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OKTÓBER - mesiac úcty k starším
najkrajšími farbami – zlatožltá, červená, hnedá,
pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná
šedá. Tak aj v spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne, až smutné obdobia. Pripomíname si a bilancujeme s vami, čo ste počas svojho
života urobili pre svoje deti, rodinu, či pre svoju
obec. Ceníme si vaše skúsenosti, životné múdrosti,
vážime si vaše vrásky, vlasy postriebrené šedinami,
teplo v srdci, odovzdanosť dlane. Tešíme sa s vami,
že ste mali šťastie dožiť sa vyššieho veku. Mnohí
už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa postupne
strácajú životné sily, fyzické i psychické schopnosti,
prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný
elán. Verte, že krásu a pôvab vášmu životu budú
dodávať jedinečné okamihy šťastia, ktoré budeme prežívať spolu s vami, našimi rodičmi, starými
rodičmi... každý z vás je milovaný, každý z vás je
potrebný.
Každé obdobie života má svoje svetlé i tienisté
stránky. Nenechajte sa tmou veku odradiť a ochudobniť o nádej na šťastie. A aj keď sa na oblohe vá-

Ing. Ján Šupica, starosta obce
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Dovoľte mi však, aby som sa vám, všetkým seniorom, prihovoril aj formou Vidinských novín.
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína
jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Na prejav úcty však nestačí len 1. október - Svetový deň
seniorov a následne celý október - ako Mesiac úcty
k starším, kedy si pripomíname zásluhy starších
spoluobčanov o náš dnešok. Úctu treba prejavovať
počas celého roka. Nájdime si čas, vľúdne slovo a
úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra.
Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky.
Neúprosne a neomylne ich prideľuje čas zo svojho
náručia nám všetkým. Starnutie prichádza pomaly,
nenápadne.
Tak, ako sa pominú letné dni a znenazdania prichádza jeseň a my len hľadíme, čo sa to v prírode
deje. Nedá sa tomu vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni
života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. A
spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. Hýri

šho života rozprestrú husté mraky, majte na pamäti, že za nimi sa ukrýva žiarivé slnko, ktoré jedného
dňa určite vyjde.
Milí naši seniori, prajem vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života.
Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého
veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je
vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Roz
lúč

V našej obci sa stalo tradíciou, že pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravíme pre svojich občanov kultúrny program. V súčasnej situácii sa z dôvodu prijatých opatrení tento verejný program uskutočniť nemôže, a preto sme sa rozhodli, že každého seniora obdaríme niečím
užitočným – vitamínovým balíčkom a jubilantov ešte malým prekvapením.
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Dlho očakávaný cyklochodník sa stáva realitou
Niekoľko desiatok rokov sa iba hovorilo
o chodníku medzi mestom Lučenec a obcou Vidiná. Po nástupe do úradu sme si
spolu s poslancami určili ako prioritu bezpečne prepojiť Vidinú s Lučencom cyklotrasou. Hlavným zámerom bolo vybudovať
bezpečné podmienky pre pohyb cyklistov
a rodín s deťmi a priblížiť územie všetkým
cykloturistom, čo sa nám z časti podarilo.
Spolupráca pri zabezpečení projektovej
dokumentácie cyklotrasy medzi mestom Lučenec a obcami Tomášovce a Vidiná bola zahájená už v roku 2015. Po vypracovaní projektovej dokumentácie v marci 2017 nasledoval

zložitý proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod cyklotrasou. Rokovania so
Slovenskou správou ciest, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Banskobystrickým
samosprávnym krajom, Spoločnosťou Božieho Slova a Kovinerom nevyhnutné pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov sa nám podarilo
dotiahnuť do úspešného konca. Bezodkladne
sme pristúpili ku krokom súvisiacim so zabezpečením stavebného konania.
Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu
si veľmi vážim to, že sa nám na výstavbu prvej
etapy podarilo zabezpečiť finančné prostriedky od Banskobystrického samosprávneho
kraja.

Oprava ulice 1. mája
Medzi investičné priority vedenia obce sú okrem iného zahrnuté aj opravy miestnych komunikácií v súvislom povrchu výmenou
asfaltového povrchu. Opravovať čiastkovo len výtlky na najkritickejších miestnych komunikáciách nie je z dlhodobého hľadiska
efektívne.
Už pred niekoľkými rokmi bola
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oboznámená o zozname plánovaných opráv miestnych komunikácií. Zároveň bola
požiadaná o zahrnutie týchto ulíc
do investičných plánov opráv vodovodného potrubia v našej obci.
Sedliacky rozum hovorí, že najskôr
predsa opravíme starý vodovod
a potom ulicu. Žiaľ, prioritou Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je aj v našom okrese budovať nové vodovody v obciach,
kde ešte nemajú pitnú vodu. Stáli
sme teda pred dilemou. Budeme
čakať na opravy inžinierskych sietí, ktoré sú v nedohľadne a naďalej budeme chodiť po rozbitých
cestách alebo chceme chodiť po
opravených miestnych komunikáciách? Ako prvú v celosti sme sa

rozhodli opraviť poslednú panelovú ulicu pri parku – Ružovú ulicu.
Obec Vidiná sa postarala o osamelého staršieho spoluobčana na
ulici 1. mája. Ako prejav vďaky sa
rozhodol darovať svoju nehnuteľnosť obci. V súčasnosti prebieha
verejná obchodná súťaž na predaj
danej nehnuteľnosti. Z finančných
prostriedkov z predaja tejto nehnuteľnosti môžeme financovať
opravu ulice, kde náš spoluobčan
celé roky býval.
Opätovne sme požiadali Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s. o opravu vodovodného potrubia na ulici 1. mája a navrhli sme
danú opravu realizovať spoločne
s obcou Vidiná. Žiaľ, rovnako ako
pri Ružovej ulici, aj pri tejto žiadosti sa Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. rozhodla opravu

V týchto dňoch bolo realizátorovi stavby
odovzdané stavenisko. Ak sa nevyskytnú nepredvídateľné problémy, samotná výstavba
prvého úseku trasy nebude trvať dlhšie ako 2
až 3 mesiace. V prvej etape dôjde k výstavbe
cyklotrasy od ulice Pivovarskej popri ceste III.
triedy smerom na mesto Lučenec. Dôjde k odkloneniu cyklistov z cestnej premávky a výrazne sa tým zlepšia podmienky pre cyklistov. Zvýši sa podiel cyklistickej prepravy na cestovanie
do zamestnania, škôl, či za občianskou vybavenosťou. Len pred pár dňami obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dotáciu)
na vybudovanie druhej a tretej etapy, ktorou sa
cyklotrasa priblíži ku katastru obce Tomášovce.

neuskutočniť. Obec Vidiná súčasne vyhlásila súťaž na dodávateľa
rekonštrukčných prác a položenie
nového asfaltového povrchu na
ulici 1. mája. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa
stala spoločnosť STRABAG, s.r.o.
Na základe rokovaní s firmou
STRABAG, s.r.o. sme dospeli k dohode, že práce sa nebudú realizovať v zimnom období, ale začnú na
budúci rok na jar, keď to poveternostné podmienky dovolia.
A preto opätovne aj touto cestou žiadame obyvateľov ulice 1.
mája, ktorí to ešte neurobili, aby
pripojili svoje nehnuteľnosti na
existujúce inžinierske siete. Tým
chceme predísť zbytočnému
rozkopávaniu ulice po jej rekonštrukcii. Po odovzdaní staveniska
realizátorovi prác vás prosíme
o trpezlivosť a akceptovanie stavebného ruchu počas pohybu
stavebnej techniky s ohľadom
na bezpečnosť a ochranu vlastného majetku.
Stranu pripravil: Ján Šupica

Oprava mostného
objektu
Už od roku 2016 Obec Vidiná
pravidelne upozorňuje správcu
mostného objektu Slovenskú
správu ciest a.s. na havarijný
stav mostu, popod ktorý vedie
miestna komunikácia k cintorínu.
Uvedený most je dlhodobo v nevyhovujúcom stave a obec opakovane žiadala o realizáciu opráv.
Z mostu opadávajú kusy omietky,
je viditeľne poškodený, premoká
a je obnažená nosná konštrukcia.
Na základe našej neutíchajúcej
iniciatívy boli zvolané pracovné
stretnutia zúčastnených strán a
Slovenská správa ciest našim pripomienkam vyhovela a opravu
zahrnula do investičných plánov.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia a v súčasnosti prebieha stavebné konanie. Následne
bude vyhlásené výberové konanie na dodávateľa prác. Veríme,
že v priebehu nasledujúceho roka
dôjde k samotnej oprave mostného objektu.

35. VÝROČIE ZALOŽENIA KLUBU DÔCHODCOV VO VIDINEJ
Naozaj už uplynulo toľko rokov? Obzrime
sa do minulosti a spomeňme si na začiatky.
Situácia s epidémiou korony je zložitá, asi
nebude veľkolepá oslava. Noviny prinášajú
obraz minulosti zo života vidinských dôchodcov.
„Na základe uznesenia Rady MsNV v Lučenci
bol 7. mája 1986 založený Klub dôchodcov vo Vidinej spoločne so ZO ZI (Základná organizácia
zväzu invalidov). Na slávnostnom otvorení sa
zúčastnili:
s. Ján Jackuliak, vedúci odboru sociálnych vecí
MsNV v Lučenci
s. Jozef Kucej, predseda IV. UO KSS
s. Anna Kozová, tajomníčka ZO ZI
s. Ernest Dókuš, predseda Klubovej rady
s. Dušan Lenhart, správca Kult. domu vo Vidinej
Náklady na údržbu pri zariaďovaní klubu činili
10 000 Kčs a zakúpenie zariadenia vo výške 15
300 Kčs. Činnosť spoločného klubu riadi 9-členný výbor. S finančnou podporou nám vyšiel
v ústrety MsNV v Lučenci.“
Zdroj: Kronika Klubu dôchodcov vo Vidinej
Vidiná v tom čase patrila do Lučenca a vedúcim odboru sociálnych vecí bol pán Ján Jackuliak, mal teda na starosti tieto organizácie.
Chod klubu sa rozbehol: vznikol spevácky
krúžok, krúžok šikovných rúk, organizovali sa zájazdy: Eger, Podhájska, Oravská priehrada. Členská základňa bola mimoriadne široká, a tak na zájazdy šli aj dva autobusy. Veľkolepý zoznamovací
večierok zorganizovali 4. 10. 1986 v Novohrade.
V roku 1987 sa rozširovali klubové priestory. Väčšina prác sa robila brigádnicky, búrali sa priečky,
robilo sa ústredné kúrenie, upravovalo sa okolie
kultúrneho domu. Výročná členská schôdza sa
konala v rekreačnom stredisku Ružiná, reštaurácia Kotva.
Týždenník Ipeľ 17. mája 1988:
“Nový klub dôchodcov. Začiatkom mája sa
uskutočnila slávnostná členská schôdza KD a ZO

Tekvicová marmeláda
600 g tekvice Hokaido nakrájame na kocky aj so šupkou. Pridáme 4 dl čerstvo vytlačenej šťavy z pomaranča, ½ kávovej lyžičky
mletých klinčekov a po 1 kávovej lyžičke
mletého zázvoru a škorice. Uvedené suroviny varíme v hrnci, kým tekvica nezmäkne.
Potom zmes zmixujeme do hladka, najlepšie
tyčovým mixérom. Nakoniec pridáme 330 g
cukru a 1 balíček želírovacieho prípravku
gelfix 3:1. Povaríme 5 minút, naplníme do
pohárov a do vychladnutia zabalíme dekou.
Text: Elena Hašková

Zväzu invalidov vo Vidinej. V tento deň jeho 120
členov dostalo do užívania nové priestory pre klubovú činnosť. Na stavebné úpravy a vybavenie
bolo vynaložených 95 000 Kčs.“
V roku 1989 bola uzavretá družba s Dunajskou
Stredou. Od svojho vzniku klub organizuje vzdelávacie podujatia, prednášky, besedy, stretnutia
s významnými osobnosťami, zájazdy, klub dokonca organizoval aj zbery druhotných surovín.
K plynulému chodu činnosti významne prispieva úzka spolupráca a podpora Obecného úradu
vo Vidinej. Členovia Klubu nechýbali na žiadnej
akcii organizovanej obcou. Stalo sa tradíciou, že
členky napiekli koláče, doniesli ozdoby.
V roku 2003 bola uzavretá zmluva nášho klubu s klubom Babička z maďarskej obce Egyházasdengeleg. Stretávali sme sa 4-krát v roku.
Obyčajne koncom júna u nich na Juniálese,
u nás na Rozlúčke s letom, v októbri – Mesiac
úcty k starším a ešte raz podľa situácie. Spoznávali sme naše krajiny, našu a ich históriu, vznikali
osobné priateľstvá, obdarúvali sme sa drobnými
darčekmi a cítili sme sa ako s rodinou. Teraz, žiaľ,
nám korona prerušila stretávanie, ale občas si
mailujeme.
V apríli 2016 zomrela predsedníčka KD, pani Sidónia Riazová. Klub potreboval novú predsedníčku. No preberať vedúcu úlohu po Sidke bolo veľmi ťažké. Bola zodpovedná, oduševnená pre toto
poslanie, obľúbená, múdra a vzdelaná a nesmierne príjemná. „Lámali“ ma dlho, no napokon som
pristala a prijala funkciu predsedníčky. Hneď bolo
treba pripraviť výročnú členskú schôdzu. Spolu
s výborom sme ju zvládli. Organizovali sme mnohé podujatia: výstavy, besedy, návštevy divadiel,
obišli sme mnohé okolité obce, zúčastnili sme sa
takmer na všetkých podujatiach v obci, piekli sme
koláče, robili opekačky... Našla som v klube mnoho priateľov. No čas je neúprosný. Z tých členov,
ktorých som spoznala pri nástupe, už mnohí odišli
z tohto sveta. A tak je nás menej a menej. Noví členovia pribúdajú vzácne, ale dúfame, že nás mladší
dôchodcovia objavia a klub ožije.
Eva Vilhanová,
predsedkyňa Klubu dôchodcov

Šediny, jabĺčko zrelé
Či slnko vari už menej žiari,
keď veľa má rokov v kalendári,
staručký mesiac už nerozpáli,
zaľúbencov mladých v háji?
Zem tisíce ktorá má rokov,
dáva nám vari menej plodov,
sladučko či jabĺčko nechutí,
zrodené na starej hoc jabloni?
Kde odložíme Tatry, našu pýchu,
dávno sú v dôchodkovom veku,
pramene naše či tratia sviežosť,
napájali čo už našich dedov?
Raketovo letí doba vpred,
času na deti, rodičov niet,
deti do škôlky odkladáme,
rodičom starobince staviame.
V tej náhlosti stráca sa úcta,
vytvorená hodnota otcov sa rúca,
vytvorilo sa či iba včera,
stráca hodnotu už do večera.
Ak chceme rýchlo trieliť,
musíme sa skôr naučiť chodiť,
vážme si predkov prvý krok,
tam bol základ pre pokrok.
Z malých, veľké vyrastajú veci,
bez tehly by nestáli chrámy,
neodstrkujme bokom šediny,
oni aj tvorili naše dejiny.
Zle vidieť svet cez peniaze,
očami hľadieť ale cez srdce,
staré veci uvidíme v nádhere,
vryté v nich um, srdce i mozole.
Darovali svetu roky i srdce,
mnohokrát i krvavé mozole,
okrasou na tvári sú im vrásky,
ako na jesennom poli brázdy.
Brázdy na jar budú zase rodiť,
šediny nebudú už farbu meniť,
jabĺčko dozrie a musí odpadnúť,
netreba sladučké, netreba zabudnúť.
Ján Tokár-Oravský
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Vidinské
leto

LETNÝ VÍKEND VO VIDINEJ

Počas víkendu 20. – 22. augusta sa uskutočnilo v obci najväčšie kultúrne podujatie v tomto roku. Oproti predchádzajúcim rokom bolo
o niečo skromnejšie. Organizátori zostavili
program hlavne pre deti ako náhradu za MDD,
ktorý sme pre koronavírus neslávili. Piatkový
večer bol zameraný na astronómiu a pozorovanie vesmírnych telies. Sobota patrila modernej
hudbe (pesničky Karola Duchoňa), folklóru (Vidovenky, Matúš Pauer), vystúpeniam na javisku
(divadielko, Šaška Baška), vyhodnoteniu súťaže
Vidiná má talent, zábave a diskotéke. Atmosféru
podujatia dotvárali: remeselný jarmok, výstava
krojov, drevené kolotoče, rôzne kreatívne
aktivity, skákacie atrakcie, športová lukostreľba,
vystúpenie sokoliarov. Program zakončil
v nedeľu futbalový zápas ŠK Slovan Vidiná – TJ
Slovan Hrnčiarske Zalužany.

Vesmír je najväčšie laboratórium
Prvou atrakciou letného víkendu vo Vidinej
bola prezentácia vesmírnych telies. Uskutočnila sa v piatok 20. augusta od 20.-tej hodiny
v areáli futbalového ihriska. Niekoľko desiatok
účastníkov rôznych vekových skupín si v rodinnej atmosfére mohli pozrieť a vypočuť zaujímavé poznatky o slnečnej sústave. Kto vydržal do
konca, mohol naživo pozorovať planéty, Mesiac
a hviezdy.
Po skončení výkladu deti kládli otázky. Napríklad: Prečo Pluto nenarástlo? Prečo Slnko svieti?
Prečo vznikol Mesiac? Dozvedeli sme sa napríklad, že:
• Mesiac vznikol odtrhnutím od Zeme pri náraze veľkého telesa, odvtedy Mesiac obieha okolo Zeme
• Slnečná energia vzniká v jadre Slnka, kde
sa atómy vodíka a hélia zlučujú a pritom
sa uvoľňuje veľké množstvo energie. Je to
opačný proces ako v jadrovej elektrárni,
kde sa energia tvorí rozpadom rádioaktívnych prvkov.
• Mliečnu cestu tvorí 400 miliárd hviezd.
• Slnečná sústava v galaxii sa pohybuje rýchlosťou 240 km/s.

• Svetlo zo Slnka k nám na Zem príde za 8
minút, atď.
V praktickej časti sme mohli na vlastné oči cez
ďalekohľad pozorovať Saturn a Jupiter s jeho
mesiacmi (viditeľné boli 3 v jednej línii) a povrch
Mesiaca – pohoria, krátery, moria. Ďakujeme
pracovníkom rimavsko – sobotskej hvezdárne za
zaujímavý a obohacujúci večer. V budúcnosti by
podobné večery v našej obci mohli byť častejšie.
Text: Marián Jeleň, Foto: Gabika Gáborová

Sokoliari z Mojína
V zaujímavej prezentácii sme videli cvičené
sovy – plamienku driemavú a výra skalného
a cvičené dravce – jastraba Johnyho, karanča
pásikavého a orliaka bielohlavého, ktorý bol
najväčším z nich. Mohli sme obdivovať ich jemné
perie a tichý, bezhlučný let. Menších dravcov
mohli deti aj pohladkať, či podržať na ruke.

Hrnčiarsky kruh
Deti dostali do rúk kus modelárskej hliny, aby
ju vymiesili do tvaru guličky. Pritlačili ju do stredu
kruhu, kruh roztočili a začali formovať. Pomáhali
pritom aj skúsené ruky lektorky Veroniky. Dotvorený výrobok sa od podložky odpílil špagátom
a deti si ho na pamiatku zobrali domov.
Potešil nás veľký záujem o prácu s hlinou. Kre-

atívne modelovanie hliny na hrnčiarskom kruhu
je našou srdcovou záležitosťou, pretože oživuje
korene našej viac ako šesťsto ročnej tradície.

Lukostreľba
Záujemcom o tento šport boli k dispozícii tri
luky a traja domáci inštruktori. Strieľalo sa na
blízke i vzdialené terče. Držať luk v ruke, napnúť
tetivu, zamieriť a vystreliť, to bola prvá skúsenosť
pre väčšinu detí. Koho streľba z luku oslovila
a má vážny záujem, môže navštevovať lukostrelecký krúžok vo Vidinej.
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VIDINÁ MÁ TALENT
V letných mesiacoch mali deti z našej obce
možnosť predviesť svoj talent či záľubu. Na
stránku obce zasielali videá a fotky svojich prác.
Za svoju snahu boli odmenené počas Letného
víkendu vo Vidinej. Nebola to súťaž o víťazstvo,
pretože víťazom je každý, kto zmysluplne trávi
svoj voľný čas.

Naše talentované deti a mládež:
• Maxík Ivanič, 7 r. - často a rád hrá na bicie
• Amálka Šupicová, 8 r. - cvičí na husliach
a rada maľuje
• Martin Bača, 8 r. - rád hrá na akordeóne
• Sofia Vojteková, 11 r. - rada kreslí
• Stella Vojteková, 7. - rada kreslí
• Michal Vojtek, 8 r. - „veľký“ hokejista
• Barbora Karasová, 11 r. - venuje sa hre na
flaute
• Timotej Gembický, 12 r. - hrá na klavír a súťaží
v cyklotriale
• Melánia Gembická, 11 r. - hrá na husliach
a súťaží v cyklotriale
• Terézia Vaňová, 15 r. - miluje rubikovú kocku,
osobný rekord 24 sekúnd
• Matúš Pauer, 11 r. - spieva a hrá na heligónke
Všetkým zúčastneným ďakujeme a želáme im
veľa úspechov.
Text: Eva Gembická

Návšteva misionára z Indie
Na pozvanie pátra Emila Králika navštívil
našu obec páter Martin Madassery, SVD misionár z Indie. Páter Madassery pochádza
z Kéraly, juhovýchodného cípu Indie a na Slovensku pôsobí niekoľko rokov. Pri príležitosti
Misijnej nedele dňa 17. októbra nám v kaplnke Misijného domu plynulou slovenčinou
porozprával o svojej krajine. India má viac
ako miliardu obyvateľov, 28 štátov, okolo 30
jazykov a 3 000 miestnych dialektov. Najviac
rozšíreným náboženstvom je hinduizmus,
menej islam a kresťanstvo. Radostnú zvesť

VÝSTAVA KROJOV MIESTNEHO
ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
VO VIDINEJ
Dňa 21.8.2021 počas Letného víkendu vo
Vidinej, MO MS ukázal účastníkom tohto
podujatia, aké kultúrne dedičstvo ukrýva vo
svojom majetku. Milovníci ľudových tradícií sa
tak mohli pokochať v detvianskych a ábelovských krojoch. Vystavená bola aj košeľa z obce
Turie Pole, ktoré bolo v minulosti vysťahovaná
vojskom.
Návštevníci tohto podujatia sa pri zastavení
v matičiarskom stánku mohli dozvedieť o častiach jednotlivých krojov, jedinečných výšivkách, či nazrieť do publikácií prezentujúcich
ľudové zvyky a tradície. V stánku nechýbali
domáce sladké dobroty a „niečo“ na zahriatie
hrdielka. Zvláštnosťou bola možnosť obliecť sa
do ľudového odevu, vyfotografovať sa v ňom,
a tak sa na chvíľu preniesť do dôb minulých.
Do časov našich predkov, keď kroje boli súčasťou ich bežného života, od práce na poli, až po
dedinské zábavy a svadby. Do dôb ťažkých, ale
i veselých, do dôb uctievania si tradícií a akejsi
spätosti s prírodou i medzi ľuďmi navzájom.
Text: Anna Kropáčová
priniesol do Indie sv. Tomáš v 1. storočí. V 16.
storočí tu ohlasoval učenie Ježiša Krista sv.
František Xaverský. Páter Martin ovláda tri indické jazyky, angličtinu – India bola 3 storočia
britskou kolóniou, slovenčinu a učí sa aj nemčinu. Počas rozprávania najviac upútali originálne indické čiapky, ktoré sa používajú pri
svadobných obradoch a ktoré si každý mohol
vyskúšať. Prekvapenie prišlo na záver, keď
hosť vytiahol indické sárí a aj iné časti odevu,
aby sme ich mohli obdivovať na Majke, Jankovi a novicoch Jakubovi a Benediktovi.
Text: Marián Jeleň, Foto: Jakub Doktor

Počas pandémie sa nám spoločne podarilo prekonať mnoho problémov, ale všetkým
nám chýbajú spoločne strávené chvíle na
kultúrnych podujatiach. Po ročnej prestávke
sa podarilo zorganizovať podujatie Letný víkend vo Vidinej. Keďže sa u nás nekonal deň
detí, program sme ladili hlavne pre detského
diváka, no nezabudli sme ani na ťažko skúšaných seniorov. Od mladých sme postrehli, že
v programe na nich nemyslíme. Na budúci
rok pripravíme podujatie s programom, kde
si všetky generácie, deti, mladí, staršia generácia, nájdu „to svoje“. Spoločnými silami urobíme všetko preto, aby sa Rozlúčka s letom
vo Vidinej vrátila tak, ako ju všetci poznáme.
Text: Ján Šupica
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Vidinské
osobnosti
2021 sa obec Vidiná naposledy rozlúčila a dôstojne si uctila významnú osobnosť, ktorú si pripomenieme niekoľkými momentami zo života.

OPUSTIL NÁS
BÝVALÝ STAROSTA
JOZEF KUCEJ
Jozef Kucej zomrel po dlhej a ťažkej chorobe
dňa 16. septembra 2021. Vo funkcii starostu obce
pôsobil v rokoch 1990–2006 a 2013–2014. Zaslúžil sa o rozvoj kultúrno-spoločenského a športového života v obci. V jeho osobnosti nám navždy
ostanú nezabudnuteľné spomienky na futbalového brankára, zanieteného herca ochotníckeho
divadla, zakladateľa a huslistu folklórneho súboru Škorec, predsedu Miestnej organizácie Matice
slovenskej, predsedu športového klubu Slovan
Vidiná, tvorcu družobnej spolupráce s maďarskou obcou Egyházasdengeleg, poslanca obecného zastupiteľstva, predsedu Združenia miest
a obcí Novohradu...
So zosnulým Jozefom Kucejom sme sa rozlúčili
v Dome smútku vo Vidinej 20. septembra 2021.
Odpočívaj v pokoji.

ROZLÚČILI SME SA
S JOZEFOM KUCEJOM
So zosnulým Jozefom Kucejom sa prišli
rozlúčiť domáci Vidinčania, ľudia z blízka
i z ďaleka. Medzi prítomnými nechýbali ani
hostia z družobnej maďarskej obce Egyházasdengeleg – súčasný starosta Balázs Berkes,
bývalý starosta Tibor Kovács a iní. Hlavný
smútočný prejav predniesla Renáta Libiaková
Peržeľová, tajomníčka Zboru pre občianske
záležitosti z Lučenca. Na základe priania najbližších príbuzných sa v mene obce rozlúčil
zástupca starostu Miroslav Janšto. V mene
Krajskej rady Matice slovenskej v Banskej
Bystrici sa osobne prihovoril Dušan Kubinec,
ktorý vyslovil posledný pozdrav aj od Igora
Kovačoviča, čestného predsedu, známeho
slovenského folkloristu, dramaturga folklórnych festivalov Detva, Kokavské koliesko, Východná..., s ktorým Jozef Kucej často spolupracoval.
Zo smútočného prejavu D. Kubinca vyberáme:
„Dámy a páni, sestry a bratia, príbuzní, susedia,
občania tejto vzácnej novohradskej obce, členovia Miestneho odboru Matice slovenskej so sídlom
vo Vidinej, prišli sme do Domu smútku rozlúčiť sa
s robotníkom slovenského národa na roli dedičnej.
Prišli sme dať posledné Zbohom, úctu, ale aj ubezpečenia jeho menu, že budeme pokračovať v šľapajách na jeho matičnom odkaze, ako nás to aj on
učil.
Jozef Kucej bol predsedom nášho vidinského
matičného spolku, občianska osobnosť a starosta

Životopis

obce. Vo svojej činorodej práci dokázal veľmi veľa.
S veľkou precítenosťou vždy dokazoval sebe a všetkým okolo neho, že si nesmierne váži svoju rodnú
vlasť, svoje slovenské korene, náš vzácny jazyk, od
kolísky reč svojej matky, že miluje našu literatúru, jej
básne, krásne kroje Polichna i Ábelovej, život jednoduchých ľudí stelesnených v živote a diele spisovateľky Timravy a s jej smelou charakteristikou nášho
ťapákovského človeka vtedy i dnes. Toto všetko
bolo pre neho dané s nesmiernou láskou ale i vlastnou tvorbou cez obdiv k folklóru, vycibreného tu, na
skok od dominantného Lučenca, ktorého životná
charakteristika a občianstvo bolo dlho živené inou
rečou a historickým poslaním.
V čase pôsobenia na čele Miestnej organizácie
Matice slovenskej riešil množstvo valných zhromaždení, rôznych podujatí a besied s významnými
slovenskými spisovateľmi, pravidelne predsedal
svojmu výboru. Dbal o to, aby spolok nezabudol
na žiadne významné výročie, aby naši členovia boli
vždy účastní na okresných, krajských či republikových podujatiach. Nespočetné zájazdy, vystúpenia
na rôznych podujatiach vždy viedol svojím šarmom. Nezabudnuteľná je beseda, ktorú moderoval,
s významným spisovateľom a predsedom Prezídia
Matice slovenskej, či navrhnutým kandidátom na
prezidenta republiky, s pánom Ladislavom Ťažkým.
Nezabudnuteľná bola taktiež návšteva rumunských Slovákov, svojím spôsobom veľmi chudobných, pre ktorých zorganizoval folklórne vystúpenie
a finančný výťažok im venoval na jednoduchú štrkovú cestu do ich obce v Transylvánskych Alpách.“
Na záver Dušan Kubinec poďakoval zosnulému za neoceniteľný prínos vo folklórnom súbore Škorec a tiež za to, že sme mohli byť súčasťou
jeho života.
Text: Marián Jeleň

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ OBCE
Jozef Kucej (16.8. 1945 – 16.9. 2021)
Až keď stratíme niekoho vzácneho či blízkeho,
uvedomíme si, o koho sme prišli. 20. septembra

Jozef Kucej sa narodil 16. augusta 1945 v Lučenci rodičom Jozefovi a Elene. Detstvo aj celý
svoj život prežil vo Vidinej. Najstarší Jozef mal
dvoch súrodencov, brata Vladimíra a sestru
Ľudmilu. Päť ročníkov ľudovej školy navštevoval
v rokoch 1951–56 vo Vidinej. Základné vzdelanie
ukončil v Lučenci na 2. ZDŠ a Gymnáziu B.S.Timravy. Mal šťastie na zanietených učiteľov, ktorí ho
dobre a zodpovedne pripravili do života.
Po maturite absolvoval dvojročnú základnú
vojenskú službu. Prešiel rôznymi pracoviskami:
Okresný úrad Lučenec, Okresný podnik miestneho priemyslu, Stavoindustria. Po osamostatnení
obce 1. septembra 1990 zúročil svoje bohaté skúsenosti v komunálnej politike. V miestnej samospráve pôsobil viac ako 17 rokov vo funkcii starostu obce. Posledné roky prežil v ústraní svojho
domova v neľahkých podmienkach vzhľadom na
svoj zdravotný stav i zdravie manželky Drahotíny.
Spolu prežili krásnych päťdesiat rokov spoločného života. Jozef Kucej zomrel po dlhotrvajúcej
a ťažkej chorobe 16. septembra 2021.

Prvou záľubou bol futbal
Jozef Kucej bol veľkým fanúšikom vidinského
futbalu. Futbal hrával od malička a klubové farby
TJ Slovan Vidiná hájil ako brankár. Jeho veľkým
vzorom bol o sedem rokov starší Šaňo Horváth,
ktorý po odchode z Vidinej odštartoval slávnu
futbalovú kariéru. Jozef Kucej s ním udržiaval
priateľský kontakt až do konca života.
V októbri 2012 zorganizovala kultúrna komisia pri Obecnom úrade vo Vidinej 1. ročník futbalového turnaja pod názvom Pohár Alexandra
Horvátha. Šaňo poslal svojmu priateľovi viaceré
fotografie a články, aby priblížil mladým futbalistom známu osobnosť. Víťazmi 1. ročníka sa stali
starí páni LAFC Lučenec, na 2. mieste boli hasiči
z Lučenca a 3. skončili starí páni z Vidinej.
		

Láska k divadlu

„Keby nebolo divadla, Vidiná by nebola Vidinou.“ (Jozef Kucej)
V ľudovej škole vo Vidinej v 50-tych rokoch
boli učiteľmi Pavel Danko a jeho manželka Emília. Učiteľ bol známy svojou prísnosťou, ale vedel
aj naučiť. Okrem všeobecných vedomostí žiaci
recitovali básne, spievali piesne a hrali divadelné
scénky. Aj učiteľ Danko rád spieval a hral na husliach. Tu niekde sa rodí Jozefov blízky vzťah k poézii, divadlu a husliam.
Jozef Kucej: „Na jeseň 1951 som nastúpil do
základnej školy a učili ma Danko a Danková. Pán
učiteľ mal 2., 4. a 5. ročník, ona mala 1. a 3. ročník.
Na obidvoch mám najkrajšie spomienky. Učiteľ
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Foto: Vladimír Pavlík
Danko ma pripravil do života. To bol človek! Asi od
tretej triedy som recitoval na každej oslave, napr. 1.
máj, 9. máj, SNP, výročné schôdze družstevníkov...
Na všetky ma pripravoval učiteľ Danko. On mi dal
základy. Vedel, že mám dobrú výslovnosť a vedel
aj, že sa viem vžiť do svojej úlohy. Keď sa išlo cvičiť
divadlo, pán učiteľ povedal: „Jožko, ideme cvičiť divadlo. Budeš ...“ To isté s Jožkom Melicherčíkom. Až
potom sme zháňali druhých.“
„Na Gymnáziu nás učil slovenčinu profesor Pavol
Karas. Bol to zlatý človek a fundovaný divadelník.
Ako režisér divadelného súboru Timrava zdramatizoval niektoré scény z diel B. Slančíkovej – Timravy,
napr. Páva, Ťapákovci. Spolu s profesormi sme ich
nacvičovali a ja som v oboch účinkoval.“
„Sami sme si robili divadelné kulisy. Peniaze sme
zháňali tak, že sme sa poskladali. Keď sme odohrali
divadlo, to, čo sa vyzbieralo, išlo do osvetovej besedy a tá vyplatila stolárovi za kulisy.“
Z niekoľkoročnej éry vidinského ochotníckeho
divadla spomenieme súťaž Divadelná jar v Cinobani v roku 1975, na ktorej porota ocenila bratov
Jozefa a Vladimíra Kucejovcov Cenou za najlepšie herecké výkony, ktoré stvárnili v hrách Ulička
a Ženský zákon.
		

Folklórna skupina ŠKOREC

Vidinčanov prezývali v minulosti „škorce“. „Neberieme to ako urážku, práve naopak, sme na
svoju prezývku hrdí. Najmä tí starší. Ľudové
prezývky je potrebné zachovávať. Tam, kde je
škorec, je čerešňa a kde je čerešňa, tam je dobrá
čerešňovica.“ (Jozef Kucej)
Naša najznámejšia skupina folkloristov sa zúčastnila mnohých podujatí doma i za hranicami.
Obec Vidiná a novohradský región reprezentovala napr. na Festivale ľudovej kultúry Koliesko
v Kokave nad Rimavicou, Hontianskej paráde
v Hrušove, Folklórnych slávnostiach pod Poľanou
v Detve, festivale Rok na Gemeri v Slavošovciach
a Rožňave, festivale Hruda v Očovej, v Maďarsku
na Haluškovom festivale vo Vanyarci, Júnialese
v Egyházasdengelegu, okresnom podujatí Timravin chodníček, Domove dôchodcov v Lučenci,
mnohých obciach ... a tiež doma vo Vidinej.
FS Škorec bola založená v roku 1992 pri Miestnom odbore Matice slovenskej vo Vidinej. Jej
dlhoročným vedúcim bol Jozef Kucej. Na pod-

ujatí v Klube dôchodcov v roku 1988 sa stretli
muzikanti – Juraj Olšiak, Ján Suja a Jozef Kucej,
ktorí hrávali samostatne, ale prvýkrát pripravili
spoločný program – Páračky. Vystúpenie sa vydarilo a zopakovali ho aj o rok. Pozvali každého, kto
hral na nejaký hudobný nástroj, že sa k nim môže
pridať. To bol začiatok takmer 30–ročnej histórie
folklórnej skupiny, ktorú chceme podrobnejšie
spracovať v špeciálnej prílohe na budúci rok.

Na záver
Jozef Kucej mal v sebe charizmu, ktorá sa navonok prejavovala bezprostrednosťou, sebavedomím, nadhľadom. Bol prirodzenou autoritou,
vedel komunikovať s ľuďmi a mal umelecký talent na rozdávanie. Ako autor výstižných článkov
vedel problém nielen pomenovať, ale aj nájsť
riešenie. Čo sa v mladosti naučil, sprevádzalo ho
po celý život – láska k poézii, divadlu, literatúre,
hudbe... To všetko odovzdal obci, ktorej venoval
celý svoj život. Ďakujeme za jeho život, za to, čím
bol a čo všetko urobil pre našu obec. Spomienky
na osobnosť Jozefa Kuceja ostanú navždy v našich srdciach.
ODKAZ PRE NÁS: Zachovajme si korene, zvyky a tradície, ktoré aj Jozef Kucej pre nás oživil.
Text: Marián Jeleň

OHLASY ĽUDÍ
S Jožom Kucejom som dlhé roky spolupracoval v odborovej organizácii pre samosprávy
v rámci okresu. Povahovo bol veľmi ústretový,
spoločenský, organizoval všelijaké akcie a mal
svoje zásady. Riešili sme napr. sociálnu situáciu
a nikdy nezdvihol hlas, nikomu nepovedal „nie“.
Vždy sme to riešili s prehľadom. Na riešenie problémov, ktoré ešte neboli v legislatíve, sme vytvorili Klub starostov. Vedel jednať s ľuďmi. Dobre ho
vystihuje výraz, ktorý sa používal za socializmu
pri hodnotení povahových čŕt – „v kolektíve obľúbený“.
Ján Krnáč, niekdajší predseda Klubu
starostov a starosta obce Dobroč
Nadšený organizátor kultúrneho a spoločenského života vo Vidinej nás opustil. Ďakujeme
za výbornú spoluprácu pri organizovaní rôznych
spoločenských a kultúrnych podujatí, spevác-

kych, tanečných súťaží a folklórnych festivalov,
rôznych vystúpení a výstav. Významným spôsobom oživil v obci folklórne hnutie, ktorého bol aktívnym členom. Veľkú pozornosť venoval jednotlivým tradičným témam, ktoré folklórna skupina
Škorec mala v repertoári – od varenia lekváru cez
šúpanie kukurice a samozrejme aj stavanie mája.
Dlho budeme spomínať na neho ako zapáleného
folkloristu aj huslistu, ale najmä na človeka, ktorý
mal rád ľudí, našiel sa v kultúre a chcel ju dopriať
všetkým. Ďakujeme, odpočívaj v pokoji.
Mária Ambrušová, riaditeľka
Novohradského osvetového strediska v Lučenci
Dňa 16. 9. 2021 doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň... Nemôžeme začať
písať ináč, nakoľko sa Jozef nevenoval len práci
starostu obce. Nakoľko sme obidve pracovali ako
poslankyne v obecnom zastupiteľstve v rôznom
časovom období, boli sme poverené starostom
obce vedením kultúrnej komisie. To, že bol Jožko zanieteným folkloristom, netreba občanom
našej obce zdôrazňovať. Od mladosti mu k srdcu
prirástli husličky, na ktorých hrával v ľudovej hudbe. Bol nám vo veľkej miere vždy nápomocný pri
organizovaní kultúrnych podujatí, súťaží, nielen
finančne, ale i bohatými skúsenosťami vo folklóre
i divadle. Na perfekcionizmus v jeho dlhoročnej
práci sme sa mohli vždy spoľahnúť. Nikdy nepovedal – nedá sa, nemôžem.
V živote sme prežili rozličné chvíle, veselé aj
smutnejšie, ale život išiel ďalej. Láska k ľudovej
piesni u neho neskončila ani pri odchode do starobného dôchodku. 16. septembra 2021 praskla
struna na jeho husličkách, doznela melódia, doznel jeho hlas. Česť Tvojej pamiatke.
Danica Koryťáková a Želmíra Báťková,
bývalé poslankyne obecného zastupiteľstva
Aj vidinskí matičiari sa s Jozefom Kucejom rozlúčili a vyprevadili ho na poslednej ceste. Sprevádzali ho smútočné balóny vypustené v nádeji
podľa poviedky spisovateľa Ladislava Ťažkého „Aj
v nebi je lúka“. V nádeji, že na lúke plnej krásnych
kvetov si posedí so svojimi blízkymi, matičiarmi,
ktorí nás neopustili, len predišli a pozorujú nás.
Nemôžeme uveriť, že Jožka Kuceja už nebudeme
počuť ako precítene spieva pesničku „Vidinský
kostolík“. Je to pieseň o túžbe hľadieť na krásy rodnej obce. Už nebudeme počuť ani jeho husličky,
ani vidieť ho hrať na javisku.
Osobnosť Jozefa Kuceja ostáva žiť v nás tak
ako jeho láska k Vidinčanom. Bude žiť v našich
spomienkach. Sme šťastní, že sme mohli byť súčasťou jeho života. Veríme, že nás neopustil, len
predbehol, a že nás čaká na rozkvitnutej lúke, kde
je dosť miesta pre všetkých.
Anna Kropáčová, Miestny odbor
Matice slovenskej vo Vidinej
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Začali sme nový školský rok
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ OBCE
v materskej škole

Vidinské
školstvo

V školskom roku 2021/2022 Materská škola
vo Vidinej U veveričky privítala škôlkarov, ktorí
sú rozdelení do dvoch tried, vo veku od 3. do 6.
rokov. Naša materská škola je opäť trošku vynovená. Pani učiteľky namaľovali a skrášlili steny na
chodbe krásnymi a veselými obrázkami. Chceme, aby podmienky boli čo najkvalitnejšie a prispievali k pozitívnej klíme výchovy a vzdelávania
vašich detí, aby prichádzali do materskej školy
s radosťou a dôverou.
Obsadenie učiteľského zboru sa nemení. Vo
veveričkovej triede učí p. učiteľka Tamara Kubišová s p. učiteľkou Renatou Gajdošíkovou,
v ježkovej triede (3 – 4) učí p. učiteľka Kristína
Úriová s p. učiteľkou Marcelou Janštovou. Varí
nám pani kuchárka Anna Kučerová, o poriadok a školu sa stará pani školníčka Vlasta Zvarová a hospodárkou je Janka Skýpalová.
Prajeme si do nového školského roka hlavne
zdravie a čo najviac dní bez obmedzenia.
Text: Marcela Janštová

BIELY DEŇ

- Svetový deň mlieka
v materskej škole

Mliečko, mliečko, to je veda, bez neho sa vyrásť nedá.
Bez neho vraj budem malý, nebudem mať žiadne svaly.
Nebudem mať zuby zdravé, ani pevné kosti práve.
Slabé zdravie, žiadne sily, to veru nie moji milí.
Teraz to už dobre viem, hneď si mlieko nalejem.
Ponúknem ho všetkým vám, veľa zdravia zaželám.
V stredu 29.9.2021 sme si v našej Materskej
škole U veveričky pripomenuli Svetový deň
mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou, podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.
Mlieko a mliečne výrobky sú tradičnou potravinou na našich stoloch už celé stáročia. Sú

výživné, zdravé a chutné.
Keďže je mlieko bielej farby, práve tento deň
sa u nás niesol v jej znamení. Deti a učiteľky
si v daný deň zladili svoje outfity do bielej
farby. Prostredníctvom rôznych aktivít sa deti
dozvedeli o pôvode mlieka, o rôznych druhoch mliečnych výrobkov, o význame mlieka a pochutili si na mliečnej desiate. Týmto
výnimočným dňom sme sa snažili motivovať
deti k tomu, aby toto tekuté biele zlato a jeho
mliečne výrobky mali miesto v každodennom
jedálničku.
Zapojili sme sa do projektu – Adoptuj si
kravičku. Naša materská škola si adoptovala
jednu kravičku a dali sme jej meno ZDENKA.
Našou úlohou je posielať čiarové kódy zo slovenských mliečnych výrobkov na email materskej školy jezkovatrieda1@gmail.com. Tým si

nazbierame „bodíky“ a môžeme našej kravičke
virtuálne kúpiť všetko, čo potrebuje k životu.
Naša ozajstná adoptovaná kravička býva
v LIESKOVCI (Banskobystrický kraj). Cieľom
projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah
ku zvieratkám a správne stravovacie návyky.
Ukázať deťom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od kravičiek, o ktoré sa musia
slovenskí poľnohospodári dobre starať.
Súťaž trvá od októbra 2021 do mája 2022.
Každý mesiac sa odkryje jedna úloha, ktorú
má trieda vypracovať. Vypracovanú úlohu potom pani učiteľky odfotia a „odovzdajú“ rovno
cez počítač. Chceli by sme vás touto cestou
poprosiť, aby ste sa starali o našu kravičku
s nami.
Prosíme vás, aby ste nám posielali /fotky/
mailom, vystrihovali alebo odpisovali EAN
KÓDY- LEN ZO SLOVENSKÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV
Ďakujeme za spoluprácu.
Text: Renata Gajdošíková
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