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Učiteľ Pavel Danko so svojimi žiakmi v roku 1956.
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Drahé mamičky, staré mamy,
všetky ste požehnaním
V mene vašich synov, dcér a vnúčat vám
chcem z celého srdca poďakovať za to, že ste
prijali svoje materstvo ako skutočný zmysel
života. Že ste násobili svoju lásku počtom
svojich detí. Že ste sa stali pre ne oporou,
útočiskom, istotou, nehou.
A je to nádherný kolobeh, keď sa potom
raz dospelé dieťa pre svoju mamu unavenú
rokmi odrazu samé stane oporou a útočiskom. Mnohé to už poznáte. A mnohé ešte
len zažívate čas, keď vám dieťa rastie pred

MAMA

Vyslov to slovo mnohokrát a povedz jej, že ju miluješ,
pretože ona ťa milovala skôr, ako ťa uvidela.
Pozri jej do tváre a uvidíš najúprimnejšie oči i vrásky,
za ktorými sa skrýva starosť z obavy o teba.
Chyť ju za ruky, pretože ona ťa nimi vždy chránila a liečila rany.
Priviň sa k jej srdcu, pretože ono celý život bije pre teba.
To je tvoja mama, tvoje útočisko, tvoje bezpečie.
Mama, ktorá tu vždy bola a bude pre teba…

očami. Ale všetky ste poznali tajomstvo života,
ktoré ste odovzdali ďalej. Stali ste sa pre svoje
deti anjelom s druhým krídlom, aby ste ich naučili lietať.
Práve Deň matiek je tu na to, aby nám vami
rozdanú lásku pripomenul. Aby nám pripomenul, že vy ste tie, ktoré vždy myslia najprv na
iných, až potom na seba. Vy ste tie, ktoré bez
veľkých slov odovzdávajú pokoleniam posolstvo bezpodmienečnej lásky. Vy ich pozývate
do života nadýchať sa lásky.

A za to vám patrí úcta a obdiv, ktoré vám vyjadrujem v mene svojom, v mene vašich životných partnerov, v mene vašich detí, v mene vašich vnúčat i pravnúčat.
My všetci vám želáme aj v dňoch nastávajúcich predovšetkým veľa zdravia a šťastia.
Nech vás pohoda, úsmev na tvári, porozumenie a láska sprevádzajú na každom kroku.


Ing. Ján Šupica, starosta obce
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Vidiná
informuje

Učíme sa z domu
V čase uzavretia našej materskej školy od
16.3.2020, v tejto komplikovanej dobe, kedy
väčšina z nás zostáva doma, pracuje z domu,
sa snažíme aj my, celý kolektív materskej
školy, prispieť k uľahčeniu života doma s detičkami. Pani učiteľky komunikujú s rodičmi
a škôlkarmi prostredníctvom webovej stránky obce www.vidina.sk – MŠ – aktivity pre
deti – Učíme sa z domu.
Pravidelne 2 – 3x týždenne zadávame
deťom úlohy podľa tém vo výchovno-vzdelávacích plánov, v zmysle školského vzdelávacieho programu /Deň Zeme, Deň vody,
dopravné ihrisko, Veľká noc, Deň matiek,
prišla jar, les, domáce zvieratá, Deň matiek,
geometrické tvary a farby/.
Snažíme sa zadávať pestré úlohy – básničky, pesničky, námety na hry, nápady na
výrobu rôznych výrobkov, pracovné listy,
omaľovánky, tajničky, logické hádanky a iné.

Nezabúdame hlavne na predškolákov,
ktorých v septembri čaká škola. Dodatočne
sme im rozdali aj pracovné zošity predškolákov, aby pravidelne pracovali a opakovali si
získane poznatky.
Pripravujeme aj tablo pre predškolákov,
rozlúčku. Všetko dáme včas vedieť prostredníctvom emailov.
Spolupráca s rodičmi počas tejto situácie
je výborná, dostávame množstvo fotiek ako
detičky pracujú, ich práce a výrobky, dokonca aj videá. So súhlasom rodičov, všetky
fotky a videá dávame na stánku obce a na
facebookovú stránku obce. Za všetko veľmi
pekne ďakujeme.
Neoddychujú ani tety kuchárky a teta
školníčka. Celá škôlka je vymaľovaná, vyupratovaná a vydezinfikovaná a už netrpezlivo čaká na svojich škôlkarov.
Veľmi sa na Vás tešíme. Vydržte a už čoskoro sa stretneme.				

Marcela Janštová, riaditeľka MŠ

Vidiná v čase nebezpečnej nákazy
Začalo to v najľudnatejšej krajine sveta. Pri
sledovaní udalostí v decembri a januári si málokto z nás pripúšťal, že by niečo také mohlo zasiahnuť aj našu obec. Opak sa stal pravdou: vírus
sa rozšíril skoro po celej planéte. Na Slovensku
bol prvý prípad nakazenia vírusom Covid – 19
zaznamenaný 6. marca 2020. Pandémia, rúško,
koronavírus boli najčastejšie slová, ktoré sme po
vypuknutí nákazy vnímali.

Krátky pohľad do histórie
Obec Vidiná v minulosti zažila niekoľko epidémií. Najvážnejšími boli mor v roku 1710, kedy od
žatvy do Martina zomrelo 115 ľudí a cholera, ktorá od júla do septembra 1873 pripravila o život
viac než polovicu obyvateľov našej obce. V období jesene 1918 a jari 1919 šarapatila španielska chrípka. Rozšírený šarlach, ktorým sa nakazila polovica detí v obci od 1. novembra 1920 do
6. januára 1921, bol príčinou zatvorenia obecnej
školy. Ani kvôli ochoreniu na osýpky v čase 13.
november – 13. december 1937 sa nevyučovalo.
V školskom roku 1925/26 v obci panovala epidémia brušného týfusu, zo štyroch nakazených
jeden zomrel. Od 16. februára do 10. marca 1965
bola v obci karanténa pre výskyt slintavky v blízkom okolí. V škole sa nevyučovalo.

Pohľad do života obce
Život vo Vidinej sa nezastavil. Bežal a beží
ďalej. Len iným spôsobom. Obec v čase mimoriadnej situácie (12. marec) a po vyhlásení núdzového stavu (16. marec) zabezpečila ochranné rúška pre svojich občanov aj prostriedky na
dezinfekciu. Nezabudla na starších a osamelých
ľudí, ktorým je potrebné osobite pomôcť. Mnoho obyvateľov nečakalo na pomoc obce, ale

sami začali šiť rúška – pre seba, pre susedov, pre
toho, kto potreboval. Obec sa postarala o dezinfekciu lavičiek, odpadkových košov, prístreškov
na autobusových zastávkach s cieľom zamedziť
šíreniu nákazy tam, kde sa ľudia najviac zdržujú.
Všetky verejné kultúrne a športové podujatia
boli zrušené. Obecný úrad fungoval v krízovom
režime, podobne aj pošta a obchody s potravinami. Svoje brány musela zatvoriť materská škola. Verejné bohoslužby sa nekonajú. Na Veľkú
noc bol kostol i evanjelická modlitebňa bez veriacich. Pre súkromnú modlitbu je kostol otvorený, pri dodržaní prísnych hygienických podmienok. Sobáše a krsty sa nekonajú, pohreby len za
účasti najbližšej rodiny. Ľudia chodia do práce,
alebo pracujú z domu. Doma sa aj vyučuje.
V obci sme sa i napriek mimoriadnej situácii
snažili zachovať bežný chod, pristúpili sme k
dezinfekcii ulíc po zimnej údržbe, pokračuje
zber bioodpadu. Pripravili sme jarné upratovanie v obci, v prvej etape bol zbieraný drevený
nadrozmerný odpad, pristavené boli veľkoobjemové kontajnery a uskutočnil sa aj zber
elektroodpadu. Na streche kultúrneho domu
prebiehajú rekonštrukčné práce, dezinfikoval sa
aj interiér materskej školy. Počas mimoriadnej
situácie zasadalo za sprísnených podmienok aj
obecné zastupiteľstvo, aby schválilo podmienky
verejnej obchodnej súťaže na prenájom predajne potravín na ul. Zvolenská č. 84. Poslanci
nesedeli jeden vedľa druhého pri jednom stole,
ale oddelene, s rúškom na tvári, v dostatočnej
vzdialenosti od seba.
Zástupcovia obce veľmi pozorne sledujú
okrem opatrení hlavného hygienika aj aktualizáciu daňovej prognózy, ktorej vývoj má veľký
vplyv na príjmovú stránku obecného rozpočtu.

Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj ochorenia, ekonomiky ako aj dĺžku trvania prijatých
vládnych opatrení sú rôzne scenáre možného
vývoja, avšak už teraz je všetkým jasné, že obec
v tomto roku a s veľkou pravdepodobnosťou
aj v budúcom roku zaznamená výpadok na
príjmovej stránke rozpočtu. Zvýšené výdavky
obce na opatrenia týkajúce sa koronavírusu a
výpadky na príjmovej stránke rozpočtu sú sledované a obec priebežne prijíma opatrenia na
zníženie výdavkov obce, s cieľom pokračovať
v pozitívnom ekonomickom vývoji a s cieľom
kladného rozpočtového hospodárenia tak, ako
tomu bolo po minulé roky. V tejto súvislosti sa
chceme poďakovať všetkým obyvateľom obce,
ktorí zodpovedne pristupujú k svojim povinnostiam a platia miestne dane a poplatky.
Boli dni, keď ulice, dvory, záhrady a verejné
priestranstvá boli prázdne, vyľudnené. Ale boli
aj dni, keď sa v záhradách a dvoroch pracovalo – pílilo sa drevo, vrčali rotavátory, traktory, či
kosačky. Ľudia rýľovali, sadili, polievali... Väčšinou sa správali zodpovedne, nosili rúška a boli
navzájom ohľaduplnejší. Bolo to cítiť najmä
v marci, keď sa veľmi zdôrazňovalo, že najlepší
spôsob, ktorý nás ochráni pred nákazou je karanténa - zostať doma.
Pre deti navštevujúce materskú školu sú na
stránke obce každý týždeň pripravené aktivity.
Pani učiteľky z materskej školy pripravujú pre
deti zaujímavé témy (Deň Zeme, o zelenom
a zdravom lese, o domácich zvieratách, o Veľkej
noci, o pozorovaní a ochrane prírody a podobne) spojené s kreslením, pexesom, príbehmi
či pesničkami.

Príroda
Najviac nás potrápili opakujúce sa mrazy a dlhotrvajúce sucho. Musíme sa vyrovnať s tým,
že niektoré druhy ovocia nebudú, resp. bude
nižšia úroda. Je druhá polovica mája a hladina
vody v potoku má úroveň ako počas najväčších
letných horúčav. Na druhej strane sme mohli
a stále môžeme obdivovať nádheru prebúdzajúcej sa prírody, kvitnúce stromy, kvety, spev
vtáčikov... Na Kvetnú nedeľu (12. 4.) sa u nás
opäť udomácnil jeden pár bocianov a denne to
dáva na známosť čulým klepotaním. O tom, akú
máme prírodu, sa sami môžeme presvedčiť prechádzkou, napr. popri potoku.

Poďakovanie
V mene obce Vidiná vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí obetavo pracovali v prvej línii
proti koronavírusu, všetkým darcom ochranných rúšok a tým, ktorí mysleli aj na druhých
a akýmkoľvek spôsobom im pomohli. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí boli každodennou
prácou pre nás všetkých užitoční a tiež tým,
ktorí sa po celý čas zodpovedne správali k sebe
i k druhým.				


text: redakčná rada
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MATKÁM PATRÍ KAŽDÝ DEŇ
Ój mať moja, ój matere celého sveta,
naučili ste nás, čo je to dobrota,
naučili ste nás, čo je to krasota,
prišiel čas, vyprevadili do sveta.

Z balkóna bytovky smutný väzeň hľadí,
či sa háj zelená, či sa hora mladí,
či vtáčik spevavý, hrdielko už ladí,
či jablonka mladá, čepiec už nasadí.

Ak nás stretlošťastie, skoro zabudli,
ak to v svete nešlo, hneď na mať spomli,
na jej pohladenie, na jej buchty dobré,
čo drahšie na svete, jak ruky matere.

Háj sa už zelená, ba i hora mladí,
len slovenský národ do hája nechodí,
ani junák devu za ruku nevodí,
na rozkvitnutú lúku nežne neposadí.

Niet väčšie na svete, jak srdce matkino,
akokoľvek zhrešíš, máš v ňom miesto,
prižmúri oči, všetky hriechy skryje,
veď to veľké srdce, pre teba len bije.

Neposadí veru, ver ani on nemôže,
ona v Bratislave a on zas v Prešove,
kto že mu cez hliadky, kto pomóže,
iba ak premier v helikoptére odvezie.

Nepozná únavu, výdrž maratónca,
ak ti treba pomoc, pôjde na kraj sveta,
čuduj sa svete, bolia ju už nohy,
koľkokrát v noci prešla k tvojej lóži.
Svet pýši sa, čo už všetko vynašiel,
jak zmerať lásku matere, nato neprišiel,
pridelil jej jeden deň v kalendári, na hanbu,
matkám patrí predsa každý deň v roku.
Ospievať rozkvitutý sad, kvet ruže,
ľahké, ťažšie ospievať lásku matere,
ťažšie ako motýlikom preplávať more,
či zrátať všetky hviezdy na oblohe.
Len veľké srdce našej matere,
otvára nášmu šťastiu dvere,
len sladké ústa našej matere,
všetky žitia nám pofúkajú bôle.
Ľahké zrieť krásny deň, keď neprší,
ťažko pozrieť matke do očí, už ak spí,
hľaďme matkám do očí denne v roku,
pokročil vek, vždy buďme im pri boku.
Mať vkladá denne kvet, do žitia kytice,
neráta, srdce jej je v nich a ich tisíce,
tieto kvety nevädnú, rokmi sú krajšie,
kvety lásky a starostí od matere našej.
Vám matky doma pri stole i na cintoríne,
čo vám dnes krásne dať do kytice,
sľuby nesplnené čo dávame vám denne,
aj zato dostaneme vaše pohladenie.
Kde hľadať dar na lúke, či v komore,
či v supermarkete a či na oblohe,
pre matere, daru ty máš v sebe krásu,
ak aj všedný deň, nájdeš si času pre ňu.
Ój reč mojej matere to krasota, to milota,
čo všetko krásne dala nám do života,
nieto už matere, jej reč stále tu je,
keď hreším, hreší ma dobro pochvaľuje.


Ján Tokár Oravský

Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky,
energie a zrodu nového života. Znakom
sily a rastu je májová zeleň na poliach, lúkach a záhradách.
Symbolom tohto obdobia je aj strom
„máj“, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu
pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín.
Stavanie mája bola úloha mladých mužov, ktorý sa na tento rituál chystali v tajnosti aj týždeň. Vysoké, dlhé stromy okolo
desiatich metrov, najčastejšie jedle, smreky,
borovice alebo brezy, najskôr zbavili kôry
a kmeň očistili od konárov. Strom potom
ozdobili ornamentmi a zelený vrcholec dlhými pestrofarebnými papierovými či látkovými stuhami, šatkami od milej a fľaškami s
páleným.
Na našom území boli máje výrazom úcty
a lásky k dievčaťu. Zvyčajne ich chlapci stavali slobodným dievčatám. Pri stavaní mája
si chlapi pomáhali a niekedy sa partie chlapcov pretekali, kto bude rýchlejší. Občas si
dokonca máje navzájom rúcali.
Mládenec, ktorý mal o slečnu vážny záujem jej postavil vlastný máj, ktorý sa mohol líšiť tým, že bol iného druhu, mohol byť
vyšší či odlišne vyzdobený. Mohlo sa stať, že
jedna dievčina mala množstvo nápadníkov,
a teda aj viac májov.
Vo Vidinej sa snažíme zachovávať tradície našich predkov, preto každoročne
symbolicky staviame spoločne máj pre celú
obec. Stavanie mája je spojené už niekoľko
rokov s folklórnym festivalom Vidinský
krpec. Tento ročník sa v dôsledku opatrení
nemohol uskutočniť, ale „máj“ ako symbol
jari sme postavili opäť v parku pri obecnom
úrade.

Ing. Ján Šupica, starosta obce

Neodvezie veru, dosť má on starosti,
jak slovenský národ vo väzbe udrží,
sám neudrží, keď dvíha sa pokrývka,
len ťazko učičíka, kamoša Sulíka.
Boli časy, boli ale sa minuli,
ako tie naše slovenské koruny,
miesto koruny, máme korony,
také to maličké a čo to spôsobí.
Nad dolár i euro ide tá korona,
silu má vysokú, bola by to mena,
stále ide hore, burzou riadne trasie,
daň ale vysoká, životy aj berie.
Z balkóna bytovky smutný väzeň hľadí,
kde junák, čo vírus do klady posadí,
junákov je mnoho, ktorý je ten pravý,
jeden ako druhý len veľa hovorí.
Pomôž si človeče i pán Boh ti pomôže,
slovo tam tých hore, bolo tu už mnohé,
vyrastal si v biede, vyrastal si v núdzi,
platilo vždy jedno, pomoc dobrých ľudí.
Vďaka vám anjeli v bielom plášti,
či slnko svieti, či prší ste na pomoci,
to už nie povinnosť ale z lásky v srdci,
vaše nech bije dlho, cez deň ba i v noci.


Ján Tokár Oravský
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Vraciame sa
k fašiangom

FAŠIANGY
PRE VŠETKÝCH
Poslednou kultúrnou akciou vo Vidinej,
ktorú bolo možné zorganizovať od vydania
zákazu usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy boli fašiangy. Vianočný čas pominul
a nadišiel čas zábav, karnevalov a plesov. Na
Fašiangy vo Vidinej boli pozývaní občania
aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Na
sobotu 9. februára bol prichystaný Kultúrny
dom s bohatým programom.

KARNEVAL pre deti
Detský karneval pripravili učiteľky Materskej školy U veveričky už s novou pani riaditeľkou, Mgr. Marcelou Janštovou. Novinkou
bolo rozdelenie detí podľa veku. Najprv
mali karneval staršie deti, od 6 rokov a po
nich mladšie deti, do 6 rokov, ktorých bolo
podstatne viac. Celý karneval moderovala
Šaška Baška v úlohe Veľkého anjela. Po celý
čas deti sprevádzala, venovala sa im a všetky súťaže názorne ukázala. Svoju úlohu
zvládla dokonale.
Najprv boli masky rozdelené do skupín:
rozprávkové postavičky, bojovníci, zvieratká. Potom sa jednotlivé masky predstavili. Nasledovala zábavná časť so súťažami. Napr. hry s loptičkami, rozbaľovanie
cukríkov, ukladanie farebných plastových
vrchnáčikov na nakreslené obrysy Šaša. Pri
viazaní mašličiek na lano spolu s rodičmi
sme my, diváci, videli živý ruch ako v úli. Po
skončení programu mohli deti aj s rodičmi
ochutnať fašiangové maškrty.

Názory rodičov

vanie posielame rodinám Albertovej a Rekšákovej, členom Klubu dôchodcov za napečené
fašiangové koláče – chrapne, poslancom a zamestnancom obecného úradu, ktorí sa starali
o bufet a gril a o celú organizáciu podujatia.

Na otázku Ako hodnotíte kultúrny
program? rodičia odpovedali:
• „Nech sa deti zabávajú, nech aj tvoria
a nech súťažia. Aspoň sa prejavia.“
• „Pani učiteľky to vymysleli originálne, keď
deti rozdelili. Majú viac miesta na pohyb,
deti si to viac užijú a je to aj prehľadnejšie.“
• „Deti mali čo robiť. Páčilo sa im to.“
• „Som rada, že obec robí pre deti takéto
podujatia. Môžu sa navzájom spoznať,
lebo nie všetci sú z Vidinej. Nemusia dlho
čakať, kým sa vystriedajú pri súťažiach.“
• „V Lučenci je to viac komerčné, tu je to viac
rodinné. Tu sa nám to páči.“

Dobré meno našej obce šíria Vidovenky,
ktoré v túto sobotu nemohli byť medzi nami,
lebo prijali pozvanie na kultúrne vystúpenie
v Pôtri. Malé pohostenie sa konalo aj v Misijnom dome pre všetkých, ktorí sa zapájajú do
služieb pre kostol – organistky, kostolníci, lektori, speváci, tí, čo upratujú, čo pomáhajú pri
opravách atď. Aj takéto sú fašiangy...

OCHUTNÁVKA jedál

Pohľad zo zákulisia

Lepšie je raz ochutnať ako sto ráz o jedle
počuť. Každému chutí niečo iné, ale tentoraz
pripravené jedlo chutilo všetkým. Uprostred
námestia už predpoludním vyhrávala hudba,
zakúrilo sa pod kotlíkmi a od grilu sa začala
šíriť lahodná vôňa. Ochutnať sa dali zabíjačkové špeciality, do zlatista upečené jaternice
a klobásky, vynikajúca kapustnica. Opýtaní
sa vyjadrili pozitívne. Napr. „Celkove je chuť
výborná, aj dosť slaná, aj pikantná.“ Poďako-

A ešte niečo fašiangové

Zažili sme veľmi hodnotnú fašiangovú
sobotu. Karneval bol zorganizovaný profesionálne, s veľkým citom a individuálnym
prístupom ku každému dieťaťu. Tento trend
je správnym smerom pre zdravý vývoj ľudských vzťahov v našej obci. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili. Zabavili sa deti aj
rodičia a spokojný bol každý. Bol to ukážkový rodinný deň.

text: M. Jeleň

foto: M. Janšto
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„FAŠIANGY, TURÍCE,
VEĽKÁ NOC PRÍDE,
KTO NEMÁ KOŽÚŠKA
ZIMA MU BUDE.“
Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy.
Aké by boli bez detského karnevalu. Konečne nastal ten deň a vyzdobená sála kultúrneho domu sa premenila na jedno veľké
rozprávkové kráľovstvo, v ktorom nechýbali
princezné, zvieratká, rôzni bojovníci, rytieri,
lesní škriatkovia, víly, Maša, stavbári, draci.
Tento rok sa karneval sme masky rozdelili
do dvoch skupín – školáci a škôlkari. Deti
mali väčší priestor na šantenie a súťaženie.
Školáci začínali o 13.00 hod. a mali náročnejšie súťaže, ktoré zvládli výborne. Tí naši
menší – škôlkari / najmladšie masky boli
dvojročné drobce – mačička a lienka/ pokračovali o 15.00 hod. Vôbec nezaostávali
za svojimi veľkými kamarátmi a tiež všetko
krásne zvládli. Do súťaží sme zapojili aj dospelákov, aby pomohli svojim ratolestiam.
Všetci sa veľmi tešili aj na Šašku Bašku. Do
sýtosti si s ňou zatancovali a zaspievali.
A pripravila im aj jedno pekné prekvapenie – bublinkovú šou. Pri súťažiach a tanci
sa poriadne unavili a silu opäť získali z chutného sladkého občerstvenia. Napokon bola
každá maska obdarená malým darčekom
z obce.
Najkrajšia odmena pre nás boli dobrá nálada, radosť a rozžiarené očká detí.
					

Kolektív materskej školy
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ OBCE

Pavel DANKO
(1912 – 2009)

Narodil sa 25. januára 1912 v Podkriváni.
Pochádzal z chudobnej rodiny, bol druhý
najstarší z deviatich súrodencov. Najstarší
brat Jozef zahynul na fronte, a keď mala
najmladšia sestra tri roky, zomrela im
mama. Pavel zobral ťarchu zodpovednosti
na svoje plecia. Zaručil sa za súrodencov, že
sa o nich postará, aby ich nedali do ústavu.
Vyštudoval za učiteľa. Ako učiteľ pôsobil
37 rokov. Najprv v Ochodnici na Kysuciach,
potom v Lučenci a nakoniec vo Vidinej.

ŠKOLA
V roku 1950 nastúpil po učiteľovi Júliusovi Strhárskom. So svojou manželkou Emíliou učil a bol riaditeľom školy 24 rokov až
do dôchodku. Do školy zaviedol poriadok
a disciplínu. Školskí inšpektori boli prekvapení nad vzornou čistotou tried. Učiteľ
Danko vynikal učiteľským umením aj prirodzenou autoritou. V jednej triede pracoval
s tromi ročníkmi, čo bolo viac ako 40 žiakov. Viedol ich k samostatnosti, čo si dnes
vieme len ťažko predstaviť.
Pavel Danko bol správcom tzv. „osvetovej besedy”. Organizoval všetky kultúrne a osvetové podujatia v obci. Vytváral
podmienky pre uskutočňovanie všetkých
kultúrnych a politických podujatí. Nacvičoval kultúrne programy k oslavám štátnych
sviatkov a k výročiam politických udalostí. Bol režisérom miestneho divadelného
ochotníckeho súboru.
Bol to človek všestranný, s jemným citom
pre kultúru a umenie. Hrával na husliach,
pekne spieval, venoval sa ovocinárstvu,
divadlu a mnohým iným aktivitám. Z rozprávania jeho žiakov vieme, že to bol učiteľ
prísny, ale dobrý. Vyžadoval, aj naučil. Mal
pochopenie pre žiakov. S deťmi nacvičoval program (básničky, krátke divadielka

a pod.) na rôzne príležitosti, napr. MDŽ,
VOSR, kultúrne slávnosti. Organizoval školské výlety, napr. do Bojníc, Prahy, Bratislavy,
Tatier, do jaskýň... Mal veľmi rád prírodu.
Zomrel 4. februára 2009. Pochovaný je na
zvolenskom cintoríne.

ných ochotníckych súborov 1953“. V roku
1963 účinkoval v hre Svadba sobášneho
podvodníka. Súbor Timrava okrem Lučenca vystúpil v Haliči, Dolnej Strehovej, Podrečanoch, vo Vidinej, Ľuboreči a Divíne.

DIVADLO

15. marca 1957 sa zúčastnili žiačky Anna
Kmeťová z 5. ročníka a Elena Gaálová z 3.
ročníka obvodného kola recitačných pretekov Hviezdoslavov Kubín na II. osemročnej strednej škole v Lučenci. Komisiou bola
do okresného kola určená Elena Gaálová
s básňou Ako Jožko Pletko poplietol si všetko. Vynikajúci prednes prózy z knihy Jano
mala Anna Kmeťová. Komisia ju do okresného kola neodporučila len preto, že by
to bolo veľa z jednej školy dve recitátorky.
Ale riaditeľ školy, na okresné kolo priviedol obidve žiačky a požiadal komisiu, aby
žiačku Annu Kmeťovú zaradili do recitačných pretekov. Umiestnila sa na 1. mieste
a postúpila do krajského kola v B. Bystrici.
Aj tu sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do záverečného celoslovenského kola
v Dolnom Kubíne. Tu sa v silnej konkurencii umiestnila na 3. mieste (Pavol Danko,
1957, Školská kronika).

Pavel Danko nadviazal na dlhoročnú tradíciu divadla a ako režisér i herec významnou mierou prispel k oživeniu divadelníctva
v obci. Pod jeho vedením ochotnícky divadelný súbor patril k najlepším v okrese a na
súťažiach sa umiestňoval na popredných
miestach.
S miestnou mládežou nacvičil divadelné
hry: Kubo (1951) – hrali aj v Cinobani a Kalinove, Zlatovláska a Stratil sa hlásnik
Cibuľa (šk. rok 1955/56), Juvelír (1958) –
1. miesto v okresnom kole mládežníckych
divadelných súborov v Divíne, Otvorený
oblok (1963), Faraóni (1963) – účasť na
prehliadke divadelných súborov v Modrom
Kameni. Žiaci miestnej školy zahrali 8. a 9.
mája 1957 divadelnú hru v réžii P. Danku
Červená Katuška.
So staršími ochotníkmi nacvičil hru Škriatok (1956), Sedliacka láska (1958) – na
okresnej súťaži v Lehôtke obsadil 1. miesto
a postúpil do krajského kola, Všetko naopak (1973). V súťaži Divadelná jar v roku
1975 v Cinobani hry Ulička a Ženský zákon
získali ocenenie pre najlepšie herecké výkony – Jozef a Vladimír Kucejovci.
Ako herec divadelného súboru Timrava
v Lučenci sa zúčastnil celoštátneho festivalu
v Prahe. Hrou Mosty na východ získal súbor 1. miesto a titul „Víťaz festivalu divadel-

RECITÁTORSKÝ PRÍBEH

SPOMIENKY BÝVALÝCH ŽIAKOV
„Vyučovanie v základnej škole bolo zaujímavé. Ako žiak prvej triedy som mal možnosť študovať hneď aj dva či tri ročníky. Sedeli sme aj tri ročníky v jednej učebni (boli
tam len dve). Dva ročníky dostali písomné
úlohy a jednému ročníku pán riaditeľ Danko, alebo jeho manželka pani Danková,
vysvetľovali novú látku. Ostatní písali, či si

P. Danko s manželkou Emíliou, tiež učiteľkou.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ OBCE
„V čase, keď pán učiteľ pripravoval divadelnú hru, zobral magnetofón a my ako
deti sme museli naháňať sliepky, či inú domácu hydinu, aby boli zvuky, ktoré on použil do divadelnej kulisy.
V miestach, kde ešte nestáli domy, blízko
sv. Terezky, bývala pani Kočišová, ktorá sa
starala o kostol. V okolí bola krásna príroda
- ovocné stromy, tŕniny, vtáčiky, ktoré sme
v zime prikrmovali, spieval tam slávik a pán
učiteľ ho natáčal. Prechádzal tadeto závoz.
Každú jar sa musel vyčistiť a vyzametať.
V zime sme sa tu sánkovali.”
učiteľova neter, Mária Žemberová,
rod. Macková

čítali učivo len očami. Potom sa to vystriedalo. Mali sme menší priestor na výklad
učiva nášho ročníka, ale väčší rozsah učiva
pre vnímavejších žiakov.”
Vladimír Galád, Vidinčan žijúci v Prahe
„V škole sa učilo v dvoch triedach. Pani
Danková učila prvákov a tretiakov, učiteľ
Danko druhákov, štvrtákov a piatakov.
Vďační sme im za všetko, čo nás naučili,
lebo nás naučili. Žiadne „maznáčky“, keď
bolo treba, tak sme dostali aj hruštičku.
S paličkou, čo mal na ukazovanie. Ale vieme dodnes...”
Eva Pavkovčeková
„Pavel Danko ma učil v tretej triede. Nám
mladším niečo vysvetlil a dal nám zadanie. Ale my sme to nerobili. Počúvali sme,
čo rozpráva starším, a potom sa hneval
na nás, že sme nesplnili úlohu. Aj keď to
bolo pre nás zaujímavejšie. Vybrané slová
zo školy z Vidinej si pamätám doteraz. Pri
učení nám pomohla pomôcka, napr. strýc
rýchle rýpe rýľ, stryná kryje ryžu a bryndzu v koryte, rybár hryzie rýdzik, rys ryčí
a ryje... Všetky vybrané slová nás učil takýmto spôsobom.
Raz sme aj dostali. Guľovali sme sa a školu obhádzali snehom. Dostali sme na hruštičky. Pán učiteľ jedného videl, ten povedal druhého, ten tretieho a nakoniec sme
všetci stáli v rade. Odvtedy som si dávala
pozor.”
Jana Strculová

„Učiteľ a riaditeľ školy, Pavel Danko, bol
spoločensky založený človek s veľkou autoritou. Bol vyššej postavy a mal silný, zvonivý hlas, ktorým pri rôznych podujatiach
spieval štátnu hymnu, Pieseň práce a pod.
Spieval tak oduševnene, že spolu s ním
spievala celá sála. V programe účinkovali
všetky deti od prvého po piaty ročník.
Pani učiteľku Dankovú si mnohí Vidinčania pamätajú, že mala pekné, úhľadné písmo a snažila sa to naučiť aj svojich žiakov.
Viedla ľudovú knižnicu. Do dnes sú v leporelách našej knižnice zachované knižné
lístky napísané jej rukou. Naše mamy učila ruštinu. V roku 1951 absolvovali ľudový
kurz ruštiny. Boli to časy, keď sa písalo atramentovým perom. Pero sa ponáralo do kalamára, nádobky s atramentom, ktorá mala
osobitné miesto na lavici. Na začiatok i koniec vyučovania, aj na prestávky sa zvonilo
ručne zvončekom.”
Eva Vilhanová
„Do školy sme chodili, ale len po 4. ročník. Piaty sme chodili do mesta, lebo sme
boli prví, čo nás bolo veľa a v škole sme
sa nepomestili (šk. rok 1961/62). Do vtedy
sme v jednej triede boli tri, v druhej dva
ročníky. Dankovci bývali začas v Lučenci,
a potom vo Vidinej, pokiaľ tu učili. Vyučovali všetky predmety. Na dvore sme mali
drevené tyče, šplhadlá a jedno lano. Museli sme sa vedieť šplhať. Šikovnejší chlapci
chodili do sadu štepiť i oberať. S učiteľom
sme chodili na družstvo pomáhať zbierať
mandelinky. Keď bolo zlé počasie, nešli
sme zbierať, ale v rozhlase sa vyhlásilo, že
sa ide do školy. V divadle som nehrala. Bola
som šepkárka, furt za oponou.“
Ľuba Horváthová

POTREBA DOBRÝCH ĽUDÍ
S láskou a úctou spomíname na učiteľov,
ktorí nás učili a do života dobre pripravili.
„...v každej „detskej dobe“ sa postupne
u všetkých z nás utvára a formuje pracovitosť, čestnosť, odvaha, kultúrnosť, sebavedomie, vzdelanosť a mnoho ďalších
dobrých vlastností. Za to by sme mali byť
vďační. Je pravdou, že skúsenosť a rady
generácií sú v mnohých veciach neprenosné a mnoho vecí si musí každý vyskúšať
a overiť na vlastnej koži. Len na vlastnej
koži potvrdená pravda generácií sa stáva spoločnou a uznanou pravdou. A preto potrebujeme od detstva dobrú starkú
a starkého, učiteľov, trénerov, rôznych
spoločenských organizátorov a dobrú
samosprávu, ktorá utvára dostatočný
priestor pre tvorivých ľudí a spokojný
a spravodlivý život pre všetkých.“
(citované z listu Vladimíra Galáda, Vidinčana žijúceho v Prahe, október 2015)

NA ZÁVER
Spomienkou na pána učiteľa Pavla Danka
vzdávame úctu a vďaku všetkým učiteľom,
ktorí v našej obci pôsobili. Jeho vzácny a nenapodobiteľný prínos do kultúry priblížime
našim občanom v pripravovanej histórii divadla v blízkej budúcnosti.
Text: Marián Jeleň, Anna Jeleňová
Foto: Pavol Danko, učiteľov vnuk

Pred dverami učiteľského bytu.
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Výročná schôdza
Miestneho odboru
Matice slovenskej

NÁVŠTEVA ŠKOLY
Dňa 20.2.2020 sme s našimi predškolákmi navštívili ZŚ na Haličskej ceste v Lučenci.
Bol to malý výlet autobusom z Vidinej do
Lučenca. Každé dieťa si samé kúpilo cestovný lístok v autobuse. Bolo to pre nich
niečo nové a zároveň sa im to veľmi páčilo.
Keď sme prišli do školy, deti si v telocvični
dali svoju nachystanú desiatu, posilnili sa
a o pár minút prišla prvácka pani učiteľka
Gabika aj so svojimi prvákmi , ktorí si pre
našich predškolákov pripravili zaujímavé
a zábavné aktivity. Najprv nám ich ukázali
prváci a neskôr ich vykonávali naši predškoláci. Potom sme sa premiestnili do prváckej triedy, kde ich čakali ďalšie aktivity a na
záver sladká odmena a pochvalný list za ich
pracovanie a spoluprácu. Deťom sa v škole
veľmi páčilo a všetci sa na ňu už tešia.


Pamela Urbančoková

ČASU PÔŽIČKA
Keď som sa narodil, dávnejšie trošíčka,
dal mi Boh do vienka, času pôžičku,
svet veľký, krásny a ja tak maličký,
zabudol som sa spýtať na veľkosť pôžíčky.

Dňa 6. 3. 2020 sa uskutočnila výročná
členská schôdza MO Matice slovenskej vo
Vidinej. Miestny odbor má 88 členov.
Schôdze sa zúčastnili Mgr. Peter Švantner – zástupca ústredia Matice slovenskej
v Martine, Miroslava Podhorová – riaditeľka Domu Matice slovenskej vo Fiľakove, Dušan Kubinec – člen Krajskej rady
Matice slovenskej a starosta obce Vidiná,
Ing. Ján Šupica. Členská schôdza rokovala
na základe programu, ktorý členovia MO
dostali na pozvánkach.
P. Švantner nás informoval o smerovaní Matice a o jej činnosti. Rokovanie pozdravili aj starosta obce, p. Šupica, a p.
Kubinec, ktorý prejavil záujem o členstvo
v našom odbore. Je to pre nás veľká česť
a p. Kubinca sme s radosťou prijali do našich radov.
Bol zvolený nový výbor a dozorná
rada, schválený plán práce na rok 2020.
Všetci novozvolení členovia výboru a dozornej rady sa budú v nasledujúcom volebnom období snažiť plniť svoje úlohy,
rozvíjať duchovný, národný, kultúrny a spoločenský život všetkých spoluobčanov.
Členom Matice môže byť len človek,
ktorý je o tom presvedčený. Matica slovenská je jednota milovníkov národa a
života slovenského. Matičiari sú ľudia,
ktorí slovo matičiar nosia hrdo so sebou v
každodennom živote.

Novozvolený výbor MO MS Vidiná

Život sa rozbehol do plnej nádhery,
zabudol som v detstve na svoje úvery,
mladosť priniesla mnoho iných krás,
prvé lásky, vrásky zas nebol na úver čas.
Sťa dlaňou by tľapol, splatená mladosť,
ďalej však splácam už len dospelosť,
minúta k minúte, tak splácam pôžičku,
nepoznám jej výšku, no dúfam trošíčku.
V deň sviatočný, keď chystám oslavu,
prebehne myšlienka, tíško cez hlavu,
koľko som splatil, to dobre viem,
koľko ostáva, len skromné želanie.
Ostáva každej len splátky oslava,
či posledná je, trápi ma obava,
tak pripime na tú času pôžičku,
jediná čo teši, ak má ešte veľkú výšku.


Ján Tokár Oravský

RÚŠKA PRE MATIČIAROV
Keď nastanú ťažké časy, je dôležité nezabudnúť na druhých. Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej zabezpečil rúška
pre členov Matice, starších ako 75 rokov.
Rúška ušili pracovníčky Šatnice Matice slovenskej v Martine. Aj v takejto ťažkej dobe
myslíme na našich matičiarov. Spolu to
zvládneme.


Výbor Mo MS Vidiná

