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Pri príležitosti
90. výročia narodenia
nášho rodáka
Eduarda Antala
Vás pozývame na
otvorenie výstavy
dňa 19.3.2019 o 16:30
v Novohradskom múzeu
a galérii v Lučenci

Vitajte, naši malí Vidinčania
Narodenie bábätka je významnou udalosťou v každej rodine. Pre rodičov, starých rodičov, súrodencov sú to nezabudnuteľné chvíle
plné emócií. S príchodom prvého dieťatka
nastupuje do rodiny nová generácia. V piatok, 8. 2. 2019 sa v Kultúrnom dome konala
malá, ale zato milá slávnosť. Obec do svojej
veľkej rodiny privítala 8 chlapcov a 5 dievčat:
Michal, Lenka, Stela, Oliver, Emma, Viktor, Marián, Matej, Hugo, Zora, Jakub, Lujza, Tomáš Zoran
Slávnostná chvíľa priam ovládla miestnosť. Na stoloch biele obrusy so zelenou stuhou, slávnostné oblečenie, insígnie starostu
(ozdobná reťaz s obecným znakom, ktorú má
právo nosiť len starosta obce a len pri slávnostných príležitostiach) a na záver prípitok.
Slávnostnú atmosféru privítania spoločne
vytvorili starosta, miestni poslanci, Melinka
Gembická spevom uspávanky a aj rodičia,
príbuzní a hostia. Nežným hlasom sa niekoľkými veršami prihovorila recitátorka:
Aby sa na túto udalosť nezabudlo, všetky
dôležité údaje sú zapísané v Pamätnej knihe
a jej priebeh je zvečnený množstvom fotografií.




text: Marián Jeleň
foto: Miroslav Janšto

Z rannej rosy, spektra farieb,
z vôní krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túži.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na teba iba dobré sudby žitia letia.
Nech ti Pán Boh požehnáva všetky žitia roky,
a buď šťastné v svete krásnom, mnohé dlhé roky.
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Vidiná
informuje

Zimná údržba ciest a chodníkov

Čistenie obecných
chodníkov a komunikácií
O chodníky sa v zmysle nového zákona
budú starať ich vlastníci, alebo správcovia,
čo v prípade našej obce prináleží Obecnému
úradu vo Vidinej.
Samospráva bude zodpovedať i za škody,
ktoré vznikli v dôsledku znečisteného, alebo
zľadovateného chodníka a podobne.
Obecný úrad Vidiná má zodpovednosť aj
za odstránenie, napríklad snehu respektíve
ľadu, ale aj iného znečistenia. V našej obci
chodníky a komunikácie od snehovej vrstvy
odstraňujú pracovníci obecného úradu, ktorí
túto činnosť vykonávali už aj pred účinnosťou vyššie uvedeného zákona, teda prechod
na tento systém po novelizácii zvládla obec
operatívnejšie bez vynaloženia a navýšenia
finančných prostriedkov.
Aj napriek tejto skutočnosti nie je možné
všetky chodníky vyčistiť naraz. Obec Vidiná
preto vyzýva spoluobčanov k väčšej trpezlivosti, lebo prioritne sú odhŕňané hlavné
a najviac využívané chodníky a komunikácie.
Ako príklad môžeme uviesť skutočnosť že ,
primárne sú posýpané terénne prevýšenia
(kopce) na komunikáciách, a to preto aby
bola zabezpečené bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky. Sekundárne sú čistené
chodníky vedúce k predajniam potravín,
miestnej pošte, k autobusovým zastávkam
k materskej škole. Najmenej frekventované
komunikácie a chodníky sú odhŕňané medzi
poslednými.
Ale aj napriek týmto skutočnostiam ostali
pre občanov aj povinnosti. Obec ako správca
komunikácii nebude zodpovedať za vzniknuté škody v prípadoch, keď zistí, že ku škode došlo vinou občana. Jedná sa o príklad,
ako vynášanie snehu z dvorov rodinných
domov na chodník, alebo miestnu komunikáciu. Uloženie neoznačeného stavebného,
alebo iného materiál (palivové drevo) na
chodník alebo komunikáciu a podobne.
Pri zistení takýchto skutočností obec ako
správca komunikácie nebude zodpovedať
za vniknuté škody, bude vyžadovať náhradu
škody zákonným spôsobom od občanov, ktorí svojím konaním takúto situáciu zapríčinili.
Členova komisie pre verejný poriadok
budú dbať o dodržiavanie zásad, ktoré vyplývajú z novely zákona.
text: Bc. Róbert Václavík,
predseda komisie ochrany verejného poriadku

Aké sú zásady postupnosti, priority údržby?
I. Aby ľudia mohli ísť do práce, k chorým
sa dostala záchranka, aby fungovalo zásobovanie, atď. Obec v prvom rade zabezpečuje zjazdnosť ciest, v prípade potreby aj
s použitím posypového materiálu v náročnejších kopcovitých úsekoch.
II. V druhom rade sa odhŕňa sneh z frekventovaných chodníkov smerom k obchodom, pošte, škôlke...
III. Údržba ostatných chodníkov. Kde je to
technicky možné, tam ide stroj, ak nie, nastupujú chlapi s lopatami.
BUĎME OHĽADUPLNÍ
AK sa čo i len trochu dá, umožnime čistiacim mechanizmom robiť svoju prácu a nesťažujme im ju napr. „nevhodným“ parkovaním.
Ak je väčšia snehová nádielka, na určitých
miestach ostáva za pluhom nahrnutý sneh.
Alebo sneh leží na chodníku a nejaký čas
sa nič nedeje. Vtedy nemusíme čakať, kým
z obce niekto príde, ale môžeme sami začať
odpratávať. Takto vytvárame a posilňujeme
vzťah k obci, svojej rodine, susedom. Vyvážať
kopy snehu z dvora a hádzať ho na odhrnutú
miestnu komunikáciu nie je múdre. Je to prejav sebeckosti: „Ja budem mať upratané a na
druhom mi nezáleží!“ Sme predsa ľudia. Ako
sa budeme správať k druhým, tak isto sa oni
budú správať k nám.
POĎAKOVANIE
V mene našich spoluobčanov vyjadrujeme poďakovanie za pravidelné odpratávanie
snehu z ciest a chodníkov, a tiež za zametanie
ulíc. Ako cez všedný deň, tak aj vo sviatok, cez
deň alebo v noci, ako to bolo potrebné. Nie je
to samozrejmosť. Koľko miest a obcí to nemá
a čo by za to dali... Najviac sa o to zaslúžili:
Jaroslav Garaj, Ján Gibala, Juraj Halaj, Ján Kamenský, Július Kotman st., Miroslav Kráľ, Matej
Líška, Jakub a Ľubomír Porubiakovci, Ján Vaculčiak. Ďakujeme
text: redakčná rada

Tu žijem a Tam mám
trvalý pobyt!
Bývam a žijem Tu, trvalý pobyt však mám
niekde inde. Možno z objektívnych príčin,
možno z nevedomosti a možno len z lenivosti.
Chod samosprávy je v prevažnej miere
financovaný z tzv. podielových daní poskytovaných štátom, ktorého výška sa vypočíta
podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom
v obci. Na ľudí neprihlásených k trvalému pobytu v obci sa neprihliada, akoby ani neboli.
Môžeme si položiť otázku: „Akým právom chcú
využívať všetky služby, ktoré obec ponúka?“
Tento problém neobchádza ani obec Vidinú.
„Oficiálne máme cca 1800 obyvateľov, neoficiálne určite viac. Občas natrafím na ľudí, ktorí
tu žijú, ale nemajú tu trvalý pobyt. Paradoxne,
neraz cez sťažnosti, ktoré nám adresujú,“ hovorí
starosta Ing. Ján Šupica.

O

bčania, či sú alebo nie sú prihlásení
k trvalému pobytu, rovnako využívajú
cesty, športoviská, podieľajú sa na tvorbe odpadu a pod.
„Medzi výhody, ktorými sa snažíme ľudí motivovať prihlásiť sa na trvalý pobyt do obce,
patria zľavy na kultúrne podujatia (Rozlúčka
s letom), novonarodené deti prihlásené na trvalý pobyt slávnostne vítame do života v obci,
spomenieme si na nich a dostanú pamätný list
a maličkosť. Ľudia s trvalým pobytom získavajú
aj ľahší prístup k škôlke, či k sociálnym službám.“
doplnil starosta.
Každý, kto si nesplnil svoju základnú povinnosť, prihlásiť sa k trvalému pobytu tam, kde
skutočne žije, by sa mal zamyslieť nad tým,
že ukracuje seba, svoju rodinu, ale aj svojich
susedov. Čím bude mať obec viac obyvateľov,
tým budú vyššie príjmy z podielových daní
a širšie možnosti na ďalší rozvoj.

text: Ing. Ján Šupica

Zriadenie komisií a obecnej rady
Na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva 18.
12. 2018 bola zriadená obecná rada, za jej členov boli zvolení: Ing. Ivana Bubáková, Pavol
Bútor, Mgr.art. Miroslav Janšto. Do funkcie zástupcu starostu poveril starosta poslanca Mgr.
art. Miroslava Janšta. Na prvom aj na 2. zasadnutí – 14. 1. 2019 zvolilo obecné zastupiteľstvo členov a predsedov jednotlivých komisií
nasledovne: Komisia pre ochranu verejného záujmu – Miroslav Kumštár /predseda/,
všetci ostatní poslanci OZ sú členmi. Komisia
kultúry – Mgr. Eva Gembická /predsedníčka/,
Ing. Ivana Bubáková, Pavol Bútor, Mgr. Marcela Janštová, Marek Macko, Nataša Špaková,

Pamela Mária Urbančoková. Komisia výstavby a životného prostredia – František Antalič /predseda/, Pavol Bútor, Mgr.art. Miroslav
Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár,
Vladimír Ragač. Komisia ochrany verejného
poriadku – Bc. Róbert Václavík /predseda/,
Pavol Bútor, Mgr. Kamil Kolesár, Jozef Piecka.
Komisia športová – Pavol Bútor /predseda/,
Július Kotman, ml., Peter Melicherčík, Ján
Rekšák, Peter Šupina, Bc. Róbert Václavík. Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských
novín – Ing. Marián Jeleň /predseda/, Mgr.art.
Miroslav Janšto, Anna Jeleňová, Ing. Ivana Rubintová, Mgr. Eva Vilhanová. text: zápisnice OZ

Vidinské
spravodajstvo

Žiaci spoznávajú
Vidinú
Jedným zo zámerov Obce Vidiná je rozvíjanie cestovného ruchu a propagácia
našej obce. Spôsob ako zvýšiť povedomie
o obci Vidiná je aj spolupráca so základnými a strednými školami v oblasti regionálnej
výchovy. Základná škola Haličská 7 Lučenec
sa zamerala v rámci vyučovania na podporu regionálnej výchovy a sme veľmi radi, že
obec Vidiná sa spolupodieľala na organizácii podujatia. Žiaci aj takouto formou poznávajú svoje najbližšie okolie. Spoluprácu
budeme naďalej rozvíjať.

V

o štvrtok 7. februára sa žiaci 3.A spolu
so svojou triednou učiteľkou vybrali na vlastivednú exkurziu do obce Vidiná.
Pripravený bol pestrý program, obhliadka
kaštieľa, zvoničky, kostola a tiež návšteva
priamo na obecnom úrade. V kaštieli exkurziu privítal páter Peter Vagaš. Sprístupnil
interiér kaštieľa, park, kde deti zaujal najviac
živý labyrint z kríkov, kde sa vyšantili. Zaujímavé informácie o kostole podal pán M.
Jeleň. Deti sa dozvedeli ako kostol vznikol,
kto ho dal postaviť a mohli si pozrieť kryptu
pod kostolom.
V priestoroch obecného úradu boli pre
deti pripravené aktivity zamerané na obec
Vidinú.
Hovorí triedna učiteľka
Mgr. Erika Ďatková:
„Našim aktivitám však stále nebol koniec.
Po občerstvení sme mali pripravený banner,
na ktorom bol vyobrazený kaštieľ. Bol
rozdelený na časti. Každý sme dostali za úlohu
prekresliť čo najpresnejšie jednu časť obrázka.
Nakoniec sme obrázky pospájali a dostali za
to odmenu. Prívesky, kľúčenky, mydlá, ceruzky,

omaľovánky so symbolmi Vidinej. Dostalli
sme obraz s kaštieľom a darček v podobe
knihy o Novohrade. Veľké poďakovanie patrí
pánovi starostovi Šupicovi, nielen za krásnu,
do detailov premyslenú exkurziu, ale aj za
to, že nám zabezpečil dopravu do Vidinej i
späť. Taktiež pánovi Šupinovi, ktorý exkurziu
zorganizoval a zabezpečil, ale aj osobne,
spolu s pánom starostom, nám počas celej
exkurzie robil sprievodcu. Veríme, že naši ďalší
spolužiaci zo školy budú v takejto spolupráci
s obcou Vidiná pokračovať, pretože my sme
boli nadmieru spokojní. Ďakujeme.“

Na Ostrôžkach
Nadviazali sme na vlaňajšie podujatia
projektu „Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí“ Dňa 6. februára 2019 prijala naše pozvanie Ing. Eva Belanová, ktorá
nám predstavila pohorie Ostrôžky obrazom
a odborným výkladom. Dúfame, že aj tento
rok navštívime niektoré miesta Novohradského podzámčia a teda aj Ostrôžky.
Pozvánka na výročnú
členskú schôdzu
Klubu dôchodcov vo Vidinej
Klub dôchodcov vo Vidinej pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa bude konať 26. apríla
2019 o 17.00 hod v zasadačke kultúrneho
domu. Radi privítame aj nových členov.
Program:
• Otvorenie
• Kultúrny program
• Správa o činnosti
• Správa o hospodárení
• Návrh činnosti na rok 2019
• Diskusia
• Slávnostná večera a voľná zábava
• Záver
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Fašiangy
vo Vidinej

Ako sme sa zabávali
na fašiangovom karnevale
„Pripravte si deti masky, bude smiech a špás.
Detský karneval dnes prišiel medzi nás...“
Máme tu fašiangy, obdobie od Troch
kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou. Toto obdobie medzi
zimou a jarou je sprevádzané plesmi,
karnevalmi, zabíjačkami, zábavou...

N

ebolo tomu inak ani tento rok. Deti
privítala vyzdobená sála Kultúrneho domu vo Vidinej v sobotu 16. februára
2019, aby sa zabavili na detskom fašiangovom karnevale. Tento rok sa karneval niesol
v znamení zimných športov. Po úvodnom
predstavení masiek nasledovala spoločne
zaspievaná karnevalová pesnička, no a potom sa začalo súťažné zápolenie. Pani moderátorka - vojačka nám všetkým zavelila
a pustili sme sa do toho. Pani učiteľky z materskej školy prezlečené za lyžiarky a krasokorčuliarky si pre deti, ale aj dospelých
pripravili zaujímavé a netradičné disciplíny.
Hneď na úvod to bola „guľovačka“, ale ke-

ďže sa nám sneh už roztopil, museli sme si
pomôcť papierovými guľami, ktoré lietali
po celej sále. Nasledovali disciplíny „bežkári
a sánkari“, kde deti ukázali svoju šikovnosť.
Na záver sme sa zahrali na odhŕňačov snehu, kde sa zapojili aj najmenšie detičky a aj
rodičia.
Chceme touto cestou pochváliť všetkých
rodičov, ktorí prispeli k dobrej zábave a nebáli sa zapojiť do súťaží spolu so svojimi
deťmi. Odmenou im boli šťastné tváričky,
potlesk, sladká odmena a určite aj božtek
od svojich ratolestí. Ďakujeme aj všetkým
pomocníčkam, ktoré nám pomáhali pri
organizácii súťaží. Po odsúťažení sme si
pochutnali na výborných šiškách a čajíku,
ktorý nám pripravili naše tety Anička a Janka. Kto ešte vládal, mohol si zatancovať na
detskej diskotéke. Vonku svietilo krásne
slniečko a lákala vôňa kapustnice, klobás,
huriek, takže kto mal chuť mohol ešte posedieť pri dobrom jedle vonku pred kultúrnym domom.
No a čo odkazujú všetkým naše deti?...“bolo
super a tešíme sa na ďalší karneval zase o rok...“


text: Mgr. Hana Vargová

foto: Vlasta Zvarová
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Web: www.vidina.sk Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín: Marián Jeleň, predseda, Mgr.art. Miroslav Janšto, Anna Jeleňová, Ing. Ivana Rubintová, Mgr. Eva
Vilhanová. Distribúcia do domácností obce Vidiná. Tlač: RENO. Grafika: Peter Kollár. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
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Ako vznikli fašiangy?
Slovo fašiangy je odvodené z nemeckého
Fastenschank – posledné čapovanie alkoholických nápojov pred pôstom. Štyridsaťdňový pôst, ktorý nasleduje po fašiangoch
zaviedla cirkev v 4. storočí. Dni pred pôstom
ľudia využívali na rôzne zábavy, a aby sa nemuseli za svoje správanie hanbiť, ukrývali
svoju tvár za masky.

V

znik a podoba fašiangov bola od
začiatku ovplyvnená starorímskymi slávnosťami na počesť bohov Bakcha
a Marsa, ktoré im dali punc samopašnej
zábavy. U Slovanov sa fašiangové zvyky
vyvinuli zo starších zvykov, v ktorých oslavovali zimný slnovrat. Domáci pôvod mali
obchôdzky mládencov a mužov v maskách
s ľudskými a zvieracími črtami.
V posledné dni pred Popolcovou stredou sa konali zábavy, chodili fašiangové
masky, najmä medveď, turoň, koza, obilník,
slameník, sitárik, muži prezlečení za ženy,
svadobný pár, vojak, kôň s jazdcom. Uvarila
sa huspenina, pieklo mäso a klobásy, smažili šišky. Na celom Slovensku sa na posledný
fašiang, ktorý bol v utorok pred popolcovou
stredou, dramatickým a veselým spôsobom
pochovávala basa.

P

opolcová streda, ktorou sa začínal
predveľkonočný 40-dňový pôst, bola
pozostatkom dávnych slávností našich slovanských predkov na počesť zomrelých.
Pôvodne neboli v novembri, ale na prelome
zimy a jari. Pozostalí si na znak nepretržitej
spojitosti so svojimi mŕtvymi predkami sypali na hlavu popol. Dnes sa v kostoloch na Popolcovú stredu dáva na čelo krížik popolom.
Mintalová Zubercová, Z.: Tradície na Slovensku.
Bratislava: Slovart, 2018

Fašiangový večer
v kaštieli
15. januára si katolícki veriaci pri večernej
sv. omši pripomenuli slávnosť sv. Arnolda
Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho
Slova. Prítomní boli všetci členovia miestnej
komunity verbistov a asi štyri desiatky farníkov. Na pozvanie rektora misijného domu,
pátra Vagaša, pokračovala oslava v kaštieli.
O zábavu sa postaral náš nový misionár, páter Ľudovít Feja. Rozprával o svojej misii v Bolívii. Keď zazneli slová pátra rektora: „Ľudo, už
ich toľko netráp“, prezentácia skončila a všetci sa presunuli do študovne. Tu čakalo agapé
- potešenie pre žalúdky. Domáca kapustnica s mäskom a klobásou a „slovenské stoly“
s všakovakými dobrotami, čo priniesli vidinské ženy. Naozaj výborné a pravé fašiangové.
Ďakujeme za pekný večer.
		
text: Marián Jeleň

FAŠIANGY V OBCI

T

retia februárová sobota (16.2.) sa vyznačovala krásnym, takmer jarným počasím. Hoci bolo mrazivé ráno, predsa nám na
jasnomodrej oblohe svietilo žiarivé slniečko.
Uprostred námestia už predpoludním vyhrávala hudba, zakúrilo sa pod kotlíkmi a od
grilu sa začala šíriť lahodná vôňa. Ochutnať sa
dali do zlatista upečené jaternice a klobásky.
Obloženie na tácke podľa vlastného výberu:
feferóny, jabĺčková paprika, uhorky, baranie
rohy. To bolo pre žalúdky. Hrdlo si mohlo tiež
vybrať: biele, červené, borovičku, hrušku ... a
horúci čaj.
Pri poslednom stánku bolo počuť: „Ľubko,
iba trochu mi tu čapni“, čo malo znamenať:
„Dám si trochu kapustnice.“ Uvarili ju najlepší
domáci kuchári. Ochutnávanie sa rozbehlo,
keď skončil detský karneval a rodiny s deťmi
sa pristavili na malé občerstvenie. Krátko po
15. hodine ostala na námestí už len vizitka našich mäsiarov a kuchárov – prázdny gril a posledné zvyšky v Ľubkovom kotlíku. Mohlo sa
začať upratovať.

Fašiangová zábava

Z

celodenného podujatia mala posledné slovo večerná zábava. Po usporiadaní stolov v sále Kultúrneho domu sa vytvoril taký priestor na tanec, že aj mesto by
nám ho mohlo závidieť. Výborná hudba, na
stoloch jedlo podľa výberu a otvorený bufet
s „lietajúcim“ bufetárom Marekom prispeli
k dobrej nálade.
Spestrením večera bolo tradičné pochovávanie basy, ktoré zaujímavo a s temperamentom prezentoval FS Škorec. Škoda,
že pre hluk v sále nebolo vždy počuť slová
účinkujúcich. Obdivovali sme starostlivo
zhotovené masky a herecké výkony cigánky, smrtky, turoňa, čerta, doktora. Páčili sa
aj mladá gazdiná s gazdom, ženy plačky,
tanečníci, muzikanti a farár s kantorom. Vystúpenie skončilo smútočným sprievodom
s vynášaním basy na odpočinok.
„Zbohom, basa milá, premilá basička,
ostane po tebe iba pesnička.
Spi sladko, buvinkaj, ticho odpočívaj,
a do Veľkej noci pokoj všetkým daj.“
text: Marián Jeleň
foto: Miroslav Janšto

Vidinské
spravodajstvo
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Eduard ANTAL

Prof. EDUARD ANTAL, prom. pedagóg
(18. 5. 1929 – 21. 11. 2011)

E

duard Antal sa narodil vo Vidinej. Ľudovú školu navštevoval vo Vidinej,
meštiansku školu v Tomášovciach a Učiteľskú akadémiu v Lučenci. V rokoch 1949
– 53 študoval na Pedagogickej fakulte SU
v Bratislave u profesora G. Mallého a ďalších pedagógov – B. Hoffstädtera, E. Nevana, E. Lehotského. Po ukončení štúdia
v roku 1953 nastúpil na miesto asistenta
na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V roku 1978
bol menovaný za docenta pre predmet
kreslenie a v roku 1988 za profesora pre
odbor výtvarné umenie – maliarstvo. Od
r. 1998 až do odchodu do dôchodku pôsobil na Katedre priemyselného dizajnu.
Bol členom Zväzu slovenských výtvarných
umelcov (od r. 1955). V období 1966–1972
bol členom Skupiny 66. Je jedným zo spoluzakladateľov Klubu konkrétistov (1968–
1972). Jeho diela sú súčasťou komornej
maľby, grafiky a výtvarného dotvárania
architektúry. Od čias štúdií až do konca
života žil v Bratislave. Tohto roku si pripomíname 90. výročie jeho narodenia.

VZŤAH K RODNÉMU KRAJU
Vyrástol v poľnohospodársko – remeselníckej rodine vo Vidinej. Vo svojej pamäti
si uchoval veľmi pekné spomienky na rodičovskú výchovu, pochopenie a podporu
pre štúdium na VŠ. Na rodinu, ktorá si navzájom pomáhala, na spolužiakov, priateľov a známych, s ktorými prežil časť svojho
života. Počas štúdia na Učiteľskej akadémii
sa so skupinou priateľov zaujímal hlavne
o výtvarné umenie. S láskou spomínal na
triedneho profesora Júliusa Vokurku, ktorý
mu bol druhým otcom a každému pomáhal
v jeho snažení. V Lučenci vtedy žila a pôsobila spisovateľka Božena Slančíková – Timrava, z výtvarníkov hlavne František Gyurkovits, Július Szabó, Gustáv Gerő a iní. Bolo
to obdobie po skončení 2. sv. vojny. S vedomím, že túto tragédiu prežili, boli naplnení
radosťou a optimizmom.
MLADÝ VÝTVARNÍK
Vo svojich nezabudnuteľných spomienkach „Cesta domov“ Ján Kottman – Júdove
takto spomína na svojho priateľa z mladosti:
„Divadlá sa hrávali raz alebo dvakrát do
roka. Už si nespomínam na názov hry, ktorú sme nacvičovali v štyridsiatom siedmom.
Skúšky bývali vo vtedy opustenom byte, vzadu za evanjelickou modlitebňou. Režisérom
bol ... Tvorcom scény býval Edo Antal. „Vyučil“ sa už cez vojnu ako chlapec u Samuela
Kľúčika – člena finančnej stráže, keď Vidiná
bola hraničnou obcou. Po jeho odchode už
pracoval samostatne. Na „kulisniach“. Od
jedného divadla k druhému bývali uložené na
padláši malého domčeka vo dvore pri modlitebni. Ich vzhľad sa musel vždy prispôsobiť
charakteru hraného divadla. A kto iný by ich
mohol vymaľovať než Edo?! Maliarsku maturitu zložil už ako hádam deväť – desať ročný.
Keď sa jeho rodičia zmienili o tom, že budú
„kaleť“ – rozumej maľovať, odišli do Lučenca
k tomu „kädečo“ pokúpiť. Edo ich predbehol
a prekvapil. Keď sa z mesta vrátili, jedna stena
už bola vymaľovaná, vodovými farbami: čerešne, kvietky, stromy – aby to bolo pestré. Vy,
ktorí ho poznáte, viete, že mu maľba zostala
a že sa s ňou preslávil nielen u nás.“
	pokračovanie v budúcom čísle

„Vy, ktorí ho poznáte, viete, že mu maľba
zostala, a že sa s ňou preslávil nielen u nás.“
Ján Kottman - Júdove

Eduard Antal: Na dvore. Maľba, 1966. OGD

ROK EDA ANTALA

VIDINSKÝ
KRPEC
Pozývame Vás
dňa 5. mája 2019
na Vidinský krpec
Hudobno-scénický program
venovaný nášmu rodákovi,
maliarovi Eduardovi Antalovi
k 90. výročiu jeho narodenia
Hosť programu:
Folklórny súbor Partizán BB

V roku 2018 nás navždy opustili
„Zhasla už svieca môjho života,
dotĺklo srdce, zmĺkol môj hlas.
Odchádzam ja už z tohto sveta,
idem na večnosť, opúšťam vás.
Lúčim sa, drahí, s vami všetkými,
ktorí ste ma tak milovali.		
Prosím, až budem spočívať v zemi,
aby ste na mňa pamätali.”
V roku 2018 nás navždy opustilo
18 spoluobčanov:
Matúš, Emília, Ondrej, Vojtech, Tatiana,
Ján, Alena, Anna, Štefan, Ján Matilda,
Miroslav, Anna, Pavel, Cecília, Janka, Ladislav a Ján.
Česť Vašej pamiatke!
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Posolstvo Vianoc
Najkrajším sviatkom v roku sú Vianoce
a najkrajším vianočným darčekom ľudia, ktorých milujeme. O tom sa mohli presvedčiť 21.
decembra v kultúrnom dome účastníci adventného kultúrneho podujatia „Posolstvo
Vianoc“. Účinkujúci sa predstavili hudbou,
spevom, tancom aj hovoreným slovom.
Sedmička chlapcov a dievčat, ktorí si hovoria Smile band, zahrala a zaspievala známe súčasné vianočné piesne.
Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci
si prajú šťastné a veselé...

P

ríjemnú vianočnú náladu vzbudili
v pestrom programe deti z MŠ. Z pódia bolo počuť veršíky o vločkách, hviezdičkách, maminkách a ocinkoch, vianočnú
koledu o tom, čo videli pastierovia. Pieseň
„Rolničky, rolničky” zaspievali tak úžasne
a s takou energiou, že si za ňu vypýtali veľký
potlesk. Detskými hrami a piesňami pobavili
prítomných malí folkloristi z DFS Konôpka.
Chvíľa stíšenia s poéziou „Vianočný čas“ od

Marcely Janštovej a Mareka Macka priniesli
pokoj a väčšiu pohodu. Mladé talenty si hrdo
zastali svoje miesto na javisku – heligonkár
Matúš Pauer s piesňou „Na kráľovej holi“
aj súrodenci Gembickí - Timotej (zobcová
flauta) a Melánia (heligónka, spev) s koledou
„Ó chýr preblahý“.
Hudba so spevom (ŽSS Vidovenky, FS
Škorec) sa striedali so zaujímavým rozprávaním o zvykoch a tradíciách pred Vianocami
(Katarína, Ondrej, Lucia), ktoré živo stvárnili
dievčatá z DFS Radosť. Okrem toho vyrozprávali, ako to voľakedy vyzeralo pri štedrovečernom stole a čo na ňom nesmelo chýbať.

Adventný čas v našej Materskej škole
a Posolstvo Vianoc
„V izbičke za oknom niečo sa chystá,
stromček už svieti radosť je istá.
Do tichej noci vtáčiky spievajú,
pokojné Vianoce tak svetu želajú“.

D

ecember, ten neopakovateľný posledný mesiac v roku, je výnimočný
hádam pre všetkých z nás. Je to presne ten
čarovný čas, keď čakáme na splnenie snov,
čas stretnutí s blízkymi, čas prekvapení, čas
jedinečný.
Čakanie na Vianoce a Ježiška sme si aj
my v našej Materskej škole „U veveričky“
spríjemňovali rôznymi tvorivými aktivitami.
Privítali sme spoločne Mikuláša, ktorému
sme zarecitovali, zaspievali a zatancovali,
vyrábali sme vianočné ozdoby, piekli sme
koláčiky, počúvali a spievali sme koledy, roz-

právali sa o vianočných zvykoch a obyčajoch, rozbaľovali sme si darčeky, ktoré sme
našli pod vianočným stromčekom a mnoho
iných edukačných a tvorivých aktivít, ktoré
neodmysliteľne k tomuto obdobiu patria.
Celé toho nádherné predvianočné obdobie
vyvrcholilo „Posolstvom Vianoc“ v Kultúrnom dome vo Vidinej dňa 21. decembra,
do ktorého aj naše deti prispeli bohatým
programom. Chcem touto cestou pochváliť
naše deti z veveričkovej triedy, že aj napriek
veľkej chorobnosti sa pousilovali a naučili
sa všetky krásne básničky a pesničky. Dúfame, že sme potešili nielen rodičov našich
detí, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí
si pred vianočným zhonom a stresom prišli
oddýchnuť a nadýchať sa tej čarovnej predvianočnej atmosféry.
text: Mgr. Hana Vargová

Na záver si všetci prítomní zaspievali pieseň „Počúvajte nové chýry”. Organizátorom
podujatia a všetkým účinkujúcim ďakujeme
za krásny a príjemne prežitý večer.
text: Marián Jeleň
foto: Miroslav Janšto

TROJKRÁĽOVÁ
TRADÍCIA
Aký význam má sviatok Zjavenia Pána,
ľudovo nazývaný Traja králi? Boh v podobe
malého dieťaťa Ježiša sa zjavuje pohanom,
teda neveriacim, aby ukázal celému svetu, že
božie prisľúbenia má nielen vyvolený židovský národ, ale každý človek na tejto Zemi. Traja
mudrci sa venovali pozorovaniu oblohy. V srdci
mali túžbu poznať vesmír s jeho tajomstvami.
Zbadali nezvyčajný úkaz na oblohe, ktorý si nevedeli vysvetliť. Idú do neznáma a tam, v betlehemskej maštali nájdu odpoveď – oddávna
čakaného novonarodeného židovského kráľa.
Prečo sa v tento sviatok posväcujú u nás
ľudské obydlia? Podľa dlhoročnej tradície sa
v katolíckej cirkvi v deň sviatku Troch kráľov
(6.január) posväcuje voda, soľ, krieda a tymián. Vo svetle viery – voda ako prvok života nás
posilňuje a obnovuje v nás milosť krstu. Soľ
dáva vode blahodarnú silu, pokropenie touto vodou nás chráni pred každým zlom tela
i duše. Kriedou robíme znak kríža nad vchodom do našich príbytkov. Celý náš život patrí
tomu, ktorý nás na tomto znaku vykúpil. Zapálené kadidlo s vôňou tymiánu je znakom
požehnania, ktoré preniká naše príbytky, aby
boli miestom bratskej lásky a pokoja.
Skupinka miništrantov spolu s miestnym
kňazom, pátrom Petrom Vagašom priniesla
obyvateľom príbytkov požehnanie rodiny –
lásku, pokoj, odpustenie a ochranu pred zlými
duchmi. Napísané iniciály mien troch kráľov
( Gašpar, Melichar, Baltazár ) sú znakom, že
dom je pod božou ochranou. Navštívili sme
domy nové a pekne zariadené, tiež staršie
a skromnejšie, ale všade sme sa cítili príjemne.
Duchovné dary boli odmenené štedrosťou
a pohostinnosťou ľudí, a to bol ten najkrajší
dar pre nás všetkých.
text: Marián Jeleň
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Vidinský
futbal

ŠK SLOVAN bilancuje
Šk Slovan Vidiná v sezóne 2018/2019 nastúpil súťažne s mužstvom dospelých a žiakov. Pred sezónou výbor prihlásil do súťaže
aj mužstvo dorastu, avšak tesne pred prvým
kolom muselo byť odhlásené. Všetko bolo
pripravené, s trénovaním chlapcov začal
tréner Ján Lavrík. Napokon zostavenie družstva žiakov zlyhalo z dôvodu nedostatočného počtu hráčov. Niektorí odmietli hrať pre
školské povinnosti a aj po mnohých telefonátoch do okolitých klubov sa mužstvo nepodarilo vytvoriť. Je to veľká škoda, pretože
osem chlapcov stratilo rok aktívneho futbalu.
Snažili sme sa im vytvoriť spojením mužstva
s Tomášovcami aspoň možnosť hrať futbal
súťažne. Túto možnosť využili len traja hráči: Jozef Matiáš, Christian Melicher a Jakub
Kocúr. Pevne veríme, že v novom ročníku
sa dorastenecké mužstvo podarí vytvoriť,
kedže zo žiakov prichádzajú do tejto kategórie niekoľkí chlapci. Cieľom klubu je hrať na
domácej pôde vo Vidinej. Avšak z roka na
rok je ťažšie vytvárať mládežnícke kategórie.
Záujem mládeže, ktorá bola kedysi odkázaná
na hry v prírode či na ihrisku, bez sociálnych
sietí a prístrojov tejto doby, sa mení. Ak aj
majú záujem o futbal, radšej dajú prednosť
neďalekému MŠK Novohrad, ktorý sťahuje
mládež z blízkeho okolia do svojich radov.
kategórii žiakov nastala v novej sezóne zmena na trénerskej pozícii. Po dlhoročnom pôsobení Tibora Kocúra mužstvo
prevzali Ján Slovák a Peter Šupina. Začiatky
súťaže boli pokusmi o najideálnejšiu zostavu

V

1 TJ Štart Kokava nad Rimavicou 14 12 0 2
2 TJ Druž. Mýtna 		
14 12 0 2
3 1. FK Buzitka 		
14 11 1 2
4 TJ Slovan Tomášovce
14 9 1 4
5 TJ Baník Kalinovo B 		
14 9 0 5
6 OŠK Uhorské 		
14 8 0 6

48:15
48:19
48:14
38:20
57:27
36:16

36
36
34
28
27
24

15
14
13
12
11
10

12
15
13
4
3
3

112.7
116.66
119.53
115.34
119
114.4

7 ŠK Slovan Vidiná 		
8 FC Slovan Divín 		
9 MŠK Podrečany 		
10 OŠK Biskupice 		
11 TJ „Slovan“ Hrn. Zalužany
12 TJ - FK Stará Halič 		
13 TJ Panické Dravce 		
14 TJ Slovan Halič 		
15 TJ Druž. Hrnčiarska Ves

34:24
31:25
32:32
17:27
26:39
22:51
17:46
15:53
8:69

24
19
18
18
14
11
9
5
3

9
8
7
6
5
4
3
2
1

3
-2
0
0
-4
-13
-9
-13
-21

114.62
116.5
112.7
112.3
124.9
114.86
113.47
115.94
115.46

14 8 0 6
14 6 1 7
14 5 3 6
14 5 3 6
14 4 2 8
14 3 2 9
14 2 3 9
14 1 2 11
14 1 0 13

avšak bez brankára, ktorý im celú polsezónu do Nitry, Peter Kanda ukončil hráčsku kariéchýbal. Do brány nastupovali chlapci ochot- ru, Juraj Hrnčiar a Ján Mičuda sa vrátili späť
ní vyskúšať tento post, avšak výškovo nedo- do Tomášoviec, Tomáš Dobrocký odišiel na
sahovali potreby tohoto postu, čo sa veľakrát hosťovanie do Tomášoviec a Tomáš Václavík
odzrkadlilo na výsledkoch. Takisto mužstvo odišiel skúsiť piatu ligu do Cinobane.
momentálne dopláca na odlišný vek hráčov,
o klubu prišli posily v podobe Romana
kedže kategória je do 15 rokov a u nás máme
Šupinu, ktorý sa vrátil z hosťovania v
len jedného hráča v tomto veku. Súper bol
veľakrát zvýhodnený týmto rozdielom, čo Radzovciach, Daniela Melicha z MŠK Novobolo rozhodujúcim faktorom pre výsledok hrad, Tomáša Ráca na brankársky post z Dolzápasu. Neraz sa stalo, že do základnej zosta- nej Strehovej. Ondrej Lehotský sa vrátil z hosvy museli nastúpiť drobce Denis Kamenský, ťovania v Haliči, Lukáš Miadok sa prinavrátil
Matúš Šupina, Jakub Dzúr alebo Medard zo Švajčiarska domov a Jakub Antalič po odBurdilák, ktorí však svojím nasadením splnili mlke opäť začal s mužstvom dospelých.
Začiatok sezóny zahájilo mužstvo dvomi
ciele futbalu: radosť z hry a chuť bojovať o
každú loptu a dobrý výsledok. Na všetkých domácimi prehrami s Mýtnou a Buzitkou a
chlapcov z mužstva sme hrdí, pretože dávajú naopak dvomi víťazstvami na pôde súpera
do futbalu svoje srdce a chcú reprezentovať v Podrečanoch a Haliči. Po týchto zápasoch
sa dostalo mužstvo do tempa a domácimi
náš klub ako aj obec.
V kategórii dospelých nastala na trénerskej víťazstvami spĺňalo očakávania. Za zlyhanie
pozícii takisto změna, pretože Zoltán Béreš môžme označiť zápasy v Divíne, kde sme
pre pracovné povinnosti musel trénerstvo boli celý zápas lepším mužstvom, ale gól
ukončiť. Na jeho miesto nastúpil Miroslav sme nestrelili a naopak po chybe inkasovali
Kovanič. Čo sa týka kádra, v mužstve skončili „lacný“ gól, ktorý rozhodol zápas. Takisto prebratia Líškovci, Tomáš Takáč sa odsťahoval hratý zápas v Kokave nás môže mrzieť, pretože bod by bol spravodlivejší. No a absolútnym sklamaním boli zápasy v Kalinove, kde
sme inkasovali až sedem gólov a v derby s
Tomášovcami, kde sme prehrali trojgólovým
rozdielom a navyše inkasovali dve zbytočné
červené karty.

D

Ako k nám prišlo divadielko

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v našej Materskej škole „U veveričky“ sa
každý týždeň venujeme inej téme. V týždni
od 4.- 8. februára to bola téma „Zdravá výživa“. Počas celého týždňa sme deťom približovali význam zdravej výživy a zdravého
životného štýlu rôznymi aktivitami. Vystrihovali sme, lepili, cvičili, spievali, modelo-

vali, hrali sa, ochutnávali ovocie, ale najviac
sa deti tešili na divadielko s názvom Abeceda zdravia. Spev a smiech našich detí bolo
počuť hádam až za bráničku našej škôlky.
Ešte dlho sme si všetci pospevovali chytľavé melódie pesničiek o zdraví.
text: Mgr. Hana Vargová
foto: Renata Gajdošíková

Mužstvo dokázalo aj potešiť domácimi
výhrami s Panickými Dravcami 7:2, s Hrnčiarskou Vsou 7:0 a s Biskupicami 5:0.
V tabuľke sme po jesennej časti na siedmom mieste, čo je určite sklamaním. Pozitívne je, že v mužstve pôsobia viacmenej
domáci hráči alebo hráči, ktorí tu s futbalom začali.
Snahou vedenia klubu je mať v obci všetky
mládežnícke kategórie, pretože vieme, že sú
tu ešte chlapci a aj dievčatá, ktorí majú radi
futbal a chcú reprezentovať našu obec. Novinkou je príprava na prihlásenie aj tých najmenších do kategórie prípravky U11, ktorá je
tiež v súťažnej forme ObFZ Lučenec.


text: Peter Šupina

