Navždy odišiel vzácny človek
V pondelok
ráno po jarných
prázdninách nás
v škole zasiahla
smutná neuveriteľná
správa.
Pán
riaditeľ,
PaedDr.
Ján
Chladný, 6. marca 2016 svoj boj
s ťažkou chorobou prehral.
Spýtavé pohľady žiakov,
nevysloviteľná
clivota, žiaľ a
ľútosť i veľa nedopovedaných slov za nezabudnuteľným človekom. Jeho silný a zvučný hlas, ktorý sa tak často rozliehal telocvičňou i
chodbou školy, ostáva už len v spomienkach.
Na Základnú školu v Selciach do funkcie riaditeľa prišiel

Návšteva
divadelného
predstavenia
Kto by nepoznal odvážneho mravca Ferda
s veľkou bodkovanou mašľou na krku? Rozprávku na motívy príbehu Ondřeja Sekoru
„Ferdo mravec“ si žiaci 2.- 4. ročníka základnej školy pozreli 14. marca v opere v Banskej
Bystrici. Žiaci sledovali veselé dobrodružstvá
Ferda, chrobáka Truhlíka i namyslenej Lienky.
Výbornú atmosféru tohto baletu nádherne doplnila očarujúca javisková scéna, tiež kostýmy,
svetlá i efekty. Žiaci si odnášali jedinečný umelecký zážitok.
Mgr. Zuzana Hrašková

v roku 2008. Nadviazal na dobré meno školy a priviedol ju
k vynikajúcim výchovno-vzdelávacím výsledkom. Vo vedení
bol rozhľadený, rozvážny, húževnatý a pracovitý. Vyznal sa
v mnohých odborných oblastiach a každému sa snažil dobre
poradiť. K žiakom bol priateľský, mal u nich pedagogickú autoritu a prirodzenú úctu. Viedol ich k športovým aktivitám a
súťažiam. Žiakov mal rád a často rodičom na rodičovských
stretnutiach prízvukoval, že v Selciach máme dobré deti. Snažil sa o vytvorenie školy rodinného typu a veľakrát na verejnosti prezentoval našu školu ako malú, bezproblémovú, rodinnú, kde sa všetci dobre poznáme.
Napriek zdravotným problémom bol silná osobnosť. Nikdy sa neutápal v sebaľútosti a nikdy nemyslel na svoje bolesti a krivdy. Nádej a optimizmus pre svoje okolie dokázal rozdávať plným priehrštím.
Odišiel ticho, odišiel predčasne. Jeho odchod je pre nás
veľkou stratou. Veď napriek svojmu veku i chorobe, mal ešte
veľa mladíckeho elánu, túžob a mnoho plánov. Už ich neuskutoční ...
Nech odpočíva v pokoji!
Mgr. Zuzana Hrašková

Pripomenuli sme si

Vypaľovanie trávy a jeho

Dňa 23. marca sme si položením kytice k pamätníku pripomenuli už 71. výročie oslobodenia Seliec,
aj smutné časy, ktoré prežili obyvatelia našej obce.
Mená na pamätníku patria tým, ktorí bojovali, bránili
svoju vlasť i rodnú obec. Je našou morálnou povinnosťou, aby sme na tieto mená nezabúdali, aby sme
sa im poklonili a položili kvietok. V záujme budúcich
mierových dní je potrebné, aby tieto pamätné chvíle
oslovili i mladšiu generáciu. V našej obci sa pietneho aktu zúčastnili aj žiaci základnej školy, do programu prispeli prednesom básne a tým si uctili pamiatku občanov bojujúcich v 2. svetovej vojne aj za nich,
za ich slobodu. Ďakujem vedeniu, pedagógom a žiakom základnej školy, poslancom obecného zastupiteľstva, členom ZO SZPB a všetkým zúčastneným,
za prispenie k dôstojnosti pietneho aktu. Pokoj a
mier je túžbou všetkých ľudí sveta a tak nech je to i
naďalej.
Viktória Petríková, preds. ZO SZPB

vplyv na faunu a flóru

Skrášlime svoje
okolie - súťaž
Jar sa prehupla do teplejších dní, záhrady a záhradky nás obdarúvajú nielen zeleňou, ale postupne
farbami od výmyslu sveta. Svet okolo nás je odrazu
krajší, plný života. Zapojme sa aj my do tejto hry na
krásu a upravme okolie svojich obydlí. Budeme mať
krásne ulice v krásnej dedine, domy a dvory, kde
môžeme oddychovať, a to v obci, do katastra ktorej
chodia počas celého roku načerpať sily a pokochať
sa krásou prírody turisti z celého Slovenska.

V tomto roku bude snaha o zušľachtenie svojho
obydlia aspoň v troch prípadoch ocenená, pretože je
vyhlásená súťaž Skrášlime svoje okolie. Do súťaže
môže prispieť každý, stačí, ak sa budete starať
o okolie priestoru, v ktorom žijete. Vyberať sa bude
päť najzaujímavejších objektov v týchto kategóriách:
predzáhradka (okolie rodinného domu), balkón, okno, terasa – priestor, ktorý je viditeľný z cesty. Súťaž prebieha od júna až do konca septembra 2016.
Porota vyberie päť nominácií z každej kategórie,
o víťazovi rozhodne verejné hodnotenie.
Marianna Miklošová, predseda kultúrnej komisie
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S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú
podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, preto
vás opäť chceme upozorniť na ich typické príčiny a poskytnúť rady, ako riziká požiarovosti podstatne obmedziť. Veď nie je to tak
dávno, čo sme museli hasiť požiar aj v selčianskom katastri.
I napriek pravidelným varovaniam zo strany orgánov Štátneho
požiarneho dozoru, napriek upozorňovaniam preventivárov požiarnej ochrany obci a členov kontrolných skupín vypaľovanie trávy na Slovensku ako keby sa stalo národným športom. Ignorujeme každoročné štatistické čísla, ktoré dvíhajú varovný prst, sme
ľahostajní k materiálnym škodám, ktoré spôsobili požiare trávnatých porastov, ale aj k počtu zranených osôb, pokiaľ sa to nedotýka nás alebo našich blízkych. Spôsob „úpravy" priestorov vypaľovaním sa stal pre nás najjednoduchším, pričom nás nezaujíma
škodlivosť vypaľovania na rastlinstvo, živočíšstvo, pôdu, ale aj
naše peňaženky a v neposlednom rade i na naše zdravie. Rastliny sú najcitlivejšie najmä na začiatku vegetačného obdobia. Teplota pri vypaľovaní trávy dosahuje vysoké hodnoty, v dôsledku
ktorých dochádza k poškodzovaniu obnovovacích pletív rastlinstva - semien, cibuliek a púčikov. Následkom vypaľovania trávy
teda dochádza k narušeniu druhového zloženia a narušeniu autoregulačnej schopnosti a štruktúry spoločenstva, v ktorom má
každý jedinec svoju funkciu.
Vypaľovanie trávy vplýva na všetky druhy živočíchov, ktoré žijú v týchto lokalitách. Priamy vplyv vypaľovania predstavuje samotný úhyn jednotlivých vývinových štádií živočíchov, nepriamy
vplyv má za následok migráciu živočíchov do priľahlých vhodných lokalít s náhradnou formou potravy. Oheň a vysoká teplota
zničia všetky vývinové štádiá hmyzu, či už sa jedná o vajíčka
prezimujúce na rastlinstve, húsenice ukryté v suchej vlaňajšej vegetácii alebo kukly uložené v zámotkoch na povrchu pôdy. V danej lokalite tak dochádza k vyhynutiu nielen chráneného, ale aj
užitočného a sociálneho hmyzu a motýľov. Nepriaznivý vplyv postihuje aj obojživelníky a plazy. Hynú mláďatá, dospelí jedinci, ale
aj znášky vajíčok, ktoré sa vyvíjajú práve v kôpkach suchej trávy,
chrastí, prípadne pod kameňmi.
Ušetrené pred vypaľovaním trávy nie je ani vtáctvo. Viaceré
druhy zahniezdili už v apríli. Vypaľovaním trávy tak dochádza
k likvidácii ich hniezda a celého potomstva.
Mýtus o tom, že vypaľovanie trávy má priaznivý vplyv na pôdu tiež nie je pravdivý. Pri vypaľovaní ako prvá zhorí organická
humusová frakcia, čím sa pôda ochudobní o značné množstvo
minerálnych látok. Zvyšuje sa tak erózna ohrozenosť, umožní sa
tak vyšší výpar a presychanie pôdy.
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jednoznačne: fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a
stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 332,- €.
Ešte prísnejšie postihuje právnické alebo podnikajúce osoby, ktorým okresné riaditeľstvo HaZZ môže za vypaľovanie porastov bylín, krikov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložiť pokutu až
do výšky 16.596,- €. Takže skôr ako škrtneme zápalkou pred vypaľovaním trávy zvážme, či to stoji zato.
Preventívna komisia OV DPO BB

Pr i jí ma ci e s k úš k y d o ZU Š Zh o d n o t il i sm e r o k 2 01 5
Pozývame rodičov a žiakov na prijímacie skúšky do ZUŠ
Slovenská Ľupča, pobočka Selce, ktoré sa uskutočnia dňa
6. -10. júna 2016 v čase od 13.00 do 16.30 hod. v priestoroch
ZŠ Selce.
Učebné odbory: výtvarný, hudobný (gitara, klavír, akordeón, spev, zborový spev)
Vyučovanie prebieha v individuálnej a skupinovej forme
v poobedných hodinách, priamo v priestoroch ZŠ Selce. Žiaci
vystupujú na pravidelných koncertoch, zúčastňujú sa umeleckých podujatí a súťaží. Výučba je prispôsobená veku a schopnostiam každého dieťaťa, vedená kvalifikovanými pedagógmi.
Povzbudzujeme rodičov detí (najmä budúcich prvákov),
aby podporili svoje deti v rozvíjaní ich hudobného, či výtvarného talentu. Vzhľadom na obmedzený počet voľných miest pre
záujemcov o hru na nástrojoch je potrebné prísť s dieťaťom
v stanovenom termíne, prípadne kontaktovať vyučujúcich, alebo riaditeľstvo ZUŠ.
Viac informácií: www.zussllupca.sk

MS SČK na výročnej schôdzi dňa 16. marca 2016 zhodnotil svoju činnosť za uplynulý rok. Na schôdzi boli Miestnym
spolkom SČK v Selciach a Obecným úradom v Selciach odmenení darcovia krvi. Zlatú Janského plaketu za 41 odberov
získal Mgr. Michal Maloštík. Striebornú plaketu za dvadsať a
viac odberov získali Monika Mešková (21 odberov) a Ján Homola (24 odberov). Piati darcovia boli odmenení za získanie
striebornej Janského plakety, keď splnili podmienku 10 a viac
odberov. Sú nimi Zuzana Koreňová (10 odberov), Zuzana Palušová (10 odberov), Ing. Mária Richnovská (10 odberov), Ivan
Kaliský (12 odberov) a Ing. Peter Mesík (10 odberov). Odmeneným i ostatným darcom krvi ďakujeme za ich ušľachtilý humánny čin. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Ján Kupec, schôdzu obohatili kultúrnym programom žiaci základnej
školy pod vedením pani učiteľky Zuzany Hraškovej. Na záver
vystúpila so zdravotnou prednáškou pani doktorka Katarína
Pešoutová. Všetkým patrí poďakovanie za pekný program.
Anna Smatanová, preds. MS SČK

Naši ši es taci z ví ťaz ili !

P ô d a - n a š e b o h a t s t vo

Šiestaci našej školy zvíťazili v súťaži "O najknihovatejšiu
fotku". Súťaž bola vyhlásená v rámci tretieho ročníka projektu
Univerzitná noc literatúry, cieľom ktorého je priblížiť na pôde
Filozofickej fakulty UMB širokej verejnosti úryvky z literárnych
diel, ktoré sú čítané významnými osobnosťami z Banskej Bystrice a okolia.

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu
poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.
Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a
zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby
nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku
s jeho evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne si
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo podnikateľ) podľa §25 a
§26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti
o poľnohospodársku pôdu vykonané podľa vypracovaného
harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie §3 zákona vyvodzované
dôsledky.
Ing. Jozef Plieštik, vedúci odboru

Počas tohto ročníka UNL bola prvýkrát vyhlásená súťaž
"O najknihovatejšiu fotku". Šiestaci si v marci v rámci mesiaca
knihy na hodinu literatúry priniesli najobľúbenejšie knihy, porozprávali sa o nich a odfotili sa s nimi. Najlepšiu fotografiu poslali do súťaže a súťaž vyhrali! Gratulujeme!
Mgr. Martina Bránecká, učiteľka SJ a literatúry

De ň matie k v Se lc ia ch
Druhá májová nedeľa je aj tento rok venovaná matkám.
Aby tento deň mohli rodiny stráviť spolu, žiaci základnej
školy si pripravili pútavý program pre mamičky už na piatok
13. mája. Príďte preto všetky mamičky, staré mamy, babky, tetky a susedky zhliadnuť, čo si pre vás naši školáci pripravili.
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Vážení občania a špor toví priatelia!
Doteraz som čakala, že niekto na začiatku roku 2016 napíše
do nášho Spravodajcu o selčianskych športovcoch, ktorí reprezentujú našu obec, a hlavne o selčianskom futbale. Je to šport,
ktorý je v našej dedine od roku 1934.
Máme pekný a udržiavaný športový areál, kde fanúšikovia
v nedeľu chodia na futbal, kde sa stretnú priatelia, podajú si ruky, porozprávajú sa o všeličom, ale máme aj skalných fanúšikov
- dôchodcov, ktorí sa pre zdravotné problémy nemôžu zúčastniť
na futbale. Chýbajú im informácie o našom futbale. Bolo by dobre na začiatku jarnej súťaže v Spravodajcovi uviesť zloženie
mužstiev – kto je brankár, kto útočník, kto je domáci hráč, kto
z iných dedín. Treba uviesť aj meno trénera a tiež výbor športového klubu. Aby bol zabezpečený chod futbalu, nesmieme zabúdať ani na sponzorov. Ďalej by bolo dobré napísať aj rozpis
zápasov jednotlivých mužstiev. Máme družstvo dospelých, dorastencov a žiacku prípravku – ktorých mená v Spravodajcovi by
potešili a dostali chuť lepšie trénovať. Na konci súťaže zase
v skratke zhodnotiť súťaž.
Čo ma ešte trápi? Kultúra správania sa futbalistov na ihrisku,
ktorí svojou nedisciplinovanosťou a rečníckym vulgarizmom urážajú súpera, rozhodcu a divákov. Nielen futbalisti, ale aj my, fanúšikovia, kroťme svoje emócie a vulgarizmy používajme čo naj-

menej. Na futbal chodia aj deti, potom sa nečudujme, ako sa vyjadrujú. Toto správanie hráčov a fanúšikov narobí viac škody ako
osohu. Koľko žltých kariet sa za to dostalo, a na konci súťaže
okrem zranených hráčov nemal kto nastúpiť. Futbalisti, držte jazyk na uzde, lebo pánom na ihrisku je rozhodca. Na každý zápas chodí delegát, ktorý zapisuje všetko. Snažme sa ozaj zlepšiť kultúru správania, aby na telovýchovnom zväze mohli kladne
hodnotiť naše mužstvá.
Ešte pár slov k financovaniu futbalu. Je všeobecne známe,
že ŠK Selce sa každý rok borí s nedostatkom financií. Je to pochopiteľné, veď v súčasnej dobe je všetko drahé a finančne náročné. Jednou z foriem ako prísť k peniazom, je aj registrácia
neziskovej organizácie na príjem 2% daní. Mrzí ma, že do dnešného dňa nebol zverejnený takýto účet ŠK v Spravodajcovi, na
ktorý by mohli posielať fyzické a právnické osoby túto čiastku
dane. Veď ako sa hovorí: babka k babce, budú kapce.
Bola som, som a budem fanúšikom futbalu v Selciach, a preto prajem všetkým športovcom hlavne zdravie, šťastie, menej
úrazov a z vynikajúcich výsledkov aby mali radosť sami športovci aj ich priaznivci.
ŠK Selce do toho!
Želmíra Patrášová

Ve ľ k o n o č n ý t u r n a j m l a d š í c h p r í p r a v i e k
Futbalisti ŠK Selce (rok narodenia 2006 a mladší) mali nejeden náročný víkend, 19. marca 2016 sa zúčastnili turnaja v Slovenskej Ľupči. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev - z Poník, Ľubietovej, Seliec, Hornej Štubne a Slovenskej Ľupče. Najlepšie
sa darilo domácej Slovenskej Ľupči, ktorá po jednej remíze s Ľubietovou ostatné zápasy zvládla a tak získala najväčší počet bodov a turnaj vyhrala. Našim chlapcom sa darilo veľmi dobre a
obsadili krásne druhé miesto.
Celkové poradie:
1 Slovenská Ľupča (10 bodov)
2 Selce (7 bodov)
3 Poniky (4 body)
4 Horná Štubňa (4 body)
5 Ľubietová (2 body)

V nedeľu 20. marca 2016 naša prípravka (2006 a starší) pokračovala vo futbalovom nasadení a zúčastnila sa turnaja v Závadke nad Hronom. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev - z Valas4

kej, Braväcova, Brusna, Slovenskej Ľupče, Jasenia, Seliec,
Čierneho Balogu, Polomky a Jupie Banská Bystrica. V skupine
hrali naši s Polomkou a Braväcovom, zápasy vyhrali, remizovali s Čiernym Balogom a prehrali iba s Valaskou. V zápase o tretie miesto naši chlapci porazili Slovenskú Ľupču po výsledku 2:0
a patrilo im konečné 3. miesto. Najlepšie sa darilo futbalistom
CVČ Brusno.

Celkové poradie:
1. CVČ Brusno
2. OFK Slovan Valaská
3. ŠK Selce
4. OFK Slovenská Ľupča
5. FK Sokol Braväcovo
6. FK 1928 Jasenie
7. ŠK Partizán Čierny Balog
8. FŠMH Jupie Banská Bystrica
9. TJ Tatran Polomka

Skončila stolnotenisová sezóna 2015-2016
Stolnotenisový oddiel pri Obecnom úrade v Selciach vás
chce poinformovať o súťažnej sezóne 2015-2016, ktorá sa práve skončila a o prehľade umiestnení našich dvoch družstiev.
Družstvo „A“ hralo v 4. lige okresov Banská Bystrica – Brezno,
kde hralo 12 družstiev a skončili na 6. mieste. Z jednotlivcov sa
najlepšie umiestnil Vladimír Barna - na 7. mieste a na 21. mieste skončil Pavel Rychecký. Za Selce hrali ešte Štefan Öszi, Marek Vajs a Peter Patráš. Družstvo „B“ hralo 5. ligu okresov
Banská Bystrica – Brezno. Tu hralo 13 družstiev a naši skončili na peknom 3. mieste. Z jednotlivcov na 3. mieste skončil Vladimír Očenáš starší, Ján Trpka na 12. a Jozef Rusko na 38.
mieste. Okrem nich sa súťaže zúčastnili Dušan Blaho, Ján Skaloš, Adam Valašťan.
Na tréningy v kultúrnom dome chodili aj žiaci zo Seliec.
Adam Valašťan medzi staršími žiakmi na krajskom turnaji žia-

kov skončil na 5. mieste. Za výbornú hru dostal šancu aj medzi
dospelými. Týmto chceme poďakovať Obecnému úradu
v Selciach a pánovi starostovi za poskytnutie priestorov v kultúrnom dome, aj za usporiadanie vianočného turnaja v stolnom

tenise. Členovia klubu dúfajú, že tento nenáročný šport si v Selciach nájde aj viacej priaznivcov a tí sa pripoja k nám, ktorí sa
stolnému tenisu už dlhšie, no stále s radosťou venujeme. Tento rok pripravujeme už 38. ročník vianočného turnaja. Zúčastniť
sa môžu všetci tí, čo budú mať chuť a čas, ale ak chcete vyhrať,
treba si vylepšiť kondíciu a štýl hry. S týmto vám vieme poradiť
na našich tréningoch, kde vás radi privítame.
Vladimír Očenáš

Nová obecná internetová stránka
V marcových dňoch uzrela svetlo sveta dlhoočakávaná
nová verzia obecnej stránky. Kto má záujem, môže si ju pozrieť na adrese www.selce.sk a tiež sa tu môže prihlásiť na
odber aktualít zverejnených na stránke obce. Ak sa prihlásite, aktuality dostanete do vašej e-mailovej schránky. Ďalšou novinkou na stránke obce je, že niektoré informácie si
môžete nielen prečítať, ale aj vypočuť.
redakcia

Ako správne nakladať s odpadom
V uplynulých dňoch dostala každá domácnosť okrem
žltého vreca na plastový odpad aj informačný leták o tom,
ako a prečo máme separovať odpad, ako urobiť všetko
správne, aby odpad spred nášho domu bol aj odvezený na
skládku. Leták má dve strany plné dôležitých informácií,
preto sme sa rozhodli pridať ho ako prílohu k tomuto číslu
Spravodajcu. Robíme to hlavne pre tých, ktorým sa pôvodný leták niekam stratil, ale aj pre tých, ktorí len nevenovali
pozornosť poskytnutým informáciám. Prečítajme si všetci
informačný leták o nakladaní s odpadom a rešpektujme zásady firmy, ktorá odváža odpad. Predídeme tým mnohým
nedorozumeniam a zbytočnému hnevu.
redakcia

Poďakovanie
Starosta obce ďakuje chlapom – dôchodcom, ktorí sa
podujali vyčistiť potok tečúci spoza Skalky poza pravú stranu Vyšovca a vteká do selčianskeho grantu. Potok vytápal
domy, pri dažďoch sa naplavovala zemina. Ďakujeme im
za čas, ktorý venovali práci pre druhých, hoci mohli oddychovať. Ruku k dielu priložili: Jozef Patráš, Vladimír Peťko,
Daniel Hlinka, Ján Bosman, Vladimír Vrbický.
Ďakujeme.
Ján Kupec, starosta

Pozvánka
Obec Selce Vás srdečne pozýva na 11. ročník Kutliarskeho dňa, ktorý sa bude konať 11. júna 2016 v priestoroch futbalového ihriska v Selciach. Kutliarsky deň začneme predpoludním súťažou vo varení držkového gulášu,
odpoludnie nám spríjemnia, tak ako sa už stalo zvykom,
vystúpenia jednotlivcov a skupín. Okrem toho čakajú na
všetkých výrobky ľudových remeselníkov, expozícia Gazdovského dvora a veľa dobrej zábavy.
Kultúrna komisia
5

SpoloèenSká kronika
Pribudli noví občania
Naši jubilanti
„Dieťa drahé, tvoj smiech značí, že sa ti na svete páči.
Silné zdravie, lásky veľa, to ti starý otec želá.“

Filip Dobiš
Adela Chabanová
Natália Antalicová
Nela Mesíková
Pavol Zauška
Patrik Zauška

Opustili naše rady
„Všetko zmizne, len stopy tvojej lásky
a spomienky na dobré srdce nám zostanú.“

Ján Boháčik
Alžbeta Patrášová
Etela Petríková
Žofia Novotná
Zuzana Stankovianska
Anna Vrbická
František Mesík

„Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame,
keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň.“

V mesiaci marec a apríl narodeniny slávia
pán/pani:
60 rokov – Dušan Kubina, Marta Rusková, Jozef Túry,
Jozef Rusko, Dušan Mesík, Eva Halajová,
Jozef Studený, Anna Sršňová,
65 rokov – Emília Bosmanová, Marcela Hlinková, Ľudmila Peťková,
70 rokov – Emília Samuelčíková, Ing. Marta Hlinková,
Mária Rusková,
75 rokov – Anna Vajdová, Anna Sumráková, Daniel Majer,
80 rokov – Milan Hanko, Anna Očenášová,
81 rokov – Mária Baranová, Mária Mesíková, Ján Rusko,
Anna Mesíková,
82 rokov – Jozef Mesík, Agnesa Husárová, Božena Filipková,
83 rokov – Július Patráš, Pavel Mesík,
84 rokov – Mária Cabanová, Zita Blašková,
85 rokov – Magdaléna Strečková
86 rokov – Alžbeta Cabanová, Emília Hlinková, Mária Moncoľová
87 rokov – Veronika Rusková,
88 rokov – Jozef Kmeť, Jozef Augustín,
93 rokov – Helena Bosmanová.

Všetko najlepšie!
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