Medzinárodný deň žien
Milé naše spoluobčianky,
ženy, matky, tetky, sestry
– jednoducho všetky ženy!
Marec je mesiac, v ktorom
sa všetko prebúdza k novému životu, mesiac, keď sú dni veselšie,
teplejšie, farebnejšie. Marec nám
dáva nádej na nové začiatky, pomáha zabudnúť na sychravé počasie a dni bez slnka.
Marec nám však nedá zabudnúť na naše ženy,
či už sú to tie „domáce“ – manželky, matky, sestry, švagriné, tety, alebo sú to kolegyne, susedy či

predavačky v obchodoch. Ženy bývajú tie, ktoré
sceľujú rodinu, tie, ktoré vedia vypočuť,
poradiť, pohladiť láskavým pohľadom.
Milé naše ženy, prajem
vám veľa zdravia, šťastia, lásky
a porozumenia. Prajem ženám
aj nám všetkým, aby ženy mohli
zostať ženami, aby ich problémy, bolesť a žiaľ navštevovali čo
najmenej, aby si užívali čas, keď
sa môžu tešiť so svojimi blízkymi.
Ján Kupec, starosta obce

Fašiang v Selciach
V sobotu 14. februára vládlo v našej obci fašiangové
veselie. Od rána sa pred obecným úradom začali stretávať
rôzne „potvory“, o čomsi sa dohovárali, kamsi sa chystali.
Predpoludním už bolo počuť ich spev v Kopaniciach, dobrá
nálada sa postupne šírila celou dedinou. Zistenie, že naše
ľudové zvyky má kto zachovávať, ma veľmi potešilo. Tak isto teší aj to, že pre dobrú vec vedia spoločne niečo urobiť
„mladí aj starí“. Ďakujem spoluorganizátorom podujatia za
to, že pomáhajú zachovávať naše zvyky, našu kultúru. No

najväčšia vďaka patrí všetkým fašiangovníkom a tiež občanom, ktorí ich privítali a pohostili.

Marianna Miklošová,
predsedníčka Kultúrnej komisie

Kúzelný predprázdninový piatok...
V našom školskom klube je väčšinou veselo. Okrem „výmeny kyslíka“ na čerstvom vzduchu a rozhýbaní tela po poldennom sedení v školských laviciach, sa snažíme vždy vymyslieť aj niečo výchovné a „akčnejšie“. Nie vždy sa to stretne
s úspechom u všetkých detí, lebo ako sa hovorí „sto ľudí, sto
chutí“ u detí platí možno ešte viac. Keď mi kolegyňa povedala, že máme ponuku
na „kúzelnícke predstavenie“, vravím si
woow, určite sa to deťom bude páčiť. Termín sme dohodli na
piatok pred jarnými
prázdninami. Deťom
sme nič nepovedali,
lebo prekvapení nikdy
nie je dosť. Prišiel deň
D. Po obede sme sa
všetci zišli v oddelení
pani učiteľky Katky.
Podľa prichystaných
stoličiek a „pódia“ deti
hneď vedeli, že sa bude niečo „hrať“. Mysleli si, že Katka má
pripravené divadielko. Potom prišiel na scénu hlavný hrdina.
Predstúpil pred deti suverénne ako pravý profesionál a začal
rozprávať, čo si prichystal. Mal pripravené triky s kartami a rôzne iné kúzla. Veľmi prirodzene predvádzal pripravené „kúsky“
a zapájal do nich aj deti. Miestami sme ani nedýchali a nestíhali sme zatvárať ústa popri rozmýšľaní, ako sa mu to tak naozaj darí. A nie len deti, ale aj my vychovávateľky sme žasli
nad profesionalitou tohto žiaka - kúzelníka. V polovici predstavenia sme museli meniť kulisy a zaväzovať kúzelníkovi oči, v
snahe detí odhaliť ďalšie kúzla. Nepomohlo. Bol fakt dobrý.
Cez karty, nepriesvitné plastové škatuľky, penovú loptičku až
po hracie kocky, nás previedol tajomstvami kúzelníckych trikov.
O profesionalite a umení „zaujať“ hovorí aj to, že počas vyše hodinového kúzelníckeho predstavenia sa aktívne zapájali
skoro všetky deti. Myslím, že sme prežili veľmi milé a zaují-

mavé popoludnie. Na záver vám neprezradím, ako sa tie kúzla darili. Na to nikto z nás neprišiel, aj keď sme sa všemožne
snažili. Prezradím vám však meno toho šikovného kúzelníka.
Touto cestou sa mu chcem aj verejne poďakovať za jeho čas

a námahu. Udržať vyše hodiny v zaujatí naše deti sa podarilo
žiakovi 8. ročníka Kevinovi Patrášovi. Aby ste aj vy mali kúsok
z tohto milého popoludnia, prikladáme pár fotografií. Už dnes
sa tešíme na ďalšie prestavenia. A možno príde aj kúzelník....
Mgr. Monika Pondelová, vychovávateľka ŠKD

Pozvánka na divadelné predstavenie
Prvý štvrtok po veľkonočných sviatkoch, teda 9. apríla 2015
o 19,00 hod. si môžete prísť oddýchnuť aj načerpať nové sily do Kultúrneho domu v Selciach, kde nám známy súbor
z Radošiny predstaví svoje divadelné predstavenie

Jááánošííík po tristo rokoch.
Vstupné je 14,-€ na osobu, vstupenky si môžete kúpiť na
Obecnom úrade Selce.
Pri zabezpečení vstupeniek a plagátov na podujatie nám veľkou mierou pomohol p. Jozef Rusko ml., ktorému aj touto
cestou ďakujeme za pomoc a tiež za financovanie nákladov
na tieto práce.

Rímskokatolícka cirkev informuje
Onedlho si pripomenieme najväčší sviatok kresťanov – Veľkú noc. Veľkonočné posvätné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota majú
bohatý liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie dní, v ktorých si Cirkev pripomína
Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého
v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie
na Veľkonočnú nedeľu. Ježiš Kristus uskutočnil
dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia
Nebeského Otca predovšetkým veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť
a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Preto
Pánovo umučenie a zmŕtvychvstanie je žiarivým
vrcholom celého liturgického roka. Tak ako je nedeľa duchovným vrcholom týždňa, tak je slávnosť
Veľkej noci najväčším sviatkom kresťanov.
Všetkým prajem milostiplné a požehnané sviatky.
Gabriel Brendza
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Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov

29.3. Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná nedeľa)
7.30
Svätá omša
14.00– 17.00 Veľkonočná svätá spoveď
17.00
Svätá omša
2.4. Zelený štvrtok
18.00
Svätá omša na pamiatku Pánovej večere.
3.4. Veľký piatok
7.30
Posvätné čítanie a Ranné chvály
15.00
Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša
4.4. Biela sobota
7.30
Posvätné čítanie a Ranné chvály
19.00
Slávenie veľkonočnej vigílie
5.4. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
7.30
Sv. omša
10.30
Sv. omša
6.4. Veľkonočný pondelok
7.30
Sv. omša
10.30
Sv. omša

Výpis uznesení z Obecného zastupiteľstva obce Selce
konaného dňa 15. decembra 2014 a 23. februára 2015
Uznesením č. 2/2014 zo dňa 15. decembra 2014 OcZ Selce
konštatovalo, že novozvolený starosta obce Selce Ján Kupec
zložil v zmysle zákona o obecnom zriadení sľub starostu obce.
Uznesením č. 3/2014 zo dňa 15. decembra 2014 OcZ Selce
konštatovalo, že poslanci novozvoleného OcZ Ing. František
Lizák, Mgr. Peter Hajnala, PhD., Dušan Mesík, Mgr. Zuzana
Hrašková, Mgr. Jaroslava Lauková, Marianna Miklošová, Ing.
Daniel Hlinka zložili v zmysle zákona o obecnom zriadení sľub
poslanca OcZ.
UZNESENIE č. 22/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje Ročnú závierku obce Selce a schvaľuje Inventarizáciu obce Selce za rok 2014
UZNESENIE č. 23/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
odporúča zverejniť na pripomienkovanie návrh záverečného účtu Selce za rok 2014
UZNESENIE č. 24/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Selce
UZNESENIE č. 25/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje financovanie záujmovej činnosti v ZŠ, školských zariadeniach a CVČ
UZNESENIE č. 27/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje plán kontrolnej činnosti za rok 2015
UZNESENIE č. 28/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje Krízový štáb obce Selce
UZNESENIE č. 29/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
ukladá starostovi obce Selce poveriť predsedu finančnej komisie vypracovaním zásad odmeňovania poslancov OcZ Selce
UZNESENIE č. 31/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje rozdelenie poslaneckých obvodov vo volebnom
období 2014-2018
Ing. Daniel Hlinka - Dolná ulica, Ku Strelnici, Družstevná ulica, Školská ulica, Selčianska cesta č.1 – 17
Mgr.Peter Hajnala, PhD - Selčianska cesta č. 4 – 46, č. 19 –
157, Horná ulica
Dušan Mesík – Husádok, Selčianska cesta č. 48 – 136
Mgr. Jaroslava Lauková - Potočná ulica, Nemčianska ulica,
Mlynská ulica č. 24 –40 , č. 1 – 59
Mgr. Zuzana Hrašková -Mlynská ulica č. 2 –22, Poľná ulica,

Partizánska ulica č. 1 – 123
Ing. František Lizák - Partizánska ulica č. 2 –118, Vyšovec
Marianna Miklošová - Športová ulica, Nová ulica, Partizánska
ulica č. 120 – 182, č. 125 –171
UZNESENIE č. 32/2015 OcZ obce Selce poveruje starostu
obce odpovedať žiadateľovi p. Jánovi Mišurovi na žiadosť, že
momentálne obec Selce nedisponuje vhodným priestorom na
prenájom.
UZNESENIE č. 33/2015b Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja novovzniknutého pozemku par. KN – C
č. 2430/47 o výmere 61 m2 ttp, vytvorený geometrickým plánom č. 34987886-33/14 z 22. 8. 2014 overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 3. 9. 2014 pod č.
769/2014, k. ú. Selce kupujúcemu Ján Chaban a manž. Milena Chabanová obaja bytom Priechod č. 7 za dohodnutú kúpnu
cenu 12 €/1 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého
posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu
by prevyšovala kúpnu cenu pozemku.
UZNESENIE č. 34/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenie
obce Selce o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
UZNESENIE č. 35/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
schvaľuje úpravu pracovného kalendára obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2015
Zasadnutia Obecnej rady Selce: 09.02.2015, 20.04.2015,
20.07.2015, 26.10.2015, 23.11.2015.
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Selce:
23.02.2015, 04.05.2015, 03.08.2015, 09.11.2015, 07.12.2015.
UZNESENIE č. 38/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Selce
súhlasí s vypracovaním doplnku č. 11 k ÚPD obce Selce – výstavba rodinného domu pre Mateja Hlinku bytom Selce, Mlynská ulica č. 31 za podmienky, že cenu za vypracovanie vyššie
uvedeného doplnku uhradí žiadateľ v plnej výške. Ostatné
podmienky vypracovania doplnku budú dojednané zmluvne
medzi obcou Selce a žiadateľom.

Konc oročná b ilanc ia ZO SZPB Se lce
Dňa 14. decembra 2014 ZO SZPB zhodnotila prácu v základnej organizácii za uplynulý rok. Naša základná organizácia
má 36 členov, z toho sú už len 3 priami účastníci odboja. Vekový priemer je 68 rokov.
V tomto roku sme sa zúčastnili rôznych akcií usporiadaných
OBV v Banskej Bystrici. Boli to besedy s priamymi účastníkmi
protifašistického odboja. Vyvrcholením bolo masové kladenie
vencov pri pamätníkoch. 20. júna 2014 usporiadala naša organizácia akciu "Spoznaj región Selce". Na podujatí sa zúčastnilo okrem našich i 70 členov z okolitých organizácií. Augustové
dni sme si pripomenuli 16. augusta, kedy sa naša organizácia
aj občania Seliec zúčastnili 9. ročníka "Stretnutia generácií" na
Kališti. 28. a 29. augusta sme sa zúčastnili osláv 70. výročia
SNP v Banskej Bystrici. V októbri 2014 sme vyčistili a upravili
okolie nášho pamätníka. 01. novembra 2014 sme si zapálením
sviečok uctili pamiatku padlých v I. a II. svetovej vojne. Počas
celého roka navštevujem našich starších a chorých členov ZO,
ktorí sú už v pokročilom veku. Ďakovným listom a kvietkom im

preukazujeme úctu za prácu a úsilie, ktoré vynaložili počas ich
plodných rokov. V posledných rokoch upadla aktivita našich
starších členov, pod čo sa podpísal ich zhoršený zdravotný
stav. Počas návštev týchto členov oslovujem ich deti a vnúčatá, aby pokračovali v šľapajách svojich rodičov a starých rodičov, no je to márne. Veľa našich detí a vnúčat má v spoločnosti
vysoké postavenie, no necítia sa byť nositeľmi odkazu svojich
otcov a dedov. Uvedomme si, že život našej organizácie, život
nášho zväzu, je bez ich účasti nemysliteľný. Pričiňme sa, aby
úcta voči účastníkom protifašistického odboja v obci bola našim občianskym a morálnym záväzkom. Preto prosím mládež,
aby sa nebála vstúpiť do našej ZO SZPB v Selciach.
V utorok 24. marca 2015 o 11:00 hodine sa z príležitosti 70.
výročia oslobodenia obce uskutoční pietny akt kladenia vencov
k pomníku padlých. Už teraz pozývam občanov a mládež, aby
si uctili pamiatku tých, ktorí položili životy za našu slobodu a
mier.
Predsedníčka ZO SZBP Viktória Petríková
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MS SČK informuje

Pripravujeme

Výbor MS SČK ako každý rok v predvianočnom období
usporiadal 9. decembra 2014 pre našich starších spoluobčanov sedemdesiat a viacročných posedenie pod vianočným stromčekom s občerstvením a kultúrnym programom.
Program pripravili deti zo súboru Vánok pod vedením Beatky Vrbovej, žiaci ZUŠ v Selciach pod vedení pani učiteľky
Dáši Kochelkovej a spevácky zbor žien za doprovodu harmonikára Pavla Zaušku a gitaristu Janka Vajsa. Aj keď niektorých našich občanov už tlačí veľa krížikov veku, predsa len
pri piesňach pookriali a spoločne si aj zanôtili. Stretnutie sa
predĺžilo do neskorých popoludňajších hodín. Výbor ďakuje
sponzorom, vďaka ktorým môžeme každý rok akciu uskutočniť, zároveň ďakuje aj všetkým účinkujúcim v kultúrnom
programe a tiež dievčatám zo Základnej školy v Selciach za
pomoc pri príprave občerstvenia.

V našej obci, ale nielen v nej, už slovné spojenie „Kutliarsky deň“ nie je neznámy pojem. Každoročne sa počas
neho koná súťaž, kultúrne predstavenia, no najmä stretnutia s priateľmi, susedmi, rodinou. V tomto roku sa uskutoční jubilejný 10. ročník Kutliarskeho dňa. Rezervujte
si preto sobotu 13. júna 2015 nielen sami pre seba, ale aj
pre svojich blízkych. Verte, že spomienky na chvíle strávené s tými, ktorých máte radi, vás budú hriať, kedykoľvek si ich v mysli premietnete. Dovoľte preto, aby sme vás
opäť pozvali na prehliadku gazdovského dvora, na súťaž
vo varení držiek, vystúpenie súborov, počúvanie hudby,
tanec, ochutnávku špecialít, prehliadku výrobkov domácich remeselníkov a umelcov a iných zaujímavostí. Všetci ste srdečne vítaní!
Záujemcovia, majstri,
ktorí chcete prezentovať
svoje výrobky alebo si
chcete vyskúšať zručnosť a
majstrovstvo kuchárskeho
umenia vo varení kutlov,
prihláste sa na obecnom
úrade u pani Anky Luptákovej do 30. apríla 2015.
Tešíme sa na vašu účasť.

... a pozýva

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Selce pozýva svojich členov a sympatizantov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 10. marca 2015 o
18.30 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Selciach. Ako
hosť vystúpi so zdravotnou prednáškou MUDr. Katarína Pešoutová – obvodná lekárka.
Výbor Červeného kríža sa teší na vašu účasť.
Anna Smatanová, predsedníčka MS SČK

Pozývame
Mikroregión obcí pod panským dielom (MOPPD)
v spolupráci s Donly klubom Donovaly pozýva 9. mája 2015
seniorov obcí mikroregiónu na turistiku po trase Donovaly –
Špania Dolina. Odchod autobusu z našej obce je o 8.00 hodine, po prezentácii je v čase od 9.30 do 13. hodiny naplánovaný turistický prechod smerom Špania Dolina, kde do
15. hodiny pobudnú v družnom posedení všetci účastníci akcie. Občania, ktorí neabsolvujú prechod, sa môžu zúčastniť
výletu v oblasti Donovalov s tým, že o 12.30 ich autobus prevezie do Španej Doliny. Doprava a guláš budú hradené
z prostriedkov MOPPD.

Divadelná nedeľa
Nedeľa 8. februára 2015 nebola ako iné. Počasie prechádzkam neprialo, no predsa sa našlo nemálo selčanov,
ktorí sa ponáhľali do „kultúry“ za kultúrou, pretože práve v toto popoludnie nám prišli členovia Ochotníckeho divadelného
súboru Priechod zahrať divadelnú hru Jozefa Gregora Tajovského Statky – zmätky. Hra sa skladala zo štyroch dejstiev, takže prestávky diváci využívali na občerstvenie v bufete, ktorý zabezpečili členky kultúrnej komisie. Hra síce trvala dlhšie, ako sme boli zvyknutí, no bola veľmi pekne spracovaná. Diváci odchádzali domov s pocitom príjemne a zmysluplne stráveného popoludnia. Ďakujem hercom aj organizátorom divadelnej nedele a verím, že čoskoro budeme
opäť vidieť na javisku aj našich mladých ochotníckych nadšencov. A samozrejme ďakujem divákom za hojnú divácku
kulisu, pretože divadlo sa bez divákov nezaobíde.
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Anna Luptáková

Skrášlime naše
okolie
Ani sa nenazdáme a máme tu jar. Spolu s ňou k nám
prídu slnečné dni, zelená tráva, intenzívna vôňa zeme a
prvé kvety. Jar je jednoducho krásna. Dovoľme jej aj tento rok vyniknúť v celej nádhere! Stihnime predveľkonočné
upratovanie okolia našich domov pozametaním chodníka,
cesty, dvora ešte pred prvým jarným dňom a nezabudnime, že k mnohým našim domom či pozemkom patrí aj
časť potoka - o ten by sme sa tiež mohli postarať, veď
nám privádza vodu k našim záhradám. Počas nášho
upratovacieho snaženia však nesmieme zabudnúť na to,
že vypaľovanie trávy je stále zakázané a nerešpektovanie
zákazu nás môže stáť nemalé peniaze. V tomto predjarnom období je dobré skontrolovať, prípadne opraviť naše
ploty, aby k nám popod plot nechodili cudzie psy, prípadne aby ten náš najlepší priateľ neopúšťal cez dieru v plote dom, ktorý má strážiť.
Ďalšou zaujímavosťou, ktorá sa po odchode zimy objaví, je „odpadkový kôš“ popri cestách a chodníkoch vedúcich k autobusovým zastávkam, ale aj popri turistických
cestách či chodníkoch. „Čo s tým budete robiť?“ – pýtajú
sa občania. „Kto ten neporiadok robí?“ – rozmýšľajú tí, čo
neporiadok neurobili, ale napriek tomu to odpracú.
A je tu ešte jedna vec, ktorá nepomáha riešiť problémy. Ľudia sa sťažujú, že niekto vyváža odpad za dedinu,
niekto zničil obecnú zeleň, niekto zahádzal rigol, ktorým
má odtekať voda... Ak sa opýtate, kto to urobil, odpoveď
prichádza väčšinou v znení: „Nepoviem. Zistite si.“
Dušan Mesík, predseda komisie ŽP

Reprezentovali Slovensko aj našu obec
V dňoch 24. januára až 1. februára 2015 sa na Slovensku uskutočnila časť Svetovej zimnej univerziády, ktorej
organizátorom bola španielska Granada. Súťaže v skokoch
na lyžiach, severskej kombinácii a biatlone sa konali v zimných areáloch na Štrbskom plese a Osrblí. Aj naši spoluobčania sa aktívnym spôsobom pripojili k úspešnej organizácii tohto podujatia. Na Štrbskom plese našu obec a rozhodcov reprezentovali Jozef Rusko, Jozef Caban a Jozef Caban ml. V biatlonovom areáli na Osrblí zase Pavel Blahu-

šiak, Darina Blahušiaková, Petra Blahušiaková, Katarína
Mesíková, Miroslav Mesík, Martina Mesíková, ale aj ďalší
členovia klubu biatlonu v Selciach, a to Janka Šimočková,
Milan Kobela, Peter Kobela a Alena Slaná. Ďakujeme im za
reprezentáciu Slovenska aj našej obce. Poďakovanie osobne vyslovil skupine rozhodcov v Osrbí aj riaditeľ Medzinárodnej federácie univerzitného športu FISU pre zimné športy Milan Augustín.
Katarína Mesíková

Štrbské Pleso - Jozef Caban, Katarína Mesíková, Marietta
Mesíková, Darina Blahušiaková, Pavel Blahušiak, Jozef Rusko

Osrblie - Miroslav Mesík, Milan Augustín, Ubaldo Prucker

A ZNOVU SME PRED VIANOCAMI ŠPORTOVALI
13. decembra 2014 v našej obci nadšení jednotlivci opäť zorganizovali tradičný Vianočný turnaj v dáme a stolnom tenise.
17. ročník turnaja v dáme:
sponzor: p. Tatarka
1. Matúš Trpka, Selce
2. Vladimír Očenáš, Selce
3. Boris Bugár, Banská Bystrica
16. ročník žiackeho Vianočného turnaja
1. Michal Číž
2. Ján Puzio
3. Andrej Strečok
4. Patráš
5. Rusko
36. ročník Vianočného turnaja
sponzori turnaja: p. Hudec, OÚ Selce, Mliekáreň Selce
1. Tomáš Sokologorski, Lokomotíva BB
2. Peter Klein, Podbrezová
3. Ivana Krchňavá, Podbrezová
Poďakovanie
Chceme sa poďakovať organizátorom 36. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja, obzvlášť pánovi Vladimírovi Očenášovi za pozvanie na tento vynikajúci turnaj, ktorý sme absolvovali po prvýkrát.
Veľmi sa nám turnaj páčil, atmosféra bola veľmi priateľská, družná,
skvelí ľudia, nadviazali sme aj družobné kontakty. Hráči boli veľmi
kvalitní a myslím, že si všetci veľmi dobre zahrali. Takýchto skvelých
turnajov je naozaj málo a určite stojí za to takéto akcie podporiť. Ak
nás organizátori pozvú aj o rok, budeme sa veľmi tešiť!
Andrej Truska, Peter Stračár, Nitra
5
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kronika

Naši jubilanti

„Nežný lístok, krehučký kvetu kvet,
s čistou dušou prichádzaš, sťa zachrániť svet.“

„Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov vášho života.“

V mesiaci január, február narodeniny slávia

Jakub Rusko
Aneta Karcelová
Jakub Strieborný

pán/pani:

Opustili naše rady
„V žiali sa slzy do očí tisnú,
bolesť im cestu otvára.“

Ján Styk
Terézia Kmeťová
Alžbeta Králiková

60
65
70
75
80
81
82
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rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov

–
–
–
–
–
–
–

84
85
88
91

rokov
rokov
rokov
rokov

–
–
–
–

Emília Kubinová, Jana Očenášová, Gustáv Oravec,
Ján Vajs, Viera Lizáková, Ján Bosman,
Ján Loh, Pavel Zauška,
Anna Chebanová,
Ondrej Cheban,
Ján Očenáš,
Božena Handlovská, Emília Blašková, Ondrej Caban, Blažej Caban, Jozef Bella,
Margita Blašková,
Rozália Mesíková, Alžbeta Túryová,
Želmíra Kubinová,
Etela Petríková.
Všetko najlepšie!

Deň na bežkách
V nedeľu 8. februára 2015 sa uskutočnil prechod na bežkách. Všetci milovníci tohto športu si prišli na svoje. Štartovalo sa z Donovalov o 9:00 hod. s cieľom v Selciach. Prechodu sa zúčastnilo spolu 41 ľudí. Trať mala dĺžku 25km,
cesta účastníkom trvala individuálne, no v priemere asi tak
4 hodiny. Prevažná časť účastníkov bola zo Seliec. Nedá
mi nespomenúť pár zúčastnených - pán Daniel Hlinka, Vasiľ Kmit, Rastislav Blaško, Jozef Patráš, Jaroslav Buvala,
Ján Filipko, Alica Hubačová, Marcel Koctúr, Martin Lauko,
Jaroslava Lauková, Martin Adamský, Mirka Olšiaková, Ján
Homola, Peter Mesík, Jaroslav Majcher. Najstarším účastníkom prechodu bol 77ročný Viliam Valent zo Senice a nemôžeme zabudnúť ani na účasť bežkárov z Nemiec. Všetci zúčastnení si užili pravú zimnú atmosféru. Počasie bolo
premenlivé, no väčšinou sneženie, ktoré miestami sprevádzal silný vietor - čo k tomu dodať: jednoducho pravé zimné podmienky. Ľudia boli s uskutočnením bežkárskeho prechodu spokojní, veria, že sa bude čoskoro opakovať a že
nám zima dopraje aj o rok také perfektné podmienky, aké
boli na terajšom prechode. Poďakovanie patrí organizátorom na čele s Braňom Kubišom za výbornú organizáciu a
občerstvenie, ktoré nás čakalo po náročnom absolvovaní
bežkárskeho prechodu. Touto cestou sa chceme poďakovať aj Paľkovi Mesíkovi za pohodlnú a bezpečnú prepravu
autobusom.
Mgr. Jaroslava Lauková

Odvoz pevného
domového odpadu
v roku 2015
- zostáva v termíne, na ktorý sme už zvyknutí – teda
každú stredu. V prípade preloženia zberu na iný termín bude toto včas ohlásené miestnym rozhlasom aj na internetovej stránke obce.

Odvoz separovaného
odpadu v roku 2015
Odvoz plastov v obci bude prebiehať nasledovne.
23. marec
27. apríl
25. máj
22. jún
27. júl
24. august
21. september
26. október
23. november
21. december
Prípadný iný termín zberu bude oznámený miestnym
rozhlasom a na internetovej stránke obce.
Taktiež pripomíname, že počas poslednej stredy v mesiaci je od 8.00 do 18.00 hodiny otvorený „zberný dvor“
v starej škole. Môžete sem priviezť elektroodpad (televízory, rádiá, chladničky, PC, pračky atď.) a autobatérie.
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