POĎAKOVANIE
Najkrajšia hviezda na nebi je Zem.
Najkrajšia hviezda na Zemi je žena.
Najkrajšia hviezda medzi hviezdami je moja milá.

Takto krátko a predsa výstižne vyjadril svoj
vzťah k žene básnik Alexander Kormoš. Vieme my,
chlapci, chlapi, muži, vystihnúť všetko, čo k ženám
cítime, výstižnejšie? Vieme vyjadriť vďaku za to, že život okolo nás robia nielen krajším, ale aj znesiteľnejším? Hovorí sa, že naozaj doceniť vieme len to, čo nám
už nepatrí, čo už nemáme. Zamyslime sa nad tým aj v týchto

marcových dňoch. Dajme najavo aspoň raz v roku to
kladné, čo k ženám cítime, obdarujme ich malou
pozornosť – kvietkom, či aspoň prívetivým slovom. A nezabudnime, že Medzinárodný deň žien
je sviatkom všetkých žien – mladých, starých, zadaných i slobodných, milých aj nahnevaných, pred
pultom i za pultom. Za seba im touto cestou prajem
zdravie, vnútorný pokoj a lásku svojho okolia, prajem
im veľa trpezlivosti a radosti zo života a zároveň ďakujem
za všetko, čo robia pre svojich blízkych, pre spoločnosť,aj
Ján Kupec, starosta
pre našu obec.

Fašiangy po selčiansky
Fašiangový víkend v našej obci sme začali už podvečer v piatok 5. februára vystúpením dychovej hudby Selčianka. Ceníme
si účasť hlavne staršej generácie na tomto programe.
Fašiang pokračoval sprievodom
maškár. V sobotu ráno o deviatej hodine sa masky stretli pred hasičskou
zbrojnicou a dali sa na celodennú fašiangovú túru po našej obci. Nezabudli ani na jednu ulicu. Muzikou,
spevom a tancom veselých rozmanitých a nápaditých masiek sa celou dedinou prechádzal veselý vlk, čert, Cézar, vykŕmené prasiatko aj veselý tancujúci koník, šoumen „cigáň“ s ježibabou, bosorka, nevesta so ženíchom,
krojované žienky, krojovaní chlapci,
naša pani doktorka sexuologička, cigánka, dieťa v koši, Lucia, Danka a Janka, fialka, cigareta „Petra“ a taktiež nesmieme zabudnúť na našu silnú a fyzicky zdatnú
tetku s košom, ktorá niesla na chrbte všetku vyfašangovanú výslužku. O dobrú náladu počas celého fašiangového pochodu sa
postaral náš muzikant - heligonkár Marian Kováč. Účastníci
sprievodu, spolu 35 masiek, vykrútili a pobavili našich spoluobčanov. Odmenou im bola slaninka napichnutá na ražeň, sem-tam
nejaká fľaštička, sladké koláče, lekvárové krapne a makové rožteky. Nesmiem zabudnúť samozrejme na vajíčka, z ktorých sa na
záver pripravila pravá nefalšovaná fašiangová praženica s klobáskou a slaninkou. Ďakujeme kuchárkam a kuchárovi, ktorí
nám ju pripravili, kým sme prišli do cieľa. Chceme sa poďako-

vať aj občanom, ktorí nás vrúcne prijali a pohostili. Osobitná
vďaka patrí našej mládeži, ktorá sa s veľkou ochotou zapojila do
tejto akcie. Dúfame, že aj naďalej sa budú zapájať do kultúrnych
podujatí a že prevezmú od nás tradície
a zvyky našich predkov, budú ich
udržiavať a zveľaďovať a napokon ich
odovzdajú zase mladšej generácii. Fašiang sme zavŕšili v utorok zábavou a
„pochovaním basy“.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do „selčianskych fašangov“.
Spríjemnili a hlavne pripomenuli zvyky v našej obci, či to bol režisér „Pochovávania basy“ Marek Očenáš,
úžasný pán farár Peter Šemšel, miništranti Juraj Maruniak, Tomáš Meško,
Dominik Öszi, nosiči basy Jozef Zauška, Peter Zauška, Juraj Homola, Patrik Patráš, Maroš Mikloš, hrobár Ján Fodor, a tiež naše
nezabudnuteľné plačky Ľubica Husárová, Sonka Strečková, Veronika Juhásová, Anna Patrášová, Anna Mesíková, Marianna Miklošová, Dominika Badurová, Martina Bohušová, Zuzana Fellnerová. Úprimná vďaka patrí všetkým ostatným organizátorom,
chlapom pri vstupnom, hasičskému dozoru, šoférom, kuchárom
a hosteskám.
Veliacu taktovku nad celou akciou mali Dobrovoľný hasičský
zbor v Selciach a Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve
v Selciach. Tešíme sa na fašiangovanie znovu o rok.
Marianna Miklošová, predsedníčka kultúrnej komisie

T r a d í c i a Ve ľ k e j n o c i
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom
kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa
slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlav-

nou myšlienkou je Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri
dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie.
Ono je vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa večernou
omšou na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok cez
Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu,
vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania - Veľkonočnej nedele. Veľký týždeň je slovenské pomenovanie obdobia známeho
v liturgii ako Hebdomada sancta - Svätý týždeň.

Program bohoslužieb počas sv. týždňa a Veľkej Noci
20.03. 2016 – Nedeľa Utrpenia Pána – Kvetná
07:30 – sv. omša
15:00 – 17:00 veľkonočná sv. spoveď
17:00 – sv. omša

26.03. Biela sobota
07:30 – posvätné čítanie a ranné chvály
08:00 – 18:45 adorácia v Božom hrobe
19:00 – Veľkonočná vigília

21.03. Pondelok Veľkého týždňa
08:00 – návšteva chorých
18:00 – sv. omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých

27.03. Veľkonočná nedeľa
07:30 – sv. omša s posvätením veľkonočných jedál
10:30 – slávnostná sv. omša

24.03. Zelený štvrtok
18:00 – sv. omša na pamiatku Pánovej večere
Po svätej omši adorácia do 20:00 hod.

28.03. Veľkonočný pondelok
07:30 – sv. omša
10:30 – sv. omša

25.03. Veľký piatok
07:30 – posvätné čítanie a ranné chvály
15:00 – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Po obradoch adorácia do 20:00 hod.

Požehnané veľkonočné sviatky Vám želá
Gabriel Brendza

Marcové sviatky
Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.
J.A. Komenský
Kedysi dávno, keď sme ešte aj my v najlepšom veku
patrili k školopovinným deťom, tešili sme sa na každý
voľný deň v škole, na každé prázdniny, každý sviatok.
Asi ako všetky deti. Okrem notoricky obľúbených
mesiacov júl a august sme sa tešili aj na marec. Bol to taký fajn mesiac – na začiatku
sme mali MDŽ, na konci Deň učiteľov a
niekde ukryté v marci bývali jarné prázdniny a
prvý jarný deň. No, kto by sa potom netešil
na jar?
Vráťme sa k marcovým sviatkom. Aby
sme sa počas MDŽ a Dňa učiteľov nemuseli učiť, alebo aby sme sa vyhli skúšaniu, skúšali sme kadejaké finty. Väčšinou sme sa robili dobrými a milými deťmi, teda potichu sme vyčkali na príchod učiteľky do triedy a potom sme jej odovzdali kvietky – veď bol sviatok. A kto
by skúšal, kto by chcel pokaziť radosť
všetkým, keď je sviatok? A na učiteľov to
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takmer vždy zabralo. Dvakrát v jednom mesiaci odchádzali
všetky učiteľky domov s kyticami kvetov a s úsmevom na
perách. Sú to krásne spomienky.
Opäť je tu marec so svojimi sviatkami i prázdninami. Mysľou sa nám mihne spomienka na nášho najlepšieho učiteľa i učiteľku. Na to, že nás učila nielen školské zadania, ale aj rozhodovať sa
v živote a postaviť sa na tú správnu stranu.
Časom sme prišli na to, že učiteľ nie je práca,
ale poslanie. Mali sme radi našich učiteľov a
vedeli sme, že oni majú radi nás, že im na
nás záleží. Každý kvet, ktorý sme im dali,
sme dávali s úprimnou vďakou. Naučme tomuto aj naše deti. Naučme ich
vážiť si prácu učiteľa, pretože im odovzdáva nielen múdrosť kníh, ale aj
múdrosť života. Odovzdajme v marcové dni kvietky vďaky tým, ktorí si to zaslúžia.
redakcia

A j t e n t o k r á t s m e b o l i v t e s t ov a n í ú s p e š n í
Žiaci Základnej školy v Selciach sa pravidelne zúčastňujú
testovania KOMPARO, ktoré je pre školy aj pre žiakov dobrovoľné. Jeho organizátorom je renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing, ktorá každoročne ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú na
Testovaní 9. Tento školský rok testovanie KOMPARO prebehlo 12. novembra 2015. Žiaci 8. ročníka boli testovaní z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (výsledky viď tabuľky). Tiež z biológie, geografie a všeobecne študijných predpokladov. Žiaci 9. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky testovania boli pre nás
potešením, pretože opäť sme sa zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl. Bližšie informácie sú uvedené v tabuľkách.

KOMPARO – testovanie žiakov 8. ročníka
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej
školy

70.70%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

64.20%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli
horší výsledok ako táto trieda

73.90%

Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej
školy

63.90%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

64.00%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli
horší výsledok ako táto trieda

50.60%

KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej
školy

76.00%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

60.70%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli
horší výsledok ako táto trieda

92.60%

Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej
školy

67.20%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

59.10%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli
horší výsledok ako táto trieda

84.90%

Národný ústav certifikačných meraní (NÚCEM) uskutočnil
25. novembra 2015 celoslovenské testovanie žiakov piateho
ročníka základných škôl „Testovanie 5 – 2015“. Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Celkom bolo testovaných 43 148 piatakov. V našej škole sa testovania zúčastnilo 19 žiakov. Žiaci boli testovaní papierovou formou. O tom, že piataci zo ZŠ Selce zvládli túto náročnú skúšku
veľmi dobre, dokazuje percentuálne porovnanie výsledkov v nasledujúcej tabuľke.
Základné údaje / Predmety

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy (v %)

75.96

76.84

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

61.99

66.62

Žiakom blahoželáme a prajeme ešte veľa podobných úspechov! (Zdroje: NÚCEM, Exam testing, spol. s r. o.)
Mgr. Zuzana Hrašková

V i a n o č n ý č a s v š ko l s ke j d r u ž i n e
Ani sme sa nenazdali a krásnu jeseň plnú slniečka a hier na
lúke vystriedala zima. Zimu majú deti rady. Okrem šantenia
v snehu očakávajú najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. V školskom klube detí sa ladíme na „vianočnú nôtu“ už začiatkom adventu. Zhotovujeme adventný kalendár a spoločne odrátavame,
kedy nastane ten vytúžený čas. Vianočný stromček nám zdobí
triedu od sviatku sv. Mikuláša, no na darčeky musíme trpezlivo
počkať až po prázdninách. Aj tento rok sme sa dočkali.
Pod stromčekom sme našli mnoho darčekov, ktoré nám spríjemnia chvíle strávené v ŠKD. Chlapcov najviac potešili nové
floorbalové
hokejky, ale
ani dievčatá
neboli sklamané. Okrem
stavebnice
Lego a rôznych výtvarníckych pomôcok nám
do 2. oddelenia priniesol
Ježiško aj nové obrusy, a
tak
máme

v triede zas o kúsok útulnejšie.
Na najlepší darček zimy sme si museli ešte pár dní počkať,
ale predsa prišiel. Nasnežilo. Školský dvor sa razom zmenil na
veľké biele ihrisko, ktoré sme si naplno užili. Pár dní nám na
dvore stáli snehuliak, dom zo snehu, no užili sme si aj hľadanie
stôp zvierat za školským areálom.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať obci Selce za finančný príspevok na hračky a didaktické pomôcky. Vďaka nim
je čas strávený v školskej družine zas o čosi príjemnejší.
Mgr. Monika Pondelová, vychovávateľka ŠKD
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Kým prišla sloboda
Marec nie je len prvým mesiacom zvestujúcim jar, je to aj
mesiac, v ktorom prišli do našej obce mierové dni po dlhých rokoch 2. svetovej vojny. Aj keď sa snažíme každoročne si tieto dni
pripomínať, všetci tušíme, že odkaz tých, čo vojnu prežili, pomaly šedne, vyprchá, stráca sa. A nielen v nás či v mladšej generácii. Mnohokrát počúvame či čítame v masmédiách, že to, čo
sme všetci považovali za strašný zločin, sa vlastne ani nestalo,
že to nebolo „až také zlé“. Vráťme sa na malú chvíľu späť do
tých dní aspoň v spomienke Selčianky Anny Lóhovej.
Za ťažkej vojnovej zimy r.1945 začali stráne kopnieť v našom
chotári už v polovici februára. Nastal čas pripraviť pôdu na orbu.
Zem dýchala predjarím a ľudia by sa radi tešili znovuzrodeniu
jarnej prírody, keby nebolo smutnej skutočnosti. Nemeckí vojaci, ktorí vtrhli do dediny, hnali všetkých chlapov do zajatia, od ľudí brali dobytok, potraviny, krmivo pre kone.
V tých dňoch môj muž, rovnako ako iní gazdovia, rozhodol
sa vyviezť hnoj na záhrady. Pri večeri mi zamyslene povedal.
„Mati, ja len nemám dobré tušenie, nože prichystaj do bunkra
nejaké jedlo a perinu.“ V humne bola vykopaná jama s príklopom, ktorá vtedy rodine slúžila ako úkryt v čase nebezpečenstva. Poslúchla som jeho radu a pripravila som potrebné. Ráno
16. februára 1945 ešte len svitalo a môj muž už začal do voza
priahať koňa. Ja som na raňajky uvarila opekance. Keď vystrojil
povoz, zašiel ešte pred dom k studni nabrať vedro vody. Tu pribehne k nám Anča Škrváňovie a celá zadychčaná spod brány
volá: „Jožo, Jožo! Rýchlo sa schovaj! Od dolného konca Nemci
chlapov berú!“ Mužove tušenie sa teda naplnilo. V prvej chvíli
mienil náš otec spoza humna ujsť do Dúbravy. Vybehla som na
Záhumnie. Všade bolo vidieť utekajúcich chlapov – šťastní tí,
ktorým sa podarilo uniknúť. Pred streľbou Nemcov sa chlapi
ukrývali za kopy čerstvo navozeného hnoja v záhradách. Do
dvora už doliehal krik z ulice. Zmätok rástol a nemecké rozkazy
prehlušovali nárek žien a detí. Bučali vyvádzané kravy. Chlapov,
od najmladších po najstarších, viedli Nemci pred namierenými
zbraňami hore dedinou. V tej chvíli jediným možným riešením

zostala už iba skrýša v humne. Bežala som ešte upozorniť suseda Jana Kozákovie. Ten bol rozospatý a stihol na seba hodiť
iba kabát, vhupol do čižiem a spolu s mojím mužom skočili do
bunkra. Rýchlo za sebou spustili poklop. Roztrasenými rukami
sme na úkryt nahádzali najprv slamu a na ňu dali vrstvu sečky.
Nakoniec sa nám podarilo na úkryt potiahnuť sane a samotnú
sečkáreň. Hádam to bude stačiť, pomyslela som si. So susedou
sme sa navzájom uistili a ponáhľali sme sa k deťom do kuchyne.
Preniknutá strachom do špiku kostí som čakala, čo sa bude
diať ďalej. Neprešlo ani 5 minút a pod bránou sa objavili šiesti
nemeckí vojaci. Jeden vojak sa ma po česky opýtal: „Co je
tam?“ Ja som mu na to, ukazujúc na peceň chleba práve ležiaceho na stole odpovedala, že tam mám pekáreň. Kázal mi, aby
som mu ten chlieb dala. „Dám vám, dám. Aj klobásku vám donesiem, len nám pokoj dajte“, vravím napoly mŕtva, keď som zazrela štyroch vojakov vchádzajúcich do nášho humna. Ani neviem, ako ma nohy vyniesli na pôjd po jedinú klobásku odloženú na Veľkú noc. Stále počujem ten hrkot sečkárne, ktorú nemeckí vojaci odtláčali nabok. Srdce mi zovrelo. Bože môj, vari
nastala tá najhoršia chvíľa v mojom živote. Meravou rukou a neprítomným pohľadom v očiach som podávala klobásu a celý peceň chleba nemeckému veliteľovi. K životu ma prebral iba tón jeho hlasu, ktorým dal vojakom pokyn, že odchádzajú ďalej. V tej
chvíli sa všetci stiahli z humna a ani do maštale nenazreli. Spolu s deťmi, trasúc sa na celom tele, som stála na prahu dverí. Po
tvári mi stekali slzy nesmelej radosti.
Takto to vyzeralo pár dní pred prvým mierovým dňom v našej obci, no ešte aj po 25. marci 1945 sa selčianskym chotárom
rozliehali výstrely nemeckých, maďarských či rumunských pušiek a guľometov. Mier a sloboda prišli skrz tých, ktorí za ne položili svoje zdravie a životy. Patrí im za to vďaka i úcta nás všetkých.
redakcia
v článku bol použitý príspevok z knihy Selce

Miestny spolok Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Obecný úrad v Selciach vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 71. výročia oslobodenia našej obce, ktorá sa bude konať v stredu 23. marca 2016 o 16.30 pri Pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne. Príďte si s nami uctiť pamiatku tých, čo položili svoje životy v boji za našu slobodu.

Č i n n o s ť p r o t i f a š i s t i c k ý c h b o j o v n í k ov v r o k u 2 0 1 5
ZO SZPB má 35 členov. V roku 2015 naše
rady opustili 3 priami účastníci bojov – 87-ročná Alžbeta Králiková, 99-ročná Jolana Raffayová a Ľudovít Smatana vo veku 92 rokov, no počas uplynulého roku sme do našich radov prijali tri nové členky.
14. decembra 2015 sa uskutočnila zhodnocovacia schôdza, ktorej sa zúčastnilo 25 členov. Predsedníčka organizácie privítala členov
a minútou ticha sme si ctili pamiatku zosnulých
členov. Pani Petríková vyhodnotila činnosť výboru základnej organizácie ako aj celej organizácie SZPB za rok 2015. Počas roka sme navštevovali starších a chorých členov, ako aj jubilantov pri ich životných jubileách. Na členských schôdzach sme blahoželali prítomným
členom našej organizácie. V marci sme pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce spolu so
zástupcami obecného úradu a základnej školy
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položili kvety k pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne. Táto spomienka bola umocnená
kultúrnym programom a pohostením vo veľkej
sále kultúrneho domu. Augustové 71. výročie
SNP sme si uctili položením kytice k pamätníku
v Selciach, a tiež sme sa zúčastnili pietneho aktu pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici, kde
boli odovzdané medaily žijúcim priamym účastníkom bojov. Oblastný výbor v Banskej Bystrici
usporadúva počas roka akcie v rámci Slovenska, ktoré sú zamerané na pietne akcie pri pamätníkoch padlých hrdinov. Naša základná organizácia SZPB by rada privítala medzi sebou
nových členov z radu spoluobčanov Seliec, ktorým nie je ľahostajná historická vojnová minulosť. Výbor ZO SZPB ďakuje za dobrú spoluprácu obecnému úradu aj obecnému zastupiteľstvu.
Výbor ZO SZPB Selce

Čo je nové v základnej umeleckej škole?
Na konci januára sa zlomil školský rok
2015/2016 na polovicu a my sme vkĺzli do
jeho druhej časti. Správne rozbehnutí, naďalej sa budeme hrať s hudbou a umením.
Keď pôjdete poobede popod okná školy,
začujete tóny klavíra, akordeónu, gitary alebo spev. To sa žiaci ZUŠ za pomoci svojich učiteľov zdokonaľujú v hre na nástroji
alebo v speve. Nie je to vždy cesta jednoduchá, na nástroj je
potrebné cvičiť aj doma. Odmenou im však je radosť z hudby,
muzicírovania a koncertných vystúpení.
V školskom roku 2015/2016 študujú v ZUŠ žiaci v hudobnom odbore (klavír, gitara, akordeón, spev, zborový spev) a vo
výtvarnom odbore. Naše elokované pracovisko je súčasťou
ZUŠ Slovenská Ľupča. V našej hlavnej budove v Slovenskej
Ľupči sa zúčastňujeme koncertov, sústredení a súťaží. Napríklad v novembri súperili žiaci vo vedomostiach z hudobnej náuky a v súťaži „Hľadá sa notovedec“ obsadili pekné bronzové
pásmo.
Dôležitou súčasťou našej práce je aktívne sa podieľať na
umeleckom a spoločenskom dianí v obci. Spevácky zbor a vybraní žiaci hudobného odboru vystúpili na Vianočných trhoch
v Selciach, v Komjaticiach pri príležitosti výročia narodenia sel-

čianskeho rodáka Andreja Cabana, na vianočnom posedení
Červeného kríža a na Jasličkovej pobožnosti v kostole.
Pred Vianocami žiaci hrali na Vianočnom koncerte v Selciach a spríjemnili prítomným chvíle klavírnymi, gitarovými,
akordeónovými a speváckymi číslami. V závere sa predstavil
spevácky zbor našej ZUŠ, v ktorom sa stretli žiaci zo Seliec a
Slovenskej Ľupče. Spevácky zbor vystúpil aj na Vianočnom
koncerte v Slovenskej Ľupči.
Každoročne pripravujeme Vianočný koncert pre základnú
školu. Naši žiaci predvedú spolužiakom čo sa naučili, a čomu
sa venujú. Odmenou im je úprimný potlesk. Máme radosť, že aj
vďaka takýmto koncertom sa rozhodnú niektorí žiaci študovať
v našej základnej umeleckej škole. Pre malých hudobníkov je to
zas motivácia, aby sa naďalej venovali umeniu.
Čo nás v druhom polroku čaká? Určite budeme pokračovať
v práci na sebe, zdokonaľovať sa v hre na nástrojoch, v speve
a vo výtvarných technikách. Pripravujeme vystúpenia, na ktorých sa naši žiaci budú môcť prezentovať. Tešíme sa na pozvania na akcie, pri ktorých môžeme spríjemniť atmosféru.
A nezabudnite: Ak chcete, aby sa aj Vaše dieťa stalo súčasťou našej ZUŠkárskej rodiny, koncom školského roka budú
prijímacie skúšky, na ktorých Vás radi privítame.
Mgr. Daša Kochelková

Z každého rožku trošku ...
Zber pevného domového odpadu bude aj v roku 2016
prebiehať každú stredu od ranných hodín. Smetné nádoby
vykladajte pred svoje rodinné domy v dostatočnom časovom predstihu, aby sa nestalo, že práve vaša smetná nádoba zostane nevyprázdnená.
Plasty z domácností v igelitových vreciach budú zbierané jedenkrát mesačne, a to v prvom polroku 21. marca, 18.
apríla, 16. mája a 13. júna. Dvakrát ročne zbierame elektroodpad a veľkoobjemový odpad, okrem toho prebieha jedenkrát mesačne zber triedeného odpadu z kontajnerov pri Dome smútku. Sem dávame separovaný odpad ako plasty,
sklo, papier.

•

Miestny spolok SČK v Selciach pozýva svojich členov a
sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 16.marca 2016 o 18.45 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Selciach. Ako hosť vystúpi so zdravotnou
prednáškou všeobecná obvodná lekárka Katarína Pešoutová. Výbor MS SČK sa teší na hojnú účasť.
Anna Smatanová, preds. MS SČK

•
Iste si mnohí z čitateľov všimli, že Selčiansky spravodajca prináša svojim čitateľom farebné fotografie z rôznych
akcií. Zistili sme však, že nie všetky podujatia, či významné
chvíle v živote jednotlivcov, sa nám podarí priblížiť spoluobčanom. Tvorcovia Spravodajcu by sa veľmi potešili, keby
ste sa so svojimi úspechmi v športe, kultúre alebo pri svojich

záľubách podelili s nami všetkými – slovom i fotografiou, ak
by nejaká bola. Uzávierka Spravodajcu je 15. deň v každom
párnom mesiaci. Svoje príspevky môžete však kedykoľvek
priniesť alebo poslať na e-mailovú adresu ouselce@selce.sk alebo mesikova.jana@selce.sk. Ďakujeme a tešíme
sa na spoluprácu.
redakcia

•

Dávame do pozornosti, že 11. ročník Kutliarskeho dňa
sa bude tohto roku konať v sobotu 11. júna 2016 na ihrisku
v Selciach. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do súťaže u pani Anky Luptákovej na obecnom úrade osobne alebo telefonicky
na čísle 048/4181223. Predávajúci a budúci návštevníci nezabudnite si rezervovať čas na "náš" deň.
usporiadatelia

•

Marec – mesiac knihy. Obecná knižnica v Selciach pozýva všetkých občanov do svojich priestorov v rozšírenom
čase, teda od pondelku do štvrtku. Príďte si požičať knihy
alebo stráviť odpoludnie v príjemnom prostredí našej knižnice. Školopovinné deti si tu môžu napísať úlohu a zároveň
rozšíriť svoj vedomostný obzor o množstvo nových informácií, no je tu aj možnosť prečítať či požičať si knihy rôznych
literárnych žánrov – od rozprávkových cez dobrodružné, náučné, zamilované či detektívky. Otvorené máme aj odpoludnia, a to v pondelok a štvrtok do 15.00 a v utorok a v stredu
do 17. hodiny. Príďte, iste sa vám tu zapáči!
Vaša knižnica
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Žiaci súťažili v skoku do výšky i v stolnom tenise
December je mesiac kedy oficiálne nastúpi na trón Pani Zima.
Jeseň odovzdá žezlo vlády kráľovnej snehu, aby premenila sivú
krajinu na čarokrásnu snehobielu. Deti sa tešia na snehovú nádielku, aby „vyvetrali“ lyže, sánky, boby i korčule. Keďže tentoraz
bola Perinbaba na svoje dary skúpa, žiaci mali možnosť zašportovať a zasúťažiť si v telocvični našej školy.
Pod vedením riaditeľa školy p. Jána Chladného prebehli 10.
decembra 2015 Majstrovská školy v skoku do výšky. Atletická disciplína, ktorá preverí koordinačné schopnosti, pohyblivosť i obratnosť žiakov, zaujala najmä starších žiakov. Po nácviku na hodinách telesnej výchovy si žiaci zmerali svoje výkony v nasledovných kategóriách:

Mladší žiaci (výsledky)
1. Jakub Rusko – 139 cm
2. Marek Patráš – 127 cm
3. Jozef Patráš – 118 cm
4. Matúš Kubina – 115 cm
5. Adam Murgaš – 112 cm
Starší žiaci (výsledky)
1. Kevin Ľuboslav Patráš – 153 cm
2. Martin Bohuš – 148 cm
3. Denis Strečok – 145 cm
4. Peter Sivčák – 139 cm
5. Martin Barbeník – 139 cm
Žiačky (výsledky)
1. Katarína Stachová – 127 cm
2. Veronika Králiková – 115 cm
3. Martina Babjaková – 106 cm
4. Erika Klimentová – 95 cm
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Predvianočné obdobie na Základnej škole v Selciach už tradične patrí stolnému tenisu. O záujme o tento šport svedčí i skutočnosť, že pri stolnotenisových stoloch sa žiaci na našej škole
pravidelne stretávajú už niekoľko rokov. Tento školský rok v rámci stolnotenisového krúžku žiaci trénujú pod vedením p. učiteľky
Ivany Medveďovej. Telocvičňa 14. decembra 2015 v popoludňajších hodinách patrila žiakom, ktorí zabojovali o medaily v dvojhre
i štvorhre. Obľúbeného Mikulášskeho stolnotenisového turnaja o
pohár starostu obce Selce sa zúčastnilo 21 žiakov piateho až deviateho ročníka.

Výsledky žiakov
Dvojhry:
1. miesto - Kevin Ľuboslav Patráš
2. miesto - Martin Bohuš
3. miesto - Adam Barbeník
Štvorhry:
1. miesto - Kevin Ľuboslav Patráš, Denis Strečok
2. miesto – Jakub Rusko, Marek Patráš
3. miesto – Jozef Patráš, Laura Hiadlovská
Majstrom v skoku do výšky i výhercom Mikulášskeho stolnotenisového turnaja srdečne blahoželáme!
Mgr. Zuzana Hrašková

Vianočný stolnotenisový turnaj
Milí Selčania, neviem čím skôr začať. Asi by som sa chcel
v prvom rade poďakovať starostovi obce Jánovi Kupcovi za obrovskú podporu zo strany obce pri organizovaní, ale aj sponzorovaní turnaja a v neposlednom rade doriešení osvetlenia priestoru
sály. Bol to pri organizovaní turnaja totižto pre nás vždy obrovský
problém a teraz je to už raz navždy vyriešené. Hlavného turnaja
sa zúčastňujú hráči z rôznych ligových mužstiev, a to nielen
z Banskej Bystrice a okolia, ale aj z Nitry, z Brezna a zo Zvolena.
Okrem hlavného turnaja sú aj ďalšie kategórie (žiaci a amatéri).
Tu ale musíme skonštatovať, že účasť bola veľmi nízka. U chlapcov to asi bolo spôsobené, že aj v ZŠ skoro v tom istom čase bol
organizovaný turnaj a teda ich záujem bol hlavne tam. V poslednom článku sme Vás vyzývali a odozva nedala na seba dlho čakať. Prišli ďalší mladí chlapci, ktorí hrávajú pingpong aj v škole a
tak sme radi, že sa môžu vyblázniť aj s nami. Mamičky a ockovia,
ale aj starí rodičia, príďte si vyskúšať čo vo Vás je. Nikto Vás nebude známkovať, budete mať k dispozícii iba veľmi slušné prostredie.Ak si teda nájdete čas, tak v utorok od 17,30 do 20,00 hod.
môžete tráviť svoj čas pohybom. No ale to už je na Vás...
Ing. Vladimír Barna

Stručný výpis uznesení z OcZ
konaných v dňoch 14.12.2015 a 22.2.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Selce schvaľuje:
• Uznesenie č. 121/2015 - financovanie záujmovej činnosti (CVČ) v
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na
území obce Selce pre centrum voľného času, školu a športový
klub
• Uznesenie č. 123/2015 - rozpočet obce Selce na rok 2016
• Uznesenie č. 127/2015 - Pracovný kalendár na zasadnutie OcR a
OcZ obce Selce
• Uznesenie č. 127/2015 - odmenu pre hlavnú kontrolórku
• Uznesenie č. 127/2015 - úpravu rozpočtu
• Uznesenie č. 127/2015 - zámer prenechať majetok obce do priameho nájmu a to časť pozemku o výmere 25 m2 za účelom prístupu a úpravy okolia nehnuteľnosti za nájomné vo výške 15,- €
ročne.
• Uznesenie č. 4/2016 – ročnú závierku obce Selce a inventarizáciu obce Selce za rok 2015
• Uznesenie č. 6/2016 - Financovanie záujmovej činnosti v ZŠ,
školských zariadeniach a CVČ
• Uznesenie č. 7/2016 - Plán kontrolnej činnosti za rok 2016
• Uznesenie č. 8/2016 – na vyvesenie Návrh VZN 2/2016 o nakladaní s odpadmi
• Uznesenie č. 9/2016 – zverejniť na úradnej tabuli zámer predaja
• Uznesenie č. 12/2016 – Územný plán obce Selce , zmeny a doplnky č. 11 a spôsob prerokovania návrhu ÚP obce Selce, zmeny
a doplnky č. 11
• Uznesenie č. 13/2016 – zverejniť na úradnej tabuli zámer odpredaja pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Selce odpisuje:
• Uznesenie č. 127/2015 - pohľadávku veriteľa obce Selce vo výške 4.739,08 € voči úpadcovi HYDROSTAV a. s., v konkurze, pretože predmetná pohľadávka nebude v konkurznom konaní uspokojená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov úpadcu.
Obecné zastupiteľstvo obce Selce berie na vedomie:
• Uznesenie č. 122/2015 - stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016, 2017, 2018
• Uznesenie č. 123/2015 - Programový rozpočet obce Selce na roky 2017, 2018
• Uznesenie č. 125/2015 - ústne informácie o činnosti komisií pri
OcZ obce Selce

•

Uznesenie č. 10/2016 – žiadosť o zámenu a odkúpenie pozemkov pre Pavla Mesíka s manž.
• Uznesenie č. 11/2016 – žiadosť o odkúpenie pozemku pre Milana Hlinku
• Uznesenie č. 15/2016 – správy z komisií
• Uznesenie č. 16/2016 – správu starostu obce
U• znesenie č. 17/2016 – žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru
• Uznesenie č. 17/2016 – žiadosť ŠK Selce o finančnú pomoc
• Uznesenie č. 18/2016 – príspevky občanov.
Obecné zastupiteľstvo obce Selce rozhodlo:
• Uznesenie č. 127/2015 - trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OcZ prenajať časť pozemku o výmere 53 m2 ttp Jánovi Karáskovi a manž.
• Uznesenie č. 14/2016 – trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OcZ prenajať časť pozemku o výmere 25 m2 ttp Branislavovi Patrášovi.
Obecné zastupiteľstvo obce Selce sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení:
• Uznesenie č. 116/2015 - č. 3/2015 - Trhový poriadok,
• Uznesenie č. 117/2015 - č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
• Uznesenie č. 118/2015 - č. 5/2015 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016,
• Uznesenie č. 119/2015 - č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
• Uznesenie č. 120/2015 - č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
• Uznesenie č. 18/2016 – č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu obce Selce podľa Zmien a doplnkov č. 11
Obecné zastupiteľstvo obce Selce konštatuje:
• Uznesenie č. 14/2016 – zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Selce dňa 16.12.2015 a zvesený z úradnej tabule dňa
02.01.2016.
Obecné zastupiteľstvo obce Selce odporúča:
• Uznesenie č. 17/2016 – starostovi obce Selce zvolať rokovanie
medzi ŠK Selce a obcou Selce v termíne do 15.marca 2016.
Ďalšie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Selce v roku 2016
sú plánované na pondelok o 17.00 hod v dňoch: 23. máj, 22. august,
24. október, 14. november, 12. december. V prípade potreby bude
dátum a čas upravený.

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
Začiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné
ochladenie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa
začína v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať.
Zimné obdobie je obdobím, ktoré si vyžaduje pozornosť zo
strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká
vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.
Od 1.1. do 12.1.2016 vzniklo na území Banskobystrického
kraja už 20 požiarov v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne,
nedodržiavania predpísaných bezpečných vzdialeností horľavých
materiálov od spotrebičov, požiarov striech a požiarov kotolní.
Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša
sadzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí
pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru.
Pri komínoch treba venovať zvýšenú pozornosť najmä
pravidelnej kontrole a čisteniu samotných komínov, taktiež údržbe

palivových spotrebičov. Pri
neodbornom „svojpomocnom“
zhotovovaní, prípadne oprave komínov vznikajú netesnosti, ktoré
sú mnohokrát taktiež príčinou vzniku požiarov.
Bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu je potrebné
dodržiavať v závislosti od druhu používaného paliva do
spotrebiča. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je to 800 mm, na
kvapalné 400 mm a plynné 200 mm vo všetkých smeroch.
Kvalitná a odborná prevencia v objektoch súkromného
vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné
vykurovacie obdobie.
„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam sa Vám určite
oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich
blízkych.“
Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
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SpoloèenSká kronika
Pribudli noví občania
Naši jubilanti
„Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť,

„Keď pokoj svoj si našiel v starobe,
máš poklad, čo ti dáva sladký spánok.“

nádherným spevom rozospievaj byt!“

Laura Cabanová
Marko Slobodník
Mia Molčanová

Opustili naše rady
„Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam.“

Marián Samuelčík
Miloš Šustek
Margita Bauková
Andrej Mesík
Miroslav Hiadlovský
Ján Kaštan
Oľga Delinová

Milé mamičky,
oteckovia, detičky!
Možno ste si už všimli, že na zdravotnom stredisku
v Selciach bol na prelome rokov 2015-2016 akýsi čudný ruch. Nie, nebol spôsobený vysokou chorobnosťou
v obci, to len remeselníci zušľachťovali priestory, aby
sa v nich ľudia lepšie cítili, a tiež preto, aby sa v nich
lepšie pracovalo našim lekárkam. K všeobecnej lekárke MUDr. Kataríne Pešoutovej a k zubnej lekárke MUDr. Magdaléne Svateníkovej sa pridružila nová ambulancia detskej lekárky MUDr. Evy Valašťanovej. Mnohí iste viete, že pani doktorka je niekoľko rokov našou
spoluobčiankou, mnohí sme ju ako lekárku poznali už
„dávnejšie“. Pediatrická ambulancia v Selciach má ordinačné hodiny každý pracovný deň od 13.00 do15.00
hodiny a každý pondelok v čase od 15,00 do 16,00
hodiny je poradňa. Rodičia môžu prihlásiť svoje deti
do zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín,
prípadné otázky zodpovie pani doktorka na telefónnom čísle 0908 938 527. Veríme, že nejedna mamička ocení blízkosť detskej ambulancie k domovu, no
tiež zodpovedný a zároveň príjemný prístup k malým
pacientom i k rodičom. A mať svojho lekára vždy poruke tiež nie je nazahodenie.
redakcia

V mesiaci január a február narodeniny slávia

pán/pani:

60 rokov – Ján Olej, Anastázia Palúchová, Ľubomíra Púziová, Ján
Cheban, Ľubomír Caban,
65 rokov – Eva Šemšelová, Ján Samuelčík, Anna Beličková,
70 rokov – Gabriela Mesíková,
75 rokov – Anna Hanková, Gizela Cabanová,
80 rokov – Mária Hlinková, Veronika Hlinková, Ing. Jozef Olej, Juraj
Jombík
81 rokov – Ondrej Cheban,
82 rokov – Ján Očenáš,
83 rokov – Božena Handlovská, Emília Blašková, Ondrej Caban,
Blažej Caban, Jozef Bella,
85 rokov – Margita Blašková,
86 rokov – Rozália Mesíková, Alžbeta Túryová,
88 rokov – František Glós,
89 rokov – Želmíra Kubinová,
92 rokov – Etela Petríková.

Všetko najlepšie!

... a ešte zopár upozornení
Opäť k nám prichádza jar. Zdá sa, že tentoraz sa svojej vlády chce ujať o niečo skôr ako jej to predpisuje kalendár, mali by sme sa preto aj my poponáhľať a
urobiť všetky predjarné práce včas. V prvom rade by sme mohli myslieť na okolie svojich príbytkov – pozametať dom, dvor a priestor pred a za domom. Možno
by sa dala zveľadiť záhradka či veľká záhrada, prípadne by bolo dobre odpratať
neporiadok z okolia potoka – to aby veľká voda neniesla neporiadok z našich záhrad do susedov. Pri toľkom upratovaní nezabúdajme ani na našich štvornohých
miláčikov, ani na to, že s príchodom jari sa aj im rozprúdi v žilách krv, že si aj tento rok budú chcieť rozšíriť rod a že aj tento rok treba poopravovať diery v plote,
aby nám tadiaľ psíkovia neutekali. A tu sme sa dostali k ďalšiemu bodu v zozname, čo ešte treba čím skôr urobiť: treba sa naučiť nerobiť neporiadok. Potom bude naše okolie vyzerať počas celého roku poriadené a schopné poskytnúť nám
oddych. Tak teda vykročme s elánom do ďalších dní a užívajme si krásnu prírodu okolo nás.
Komisia ŽP

Divadelné predstavenie Bacúchovie dvor
Divadelný ochotnícky súbor v spolupráci s Obecným úradom v Priechode pripravil divadelnú hru Martina Kukučína pod názvom Bacúchovie dvor.
Dej sa odohráva na dedine a zachytáva obdobie vysťahovalectva, kedy sa
ľudia húfne sťahovali zo Slovenska do Ameriky za lepším živobytím a zárobkom. Hra zachytáva obdobie okolo veľkonočných sviatkov, je v nej uplatnená hovorová reč, ktorej autentickosť herci zachovali aj pri jej naštudovaní.
Predstavenie s dlhými replikami bolo náročné na prejav i na zapamätanie,
priechodskí herci však naštudovanie hry zvládli. Už teraz sa tešíme na ďalšiu divadelnú hru, možno trošku veselšiu, no naštudovanú s láskou a zanietením.
Linda
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