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Samospráva
[ Ing. Dana Kolláriková, starostka obce ]
Vážení občania, dovoľte mi, aby som stručne
zhodnotila tohtoročnú činnosť obce.
Rok 2021 priniesol so sebou, rovnako ako ten
predchádzajúci, nové, časovo náročné povinnosti
spojené s obmedzeniami a opatreniami pri zdolávaní
pandémie v súvislosti s ochorením na COVID 19.
Pandemickým opatreniam sa musel prispôsobiť
chod obecného úradu, ale aj naše školské zariadenia
Základná škola (ZŠ) a
Materská škola (MŠ)
v Sebedraží. Zmenil prácu podnikateľských subjektov,
a zasiahol aj do našich súkromných životov. Obmedzil
všetky činnosti obce, či už v oblasti kultúry, športu a
investičných činností.
Čo sa nám podarilo
Naša obec v rámci stavebných a technických činností
v roku 2021 prevažne riešila havarijné stavy objektov.
Išlo o opravu vodovodného potrubia v kultúrnom
dome a opravu strechy na dome smútku. Ku koncu
roka sme vybudovali novú splaškovú kanalizačnú
prípojku k budove MŠ, čím sme vyriešili opakujúci
sa havarijný stav s vlhnutím a vytápaním suterénu.
V rámci investičných činností sme rozdelili zámery
do krátkodobých a dlhodobých investícii. V rámci
krátkodobých, to znamená v tomto prípade nutných
a legislatívne jednoduchších činností, sme realizovali
servis a údržbu okien na nájomných bytových
domoch, z dôvodu ich netesnosti a mechanického
opotrebovania. V súlade so zákonom sme inštalovali
vo všetkých bytoch pomerové merače tepla a nové
vodomery, ktoré umožnia nájomníkom bytov
šetriť energie a taktiež efektívnejšie a presnejšie
vyúčtovanie ich spotreby. Na základe požiadavky
občanov sme na miestnych komunikáciách ulíc
Priehon a Lúčna inštalovali spomaľovacie prahy,
ktoré by mali zamedziť rýchlym jazdám áut.
Obec investovala do drobných finančne menej
náročných projektov, ako je úprava parku, oprava
pamätníka, oprava a obnovenie funkčnosti obecnej
studne, ktorá je pri ňom. Čaká nás ešte dokončenie
plochy okolo studne. Doplnili sme vianočnú výzdobu
a technicky zjednodušili jej inštaláciu a pripájanie.
Prešli sme si náročnou zmenou tým, že sme od
roku 2021 začali vyvážať zmesový komunálny
odpad v intervale 2 x mesačne. Toto opatrenie
bolo navrhnuté po ekonomických prepočtoch
a dôslednom zvážení všetkých dopadov. Sme si
vedomí, že toto opatrenie pre občanov nebolo
ľahké prijať, ale sme vďační , že sme si naň všetci
pomerne rýchlo zvykli. Prinieslo nám to pozitívny
výsledok vo väčšom percente triedenia a menšom
množstve zmesových komunálnych odpadov.
Náklady na odpad sa nám ale zvýšili tým, že obec
si musela začať plniť ďalšiu zákonnú povinnosť,
a to je zabezpečiť vývoz biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Počas celého roku sme sa
snažili riešiť problémy s odpadmi tak, aby sme
obyvateľom triedenie uľahčili.
V roku 2021 prebiehali náročné jednania našej
obce so zástupcami PTH, a.s., Prievidza. Spoločnosť
plánuje realizovať v areáli Bane Cigeľ energetické
zdroje na ekologické vykurovanie mesta Prievidze,
Novák a obce Zemianske Kostoľany. V rámci
realizácie tohto projektu investor plánuje viesť
novonavrhovaný horúcovod pozemkami obce –
účelovými komunikáciami (poľnými cestami). Obec
je v jednaní s investorom o kompenzácii za ťarchu,
ktorá vznikne na pozemkoch obce. V prípade

úspešných jednaní a realizácie stavby, by sme mohli
získať do vlastníctva časť pozemkov z areálu Bane
Cigeľ, čo by nám umožnilo premiestniť zberné
miesto a následne sa zapojiť do žiadosti o dotácie na
zriadenie zberného dvora.

životoch, čomu sa chceme vyhnúť. V súčasnosti
čelíme zmenám v klíme, ktoré výsadbu, ako aj výruby
ovplyvňujú. Názory občanov na prípadný výrub, alebo
výsadbu sa značne líšia, preto je podstatné a dôležité
vykonávať túto činnosť odborne a plánovane.

V roku 2021 sa obec zapojila do niekoľkých
grantových výziev, a to na zakúpenie čistiaceho
automobilu, ktorý by mal slúžiť na čistenie miestnych
komunikácií, vybudovanie vodozádržného zariadenia
na sídlisku Boriny, ktoré by malo zachytávať dažďovú
vodu a následne slúžiť na zavlažovanie parku.
Prostredníctvom TJ Baník Sebedražie sme sa zapojili
do menších výziev TSK, ako je výzva „Zelené oči“,
v rámci ktorej sme boli úspešný a budeme v obci
inštalovať cyklostojany, alebo výzva „Dajme spolu
gól“ na podporu športu u detí a mládeže. V rámci
sociálnej oblasti sme sa zapojili do výzvy Podpora
opatrovateľskej služby a predbežne sme získali
približne 60-tisíc eur na obdobie 24 mesiacov.

V roku 2022 plánujeme aj výmenu dvoch
autobusových zastávok pri kostole a pri obchode
Koruna, ktoré sú značne poškodené.

Čo plánujeme
Z dôvodu neskorého dodania orientačných tabúľ
sme presunuli realizáciu informačného značenia
v našej obci na začiatok roku 2022. Pre krátky termín
realizácie prác nám do prvej polovice roku 2022
prechádza aj úprava priestranstva pred obecným
úradom.
V roku 2022 je povinnosťou obce ako právnickej osoby
rovnako ako všetkých občanov obce, , zabezpečiť
pripojenie objektov na splaškovú kanalizáciu.
V rámci dlhodobých plánov a investičných činností
obec pracuje na stavebných povoleniach pre IBV
Dúbravka, riešení chodníka, ktorý by priebežne
spojil centrum obce (kultúrny dom, kostol, ZŠ) tak,
aby nedochádzalo k rizikovému prechodu v časti
križovatky ul. Banícka a ul. Hlavná a projektovom
riešení a príprave miestnych komunikácií na sídlisku
Boriny.
Rovnako máme v pláne majetkovo usporiadať
pozemky pred kultúrnym domom, naďalej riešiť
možnosť realizácie kruhového objazdu na štátnych
komunikáciách a na to priliehajúcich miestnych
ciest, prechodov a zastávok. Je potrebné povedať, že
akékoľvek zásahy do štátnych komunikácií, ktorými sú
u nás cesty na ul. Košovská, Hlavná a Športová musí
realizovať vlastník nehnuteľnosti, teda Trenčiansky
samosprávny kraj (TSK). Obec môže len neustále
a opakovane apelovať na nutnosť umiestnenia
prechodov pre chodcov a iných bezpečnostných
prvkov, ktoré na týchto cestách chýbajú.
Už tretí rok riešime chátrajúcu a neudržiavanú
nehnuteľnosť na ul. Košovská, kde sa uskutočnili
tri osobné stretnutia s právnikmi vlastníka stavby
SSC a.s. Pracujeme aj s alternatívou získania
nehnuteľnosti do osobného vlastníctva, čo je v tejto
dobe veľmi zdĺhavé, keďže sa opäť jedná o majetok
štátu. V roku 2022 plánujeme riešiť intenzívnejšie
odstraňovanie inváznej rastliny, ktorá sa nachádza
na ul. Záhrady. Budeme pokračovať v kvalitnejšej
starostlivosti o verejné priestranstvá, do ktorej
by sme chceli zapojiť aj verejnosť a organizácie,
ktoré obec podporuje. Spracovávame odborný
posudok drevín nachádzajúcich sa na obecných
pozemkoch, prípadne pozemkoch ktoré má obec
v nájme, z dôvodu posúdenia stavu drevín, ich
nutnosti výrubu a náhradnej výsadby. Opakovane
sa stáva, že neudržiavané dreviny spôsobujú v iných
samosprávach škody na majetku, dokonca aj na

Pár slov na záver
Obec má v rámci platných a neustále
pribúdajúcich zákonov a zmien zákonov stále
viac povinností. Niektoré sú bežnému občanovi
úplne nepostrehnuteľné, niektoré sú pre neho
viditeľné, podstatné a naliehavé. Obec zabezpečuje
údržbu verejných priestorov a objektov dvomi
zamestnancami. Do ich činnosti spadá kosenie,
čistenie
verejných
priestorov,
opravovanie
havarijných stavov, správa cintorína a zberného
miesta. V predchádzajúcich obdobiach zamestnávala
obec zamestnancov v rámci programu VPP, ktorí
už v súčasnosti nie sú k dispozícii. Preto je veľmi
prospešné a pre nás všetkých prínosné, keď sa sami
obyvatelia zapájajú do čistenia priestorov a plôch
v okolí svojich domovov aj napriek tomu, že to ich
povinnosťou nie je. Obec sa bude v budúcnosti
zaoberať aj vznikom sociálneho podniku. V roku 2022
sa budeme snažiť zabezpečiť lepšiu informovanosť
občanov, či už na webovom sídle obce alebo
prostredníctvom vydávania novín, rovnako však
uvítame osobný kontakt, či už na obecnom úrade a
na rokovaniach zastupiteľstva.
Vážení občania, ani sme sa nenazdali a prichádzajú
posledné dni roku 2021. Nie je to tak dávno, čo sme
sa lúčili s tým starým 2020 a s nádejou pozerali do
nového roku, želajúc si, aby priniesol ukončenie
pandémie, stabilitu politickej scény a viac radosti do
našej každodennosti. Musím konštatovať, že sa tak
nestalo. Napriek tomu sme sa snažili aj v zhoršených
podmienkach realizovať aspoň časť kultúrnych
a športových podujatí. Komisie pri OcÚ pracovali
a riešili problémy počas celého roka. Materská
a základná škola pružne dodržiavali a vyhodnocovali
novovzniknuté situácie v rámci nákazy a meniacich
sa opatrení. Organizácie v obci aj so zviazanými
rukami hľadali prestávky v opatreniach, aby sa im
podarilo usporiadať aspoň časť svojich plánov. TJ
Baník Sebedražie po celý rok zápasila s tým, aby
neprestala tréningová činnosť a mohli sa odohrať
všetky zápasy.
Zamestnanci OcÚ a poslanci
zastupiteľstva sa aktuálne podieľali na chode obce,
riešili problémy Vás všetkých tak, aby bola dodržaná
litera zákona, ale aj Vaša spokojnosť. Chcem sa týmto
všetkým poďakovať .
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorým
život v obci nie je ľahostajný, Vám, ktorí ste sa
zapojili svojou prácou do skrášlenia a čistoty obce,
taktiež svojím názorom, či už pozitívnym alebo
konštruktívnou kritikou prispeli k zmenám v obci.
Mohla by som napísať nekonečný rad želaní do
nového roku 2022, začať pandémiou, politickou
scénou a skončiť pri šťastí a zdraví. Všetci však
vieme, čo k životu potrebujeme najviac a čo je pre
nás dôležité, a tak Vám želám, aby sa Vám práve to
naplnilo, aby ste rok 2022 prežili radostne a s tými,
ktorých máte radi, aby ste neboli vystavení žiadnym
bolestivým stratám a dokázali si užiť každý deň.
Krásne prežitie vianočných sviatkov Vám želám.
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Web a mobilný rozhlas

[ Vladimír Medňanský, poslanec OcZ ]
Vážení spoluobčania,

Vážení spoluobčania,

V najbližšom obdobíVážení
by sme
radi pristúpili k modernizácii webových stránok
V najb
spoluobčania,
našej obce, ako aj k novým spôsobom pre modernejšiu a efektívnejšiu
našej
komunikáciu medzi občanmi a obcou.
V najbližšom období by sme radi pristúpili k modernizácii webových stránok
komu
našej obce, ako aj k novým spôsobom pre modernejšiu a efektívnejšiu
Spolu s novou stránkou pre vás pripravujeme službu Mobilný Rozhlas,
vďaka ktorej s vami budeme môcť komunikovať moderne a efektívne.
komunikáciu medzi občanmi a obcou.
Spolu
Občania, ktorí sa do Mobilného Rozhlasu zaregistrujú, od nás budú
Spolu s novou stránkou pre vás pripravujeme službu Mobilný Rozhlas, vďaka
dostávať dôležité informácie o dianí v Sebedraží, a to prostredníctvom
ktore
ktorej s vami budeme môcť komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí
SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.
sa do
sa do Mobilného Rozhlasu zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité
Čo vám prinesie registrácia do Mobilného Rozhlasu?
inform
informácie o dianí v Sebedraží, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo
» Novinky z úradu priamo do telefónu
správ do
» Upozornenie na krízové situácie, ako možné výpadky energií, blížiace
sa aplikácie.
správ
víchrice, dopravné uzávierky,...
» Pozvánky na športové a kultúrne akcie
» Účasť na verejných
Čoanketách
vám prinesie registrácia do Mobilného Rozhlasu?
» Mobilný rozhlas dokáže sprostredkovať informácie spoluobčanom aj
Čo vám prinesie registrácia do Mobilného Rozhlasu?
» Novinky z úradu priamo do telefónu
formou hlasovej správy
» Upozornenie na krízové situácie, ako možné výpadky energií,
Registrácia bude zdarma!
blížiace
víchrice,
dopravné
uzávierky,...
V registračnom procese
si sa
môžete
nastaviť,
aké
informácie vás zaujímajú.
Vaše údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR nariadením o ochrane
osobných údajov. » Pozvánky na športové a kultúrne akcie

» Novinky z úradu priamo do telefónu

» Upozornenie na krízové situácie, ako možné výpadky ene
blížiace sa víchrice, dopravné uzávierky,...

» Účasť na verejných anketách
Ako sa bude dať zaregistrovať?
» Pozvánky na športové a kultúrne akcie
» Cez webovú stránku
» Mobilný rozhlas dokáže sprostredkovať informácie
» Cez mobilnú aplikáciu
Mobilný aj
Rozhlas
spoluobčanom
formou hlasovej správy
» Účasť na verejných anketách
» Vyplnením registračného letáku a predaním na úrad obce Sebedražie
Spoločne s moderným spôsobom komunikácie chceme pripraviť Systém na hlásenie podnetov od občanov. Pokiaľ na území našej obce
» Mobilný rozhlas dokáže sprostredkovať informácie
narazíte na neporiadok,
čiernu
skládku,
Registrácia
bude
zdarma!rozbitú lavičku alebo lampu ktorá nesvieti, stačí problém vyfotiť a jednoducho nahlásiť cez
spoluobčanom aj formou hlasovej správy
aplikáciu Mobilný Rozhlas.
V
registračnom
procese
si
môžete
nastaviť,
aké
informácie
vás
zaujímajú.
Vaše údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR nariadením o
My sa postaráme o to, aby bol problém čo najrýchlejšie vyriešený.
ochrane osobných údajov.
Ďakujeme všetkým, ktorí majú záujem z našej obce vytvoriť lepšie miesto pre život!

Registrácia bude zdarma!

Za vydarenými
sú ochotní
ľudia
Ako sa bude daťpodujatiami
zaregistrovať?
V registračnom procese si môžete nastaviť, aké informácie
[ Ing. Jaroslav Popelka,
kultúrnej komisie ]
» Cezpredseda
webovú stránku

ochrane osobných údajov.

Začiatkom
Dovoľte mi, aby som
sa mobilnú
Vám touto
cestou
» Cez
aplikáciu
Mobilný
Rozhlas tohto roka sme robili plán úloh, V októbri máme v pláne urobiť uvítanie detí
prihovoril. Už druhé volebné obdobie kde sme začali dňom detí, ktorý sa najmä do života v našej obci, v novembri by sme
najmenším
veľmi
páčil.
Potom sa nám chceli zorganizovať posedenie s jubilantmi
pôsobím v obecnom
zastupiteľstve
ako letáku
» Vyplnením
registračného
a predaním
na úrad
obce Sebedražie
poslanec. Štafetu vo vedení kultúrnej podarilo urobiť Jánsku vatru, kde sme a 17. novembra urobiť lampiónový sprievod
Ako savatru
bude obcou.
dať zaregistrovať?
komisie som prebral od Alenky Šimkovej. spoločne s Jankom Tomíkom postavili
Ani som netušil, aké záležitosti budem riešiť z dreva od nášho urbáru. Bolo to podujatie
organizované
prvýkrát
a myslím,
že
by V stránku
a s akými ľuďmi sa budem
stretávať.
Mal som
Spoločne
s moderným
spôsobom
komunikáciepo
chceme
pripraviť
Systém
hlásenie
podnetov
občanov.
Pokiaľuvítanie
na územídetí
našejdo
novembriodsme
pripravili
» Cezna
webovú
z tohoskládku,
mohla byť
pekná
tradícia.
z toho obavy, ale ako
čas
plynie,nadostávam
životastačí
v našej
obci, vyfotiť
ktoré sme
riešili osobným
obce
narazíte
neporiadok, čiernu
rozbitú
lavičku
alebo lampu ktorá nesvieti,
problém
a jednoducho
sa do toho, ako organizovať podujatia pre
darčeku a finančného príspevku
nahlásiť cezpunč,
aplikáciu
Mobilný Rozhlas.
» Cez mobilnúodovzdaním
aplikáciu
Rozhlas
občanov. Či už novoročný
obecný
Organizačne najväčšiu a najnáročnejšiu
obce.
TaktiežMobilný
sme prvýkrát
pozvali do obce
ples, stavanie májov, uvítanie detí do života akciu, Babka vo fazuli, sme tento rok Mikuláša , ktorý sa v tomto režime aspoň
My
sa
postaráme
o
to,
aby
bol
problém
čo
najrýchlejšie
vyriešený.
a mnohé ďalšie.
realizovali v menšom, ale zato »vVyplnením
domácej prešiel
ulicami zamával
a položil
im obc
registračného
letáku adeťom
predaním
na úrad
zostave.
Som
veľmi
rád,
že
návštevníci
do
topánky
sladkosť.
Ďalšie
plánované
akcie
Ďakujeme všetkým, ktorí majú záujem z našej obce vytvoriť lepšie miesto pre život!
Musím poďakovať všetkým členom mali okrem dvoch kapiel aj širokú ponuku , lampionový sprievod, zdobenie stromčeka
kultúrnej komisie ako aj zamestnancom občerstvenia. Zabezpečili ho naši „starí sme pre obmedzenia museli zrušiť.
obecného úradu, že sú ochotní a nápomocní páni“ z telovýchovy i miestne pohostinstvá V súčasnosti ešte nevieme či sa nám podarí
panis moderným
pri všetkých podujatiach.
súčasnostiposlanec
sú Lussy
zorganizovaťspôsobom
aspoň vítanie
nového roka
pri
Spoločne
komunikácie
chceme
pri
Vladímír VMedňanský,
OcZ a Baník. Veľmi pekne ďakujem
ľudia čoraz menej ochotní zapájať sa do Kotríkovej, ktorá robila odborný dohľad punči pred kultúrnym domom.
obce
narazíte
na
neporiadok,
čiernu
skládku,
rozbitú
lavičk
všeobecne prospešných činností nezištne, nad prípravou babiek. Vďaka tiež patrí pani
v Koši,
len tak pre dobrý pocit. V našej dedine Píšovej, vedúcej školskej jedálne
Plánov doMobilný
ďalšiehoRozhlas.
roku máme mnoho,
nahlásiť
cez aplikáciu
takých, našťastie, máme. Málokto si totiž ktorá mi pomohla očistiť a pomlieť celkovo ale všetko záleží od pandemickej situácie.
uvedomuje, že obec, to nie je len orgán až 55 kg zemiakov. Naše šikovné a vždy Preto Vám želám najmä pevné zdravie, veľa
My komisie
sa postaráme
o to, aby
bolsa
problém
čo najrýchlejšie
vy
samosprávy. Ale sú to ľudia, ktorí všetko nápomocné členky z kultúrnej
optimizmu
a teším
na stretnutie
s Vami.
pripravia, od priestorov, kde sa stretávame, babky vyprážali v kultúrnom dome a urobili
ich okolo štyristo.
cez občerstvenie až po upratanie.
Ďakujeme všetkým, ktorí majú záujem z našej obce vytvor

Vladímír Medňanský, poslanec OcZ
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Rekonštrukcia plochy pred OÚ
[ Ing. Ivan Leitmann, predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia ]
V
tomto
článku
mám
za
úlohu oboznámiť vás s jednou
z plánovaných stavebných investícii
na rok 2022. Je ňou rekonštrukcia
plochy pred obecným úradom.
Rekonštrukciu zvažujeme už niekoľko
rokov a termín jej realizácie, jar
roku 2022, sme zvolili s ohľadom na
nutnosť pripojenia obecného úradu
na splaškovú kanalizáciu. To je aj
jeden z hlavných dôvodov, prečo sme
sa rozhodli k tejto investícii pristúpiť
a prečo dostala prioritu v zozname
ďalších,
možno
potrebnejších
investícií.
Takže v prvom rade je to nutnosť
pripojiť objekt obecného úradu na
splaškovú kanalizáciu. Zároveň by
sme chceli po odpojení existujúcej
žumpy, prerobiť aj rozvody dažďovej
kanalizácie, ktoré chceme napojiť do
prázdnej žumpy a tým zachytávať
dažďovú vodu a využívať ju na
polievanie a hospodárske účely. Už
len realizáciou týchto dvoch rozvodov
sa rozbije skoro tretina existujúcej
plochy. Ďalším problémom je
nedostatok parkovacích miest.
Určite dobre poznáte situáciu, keď
potrebujete niečo vybaviť na úrade,
alebo na pošte a pred úradom je
plno. Rozšírením existujúcich plôch
vieme vytvoriť tri nové parkovacie
miesta. Rovnako problémom sú
pred obecným úradom prerastené
ihličnany. Dávno prerástli mierku
objektu a počas búrok a silných
vetrov ohrozujú pádom budovu, tak
ako je to na mnohých iných miestach
v obci. Zároveň znemožňujú
monitoring plochy a vstupu
do
objektu,
bezpečnostnému
kamerovému systému.
Celá plocha, ako aj celý priestor
je morálne a funkčne zastaraný
a
aj
jeho
vzhľad
pôsobí
neesteticky a neprívetivo. Zďaleka
nenapĺňa predstavy o modernej
reprezentačnej verejnej ploche,
ktorá
by
mala
kvalitatívne
zvyšovať hodnotu urbanistického
priestoru, v ktorom sa dennodenne
pohybujeme a užívame ho. Preto
sme po dôkladnom zvážení všetkých
pre a proti dali projektu zelenú.
Riešená
plocha
–
priestor,
je
ohraničená
opornými
múrmi,
budovou
obecného
úradu, chodníkom a miestnou
komunikáciou (slepá ulica – prípojka
k Hlavnej ulici ). Novým návrhom
je potrebné zosúladiť a zabezpečiť
množstvo funkcií, ako je pohodlný
a bezpečný vstup do objektu,
možnosť parkovania osobných
automobilov, možnosť stretávania
sa a zhromažďovania občanov, ale
aj oddych a čerpanie informácií.
Všetky tieto funkcie si vyžadujú
zároveň využitie celej plochy,
ale aj jej priestorové členenie na
zóny a intímne priestory. Preto
bolo zvolené riešenie celoplošne
vydláždenej plochy, kde jednotlivé
zóny a funkcie budú minimalisticky

odčlenené, zmenou farby dlažby,
líniami záhonov, ostrovčekmi zelene
a prvkami drobnej architektúry.
Tieto
budú plochu rozdeľovať,
ale nie natoľko, aby stratila svoju
otvorenú
priestrannosť.
Celá
plocha bude pokrytá betónovou
dlažbou v svetlosivej a hnedej
farbe v kombinácii niekoľkých
formátov
100/100,
100/200,
200/200, 200/300 a 300/300
mm. Chodník široký 2 metre bude
obojstranne lemovaný kvetovými
záhonmi a bude vytvárať hlavnú
pozdĺžnu líniu plochy, rovnobežnú
s oboma opornými múrmi. Kolmo
na chodník budú vedené priečne
línie. Hnedý pás dlažby oddeľujúci
parkovacie miesta, za ktorým budú
dva zelené ostrovčeky a priečna
línia
odvodňovacieho
žľabu.
Pravý oporný múr bude až do
výšky zábradlia obložený zvislým
dreveným latkovým obkladom
z červeného smreku, do ktorého
budú
zakomponované
lavičky
a drevené boxy pre uloženie nádob
na odpad. Na drevenom obklade
bude turistická informačná mapa
obce. Pred pamätnou tabuľou
bude vytvorená zóna s lavičkou
a záhradným svietidlom.
Ľavý
oporný múr sa očistí od farby a natrie
ochranným sivým náterom na
betón. Celá plocha bude odvodnená
do nového zberného žľabu. Dažďové
vody z plochy a zo strechy obecného
úradu budú odvedené do zásobníka
(stará žumpa) s prepadom do
potoka. V miestach, kde budú
osadené lavičky, sa nainštaluje nízke
parkové osvetlenie. Hlavná zeleň
bude vysadená v dvoch pozdĺžnych
záhonoch
(riadky
levandule
v štrkovom podklade) a dvoch
obdĺžnikových ostrovčekoch, kde
budú osadené tri nízkokmenné
listnaté stromy s podrastom
s listnatých ťahavých kríkov. Lokálne
bude v ploche osadených niekoľko
kvetináčov s drobnou kvetinovou
a kríkovou výsadbou. Do plochy
budú ešte osadené drobné technické
prvky, stojany na bicykle, stojan na
„máj“ a vianočný stromček, nové
oznamovacie tabule.
Predpokladaný termín realizácie
je marec – máj 2022. Všetko ale
závisí od priazne počasia, tak ako
všetky vonkajšie stavebné realizácie.
Počas výstavby bude nutné dočasne
obmedziť niektoré funkcie, hlavne
parkovanie. Dôležité je, aby si všetci
uvedomili, že tí, ktorí navštívia
obecný úrad, poštu, alebo len sa
budú pohybovať v blízkosti po
chodníku, budú sa pohybovať na
stavenisku, resp. v jeho dotyku.
Preto bude potrebné, aby boli ľudia
obozretní a ohľaduplní.
Verím, že sa dielo podarí
k spokojnosti všetkých tak, aby
slúžilo a mali sme z neho potešenie
nielen my, ale aj ďalšie generácie
prichádzajúce po nás.
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Z histórie aj života našej materskej školy
[ Mgr. Katarína Hepnerová, riaditeľka materskej školy ]
Materská škola v Sebedraží bola
zriadená na sídlisku Boriny (tzv. banícke
sídlisko) v roku 1968 ako jednotriedna
s kapacitou 25 detí. Dnes sa nachádza na
tom istom sídlisku
v dvoch budovách.
V roku 2013 bola obnovená aj tretia trieda,
ktorú obec ešte v roku 2005 zatvorila
z dôvodu nízkeho počtu detí. Trieda
a priestory boli zrekonštruované a vybavené
novým zariadením. Následne prešla aj
hlavná budova značnou rekonštrukciou,
v suteréne bola zriadená jedáleň a výdajňa
stravy. Veľmi to pomohlo k plynulejšej
organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti,
pretože sa odbúralo podávanie stravy v
triedach. Rekonštrukciou prešli aj detské
umyvárne, toalety a práčovňa. Taktiež
sa môžeme pochváliť novým nábytkom
v detskej šatni a triedach. Kompletne
sme vymenili staré neónové svietidlá
za praktickejšie, krajšie a úspornejšie
led svietidlá. Celkovo priestory dostali
nádych modernejšej škôlky, kráčajúcej
s dobou. Všetky triedy sú už vybavené
modernou
informačno-komunikačnou
technikou, čo pomáha využívať vo
výchovno-vzdelávacom
procese
aj
inovatívne metódy a rozvíjať u detí digitálne
zručnosti. V neposlednej rade nemôžeme
nespomenúť nanovo vybavený bezpečnejší
školský dvor a oplotenie školského areálu.
Ako v každej staršej budove, tak aj v našej
materskej škole sa ešte stále nájdu
nedostatky, ktoré je potrebné riešiť. Zub

času je neúprosný, preto si niektoré veci
pýtajú výmenu alebo opravu. Zapájame
sa do rôznych projektov, aby sme
získali financie a mohli stále vylepšovať
a modernizovať naše priestory, aby bol
pre deti čas strávený v materskej škole
záživnejší, zaujímavejší a chodili do škôlky
s radosťou.
Pri materskej škole pôsobí občianske
združenie pod názvom „Združenie rodičov
a priateľov materskej škôlky Sláviček“,
vďaka ktorému sme si už značne finančne
pomohli. Aj touto cestou chcem poďakovať
všetkým sponzorom, rodičom, ktorí nám
pomáhajú a naše zámery podporujú.
K dnešnému dňu máme
materskú školu trojtriednu s kapacitou 57
detí. Poskytujeme poldennú aj celodennú
starostlivosť deťom vo veku od 2,5 – 6
rokov, deťom s odloženým nástupom
povinnej školskej dochádzky po novom
od 1.1.2021 a deťom, ktoré pokračujú
v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Poskytujeme predprimárne vzdelávanie
a dopĺňame rodinnú výchovu s cieľom
dosiahnuť emocionálnu, sociálnu a
kognitívnu (poznávaciu) úroveň dieťaťa
ako základ pripravenosti na následné
školské vzdelávanie. Naša materská škola je
zameraná na podporu ľudovej slovesnosti
a podporu zdravého životného štýlu.
Pomocou zážitkového učenia pri rôznych
aktivitách a akciách sa deti oboznamujú
so zvykmi našich predkov. Tradície

udržiavame rôznymi aktivitami ako je
napríklad nakladanie kapusty do súdka,
návšteva Mikuláša, pečenie medovníkov
a vianočných oblátok, stavanie mája
a ďalšie. Taktiež našou prioritou je podpora
pohybu a uvedomenie si dôležitosti
starať sa o svoje zdravie, ako aj o zdravie
nás všetkých tým, že dbáme o životné
prostredie, učíme deti separovať a pod.
Tento
školský
rok
máme
v škôlke výnimočne 60 detí, nakoľko nám
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
z dôvodu vysokého záujmu
povolil
výhradne na školský rok 2021/2022 navýšiť
kapacitu o 3 deti. Počas zápisu v máji 2021
bolo prijatých 18 žiadostí. Z   kapacitných
dôvodov nebolo možné kladne vyhovieť
štyrom žiadostiam. Z celkového počtu
máme 22 predškolákov, vrátane troch
detí, ktoré pokračujú v povinnom
predprimárnom vzdelávaní . Minulý, ale aj
tento rok sme museli upustiť od množstva
akcií, nakoľko nám bránili a bránia
v ich realizácii obmedzenia spojené
s ochorením Covid 19. Pevne dúfame, že
do budúcnosti sa opäť budeme môcť vrátiť
k predplaveckej príprave, karnevalu, ako aj
k iným aktivitám a akciám.
Veľmi sa tešíme z našich nových detičiek,
ktoré k nám nastúpili v septembri. Krásne
sa adaptujú na nové prostredie, nových
kamarátov a pani učiteľky.

Zápisky z obecnej kroniky
[ Ing. Dana Kolláriková ]
Vážení čitatelia,
vítam Vás pri druhej časti Zápiskov
z obecnej kroniky. Tentokrát sa pozrieme
do roku 1952. Písanie je rozdelené do
niekoľkých oblastí, z ktorých som sa snažila
zachytiť to podstatné. Priznám sa k dvom
veciam. Po prvé, písmo v kronike je krásne,
ale niekedy ťažko čitateľné, texty, ktoré tu
budú citované sú presné a nezmenené. Po
druhé, čítanie kroniky ma úplne pohltilo,
hoci mám teraz naozaj nedostatok času,
vrátiť sa takto do minulosti a čítať o našej
dedine, vo mne podnecuje myšlienky na
ťažší a predsa možno v niečom radostnejší
život, na väčšiu súdržnosť ľudí, schopnosť
robiť veci spoločne a tešiť sa z maličkostí.
Želám Vám, aby ste z výletu do histórie
mali aj Vy aspoň trochu potešenie.
Začiatok citácie z roku 1952:

Krátky politický úvod:

Medzinárodná situácia sa priostruje.
Svet zostáva i naďalej rozdelený na dva
tábory: tábor socializmu, pokroku a mieru,
vedený SSSR, najväčším zástancom
mieru, generalissimom Stalinom a tábor
kapitalizmu, úpadku, príprav novej vojny
na čele s USA. V Kórei zúri ďalej vojna
a na pôde OSN nemôžu nájsť spôsob
riešenia tohoto nebezpečného konfliktu.
Zdá sa, že Kórea zostáva dobrým miestom

nebezpečného, vhodnou príležitosťou pre
západné mocnosti na vyskúšanie nových,
smrtonosných zbraní. Zdá sa, že ľudia sú
hluchí a nechcú počuť ani hlasy pracujúcich,
ktorí na kongresoch ochrancov mieru
žiadajú okamžité zastavenie tejto vojny....
Zatiaľ čo sa svet kapitalizmu horúčkovite
pripravuje na novú vojnu, tábor socializmu
obnovuje svoje vojnou zničené kraje
a mení prírodu. Dôkazom toho sú
gigantické stavby komunizmu v SSSR.
U nás zlepšujeme výrobu v každom odvetví
priemyslu, zvyšujeme výnosy našich polí,
rozorávame medze a zakladáme nové
a nové JRD.....
To všetko robíme preto, aby náš človek
viac nemusel vandrovať za chlebom
po šírom svete, aby nemusel v cudzích
službách a cudzím pánom slúžiť, ale
aby našiel spokojné žitie doma v kruhu
najbližších. A dnes sa situácia zmenila
na dobré aj v našej obci. Zatiaľ čo ešte za
prvej ČSR odchádzalo skoro pol dediny na
robotu do Rakús, Čiech, Moravy a inde,
dnes sa priamo bijeme o každého chlapa
a každú ženu a keby bolo u nás ľudí aj
desaťkrát viacej, ako je teraz , nestačili by
ešte na tie veľké a krásne úlohy, ktoré nám
ukladá súborný plán Slovenska.
Vzostup životnej úrovne v obci:
Zmenila sa teda situácia aj vo vlastnej
obci. Ustupujú staré nízke domky s čiernymi

kuchyniami, pokryté slamenou strechou
(čo ešte možno vidieť u roľníka Jozefa
Kulicha) a na ich miesta nastupujú pekné,
vzdušné, moderne vystavané, viacizbové
domky z pálenej tehly, alebo z kameňa.
Že stúpa životná úroveň našich občanov,
hlavne robotníkov, toho dôkazom je tá
skutočnosť, že najkrajšie domky si behom
pár rokov postavili práve robotníci (M.
Čertík, Benkovičovci atď.) Stúpanie životnej
úrovne je vidieť aj v bytovej kultúre. Domy,
ktoré predtým nikdy nevideli okrem
obyčajnej postele, stola a drevených lavíc
žiaden iný nábytok, dnes sú renovované
a majú moderný nábytok, koberce, záclony
atď. Vyššiu životnú úroveň občanov vidieť
aj z ich obliekania. Skoro naraz zmizli
nepraktické krpce s dlhými návlekmi,
zmizlo oblečenie z domáceho, ľanového
plátna a na ich miesta nastúpili výrobky
našich priemyselných robotníkov. Pracujúci
dostávajú šatenky v hodnote 120 bodov
a na tieto si môžu kupovať viazaný textil za
lacnejšie ceny ako na voľnom trhu. Voľný
trh je zásobovaný pomerne s kvalitnejšími
výrobkami, jeho ceny sú však značne
vyššie. Napr. mužská košeľa do práce,
alebo na sviatok stojí na viazanom trhu 20
bodov a od 250-300 Kčs. Táto istá košeľa
na voľno stojí od 600 – 800 Kčs. Konfekcia –
šaty pre muža na viazanom trhu 70 bodov
a od 2700-3000 Kčs.
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Na voľnom trhu tá istá konfekcia stojí
od 5 000-6 000 Kčs. Priemyselný zárobok
robotníka (v Chemickej továrni, ČSD a pod.
) sa pohybuje od 3 500-5 000 Kčs. Zárobok
baníka sa pohybuje pri 100% plnení plánu
od 4.500-7.000 Kčs, ba pri prekročenom
plánu na 165% dosahuje až 15.000 Kčs
btto....
Zmenila sa teda značne situácia v obci.
Roľníci nechodia viacej ponúkať svoje
výrobky do mesta, ale naopak prinášajú
z mesta batohy tovaru, lebo zárobky
príslušníkov rodiny im toto umožňujú.
Ešte na jeden maličký príklad by som
chcel poukázať, ktorý bude hovoriť o tom,
ako sa zmenil svet. Poznal som v obci
roľníka, ktorý keď si chcel kúpiť 10 cigariet
„ Zorky“ tak musel ukradnúť z kurína
vlastnej žene na to 3 vajcia. Dnes je tento
človek robotickým riaditeľom (v Štátnom
žrebčinci v Topoľčiankach) a ten, kto má
3 vajcia, môže si za ne kúpiť pri odpredaní
na viazanom trhu 12 kusov Bystríc, pri
odpredaji na voľno 30 kusov. A čo starí
ľudia, ktorí už nevládali robiť? Kto sa
predtým o týchto ľudí staral? Nikto, iba
ak ich najbližší príbuzní, ktorí týmto ľuďom
dávali najavo, že sú tu zbytoční a mohli by
sa už pobrať za svojimi. Dnes sa situácia
zmenila značne aj v tomto smere. V našej
obci poberá 45 občanov, starších ako 65
rokov sociálny dôchodok vo výške 7001.500 Kčs.

Poľnohospodárstvo:
Zatiaľ čo v okresnom merítku je už 18.3%
ornej pôdy scelené v 16 JRD, v našej
obci sa na tomto poli, okrem založenia
Prípravného výboru JRD neurobilo nič.
Nevedno presne povedať prečo?.......
Roľníci ťažko znášajú odovzdávanie
povinných kontingentov .ktoré sa im zdajú
priveľké ....
Naši roľníci odovzdali v tomto roku pre
verejné zásobovanie toto množstvo
poľnohospodárskych produktov :
724 g obilia
280,85 g zemakov
(bolo predpísaných 1939 g)
33,907 kg hov. mäsa (bolo predpísaných
24,750 g)
9.234 kg ošípaných
33 384 ks vajec
69.300 l mlieka
444 kg hydiny
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Štatistika:
Prvého januára bolo v obci 787 obyvateľov.
Z tohto počtu v pracovnom pomere
(doma, na roli, alebo v priemysle) bolo
zaregistrovaných 296 mužov a žien
a zbytok, tj. 491 obyvateľov tvorili
deti školopovinní žiaci.
Z počtu 296 bolo zamestnaných:
1) 95 v rôznych národných podnikoch
(Carpathia, Tehelne, Zdroj, cesty atď.)
ako robotníci, alebo administratívni
pracovníci
2) 15 u ľudovej správy (MNV, ONV)
a v rôznych národných podnikoch ako
úradníci
3) 38 mužov je zamestnaných v baniach
( NUB a HUB)
4) 20
mužov
je
zamestnaných
v Chemických závodoch
5) 18 je zamestnaných u železnice
(ako posunovači, výhybkári, kuriči
a sprievodcovia). Z toho počtu sú
2 ženy, Kulichová a Gregoreje –
sprievodkyne a G. Franková
6) 7 u ČSaD ako sprievodcovia
a administrat. pracovníci
7) 58 je takých, čo sa zamestnávajú
výlučne poľnohospodárstvom
8) 160 je zamestnaných doma ako
domáci
9) 45 občanov starších ako 65 rokov
poberá starobný dôchodok

Počasie:
Zima bola zo začiatku mierna, potom
koncom mesiaca februára napadlo až vyše
120 cm snehu. Toto zapríčinilo zrútenie
12 striech a prerušenie autobusovej
dopravy. V horách zahynulo hodne zvere
(zajacov, srniek , jeleňov) a ovocné stromy
boli obožraté až po koruny. Starí občania
hovoria , že takej zimy nebolo už 70 rokov.
Rok nebol dobrý, Apríl bol teplý, ba priamo
horúci, čo zapríčinilo že s jarnými prácami
sa začalo predčasne a tak aj zasadené
plodiny zavčasu vyšli. Na to prišli v máji
mrazy. Vo dňoch 18-21.mája ukazoval
teplomer až - 1°C. Zmrzli rozkvitnuté
ovocné stromy, zamrzla fazuľa, kukurica
a listy na orechoch. Leto bolo veľmi suché.
Od 15. júna do septembra vôbec nepršalo.
Toto sucho bolo pre poľnohospodárov
priamo katastrofa. Okopaniny vyschli,
fazuľa a iné strukoviny sa neurodili vôbec,
takže roľníkovi sa neurodilo ani to, čo
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zasadil. Zemiaky týmto suchom tiež veľmi
utrpeli. Roľníci nemohli splniť povinné
smluvné dodávky, a to malo za následok,
že týmto neplničom neboli vydávané lístky
na cukor a mydlo. Jeseň bola zase mokrá,
takže sa nedali vykopať dobre zemiaky.
Celkovo sa dá povedať, že na jar zmrzlo,
v lete vyschlo a na jeseň zhnilo.

Kultúra:
V Sebedraží sa stará o osvetovú a kultúrnu
činnosť Miestna osvetová beseda (MOB).
Táto beseda má zorganizovaný jeden
čitateľský krúžok s 20 členmi, 1 súbor
divadelný s 15 členmi, 1 krúžok hudobný
s 10 členmi. V obci sa nachádza jeden
kultúrny dom, ktorý už požiadavke
novej doby vôbec nevyhovuje. (Je starý,
ošarpaný, nemá elektrické osvetlenie).
V roku bolo usporiadaných:
1) 22 hovorov s ľuďmi a verejných
hovorov, účasť 1900 ľudí
2) 11bolo vystúpení súborov ľudovej
tvorivosti, účasť 1785 ľudí
3) 7 kamenných zábav s účasťou asi 1000
ľudí
4) 2 iné akcie s účasťou asi 225 občanov

Športová činnosť:
V našej obci je futbalové družstvo.
Futbalové mužstvo začalo u nás existovať
už v roku 1945, kedy bol kapitánom
mužstva, ako aj organizátorom Jozef Drozd
(už zomrel) a Ján Hrdý. Boli zohraté asi
dva zápasy na Dolných lúkach. Nato asi
rok činnosť tohto mužstva spala. Keď bolo
vymerané ihrisko na Vypálenine, začali sa
odohrávať zápasy temer každú nedeľu.
Kapitánom mužstva bol J. Fifilina. Mužstvo
stále víťazilo vo všetkých zápasoch. Na
Vypáleninách bolo medzitým ihrisko
zrušené a zápasy sa potom hrávali náhodne
kde–tu. Až v roku 1952 sa utvorila riadna
jedenástka, a táto bola zaregistrovaná
v okresnej súťaži. V tejto súťaži obstálo
naše mužstvo na predposlednom mieste,
lebo nemali ešte dostatok kvalitných
domácich hráčov. Zápasy sa odohrávajú na
pridelenom ihrisku–na farárovej lúke.
Vážení čitatelia,
verím, že tak ako mňa, aj Vás čítanie
pobavilo, ale aj obohatilo o dávne
a možno aj prachom zabudnuté
informácie.

Knižnica
Oznamujeme občanom, že v budove
obecného úradu je v prevádzke obecná
knižnica. Touto cestou pozývame
občanov, aby navštívili našu knižnicu
a stali sa jej čitateľmi. Pre čitateľov
máme v ponuke beletriu ako aj odbornú
literatúru pre deti, mládež a dospelých.
Naša knižnica disponuje 4600ks kníh.
Snažíme sa podľa možnosti finančných
prostriedkov obce ,ako aj akceptácie
požiadaviek
dlhodobých
čitateľov
knižnice ročne aktualizovať jej obsah

novými dielami o cca 25ks ale aj viac kníh.
Poplatok za registráciu je v hodnote 1
euro / rok. Prevádzkové hodiny knižnice
sú každú stredu od 15:00 do 17:00hod.
Návšteva knižnice sa
v súčasnosti
riadi platnými opatreniami spojenými
s ochorením Covid 19.

si nájdu čas na knihy aj noví čitatelia, že
v nich knihy už ako keby neobvyklou
formou v dnešnom svete objavovania
a uvádzania nových technológií vzbudia
záujem o získavanie nových informácií,
vzdelávania, či trávenia voľného času aj
touto formou .

Obec touto cestou ďakuje čitateľom,
ktorí aj v tomto ťažkom pandemickom
roku navštevovali našu obecnú knižnicu.

Aj s knihou v ruke si vieme uvoľniť svoju
myseľ a budovať vlastnú kreativitu.
Tešíme sa na vás.

Zároveň veríme, že v nasledujúcom roku
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Odpady rok 2022
ZMENY VO VÝVOZE ODPADOV
REALIZOVANÉ V ROKU 2022
V roku 2022 dochádza na území našej obce
k nasledovným zmenám v systéme vývozu
odpadov:
- vývoz zmesového komunálneho
odpadu sa bude vo všetkých nádobách
(110 l aj 1100l) na to učených
vykonávať v intervale 1x za dva týždne
- v decembri bude zberová spoločnosť
vykonávať čipovanie (umiestnenie
zariadenia na nádobe) na všetkých
zberných nádobách, u ktorých sa
vykonáva vývoz komunálneho odpadu.
Občania budú včas informovaní, v
ktoré dni bude čipovanie prebiehať,
aby mohli smetné nádoby vyložiť pred
nehnuteľnosť. Bude platiť zásada,
že neočipovaná nádoba nebude
vyvážaná,
- zber triedeného odpadu ( plasty ,
kov, sklo, tetrapaky , papier ) bude
prebiehať systémom od domu k domu
v stanovený deň podľa harmonogramu
vývozu

SKVALITNENIE ZBERU TRIEDENÉHO
ODPADU
Základným bodom tohto opatrenia je
frekvencia zberu separovaných zložiek
odpadu,
ktorá
bude
vykonávaná
nasledovne:
·
PLASTY, KOVY, VKM (tetra paky) – raz
za dva týždne. Tieto tri druhy odpadu
sa budú zbierať v jeden deň.

·
·

PAPIER – raz za tri týždne
SKLO – raz za štyri týždne
Do každej domácnosti preto
bude v decembri doručený kalendár
zberu odpadu, v ktorom budú vyznačené
termíny vývozu zmesového komunálneho
odpadu a triedených zložiek odpadu, ako
sú papier, plasty, kovy, VKM (tetra paky)
a sklo.
Každá domácnosť dostane balík
prázdnych vriec, do ktorých budú občania
triediť odpad - papier, plasty, kovy, VKM
(tetra paky) a sklo. Občania rodinných
domov budú deň pred dňom vývozu
vykladať vrecia s odpadom pred svoje
domy. V obci budú z uvedených dôvodov
zrušené verejne dostupné miesta s 1100 l
nádobami na zber triedeného dopadu.
1100 l nádoby umiestnené pred
bytovými domami budú slúžiť výlučne
obyvateľom bytových domov, nakoľko
obyvatelia rodinných domov budú mať
zabezpečený zber priamo od svojich
nehnuteľností a preto ich žiadame, aby
neukladali triedený odpad k nádobám
určeným pre bytové domy.

KRÁTKA
2021

REKAPITULÁCIA

ROKU

V roku 2021 obec Sebedražie
prešla na opatrenie v systéme zberu
odpadov, a to na vývoz zmesového
komunálneho odpadu v rodinných
domoch v intervale raz za 2 týždne. Tento
krok nám potvrdil, že zber v intervale raz
za 2 týždne mal podľa očakávaní niekoľko

pozitívnych momentov. Je to najmä
podstatné zníženie množstva odpadu cca
9 t mesačne a zároveň zvýšenie triedenia
z 21 % na 3 7%. Pre lepšiu predstavu
prikladáme tabuľku, ktorá ale nezobrazuje
úplne presne údaje triedenia, nakoľko
v nej chýba mesiac december 2021.
Veľa obyvateľov si bude klásť
otázku, prečo sa uvedené nemôže odraziť
na cene plateného poplatku za odpad.
Môžem Vás ubezpečiť, že je prianím
každého štatutára , oznámiť obyvateľom
obce, že môže tento poplatok znížiť, avšak
si treba uvedomiť, že ide o službu, ktorej
cena je závislá nielen od „tonáže odpadu“,
ale aj od ceny práce a cien za PHM , ktoré
sa neustále prudko zvyšujú. Okrem toho
obci pribudli ďalšie zákonné spoplatnené
povinnosti, ako je triedenie biologického
odpadu,
biologicky
rozložiteľného
kuchynského odpadu, čo celkovú cenu za
odpadového hospodárstvo v roku 2021
navýšili.
Preto sme pri splnení všetkých
povinností v odpadovom hospodárstve
dosiahli to, že v roku 2022 nedôjde
k zvyšovaniu poplatkov v rámci odpadového
hospodárstva. Aby sme však ďalej
motivovali obyvateľov produkovať stále
menej zmesového komunálneho odpadu
a dôsledne triediť, zavádzame v roku
2022 adresný zber komunálneho odpadu
s očipovanými nádobami, ktoré nám
umožnia mať prehľad o množstvách tohto
odpadu produkovaného na konkrétnych
adresách v obci.

Zber aa likvidácia
likvidácia
v odpadov
obci
SEBEDRAŽIE
za obdobie
2017
- 2021
Zberodpadov
aodpadov
likvidácia
v obci SEBEDRAŽIE
za obdobie
2017 - 20
Zber
v obci
SEBEDRAŽIE
za obdobie
2017
- 2021
KOMUNÁLNY ODPAD ( zmesový komunálny odpad, veľkoobjemový odpad v t; výška poplatku za všetky spoplatnené slúžby v rámci vývozu odpadov )

ODPAD
( zmesový komunálny
odpad
v t; výška slúžby
poplatku
za všetky
spoplatnené
KOMUNÁLNY ODPAD ( zmesovýKOMUNÁLNY
komunálny odpad,
veľkoobjemový
odpad v t;odpad,
výška veľkoobjemový
poplatku za všetky
spoplatnené
v rámci
vývozu
odpadov )slúžby v rámci vývozu odpadov )
počet

Prepočítaný

Doplatok

Zozbierané
Zozbierané
Prepočítaný
Doplatok
počet
VZN
Prepočítaný
Zozbierané
ODPAD
počet
VZN
poplatok
na
SKUTOČNÉ Doplatok obce Zozbierané
množstvo
KO množstvo
počet
VZN počet
poplatok na
obce TO
SKUTOČNÉ
zamestnancov
Poplatok
na poplatok
PRÍJMY
na
obcePRÍJMY
množstvo KO množstvo TO
SPOLU
obyvateľov
v
zamestnancov
Poplatok naSKUTOČNÉ
ROK
osobu
NÁKLADY
realizovaná
zamestnancov
Poplatok
na
PRÍJMY
osobu
realizovaná
NÁKLADY
HBP
osobu
osobu
realizovaná
NÁKLADY
danom
roku
HBP
osobu
Realne náklady
HBP
osobu
v tonách
vSTRATA
tonách
Realne náklady STRATA STRATA
Realne náklady
v tonách
v tonách
v tonách

ODPAD

Zozbierané
Zozbierané
ODPAD
Pomer
% úspešnosť
Pomer
SPOLU
PomerTO
% úspešnosť
Poznámka
množstvo
KO množstvo
SPOLU
% úspešnosť
triedenia
Poznámka
triedenia
triedenia
v vtonách
TO
tonách
v tonách TO KOv tonách
KO
TO
KO

ROK

ROK

počet
obyvateľov
v
obyvateľov
v
danom roku
danom roku

2017
2017

1736
1736

452 2017 19,97
19,97
28,45
€ 303,69
45 303,69
€ €238,83
62 238,83
935,14
€62 238,83
497,150,66
1736
28,45
€ € 935,14
4516
303,69
€ 1650,66
935,14
452
€ € 28,45
€45245
€19,97
62
€ 16
€ € 497,1
547,8€

2018
2018

1725
1725

1725
23,87
42 603,19
€
3101,50
088,50
503,3
101,50
189 2018 21,90
21,90
23,87
€ 603,19
42 603,19
€ €691,51
45 691,51
3 088,50
€45 691,51
503,3
17% 17,51%
189
€ € 23,87
€18942
€21,90
45
€ €3€ 088,50
€ € 503,3
101,50
604,8€ 604,8
17,51% 17,51%
83%
17%83%604,8

83% 17%

2019
2019

1721
1721

1721
29,01
€ € 111,30
4012
708,39
€ 1279,10
111,30
100 2019 21,90
21,90
29,01
€ 708,39
40 708,39
€ €819,69
52 819,69
111,30
€52 819,69
495,379,10
100
€ € 29,01
€10040
€21,90
52
€ 12
€ € 495,3
574,4€

495,3
79,1014%86%574,4
574,4
14% 14,70%
14,70% 14,70%
86%

86% 14%

2020
2020

1724
1724

6767

2020 32,96
1724
35,95
58 936,17
€
5134,00
444,85
484,8
134,00
€ € 35,95
€6758
€32,96
64
€ €5€ 444,85
€ € 484,8
134,00
618,8€ 618,8
21,76% 21,76%
78%
22%78%618,8
32,96
35,95
€ 936,17
58 936,17
€ €381,02
64 381,02
5 444,85
€64 381,02
484,8
22% 21,76%

78% 22%

2021
2021

1695
1695

5050

2021 32,851695
€
33,98
59 334,24
59 298,31
€
964,07
312,1
200,50
512,6
61% 39%
strav
ku dňu 36,72%
10.12.2021
€ € 33,98
€5059
€32,85
59
€ € € 964,07
€ € 312,1
200,50
512,6€ 512,6
36,72% 36,72%
61%
39%61%
strav ku dňu 10.12.2021
32,85
33,98
€ 334,24
59 334,24
€ 298,31
59 298,31
964,07
€ 312,1
200,50
39%

547,8
497,1
8,29%

8,29%
9%
50,669%91%547,8
91%

TRIEDENÝ ODPAD - TO TRIEDENÝ ODPAD - TO

TRIEDENÝ ODPAD - TO

a
BIOKARTÓNY
ROK
SKLO KARTÓNYPLAST PAPIERTETRAPACK
TETRAPACK
PAPIER a
odpad BIO
TETRAPACK
KARTÓNY LEPENKA

PAPIER a
ELKTRO
KOVY BIO SPOLU ELKTRO
ELKTRO šatstvoodpad
KOVY( TON ) SPOLU
LEPENKA
odpad
odpad

ROK

SKLO

PLAST

2017

16,967

12,5

2017

16,967

2018

11,943

13,845

2018

11,943 1,01513,84514,785

60 1,015

14,785

2019

22,158

17,19

20190,64522,158 0,723 17,19 15,69 0,645 22,710,723

15,69

2020

25,505

18,467

2020 1,8625,505 1,25518,467 7,04 1,86

ROK

2017
2018
2019
2020
2021

stav ku
2021
dňu
stav ku
10.12.2
dňu
021

10.12.2
021

SKLO

16,967
11,943
22,158
25,505

25,258

25,258

PLAST

12,5

LEPENKA

13,845
17,19

12,5 5,69

5,69

1,015

0,645

18,467 2021

1,86

0,723

1,255

14,785
15,69
7,04

odpad

15,5

15,5

22,71

70,751,255

70,75

šatstvo

SPOLU
( TON )

( TON )

15,5 50,657

50,657

50,657

101,588

60 101,588

101,588

60

stav ku
dňu 3,27625,258 1,31420,902 15,14 3,276 129,221,314
10.12.2
20,902 021 3,276
1,314
15,14
129,22

20,902

odpad

5,69

KOVY
šatstvo

4,537,04

4,53
4,2415,14

4,24

22,71 79,12

79,12

79,12

4,94170,75134,348 4,53

4,941

129,22200,504 4,24
1,154

1,154

4,941

134,348

1,154

200,504

134,348

200,504

8,29%

91%

Poznám

9%

strav ku dňu 1
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Folklórny súbor Sebedražie
[ Ľudmila Verzálová, rod. Leitmanová ]

Hornonitrianska obec Sebedražie sa v minulosti preslávila v širokom
okolí uznávanou dychovou hudbou. Dychovka vyhrávala pri rôznych
obecných slávnostiach – pri pochovávaní basy, pri vojenskom odvode
mládencov, stavaní mája, pri dožinkách, hodoch, na zábavách, svadbách,
pohreboch, v kostole na sviatky vianočné, veľkonočné...K organu, k
dychovke sa pridávali aj speváci. Ľudia narodení okolo roku 1920 mali
dobrý základ zo školských rokov, kedy ich viedli ich učitelia, manželia
Klinovskí. V druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia došlo
k oživovaniu ľudových tradícií v obci aj na popud vdp. Antona Šimúneka,
ktorý prispel k obnoveniu Matice slovenskej, nacvičoval divadlá,
nabádal ochotných ľudí k vytváraniu a účinkovaniu vo folklórnych
dstavme
Predstavme
si sálu
si sálu
kultúrneho
kultúrneho
domu
domu
plnúplnú
ľudí,ľudí,
zatiahnutú
zatiahnutú
oponu
oponu
a zrazu,
avzrazu,
od dverí
od
dverí
vchádzajú
vchádzajú
mužimuž
pásmach,
s ktorými
vystupovali
mnohých
obciach
v okolí,
ale navštívili
aj Maďarsko, Pilišskú oblasť, kde žije početná slovenská menšina.
rojoch
v krojoch
a znie
a znie
- Zasadil
- Zasadil
somsom
čerešničku
čerešničku
v humne...
vObec
humne...
S harmonikou,
S harmonikou,
na ktorej
na ktorej
hrá hrá
Ján Ján
Čertík
Čertík
ožila, konali sa Dni kultúry. Aktívne obdobie netrvalo dlho. Doba
oháčeje),
(Boháčeje),
pristupujú
pristupujú
k pódiu,
k pódiu,
odkiaľ
odkiaľ
zaznieva
zaznieva
ženský
ženský
spevnepriala
spev
- Limbora,
-„ruženčiarom“,
Limbora,
limbora...
limbora...
Počuť
Počuť
hlasy:
hlasy:
Ján Ján
normalizácie
veriacim
ľuďom.
Našťastie
zostala
pamiatka
na
ich
vystúpenia,
záznam
z
kotúčového
magnetofónu,
ktorý
tman,
Leitman,
JurajJuraj
(Ďurko)
(Ďurko)
Čertík
Čertík
(Boháčeje),
(Boháčeje),
Ján Ján
Čertík
Čertík
(Boháčeje),
(Boháčeje),
Ján Ján
Chalmovský,
Chalmovský,
JozefJozef
Leitman
Leitman
sa po rokoch dostáva ku vám ako CD. Dá sa povedať, že k 50 –temu
váčeje),
(Kováčeje),
Vendelín
Vendelín
(Vendel)
(Vendel)
Čertík...
Čertík...
Už ste
Už vste
sále?
v sále?
výročiu vzniku súboru (v r. 2021), hoci ten vznikol a existoval oficiálne
už počuť
niekoľko
rokov
skôr.
ev.
Spev.
Opona
Opona
sa otvára,
sa otvára,
výskot,
výskot,
hlučná
hlučná
vrava...,
vrava...,
počuť
Anastáziu
Anastáziu
Bryndzovú
Bryndzovú
(Hankeje),
(Hankeje),
Valériu
Valériu

CD Driapačky 1973 Sebedražie vzniklo po na ktorej hrá Ján Čertík (Boháčeje), Ľudmila (Milka) Bošková, Mária a Paulína
káčovú
Lukáčovú
(Paučekeje),
(Paučekeje),
Annu
Annu
Čertíkovú
Čertíkovú
(Pažickeje),
(Pažickeje),
Máriu
Máriu
a Paulínu
a Paulínu
Leitmanové,
Leitmanové,
JánaJána
Blaháča...
Blaháča...
PodPod
viacnásobnom prehrávaní na rôzne médiá, pristupujú k pódiu, odkiaľ zaznieva ženský Leitmanové, Anastázia Bryndzová., Ján
mtým
našim
okienečkom...
hlasy:
hlasy:
Ľudmila
Ľudmila
(Milka)
Bošková,
Bošková,
Mária
a Paulína
Leitmanové,
Leitmanové,
Anastázia
Anastázia
čonašim
trochu
zanechalo
na
kvalite,
spev
-(Milka)
Limbora,
limbora...
PočuťMária
hlasy:
Jána Paulína
Chalmovský,
Viliam
Oršula...Tam
u potoka,
Hornonitrianska
obec okienečkom...
Sebedražie
sa v stopu
minulosti
preslávila
v širokom
okolí uznávanou
dychovou
hudbou.
Dychovka
vyhrávala
pri rôznych obecných
slávnostiach
– Leitman,
pri pochovávaní
basy,
pri
ale
verím,
že
záujemcovia
ocenia
snahu
Juraj
(Ďurko)
Čertík
(Boháčeje),
u
mlyna...
Text:
Paulína
Leitmanová,
vojenskom odvode
stavaní mája, pri dožinkách,
hodoch,
naOršula...Tam
zábavách, svadbách,
ndzová.,
Bryndzová.,
Jánmládencov,
Ján
Chalmovský,
Chalmovský,
Viliam
Viliam
Oršula...Tam
u potoka,
uJánpotoka,
u mlyna...
u mlyna...
Text:Text:
Paulína
Paulína
Leitmanová,
Leitmanová
o pripomenutie
pamiatky
na rodičov,
Ján saČertík
Chalmovský, Mária Blaháčová, Mária Leitmanová,
pohreboch,
v kostole na sviatky vianočné,
veľkonočné...K
organu, k dychovke
pridávali(Boháčeje),
aj speváci.
Ľudia
narodení
okolosusedov,
roku Mária
1920 ktorí
mali
dobrý
základ
zo školských rokov,
kedy
ich viedli
ichLukáčová,
učitelia,(Kováčeje),
ria
Mária
Blaháčová,
Blaháčová,
Mária
Leitmanová,
Leitmanová,
Valéria
Valéria
Lukáčová,
Anastázia
Anastázia
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záznam z kotúčového magnetofónu, ktorý sa po rokoch dostáva ku vám ako CD. Dá sa povedať, že
ľudí, zatiahnutú oponu a zrazu, od dverí

Annu

Čertíkovú

(Pažickeje), Máriu
Jána Blaháča...
Pod tým našim okienečkom... hlasy:

k 50 –temu výročiu vzniku súboru (v r. 2021), hoci ten vznikol a existoval oficiálne už niekoľko rokov
a Paulínu Leitmanové,
skôr. vchádzajú muži v krojoch a znie - Zasadil

som čerešničku v humne... S harmonikou,

CD Driapačky 1973 Sebedražie

vzniklo po viacnásobnom prehrávaní na rôzne médiá, čo
trochu zanechalo stopu na kvalite, ale verím, že záujemcovia ocenia snahu o pripomenutie pamiatky
na rodičov, priateľov, susedov, ktorí si ctili a uchovávali dedičstvo predkov. Aj my si chceme na nich
zaspomínať.

Lukáčová. Padá lístie z javora – Jozef
Leitman, A ja s tebou nepôjdem - Anna
Čertíková. V Sebedraží pod topoľom...

Klepanie kosy – Vendelín Čertík, Jozef Ľudmila Bošková, Mária Leitmanová, Mária Licitácia – Jozef a Ján Leitman, Pavol Čertík
Leitman.
Blaháčová. Mojeho milého rodina – sólo (Krajčeje), Vendelín Čertík, Florián Čertík
Nieto krajšie ako z jara... Mňa v kláštore Mária Blaháčová. Správa – Viliam Oršula, (Paučekeje), Viliam Oršula, Ján Čertík.
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Priadky - Už za
stínajú
horu zelenú... Text
Viliam Oršula,
Mária Bošková,
Anastázia Grólmusová,
– Anastázia
Bryndzová,
Paulína
Mária
Mária
a PaulínaLeitmanová.
Leitmanové, v súbore účinkovali v inom období: Ján
manová
atých,
réžiu
amala
réžiu
mala
starosti
naa starosti
Mgr.Bryndzová,
Mária
Mgr.
Leitmanová.
Mária
aďaka
ktorí
užnaodišli
večnosť.
Pavlík, spoločne
Ján Murár
Leitmanové,
Anna
Melišková,
Helena
Juraj Čertík.
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ja kolovratSpomíname
– sólo Ziman, Vojtech
vám
všetkým
za na
uchovanie
zvykov,
piesní...
na (Belo)
krásne,
p
Murárová, Evka Bošková, Terézia Boboková. Ľudmila Bošková. text: Mária Leitmanová, (Domčekeje), Jozef Murár (Mišovskeje),
Ľudmila Verzálová, rod. Leitmano
hvíleSejem,
i nasejem
tých,
ktorí Text:
už odišli
večnosť.
konôpočky...
Anastázia na
Ladislav
Gatial, Anastázia Bryndzová, Viola Mjartanová, Anna Gajdošová, Anna
ka
všetkým
vám
všetkým
uchovanie
za uchovanie
zvykov,
zvykov,
piesní...
Spomíname
Spomíname
na
krásne,
na
krásne,
spoločne
spoločn
prež
Ľudmila
Leitmanová...
Bryndzová
aza
Terézia
Boboková.
Konôpočky
Vendelín
Čertík, piesní...
Valéria
Lukáčová.
0910Leitmanová,
421
343
Ľudmila
Verzálová,
rod.
Leitm
zišli pekné... Trhali konôpky... Močila Konopa, konopa – Paulína Leitmanová.
eých,
i na
ktorí
tých,
užktorí
odišli
užna
odišli
večnosť.
naBoleráz,
večnosť.
pracoval
konope,
močila...
Pozrite
konôpky...
boleráz – Valéria Lukáčová, Ja by Folklórny
0910súbor
421
343pod organizačným
Svieťže nám, slniečko... Konôpky som
česala... Teraz konôpočky... A keď niti
spravíme... Keď sme pozvíjali... Plátno
sme natkali... text: Terézia Boboková,
Anastázia Bryndzová, Evka Bošková, Mária
Leitmanová. I keď som chudobná – Valéria
Lukáčová. Rozhovor: Viliam Oršula a Mária
Bošková. Čierna vlnka – Valéria Lukáčová.
Prekáračky a hry mladých – Miroslav Kulich
(Guľkeje), Jozef Horvát, Ladislav Gatial,

prenocoval – Ján Leitman. Doliny, doliny –
Paulína Leitmanová. Keď som išiel vedľa
mlyna – Ján Leitman. Tancuj, tancuj,
vykrúcaj – Mária Leitmanová. Stojí vojak
na varte – Paulína Leitmanová.
Folklórne pásma vznikli vďaka nadšencom
folklóru menovaným v textoch a tiež napr.
účinkujúcim pri otvorení futbalového
ihriska v Sebedraží na fotografii v úvode:
Šimun Murár, Anna Kulichová, Monika

vedením Jána Leitmana, scenáre písala
Ľudmila
Ľudmila
Verzálová,
rod. Le
Paulína
Leitmanová Verzálová,
a réžiurod.
mala naLeitmano
starosti
Mária
Leitmanová.
0910Mgr.
421
0910
343
421 343
Vďaka vám všetkým za uchovanie zvykov,
piesní... Spomíname na krásne, spoločne
prežité chvíle i na tých, ktorí už odišli na
večnosť.

Počet obyvateľov 2021
Stav podľa vek. kategórií
Obyvateľstvo obce k 08.12.2021

Podľa veku

Spolu

Mužov

Žien

0-3 roky
3-6 roky
6-15 roky
15-18 roky
18-65 roky
65 a viac

51
53
148
47
1101
311

24
26
66
20
562
132

27
27
82
27
539
179

Spolu

1711

830

881
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Športové spravodajstvo 2021
[ Ing. Marek Grolmus, predseda športovej komisie ]
Koniec roka 2021 priniesol aj celkové
zhodnotenie jesennej časti všetkých
súťažných kategórií futbalového klubu TJ
Baník Sebedražie.
V prvom rade by sme sa chceli ako klub TJ
Baník Sebedražie poďakovať obecnému
úradu, ako aj poslancom obecného
zastupiteľstva za podmienky, ktoré
nám obec Sebedražie v rámci dotácie
a pomoci poskytuje. Vďaka tomu sa nám
darí mať každoročne viac detí v rôznych
vekových kategóriách. Výsledkom dobrej
práce v klube sú štyri kategórie mládeže
v porovnaní okolitých dedín, kde už
mládežnícky futbal zanikol.
V klube sa snažíme nespoliehať na dotáciu
a každoročne sa zapájame do grantových
výziev ako sú 2% dane a iné otvorené
granty. Podarilo sa nám získať 2200 eur
z Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK) s projektom „Ukážme deťom iný
smer“ a taktiež i dotáciu predsedu TSK
v sume 1 000 eur s s pojektom „Dajme
aj deťom z nevýhodného prostredia
šancu športovať“. Za tieto peniaze boli
nakúpené futbalové brány, dvakrát dresy
a odkladacie skrinky ako i ďalšie materiálne
vybavenie, s ktorým dokážeme robiť pre
deti tréningový proces zaujímavejší a tým
prilákať viac detí k športovaniu.
Rok 2021 bol na začiatku jari poznačený
zlou pandemickou situáciou. Preto bola
jarná časť súťažného ročníka vo všetkých
kategóriách zrušená. Aj napriek tomu sme
pri dodržiavaní pravidiel v jednotlivých
kategóriách trénovali.

Kategória mužov
Po jesennej časti ročníka v 6. lige, pod
vedením staronového trénera Vladimíra
Šlosára st., skončili na vynikajúcom
celkovom 5. mieste so ziskom 24 bodov a
s aktívnym skóre 39:23. O góly sa postarali
hlavne Matej Hurtiš (12 gólov), Pavol

Kolodzej (12), Marek Blaháč ml. (8), v lete
doplnený novými hráčmi Petrom Mníchom
z Opatoviec, našimi dorastencami Erikom
Španom , Lukášom Drgoňom, Milanom
Hríňom a mladým 19-ročným Jozefom
Nemčekom z Oslian. Jedinou škvrnou
tohto roka bolo zranenie a zlomená
kľúčna kosť brankára Mária Škovrana pri
nešťastnom páde na tréningu. V kádri
mužstva je 22 hráčov, čo je vynikajúce. V
minulých rokoch bolo niečo také len snom.
Prejavuje sa to na kvalite hry a vidíme
to aj na zvýšenej diváckej návštevnosti
na zápasoch A-teamu. Je to výsledok
vynikajúcej partie, pravidelných tréningov,
na ktoré chodí minimálne 12 hráčov.
V neposlednom rade treba spomenúť, že
chlapci hrajú len za „párky a pivo“, čo nám
široko-ďaleko závidia.

Mužstvo dorastencov U19
Mužstvo dorastu pod vedením Igora Čertíka
je aktuálne na 2. mieste s aktívnym skóre
48:23. V mužstve je celkovo 22 hráčov,
medzi ktorými sú aj hráči z Koša a Cigľa.
Novými členmi tímu dorastencov sú hráči
zo žiackej kategórie Daniel Diko, Martin
Obert, z Koša Denis Gábela, Kristian Majer,
Filip Pálik, Filip Szakáč, z Cigľa Denis Sedlák.
Najviac presných zásahov majú na konte
Ladislav Szakáč (14 gólov), Vladimír Píš
(7), Matúš Matiaš (5). V klube si za pomoci
trénera veľmi zakladáme na výchove
dorastencov, retože je to jediný spôsob,
ako si zabezpečiť hráčov do kategórie
mužov. Treba povedať, že v okrese
Prievidza je aktuálne len 7 dorasteneckých
mužstiev v 6. lige, čo je katastrofálne. Na
druhej strane nás môže tešiť, že to robíme
dobre a a výsledkom je počet hráčov.

Mužstvo starších žiakov U15
Družstvá pod vedením Mareka Grolmus
a Jozefa Krauska je aktuálne na 6. mieste
s pasívnym skóre 15:41. Tento tím prešiel
obnovou. Po skončení niektorých hráčov

z vekových dôvodov a nových hráčov
z prípravky, si musí družstvo zvykať na
väčšiu zodpovednosť a fyzickú vyspelosť
starších hráčov v súperových mužstvách
. Z pohľadu trénerov nie sú výsledky
prvoradé, podstatné je, aby všetci hráči
dostali v zápase možnosť hrať aj za cenu
výsledku. Pozitívom je, že v priebehu
jesene bol zvýšený záujem detí a na
konci roka bolo v družstve 19 chlapcov
a 4 dievčatá. Tréneri vidia veľký progres
vo výkonnosti u nových hráčov a dobrej
dochádzke na tréningy. Očakávajú preto
zlepšené výsledky v jarnej časti.

Mužstvo prípravky U9 a U11
Mužstvá pracujú pod vedením trénera U11
p. Mazána. Začína sa prejavovať dvojročná
náročná práca a v zápasoch už aj vyspelosť
hráčov. V klube nás teší, že v kategórii U11
máme aktuálne už 15 hráčov a budúce leto
budeme musieť otvoriť ďalšiu mládežnícku
kategóriu U11 z dôvodu veku a počtu
hráčov. Kategória U6, pod vedením p.
Dubrávského, sa venuje hlavne športových
hrám, aby chlapci a dievčatá mali záujem
o šport ako taký a vytvárali predpoklad
ďalšieho pokračovania v zdravom životnom
štýle, či už vo futbale alebo v inom športe.
V prípade, že chcete byť informovaní
o novinkách v klube, pridajte sa ako
člen klubu TJ Baník Sebedražie na ich
facebookovej stránke TJ Baník Sebedražie.
Informovaní budete o všetkých novinkách
v klube, zmenách zápasov a v neposlednom
rade o kultúrnych akciách v priestoroch
areálu TJ Baník Sebedražie.
Výbor TJ Baník Sebedražie v zložení Igor
Čertík, Ing. Marek Grolmus, Mgr. Martin
Hurtiš, Jaroslav Špeťko a Dušan Mazáň
ďakujú všetkým aktívnym členom za
spoluprácu v roku 2021 a prajú do nového
roku 2022 všetkým občanom veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.
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Stolnotenisový oddiel Sebedražie
Prvé súťažné zápasy odohral Stolnotenisový oddiel Sebedražie
v sezóne 1998/1999. Ako to býva zvykom vo väčšine klubov,
po vzniku mužstvo okupovalo spodné priečky tabuľky. Prvými
skúsenosťami sa výsledky zlepšovali a Sebedražie stúpalo postupne
vyššie. Do mužstva boli zapracovaní mladí hráči – M. Hedvigy, M.
Mjartan a S. Buzna ml. Mužstvo sa skonsolidovalo a dosahovalo
svoje prvé úspechy – 3. miesta a neskôr aj 2. miesta. Svoje úsilie
Sebedražie gradovalo a prišiel prvý postup do 5. ligy. V tomto
období Sebedražie postavilo aj „B“ mužstvo, ktoré hralo okresnú
súťaž.
Súpisku „A“ mužstva pri prvom postupe do 5. ligy tvorili nasledovní
hráči: Stanislav Buzna ml., Stanislav Buzna st., Zdeno Grobarčík,
Marián Gregorík, Lívia Forgáčová a Karol Forgáč.
Súpiska „B“ mužstva : Peter Píš ml., Peter Píš st., Peter Malík, Arnošt
Zindler a Jozef Božek.
Sebedražia symbolicky 19 víťazstiev z 19
zápasov. Ide o klubový rekord a takisto
V sezóne 2017/2018 zostúpilo Sebedražie žiadne iné mužstvo nevyhralo súťaž
z 5. ligy späť do okresnej súťaže. Po podobnou dominanciou.
tejto sezóne odišiel do Lazian na ročné
hosťovanie Stanislav Buzna mladší. O tento rekord sa zaslúžili hráči: Stanislav
Mužstvo „B“ bolo zrušené a do súťažného Buzna starší a mladší, Zdeno Grobarčík,
ročníka 2018/2019 vstúpilo len jedno Marián Gregorík a Arnošt Zindler.
mužstvo. Výsledky boli aj v tentokrát slušné
Pred sezónou 2020 /2021 prišiel do
a Sebedražie obsadilo pekné 2. miesto.
klubu Pavol Chudý z KST Kinet Diviaky
Pred súťažným ročníkom 2019/2020 boli nad Nitrou. Sebedražie opätovne v 5. lige
ambície jednoznačné – postup a návrat v prvom zápase remizovalo s Kaniankou
späť do 5. ligy.
9:9. Druhý zápas a aj posledný v ročníku
2020/ 2021 odohrali opäť doma proti
Od
začiatku
súťaže
Sebedražie Malým Chlievanom a pripísali si vysoké
potvrdzovalo svoju silu a porážalo jedno víťazstvo 15:3.
mužstvo za druhým. Na konci súťaže,
ktorú prerušil covid-19, zaznamenali hráči Pred sezónou 2021/2022 neprišlo k

žiadnym zmenám a hráči zostali pokope.
Momentálne sú odohraté 3 zápasy, kde
Sebedražie jedenkrát vyhralo v Lazanoch
pomerom 6:12, doma remizovalo
s Partizánskym 9:9 a jedenkrát prehralo
doma s Malými Chlievanmi 6:12.
Pri tejto príležitosti pozývame každého
nového hráča medzi nás. V prípade ak
ste rodičmi a máte doma deti, ktoré si
vyberajú zo športov, veľmi radi budeme pri
ich prvých krokoch v športe.
Takisto nás nájdete aj na sociálnej sieti
Facebook – fanpage „SO Sebedražie“, kde
sú zverejnené najnovšie aktuality, reporty
zo zápasov či najbližší program.

Čo nám prinesie nový školský rok?
[ Mgr. Eva Babaštová, riaditeľka ZŠ ]

Uplynulý školský rok sa niesol v duchu
opatrení, príkazov a doporučení, ktoré
boli smerované na ochranu nášho zdravia.
Protipandemické opatrenia sa týkali aj našej
školy. Zvládli sme dištančné vzdelávanie
a deti mali každý deň stretnutie so svojou
pani učiteľkou. Na konci školského roka
sme mohli konštatovať, že naši žiaci zvládli
predpísané učivo štátneho vzdelávacieho
programu svojho ročníka. Samozrejme,
nebolo ľahké viesť takto výuku.
Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkom školy.
Učiteľkám, lebo sa museli prispôsobiť
novej situácii a sledovať nové trendy vo

vzdelávaní. Za snahu v hľadaní možnosti
priblížiť učivo žiakom dištančne čo
najlepšie a najúčinnejšie. Nepedagogickým
pracovníčkam za plnenie si povinností pri
zvýšených nárokoch na hygienu.
Začiatok nového školského roka bol plný
očakávaní v lepšiu budúcnosť. Do prvého
ročníka nám nastúpilo 7 prváčikov, ktorých
prišla privítať aj pani starostka. Celkovo je
v škole zapísaných 50 žiakov. Veľmi radi
by sme sa všetci vrátili do života pred
pandémiou. Aby sme mohli zasa chodiť na
turistický krúžok, na exkurzie, zúčastňovať
sa na súťažiach, výletoch, škole v prírode,

kultúrnych vystúpeniach. Pevne veríme,
že budeme môcť vzdelávať naše deti
v škole. Školské prostredie a výuka v ňom
je pre žiaka nenahraditeľné. Každodenná
dochádzka do školy rozvíja u žiakov vôľu,
sebavedomie, aktivitu, socializáciu, zmysel
pre povinnosti. Nehovoriac o tom, že aj
rodičia si radi oddýchnu od svojich ratolestí
aspoň na časť dňa. Držme si preto všetci
palce. Želám všetkým žiakom, rodičom
a kolegyniam pevné zdravie, pozitívne
nastavenie mysle a úsmev na tvári, aj keď
nie vždy to bude ružové a Krásne prežitie
Vianočných sviatkov.

Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža informuje
MO – SČK v Sebedraží spolu s obcou
Sebedražie zabezpečili pre mobilnú
odberovú jednotku z Fakultnej
nemocnice Martin od roku 2017 do
roku 2021 spolu celkom 9 odberov
krvi. Tieto odbery boli vykonávané
v Kultúrnom dome Sebedražie, neskôr
v zasadačke OcÚ v Sebedraží pod
známym názvom „Sebedražská kvapka
krvi“. Pre darcov bolo zabezpečené
malé občerstvenie – chlebíčky, zákusky,
čaj alebo káva. Na týchto odberoch sa

spolu zúčastnilo 153 mužov a 113 žien.
Domácich darcov bolo 82 mužov a 71
žien. V roku 2021 bol z pandemických
dôvodov zabezpečený len jeden odber
krvi a nejasná doba nám zatiaľ napriek
tomu, že krvi je málo, nedáva možnosť
naplánovať ďalšie darovanie. Chceme sa
poďakovať všetkým doterajším darcom,
skalným aj nováčikom a prvodarcom,
našim aj cezpoľným a veríme, že sa
čoskoro pri tejto ušľachtilej pomoci
opäť stretneme.
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Pandémia a my
[ Bc. Martin Ivan ]
Tento pandemický čas, ktorý momentálne
prežívame, je skúškou pre nás všetkých.
Obmedzil nám spoločenský život,
kultúrny a aj obyčajné stretávanie sa len
tak pri káve. Skupinu, ktorú azda najviac
pandémia obmedzila, sú seniori, zvlášť tí,
ktorí sú osamelí. Akcie, ktoré organizuje,
alebo sa na nich podieľa sociálna komisia
pracujúca pri Obecnom úrade v Sebedraží,
razom dostali červenú. Život pre tých, ktorí
sa snažia byť zodpovední, sa obmedzil
prevažne na rodinu a tých najbližších.
A predsa sa nám podarilo zorganizovať
v spolupráci so starostkou našej obce
Dankou Kollárikovou a pánom farárom
Mariánom Krajčom dve akcie.
Prvá sa konala v septembri na sviatok

Sedembolestnej Panny Márie pri chate
Ferka Hrdého, kde sa zhromaždilo asi 150
ľudí z našej obce a blízkeho okolia. Správca
našej farnosti Marián Krajč celebroval sv.
omšu pri kríži, ktorý dali postaviť členovia
urbárskeho spoločenstva Sebedražie pod
vedením Jozefa Leitmana. Členky sociálnej
komisie Anna Píšová, Anna Minichová
a ďalšie pripravili občerstvenie, za ktoré sa
im chcem poďakovať. Samozrejme, všetko
pri dodržaní protipandemických opatrení.
Druhá akcia sa konala v strede decembra,
keď sme si spomenuli na našich osamelých
seniorov nad 65rokov života. Navštívili ich
členky sociálnej komisie a odovzdali im
tašku a darček s prianím všetkého dobrého
k vianočným sviatkom od Obecného úradu
v Sebedraží a poslancov. Navštívili sme

približne 103 osamelých seniorov. Je to len
malá náhrada za každoročnú predvianočnú
večeru spojenú s kultúrnym programom,
ktorej sme sa tentoraz museli vzdať.
Veríme , že sa situácia čoskoro zlepší
a všetci budeme môcť žiť plnohodnotný
život. Nezabúdajme na našich starších
spoluobčanov. Niekedy prehodiť pár slov
so staršími alebo osamelými ľuďmi má
blahodarný účinok, ktorý nás nič nestojí
a vieme tým druhým spraviť radosť. A o
to ide.
Držme si teda palce a dúfajme, že situácia
sa bude vyvíjať priaznivo a že aspoň v lete
sa stretneme na nejakej spoločenskokultúrnej akcii našej obce.

Milí spoluobčania a spolufarníci.

Hoci aj tento rok sa na nás valí veľa ťažkých správ a informá
život zastal“, nie je to až tak pravda... On nezastal, len zmen
časom odrazu prestalo platiť... A že nezastal, vidieť podľa toh
komunite zrealizovali na uplynulé mesiace:

Dovoľte mi, aby som sa vo svojom mene poďakovala všetkým, ktorí nám pomáhali v roku 2020, ale aj na začiatku roku 2021
Z pandemických
dôvodov
v Sebedraží
nedeľné sv. omše n
zabezpečovať testovanie občanov na covid-19, ktoré prebiehalo v našom kultúrnom dome.
Testovanie,
takboli
ako
veľa iných
kostola. ktorá preverila a potvrdila, že
novovzniknutých povinností, sme museli zabezpečiť takmer zo dňa na deň. Bola to nová skúsenosť,
v našej obci žijú ochotní a obetaví ľudia, ktorí za minimálnu odmenu, prípadne úplne nezištne,
trávili celé víkendy na testovaní.
Národný týždeň manželstva (8. – 14. 2. 2021) sa tento rok p
Ďakujem zdravotníkom, ktorí sú v súčasnej dobe ťažko skúšaní, dievčatám na administratívnej
činnosti,
chlapcom
materiálnoroviny
do on-line
priestoruna
a TV
relácií (vlastne tak, ako m
technickom a organizačnom zabezpečovaní celej akcie a pánovi farárovi, ktorý nám neúnavne
pomáhal
takmer
všetky
testovacie
cirkevné
podujatia
z jari tohto
roka).
Symbolom tohto ročníka
tému NTM 2021 - „Bezpečne v manželstve“. Súčasťou pr
víkendy. Bez Vás všetkých by sa nám to nepodarilo.
manželských párov, sv. omše s týmto úmyslom a pod.

Starostka obce

Činnosť farnosti
Milí spoluobčania a spolufarníci.
Hoci aj tento rok sa na nás valí veľa ťažkých
správ a informácií a často konštatujeme, že
náš „štandardný život zastal“, nie je to až tak
pravda... On nezastal, len zmenil svoju podobu
a to, čo bolo „normou“ pred časom odrazu
prestalo platiť... A že nezastal, vidieť podľa
toho, čo všetko sme aj v našej obecnej a farskej
komunite zrealizovali na uplynulé mesiace:
Z pandemických dôvodov boli v Sebedraží
nedeľné sv. omše na cintoríne. Od októbra sa
presunuli nazad do kostola.
Národný týždeň manželstva (8. – 14. 2. 2021)

V klasickom včasnom prázdninovom termíne sa konala 5. 7.20
ročník. Veríme, že ten jubilejný, dvadsiaty, o rok nič neohrozí

sa tento rok presunul z priamej spoločenskej
a interakčnej roviny do on-line priestoru a TV
relácií (vlastne tak, ako mnohé iné kultúrnospoločenské a hromadné cirkevné podujatia
z jari tohto roka). Symbolom tohto ročníka
bolo záchranné koleso, ktoré poukazovalo na
tému NTM 2021 - „Bezpečne v manželstve“.
Súčasťou programu boli edukačné prekážky,
svedectvá manželských párov, sv. omše s týmto
úmyslom a pod.
V klasickom včasnom prázdninovom termíne
sa konala 5. 7.2021 púť ku kaplnke na Zátinách
– aktuálne 19. ročník. Veríme, že ten jubilejný,
dvadsiaty, o rok nič neohrozí.
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Koniec prázdnin sme spoločne strávili na farskom dni 29. 8.
2021 vo farskom dvore na fare v Sebedraží.
Spolu s cimbálovkou súrodencov Michalcových a s sprievodom
Jakubisovcov
(cimbál – Samuel, basa - Matej, husle - Paulínka a harmonika –
Braňo, husle - Veronika a Dominika) si túto atmosféru užívalo pri
hudbe, speve a gulášiku asi 100 ľudí z oboch obcí.

V septembri sa konali nové voľby do farskej rady,
boli 2 kolá 5. 9. a 12. 9.
Novozvolený členovia farskej rady pre obdobie 2021 – 2024 sú:
Za Cigeľ: Jaroslav Leitman, Helena Mosná, Katarína Dámerová,
Ľuboslav Koštialik, Veronika Sedliačková, Samuel Michalec.
Ekonomická rada: Ambróz Jamriško, Iveta Krausková.

Za Sebedražie: Jozef Čertík ml., Martin Ivan, Vladimír Medňanský,
Branislav Jakubis, Eva Šimúrková, Jozef Píš. Ekonomická rada:
Zuzana Medňanská, Darina Píšová.
STREDA:
poznávacia cesta cez ZOO Bojnice, presun na Púšť a odtiaľ pešia turistika na faru (K. Hepnerová, J.VŠteták)
sobotu 18. 9. sa konala (taktiež môžeme povedať, že už tradičná) púť ku
V dňoch 19. – 23. 7. 2021 sme usporiadali pre deti letný farský
Vroku
sobotu
9. sa sakonala
povedať, že už
v
2019.18.
Sv. omša
konala(taktiež
o 11.00 môžeme
hod.
denný tábor, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí. Je milou tradíciou,
tradičná) púť ku krížu na Dubníku. Kríž sme posväcovali v roku
že každý
deň skanzen
preberá
„patronát“
nad programom
pre detina iná
ŠTVRTOK:
sklársky
Valaská
Belá, prehliadka
starých áut a motoriek
družstve 2019.
Máčov,Sv. omša sa konala o 11.00 hod.
rodina. Pozrite,
to bolo
prespávačka
v stanoch ako
na farskom
dvoretento
+ nočnárok:
hra (r. Jakubisová)
PIATOK: hudobné tvorivé dielne v Prievidzi (aspoň kúsok táborovej hymny - refrén: „my sme tábor
PONDELOK
: cyklovýlet
nalásky,
kúpalisko
Chalmová
(p. M.
sebedražský,
v srdciach
máme plno
hlavičky tiež
nie sú prázdne,
plnéIvan)
Božej múdrosti“), eRKo tance,
ďakovná sv. omša, vyhodnotenie nočnej hry (r. Jamrišková)

UTOROK: golfové ihrisko Sebedražie, sv. omša pri kríži na
Dubníku,
stretnutie
poľovníkom
Koniec
prázdnin
sme spoločnes strávili
na farskomp.
dniFerkom
29. 8. 2021Hrdým,
vo farskomopekačka
dvore na fare(r.
v Sebedraží.
Spolu
s cimbálovkou súrodencov Michalcových a s sprievodom Jakubisovcov
Medňanská)

(cimbál – Samuel, basa - Matej, husle - Paulínka a harmonika – Braňo, husle - Veronika a Dominika) si túto
atmosféru užívalo pri hudbe, speve a gulášiku asi 100 ľudí z oboch obcí.

STREDA: poznávacia cesta cez ZOO Bojnice, presun na Púšť a odtiaľ

Vpešia
septembri
sa konalina
nové
voľby
farskej rady, boliJ.2Šteták)
kolá 5. 9. a 12. 9.
turistika
faru
(K.doHepnerová,
Novozvolený členovia farskej rady pre obdobie 2021 – 2024 sú:

ŠTVRTOK: sklársky skanzen Valaská Belá, prehliadka starých áut

Za Cigeľ: Jaroslav Leitman, Helena Mosná, Katarína Dámerová, Ľuboslav Koštialik, Veronika Sedliačková,
a motoriek na družstve Máčov, prespávačka v stanoch na farskom
Samuel Michalec. Ekonomická rada: Ambróz Jamriško, Iveta Krausková.

dvore + nočná hra (r. Jakubisová)

Za Sebedražie: Jozef Čertík ml., Martin Ivan, Vladimír Medňanský, Branislav Jakubis, Eva Šimúrková,Pred
Jozef slávnosťou dušičiek sa vďaka obetavým farníkom (p. V. Ivan
Píš. Ekonomická rada: Zuzana Medňanská, Darina Píšová.
ml. a p. Š. Novák a ich pomocníkom) podarilo obnoviť kríž a

PIATOK: hudobné tvorivé dielne v Prievidzi (aspoň kúsok táborovej
hymny - refrén: „my sme tábor sebedražský, v srdciach máme plno
lásky, hlavičky tiež nie sú prázdne, plné Božej múdrosti“), eRKo
tance, ďakovná sv. omša, vyhodnotenie nočnej hry (r. Jamrišková)

malú kaplnku na sviečky na cintoríne.
pôvodný obrázok

30. 8. sme pristúpili k rekonštrukcii organa v kostole v Sebedraží.

Odporúčanie pre vlastníkov nehnuteľností vo veci
pripájania na verejnú kanalizáciu
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný v zmysle súčasnej platnej legislatívy pripojiť stavbu alebo
pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu.
Nakoľko v obci bola začiatkom roku 2021 uvedená do prevádzky stavba verejnej kanalizácie, obraciame sa
na občanov, vlastníkov nehnuteľností, aby využili v mesiacoch december 2021 až apríl 2022 časový priestor
pre legislatívnu povinnosť a ohlásili obci Sebedražie, v súlade so stavebným zákonom, drobnú stavbu pre
napojenie sa na verejnú kanalizáciu. Stavebný úrad bude za týmto účelom v priebehu týchto mesiacov
posilnený o jedného pracovníka.
Taktiež apelujeme na občanov, aby v priebehu roku 2022 pripojenie na verejnú kanalizáciu aj zrealizovali,
nakoľko im plynú zákonné, ale aj zmluvné povinnosti uzavreté v minulosti so spoločnosťou Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.

