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eur), ďalej na financovanie programu na zlepšenie životného prostredia a zdravého životného štýlu detí ( 2 tis eur) , opravu a výmenu
umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
(12 tis. eur) , zapožičanie pódia pre vystupujúcich na akciu „Babka vo fazuli“ (1,5tis. eur).
V súčasnom období vieme potvrdiť jedno
schválenie dotácie na spracovanie územného
plánu obce, zatiaľ v nezistenej výške. Zamestnanci obecného úradu okrem povinností spojených s konaním volieb v roku 2019, výberom
daní a poplatkov, zabezpečujú jeho denný
chod, ktorý v súčasnej dobe prináša stále väčšiu zodpovednosť, náročnosť a väčší objem vykonávaných prác. Pedagogické zamestnankyne napriek zníženiu stavov z dôvodu dlhodobých práceneschopností zvládajú chod MŠ a ZŠ
ako aj mimopracovné aktivity s deťmi pri zabezpečovaní programov na kultúrnych podujatiach obce. V súčasnosti je v rámci obce poskytovaná celodenná opatrovateľská starostlivosť
4 spoluobčanom. Podarilo sa nám za spolupráce štátnych orgánov úspešne zabezpečiť
odstránenie skládky azbestu v extraviláne obce
–smerom na Šajby. Zorganizovali sme verejnú
brigádu čistenia potoka Cigľanka. Bola realizovaná oprava komunikácie za obecným úradom,
ukončená plynofikácia hornej budovy MŠ.

“staveniskom“ a nie sme ani investorom ani realizátorom stavby, sú neriešiteľné a musíme
ich strpieť. Napriek všetkým nepríjemnostiam
musíme považovať realizovanie stavby Aglomerácia obce Sebedražie z finančných prostriedkov EÚ za úspech predchádzajúceho vedenia obce, pretože sú obce, ktoré na schválenie projektu len čakajú a pokiaľ sa im to nepodarí, budú musieť hradiť túto náročnú stavbu
z vlastných prostriedkov.

Samospráva
[ Ing. Dana Kolláriková ]
Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás stručne informovala
o činnostiach obecného úradu, poslaneckého
zboru a komisií pri obecnom zastupiteľstve za
predchádzajúcich 5 mesiacov. Obecné zastupiteľstvo zasadalo v novom zložení prvýkrát dňa
7. decembra 2018.
Na post poslanca boli zvolení 7 noví poslanci,
z ktorých 3 už majú s poslaneckou prácou skúsenosti z predchádzajúcich období. Nové zastupiteľstvo okrem ustanovujúceho zastupiteľstva zasadalo štyrikrát na riadnom zastupiteľstve, jedenkrát na mimoriadnom zastupiteľstve a raz sa stretlo na pracovnej porade. Na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva bolo prijatých 48 uznesení. Spoločne sa nám úspešne
podarilo navrhnúť a schváliť strategické dokumenty obce na rok 2019, a to : Hlavný plán úloh
na rok 2019, 1. a 2. zmenu rozpočtu obce, Návrh počtu a zostavenie komisií pri obecnom zastupiteľstve. Jednotlivé komisie už niekoľkokrát zasadali a zaoberali sa dôležitými úlohami
a problémami obce. Komisia kultúry a školstva
zabezpečila chod kultúrnych podujatí ako MDŽ,
stavanie májov, Deň matiek a v súčasnosti pripravuje organizáciu najväčšieho kultúrneho
podujatia „Babka vo fazuli“. Komisia stavebná
a životného prostredia napomáhala pri realizácii cesty za obecným úradom, riešila nelegálnu
skládku azbestu v extraviláne obce, dozerá na
stavebnú činnosť v obci. Komisia verejného poriadku sa zaoberala riešením otázok rušenia
občianskeho spolunažívania. Sociálna komisia
monitoruje sociálne odkázaných občanov a zabezpečuje spoločenské činnosti našich seniorov. Finančná komisia spolupracovala pri návrhu zmien rozpočtu, posudzovala opodstatnenosť výšky dotácie pre TJ Baník Sebedražie.
Športová komisia podporila žiadosť o dotáciu
TJ Baník Sebedražie, vypracovala 1 žiadosť o
dotáciu spojenú s rozvojom športu a zdravého
životného štýlu detí a mládeže. Do dnešného
dňa sa všetky komisie ujali svojich úloh zodpovedne a aktívne, navrhujú a hľadajú riešenia
v prospech a k spokojnosti občanov.
Obec Sebedražie podala spolu 4 žiadosti na
dotácie na financovanie projektu Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce (cca 12 tis

Vďaka aktivite a kladnému prístupu jednotlivcov, či už poslancov, zamestnancov obecného úradu, zamestnankýň ZŠ, MŠ, členov komisií, ale aj Vás, občanov, je možné konštatovať, že vzniká silná skupina ľudí schopných spoločne riešiť problémy obce a jej budúcnosť.
Som vďačná za to, že pri vzájomnej komunikácii dochádza k racionálnym riešeniam s prioritou pomoci občanom a prírode.
Vážení občania, naša obec prechádza ťažkým obdobím. Stavba Aglomerácia Obce Sebedražie so sebou prináša dennodenné sťažené podmienky života v obci vo forme prašnosti, hlučnosti, znečistenia komunikácii, ich
ťažkej zjazdnosti, dočasného poškodenia chodníkov, nájazdov k rodinným domom, ciest
a pod.. Dennodenne riešime sťažnosti občanov
spojené s touto stavbou. Väčšina sťažností je
opodstatnených, niektoré sú riešiteľné niektoré naopak z dôvodu, že sme momentálne

Predpokladané ukončenie stavby Aglomerácia Obce Sebedražie je koniec júna 2019.
V tomto období by mali byť upravené miestne
komunikácie do pôvodného stavu, čiže v rozsahu poškodenia realizáciou stavby. Obec monitoruje a sleduje stav miestnych komunikácii
a v prípade ich značného poškodenia hľadá
spôsob v akom rozsahu sa spolu podieľať pri
ich oprave. Na niektorých miestnych komunikáciách došlo k poškodeniu ciest nielen z dôvodu samotnej stavby, ale aj z dôvodu predchádzajúceho nekvalitného vyhotovenia povrchu ciest a ich súčasného zaťaženia pracovnými mechanizmami, čo zapríčiňuje lámanie
vrchnej vrstvy asfaltu aj mimo výkopov na kanalizáciu. Z tohto dôvodu má obec záujem podieľať sa finančne na rozsiahlejšej oprave ciest
tak, aby sme v budúcom období neboli nútení
vynakladať na ich opravy ďalšie finančné prostriedky. Dovoľte mi, aby som sa poďakovala
Vám všetkým, trpezlivým aj netrpezlivým, pretože každý Váš postoj nám ukazuje, akým smerom sa máme uberať. Verím, že sa nám spolu
podarí veľa, lepšie triediť odpad, vyčistiť obec
aj jej okolie, podporiť sa navzájom k záujmu
o dianie v obci a že táto spolupráca bude viditeľná a citeľná a všetci sa budeme cítiť lepšie,
nielen preto, že sa veci okolo nás menia k lepšiemu, ale aj preto, že sme sami pre to niečo
urobili.
Na záver mi dovoľte aby som sa srdečne poďakovala predchádzajúcemu pánovi starostovi
Ing. Petrovi Juríčkovi, za jeho aktívnu pomoc, či
už v podobe odbornej rady, alebo osobnej podpory, ktorou mi podstatne pomohol pri nástupe do funkcie.
Želám Vám pekné jarné dni
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Kanalizačná prípojka
[ Ing. Dana Kolláriková ]
Vážení občania blížime sa k ukončeniu odkanalizovania obce a podľa predloženého harmonogramu prác, budete môcť začať budovať samotné prípojky od rodinných domov. Predpokladám, že v súčasnosti už takmer všetci viete
kde máte kanalizačnú šachtu do ktorej sa pripojíte.
Ako legislatívne aj technicky riešiť pripojenie
na kanalizáciu ?
1.
Podať žiadosť na OcU Sebedražie na
ohlásenie drobnej stavby – tlačivo nájdete na
webovej stránke obce ( samospráva, vzory tlačív , 2 strana, tlačivo s názvom Ohlásenie drobnej stavby) prípadne Vám tlačivo poskytneme

priamo na podateľni OcU Sebedražie. V tlačive
sú uvedené povinné prílohy. Na situačnom výkrese vyznačte trasu pôvodného aj nového pripojenia na kanalizáciu od rodinného domu až
po bod napojenia – kanalizačnú šachtu.
2.
Po vydaní súhlasného stanoviska
môžete začať so samotnou realizáciou prípojky.
3.
Pripojiť sa do kanalizácie bude
možné až po skolaudovaný hlavnej trasy a na
základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

k rodinnému domu a do kanalizačnej šachty
musí ostať nepripojené a odokryté až do kontroly pred napojením. Pripojiť sa môžete až po
odsúhlasení prevádzkovateľom, ktorý bude
predpokladáme vysúťažení tesne po skolaudovaní stavby. Predpoklad kolaudácie stavby je
do októbra 2019
Na čo si dať pozor pri realizácii :
- zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k
zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená.

Prakticky to znamená, že s realizáciou prípojky
môžete začať aj v súčasnosti. Miesto pripojenia

Kalendár kultúrnych podujatí
[ Mgr. Alena Šimková ]
Vážení spoluobčania. Komisia kultúry a školstva spolu so sociálnou komisiou pre Vás pripravili akcie:
30. apríla 2019 o 17:30 hod. stavanie „Májov“,
ktoré sa tradične uskutoční pred Obecným úradom v Sebedraží, pri Kultúrnom dome v Sebedraží a v športovom areáli. Program pripravia
deti z materskej ako aj zo základnej školy. Príjemnú atmosféru svojou hudobnou produkciou dotvoria bratranci Čertíkovci.
Po ukončení akcie sadenia „Májov“ bol pripravený Majáles v kultúrnom dome, ale pre nedostatočný záujem bol zrušený.
12. mája 2019 pripravujeme oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome

o 15.00 hod. Program pripravia žiaci zo Základnej školy v Sebedraží, ktorí spolu s Poluvskou
muzikou pripravia príjemné posedenie pre
všetky mamy, matky, mamičky, staré mamy.
Všetkých Vás srdečne pozývame.
1. júna 2019 sa v športovom areáli v Sebedraží
uskutočnia oslavy MDD.
4. júna 2019 sociálna komisia pripravuje Zájazd dôchodcov do Turčianských Teplíc.
21. júna 2019. V športovom areáli pripravujeme lúčenie zo školou pre triedy 1,2,3,4 / hry
pre deti, guláš, malinovka, pivo/ - máme v
pláne zapojiť rodičov do prípravy podujatia pre
žiakov.

21. júna 2019. V kultúrnom dome Sebedražská
kvapka krvi
6. júla 2019 sa uskutoční tradičný Hudobný festival a Sebedražská babka vo fazuli. Pripravujeme pre Vás program na celé odpoludnie a večer tanečnú zábavu so skupinou „Mistrál“. Medzi vystupujúcimi bude Jadranka Handlovská,
Peter Cmorík, dychová hudba Maguranka
a folklórna skupina Vrchárka z Čavoja. Veríme,
že každý z Vás si z pripravovanej ponuky vyberie.
Ostatné pripravované akcie budú postupne
zverejnené na sebedražskej stránke, informačnej tabuli, ako aj v obecných novinách

Spomienky na budúcnosť
[ Ing. Ivan Leitmann ]

2019

Na začiatku sa chcem trochu vrátiť v spomienkach do detstva. Vyrastal som v 70 – tych rokoch na ulici, ktorá sa dnes volá Priehon. Baňa
Cígeľ bola v starých hraniciach. Za „činžákmi“ sa ešte netýčili násypné veže a mostové
dopravníky. Železnica do Novák ešte

1964

neodrezala dedinu od jej lesov a pasienkov. Bol
to náš detský raj - bôriny za Boncovým jarkom,
medzi Tvarožníkom a Dvojkou. Stačilo len otvoriť bráničku vzadu na záhrade a vybehnúť.
Často sa stávalo, že sme z okna kuchyne videli
na lúkach biele fľaky. Stavili sme sa s rodičmi, či

1958

sú to papiere alebo pečiarky. A stačilo len pár
krokov a výsledok stávky bol zrejmý. Pečiarky
veľké ako taniere. Bôriny boli hneď za našimi
záhradami, končili niekde medzi Dámerovcami
a Oravceje
záhradou,
obkolesovali
„
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Činžáky“ preskakovali cestu na baňu a končili
až pri Krivom chodníku.
Ale dosť spomienok. Bane vybudovali železnicu
a tým odrezali kus bôriny. Tú príroda zabudla v
intraviláne obce. V spomínanom priestore medzi baňou, sídliskom Bôriny a ulicou Priehon.
Už za socializmu vznikli projekty na vytvorenie
novej ulice v tomto priestore a rozparcelovanie
pre rodinné domy. Projekt sa niekoľko krát obnovoval a upravoval, ale bez žiadneho efektu.
Časť z tohoto priestoru zobrali nové bytové
domy a ich bezprostredné terénne úpravy. Zvyšok pomaly zarastá a stáva sa nekontrolovaným smetiskom a skládkou stavebného a biologického odpadu .

odpadovej zeminy. Nebudeme píliť žiadne
stromy. Skôr nejaké nové borovice vysadíme.
A potom budeme rozmýšľať čo ďalej. Možno
sám priestor nám napovie. Už však vieme, že
chceme vybudovať štrkový chodník zo sídliska,
popod baňu na ulicu Priehon. Tak ako sa vinie
dnes a používa sa desaťročia. Aby sa dalo prejsť na bicykli, s kočíkom, trebárs až na Vodný
svet. Možno nejaký prístrešok z ohniskom na
varenie gulášu, alebo grilovanie. Možno nejaké
cestičky ( okruh ) pre bežcov. Ale všetko prírodného charakteru. Žiaden betón a oceľ, ale
drevo a kameň. Radi prijmeme aj ďalšie nápady od občanov.

3
Samozrejme privítame aj individuálny pracovný prístup. Je ale dôležité, že obecný úrad a
zastupiteľstvo bude akúkoľvek činnosť v tomto
priestore koordinovať. Treba však aj spomenúť,
že tento priestor nie je obecným majetkom, ale
majetkom urbárskeho spoločenstva. Máme
však neverejný prísľub pomoci od vedenia urbáru a ich súhlas s našimi zámermi.
Taký je plán. Možno sa nepodarí za rok,
možno ani za štyri roky. Dôležité je aby sme
ale začali pretvárať tento priestor, ktorý môže
obohatiť náš život. Myslím si, že sa sám ponúka.
A možno si tu niekto vytvorí podnety pre svoje
vlastné pekné spomienky, tak ako ja.

Preto sme sa rozhodli ( starostka a poslanci
obecného zastupiteľstva ), že zahrnieme do
plánu obnovu daného priestoru. Chceli by sme
využiť jeho charakter a vytvoriť v ňom prírodný
park. Miesto pre oddych športovanie a relaxáciu. A či je na to dosť miesta, respektíve či je to
na to vhodný priestor?
To ešte nevieme. Najprv ho vyčistíme. Od malinčia, náletových krovín, buriny. A samozrejme od skládok odpadu. Zrovnáme návozy

Najväčšiu časť práce chceme vykonať s dobrovoľníkmi brigádnickým spôsobom. Tak aby sme
z rozpočtu obce míňali minimum prostriedkov.

Z histórie našej obce
[ Mgr. Alena Šimková ]
Vážení občania postupne si v obecných novinách budeme pripomínať
geografické, územnosprávne usporiadanie a históriu našej obce Sebedražie.

1784
Erb obce Sebedražie: Svätá Barbora - patrónka všetkých baníkov - s kalichom a mečom v ruke; a zástava.
Katastrálna výmera obecného chotára je 8,54 km². Členitý terén dosahuje nadmorskú výšku od 324 do 586 m. Stred obce leží vo výške 340 m².
Naša obec Sebedražie podľa územnosprávnej organizácie patrí do vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nachádza
sa na území hornej Nitry. Leží v blízkosti okresného mesta Prievidza, Novák, Handlovej a kúpeľného mesta Bojnice. Hraničí s obcami Cigeľ a Koš.
Cez obec preteká potok Ciglianka. Dominantnou stavbou obce je rímskokatolícky kostol svätej Barbory z roku 1642.
Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1245. Bola to listina kráľa
Belu IV. V tom čase bola obec kráľovským majetkom. Od roku 1350 patrila k hradnému panstvu Sivý kameň.
Postupné zmeny názvu obce.
1245 – Scepredeas, Scepredras
1388 – Zebedras
1773 – Szebedras, Szebedrasy
1808 – Sebedraží
1920 – Sebedražie

V sebedražskom chotári prevláda hnedá lesná pôda, ktorá je charakteristická pre celú oblasť Vtáčnika. Na území obce rastie dub plstnatý,
hrab, borovice a smreky. Región hornej Nitry bol v minulosti mimoriadne bohatý na lesy, čo viedlo tunajších obyvateľov k tomu, aby ich
plne využívali. Vyťažené drevo slúžilo predovšetkým na stavbu príbytkov. Z dreva vyrábali aj drevené uhlie a decht. Pôvodné povolanie na
území hornej Nitry bolo dechtárstvo. Decht mal svoje opodstatnenie v
debnárstve, kolárstve, garbiarstve a v povrazníctve. Používal sa aj na
výrobu fakieľ.
V 15. storočí si v Sebedraži uplatňovali zemepanské práva Majthényiovci
a po nich ďalšie šľachtické rody Turzovcov a Plálfyovcov. Význam horného Ponitria vzrástol po vzniku Nitriansko-turčianskej cesty, ktorá sprostredkovala styk južnejších oblastí so severným Slovenskom až do Poľska.
Postupne dochádzalo na našom území k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju. Najciteľnejšie badať tento rozvoj v poľnohospodárstve,
ako aj v remeselnej výrobe, kde dochádza k väčšej diferenciácii. Nové
ekonomicko-sociálne prúdy zmenili aj štruktúru slovanských komunít na
našom území - rodia sa feudálne vzťahy. V roku 1675 bolo v obci 39 gazdovských a 15 železiarskych domácností. V roku 1828 mala 63 domov. V
obci bol mlyn, píla súkennícke valchy.
Pre obec tohto obdobia je charakteristický rozvoj poľnohospodárstva a
súkenníctva, ktoré zaznamenalo nevídaný rozmach najmä v 18. storočí.
Opomenúť však nemožno ani chov dobytka a ostatných hospodárskych
zvierat. Vhodné plochy sa zas využívajú pre pastierstvo.
Remeselníci a roľníci predávajú svoje výrobky a poľnohospodárske produkty na trhoviskách v najbližšom okolí, najmä v Prievidzi. Rozšírený je
aj jarmočný predaj dobytka, koní a ošípaných.
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Po roku 1945 sa v roku 1958 v obci vytvorilo JRD, neskôr, od roku 1960
Štátne majetky. Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci riešia
občania dochádzaním za prácou v rámci regiónu do Prievidze, Novák, Zemianskych Kostolian a Handlovej.
V blízkosti obce sa nachádza pohorie Vtáčnik, ktoré je sopečného pôvodu.
V období mladších treťohôr počas sopečnej činnosti bujného rastlinstva
a mohutných dažďoch sa postupne usadil sedimentačný materiál, ktorý
bez prístupu vzduchu zuhoľnatel. Uhoľné sloje sa tiahnu od Handlovej až
po Nováky. Prevažná časť handlovského ložiska sa tiahne pod pohorím
Vtáčnik a jeho západná časť sa nachádza v chotári Sebedražie. Od roku
1962 v uhoľných baniach Baňa Cigeľ, našli zamestnanie občania našej
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obce, nakoľko to bol jeden z najväčších zamestnávateľov na hornej Nitre.
V každej rodine bol aspoň jeden zamestnanec, ktorý sa hrdil „ja som baník, kto je viac?“. Od 27.10.2017 sa už v závode v Sebedraží uhlie neťaží
a útlm baníctva nielen na území hornej Nitry ale aj celoslovensky. Významné zásahy do prírody priniesla banská činnosť. Následky poddolovania a pokles terénu zmenil pôvodný reliéf krajiny, a mal za následok aj
nepriaznivé dôsledky na životné prostredie.
Informácie boli použité a upravené z internetovej stránky www.sebedrazie.sk ako aj z publikácie, ktorá vyšla pri príležitosti 750 výročia založenia obce Sebedražie.

Úvod do „ Zápiskov z Obecnej kroniky“
[ Ing. Dana Kolláriková ]
Vážení, milí Sebedražania, pri zvažovaní nového obsahu Sebedražských novín, sme sa
ako redakčná rada zhodli, že je viac ako
vhodné zaradiť aj pravidelnú rubriku pod názvom : „ Zápisky z Obecnej kroniky“.
V tejto rubrike budeme presne a nezmenene
citovať záznamy našich kronikárov z oblasti politiky, kultúry, osvety, poľnohospodárstva, životnej úrovne, výstavby, atď. ... Dozviete sa
koľko bolo v ktorom období v obci obyvateľov,
čím sa živili ,ako žili, čo ich trápilo, dozviete sa
informácie o požiaroch v obci, o počasí v niektorých rokoch, ale aj o tom čo nosili naši predkovia najradšej oblečené, koľko zarábali, ako
dedinu ovplyvnilo politické dianie, technický a
sociálny pokrok, ale aj o tom, že za 3 vajíčka sa
dali
kúpiť
cigarety
Zory.

Prvá kronika ktorá sa nám zachovala je kronika
založená 1. januára 1953, kronikárom obce pánom Valentom Mikušom. Prvý zápis do nej je
kultúrny dodatok za rok 1951. Doslovná citácia
prvého zápisu z kroniky znie :
Začiatok citácie : „Dodatok k roku 1951 – Úvod:

Prv než začnem písať do tejto kroniky, je potrebné poznamenať, že posledný kronikár
obce Sebedražie, Ondrej Kulich , pri líčení udalosti za rok 1951, vynechal stať o osvete a kultúre. Aby to nezavádzalo budúcich čitateľov k
mylným názorom ( ako by v našej obci činnosť
kultúrna a osvetová v tomto roku spala), považoval som si za potrebné doplniť jeho záznamy v tejto kronike...“ koniec citácie.
Z uvedeného je zrejmé, že pán Mikuš nebol prvým kronikárom našej obce a jeho predchodcom bol p. Kulich. Žiaľ, ako som sa dočítala v
ďalších častiach kroniky , predchádzajúce kroniky sa nezachovali. Preto naše dobrodružné
cesty do histórie obce pomocou zápisov v
obecnej kronike začínajú v roku 1951. Dovoľte
aby som v úvodnej prvej časti „ Zápiskov z
Obecnej kroniky“ prenechala pero bývalému
kronikárovi a zacitovala Vám to, čo zaznamenal
sám o sebe.
Začiatok citácie : „ Rozhodnutím rady MNV v
Sebedraží, zo dňa 14 . marca 1953 bol som poverený viesť „ Obecnú kroniku „. Narodil som
sa 12. mája 1920 v Sebedraží, som teda občanom obce. Moji rodičia boli sezónni robotníci,
bez akýchkoľvek stálych príjmov. Po vychodení ľudovej školy, absolvoval som strednú
školu s maturitou v Prievidzi. Myslím, že som
bol jeden z prvých občanov Sebedražia, ktorí
skončili stredoškolské štúdium s maturitou. Po
maturite začala u mňa borba so životom. Začal som ako účtovný pracovník na Riaditeľstve
pôšt v Bratislave, potom som skoro 5 rokov
strávil vo vojenských službách ( bol som prvý z
dediny, ktorý dosiahol na vojenčine hodnosť
dôstojníka), určitý čas som zastával funkciu

tlač. referenta na vyššom centrálnom úrade,
až nakoniec nastúpil som na ONV v Prievidzi,
aby som pomáhal budovať socializmus na dedine. Poznal som veľmi dobre, čo znamená
bieda a nedostatok v rodine a preto som sa
stal hlásateľom nového, lepšieho spoločenského poriadku, ktorý túto biedu nenávidí, ju
odstraňuje. Tým sa stalo, že som začal proti
krivdám bojovať aj perom. Moje mnohé kritické články v novinách smerujú jediný cieľ poukázať na chyby a poradiť ako sa ich zbaviť,
aby sme skorej u nás ten lepší poriadok vybudovali.“ ..koniec citácie.
Vážení občania, teším sa s Vami na ďalšiu časť,
ktorá odkrýva zložitosť života jednoduchým
podaním našich kronikárov. Budeme mať možnosť spoločne nahliadnuť do histórie našej
obce a našich ľudských koreňov a zároveň sa aj
pobaviť nad životom ako takým, ktorý prináša
v každom období svoje špecifiká . V niektorých
statiach sa určite ľudsky nájdeme a uvedomíme si, že podstata človeka ako taká sa nemení.

Zháňame historické foto
Radi by sme pre Vás pripravili rubriku fotografií zo života našich predkov z dávnej i nedávnej minulosti. Fotografie vždy boli a asi aj ostanú vzácnou súčasťou nášho života, veď aj napriek modernej dobe ich máme takmer plné mobily. Kedysi však boli v domácnostiach skôr výnimočnosťou
a dokumentovali najmä najdôležitejšie rodinné udalosti. K dispozícii nemáme žiadne fotografie z bežného života našich predkov, preto by sme
vás chceli poprosiť o pomoc. Ak máte doma staré dobové fotografie Sebedražia, ľudí v krojoch, zábery lúk, rôznych prác, remesiel, ulíc, stavieb,
fotky zo školských či obecných akcií – čokoľvek, čo dokumentuje život v našej obci kedysi (až po 90. roky), budeme radi, ak nám tieto fotky zapožičiate a dovolíte ich zverejniť aj pre ostatných obyvateľov. Vaše fotografie s popisom nám môžete posielať na redakciasn@sebedrazie.sk alebo
osobne priniesť na obecný úrad. Aj vďaka vám sa tak o trochu viac dozvieme o minulosti našej obce, o miestach, na ktorých sme vyrástli alebo
na nich teraz žijeme.
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Detské karnevaly
[ Ing. Dana Kolláriková ]

Termín konania: 22/2/2019 a 1/3/2019

Obe naše školské zariadenia zorganizovali tak ako po minulé roky za pomoci rodičov detí v priestoroch kultúrneho domu detské karnevaly.
Dňa 22. februára 2019 sa uskutočnil karneval detí z materskej škôlky a 1. marca 2019 sa uskutočnil karneval detí zo základnej školy. V obe popoludnia sa kultúrny dom naplnil rozprávkovými bytosťami, medzi ktorými sa nestratili niektorí rodičia, ale ani pani učiteľky v maskách šašov a mačiek. Masky medzi sebou súťažili a losovala sa aj bohatá tombola.
Oba karnevaly boli veselé a čarovné a tak veríme, že sa v takejto veselej atmosfére stretneme aj na budúce.

Oslavy Medzinárodného dňa žien
[ Mgr. Alena Šimková ]

Termin konania: 8/3/2019

Aj v našej obci sme si v piatok 8. marca 2019 pripomenuli medzinárodne uznávaný sviatok Medzinárodný deň žien.
Tento deň sa celosvetovo oslavuje na počesť boja newyorských krajčírok za svoje práva a rovnoprávnosť žien. V kultúrnom dome sa o 17:00 hod.
stretli naše spoluobčianky - ženy, ktoré na úvod privítal Igor Čertík poslanec OcZ.
Prihovorila sa im aj starostka obce Ing. Dana Kolláriková.
Celú atmosféru spríjemnili svojim vystúpením deti z materskej škôlky a mažoretky z Centra voľného času z Prievidze. Sára Kolláriková na túto príležitosť zložila pieseň, ktorú sama zaspievala a sprevádzala sa na gitare. Dúfajme, že v našej obci vyrastá mladá umelkyňa. Každá zúčastnená žena dostala
kvietok, aby jej pripomínal príjemné chvíle.
PS: Škoda, že na tieto akcie chodia len mamičky detí, ktoré vystupujú v programe a pár spoluobčanov. Dúfam, že do budúcnosti vzrastie záujem
o akcie poriadané Obcou Sebedražie a poslancov OcÚ.
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Prezidentské voľby 2019
[ Vladimír Medňanský ]

Termin konania: 16/3/2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate
priame voľby prezidenta SR, v ktorých sme si zvolili v poradí piateho
prezidenta SR.
Prezident SR - p. MICHAL KOVÁČ
- volený poslancami Národnej rady (NR) Slovenskej republiky
(2. 3. 1993 ~ 2. 3. 1998 odovzdal právomoci vláde SR.)
Vláda SR 3. marca 1998 poverila premiéra SR Vladimíra Mečiara výkonom niektorých právomocí prezidenta SR.
Prezident SR - p. RUDOLF SCHUSTER
- volený občanmi SR v prvej priamej voľbe hlavy štátu
(15. 6. 1999 ~ 15. 6. 2004)

Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 16. marca 2019, druhé kolo 30. marca
2019.
V prvom kole sa o funkciu uchádzalo 13 kandidátov. Zúčastnilo sa ho
48,74 % voličov. Poradie kandidátov bolo nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prezident SR - p. IVAN GAŠPAROVIČ
- volený občanmi SR v priamej voľbe hlavy štátu, bol
prvým prezidentom SR, ktorý tento post zastával dve
funkčné obdobia.
(15. 6. 2004 a 15. 6. 2009 ~ 15. 6. 2014)
Prezident SR - p. ANDREJ KISKA
- volený občanmi SR v priamej voľbe hlavy štátu
(15. 6. 2014 ~ 15. 6. 2019)

Ako sme volili u nás v Sebedraží
V prvom kole v Sebedraží volebná účasť dosiahla 55,4%

Zuzana Čaputová (40,57 %)
Maroš Šefčovič (18,66 %)
Štefan Harabin (14,34 %)
Marian Kotleba (10,39 %)
František Mikloško (5,72 %)
Béla Bugár (3,10 %)
Milan Krajniak (2,77 %)
Eduard Chmelár (2,74 %)
Martin Daňo (0,51 %)
Róbert Švec (0,30 %)
Juraj Zábojník (0,28 %)
Ivan Zuzula (0,17 %)
Bohumila Tauchmannová (0,16 %)
Robert Mistrík (0,15 %)
József Menyhárt (0,05 %).

Do druhého kola postúpili:
1.
2.

Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko)
Maroš Šefčovič (nezávislý s podporou SMER – SD).

Zúčastnilo sa ho 41,79 % voličov.

No v druhom kole sa volieb zúčastnilo len 44,4 % voličov
V druhom kole sa situacia otočila a Maroš Šefčovič získal 55,3 % (344 hl.)
a Zuzana Čaputová v druhom kole získala 44,7 % (278 hl.) platných hlasov.
Okrem prezidentských volieb nás ešte čakali
voľby do o Európskeho parlamentu, ktoré boli vyhlásené na sobotu 25.mája 2019.
V týchto voľbách sa na území Slovenskej republiky volilo 14 poslancov.

Voľby napokon vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá v druhom kole získala
58,40 % platných hlasov
Maroš Šefčovič získal 41,59% hlasov
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Obecná brigáda + Brigáda TJ Baník
[ Vladimír Medňanský ]
23.03.2019 bola slnečná sobota. Myšlienka sa stala realitou a podarilo sa
zorganizovať obecnú brigádu. V. tento deň sa nadšenci z Borín ako aj z
dediny sa zišli na konci ulice Priehon, aby spoločne vyčistili potok
Ciglianka od „Rybníkov“ až na dolný koniec. Jarného čistenia sa zúčastnila aj starostka obce Ing. Dana Kolláriková, ako aj niektorí poslanci
obecného zastupiteľstva spolu so zamestnancami obecného úradu. Vyzbieralo sa množstvo odpadu, ktorý sa hneď separoval.

Termin konania: 23/3/2019
Na futbalovom štadióne taktiež prebiehala brigáda. Členovia TJ Baník
celý deň pieskovali a položili 40 ton „šaštínu“ na hraciu plochu. Účasť
bola naozaj hojná, na brigádu prišlo až 25 ľudí....
Ešte raz ďakujeme
Všetci zúčastnení sa po ukončení práce stretli spolu so športovcami na
futbalovom štadióne, zaslúženou odmenou im bolo pivo a super klobásky od Juraja Schwarza

Deň učiteľov
[ Ing. Dana Kolláriková ]
Dňa 28. marca sa uskutočnila v zasadačke OcU oslava pri príležitosti
dňa učiteľov. V prípade našej obce sa jedná jednoznačne o deň učiteliek, keďže v rámci ZŠ aj MŠ máme čisto ženský kolektív.
Sme radi že aj napriek každodenným povinnostiam sa podarilo uskutočniť toto stretnutie. Stretnutie bolo neformálne, v priateľskej atmosfére a s malým pohostením sme riešili radosti aj starosti, ktoré
prináša práca s našimi deťmi.
Úprimne musím uznať, že poslanie pedagógov v dnešnej dobe je náročné a verím, že nielen ja som vďačná pani učiteľkám za ich trpezlivosť a nasadenie. Tak nech sa im v práci aj naďalej darí.

Termín konania: 28/3/2019
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Tradícia stavania májov
[ Mgr. Alena Šimková ]

Termín konania: 30/4/2019
na jar, pripomínajú mesiac lásky a zrod nového
života.

Stavanie májov v posledný aprílový deň malo
korene už v stredoveku, kedy ich ľudia dávali
pred svoje domy na ochranu pred zlými duchmi
a chorobami.
Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Poľnohospodárom mala jar priniesť bohatú
úrodu, dostatok hnojiva, krmiva, plodov a dobytku. Od tej doby sa tradície a zvyky zmenili.
Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu,
preto sa sadia máje, ako silné a vysoké stromy,
ktoré sú zdobené farebnými stužkami odkazujú

Aj v našej obci sme si pripomenuli túto tradíciu
v podvečer 30.04.2019. Stretli sme sa pred
obecným úradom. Deti zo základnej a materskej školy vyzdobili máje a za sprevádzania
bratrancov Čertíkových zaspievali pesničky,
počas ktorých naši zdatní športovci máj postavili.

Máje boli postavené aj pri kultúrnom dome
a v športovom areáli. Aj napriek nepriaznivej
predpovedi počasia, nepršalo a v dobrej nálade pri veselých pesničkách sme si pripomenuli tento symbol jari.

Jedným zo zvykov je aj bozkať dievča pod rozkvitnutou čerešňou. Keďže v tento rok prišla jar
skôr a čerešne už odkvitli, mohli chlapi pobozkať svoje dievča pod postaveným májom
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Deň matiek
[ Vladimír Medňanský ]

Termín konania: 12/5/2019

V druhú májovú nedeľu, je deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal
nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa a až po celý svoj život. Každý vie, čo matka preňho znamená.
Tento sviatok sme si pripomenuli v kultúrnom dome. Podujatie moderoval poslanec Vladimír Medňanský, ktorý predniesol úvodný príhovor, následne
starostka obce Ing. Dana Kolláriková privítala hostí.
Program sa začal vystúpením Sáry Kollárikovej, ktorá zaspievala „Pieseň pre maminu“, ktorej je sama autorkou.
Pútavý program si pre svoje mamy a staré mamy pripravili aj žiaci zo základnej školy a hudbou celé podujatie doprevádzala Poluvská muzika. Na konci
sa mamičky zapísali do kroniky a poslanci ich obdarovali krásnou červenou ružou. Ďakujeme aj poslancom Bc. Martinovi Ivanovi, Ing. Jaroslavovi
Popelkovi a Vladimírovi Medňanskému, ktorí sa tejto úlohy zhostili. Taktiež Mgr. Alene Šimkovej predsedníčke kultúrnej komisie a všetkým, ktorí toto
milé podujatie pripravili.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.
Milé mamy a staré mamy,
želáme Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy
šťastia. V mene Vašich detí Vám ďakujeme za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek
nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky. Na záver ale ešte malú spomienku: Možno sa mnohé matky na svoje
veľké a dospelé deti dívajú z diaľav iného sveta... Hoci odišli do večnosti, ich lásku budeme vždy a navždy cítiť vo svojom srdci.

ŠPORTOVÉ SPRAVODAJSTVO 4/2019
[ Ing. Marek Grolmus ]
V tejto časti rubriky sa vám budeme snažiť priniesť pravidelne aktuálne informácie, ako i novinky zo všetkých športových odvetví ako sú : futbal,
stolný tenis, kulturistika, cvičenie žien a iných zaujímavých krúžkov, ktoré sa realizujú v našej obci. Súčasťou nášho spravodajstva bude aj poskytovanie
informácií o plánovaných akciách uskutočňovaných v športovom areáli.
Prehľad športových a spoločenských podujatí realizovaných klubom TJ Baník Sebedražie v spolupráci s obcou Sebedražie
1. jún 2019
6. júl 2019
20. júl / 3 august 2019
31 august 2019
August 2019
28. december 2019

Medzinárodný deň detí
Babka vo fazuli
Letné kino
Turnaj starých pánov za účasti: Koš, Diviacka Nová Ves, Lehota p. Vtáčnikom
Oslavy 70 výročia založenia klubu TJ Baník Sebedražie
Silvestrovská zabíjačka
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Novinky futbalového klubu v Sebedraží:
Prioritou klubu TJ Baník Sebedražie je budovanie mládežníckych tímov a zlepšovanie podmienok pre ich činnosť. Chceme poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu, ktoré podporilo fungovanie klubu a schválilo dotáciu na rok 2019. Veľkým potešením pre klub je, že sa mu podarilo ukončiť rekonštrukciu hracej plochy, aby od 8.5.2019 mohli hrať zápasy v Sebedraží. Taktiež veľká vďaka patrí nášmu oddielu starých pánov ako i ostatným hráčom
klubu, členom výboru klubu za množstvo odpracovaných brigádnických hodín, čo je v tejto dobe veľmi zriedkavé. S prípravou mužstiev počas zimy
na jarnú časť sezóny je výbor klubu spokojný. Mužstvo dospelých zvíťazilo vo všetkých prípravných zápasoch a pre družstvo dorastu zvolili ťažkú, ale
pre nich veľmi dôležitú výkonnostnú stránku, ktorá spočívala v prípravných zápasoch s družstvami 4 a 5 ligy. Žiaci mali k dispozícii na tréningy v
telocvični v Koši.

Umelé zavlažovanie ihriska
Sebedražie sa môže pochváliť niečím takým, o čom iné dedinské tímy len snívajú. V priebehu jesene sa po 50 rokoch znova kompletne odvodnilo
ihrisko a vybudovalo sa plne automatizované zavlažovanie s externými 50 m3 vodnými nádržami v prípade sucha. Keďže tento proces rekonštrukcie
prebiehal veľmi pomaly, klub bol nútený hrať domáce zápasy na požičanom ihrisku v Cigli alebo v Koši. Okrem vynoveného ihriska predsedu klubu
- Igora Čertíka teší i fakt, že Sebedražie nepotrebuje platiť hráčov, pretože ich hráči chcú hrať futbal, ktorý je na báze partie a kamarátstva, nie na
princípe platenia. Vďaka rôznym grantom a finančnej podpory klub zlepšuje podmienky pre hráčov kúpou nových tréningových a reprezentačných
súprav, kopačiek a iných pomôcok potrebných na tréningový proces. Súčasťou podpory je aj preplácanie cestovných nákladov hráčov, ktorí dochádzajú z okolitých obcí. „Myslím si, že fungovanie klubu sa za posledné roky výrazne zlepšilo aj vďaka novým členom výboru, ktorí chcú robiť futbal
nezištne a priniesli nový vietor do klubu. Všetci sme v klube ako jedná veľká rodina,“ prezradil predseda klubu Igor Čertík. O chod TJ Baník Sebedražie
sa starajú okrem Igora Čertíka, Ing. Marek Grolmus, Mgr. Martin Hurtiš, Mgr. Marek Blaháč st., Jaroslav Špeťko a Dušan Mazáň. Návštevníci areálu
môžu vidieť, že obec a klub TJ vytvára podmienky nielen pre športovcov, ale i ostatných obyvateľov obce Sebedražie.

Mládež máme pokrytú dobre
O budúcnosť futbalu v Sebedraží sa podľa kompetentných
báť netreba. Klub sa zapojil do grantu SFZ „Dajme spolu
gól“ ktorý je určený pre deti vo veku 4-7 rokov a je zameraný na pohybové športové cvičenia, ktorého sa zúčastňuje 26 detí pod vedením skúsených trénerov - Grolmus
Marek a Jozef Kotrík. Taktiež sa v klube snažia opätovne
rozbehnúť prípravku určenú aj pre deti od 7-10 rokov, kde
je momentálne už 8 stálych detí. V klube sa snažia motivovať deti, aby chodili cvičiť, či už prostredníctvom futbalu alebo iných športových aktivít konaných v areáli klubu. Podľa klubu práve práca s mládežou
má nesmierny význam, nie len ako prevencia pred sociálno – patologickými javmi, ale hlavne je to jediná záruka fungovania klubu v budúcnosti.
Bohužiaľ jediným dočasným problémov je mužstvo žiakov, kde chodia chlapci v rozpätí od 10-15 rokov. Niektorí starší chlapci ukončili svoje pôsobenie
vo futbale, momentálne v družstve žiakov zostalo 13 hráčov vo veku 10-11 rokov, čo je veľké mínus najmä v zápasoch so staršími žiakmi, nakoľko
výkonnostne sa k nim nedokážu priblížiť. Napriek tejto neľahkej situácii je stále vidieť u mnohých chlapcov entuziazmus a chuť na sebe pracovať,
ostatným chlapcom je veľké vzory dorastenci a starší chlapci, ktorí vytrvali a to Paľko Milata a Patrik Vereš.

J. Hvolka, M. Grolmus, P. Kolodzej, M. Hurtiš, V. Habalčík, M. Staňo, M. Varhaník, M. Lacko, R. Nemec, O. Hancko, I. Čertík, D. Mazáň, J. Švolík
V. Prokein, F. Hrdý, J, Hrdý, M. Blaháč ml., J. Píš, M. Murko, M. Jankula, M. Kolodzej, M.Blaháč st
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Mužstvo dospelých:

Mužstvo dorastencov:

Do zimnej prípravy mužov sa zapojilo 16 hráčov. Z hosťovania sa vrátil
nestarnúci a najlepší strelec histórie Sebedražia František Hrdý, ktorý
svoju výbornú formu predviedol v prípravných zápasoch. Taktiež posunuli do vyššej kategórie dorastenca Jakuba Hrdého, ako dôsledok systematickej práce mládežníckych trénerov. Jedinou škvrnou v príprave tímu
na jarnú časť bolo dlhodobé zranenie brankára Martina Lacka, ktorý je
plnohodnotne zastúpený ďalším brankárom Matúšom Varhaníkom. Ambície klubu sú postúpiť v tabuľke čo najvyššie a vyhnúť sa bojom o záchranu. „V príprave sme ukázali veľmi dobré výkony, a tak verím, že to
prenesieme aj do majstrovských stretnutí“, povedal predseda klubu Igor
Čertík.
Aktuálne v priebehu jarnej časti odohrali muži 10 kôl, v rámci ktorých
vyhrali 5x a len 2x prehrali s vedúcim mužstvom tabuľky Podhradím a
Handlovou. Prehli ale boli aj čiastočne spôsobené únavou a chorobami
hráčov, nakoľko odohrali dohrávky v strede týždňa a celkovo 5 zápasov
v priebehu 2 týždňov.

Mužstvo dorastu vstalo za posledné roky z klinickej smrti a ako vravia
predstavitelia Klubu, „sú veľmi radi, že pred pár rokmi dorast neodhlásili
zo súťaže“. Každodennou prácou v klube a obrovskou dávkou trpezlivosti
pri prehrách a entuziazme výboru spolu s mládežníckymi trénermi môžu
dnes povedať, že majú v tíme 18 chlapcov, ktorí pravidelne trénujú a zúčastňujú sa zápasov. Ich priemerný vek je len 16 rokov, a preto dostávajú
rôzne ponuky od klubov na ich ďalší rast vo vyšších súťažiach.
Na jednej strane to klub teší, že práca trénerov priniesla konečne svoje
vytúžené ovocie, na druhej strane je smutné, že mužstvá z vyšších súťaží
sú nútení chodiť vyberať svojich budúcich hráčov do pár fungujúcich dorasteneckých klubov.
V mužstve sme v zimnom čase získali len 1 hráča, a to rýchleho a šikovného Maťa Filipa, ktorý sa vrátil k futbalu po dlhšej prestávke. Jedinou
škvrnou v zimnej príprave je, že skončil veľmi šikovný záložník Jozef Píš,
ktorý prestal mať záujem o futbal.
Výsledky dorastu v jarnej časti r. 2018-2019

Výsledky mužov v jarnej časti r. 2018-2019
Sebedražie – Dežerice
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2:0

Sebedražie – Pravenec

2:6

strelci: T. Opát, vlastný

strelci: M. Kolodzej, vlastný

Sebedražie - Kamenec p. Vtáčnikom

4:1

Sebedražie – Valaská Belá

2:1

strelci: R. Nemec, M. Staňo

strelci: P. Kolodzej 4x

Sebedražie – Nitr. Rudno

2:1

Sebedražie – Oslany

8:1

strelci: R. Nemec 5x, T. Opát, M. Kavor, V. Píš

strelci: M. Hurtiš 2x

Sebedražie – Diviacka N. Ves

5:1

Sebedražie – Oslany

7:0

strelci: R. Nemec 2x, M. Kavor 2x, M. Stano, B. Beka, M. Borko

strelci: M. Hurtiš 2x, P. Kolodzej P, M. Kolodzej, V. Šlosár

Sebedražie - Skačany

2:2

Sebedražie – Skačany

10:1

strelci: R. Nemec 4x, M. Staňo 2x, M. Kavor, B. Beka, V. Píš

strelci: M. Jankula, P. Kolodzej

Sebedražie – Nitrianske Sučany

3:3

Sebedražie – Opatovce n. Nit.

7:1

strelci: R. Nemec 2x, M. Staňo, M. Kavor, B. Beka, V. Píš, M. Hríň, T. Opát

strelci: M. Hurtiš, P. Kolodzej, J. Hrdý

Handlová - Sebedražie

3:2

Sebedražie – Krásna Ves

6:3

strelci: M. Kavor 2x, T. Opát 2x, R. Nemec, M. Staňo

strelci: M. Hurtiš, P. Kolodzej

Sebedražie – Veľké Bielice

4:3

Chrenovec – Sebedražie

3:3

strelci: R. Nemec, M. Kavor, M. Hríň

strelci: P. Kolodzej 3x, J. Píš

Sebedražie – Podhradie B

1:3

Aktuálne umiestnenie v tabuľke k 14.5.2019 – 2. miesto

strelec: M. Blaháč ml.

Opatovce n. N - Sebedražie

0:0

Aktuálne umiestnenie v tabuľke k 14.5.2019 - 8 miesto

V prípade, že chcete byť informovaní o novinkách v klube ,, pridajte sa
ako člen klub TJ Baník Sebedražie na ich facebookovej stránke TJ Baník
Sebedražie a budete informovaní o všetkých novinkách v klube , zmenách zápasov ako aj o kultúrnych akciách v priestoroch areálu.
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Tak trochu inak …
ČISTENIE POTOKA

STAVANIE MÁJOV

KOSENIE NA SÍDLISKU BORINY

BABKA VO FAZULI

Sebedražská kvapka krvi

Sebedražská babka vo fazuli

.
MO SČK Sebedražie, obec Sebedražie a Slovenský červený kríž Vás pozýva na odber krvi pod názvom: Sebedražská kvapka krvi.

Obec Sebedražie Vás pozýva na tradičný hudobný festival pod
názvom: Sebedražská babka vo fazuli.

Kedy:
Kde:

Kedy:
Kde:

21. jún 2019 od 08:00 do 10:00 hod.
Kultúrny dom Sebedražie

Prineste si so sebou : preukaz totožnosti, preukaz poistenca, preukaz
darcu krvi

6. júl 2019 o 14:00 hod.
Areál TJ Baník Sebedražie

PROGRAM:

Prosíme darcov krvi, aby sa na odber nahlásili na OcU Sebedražie na
tel. č. : 046/ 5487239

Jadranka Handlovská, dychová hudba Maguranka,
hlavný hosť Peter Cmorík, folklórna skupina Vrchárka z Čavoja.
Večer bude tanečná zábava hrá skupina Mistrál.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí túto akciu podporujú a tešíme sa na nových! Taktiež oznamujeme, že ďalší plánovaný
odber krvi sa uskutoční 11. októbra 2019

Prosíme záujemcov o účasť v súťaži vo varení babky vo fazuli,
aby sa na nahlásili na OcU Sebedražie
tel. č. : 046/ 5487239

SEBEDRAŽSKÉ NOVINY
Noviny občanov Sebedražia.
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