PRÍHOVOR STAROSTU OBCE VLADIMÍRA RAGAČA

Vážení spoluobčania,
milí čitatelia!

Každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s
priateľmi, so známymi i s cudzími ľudskými bytosťami a vyslovujeme
svoje želania pre rok, ktorý bude žiť vo vzájomnej spolupatričnosti
našich všedných dní. Rok 2009, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich
osobných činoch. Preto vám v tomto prvom vydaní Vidinských novín
v nastávajúcom roku 2010 v mene svojom, v mene spolupracovníkov
a v mene poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej želám čo
najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie
pevného zdravia, pohody, nech vám robia radosť vaši potomkovia a
nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších. Ďalej vám
želám, aby sme sa my všetci sami stali zárukou toho, čo má v našich
životoch skutočnú cenu.
Tak teda šťastný nový rok 2010!

VITAJ MEDZI NAMI!
KULTÚRNY ŽIVOT
Prvým narodeným Vidinčanom
je Matúš Šupina
Členovia OZ KROP otvorili v našej
obci novú tradíciu, keď už po druhýkrát
zorganizovali reprezentačný ples v DK
Vidiná, ktorý sa konal 23. januára 2010.
Ples otvorili krátkym príhovorom a prípitkom p. Kotmanová a p. Kropáč. V úvode
plesu vystúpili členovia tanečnej skupiny
s ukážkami viacerých druhov tancov, čím
rozohriali krv aj prítomným plesajúcim.
Počas celej zábavy hrala do tanca skupina
YAMA.

V kultúrnom
dome sa plesalo

V mene redakcie Vidinských novín Petrovi a Janke Šupinovcom prajeme hodne štastia, pevné zdravie, pohodu a radosť z vytúženého novorodeniatka Matúša.

O polnoci prišiel vylosovať tombolu Jozef
Pročko, ktorý svojím svojským humorom
zabavil hlavne mužskú časť prítomných.
Celú noc boli k dispozícii špeciality kuchára Mirka, ktorý ich aj s príslušnou noblesou servíroval. Obsluhu zabezpečovali
sympatizanti OZ KROP.
Treba povedať, že zámer zabaviť, potešiť
a hlavne ukázať, že aj malá obec môže
pripraviť hodnotnú spoločenskú zábavu, na
ktorej sa stretnú ľudia s rovnakým cieľom,
vyšiel. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
obetovali svoj čas a nápady pre dobrú vec.
Veríme, že sa môžeme tešiť podobným
akciám aj v budúcnosti.
Členovia OZ KROP
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Spomíname na

Festival
hudobného
folklóru

Najznámejšiu koledu sveta pod názvom Tichá noc, svätá noc si na záver zaspievali
všetci účinkujúci prítomní na slávnostnom programe

Počas vianočných sviatkov
otvárali knihu spomienok
Po období adventných príprav k nám
opäť prišli vianočné sviatky. Ani sme
sa nenazdali a už zneli anjelské chorály, koledy, známe vianočné piesne
a významné hudobné diela. Dokonca
aj ľudia sa nám v tomto období zdali
milší, prístupnejší a aj štedrejší. Počas
vianočných sviatkov sme otvárali knihu
spomienok.
Spomínali sme na detské časy, na
zvyky, na atmosféru sviatkov v kruhu
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Všetky tieto pocity akosi prirodzene patrili
k sviatočným.
Posolstvo Vianoc prišlo 19. decembra 2009 aj do našej obce, vďaka
Detskému folklórnemu súboru Radosť
z Lučenca, folklórnemu súboru Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a folklórnemu súboru Bažalička z Plachtiniec
– Príbeliec. Vo sviatočnom programe
sa v Kultúrnom dome vo Vidinej predstavilo v siedmich tematických celkoch

množstvo účinkujúcich. Vidinčania
mohli tlieskať krásnemu spevu žien
z FS Bažalička. V choreografii „Na Ondreja“ divákom zatancovali deti z DFS
Radosť a FS Kokavan. V programe
„Na Mikuláša“ sa predstavili ľudoví
rozprávači Mária Kropáčová s Jánom
Ďurovom, neskôr „Na Luciu“ vystúpil
DFS Radosť s Jánom Ďurovom. Staré
gajdy rozozvučil Andrej Babiar. Záver
patril vinšovníkom, betlehemcom, heligonkárom, krásnemu spevu. Poslednou piesňou bola najznámejšia koleda
sveta Tichá noc, svätá noc, ktorú si
zaspievali všetci účinkujúci prítomní
na slávnostnom programe pod názvom
Posolstvo Vianoc.
O toto tradičné predvianočné stretnutie obyvateľov Vidinej s účinkujúcimi
Posolstva Vianoc sa postaralo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Obec Vidiná.
Text a foto: Ján Šnúrik

V knižnici sme mali
tvorivé dielne

Diváci tlieskali aj
Andrejovi Babiarovi

Náš kultúrny dom sa v sobotu
10. októbra 2009 premenil sa spievajúci folklórny stánok. Konala sa
tu regionálna súťažná prehliadka
sólistov spevákov a inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových
hudieb. Okrem počasia sa všetko
vydarilo. Prehliadku otvorili Mária
Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska a Vladimír Ragač, starosta Vidinej.
Zúčastnilo sa jej celkom 17 súťažiacich, z toho 7 spevákov, 9 speváckych skupín a 1 ľudová hudba.
Porota, v zložení Juraj Matiaš,
Mar-tin Mišiak a Katarína Ďalogová
nemala ľahkú úlohu, ale napokon
predsa rozhodla. Na krajskú prehliadku do Telgártu, ktorá sa konala 21. novembra 2009, postúpili
v kategórii speváci: Anna Ďurišová
a Angelika Kokyová z Vidinej, Iveta
Kýpeťová z Poltára. Zo speváckych
skupín: ženský spevácky zbor
Škorec pri folklórnej skupine Vidiná
a ženský spevácky zbor Vidovenky
pri folklórnom súbore Ipeľ z Lučenca, ako sólisti inštrumentalisti to
boli Daniel Ivanič z Točnice a Milan
Halaj z Lovinobane.
Festival zorganizovali Novohradské osvetové stredisko v Lučenci,
Obec Vidiná a MO Matice slovenskej vo Vidinej.
Michal Abelovský,
Novohradské osvetové stredisko

Tri piatky strávili vidinské deti v obecnej knižnici. Vyrábali vianočné darčeky pre svojich
blízkych. Pri vianočných koledách, čaji s medom a pečive bola atmosféra podujatia veľmi
príjemná a priateľská. Deti si navzájom radili a hlavne sa tešili svojim výtvorom. Vyrábali
obrázky na podklade kaše z recyklovaného papiera. Na to lepili obrázky zo servítok. S veľkým záujmom vytvárali sviečky zo včelieho vosku. Posledný zo série piatkov patril ozdobám
vykrajovaných z cesta.
Organizátori dielní: Knihovníčka Eva Vilhanová, Eva Belanová a naša pravá ruka Marek Macko
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Budúcich škôlkárov
pozývame
na zápis detí do
materskej školy
Riaditeľka Materskej školy, Riečna
27, Vidiná oznamuje širokej verejnosti, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre nasledujúci školský rok 2010/2011 sa uskutoční
v termíne od 1. marca do 5. marca

2010 v priestoroch MŠ. Dieťa sa do
materskej školy prijíma na základe
písomnej žiadosti, ktorej súčasťou
je potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára.
Renata Gajdošíková, riaditeľka MŠ
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TIP PRE NAŠICH ČITATEĽOV

Podeľte sa s nami o radostné okamihy
Ponúkame vám možnosť podeliť sa s našimi čitateľmi o radostné chvíle
z vašich životov. Stačí, ak nám mailom zašlete fotografie zachytávajúce
okamihy narodenia vašich ratolestí alebo tie, pri ktorých ste si povedali
Martina Kamenská
svoje „áno“.

Bilancujeme rok 2009
K novému roku patrí aj bilancia toho uplynulého. V každom novoročnom
vydaní Vidinských novín uverejňujeme informácie o štatistike obyvateľov
našej obce.
K 1. januáru 2009 mala Vidiná 1797 obyvateľov a k 31. decembru 2009
1808, čo je dobrá správa. V obci sa narodilo 11 detí - 6 chlapcov a 5 dievčat. Žiaľ, na poslednej rozlúčke sme odprevadili až 20 spoluobčanov - 12
mužov a 8 žien.
Martina Kamenská

Vianoce sú tam, kde nikto neplače,Vianoce sú tam, kde voňajú koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.

Vianočný čas prežívali aj v materskej škole
Opäť nám na dvere nežne zaklopali
vianočné sviatky - čas radosti, darčekov a prianí. Na tento čarovný čas sme
sa pripravovali a spoločne sme si ho
vychutnávali aj s deťmi v MŠ rôznymi
spôsobmi. Urobili sme si adventný kalendár, robili sme medovníčky, kreslili
sme si vianočné priania, spievali
vianočné piesne. Príjemnú atmosféru
dotváral vianočný stromček, ktorý
nesmie nikdy chýbať, lebo Ježiško
predsa dáva darčeky pod stromček.
Deti si ich tam našli aj teraz. Nie jeden
ani dva, ale plno pekných hračiek. Nechýbali kočík, bábiky, riadiky, autíčka,
rôzne vedomostné pomôcky.
Trinásteho decembra poobede
škôlkari vystúpili v kultúrnom dome,
kde svojimi básničkami, pesničkami

a tancom otvorili bránu k Vianociam.
Za krásne vystúpenie ich pán starosta
odmenil balíčkami sladkostí.
Veľmi peknou akciou bola návšteva pána pátra Vagaša s koledníkmi
v materskej škole. Zaujímavou formou
priblížili deťom podstatu vianočných
sviatkov. Koledníci deťom zaspievali
krásne vianočné piesne a koledy. Táto
akcia bola pre deti veľkým prínosom,
pretože deti získali nové vedomosti
o tomto snáď najkrajšom sviatku
v roku. V mene našich detí ďakujeme.
Teraz, keď príroda oddychuje pod
bielou perinkou si všetci prajeme, aby
dni naplnené spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou, silou priateľstva,
lásky a úcty trvali po celý rok 2010.
Kolektív MŠ

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary.

Navštívil nás Mikuláš

Nebolo to inak tento rok. Až na to,
že Mikuláš nedal deťom darčeky do
topánok, ale do rúk. Už 3. decembra
navštívil našu materskú školu Mikuláš
a hoci hovoril trochu zvláštne, lebo
prišiel až z Maďarska, predsa sme si
dobre rozumeli.
Na druhý deň čakalo naše deti ďalšie prekvapenie. Do materskej školy
prišiel ďalší Mikuláš. Nebol však sám.
Prišli s ním aj anjelik a čert. Toho sa
deti spočiatku trochu báli, ale keď videli, že anjelik ho k ním nepustí, strach
sa tratil.
Pani učiteľka Mikuláša pekne privítala a usadila. Deti predviedli, čo sa

naučili, básne, piesne. Mikulášovi sa
ich vystúpenie veľmi páčilo a tak každé dieťa odmenil balíčkom sladkostí.
Sľúbil deťom, že ak budú poslúchať,
príde aj na budúci rok.
Šiesteho decembra sme sa s deťmi zúčastnili na oslave sv. Mikuláša
v rímsko-katolíckom kostole vo
Vidinej. Po omši deti zaspievali, zarecitovali a Mikuláš ich odmenil ovocím
a sladkosťou. Deťom sa to veľmi páčilo
a tešia sa na ďalšie takéto podujatia.
Touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí sa pričinili o to, aby vyvolali na
tváričkách detí šťastný úsmev.
Kolektív MŠ
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo v utorok 15. decembra 2009
K bodu 1.: Otvorenie
Uznesenie č. 75/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
a) program obecného zastupiteľstva
b) návrhovú komisiu v zložení: Martina Kamenská, Milan
Šulek, Mária Legíňová
I. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Štefan Kocúr, Drahomíra Kuceková
Hlasovanie za doplnený program:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká.
Hlasovanie za návrhovú komisiu:
ZA - Kocúr, Kuceková, Predajnianska, Veliká. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - Šulek, Legíňová, Kamenská.
K bodu 2.: Správa o činnosti OR od posledného
zasadnutia,
kontrola uznesení, správy z kontroly
Uznesenie č. 76/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
- Informatívnu správu hlavnej kontrolórky
II. UKLADÁ
Obecnému úradu predložiť písomné vyhodnotenie nájomnej zmluvy Kataríny Ambrošovej a AAA auto do budúceho
zasadnutia becného zastupiteľstva.
K bodu 3.: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010
Uznesenie č. 77/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2010 bez pripomienok
Hlasovanie za plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká
K bodu 4.: Návrh všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Uznesenie č. 78/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad s nasledovnými pripomienkami:
1. Za nadpis Všeobecne záväzné nariadenie obce Vidiná
doplniť „o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, aby bolo hneď
jasné o aké VZN ide.
2. V § 4 ods. 1 písm. a) až g) a § 5 ods. 1 doplniť sadzby
o jednu nulu na konci, aby bol dodržaný zákon, nakoľko
sadzba musí byť uvádzaná na tri desatinné miesta.
3. § 25 - Vrátenie poplatku ods. 1 nahradiť týmto textom:
„Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu
uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený a to len poplatníkom
- fyzickým osobám, ktorí si v obci zrušili trvalý pobyt alebo
poplatníkom právnickým osobám a podnikateľom, ktorí v obci
prestali podnikať. Poplatok obec vráti v hotovosti z pokladne,
poštovou poukážkou alebo pripísaním na účet poplatníka.“
4. V § 26 ods. 1 vypustiť poslednú vetu „Poplatok za vrecia
navyše je stanovený vo výške 0,16 eur za jedno vrece.“ Tento
poplatok nepatrí do VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO ale do úhrad za služby.
5. V § 26 ods. 2 vypustiť poslednú vetu „ Ak pri odbere
takýchto čiernych PVC vriec vznikne rozdiel v už zaplatenom
poplatku za určené obdobie, tento rozdiel sa pripočíta v „Dohode“ na nasledujúce určené obdobie.

Hlasovanie za VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO:
ZA - Kamenská, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kocúr.
K bodu 5.: Návrh všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
Uznesenie č. 79/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
II. UKLADÁ
a) Upraviť čl. 3 bod 5 - príspevok uhrádza zákonný zástupca od 20. do 30 dňa predchádzajúceho mesiaca.
b) V čl. 1 bod 2 doplniť v adrese Materskej školy: Riečna
č. 27
Hlasovanie za VZN č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká.
K bodu 6: Návrh všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Uznesenie č. 80/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
a) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby, s pripomienkami v prílohe č. 3 výška úhrady
za hodinu opatrovateľskej služby 0,50 eura.
Hlasovanie za VZN č. 3/2010 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Šulek, Veliká.
PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Predajnianska.
K bodu 7.: Návrh Rokovacieho poriadku
Obecnej rady v obci Vidiná
Uznesenie č. 81/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
- Rokovací poriadok Obecnej rady
Hlasovanie za Rokovací poriadok Obecnej rady:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká.
K bodu 8.: Kúpa pozemkov pri futbalovom ihrisku
Uznesenie č. 82/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
- Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach
- výkup parciel na futbalovom ihrisku.
II. SCHVAĽUJE
- Kúpu nehnuteľností - pozemkov pri futbalovom ihrisku
- nachádzajúcich sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od
Jána Macku, rod. Macku, trvale bytom Zvolenská 79/157,
Vidiná, PSČ 985 59, zapísaných na:
- LV č. 6069 ako parc. „E“ KN č. 470/5 - trvalé trávne
porasty o výmere 68 m2 vedené v 1/2, t.j. 34 m2.
- LV č. 5780 ako parc. „E“ KN č. 490/8 - trvalé trávne
porasty o výmere 101 m2 vedené v 48/180, t.j. 26,90 m2.
- LV č. 5780 ako parc. „E“ KN č. 490/12 - trvalé trávne
porasty o výmere 23 m2 vedené v 48/180, t.j. 6,1 m2.
- LV č. 5847 ako parc. „E“ KN č. 490/5 - trvalé trávne

porasty o výmere 163 m2 vedené v 4/20, t.j. 32,6 m2.
- LV č. 5847 ako parc. „E“ KN č. 490/9 - trvalé trávne
porasty o výmere 30 m2 vedené v 4/20, t.j. 6 m2.
- za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 175,30 eur za 105,6 m2, slovom
Jednostosedemdesiatpäť eur a tridsať centov.
Hlasovanie - Kúpa pozemkov na fubalovom ihrisku:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká.
K bodu 9.: Rozpočet Obce Vidiná na rok 2010
a výhľad na roky 2011 a 2012
Uznesenie č. 83/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
a) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok
2010 a výhľad na roky 2011 a 2012.
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná
k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 a výhľad na roky
2011 a 2012.
c) Návrhy rozpočtov obce Vidiná na roky 2011 a 2012.
II. SCHVAĽUJE
a) Vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2010 vo výške
1316832,00 eur bez pripomienok
Hlasovanie - rozpočet obce Vidiná na rok 2010 a s výhľadom na roky 2011 - 2012:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká
K bodu 10.: Odmena hlavnému kontrolórovi
Uznesenie č. 84/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
- Odmenu hlavného kontrolóra Obce Vidiná za rok 2009 vo
výške 20 % celoročného platu.
Hlasovanie - odmena hlavnému kontrolórovi:
ZA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek, Veliká.
K bodu 11.: Odmena poslancom za rok 2009
Uznesenie č. 85/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Rozdelenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva
v sume 1 700 eur podľa účasti na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a vyčleniť z toho sumu pre redakčnú radu za
podmienok ako iné komisie.
Výpočet celkovej sumy na mimoriadnu odmenu poslancov, členov komisií a členov redakčnej rady:
5 477,00 rozpočtovaná suma (01.1.1.6 637 026)
- 2 868,00 mesačná odmena
zástupcovi starostu (239,00 x 12)
2 609,00
- 597,60 odmeny poslancov za rok 2009 za účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
2 011,40 a obecnej rady do 11. decembra 2009
- 311,40 rezerva na decembrové zasadnutie obecného
zastupiteľstva a rezerva na vyplatenie odmien
členom komisií za zasadnutia v roku 2009
1 700,00 mimoriadna odmena poslancov
Hlasovanie - odmeny poslancom za rok 2009:
ZA - Kocúr, Kuceková, Legíňová, Predajnianska, Šulek,
Veliká. PROTI - Kamenská. ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 12.: Rokovanie o odmene starostovi obce
za rok 2009
Uznesenie č. 86/2009 z 15. decembra 2009
- obecné zastupiteľstvo
I. NESCHVAĽUJE
- Odmenu starostovi obce za rok 2009
Zostavovatelia uznesenia:
Martina Kamenská, Milan Šulek, Mária Legíňová
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Správa o činnosti komisií pri Obecnom Záleží nám na našej obci?
K
zastupiteľstve obce v roku 2009
Pri obecnom zastupiteľstve
pracuje šesť komisií a redakčná rada, ktorej úlohou je koordinovať, zostavovať a organizačne zabezpečovať prípravu,
obsah a zameranie príspevkov
do Vidinských novín - občasníka, ktorý vydáva Obec Vidiná.
Ekonomická komisia pracuje
v zložení Mária Legiňová, Želmíra
Kolimárová, Mária Veliká. Na svojich zasadnutiach členovia komisie
riešia problémy v oblasti financovania, pripomienkovania zmlúv
uzatváraných obcou a príprave
VZN, vyjadrujú sa k rozpočtovaniu
a k ďalším ekonomickým a finančným témam. V roku 2009 zasadala
ekonomická komisia trikrát.
Na zasadnutí 13. februára 2009
komisia prehodnotila žiadosť Ľubice Dobiášovej o nájom budovy
požiarnej zbrojnice a navrhla nájomnú zmluvu so žiadateľkou uzatvoriť. Druhým bodom programu
zasadnutia komisie bola žiadosť
o osvetlenie veže katolíckeho
kostola s napojením na verejné
osvetlenie obce, čo bolo členkami komisie takisto odporučené.
V závere sa členovia komisie zaoberali výberovým konaním na prenájom priestorov Krčmy u smädného škorca a skonštatovali, že
1. uchádzač získal najväčší počet
hlasov, na základe čoho sa stal víťazom výberového konania. Druhý
uchádzač nezískal ani jeden hlas.
Komisia navrhuje zahrnúť do nájomnej zmluvy všetky podmienky,

ktoré uchádzač o prenájom uviedol vo svojej ponuke.
Komisia na zasadnutí 14. mája
2009 prerokovala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy predajne potravín Ondreja Gajdoša s návrhom
predĺžiť nájomnú zmluvu s úpravou
mesačného nájomného na 265 eur
a ponúknuť nájomcovi na odpredaj
hnuteľný majetok obce, ktorý sa
v prenajatých priestoroch nachádza. Zároveň navrhla platiť úhradu
za všetky druhy energie zálohovo
vo výške 52 eur mesačne. Na základe informácií od ekonómky obce
Ivany Rubintovej o spôsobe financovania projektov z Programu rozvoja vidieka týkajúcich sa vybudovania viacúčelového ihriska a časti
kanalizácie + pripojenia na ČOV
Lučenec komisia navrhla upraviť
rozpočet obce po presnom zistení
rozpočtových nákladov na uvedené
investičné akcie. V časti „rôzne“
komisia navrhla, aby starosta
obce vyzval zástupcov miestnych
stavebných firiem na predloženie
cenovej ponuky na akciu prekrytia
rigolu a vybudovania chodníka pri
ceste III/508 55 od ulice Potočná
po objekt pána Kuceka.
Na zasadnutí 18. novembra
2009 komisia odporučila obednému zastupiteľstvu bez výhrad
schváliť návrh VZN č. 1/2010
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO.
Komisia kultúry a športu v zložení Martina Kamenská, Drahomíra Kuceková a Michal Kmeť v roku

2009 zasadal šesťkrát.
Na zasadnutiach komisie 23.
apríla 2009 a 11. mája 2009 sa
členovia venovali príprave poznávacieho autobusového zájazdu do
Budapešti plánovaného na 16.
mája 2009 a jeho programu.
Na zasadnutiach komisie 28.
mája 2009 a 15. júna 2009 boli
riešené otázky prípravy poznávacieho autobusového zájazdu
a jeho plánu do Vysokých Tatier
20. júna 2009. Predsedníčka
komisie prítomných oboznámila
s programom zájazdu, termínom
odchodu a príchodu a jeho cenou.
Zasadnutia komisie 10. septembra 2009 a 5. októbra 2009 boli
venované autobusovému zájazdu
do Vysokých Tatier - Štrbské Pleso plánovaného na 10. októbra
2009. Predmetom rokovania bol
program, cena zájazdu a termín
odchodu a príchodu. Na zasadnutí
5. októbra predsedníčka komisie
navrhla, že sa zúčastní súťaže detí
v Maďarsku ako sprievodca.
Redakčná rada zasadala v roku
2009 13-krát. V mesiaci máj nastala zmena v zložení rady - Petra
Kandu vymenil Michal Kmeť.
Komisia na ochranu verejného
záujmu, Sociálna komisia, Poriadková komisia v roku 2009
nezasadali. Komisiu výstavby
a ŽP na návrh jej členov obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 30. júna 2009 uznesením č.
57/2009/3 zrušilo.
Mária Veliká, poslankyňa OZ

Prišli sme o mestskú hromadnú dopravu
Iste ste pocítili stratu dopravného spojenia „MHD“
z obce Vidiná do Lučenca
a späť. Stalo sa to na žiadosť
mesta Lučenec, ktoré prestalo finančne podporovať spojenie ako pre našu obec, tak
aj pre obec Mikušovce.
Ihneď po obdržaní oznámenia
mesta Lučenec o jeho zámere, obec Vidiná začala konať
a naďalej koná. Obrátila sa
s požiadavkou na SAD Lučenec,
aby všetky prímestské spoje
prechádzajúce našou obcou
zastavovali aj u nás.
Zo strany SAD Lučenec nám
bolo prisľúbené, že spoje pre-

chádzajúce Vidinou budú zastavovať v našej obci. V súčasnosti
sa i napriek našej snahe tak nestalo, preto neustále rokujeme
s BBSK a dopravcom.
Taktiež sme sa obrátili so žiadosťou o náhradu chýbajúcich
spojov na oddelenie dopravy
BBSK. Dopravca v spolupráci
s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravili nový
návrh cestovného poriadku
s platnosťou od 1. januára 2010.
Do cestovného poriadku
existujúcej prímestskej autobusovej linky č. 606 426 zapracoval 3 nové páry spojov,
ktoré budú zabezpečovať zá-

kladnú dopravnú obslužnosť.
Ide o nasledovné spoje:
Lučenec - Vidiná
6.50 hod. : 7.00 hod.
13.45 hod. : 14.00 hod.
14.30 hod. : 14.35 hod.
Vidiná - Lučenec
7.05 hod. : 7.17 hod.
14.00 hod. : 14.10 hod.
14.50 hod. : 15.03 hod.
Verím, že súčasná situácia
v prímestskej doprave aspoň
z časti uspokojí požiadavky predovšetkým vás občanov Vidinej.
Vladimír Ragač

eďže obecné noviny majú čitateľov informovať o dianí
v obci, donedávna ste si v tých našich mohli prečítať
o priebehu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nakoľko sa
redakčná rada rozhodla do budúcna uverejňovať zo spomínaných zasadnutí len poslancami prijaté uznesenia, chcem
našich čitateľov pozvať, aby sa prišli pozrieť na spomínané
zasadnutia, ktoré sú verejné a zúčastniť sa ich môže každý
z vás. Veď predsa život v obci nezávisí len od 9 poslancov,
ktorých ste si zvolili v komunálnych voľbách, ale chceme
počuť aj vaše názory, nápady a návrhy riešení, čo by sme
mali v našej obci vylepšiť. „Koľko hláv, toľko rozumu“ platí
Martina Kamenská
aj v tomto prípade.

Povinnosti daňovníkov
k dani za psa

D

aňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane. Predmetom dane za psa je pes starší
ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. Tlačivá na
oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za
psa sú dostupné na obecnom úrade alebo na webovej stránJana Koristeková
ke obce - www.vidina.sk.

Stojí za povšimnutie

O

bec Vidiná respektíve obecné zastupiteľstvo na svojom
poslednom zasadnutí novelizovalo niektoré Všeobecnozáväzné nariadenia obce Vidiná. Napríklad VZN č. 1/2010
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, VZN č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni. Ďalej bolo prijaté VZN č. 3/2010
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby.
Všetky tieto zmeny VZN bolo potrebné prijať či už z dôvodu potreby života a fungovania obce alebo z dôvodu zmeny
zákonov na základe čoho boli tieto zmeny VZN prijaté.
Doslovné znenia novoprijatých ako aj ostatných VZN obce
Vidiná sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na webovej
stránke obce www.vidina.sk.
Ďalej do pozornosti dávame aj dodržiavanie Všeobecne
záväzného nariadenia obce Vidiná č. 6/2009 na úseku
ochrany a tvorby životného prostredia. V najbližšej dobe
pripravujeme novelizáciu Všeobecno-záväzného nariadenia
o chove a držaní psov.
Mám za milú povinnosť vás informovať o skutočnosti, že
obec Vidiná zakúpila radlicu k obecnému traktoríku, ktorá
bude slúžiť na odpratávanie snehu z chodníkov. Verím, že
aj takouto formou skvalitníme život predovšetkým starších
spoluobčanov, ktorých čiastočne odbremeníme od odpratávania chodníkov. Neopomenuteľná je aj skutočnosť, že týmto krokom sa predíde úrazom na zasnežených chodníkoch.
Vladimír Ragač, starosta obce Vidiná

Kliknite na www.vidina.sk

P

oznáte internetovú stránku www.vidina.sk? Je to webová stránka našej obce, ktorá našim občanom poskytuje
nielen aktuálne informácie z obecného úradu, ale aj zo
života v našej obci. Ak potrebujete zistiť, v akom termíne
platiť rôzne poplatky, aké uznesenia prijali naši poslanci na
zasadnutiach obecných zastupiteľstiev, ako sa dostanete
autobusom do Lučenca a spať, ak sa zaujímate o kultúrny
život v našej obci aj v jej okolí, o škôlkarov alebo si chcete
vypožičať zaujímavú knihu z obecnej knižnice, stačí kliknúť
na hore uvedenú internetovú adresu. Martina Kamenská
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Proces rozpočtového hospodárenia
a rozpočet našej obce na rok 2010
Prvá časť

Základom finančného hospodárenia Obce Vidiná je rozpočet
obce. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie
s finančnými prostriedkami
obce v zmysle schváleného rozpočtu sa riadi platnými zákonmi
Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami Obce Vidiná. V prvej časti
pravidelnej rubriky týkajúcej sa
rozpočtu a procesu rozpočtového hospodárenia vám stručne
priblížime obsah rozpočtu Obce
Vidiná na rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
na svojom zasadnutí konanom
dňa 15. decembra 2009 schválilo
rozpočet Obce Vidiná na rok 2010
a výhľad na roky 2011 a 2012.
Obsahová stránka rozpočtu
obce ako základného dokumentu, do ktorého sa premieta plánovanie nakladania s finančnými
prostriedkami, je koncipovaná
v troch častiach s prílohami:

•

úvodný slovný komentár,
ktorý charakterizuje prepojenie programového rozpočtovania na základný
dokument obce Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vidiná
2007-2013.

•

štruktúra príjmovej časti rozpočtu, s poukázaním
na priority v oblasti príjmov
rozpočtu.

•

významnou časťou je výdavková časť rozpočtu zostavená v programovej štruktúre.

•

vzhľadom na to, že zavedením programového rozpočtovania nezaniká povinnosť
aj naďalej zostavovať rozpočet v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie,
premietnutie príjmov a výdavkov v tejto štruktúre je
uvedené v prílohách materiálu.

Rozpočet Obce Vidiná
na rok 2010 a výhľad na
roky 2011 a 2012
je k dispozícii na
www stránke Obce Vidiná
www.vidina.sk
Rozpočet Obce Vidiná na rok 2010
je zostavený ako vyrovnaný, t. j.
rozdiel medzi príjmami a výdavkami
(vrátane príjmových a výdavkových
finančných operácií) je 0,00 eur.
Bežný rozpočet je prebytkový vo
výške 99 072 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom
vo výške 935 272 eur. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií.
Rozpočet finančných operácií je
rozpočtovaný s prebytkom vo výške
836 200 eur.
Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah
medzi rozpočtovými výdavkami
a očakávanými výstupmi a výsled-

kami realizovaných rozpočtových
programov a aktivít. Pre roky
2010-2012 je rozpočtovaných 13
programov, ktoré predstavujú 46
podprogramov slúžiacich k plneniu
zámeru jednotlivých programov.
Jednotlivé programy sú bližšie definované, majú svoje zámery a ciele.
Rozpočet Obce Vidiná
obsahuje
nasledovné programy:
1. Plánovanie, manažment
a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo
a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Pozemné komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Kultúra
10. Šport
11. Prostredie pre život
12. Sociálne služby
13. Administratíva
Vypracovala:
Ivana Rubintová, ekonóm obce

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov na rok 2010
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 4. februára 2010
K bodu 1.: Otvorenie
K bodu 5. Zrušenie uznesenia - Kúpa pozemku
Uznesenie č. 1/2010 zo 4. februára 2010
pod miestnou komunikáciou
- obecné zastupiteľstvo
na Suvorovovej ulici
I. SCHVAĽUJE
od Ladislava Benceho
a) program obecného zastupiteľstva doplnený o
Uznesenie č. 5/2010 zo 4. februára 2010
bod č. 8 Dotácia z rozpočtu obce
- obecné zastupiteľstvo
Hlasovanie za doplnený program: ZA - Kamenská,
I. RUŠÍ
Kocúr, Černok, Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
Bolo prijaté uznesenie č. 1/2010
IV./2007 zo dňa 12. apríla 2007 v časti A/ Schvaľuje
bode 5 písm. b), kúpu pozemku nachádzajúceho sa
K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie,
v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na
určenie overovateľov zápisnice
LV č. 5877 ako parc. „E“ KN č. 309/17 - orná pôda
Uznesenie č. 2/2010 zo 4. februára 2010
o výmere 245 m2 na základe geometrického plánu
č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 7. decembra
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/2 Návrhovú komisiu v zložení: Milan Černok, Želmí- zastavaná plocha o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za
ra Kolimárová, Mária Legíňová.
cenu 50 Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 12 250 Sk
II. BERIE NA VEDOMIE
za 245 m2 kupovanej plochy od Ladislava Benceho,
Overovateľov zápisnice: Štefan Kocúr, Milan Šulek trvale bytom Vidiná, Zvolenská 107
Hlasovanie - Voľba návrhovej komisie: ZA - KaHlasovanie za zrušenie uznesnia: ZA - Kamenská,
menská, Kocúr, Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká. Kocúr, Černok, Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká.
PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Černok.
Bolo prijaté uznesenie č. 5/2010.
Bolo prijaté uznesenie č. 2/2010
K bodu 6. Dodatok k zmluve č. 1/2010 - MEPOS
K bodu 3.: Správa o činnosti OR a kontrola
Uznesenie č. 6/2010 zo 4. februára 2010
plnenia uznesení, informatívna
- obecné zastupiteľstvo
správa o činnosti hlavného
I. SCHVAĽUJE
kontrolóra za II. polrok 2009
Dodatok č.1/2010 k zmluve o dielo č. 326/20/2002
Uznesenie č. 3/2010 zo 4. februára 2010
uzavretej dňa 14. decembra 2001 medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s.r.o. Lučenec,
- obecné zastupiteľstvo
so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO
I. BERIE NA VEDOMIE
31595758, DIČ 2020465095, v ktorom sa mení
a) Správu o činnosti OR
b) Informatívnu správu o činnosti hlavného kon- Článok V - Cena nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ
trolóra za II. polrok 2009
bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2010
dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený
meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa
K bodu 4.: Rozhodnutie o prebytočnosti
údajov zverejňovaných štatistickým úradom,
majetku (starý miestny rozhlas)
alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov
Uznesenie č. 4/2010 zo 4. februára 2010
a iných vstupov.“
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Za vykonanie zberu a odvozu ZKO č. 20 03 01
Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umiestneného v nádobách:
a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. d) zákona SNR č.
bez DPH
s DPH
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
110 litrová KUKA
0,52 €/ks
0,62 €/ks
predpisov určuje, že hnuteľný majetok obce - „staVOK
34,81 €/ks 41,42 €/ks
rý“ miestny rozhlas, pozostávajúci zo 159 ks stĺpov,
67 ks ampliónov a vedenia, ktorého zostatková
Ďalej sa článok V. Cena dopĺňa o nasledovný
cena v účtovníctve je vo výške 750,32 Eur, slovom
Sedemstopäťdesiat eur tridsaťdva centov, sa stáva odstavec: medzi objednávateľom a zhotoviteľom
prebytočným majetkom obce. Tento majetok bude došlo k dohode, že zhotoviteľ bude k vyúčtovaniu
na základe návrhu vyraďovacej komisie vyradený a pre objednávateľa prikladať fotokópiu záznamu o
zlikvidovaný a ponúknutý prípadným záujemcom na prevádzke vozidla nákladnej dopravy.
Odstavec pojednávajúci o separovanom zbere sa
zlikvidovanie na ich vlastné náklady a zodpovednosť.
Na základe zmluvy, kde predmetom zmluvy bude aj mení a dopĺňa takto:
Zhotoviteľ služby použije pridelenú finančnú
zodpovednosť za vzniknutú škodu a za protihodnotu
vykonajú výkop a vedenie pre verejné osvetlenie na účelovú dotáciu z RF v zmysle § 64 ods. 1 zákona
223/2001 o odpadoch na vykrytie nákladov spojeŠmeralovej ulici.
Hlasovanie za Rozhodnutie o prebytočnosti majet- ných so separovaným zberom zložiek KO (zvoz, trieku: ZA - Kamenská, Kocúr, Černok, Legíňová, Šulek, denie, lisovanie, expedícia zložiek a zneškodnenie
zvyškového odpadu na skládku odpadov na náklady
Kolimárová, Veliká
zhotoviteľa). Táto dojednaná zmena v zmysle tohto
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2010.

dodatku platí od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Týmto
sa zhotoviteľ zaväzuje prebrať všetok recyklovateľný
odpad v komodite „papier, plast, sklo“.
Hlasovanie za Dodatok č. 1/2010: ZA - Kocúr,
Černok, Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká. PROTI
- Kamenská. ZDRŽAL SA - 0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2010.
K bodu 7.: Plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva pre rok 2010
Uznesenie č. 7/2010 zo 4. februára 2010
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok
2010
Hlasovanie za plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2010: ZA - Kamenská, Kocúr, Černok, Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká.
Bolo prijaté uznesenie č. 7/2010.
K bodu 8.: Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce
Športový klub Slovan Vidiná
Uznesenie č. 8/2010 zo 4. februára 2010
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ:
0035991437, so sídlom Vidiná, Športová 1, PSČ 985
59 na organizovanie futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým
zväzom v rámci ročníka 2010/2011 pre družstvo
dospelých - I. trieda, družstvo dorast - I. trieda a
družstvo starší žiaci - I. trieda vo výške 2 000 €,
slovom dvetisíc eur. na I. polrok 2010 a 2 000 €,
slovom dvetisíc eur. na II. polrok 2010.
Hlasovanie za dotáciu z rozpočtu obce Vidiná pre
športový klub Slovan Vidiná: ZA - Kocúr, Černok,
Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - Kamenská.
K bodu 9.: Rôzne
Uznesenie č. 9/2010 zo 4. februára 2010
- obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
1. Marta Halajová, Ulica 1. mája 18, Vidiná
2. Viera Končošová, Ulica Riečna 2, Vidiná
ako prísediace na okresnom súde v Lučenci na
volebné obdobie 2010-2014.
II. BERIE NA VEDOMIE
1. Hodnotiacu správu o plnení záväzných podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
obcou Vidiná a podnikateľským subjektom Katarína
Ambrošová
2. Správa o postúpení nájomnej zmluvy
3. Správu o činnosti komisií za rok 2009
Hlasovanie za Voľby prísediacich na okresnom
súde v Lučenci: ZA - Kamenská, Kocúr, Černok,
Legíňová, Šulek, Kolimárová, Veliká.
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2010.
Zostavovatelia uznesenia:
Želmíra Kolimárová, Milan Černok,
Mária Legíňová.
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Na snímke nám zapózovali ocenení jubilanti.
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Členov klubu dôchodcov i základnej organizácie členov postihnutých civilizačnými chorobami pozdravili svojím vystúpením deti z materskej školy.

Stretávanie sa v klube je v našich rokoch

Po roku sa v piatok, 5. februára
2010 v Kultúrnom dome vo Vidinej
opäť stretli členovia Klubu dôchodcov a základnej organizácie členov
postihnutých civilizačnými chorobami, aby spoločne zhodnotili, ako sa
im podarilo splniť úlohy z prechádzajúceho roka, keď sa v ďalšom
diskutovalo aj o ich pláne činnosti
na rok 2010. Úvod patril najmladším
Vidinčanom z materskej školy, ktorí
sa prítomným predstavili v kultúrnom
programe.
Zo správy o činnosti sme sa v úvode
dozvedeli, že Klubová rada a výbor ZO
ZPCCH zasadali raz za dva mesiace a
podľa potrieb. Na stretnutiach v klube
si každú stredu pripomínali významné
výročia a udalosti z kultúrneho i spoločenského života. Pripravili spomienky
na básnikov P.O. Hviezdoslava, Milana
Rúfusa, V máji to bola spomienka pri
príležitosti 64. výročia ukončenia II. svetovej vojny, v auguste spomienka k 65.
výročiu SNP, spomienka na M. R. Štefánika a Deň vzniku SR. Nezabudli ani na
Deň matiek a Deň otcov. Spoločne s MO
MS pripravovali akcie ako boli fašiangy,
Veľká noc, na Vianoce vianočný stôl,
mikulášsky večierok a spoločné uvítanie
Nového roka. V spolupráci s Ústavom
zdravia v Lučenci v klube prevádzali
meranie krvného tlaku, odber krvi na
zistenie výšky cholesterolu a cukru.
V činnosti nezabúdali ani na tých
členov, ktorým dlhodobá nemoc nedovoľovala podieľať sa na činnosti. Členovia
výboru navštevovali dlhodobo chorých
členov.
V letných mesiacoch uskutočnili

Oznam

pre členov Klubu dôchodcov
a ZO klubu civilizačných chorôb

Výbor klubov touto cestou
oznamuje, že od februára 2010
začínajú každú stredu v Kultúrnom dome masáže. Je preto potrebné sa v Klube prihlásiť, aby
sa dal urobiť pre maséra, pána
Bahledu harmonogram. Masáže
sú hradené obecným úradom.
- jš -

určitým relaxom

pre svojich členov autobusový zájazd
na termálne kúpalisko Číž, uskutočnili
stretnutia s priateľmi z Klubu „Babička“
v Maďarsku. Spoločne navštívili našu
miestnu knižnicu. V novembri pripravili
spoločné stretnutie dôchodcov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, keď
navštívili dve kultúrne podujatia v obci.
V správe Sidónia Riazová zdôraznila,
že všetky tieto akcie pripravovali za
úzkej spolupráce s obecným úradom,
Miestnym odborom Matice slovenskej,
materskou školou a občianskym združením „Krop“ vo Vidinej.
V pláne síce mali organizovať prechádzky do prírody, navštíviť bažantnice
vo veľkoveskej hore, ktorú pre zlé počasie neuskutočnili a neuskutočnil sa ani
plánovaný zájazd na kúpalisko do Dolnej
Strehovej pre malú účasť členov.
„Splnenie vytýčených úloh sa nám
podarilo vďaka podpore obecného zastupiteľstva a finančnej podpore Obce
Vidiná, za čo vedeniu obce úprimne
ďakujeme. Úprimné naše poďakovanie patrí aj MO MS vedeniu Materskej
školy a jej pedagógom za prípravu
kultúrneho programu na naše akcie,
Občianskemu združeniu „Krop“ za
finančnú podporu v sume 100 eur,“
povedal tajomník Jozef Kucej.
Zo správy sme sa v ďalšom dozvedeli
o predchádzajúcej kritike za slabú účasť
členov na akciách v klube alebo na klubovej činnosti. Táto kritika však nenašla
odozvu medzi členmi.

„Aj v uplynulom roku bola účasť
na klubovej činnosti v priemere 14
členov, čo je na takmer 100-člennú
základňu naozaj málo. Je len a len
na nás, ako budeme v ďalšom období
rozvíjať našu činnosť. Myslím si, že
stretávanie sa spoločne v klube je v
našich rokoch relaxom. Je to určitým
uvoľnením po každodennom zhone.
Preto príďte do klubu, veď je tu pre
nás a ako ste počuli, určite sa tu nenudíme,“ prečítala zo správy o činnosti
podpredsedníčka Sidónia Riazová.
Výbor v uplynulom období pracoval
v zložení: Ondrej Segeč - predseda,
Sidónia Riazová - podpredsedníčka,
Jozef Kucej - tajomník, Viera Melicherčíková - pokladníčka, Pavel Kropáč, Júlia
Ševčíková a Mária Lehocká - členovia
výboru. Členmi revíznej komisie sú: Mária Obročníková a Margita Krčová.
Diskusia
Štefan Kocúr, poslanec OZ: „Chcel by
som vás pozdraviť za poslancov obecného zastupiteľstva vo Vidinej, len by
som ešte upresnil, že my vám nedávame financie, ale ich schvaľujeme. Inak
prajem všetkým členom veľa úspechov
a želám vám, aby sa vo vašom Klube
schádzalo čoraz viac členov.“
Vladimír Ragač, starosta Obce Vidiná:
„Podľa najnovších pokynov by sa mal
váš klub volať Klub seniorov. Ja by
som sa vám chcel za obec poďakovať.
Vaša činnosť je tu dostatočne známa.
Ste pri každej príležitosti nápomocní

obci, či už išlo o kultúrne, družobné,
alebo športové podujatia. Zásluhu na
tom, že Obec Vidiná podporila váš
klub, majú poslanci obecného zastupiteľstva.“
Pavel Kropáč, OZ KROP (kreativita,
radosť, ochota, pomoc): „Máme 13
členov v našom občianskom združení. Pomáhame športovcom, Miestnej
organizácie Matice slovenskej, materskej škole, ale aj tým obyvateľom,
ktorí pomoc potrebovali. Chceme sa
aj naďalej podieľať na rozvoji obce.
Privítame každého, kto sa chce stať
naším členom.“
Valéria Miadoková, Miestny odbor
Matice slovenskej: „Aj v našej matici
sme seniori. Vzájomne si musíme
pomáhať. Robme aj naďalej spoločné
podujatia, vypekajme koláče, stretávajme sa. verím, že spolupráca v
tomto roku bude taká ako vlani.“
V rámci podujatia - schôdze predseda
Ondrej Segeč ocenil tých členov, ktorí sa
v uplynulom roku dožili životného výročia. A tak to bolo aj v piatok, 5. februára.
Pekného výročia 85 rokov sa dožil
Ján Farbiak, 80 rokov: Irena Eibnerová,
75 rokov: Ján Gibala, Anna Kocúrová a
Margita Obročníková, 70 rokov: Blažej
Ohrádka, 65 rokov: Emília Paprnáková,
Ján Kamenský a Pavel Garaj, 60 rokov:
Margita Kalamárová a Jozef Siláči a 55
rokov: Vladimír Ambróš.
Všetkým jubilantom z Klubu dôchodcov a Zväzu zdravotne postihnutých
úprimne blahoželali s prianím do ďalšieho života veľa radosti a predovšetkým
pevného zdravia.
Text a foto: Ján Šnúrik

Plán hlavných úloh Klubu dôchodcov a ZO ZPCCH vo Vidinej na rok 2010
• Pokračovať v spolupráci s Ústavom zdravia v Lučenci - zabezpečiť jednu zdravotnú prednášku a
odber krvi.
• Organizovať masáže členov v našej obci.
• Pripraviť dva autobusové zájazdy do kúpeľov Číž.
• Navštíviť spoločne kultúrne podujatia v Lučenci.
• Pokračovať v spolupráci s družobnou obcou Egyházasdengeleg.
• Naďalej spolupracovať s MO MS a občianskym združením „Krop“.

• V rámci „Mesiaca úcty k starším“ uskutočniť spoločné posedenie s kultúrnym programom.
• Pripraviť besedy k významným výročiam a pamätným
dňom.
• Skvalitniť spoločné posedenia v Klube.
• Navštevovať dlhodobo chorých.
• Uskutočniť jednu vychádzku do prírody s besedou
o ochrane prírody.
• Zabezpečiť v spolupráci s OV ZPCCH v Lučenci relaxačno-rehabilitačné pobyty členov.
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„Na Hromnice koniec sanice“

Toto staré príslovie tohto roku určite neplatí, lebo nám
príroda nadelila peknú nádielku snehu a aj poriadne mrazy.
Ale naši starí otcovia mali príslovie aj pre takýto prípad:
„Na Hromnice zima polovice, zadúva ulice, prichádzajú
chumelice, každý obúva aj teplé krpce“. Z tohtoročnej
bohatej nádielky snehu majú radosť najmä deti, lebo sa
môžu dosýta vylyžovať a vysánkovať. O to menej jej majú
motoristi a hlavne cestári, ktorých zima zvykne prekvapiť.
Ľahké to nemá ani divá zver a vtáci, ktorým vysoká snehová prikrývka sťažila prístup k aj tak skromnej potrave.
Hlavne malé spevavce to majú obzvlášť ťažké, lebo pri nedostatku potravy im hrozí zamrznutie, nakoľko si nevedia
nahromadiť dostatočné zásoby tuku ako väčšie zvieratá.
Preto by sme mali na ne myslieť a pomôcť im prežiť toto,
pre ne také nepriaznivé obdobie, prikrmovaním rôznymi
olejnatými semenami, lojom, omrvinkami a podobne. Za to
sa nám potom na jar odvďačia krásnym spevom a zbieraním škodlivého hmyzu v našich záhradách.
Text a foto: Š.Kocúr

Poukazovanie 2% zaplatenej dane
určenému prijímateľovi
Daňové riaditeľstvo SR (DRSR)
upozorňuje daňové subjekty, ktoré
podávajú daňové priznanie k dani z
príjmu fyzickej alebo právnickej osoby,
že všetky údaje potrebné pre poukázanie 2% zaplatenej dane určenému
prijímateľovi sa vypĺňajú priamo v
tlačive daňového priznania. Tieto sú
k dispozícii od konca minulého roka
na daňových úradoch a je možné ich
získať aj na webovej stránke www.
drsr.sk. Vyplnenie ďalšieho tlačiva nie
je potrebné.
Fyzické osoby, ktorým zamestná-

vateľ vykoná v roku 2010 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti za predchádzajúci
rok, následne po ročnom zúčtovaní
budú môcť podávať vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej
dane. Vzor tlačiva „vyhlásenia“ nie je
záväzný, ale iba odporúčaný.
„Nakoľko nejde o povinné vyhlásenie, Daňové úrady nezabezpečujú
jeho tlač ani distribúciu. V snahe
poskytnúť daňovníkom služby nad
rozsah ustanovených povinností
daňovej správy, DRSR zverejňuje na

Úprava spoločného programu
pre mládež a dospelých
obcí Egyházasdengeleg a Vidiná
na roky 2009 - 2010, ktorý
bol prijatý 22. novembra 2008
Február
• Spoločné zasadnutie obecných
zastupiteľstiev vo Vidinej
Apríl
• „Jarné bzučanie“ - detské stretnutie v Egyházasdengeleg (športové
súťaže)
Máj
• Tradičná slávnosť „Rúcanie mája“
vo Vidinej
Jún
• „Juniáles“ - obecný program v
Egyházasdengeleg
• Detský tábor na Slovensku

svojej webovej stránke odporúčaný
vzor. Vyplnené tlačivo je možné
účinne doručiť do 30. apríla 2010,“
povedal hovorca Daňového riaditeľstava SR Miroslav Dobák. Ako ďalej uviedol, „pri výkone kontrolnej činnosti
Daňové úrady nekontrolujú hospodárenie neziskových organizácií
z hľadiska etického, ale výlučne z
hľadiska zákonného. Preto kontrola nezasahuje napríklad do výšky
vyplácaných miezd pracovníkom,
vyplácaných odmien a podobne.“
Ján Šnúrik

náprav v čase od 15. novembra do 31. marca v prípade, že
sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo
námraza, alebo možno predpokladať, že na trase ktorou sa
bude vozidlo pohybovať, sa na vozovke bude nachádzať,
súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.
Všeobecná informácia pre vodičov o tom , ktoré pneumatiky sú určené na zimnú prevádzku je, že takéto pneumatiky
by mali byť podľa príslušného ustanovenia zákona o cestnej
premávke označené písmenami „M, S“.
Okresný dopravný inšpektorát Lučenec

Ilustračné foto.

9

Júl

Osobitnosti premávky v zimnom období
(používanie zimných pneumatík)
Nový zákon o cestnej premávke, ktorý vstúpil do
platnosti od 1. 2. 2009, stanovuje vodičom motorových
vozidiel podľa jednotlivých kategórií povinnosť používania zimných pneumatík za nasledovných podmienok:
1. Osobné motorové vozidlá (najviac s 8 sedadlami okrem
vodiča ) určené na prepravu osôb a ľahké nákladné vozidlá
na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3,5 t musia
byť povinné vybavené zimnými pneumatikami na všetkých
nápravách, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová
vrstva, ľad alebo námraza, alebo vzhľadom na ročné obdobie, možno predpokladať, že na trase, ktorou sa bude
vozidlo pohybovať, sa na vozovke bude nachádzať súvislá
snehová vrstva, ľad alebo námraza.
Podmienky použitia zimných pneumatík neplatia:
• Pri núdzovom dojazde, ak je použitá náhradná pneumatika
• Pre terénne motorové vozidlo
• Pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s
plnením výkonu vo verejnom záujme
2. Nákladné motorové vozidlá určené na prepravu tovaru
s celkovou hmotnosťou nad 3,5t a vozidlá určené na prepravu viac ako 8 osôb okrem vodiča sú povinné byť vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích

l

August
• 28. augusta „Rozlúčka s letom“ a
oslavy 66. výročia SNP vo Vidinej
September
• „Jesenné farby“ - detské stretnutie
v Egyházasdengelegu
Október
• Slávnostné stretnutie seniorov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším
vo Vidinej
November
• Spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev v Egyházasdengelegu
December
• Vianočný večierok pre starších v
Egyházasdengelegu
Program schválili zastupiteľstvá
obecných samospráv.
Vidiná, 5. február 2010

VIDINSKÉ NOVINY, občasník obce Vidiná. Vydáva Obecný úrad vo
Vidinej, zdarma. Evidenčné číslo
EV 2435/08 - MK SR. Adresa:
Ulica Športová č. 1, 985 59 Vidiná,
telefón: 43 70 102, fax: 45 11 524,
e-mail: vidinskenoviny@azet.sk,
www.vidina.sk. Redakčná rada:
predsedníčka: Mgr. Martina Kamenská. Členovia rady: Ing. Mária
Veliká, Bc. Drahomíra Kuceková,
Štefan Kocúr, Mgr. Michal Kmeť.
Distribúcia do domácností obci
Vidiná. Tlač: RENO, grafika: DigitalTech. Nevyžiadané rukopisy
redakcia nevracia.
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Družobné stretnutie dôchodcov
Utorok 29. decembra 2009 bol
významným dňom pre dôchodcov z
Klubu dôchodcov vo Vidinej.
V tento deň sa vidinskí dôchodcovia
na pozvanie svojich priateľov z družobnej obce Egyhazasdengeleg v Maďarsku zúčastnili spoločného stretnutia
dôchodcov, ktoré pripravilo Združenie
Švagor a klub Babička v Dengelegu.
Prekvapením pre nás bolo, že v pekne vyzdobenom kultúrnom dome nás
vítal nápis „Slovenská zabíjačka“.
Po už tradičnom veľmi srdečnom
privítaní a príhovore starostu obce
Tamáša Žigu sa skutočne na stoloch
objavovali zabíjačkové špeciality, ktoré
v ten deň vyrábali šikovné ruky do-

K

mácich majstrov. Dobrú náladu v sále
udržiavala ľudová hudba Svrčkovci zo
Salgótarjánu.
Celé stretnutie prebiehalo v srdečnej atmosfére a dôchodcovia aj tu
ukázali, že aj napriek jazykovej bariére
si navzájom rozumejú a cítia sa ako
jedna rodina.
V závere tohto pekného večera
starosta našej obce, Vladimír Ragač,
ktorý sa spolu s dôchodcami tohto
stretnutia zúčastnil, poďakoval naším
hostiteľom za pozvanie a príjemné
prostredie a potom si všetci vinšovali
šťastný Nový rok, zdravie a želanie i
naďalej sa takto spolu stretávať.

aždý kraj, každé mesto, každá obec má
svoje osobité charakteristiky a tým aj svoju kultúru. Vo Vidinej sa v minulom roku
stalo „kultúrou“ poškodzovať obecný majetok.
Trochu zo zveličením môžem napísať, že v našej
obci nezostala ani jedna dopravná značka neporušená. Iste si pamätáte fotku v našich novinách
zo značkou: Prechod pre chodcov, v centre obce,
ako ňou bola prerazená nová autobusová zastávka. Jedným časom na zastávke Novoker čakala
na autobus opretá značka: Stoj, daj prednosť v
jazde. V novembri sa odohral podobný príbeh na
Zelenej ulici. Večer okolo 19.30 hod. vystúpil z
auta, ktoré malo ŠPZ Liptovského Mikuláša,
jeden pán z Hriňovej, aby sa údajne vymočil v
podnapitom stave. Preto sa oprel o značku, ktorá
bola podľa jeho slov i slov šoféra spomínaného
auta „pravdepodobne“ slabo upevnená. Jedna
duša, ktorá to videla inak, oznámila túto vec
starostovi. Ten neváhal, veď to isté auto stálo na
druhý deň znova vo Vidinej a oznámil túto udalosť
polícii. Polícia začala riešiť priestupok a predvolala si obidvoch členov posádky auta na podanie
vysvetlenia. Nato Policajný zbor SR postúpil túto
vec Obvodnému úradu v Lučenci, ktorý nakoniec

Jozef Kucej

s odôvodnením, že „príslušným orgánom na prejednanie uvedeného priestupku je obec“, postúpil
spis obecnému úradu. Problém, ktorý s vandalmi
máme, sa nám cez štátne orgány vrátil ako bumerang. Musíme si preto poradiť sami. Zo všetkých
spomenutých i nespomenutých prípadov sa
pravdepodobne nedosiahne potrestanie vinníkov

Kto z nás
naberie
odvahu?
ani v jednom. Aj keď sa v dedine hovorí všeličo,
oficiálne nikto nič nevidel ani nepočul. Hovorí sa:
„Kde niet žalobcu, niet ani sudcu.” Chápem dôvody prípadných svedkov, prečo sa radšej nestarať.
Narobili by si problémy s poškodenými, prípadne
s ich rodinami. A predsa každý chce mať pokojný
život bez zbytočných problémov. Taktiež sa nebude na nich kukať ako na udavačov.

To, či sa potrestá vinník, ktorý poškodzuje veci,
na ktoré sa skladáme všetci cez naše dane, záleží len na nás. Keď už musíme odvádzať dane,
musíme ešte nájsť odvahu postaviť sa neprávosti. Aby tie naše peniaze nešli len na opravu
po ľuďoch, čo si myslia, že sú majstrami sveta.
Hlavne keď majú alkohol v krvi. Verím, že ak by
si vinník dovolil zaútočiť na svedka, postaví sa
na jeho obranu každý súdny človek v obci. To
nie je udavačstvo, keď niekto upozorní, že sa
poškodzuje obecný, alebo štátny majetok. Veď
čo je obecné, slúži nám všetkým. Platíme to my
z daní. O socializme sa hovorí, že vtedy kradol
každý a nikomu nič nechýbalo. V demokracii je to
opačne. Stačí aby jeden kradol a doplácame na to
všetci. Verím, že keby sa jeden prípad dotiahol do
konca a vinníkovi by sa dal najprísnejší finančný
postih, aký môže obec v priestupkovom konaní
udeliť, slúžilo by to ako výstraha pre ostatných,
aby si svoju energiu vybili inak. Suma pokuty by
sa pokojne mohla použiť ako odmena za odvahu,
že vôbec niekto išiel do „rizika svedčiť“. Vôbec by
tie peniaze obci nechýbali, lebo obec by získala
oveľa viac. Odvážneho občana obce.
Michal Kmeť
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Ministerstvo obrany
udelilo
pamätnú medailu

Jánovi Mackovi
Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia mesta sa v obradnej sieni Mestského úradu v Lučenci uskutočnilo
slávnostné zhromaždenie, na ktorom
boli udelené vojnovým veteránom,
účastníkom Slovenského národného
povstania, členom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov významné jubilejné vyznamenania Ministerstva obrany SR.
Medzi 69 ocenenými bol v tento
slávnostný deň najstarší chlap obce
Vidiná, 86-ročný Ján Macko, ktorý
si od Milana Tomáša z Ministerstva
obrany SR prevzal Pamätnú medailu
za účasť v boji proti fašizmu a za
oslobodenie našej vlasti.
„Jubilejné vyznamenania udelené
Ministerstvom obrany SR sú pre vás
morálnou odmenou za hrdinstvo,
oddanosť vlasti a za boj za mier, v
ktorom dnes môžeme žiť a pracovať.
Rád by som vyjadril osobnú vďaku a
zaželal vám, aby sme sa mohli takto

v dobrom zdraví ešte dlho stretávať.
Všetkým prajem pevné zdravie,
šťastie, rodinnú pohodu. Nech na
celom svete zavládne mier, solidarita,
porozumenie, láska a tolerancia,“
povedal vo svojom príhovore primátor
mesta Lučenec Milan Marko.
Viac o oslobodení
obce Vidiná
Mimoriadne ťažko dopadla na
Vidinú zvlášť na misijný dom a bolontovský majer druhá svetová vojna.
Koncom augusta 1944 Nemci ustupujú cez Lučenec na sever ku Zvolenu.
29. augusta 1944 partizáni odlúčili
Vidinú od sveta, prerušili železničnú
trať za posledným strážnym domom a
vyhodili most pri Podrečanoch.
Obec bola bez poštového spojenia,
bez novín. 19. októbra 1944 boli vo Vidinej zajatí a zastrelení dvaja nemeckí
vojaci, hneď na druhý deň bolo pre
Vidinú vyhlásené štatárium. Z Lučenca prišli deviati príslušníci SS s roz-

kazom, postrieľať obyvateľov Vidinej
a až na naliehanie pána Lazeckého,
ktorý ovládal nemčinu k tomuto činu
nedošlo. 24. 12. 1944 v kaštieli trávilo
Vianoce 200 nemeckých vojakov. Po
delostreleckej paľbe pred koncom
roka prichádza do Vidinej ruské vojsko a v kaštieli zriadili poľný lazaret.
Vidinčania sú nútení kopať zákopy pri
katolíckom cintoríne, boje prebiehali
priamo na uliciach dediny.
15. januára 1945 po 12-dňovej
prestrelke diel a tankov, ráno o šiestej
hodine ruské vojsko oslobodilo našu
obec. Koncom februára boje utíchli a
ľudia začínali opravovať svoje domy.
Obete 2. svetovej vojny
z Vidinej:
• Juraj Rafaj - ako partizán bol
zastrelený Nemcami 22. októbra
1944 v Lieskovci pri Zvolene.
• Mária Ožďániová - 66-ročná zasiahnutá v dedine granátom.

Kde sa vzal,
tu sa vzal ...
Milé prekvapenie čakalo na okoloidúcich Vidinčanov, ktorí v stredu
6. januára 2010 na Troch kráľov po
Zvolenskej ulici vo Vidinej.
V dome rodiny Riečicovej sa tento
deň rodičia s deťmi zahrali, čoho
výsledkom bol postavený snehuliak
- rekordér, ktorý meral 270 centimetrov. Čo je zaujímavé, že tomuto snehuliakovi nechýbali nohy ani ruku a na
hlave mal dokonca pekne vytvarovaný
klobúk.
„V našej rodine je to už tradíciou,
že každoročne spolu niečo staviame tvarujeme. Vlani to bol trpaslík, tento
rok sme sa rozhodli pre snehuliaka. Je
len na škodu, že nám pre nepriaznivé
počasie vydržal len dva dni. Škoda...,“
povedal pre Vidinské noviny spoluautor diela Radomír Riečica z Vidinej.
Podľa jeho ďalších slov bol snehuliak
postavený za dve hodiny.
Text: Ján Šnúrik
Foto: Radomír Riečica

• otec a syn Gondovci - boli dokaličení mínami, na ktoré narazili na
tomášovskom poli.
• Ondrej Huraj - bol granátom poranený, 27. februára 1945 zomrel v
nemocnici.
• Homme - syn cestného staviteľa
bol zabitý Nemcami 14. januára
1945.
• Jozef Dekan - ako brat Vojtech z
misijného domu, zomrel 9. marca
1945 v nemocnici na škvrnitý týfus.
Zdroj: Publikácia: Vidiná, vydal:
Obecný úrad Vidiná v r. 1995, pri
príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky obce. Zostavil: Miroslav
Janšto.
Ďakujeme všetkým našim osloboditeľom. Ďakujeme hrdinským
vojakom Červenej armády i vojakom a
partizánom z Rumunska, Maďarska,
Bulharska, Poľska a Československa.
Text a foto: Ján Šnúrik

NAŠI JUBILANTI
NOVEMBER
60 rokov: Ján Strapko
65 rokov: Pavel Svoreň, Milan Brada
80 rokov: Oto Dokoupil, Helena Hroncová
90 rokov: Vojtech Javorský
DECEMBER
60 rokov: Elena Beňová, Elena Čerpáková
65 rokov: Agnesa Danková

NARODENÍ
Kristína Ágoštonová, Melánia Gembická,
Matúš Pauer.

ZOSNULÍ
Zuzana Kováčová, Juraj Mužík.

ŠTATISTIKA

Tak takto vyzerá vysokánsky snehuliak.
Vpravo Samuel, vľavo Katarína.

Narodení, zosnulí za obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009:
Spolu
Muži
Ženy
Narodení
11
6
5
Zosnulí
20
12
8
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Zimný pohár 2010 odštartoval

Oblastný futbalový zväz Lučenec
zahájil 3. ročník Zimného pohára. Tentokrát sa prihlásilo až 15 účastníkov medzi, ktorými nájdeme mužstvá nielen z I.
a II. triedy ObFZ Lučenec, ale aj mužstvá
z 5. ligy a do konca jedným z účastníkov
je mužstvo Tachty (ObFZ R. Sobota).
Mužstvá sa rozdelené do troch
skupín po päť mužstiev a hrá sa systémom každý s každým v skupine. Víťazi
jednotlivých skupín postúpia do semifinále a štvrtým do partie bude mužstvo, ktoré skončí na druhom mieste
s najvyšším počtom bodov.
Ako prví si to rozdali medzi sebou
na umelej tráve Lučenci, kde sa všetky
stretnutia hrajú hráči Slovana Halič
a dorastenci Poltára.
Halič - Poltár 1:3 (1:0)
Podrečany - Breznička 2:3 (0:2)
Cinobaňa - Rapovce 1:0 (0:0)
Vidinskí futbalisti sú v týchto chvíľach v zimnej príprave na jarnú časť
súťažného ročníka 2009/2010, keď
techniku a kondíciu naberajú v športovej hale na Výstavisku v Lučenci.
Zimný pohár ObFZ 2010 - umelá
tráva LAFC Lučenec
Správy komisie
Zimného pohára 2010
1. Zimný pohár ObFZ Lučenec 2010
- rozdelenie do skupín:
Skupina A: Tomášovce, Vidiná,
Tachty, Boľkovce, LAFC Lučenec ml.
dorast.

Futbalisti Vidinej v príprave na jarnú časť futbalovej sezóny 2009/2010.

Skupina B: Cinobaňa, Rapovce,
Halič, P. Dravce, Poltár dorast.
Skupina C: LAFC Lučenec st. dorast, Podrečany, Breznička, Uhorské,
Buzitka.
Základné pokyny:
Každé mužstvo malo zaplatiť štartovné 25 euro na sekretariáte, v skupinách sa hrá systémom každý s každý s každým, hrací čas 2 x 45 min.
s 10 min. prestávkou, hracím dňom je
sobota a nedeľa - podľa rozpisu zápasov o konečnom poradí v skupinách
rozhoduje počet získaných bodov,
vzájomný zápas, celkové skóre, väčší
počet strelených gólov, víťazi skupín
a družstvo z druhého miesta, ktoré
získa najvyšší počet bodov v jednotlivých skupinách budú hrať semifinále,

vedúci mužstva predloží platné RP
všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí, hráč v prestupovom
konaní predloží OP alebo iný doklad
totožnosti, v každom stretnutí je
povolené striedať striedať hráčov, nenastúpenie na zápas pokuta 33 euro,
pred zápasom zaplatí každé mužstvo
33 euro pokladníkovi LAFC Lučenec,
náležitosti rozhodcom hradí ObFZ Lučenec, mužstvá budú mať k dispozícii
šatňu na uloženie vecí bez sprchy,
každé mužstvo prinesie na zápas jednu hraciu loptu, mužstvá sa dostavia
na ihrisko najneskôr 20 min. pred
začiatkom zápasu, zápis o stretnutí
musí byť vypísaný pred začiatkom
stretnutia, žlté karty sa neevidujú,
občerstvenie si mužstvá zabezpečia

na vlastné náklady, disciplinárny poplatok za červenú kartu je 5 euro,
v zmysle RS pred dospelých.
O prípadných zmenách v rozpise
zápasov budú mužstvá informovať
prostredníctvom úradného Spravodaja
alebo telefonicky. Žiadajú o striktné
dodržiavanie začiatkov zápasov!
Rozpis zápasov ZP ObFZ
Lučenec do 21. februára 2010
V sobotu 30. januára 2010 sa mal
odohrať zápas Vidiná - Tomášovce, no
neodohral sa a bol preložený pre sneh
na ihrisku.
13. 2. 2010 (sobota) o 15.00 hod.:
Vidiná - Tachty
20. 2. 2010 (sobota) o 9.00 hod.:
LAFC MD - Vidiná
Ján Šnúrik, zdroj: www.obfzlc.sk

Futbalisti nespia
ani v zime

Boris Kotman sedemnásty
Na Štefana (26. decembra 2009 druhý sviatok vianočný) sa po roku v Lučenci opäť stretli priaznivci atletiky, ktorí
si chceli vyskúšať svoje sily v 42. ročníku
Vianočného behu mesta Lučenec (druhý
najstarší beh v histórii Slovenskej republiky). Žiaľ, toto krásne športové podujatie
sa začalo symbolickou minútou ticha,
keď si účastníci i prítomní diváci uctili
pamiatku zosnulého zakladateľa behu
(rok 1967 sa bežal prvý ročník) a rekordmana (41. štartov) na Vianočnom
behu Ivana Bútora.

Po dňoch dažďov, hmly sa konečne vo veľmi silnej konkurencii obsadil
usmialo šťastie aj na lučenských or- pekné 17 miesto.
ganizátorov z Mestského atletického
Kategória muži do 39 rokov
klubu Redox Lučenec. Presne o 10.00
- 10 kilometrov
hodine (štart) svietilo až neuveriteľne
1. Tibor Sahaida 1990
Obalservis KE SVK 00:32:46.3
nad Lučencom slniečko.
K sviatočnej nálade prispel vo svo2. Peter Torok 1984
jich vstupoch moderátor Jožo Pročko
Debrecen HUN 00:32:52.9
spolu s riaditeľom preteku Pavlom
3. Jakub Beňo 1986
Baculíkom. Medzi rekordným počtom
Dukla BB SVK 00:33:10.5
17. Boris Kotman 1983
pretekárov sme aj my zhliadli jediného
AA Vidiná Lc SVK 00:40:54.9
z Vidinej, ktorým bol Boris Kotman
v kategórii mužov do 30 rokov, ktorý
text a foto: Ján Šnúrik

O tom, že sa Vidinčania vedia
dobre a kultúrne zabávať sme
sa mali možnosť presvedčiť na
tradičnej Štefanovskej tanečnej zábave, ktorú usporiadal v spolupráci
s obcou športový klub ŠK Slovan
Vidiná. Sála miestneho kultúrneho
domu sa zaplnila prakticky hneď
po oficiálnom začiatku a zábava
prebiehala v plnom prúde až do
rána. Pre zabávajúcich bola vďaka
štedrým sponzorom pripravená aj
hodnotná tombola s množstvom
zaujímavých cien.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý sa akýmkoľvek
spôsobom zúčastnili na organizovaní tohto podujatia. Zvlášť sa
chceme poďakovať všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli
prihlásiť naše futbalové mužstvo
na zimný turnaj, organizovaný
ObFZ Lučenec, ktorý je dôležitou
súčasťou prípravy na jarnú časť
okresnej súťaže.
Výbor ŠK Slovan Vidiná

