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Pamätná medaila pre nášho rodáka PhDr. Jána Mjartana, DrSc
(František Hrdý, predseda prievidzskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti)

Začiatkom mája tohto roku, presne 5. 5. 2022, si pripomenie 120. výročie
narodenia nášho rodáka pána PhDr. Jána Mjartana, DrSc.
Pri príležitosti okrúhleho výročia
jeho narodenia sme my, Slovenská
numizmatická spoločnosť pri SAV,
pobočka Prievidza, ktorej som predsedom už 23 rokov, rozhodli vydať
pamätnú medailu. Návrhov, ktorej
osobnosti z okresu Prievidza tento
rok pripravíme pamätnú medailu,
bolo viacero. Nakoniec bol členmi
pobočky Prievidza schválený môj
návrh na medailu venovanú Jánovi
Mjartanovi.
Pamätná medaila sa nám už v minulosti podarila pripraviť v spolupráci
s obcou Nedožery-Brezany. Venovaná bola Vavrincovi Benediktovi Nedožerskému. Medaila sa vydarila, prezentovaná bola po celom Slovensku.
S našou iniciatívou som sa obrátil na Obecný úrad v Sebedraží.
Spolupráca na príprave medaily bola
prerokovaná vlani v septembri na rokovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Sebedraží. Obec následne
hľadala možnosti financovania pamätnej medaily inak, ako z rozpočtu
obce a zároveň aj spojenie vydania
medaily s oslavami 120. výročia narodenia tohto nášho významného
rodáka. Po rokovaniach a návrhoch
sa sumu vo výške 4 000 eur, potrebnú

na prípravu návrhu a výrobu medaily,
ako aj na organizačné zabezpečenie
podujatia „Mjartanovo Sebedražie“
a oslavy 120. výročia narodenia nášho rodáka, podarilo obci zabezpečiť
vďaka podpore Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná
Nitra – Bojnice.
Následne sme začali riešiť konkrétny návrh medaily. Pri zberateľských
stretnutiach som sa zoznámil s autorom sôch, medailí a plakiet pánom
Hieronymom Balkom z Tvrdošína.
Po schválení zámeru pripraviť medailu venovanú Jánovi Mjartanovi
sme vycestovali s pani starostkou
Dankou Kollárikovou do Tvrdošína
za pánom Balkom, ktorý vyhotovil
návrh aj sadrové odliatky pamätnej
medaily. Následne sme absolvovali
cestu do Kremnickej mincovne, ktorá vyhotoví už samotné medaily.
Pamätné medaily budú nielen cenami pre súťažiacich v etnografickej
súťaži „Mjartanovo Sebedražie“, ale
budú využívané aj pri iných príležitostiach, napríklad pri oceňovaní
významných osobností obce. Určité
množstvo medailí bude ponúknuté
aj na odkúpenie prípadným záujemcom. Týmto vás chcem aj srdečne

pozvať na „Mjartanovo Sebedražie“,
ktoré sa bude konať 5. mája 2022

v kultúrnom dome.

Veľkonočná výzdoba a želanie k sviatkom
O veľkonočnú výzdobu v našej obci sa postarali deti, ktoré okrášlili
stromy v parku na sídlisku Boriny maľovanými vajíčkami. Na fotke sú
žiaci zo základnej školy, neskôr sa pridali aj deti z našej materskej školy.
Samozrejme, ak má niekto chuť, môže na strom pridať aj svoju kraslicu. Veríme, že táto milá výzdoba, ktorá umocní veľkonočnú atmosféru
v obci, vydrží a nedôjde k jej poškodeniu.
K peknej veľkonočnej výzdobe
pridáme ešte prianie. Prežite
pokojné veľkonočné sviatky s rodinou, v kruhu priateľov a najbližších. A načerpajte silu a energiu, či už z kresťanského odkazu

týchto sviatkov, alebo z prebúdzajúcej sa prírody. To Vám, milí
spoluobčania, zo srdca želá starostka obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.


O živote a diele Jána Mjartana
si prečítajte na stranách 12 a 13.
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Získali sme peniaze na revitalizáciu starého parku
Obec Sebedražie vypracovala projekt „Renovácia starého parku – riečište starej studne, oddychová
zóna“, s ktorým sa uchádzala o peniaze z grantového programu „Zelené oči“. Grant pripravila Trenčianska
župa a zameraný je na podporu environmentálnych projektov v kraji. Naša obec bola úspešná, na renováciu parku sme získali 2000 eur.

Skica návrhu úpravy vrchnej časti parku.

Lipa aj studňa
Naším zámerom je dotvorenie oddychového
a relaxačného priestoru pre všetkých občanov
v prírodne pôsobiacom prostredí priamo súvisiacim s pietnym miestom pamätníka osloboditeľov,
ktoré je blízko sídliska Boriny na križovatke ulíc
Banícka a Priehon.
Tento verejný priestor je v súčasnosti väčšinou
tvorený hlinou a štrkom. Trávnatý porast je minimálny, hlavne pre kamenistú pôdu a sucho. Zvyšky
trávy tiež devastuje neoficiálne parkovisko, ktoré
vzniká na spodnej strane plochy. Ľavá spodná strana celej plochy je už momentálne upraveným parkom, v ktorom dominuje osadená betónová kocka, na ktorú bude umiestnená pôvodná pamätná
tabuľa osloboditeľom.
Park je s neupravenou stranou, kde sa nachádza
studňa, predelený širokým oddychovým chodníkom a z oboch strán ohraničený gabiónovým
múrikom, pričom na vrchnej strane sú dve lavičky.
Prechod z chodníka k parku je riešený vsadenými
schodíkmi v múriku a pokračuje po zatrávnenom
teréne nášľapnými dlaždicami až k pamätníku.
Za lavičkami je neudržiavaná plocha s dominantnou lipou a so studňou.
Od mája do augusta
Horný priestor parku, ktorému dominuje lipa,
bude rozdelený na dve funkčné plochy. Pravá
strana, teda spevnená plocha, bude upravená zatrávňovacími prefabrikátmi. Plocha nebude pevne
ohraničená, ale bude sa plynule prelievať na druhú
stranu do zelenej parkovej plochy. Otvory v prefabrikátoch budú vyplnené dekoračným štrkom,
ale v okrajových častiach budú vysiate trávou, čím
sa umocní pozvoľné prelínanie betónu do trávy
vo vrcholovom bode.

Pred lipou je stará obecná studňa aj s ručnou liatinovou pumpou. Voda zo studne bude slúžiť na polievanie priestoru. Pod výtokom bude osadený
polkruhový oceľový žľab s prepadom a so spodným vývodom na hadicu na polievanie. Prepadom
zo žľabu začína suché riečisko, vystlané riečnymi
kameňmi, prerušované kaskádovými jazierkami
so stojatou vodou. Odparovacie jazierka poslúžia
na zvyšovanie vlhkosti v okolí, a tým znižovanie
teploty v okolí, ale aj na napájanie vtákov a drobných živočíchov.
Voda zo studne bude slúžiť aj na občasné dopĺňanie malého ekosystému. Celé riečište a jazierka
budú doplnené ozdobnými trávami a vlhkomilnými rastlinami. Zvyšná plocha sa zatrávni.
Práce na revitalizácii parku začnú v máji tohto

roku, ukončené by mali byť v auguste. Začneme
čistením, odstránením suchých konárov a kameňov, vytvorením zemitého podkladu na vysadenie
trávnika. Ďalej vytvoríme štrkový podklad a osadíme do neho zatrávňovacie
panely. Následne vytvoríme
riečište a jazierka vytvarovaním terénu, položíme hydroizolačnú fóliu, štrkovú vrstvu,
kamene a osadíme oceľový
žľab. Na záver vysejeme trávu a vysadíme rastliny.
Rovnako ako pri prvej časti parku, aj tentoraz sa pri
prácach, ktoré sme schopní urobiť sami, s dôverou
spoľahneme v rámci brigádnickej
dobrovoľníckej
činnosti na našich šikovných
občanov. Aj takto sa dá totiž
vytvoriť komunita ľudí, ktorí
by sa časom mohli o park
starať.
Miesto oddychu
Zrevitalizovaný park budú
môcť využívať občania všetkých vekových kategórií.
Poloha miesta má aj z dôvodu historického, a to
umiestnenie starej približne 80-ročnej lipy, starej
studne a pamätníka osloboditeľov, svoj genius loci.
Studňu je možné využívať už v súčasnosti, pretože
je funkčná. Voda v nej je však úžitková, nie pitná.
Vznikne ucelené prírodné miesto s oddychovými prvkami, do ktorého sa vrátia drobné živočíchy a spevaví vtáci, no hlavne obyvatelia za
účelom oddychu, rozhovorov, ale asi aj trávenia
času v úplnom tichu v tieni stromov. Zároveň sa
skrášli prostredie starého pamätníka a vznikne
dôstojné pietne miesto. Park však môže byť aj
miestom vzdelávania a inšpirácie. Deti z materskej a základnej školy sa práve tu môžu dozvedieť napríklad o dôležitosti zelene pri ochladzovaní obce.


Nahlasujte pokolaudačné nedostatky
Od ukončenia stavebných prác na stavbe
„Aglomerácia Sebedražie“ (kanalizácia)
uplynulo už 17 mesiacov. Tak, ako každá
stavba, aj táto má záruku na vykonané práce.
Preto je dôležité nahlasovať nedostatky, ktoré
sa postupne, ako to pri každej stavbe bežne
býva, prejavujú. Ide napríklad o „sadnutie“
vozovky a chodníka v časti prípojok, poškodené poklopy, chodníky, obrubníky a podobne.
Obec vykonávala kontroly v rámci miestnych
komunikácií ešte na jar v roku 2021 a niektoré
zo zistených nedostatkov boli odstránené.
Poniektoré nedostatky, hlavne na štátnych
cestách (ul. Hlavná, Košovská a Športová),
doteraz ešte odstránené nie sú. Prosíme
vás, ak ste si nejakú novovzniknutú, alebo
nami nepovšimnutú chybu všimli, aby ste ju

nahlásili poslancovi, ktorý má na starosti váš
obvod, prípadne priamo na obecnom úrade.
Hlásenie by malo obsahovať popis (môže byť
aj fotka) nedostatku a lokalizáciu miesta napr.
popisné číslo najbližšej nehnuteľnosti.
Poslanecké obvody
ul. Hlavná
ul. Cintorínska
ul. Košovská
ul. Športová
+ Dúbravka
ul. Lúčna
ul. Priehon
ul. Záhrady
ul. Boriny
ul. Banícka

poslanec
Mgr. Pavol Juhász
Bc. Martin Ivan
Ing. Marek Grolmus
Igor Čertík
Ing. Jaroslav Popelka
Mgr. Julián Oboňa
RNDr. Ladislav Pecho
Ing. Ivan Leitmann
Vladimír Medňanský
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Triedenie odpadu počas januára
a februára 2022
Vráťme sa najskôr na začiatok minulého roka.
Vtedy sme za január a február 2021 zo Sebedražia
vyviezli spolu nasledovné množstvo všetkých typov
odpadu, ktoré porovnáme s údajmi za to isté obdobie roka 2022:
Január
Február

Rok 2021
32,751 ton
25,850 ton

v otázke triedenia odpadov príkladom a vzorom.
Potom je potrebné klásť si otázky: Čo je iné v týchto
bytových domoch? Treba okamžite pristúpiť k zásadnejším opatreniam alebo sankciám v zmysle zákona o odpadoch? Alebo len stačí ešte nejaký čas
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Vďaka novým kotlom
bude dobre vykúrená celá
základná škola

Rok 2022
32,660 ton
26,630 ton

Z toho zmesový komunálny odpad (ZKO):
Rok 2021
Rok 2022
Január
23,520 ton
22,120 ton
Február
21,000 ton
16,300 ton
Pokles množstva odpadu v januári 2022, keď boli
v obci vykonané 3 vývozy (zohľadnili sme, samozrejme, posviatkové obdobie) je úbytok ZKO o 1,40
tony (t). Vývoz vo februári (2 vývozy ZKO) však už
priniesol výrazne lepší výsledok, a to je zníženie
ZKO o 4,70 t. Za takéto výrazné zníženie zmesového komunálneho odpadu vám, občania, patrí veľké poďakovanie. Je to dôkaz, že doslova z mesiaca
na mesiac lepšie pristupujeme k základnej myšlienke odpadového hospodárstva a dôkladnejšie
odpad vyseparujeme. Zároveň je to nádej do budúcna, že napriek zvyšujúcim sa cenám energií, pohonných hmôt a rastúcim mzdám, nebudeme ani
v roku 2023 musieť zvyšovať poplatok za odpad.
Pri všetkom úsilí zabezpečiť nezvyšovanie týchto
poplatkov, je však viac ako smutné, že sú medzi
nami stále takí občania, ktorí si jednak neuvedomujú ekologický dopad tvorby a netriedenia
odpadu, ale zároveň svojím konaním porušujú
konkrétne ustanovenia zákona o odpadoch. Obec
takéto konanie postrehla vo zvýšenej miere pri niektorých obecných nájomných bytových domoch.
Samozrejme, sú bytové domy, ktoré môžu byť

počkať a snažiť sa vysvetľovať, kým aj toto užívatelia bytov nepochopia?
Uvidíme, ktoré riešenie z viacerých možných využijeme. Či to bude pridanie ďalšej nádoby, čo by však
bolo rozumné a oprávnené, pokiaľ občania dôsledne triedia a počet nádob je nedostatočný, napríklad
z dôvodu väčšieho počtu malých detí a používania
plienok a podobne, alebo prejsť postupe k zodpovednosti konkrétnych obyvateľov. Uverejnené
fotografie nádob pri bytových domoch však jednoznačne vypovedajú o tom, že nádob je dostatok,
avšak triedenie niektorých občanov je absolútne
nedostačujúce.
Okrem toho môže obec pri nezlepšení situácie
začať konať v súlade s možnosťami, ktoré má.
Jednou z možností je aj dodatok k nájomnej
zmluve, kde konanie v rozpore so zákonom o odpadoch bude dôvodom na nepredĺženie nájomnej zmluvy. Zároveň týmto opatrením budeme
chrániť a pomáhať tým zodpovedným občanom,
ktorí v bytových domoch triedia a doplácajú

na „netriediacich“ obyvateľov.

Prvé tri fotky ukazujú, ako to vyzerá niekde v kontajneroch a pri kontajneroch v blízkosti obytných domov,
kde občania veľmi slabo alebo vôbec neseparujú a neukladajú odpad do nádob, ktoré sú na to určené.
Štvrtá fotka je dôkazom, ako to vyzerá, keď obyvatelia poctivo odpady triedia.

Staré kotly.

Vykurovanie budovy Základnej školy
v Sebedraží bolo už dlhšie problematické.
Objekt sa nedarilo adekvátne vykúriť,
niektoré triedy, ale aj jedáleň, boli chladné,
potešiteľná nebola ani vysoká spotreba.
Problémom bol zastaraný a zlý technický
stav kotlov.
Obec preto pristúpila k efektívnej rekonštrukcii kotolne a výmene kotlov za úspornejšie kondenzačné kotle. Keďže kotolňa sa
nachádza pod triedami, v rámci rekonštrukcie sme do vykurovacieho systému
zabudovali aj bezpečnostné prvky.
Nové kotle znížia spotrebu približne o dvadsať percent. Predovšetkým však zabezpečia
dostatočné vykúrenie všetkých častí budovy
školy, teda aj jedálne a tried, ktoré sú od kotolne vzdialenejšie a disponujú efektívnejším, pružnejším a jednoduchším ovládaním.
Obec Sebedražie, ako zriaďovateľ školy,
investovala do nákupu a inštalácie nových
vykurovacích kotlov približne 21-tisíc eur.

Nové kotly.
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Obec za teplovod v koridore
poľných ciest získa nové pozemky
Tak, ako sme vás informovali v predchádzajúcom
vydaní Sebedražských novín, vedenie obce viackrát rokovalo v roku 2021 so zástupcami PTH, a.s.,
Prievidza a HBP, a.s., ako aj Mesta Prievidza. Témou
rozhovorov bola protihodnota za možný vznik
tiarch na pozemkoch obce v súvislosti s novým
ukončením vykurovania hnedým uhlím. Zámerom
investora je v rámci zabezpečenia vykurovania
Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian využiť
ako jeden zo zdrojov výroby tepla ekologickým
spôsobom už jestvujúcu kotolňu na drevné štiepky
v areáli bane Cigeľ. Následne dobudovať tepelné
čerpadlá, využiť zdroj banských vôd, inštalovať
novú kogeneračnú jednotku a pripadne termosolárne zariadenia. Ťarcha na pozemkoch obce vzniká
v koridore jej poľných ciest, pretože tadiaľ bude vedený rozvádzač tepla. Vybudovaný bude tak, aby
uvedené cesty naďalej bez obmedzení plnili svoju
funkciu prístupových ciest pre vlastníkov pozemkov v ich okolí.
Obec Sebedražie počas rokovaní dôsledne zvažovala záujmy a potreby obce. Do úvahy sme brali
hlavne nedostatok pozemkov v okolí, ktoré by boli
vhodné na zriadenie výrobných a priemyselných
prevádzok. V našom prípade aktuálne hlavne v oblasti odpadového hospodárstva, v budúcnosti však
aj pri iných možných aktivitách. Po opakovaných rokovaniach a fyzických obhliadkach priestorov areálu bane Cigeľ sme dospeli k dohode a podpísaniu

Memoranda, ako zmluvy o budúcich zmluvách.
V súčasnosti sa podnikajú ďalšie nutné kroky, a to
spracovávanie geometrických plánov a dochádza
už aj k čisteniu pozemkov, ktoré by mala nadobudnúť obec. Kľúčovým je pozemok pod a v okolí bývalej budovy č.200. Situovaný je za malou vrátnicou
do areálu pri sídlisku Boriny, s výmerou cca 5000
m2. Obec získa aj pozemok pred malou vrátnicou,
kde sa nachádza čiastočne využívané a čiastočne

Výmena krytiny na budove obecného úradu
Obec Sebedražie v poslednej dobe riešila havarijné stavy obecných objektov, jedným z nich bola aj strecha na obecnom úrade, ktorá vykazovala značné materiálne
zostarnutie, spôsobujúce zatekanie do podkrovia. Po zvážení technického stavu celej
strechy a nákladov na opravu, sme sa rozhodli vymeniť kompletne strešnú krytinu
z asfaltového šindľa za plechovú „falcovanú“ krytinu. Celkové náklady na výmenu
sú 21 400 eur, udržateľnosť stavu bez ďalších investícií je 40 rokov.
Po dokončení tohto projektu bude
nasledovať úprava plochy pred obecným úradom.
Počas týchto prác, ktoré by mali
odhadom trvať maximálne dva mesiace, nebude možné parkovať pred

obecným úradom. Odporúčame preto vodičom parkovať na ulici Záhrady
a využiť spojovaciu ulicu zo zámkovej
dlažby, vedúcu vedľa tržnice. Veríme,
že práce zrealizujeme v čo najkratšom čase.

zarastené parkovisko. Taktiež nadobudneme pozemok pod miestnou komunikáciou, ktorá ide od
malej vrátnice popred prvé dva štvorbytové domy
smerom po železničný prejazd a následne opačným smerom až po park s pamätníkom.
Pre lepšiu predstavu prikladáme situačné nákresy v ortofotomape a fotografiu z už vyčistenej plochy.
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Vydajte sa „Po stopách rozprávok“
(Ján Tomík)

Spolu s otvorením letnej turistickej sezóny v Bojniciach, odštartuje aj nový projekt
Po stopách rozprávok. Ponúkne zaujímavosti
o rozprávkach a seriáloch, ktoré sa nakrúcali
v Bojniciach a okolí. K takýmto filmovacím lokalitám v minulosti patrilo aj okolie Sebedražia
a Cigľa. Scenérie nášho krásneho okolia, napríklad v lokalite Uhlište, pritiahli tvorcov rozprávok Fantaghiró, Solerína (Sestrička), Pán
a Hvezdár. Preto sme sa o novom projekte
porozprávali s predsedom združenia Sokoliari
Aquila Bojnice Jozefom Tomíkom.
Ako vznikol nápad predstaviť zákulisie natáčania
rozprávok v Bojniciach a ich okolí?
Od mladosti som z diaľky a niekedy aj z bližšia sledoval a mal možnosť aj pomáhať priamo alebo
nepriamo filmárom. Začalo to v roku 1992, keď
sa točila v Bojniciach a okolí Fantaghiró. A vždy
ma to bavilo. Okrem super atmosféry boli aj rôzne vtipné a aj vážne situácie na pľaci aj mimo
neho. U mňa nielen tu v regióne, ale po celom
Slovensku. Pamätám si, že sme boli ako chalani pomáhať rozoberať drevenicu, kde natáčali
Sestričku, dokonca mám odtiaľ aj fotku. Vtedy sa
nefotilo na každom kroku a fotoaparát nemal stále každý pri sebe, ako teraz . A preto som dostal
nápad oprášiť spomienky. Ľudia nás veľmi rýchlo
opúšťajú, nikto nie je večný, i keď na filmovom
plátne zostávajú postavy nesmrteľné. Preto vznikol projekt „Po stopách rozprávok“, aby sme si
slávne rozprávky a seriály nakrútené v Bojniciach
a okolí pripomenuli a nezabudli na zážitky, ktoré
sa spájajú s ich vznikom.
Ako dlho bude tento projekt trvať?
Sprievod bude trvať iba pár hodín v jeden deň,
a to 30. apríla 2022, keď bude otvorenie letnej
turistickej sezóny. Samotný projekt, keď sa budú
môcť turisti vybrať po stopách rozprávok, bude trvať minimálne rok. Uvidíme, akú bude mať odozvu
a potom sa rozhodne, čo ďalej.

Foto: Facebook Jozefa Tomíka

Ako sa ľudia dostanú k podrobnejším informáciám o projekte „Po stopách rozprávok“?
Viac sa dozvedia na našej regionálnej stránke www.bojnice.eu, ale aj na novej stránke
www.postopachrozpravok.sk, ktorú už čoskoro
predstavíme.
Koľko je rozprávok a seriálov, ktoré vznikli
v Bojniciach a okolí?
Našli sme 35 nakrútených dokumentov, seriálov,
filmov a rozprávok, pri nakrúcaní ktorých filmári
navštívili Bojnice a okolie. My predstavíme osemnásť najznámejších rozprávok a seriálov.

1. Historická fotografia
- mala by zachytávať historický moment spojený s našou
obcou. Môžu to byť obyvatelia
obce (naši predkovia) pri rôznych činnostiach, ako je zber

Plán podujatí na rok 2022
v Sebedraží
APRÍL
• Zdobenie (výroba) veľkonočných kraslíc
MÁJ
• „Mjartanovo Sebedražie“ – 120. výročie
narodenia nášho rodáka Jána Mjartana
• Oslava Dňa matiek
• Zájazd seniorov do aquaparku
v Turčianskych Tepliciach
JÚN
• Deň detí – zábavno-športové popoludnie
• Jánska vatra
• Prednáška „Liečivé rastliny okolo nás“
JÚL
• Futbalový turnaj detí U9 - U11
AUGUST
• Futbalový turnaj starých pánov
SEPTEMBER
• Babka vo fazuli
• Uvítanie detí do života
OKTÓBER
• Keramikársky kurz
NOVEMBER
• Tlačíme kapustu na zimu
DECEMBER
• Obecná zabíjačka
• Posedenie osamelých občanov našej
obce pred Vianocami

Spomeňte, prosím, aspoň zopár slávnych osobností, ktorí v nich hrali.
Helena Vondráčková, Václav Neckář, Peter
Rúfus, František Dibarbora, Andy Hric, Juraj
Kemka, Zuzana Kanócz, Dominika MorávkováZeleníková, Emília Vášáryová, Matej Landl,
Milan Ondrík, Kristína Peláková, Milan Kňažko,
Michal Dočolomanský, Jozef Dóczy a mnohí,
mnohí ďalší. Vydajte sa preto aj vy s nami po
stopách rozprávok. Miesta, na ktorých sa točili
jednotlivé scény, nám ukážu, ako sa nielen človek, ale aj krajina mení v čase, či už vďaka človeku alebo samotnej prírode.


FOTOSÚŤAŽ: Hľadáme súčasné aj historické
fotografie Sebedražia

Obec Sebedražie vyhlasuje fotografickú súťaž pre veľkých aj malých, a to v dvoch kategóriách.
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úrody, stavanie domov, pri zábave, na svadbe, v tradičnom
oblečení a podobne. Vítané sú
tiež akékoľvek historické zábery
obce, ulíc, okolia dediny, zberu úrody, dožiniek, stavebnej
činnosti. Fotografie vám budú
po zaevidovaní a naskenovaní
na počkanie vrátené.
2. Súčasná fotografia
– ukázať by mala dnešnú dobu
v obci, život v nej, zaujímavé miesta. Môžu to byť napríklad zábery
detí, ako sa v obci hrajú, udalosti,
podujatia, prírodné scenérie, súčasné ulice, kvety, polia, šport...

V každej kategórii bude vybraných dvanásť najlepších fotografií,
z ktorých vznikne kalendár. Každá
vybraná fotografia bude ocenená.
Fotky bude vyhodnocovať odborná aj amatérska nezávislá komisia. Súťaž začína 20. apríla, skončí
v septembri tohto roku.

Znižujeme odpad na obecných
akciách
Už aj Sebedražie sa zaradí medzi obce
a mestá na Slovensku, ktoré sa rozhodli
podniknúť malý krôčik k zníženiu produkcie
odpadu pri konaní obecných podujatí. Preto
sme tento rok zakúpili na podujatie „Babka
vo fazuli“ plastové poháre na opakované
použitie. Cieľom je, aby sme na našej akcii
nepoužili ani jeden klasický jednorazový plastový pohár. Poháre budú zálohované sumou
2 eurá, prípadne si ich za túto cenu môžu
občania nechať ako suvenír. Predpokladáme
a veríme, že sa tento nápad ujme a podporíte
ho. Každý rok tak budeme môcť už jestvujúcu
edíciu doplniť o novú, čím vytvoríme sériu.
Úmyselne sme na poháre neuviedli rok, ani
konkrétnu akciu, aby sme ich mohli využívať
aj na rôznych podujatiach. Poháre sú ciachované na 0,3 l a 0,5 l.
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Z histórie Základnej školy v Sebedraží
(Mgr. Eva Babaštová, riaditeľka Základnej školy v Sebedraží)

„Prvé zmienky o škole siahajú do roku 1804, kedy bola postavená prvá škola. Malá obec Sebedraží patrila v tej dobe k prievidzskej farnosti, kde mala aj telegrafickú stanicu a poštu. Obyvateľstvo je chudobný roľnícky ľud. V roku 1884 malo 532 obyvateľov z toho 4 židia.“ (Kronika).
Najstaršia história
Nie je známe, či škola bola murovaná, alebo drevená. Okrem učebne mala aj malý dvojizbový byt
pre učiteľa. K zariadeniu školského areálu patrili
v tom čase aj maštaľ, chlievy, komora a dreváreň.
Základné vybavenie školy tvorili najpotrebnejšie učebné pomôcky a 150-zväzková knižnica.
Najstarším známym učiteľom bol N. Chobodides,
ktorý tu pôsobil v rokoch 1804-1817. Po ňom ako
učiteľ a organista pôsobil v Sebedraží jeho syn
Jozef Chobodides, ktorý sa pričinil o výstavbu novej školskej budovy. V školskom areáli vybudoval
ovocnú škôlku a miestnych ľudí učil štepiť stromy
a starať sa o ne. V tomto čase do školy prichádzali
aj deti z Cigľa. Na začiatku storočia sa často striedali učitelia a stávalo sa, že škola zostala na čas
i bez učiteľa. Tak to bolo i v roku 1916. Z poverenia
starostu obce začal vyučovať Štefan Fifilina, ktorý
nebol učiteľom. Učil deti čítať, písať, počítať. Na
začiatku vojny v roku 1914 chlapi odišli na front
a deti museli pomáhať na poli a okolo statku.
Vyučovacím jazykom na celom území Slovenska

Naučme sa učiť,
lebo sa učíme
pre život....

Medzi rokmi 1922 až 2002
Nový školský zákon z roku 1922 mení názov školy
na obecnú školu. Škola ale aj naďalej zostala pod
správou cirkevného úradu. V rokoch 1923-1929 sa

S výstavbou pomohli miestni obyvatelia. Žila ňou
celá dedina. Napriek rôznym problémom bola
nová škola do konca roku 1930 postavená a vysvätená. Bola dvojtriedna s dvojizbovým bytom

Rok 1952
Budova školy v roku 1944.

bola vtedy maďarčina, ktorá bola úradným jazykom do roku 1918. Nekvalifikovaní učitelia učili aj
v ďalších rokoch.

vystriedalo niekoľko učiteľov (Arnošt Šebo, Jozef
Ganda, Vojtech Danko, M. Martincová, J. Mišenka,
V. Smrečanský). Keď sa v roku 1927 stal starostom
Matúš Pavlík, dal si za úlohu postaviť novú školu, lebo budova už bola schátralá a zanedbaná.

pre riaditeľa a jednou izbou pre ďalšieho učiteľa.
V auguste 1930 na miesto učiteľa v novej škole
s názvom Rímskokatolícka ľudová škola nastupuje
ambiciózny Cyril Klinovský, ktorý ju vedie takmer
30 rokov. Zvyšujúci sa počet žiakov si vyžadoval
ďalšieho učiteľa, a tak počas riaditeľovania Cyrila
Klinovského sa ich vystriedalo niekoľko (E. Chylová,
V. Brittner, J. Kytka, M. Tokárová, F. Píšová, A.
Mečéry, K. Kotulák).
V roku 1933 už mala škola 105 žiakov. Učitelia patrili
medzi hlavných organizátorov všetkých kultúrnych
podujatí. Nacvičovali divadelné hry a predstavenia
na oslavy a iné príležitosti. Organizovali výlety, robili prednášky o hygiene, hospodárení, ovocinárstve. Presviedčali rodičov o dôležitosti vzdelávania
ich detí. V školskom roku 1944/45 nastúpilo do
školy 136 žiakov. Bolo nevyhnutné zriadiť tretiu
triedu. V roku 1948 prichádza do platnosti nový
školský zákon, ktorý mení názov z ľudovej na národnú školu. Povinná školská dochádzka sa mení
z 8 na 9 rokov. V roku 1966 nastupuje na miesto
riaditeľa školy Vincent Slebodník a v pozícii zostáva dvadsať rokov.V rokoch 1968-69 sa podarilo
i jeho pričinením vybudovať novú školskú budovu.
Základnú deväťročnú školu v piatich triedach navštevovalo priemerne 120-130 detí. V 1974 bola
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Pán T. Svitok a Murár pred školou v školskom roku
1956/57.

vytvorená detská tanečná folklórna skupina.
V roku 1986 sa riaditeľkou stáva Mária Smahová,
vo funkcii je až do roku 1997. Starala sa nielen
o kvalitný chod školy, ale zabezpečovala aj rôzne
stavebné aktivity. Zrealizovala prístavbu spojovacej chodby medzi pavilónmi školy, výmenu krytiny
na starej budove školy a pristavenie nových hygienických zariadení.
V období rokov 1997 až 2002 je riaditeľkou Tatiana
Murárová. Ako občianka Sebedražia sa angažovala
najmä v oblasti kultúry a v spolupráci so ZPOZ-om.
Obdobie po roku 2002
Od 1.júla 2002 prechádza základná škola pod
správu Obce Sebedražie. Od januára 2003 do augusta 2007 vedie školu Helena Ledecká. V tomto
období sa v spolupráci s obcou začala pomerne
rozsiahla rekonštrukcia školy. Žiaci a učitelia dostali
nové lavice a stoličky. V triedach boli vymenené
podlahové krytiny, v zborovni a v riaditeľni plávajúca podlaha, v staršej časti budovy školy drevené
okná za plastové, v jedálni bola drevená podlaha
vymenená za dlažbu, vymaľovaný bol celý interiér,
škola dostala novú fasádu, ktorá je dodnes.

Pristavená nová budova, keď bol riaditeľom
Vincent Slebodník.
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V roku 2004 sú z projektu
Infovek prvýkrát dodané
počítače a v škole je vybudovaná učebňa IKT (informačné a komunikačné
technológie). Učitelia sa
začínajú vzdelávať v tejto
oblasti.
V roku 2007 po výberovom
konaní nastupuje na miesto
riaditeľky
Mgr.
Eva
Babaštová a na tejto pozícií pôsobí dodnes. Ďalej
pokračuje modernizácia
školy.V roku 2008 vstupuje
do platnosti nový školský
Riaditeľ Vincent Slebodník v školskom roku 1968/69.
zákon, ktorý ukladá školám
prispieva veľkými čiastkami na jej modernizáciu
vytvoriť svoj vlastný školský vzdelávací program. Je
a vybavenie.
vytvorené logo školy a motto. Od školského roku
Prvoradou úlohou školy je vzdelávať. Výsledky
2011/2012 sa stáva anglický jazyk povinný pre
testovaní našich žiakov hovoria o výbornej vzdelavšetky deti.
nostnej úrovni. Rovnako školy, do ktorých odcháŠkola rozvíjala spoluprácu so školou družobnej
dzajú na druhý stupeň, hodnotia našich žiakov veľobce Dolní Studénky. V roku 2016 a 2019 došlo
mi pozitívne po vedomostnej i výchovnej stránke.
k vzájomnej družobnej návšteve. Dvadsať detí so
Každý rok sa snažíme zatraktívniť pobyt v škole
svojimi pedagógmi navštívilo družobnú školu.
rôznymi aktivitami, aby žiaci v dobrom spomínali
Po rokoch si škola vyžadovala nové investície.

na svoju prvú alma mater.
V roku 2016 sa začali ďalšie rekonštrukčné prác,
ktoré trvali tri roky. Táto
rozsiahla
rekonštrukcia
bola rozdelená na tri etapy:
úpravy interiéru školy a vymaľovanie, rekonštrukcia
toaliet a garáže a v tretej
etape to bolo vybudovanie
letnej triedy – oddychovej
zóny – altánku. Vybudovať
nový altánok nám pomohla
finančná výhra v projekte
Domestos pre školu.
Obec, ako jej zriaďovateľ,
má záujem o udržanie školy
v Sebedraží. Neustále renoŠtefan Topor, predseda MNV.
vuje a robí údržbu školy,

Školský rok 1968/69.
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Pomoc ľuďom Ukrajiny

(Ivan Sýkora, predseda občianskeho združenia Berkat)

Aktuálna situácia je bezprecedentná a bez ohľadu na geopolitické súvislosti či otázky, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť, považujeme pomoc týmto ľuďom
za základný prejav ľudskosti. Na východ od našich hraníc prebieha hrozná vojna, ktorá zasahuje konkrétne ľudské osudy!
Chceme dlhodobo pomáhať ľuďom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny do nášho regiónu.
Vytvorili sme preto iniciatívu Prievidza pomáha Ukrajine. Na tejto iniciatíve spolupracuje
mesto Prievidza, Galéria Jabloň, občianske
združenie BERKAT, ukrajinská komunita a aktívni občania v Prievidzi a okolí.

Všetky informácie o pomoci ľuďom
Ukrajiny v našom regióne nájdete
na www.prievidzapomaha.sk.

Hľadáme ubytovanie pre ľudí
z Ukrajiny

Finančný dar, ktorý ZASTAVÍ
KRVÁCANIE

Hľadáme možnosti dlhodobého ubytovania
v samostatnej bytovej jednotke (s vlastnou
kuchyňou a sociálnym zariadením), ktoré
poskytnete ľuďom z Ukrajiny zadarmo – pričom získate nárok na príspevok na ubytovanie od štátu. Pokiaľ máte možnosť poskytnúť ľuďom z Ukrajiny takéto ubytovanie
v našom regióne, vyplňte prosíme formulár
na www.prievidzapomaha.sk.

Vďaka dobrovoľníkovi MUDr. Lybomyrovi
Kletskovi máme zistené konkrétne potreby
na Ukrajine. Akútne preto zabezpečujeme
kvalitné škrtidlá C-A-T tourniquet a izraelské
tlakové obväzy, ktoré slúžia na zastavenie krvácania aj v bojových podmienkach. Realita
je jednoducho taká, že vhodný zdravotnícky
materiál na Ukrajine zachráni život!

Chcem pomôcť!

• Finančný dar, ktorý zastaví krvácanie:
číslo účtu pre váš dar v ľubovoľnej výške je
SK17 8330 0000 0020 0017 5774 s variabilným
symbolom 6667
• Materiálne dary: trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžete doniesť do Galérie Jabloň
na ulici M. Falešníka 6 v Prievidzi a to v pracovné
dni od 8:00 do 19:00 hod. (obedná prestávka
v čase 12:00 – 13:00 hod.) a v sobotu od 8:00
do 12:00 hod.
• 2% z vašich daní = 100% vášho daru občianskemu združeniu BERKAT pomôže ľuďom
Ukrajiny. Údaje potrebné pre darovanie nájdete
na www.berkat.sk

Ako sme pomohli?
Humanitárna pomoc priamo na Ukrajine:
 Škrtidlá v hodnote viac ako 20 000 € zachraňujú životy v Ľvive, Kyjive a Rivne
 Dodávka materiálnej pomoci a zamenených
hrivien do Perečína
 2000 ks lekárničiek a 120 ks tlakových obväzov zachraňuje životy (dodané do Truskavca)
 Zdravotnícky materiál v hodnote 5000 €
dodaný do nemocníc v Kyjive
 Zdravotnícky materiál v hodnote 2000 €
doručený do nemocnice v Dnipre
 1000 ks lekárničiek doručených do Odesy
 Dodávka 80 ks powerbánk
 Tri dodávky humanitárnej pomoci
expedované ešte 1. marca
Pomoc ľudom z Ukrajiny v Prievidzí a okolí:
 200+ ľudí ubytovaných v ponúknutých
ubytovaniach
 Zamenené hrivny za eurá v hodnote viac
ako 2000 €
 Distribúcia materiálnej pomoci – najmä
trvanlivých potravín a hygieny
 Zariadenie 10 mestských bytov pre ľudí
z Ukrajiny
 Zdieľanie užitočných informácií, aj
o voľnočasových aktivitách

MO SČK Sebedražie a obec Sebedražie

Vás pozýva na odber krvi pod názvom

Sebedražská kvapka krvi
29. apríla 2022 od 08,00 do 11,00 hod.
Kultúrny dom v Sebedraží
Prineste si so sebou : preukaz totožnosti, preukaz poistenca, preukaz darcu krvi
Prosíme darcov krvi, aby sa na odber nahlásili na OcU Sebedražie na tel. č.: 046/ 5487239
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí túto akciu podporujú a tešíme sa na nových!

APRÍL 2022
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Zápisky z obecnej kroniky
(Ing. Dana Kolláriková)

Vítam vás pri tretej časti „Zápiskov z obecnej kroniky“. Tentokrát sa pozrieme do rokov 1953-1955, ktoré sú aj v kronike zhrnuté spolu. Priznám sa, že pri čítaní
kroniky som si viac ako inokedy uvedomovala, ako kontroverzne bude v tejto dobe pôsobiť hneď úvod do týchto rokov. Nemôžem a ani nechcem ich však
vynechať. Taktiež som si uvedomila, že kronika obsahuje často informácie , ktoré môžu byť osobné a zraňujúce, preto sa aj pri výbere z nej snažím zamerať
na všeobecne užitočné údaje a state, v skratke vystihujúce roky, ktoré opisujú. Citácie sú doslovné a nemenené v žiadnom ohľade (ani pravopisnom).

Začiatok citácie
z rokov 1953-1955:
Politický úvod
Roky 1953-1955 sa vyznačujú veľkým úsilím tábora mieru na čele so Sovietskym zväzom o zachovanie svetového mieru. Aj naša Republika, ktorá po
boku ostatných ľudových demokracii patrí do tábora mieru, bojuje za mier tým, že na každom pracovisku zvyšuje svoju výrobu – že buduje socializmus.
„Buduj vlasť posilníš mier“ – povedal náš prvý
robotnícky prezident , s. K. Gottwald a toto jeho
heslo prešlo do krvi každému nášmu robotníkovi,
každému baníkovi, každému poľnohospodárovi,
slovom každému nášmu občanovi , nech už pracuje na ktoromkoľvek úseku.
Toto napredovanie sa prejavuje na Slovensku,
kde sa doháňa to, čo bolo za stáročia zameškané.
Objem priemyselnej výroby na Slovensku stúpol
v porovnaní s priemyselnou výrobou za I. ČSR
viac ako štyri razy. To znamená , že na Slovensku
začínajú každým mesiacom 2 nové závody. Do prevádzky sa uvádzajú nové vodné diela, pribúdajú
nové a nové školy , takže celé Slovensko sa podobá
jednému veľkému, ba možno povedať obrovskému stavenišťu.....
Nový kultúrny dom
Aj v našej obci sa buduje – stavia. Dňa 21. novembra 1954 bol slávnostne otvorený nový
kuľtúrny dom, ktorý bol postavený na troskách
bývalej ľudovej školy. Kuľtúrny dom bol postavený jednak zo štátnych prostriedkov a jednak
svojpomocou vlastných občanov, ktorí vo forme
rôznych brigád odpracovali pri tejto stavbe prác
v hodnote Kčs 150.000.- Náklad pre celý kuľtúrny dom činil Kčs 500.000.-. Takto sa dostáva
aj našej obci vhodný kultúrny stánok, v ktorom
bude môcť nájsť každý občan pobavenie a kde
sa bude môcť šíriť aj kultúra.
Kuľtúrny dom je postavený moderne, bude mať
svoj vlastný vodovod. (Voda bude privádzaná potrubím z farskej studne a v pivnici fary bude elektri.
motor na ťahanie vody).
Treba pripomenúť, že pri stavbe kuľt. domu sa
zaslúžili členovia MO – ČSM (Pavel čertík, H.
Murárová ) ktorí pri tejto stavbe odpracovali viac
ako 500 brigádnických hodín. Plány na kultúrny
dom zhotovil miestny občan , Jozef Murár , č.d.
153, techn. Pracovník ONV v Prievidzi.
Asfaltová cesta cez dedinu
Okrem kuľtur. Domu bola vybudovaná cez celú
dedinu asfaltová cesta v dĺžke 800 bm. Dedina
dostala takto dobrú a kvalitnú cestu. Škoda, že

asfaltovanie sa nepreviedlo aj na priľahlých uličkách (Povališka, Myškeje ulička, Guľkeje ulička,
Dolný koniec smerom na Koš), kde zostali ešte stále zlé a blatisté cesty.
Elektrifikácia obce
V roku 1954 sa začalo s elektrifikáciou obce. Na
sklonku tohto roku boli zasadené prvé stĺpy pre
verejné osvetlenie. Dokončenie elektrifikácie obce
bolo prevedené v prvom štvrťroku 1955 a 16. apríla 1955 bola obec slávnostne zapojená na elektrickú sieť. Takto sa začlenila aj naša obec medzi tie,
ktoré využívajú výhod tejto modernej techniky.
Len čo sa osvetlili domy v obci , už sa rozozvučali
aj domy novými rádiami a tak dnes obec má do 50
prihlásených rádioprijimačov.
Na verejné osvetlenie poskytli občania Kčs 42.000.(Kčs 250.- od jedného domu) a zbytok dal štát.
Výstavba súkromných bytov
Nie malou mierou pokračuje aj výstavba súkromných rodinných domkov. V tomto období je rozostavaných 20 rodinných domkov, z toho 7 domkov
sa stavia v rámci Individuálnej bytovej výstavby
pričom štát poskytuje stavebníkovi pôžičku do
Kčs 36.000 na 2,5 % úrok a na 20 rokov splácania..
Výhodou tejto akcie je aj to, že stavebník dostáva
všetok základný stavebný materiál ( tehlu, rezivo,
vápno, cement. atď. ) za štátne veľkoobchodné
ceny. Dostavaných je už 6 domkov. ...
Takto pomaličky aj v Sebedraží miznú slamené
strechy a čierne kuchyne. V tomto čase máme
ešte v obci 3 čierne kuchyne . Slamou sú pokryté
2 obytné domy.
Poľnohospodárstvo
Podľa bonity pôdy patrí naša obec do zemiakarskej oblasti. Celkom poľnohospodárska pôda činí
asi 850 ha , z toho 350 ha tvoria oračiny, 85 ha lúky,
200 ha bumienky a zbytok je neúrodná zem a lesy.
Živočíšna výroba
Obec chovala v poslednom roku celkom 350 ks hovädzieho . Z tohto počtu je 190 kráv, 22 koní. V obci
sa chovalo 250 ks ošípaných...Do obce sa denne
dováža viac mlieka ako sa z nej vyváža.
V posledných rokoch uhynulo do 20 ks ošípaných na červienku a asi 800 ks hydiny na mor.
Hospodárske zvieratá boli očkované a v niektorých
prípadoch to pomohlo.
Živelné pohromy
V roku 1954 zastihlo obec Sebedražie veľké krupobitie, ktoré na 25% zničilo všetku úrodu obilnín.
Postihnutí roľníci dostali náhradu škody väčšie
množstvo kukurice zdarma a tí ktorí nemali svoje

úrody poistené v Štátnej poisťovni – dostali tiež
náhradu škôd od tejto. Rozdelenie kukurice narobilo v obci veľa zlej krvi, lebo kukurica bola prerozdelovaná podľa známosti na MNV a nedostali z nej
takí roľníci , ktorí by si ju boli v prvom rade zaslúžili.
Obyčaje a zvyky
V obci sa ešte stále zachováva niekoľko obyčajov
a zvykov a to najma pri svadbách (rôzne vinše,
krájanie radostníka a tď.) na jar (topenie Moreny),
na Vianoce (štrnganie kľúčov) Veľkonočné oblievačky atď. Chyba je , že krásne spevy a tance,
ktoré kedysi vedeli plniť chotáre - pomaly miznú
a nebude nikoho, kto by ich pre budúcnosť zachytil. Takže sa už pomaly rozpadáva povestná
„Sebedražská banda“ na čele s jej kapelníkom
Štefanom Šimkovičio. Husle , basa, cymbál, ktoré
mali v Sebedraží kedysi tiež dobré miesto – boli vytlačení „jazzom“ a tak zbytky tejto veselej muziky
nájdeme už len po starých komnatách.
Štatistika narodených a zomrelých
Podľa presných záznamov rim.kat.farského úradu
v Sebedraží sa v rokoch 1953-1955 narodilo, resp.
zomrelo ľudí :
1953: narodených 24, zomrelo 9,
1954: narodených 22, zomrelo 10,
1955: narodených 23, zomrelo 8 ,
Z uvedeného vidno , že sa rodí väčší počet ľudí ako
zomiera, takže je tu prirodzený prírastok ľudí. Taktiež
z uvedenej tabuľky vidno, že v rodení a zomieraní je
určitá pravidelnosť, že tu neboli nijaké zvláštne výkyvy, zapričinené nejakými vonkajšími okolnosťami
(nákazlivé choroby, vojna, nešťastie atď.)
Celkom možno povedať, že obec Sebedražie sa za
posledné obdobie veľmi zmenila a to k dobrému
– nový kultúrny dom, elektrika, nové studne, stále
vyrastajúce obytné domky, nová škola, stanica oB,
to všetko svedčí o tom , že aj táto obec bude raz
obcou, kde každý na vlastnej koži pocíti len lepší

radostnejší život, ...

Vážení čitatelia, zápis z rokov1953 až 1955 je
v kronike na 8 stranách veľkosti A3. Je ťažké
vyhovieť v záujme o informácie každému a je
aj ťažké urobiť výpis z týchto rokov, ktorý obsahuje aj také údaje ako je úmrtie Stalina, Zjazd
KSČ, Voľby do NV , SNR a NZ, socializáciu dediny, a pod. a často je veľmi ideologicky ladené.
V prípade záujmu je možné po nahlásení sa
a dohodnutí termínu nahliadnuť do kroniky
na Obecnom úrade v Sebedraží
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Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v Sebedraží
V roku 2021 sa konalo na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Štatistický
úrad SR, ktorý sčítanie organizoval, začal postupne zverejňovať získané údaje.
Prinášame vám aspoň niektoré najpodstatnejšie a najzaujímavejšie čísla a dáta zo sčítania v Sebedraží, ktoré sme čerpali z internetovej stránky scitanie.sk. Všetky údaje
získané počas sčítania sú platné k 1. januáru 2021.

POČET OBYVATEĽOV
V SEBEDRAŽÍ

VIEROVYZNANIE

Spolu

1715

Muži

841 (49,04 %)

Ženy

874 (50,96 %)

VEKOVÉ SKUPINY OBYVATEĽOV
Predproduktívny vek
(do 14 rokov)

246 (14,34 %)

Produktívny vek
(15-64 rokov)

1164 (67,87 %)

Poproduktívny vek
(65 rokov a viac)

305 (17,78 %)

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
Štátna príslušnosť SR
Cudzinci

1709 (99,65 %)
6 (0,35 %)

MIESTO NARODENIA
Narodení v SR

1652 (96,33 %)

Mimo SR

62 (3,62 %)

Nezistené

1 (0,06 %)

NÁRODNOSŤ
Slovenská

1655 (96,5 %)

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

Bez náboženského vyznania

505 (29,45 %)

Rímskokatolícka cirkev v SR
(rímskokatolícke)

1093 (63,73 %)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania
na Slovensku (evanjelické)

18 (1,05 %)

Štátna príslušnosť SR

1709 (99,65 %)

Cudzinci

6 (0,35 %)

MATERINSKÝ JAZYK
Slovenský

1655 (96,5 %)

Maďarský

3 (0,17 %)

Rusínsky

1 (0,06 %)

Český

7 (0,41 %)

Anglický

2 (0,12 %)

Chorvátsky

1 (0,06 %)

Taliansky

2 (0,12 %)

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
(gréckokatolícke)

1 (0,06 %)

Pravoslávna cirkev
na Slovensku (pravoslávne)

2 (0,12 %)

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
(kalvínske)

1 (0,06 %)

Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia v SR

1 (0,06 %)

Kresťanské zbory
na Slovensku

30 (1,75 %)

Židovská obec na Slovensku
(židovské)

1 (0,06 %)

Budhizmus

3 (0,17 %)

Nezistené

Ostatné a nepresne určené
kresťanské cirkvi

1 (0,06 %)

Pohanstvo a prírodné
duchovno

2 (0,12 %)

POČET DOMOV PODĽA
OBDOBIA VÝSTAVBY
Pred rokom 1919

24 (5,22 %)

1919-1945

55 (11,96 %)

1946-1960

68 (14,78 %)

1961-1980

188 (40,87 %)

1981-2000

71 (15,43 %)

Bulharský

1 (0,06 %)

Nezistený

43 (2,51 %)

RODINNÝ STAV
Slobodný/slobodná

678 (39,53 %)

Ženatý/vydatá

778 (45,36 %)

Rozvedený/rozvedená

139 (8,1 %)

Vdovec/vdova

117 (6,82 %)
3 (0,17 %)

Česká

6 (0,35 %)

Ad hoc hnutia

6 (0,35 %)

Maďarská

2 (0,12 %)

Iné

2 (0,12 %)

Rusínska

1 (0,06 %)

Nezistené

49 (2,86 %)

Bulharská

1 (0,06 %)

Anglická

1 (0,06 %)

ĎALŠIA NÁRODNOSŤ

27 (5,87 %)

2 (0,12 %)

K ďalšej národnosti sa v Sebedraží
prihlásilo 26 obyvateľov.

2001-2010

Talianska

2011-2015

11 (2,39 %)

Iná

2 (0,12 %)

Slovenská

4 (15,38 %)

2016 a neskôr

12 (2,61 %)

Nezistená

45 (2,62 %)

Maďarská

1 (3,85 %)

Nezistené

4 (0,87 %)

Česká

3 (11,54 %)

Nemecká

1 (3,85 %)

TYPY DOMOV

Ruská

2 (7,69 %)

VZDELANIE
bez ukončeného vzdelania
osoby vo veku 0-14 rokov

173 (10,09 %)

základné vzdelanie

275 (16,03 %)

stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez
maturity)

495 (28,86 %)

úplné stredné vzdelanie (s
maturitou)

442 (25,77 %)

vyššie odborné vzdelanie

91 (5,31 %)

vysokoškolské vzdelanie

202 (11,78 %)

bez školského vzdelania
osoby vo veku 15 rokov
a viac

3 (0,17 %)

nezistené

34 (1,98 %)

Chorvátska

(3,85 %)

Rodinný dom

433 (94,13 %)

Bytový dom

19 (4,13 %)

Polyfunkčná budova

1 (0,22 %)

Ostatné budovy na bývanie

3 (0,65 %)
2 (0,43 %)
2 (0,43 %)

Rakúska

1 (3,85 %)

Grécka

1 (3,85 %)

Talianska

1 (3,85 %)

Inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia

Anglická

1 (3,85 %)

Ostatné

Iná

8 (30,77 %)

Nezistená

2 (7,69 %)

WC

DOMY A BYTY V SEBEDRAŽÍ
Počet domov

460

Počet bytov

652

Byty so splachovacími
záchodmi
Bez splachovacieho
záchodu
Nezistené

628 (96,32 %)
21 (3,22 %)
3 (0,46 %)
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Vzniká nové prekryté
pieskovisko v materskej škole
(Mgr. Katarína Hepnerová, riaditeľka materskej školy)

Materská škola v Sebedraží sa zakrátko pochváli novým prekrytým pieskoviskom, ktoré prinesie vyžitie a radosť našim detičkám.

Základná škola
Hlavná 375, Sebedražie

Zápis detí
do 1. ročníka
na školský rok
2022/2023

Pôvodné pieskovisko, ktoré už doslúžilo.

Realizácia nového pieskoviska v škôlke sa nám podarila vďaka financiám
z príspevku štátu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl. Tieto
peniaze sú účelovo viazané a možno
ich použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí. Jeden
z účelov použitia je aj vybavenie exteriéru materskej školy záhradným
náradím, náčiním a hrovými prvkami.
Aj táto zmena v legislatíve umožnila
vyčleniť financie z rozpočtu na vybudovanie nového pieskoviska, ktoré

nahradí pôvodné, na ktorom sa podpísal zub času a už doslúžilo.
Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli zmeniť aj umiestnenie pieskoviska. Situované je hlavne z praktického hľadiska v blízkosti plechového
skladu, kde sú umiestnené hračky do
piesku. Taktiež z hľadiska čistoty, pretože je predpoklad menšieho množstva náletov lístia a čečiny z okolitých
drevín, čo znamená uľahčenie práce
okolo údržby pieskoviska.


sa uskutoční

29. 4. 2022
od 13:00 – 17:00 hod.
Zápis bude prebiehať:
• fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa
spolu s dieťaťom
• k zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz zákonných zástupcov.
Do našej školy môžete prihlásiť dieťa aj vtedy, ak je Vaše trvalé
bydlisko mimo školského obvodu našej školy.
Všetky ostatné informácie nájdete vo svojom smartfóne po zosnímaní QR kódu alebo na internetovej stránke našej školy:
https://skolasebedrazie.edupage.org/news/
Budovanie nového prekrytého pieskoviska.
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PhDr. JÁN MJARTAN, DrSc – 120. výročie narodenia
[ Vladimír MEDŇANSKÝ ]

Neviem ako vy, drahí spoluobčania, ale priznám sa, že okrem všeobecne dostupných
informácií nemám potuchy, aká významná
osobnosť vôbec náš rodák Dr. Ján Mjartan
vlastne bol.
- zakladateľ modernej etnológie
na Slovensku
- nestor slovenskej národopisnej vedy
- prvý Slovák - profesionálny etnograf
na Slovensku
- zakladateľ a prvý šéfredaktor časopisu
Slovenský národopis
- prvá uverejnená práca – monografia
Sebedražie v r. 1924
- v odbore etnológia bol činný 65 rokov
V tomto roku by sme si pripomenuli už 120.
výročie od jeho narodenia. Pokúsim sa vám
teda predstaviť výsledky môjho osobného
bádania.
Chcel by som zdôrazniť, že je ťažké obsiahnuť všetko, o čo sa Dr. Ján Mjartan zaslúžil.
Vo svojej oblasti pôsobenia bol naozaj neobyčajným fenoménom. Ako vedec začal
pôsobiť až vo svojich štyridsiatich rokoch, no
na dlhé desaťročia sa stal nepochybne najvýznamnejšou vedeckou osobnosťou etnologickej vedy 20. storočia.

1972 – 70 rokov

slovenskej svoju prvú prácu, národopisnú monografiu o charaktere tradičnej kultúry rodnej obce
Sebedražie. Jej exemplár sa nachádza v národnej
knižnici v Martine.

Začnime teda od začiatku.
PhDr. JÁN MJARTAN, DrSc

(* 5. 5. 1902 Sebedražie - † 16. 12. 1996
Bratislava)

Pozn. Zápis v krstnej matrike našej farnosti
v Sebedraží však má zapísané
Nativitatis 4. 5. 1902 Colllati s. Baptisimi 5. 5. 1902
– Joannes masculinus legit ( Georgius Miartan /
Maria Mikus, Szebedrazs 13)
Narodil sa 4. 5. 1902 do početnej maloroľníckej
rodiny, rodičom Jurajovi Mjartanovi a manželke
Márii rod. Mikušovej. Pokrstený bol 5. 5. 1902,
krstní rodičia boli Ján a Katarína Dolinay. Vtedajším
farárom bol d.p. Matej Grígeľ.
Študoval v Prievidzi na gymnáziu a po maturite
odchádza študovať do Bratislavy (1920-1925)
na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. (UK
zal. v roku 1919 / FF 1921) Bol veľmi húževnatý
a so znalosťou slovenčiny a latiny, ale aj nemčiny
a maďarčiny študoval dejepis a zemepis a ako tretí odbor národopis. Tu sa stretáva s profesorom
Karlom Chotkom, ktorý zásadným spôsobom
ovplyvnil jeho budúcnosť. Bol jeho žiakom absolventom a neskôr od roku 1924 aj jeho asistentom.
Základnou črtou jeho práce bola aplikácia plánov a koncepcií do praxe. Práca a výskumy v teréne charakterizovala celú národopisnú činnosť
J. Mjartana v nasledujúcich desaťročiach.
Počínajúc rokom 1924 začína aj jeho bohatá publikačná činnosť, keď uverejňuje v Sborníku Matice

Pôsobil ako gymnaziálny profesor zemepisu a dejepisu v Prievidzi (1925-1926), následne v Trenčíne
(1926-1937), bol menovaný za prvého slovenského riaditeľa gymnázia v Michalovciach (19371945) a riaditeľom gymnázia v Žiline (1945-1946).
Odchod z vedeckej
práce na pedagogickú
však neznamenal stratu záujmu o národopis.
Počas tohto štvrťstoročia
pedagogickej
činnosti venoval každú
voľnú chvíľu národopisnej práci a patril medzi
najaktívnejších bádateľov a organizátorov
národopisnej
práce
na Slovensku.
V Trenčíne poskytuje svoje vedomosti
a pomoc tamojšiemu
múzeu kde v rokoch
1935-1937
pripravil

1982 – 80 rokov

vlastivednú expozíciu. Z jeho podnetu vznikla v roku 1935 Vlastivedná spoločnosť Múzea
dr. K. Brančika v Trenčíne. Od roku 1926 spolupracoval s Národopisným odborom Matice Slovenskej
v Martine. Pomáhal organizovať národopisný
výskum, ktorého sa sám zúčastňoval. Podieľal
sa na založení zvykoslovného archívu MS. V roku
1937 pripravil do tlače 1. zväzok Národopisného
sborníka, ktorý redigoval až do roku 1947.
Ján Mjartan sa v Michalovciach, okrem pedagogickej činnosti, s veľkým zápalom venoval aj obľúbenej etnografii – spoznával kraj, ľudí a ich život.
Položil tak základy slovenskej národopisnej periodickej spisby. V roku 1938 bol po smrti Karola
Medveckého zvolený za predsedu Národopisného
odboru MS.
V roku 1940 rozposlal do jednotlivých obcí, v spolupráci so školskými inšpektorátmi, etnografické
dotazníky Národopisného odboru Matice slovenskej s otázkami zo šiestich oblastí (manželstvo,
tehotenstvo, pôrod, dieťa, krst a „vádzka“) – vyplnené papiere sa mu vrátili z približne stopäťdesiatich slovenských dedín (z okolia Michaloviec to boli
obce Hažín, Malé Zalužice, Pavlovce nad Uhom,
Vinné, Strážske či Budkovce).
Počas jeho pôsobenia v Žiline (v júli 1945) došlo
k obnoveniu činnosti Miestneho odboru Matice
slovenskej v Žiline. Valné zhromaždenie sa konalo
26. 7. 1945 v hoteli Grand. Predsedom sa stal Dr.
Ján Mjartan, riaditeľ štátneho gymnázia v Žiline.
Ku koncu roka 1945 evidoval MO MS v Žiline
1146 členov.
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Po oslobodení Československa dochádza k priaznivému vplyvu na rozvoj vedeckej činnosti a k vzniku
Národopisného ústavu. V rokoch 1946-1972 pôsobí ako pracovník Národopisného ústavu Slovenskej
akadémie vied, (NÚ SAV) v Bratislave, v rokoch
1949-1958 ako jeho riaditeľ. Veľký dôraz kládol
na výchovu nových, mladých odborníkov. Počas
jeho pôsobenia sa podarilo v rokoch 1953-1955
zväčšiť kolektív na 13 pracovníkov.
Nastúp J. Mjartana do funkcie predsedu
Národopisného odboru Matice Slovenskej a založenie (NS MS) tak znamenalo začiatok novej etapy
v dejinách slovenskej etnológie, v ktorej zodpovednosť za výskum ľudovej kultúry na Slovensku prebrali profesionálni slovenskí národopisci.
Na Zemplíne bol v jeseni 1949, pod jeho vedením, zrealizovaný prvý kolektívny výskum
Národopisného ústavu SAVU s externistami, zameraný hlavne na zdokumentovanie pohrebných
zvykov. Výsledky boli spracované v štúdii o vampirizme na Zemplíne (Ján Mjartan ju uverejnil v roku
1953 v časopise Slovenský národopis), ktorá je zároveň označovaná za jedno z najpriekopníckejších
etnografických diel na Slovensku.
Začiatkom 50-tych rokov prednášal na Katedre etnografie a folkloristiky FF UK v Bratislave muzeológiu a základy národopisnej vedy.
Po roku 1958, kedy vážne ochorel, zo zdravotných
dôvodov prestáva byť riaditeľom ústavu, pokračuje ale vo výskume zvykoslovia a štúdie o ľudovej
architektúre a bývaní. Pokračuje vo výskumoch
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včelárstva či rybárstva.
Prispieva k poznaniu histórie národopisu a osobností, ktoré ho reprezentovali. (J. Ľ. Holuby,
Š. Mišík, D. Jurkovič
a ďalší). Tematická šírka
problematiky, ktorú Dr.
Mjartan s dôkladnosťou
spracoval, je rozmanitá
a pozoruhodná.
Doktorskú dizertačnú
prácu obhájil roku 1967.
Redigoval zborníky, monografie a syntézy encyklopédií (SLOVENSKO 3 ĽUD II. časť.) Bol členom
viacerých domácich a zahraničných vedeckých
spoločností. Ján Mjartan je v dejinách národopisnej vedy na Slovensku osobnosťou prvoradého
významu. Publikoval niekoľko desiatok odborných
štúdií, z ktorých mnohé sú zásadného významu.
Jeho 65-ročná tvorivá a publikačná činnosť je obdivuhodná. Svoju publikačnú činnosť začal monografiou rodnej obce SEBEDRAŽIE v roku 1924
a ukončil v roku 1989.
Dr. Ján Mjartan zomrel dňa 16. 12. 1996 vo veku 94
rokov, 7 mesiacov, 11 dní.
Jeho pozostatky boli uložené do hrobu len skromne v kruhu najbližších v sobotné mrazivé dopoludnie 21. 12. 1996. Hrob sa nachádza na cintoríne
v Slávičom údolí v Bratislave - Karlovej Vsi v sektore 14, hrob č. 171.
Na jeho počesť sa od roku 1996 každoročne udeľuje
v mene Národopisného odboru Matice Slovenskej
Cena Jána Mjartana, (autor štatútu Ceny Jána
Mjartana je Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.)

A čo dodať na záver

Azda len zopakovať slová, ktoré mu v rozlúčke
venoval v mene všetkých kolegov PhDr. Mojmír
Benža, PhD.
Dr. Mjartan zasvätil slovenskej etnológii celý
svoj život, venoval celé srdce i všetok um, nešetriac pritom ani silami, ani časom. Patrí mu
za to večná sláva a nehynúca vďaka súčasných
i budúcich generácií.
A venovať mu spomienku, v ktorej odznelo jeho
životné vyznanie.

Dr.h.c. Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. spomína:
Pri svojej poslednej návšteve v Mjartanovom byte
24. októbra 1995, keď J. Mjartan preberal Poctu
ministra kultúry za zásluhy o rozvoj slovenského
národopisu a keď sme mu pri tejto príležitosti pripomínali niektoré kapitoly z jeho tvorivého života,
on v srdečnom rozhovore pri pohári vína zareagoval na prednesené chvály slovami:

„Všetko, čo som v živote robil ako
pedagogický a vedecký pracovník,
považujem iba za službu svojmu
národu a svojej slovenskej vlasti.“

Toto jeho vyznanie by sa malo stať trvalým odkazom aj pre terajšiu a nasledujúce generácie slovenských národopiscov a nielen ich...

Použité knižné a internetové zdroje:
* NESTOR SLOVENSKÝCH NÁRODOPISCOV JÁN
MJARTAN SEDEMDESATROČNÝ
SLOVENSKÝ NÁRODOPIS Ročník 20, 1972, číslo 1
* K SEDEMDESIATINÁM DR. JÁNA MJARTANA
Český lid Ročník 59, 1972, číslo 4
* K 80. NARODENINÁM PhDr. JÁNA MJARTANA, DrSc.
SLOVENSKÝ NÁRODOPIS Ročník 30, 1982, číslo 2
* Rozlúčka s DR. JÁNOM MJARTANOM
SLOVENSKÝ NÁRODOPIS Ročník 45, 1997, číslo 1
* PhDr. JÁN MJARTAN, DrSc. ZAKLADATEĽ
MODERNÉHO NÁRODOPISU NA SLOVENSKU
SLOVENSKÝ NÁRODOPIS Ročník 45, 1997, číslo 4
* Mjartan Ján (192-1996)
ENCYKLOPÉDIA POZNANIA Rok 2014 www.encyklopediapoznania.sk
* Hažín Čriepky z histórie a národopisu
Rok 2015 www.hazin.sk
* Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí
ISBN 978-80-558-0416-3 Vydala Katedra etnológie
a folkloristiky FF UKF v Nitre 2013
* SLOVENSKO A-Ž PRÍRODA * MIESTOPIS * PAMIATKY
* DEJINY * OSOBNOSTI * UMENIE
ISBN 978-80-551-2048-5 Vydalo vydavateľstvo IKAR
2009
* 70 ROKOV ÚSTAVU ETNOLÓGIE SLOVENSKEJ
AKADÉMIE VIED: kontinuity a diskontinuity bádania
a jednej inštitúcie
ISBN 978-80-224-1512-5 Vydala VEDA, vydavateľstvo
SAV, 2016
* ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY Ročník 15, 2008, číslo 2
* Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia
ISBN: 978-80-88997-53-5 Vydanie a tlač: ZingPrint,
Bratislava, 2013

MJARTAN, Ján - Publikačná činnosť
Jeho publikačná činnosť je rozsiahla, obsahuje desiatky titulov a zápisov. Vyberáme z nich aspoň niekoľko:
2920 Ľudové staviteľstvo a bývanie. 12,1964, č. 3, s. 496-498.
2921 Konferencia o problematike dejín ľudovej kultúry
na Slovensku. Diskusia. 12, 1964, č. 3, s. 523-524.
2924 Banícke sídlisko v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza).
12, 1964, č. 4,s. 606-632: 1 schéma, 10 obr., 2 kresby, nem. res.
2927 Bývanie bezzemkov a robotníkov na Horehroní. 18, 1970, č.
2, s. 223-247: 14 obr., nem. res.
2933 Dvojkolesové vozidlo v ľudovom transporte na Slovensku.
22, 1974, č. 3,s. 409-425: 2 mapy, 13 obr., rus. res.,nem. res.
2937 Posledný medovnikár a voskár v Prievidzi. 37, 1989, č. 1-2, s.
189-211: 21 obr., 3 kresby, 9 tab., rus. res.,nem. res.

2956[rec.] JÁN PODOLÁK: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier.
Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1967, 212strán. 16, 1968, č. 4, s.
641-642.
2958[rec.] Národopisný věstník česko-slovenský, r. 35 (2), 1967.
19, 1971,č. 2, s. 346-349.
2959[rec.] Horná Nitra, (vlastivednýzborník), r. 5, 1970.
Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici, 242strán. 19,
1971, č. 4, s. 664-665.
2962[rec.] Zborník Slovenského národného múzea, ročník 65,
1971, Etnografia 12. Martin 1971, 306 strán. 20,1972, č. 3, s.
526-527.
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Ako stavali naši praotcovia I.
(Ing. Ivan Leitmann)

Hlboko pod hladinou výtvarného diania, ktorého slohy, diela a majstrov študuje dejepis umenia, leží svet ľudovej tvorby, patriacej anonymnému vidieckemu
človeku, svet zatiaľ len spolovice objavený, tajomného pôvodu a veku, ale rovnako bohatý, pestrý a slohovo viazaný, ktorého dejiny sa v našej prítomnosti
uzatvárajú. Už takmer dvesto rokov priťahuje učencov a inšpiruje architektov a maliarov, striedavo obdivovaný ako rýdzi prejav národa a zase zavrhovaný
ako starožitnosť panstvom odložená, aby sa donosila na chudobnej dedine. Dráždi svojou exotikou, ukrytou v primitívnej skladbe a v blízkom vzťahu k prírode,
i tým, že sa vymyká bežným dejinám, následnosti letopočtov, na ktoré sme zvyknutí, a nespĺňa požiadavky vývoja, takže uvádza historikov do rozpakov: sloh
v ňom neodpovedá danému letopočtu, letopočet stráca svoju overujúcu funkciu, miesto vývoja sa nastoľuje princíp tradície.
Na úvod som si prisvojil úvodný text z knihy:
„Lidová architektura v Československu (1980)“, od
Václava Mencla, ktorá je najobšírnejším a najkomplexnejším dielom s témou ľudového staviteľstva
u nás. Popisuje podrobne ľudový dom Slovenska
a Čiech, podľa geografického umiestnenia, slohového, materiálového a konštrukčné riešenia
a ktoré dopĺňa množstvom fotografických snímok.
Pri štúdiu hlineného domu južného a stredného
Slovenska som niekoľkokrát narazil na názov našej
obce. Preto by som sa rád o uvedené texty s vami
podelil. Keďže ide o dosť rozsiahly text, rozdelil
som ho do dvoch článkov. Prvý článok popisuje
stavebné techniky používané v ľudovom staviteľstve na našom území. Druhý článok sa bude venovať stavebnému tvarosloviu domov na hornej
Nitre, a teda aj v Sebedraží. Uverejníme ho v nasledujúcom čísle obecných novín.
Hlavnú časť článku budú tvoriť prepisy z citovanej
publikácie, s mojim (ne)odborným prekladom
z českého jazyka. Pre oddelenie budú písané
kurzívou.
Územie dnešného Slovenska sa prirodzene rozdelilo (vzhľadom na svoju geografiu a geomorfológiu) na dve horizontálne pásma, na nížinné
južné a horské severné. Toto rozdelenie sa odrazilo aj v zamestnaní jeho obyvateľov a jeho kultúrnej orientácii. Studený horský sever a teplý
nížinný juh vytvorili polárne protiklady takého
historického dosahu, ako už , s výnimkou Francúzska, máloktorej inej krajine v Európe. Čiara,
ktorá obe tieto polovice rozdeľuje, je ešte dnes
totožná s hranicou, na ktorej sa stretajú svetlé
a teplomilné listnaté lesy južného a východného
Slovenska, s čiernymi lesmi horského severu. Bola
to zároveň čiara, ktorá v architektúre slovenského
ľudu oddeľovala južný dom, stavaný z hliny a kameňa a krytý slamou, od domu severného, ktorý
bol drevený so strechou šindľovou. Táto línia sledovaná od východu na západ začínala na hraniciach Slovenska, tam kde ju opúšťa rieka Poprad,

a šla odtiaľ k juhu po
západnom
okraji pohoria Čergova
Šarišskej vrchoviny,
takže prešla cez Torysu v neveľkej vzdialenosti nad Lipanmi.
Pod Braniskom sa
ohla na východ nad
Margecany, prekročila Hornád a Hnilec
a bežala ku Gelnici.
Odtiaľ sa obrátila
na západ. Uberala
sa južným okrajom
Slovenského Rudohoria, cez Rožňavu, Brzotín, Jelšavu až neďaleko
na juh od Tisovca, potom sa južne vyhla pohoriu
Poľany, preťala Detvu, severom minula Zvolen,
z juhu sa dotkla Kremnice a od Handlovej na západ obchádzala po hrebeni hôr celý úval hornej
Nitry. Odtiaľ pokračoval ďalej rozvodím Nitrice
a Rajčianky, pri Považskej Bystrici prešla naprieč
trenčianskym úsekom Váhu a cez Púchov sa dostala cez Lysský priesmyk medzi povodím Vláry
a Bečvy, aby potom zo západu obišla celé moravské Valašsko, u Hranic prekročila Bečvu, vytvorila
severnú a západnú hranicu Hané, prebehla Drahanskou vysočinou a cez Brno, Ivančice a Moravský Krumlov dostihla moravsko-rakúske hranice
na Dyji, niekde medzi Bítovom a Znojmom.

•

To, čo mohla krajina od tejto hranice na juh ponúknuť k stavbe domu, bola len hlina, slama
a prútie. Trochu kamenia bolo len na okraji hôr,
drevo bolo krátke a krivé. Z týchto troch prirodzených hmôt, rovnako jednoduchých ako prastarých, vyrástla tam na styku medzi Západom
a Byzanciou prácou slovanského ľudu výtvarná
kultúra , ktorá so svojou hmotovou harmóniou

a dokonalým slohovým zhutnením stala najucelenejším ľudovým prejavom v našej dnešnej vlasti.

•

Hlina sa v ľudovom staviteľstve používala štyrmi
konštrukčnými spôsobmi.. Voľne sa do steny nakladala vidlami po vrstvách a po uschnutí sa sekerou okresala do roviny. Nakladala sa do posuvného
debnenia. Z hliny sa ručne vytvárali váľky („šuľance“), z ktorých sa murovali steny.
Od váľkov už nie je ďaleko k stavbe zo surových
sušených tehál. Zásadný rozdiel je len v tom, že
tehly sa vyrábali dávno pred začatím stavby,
teda do zálohy. V českých krajoch sa im hovorí
„vepřovice“. Hlina nakopaná v hliništi za dedinou
– a skutočne za každou juhoslovenskou dedinou
je priehlbina, z ktorej bola dedina postavená –
sa dvakrát prekopala, rozdrobila, preliala vodou
a prešliapala sa s plevami , či rezanou slamou.
Pomocou formy sa z nej robili vysoké krátke tehly stredovekého „buchtovitého“ tvaru, vysušili sa
na trávniku a potom sa postavili „na ščtorc“ do
figúr pyramidálnych a kockových (tzv. „rakášov“)
a pokryli sa proti dažďu slamou. Z týchto surových nepálených tehál sa potom murovalo, a to
buď tak, že sa v priečelí objavujú len ich čelá, alebo sa striedajú vrstvy vezákové a behúňové, takže
vytvárali figúry krížov – podobne ako v gotickom
tehlovom múre od začiatku 14. storočia. Otvory
okien a dverí sa vynechávali a prekladali doskami.
Malé prieduchy sa prekleňovali dvoma do trojuholníka vzopretými tehlami. (Višňové pri Novom
Meste ) Tehly sa spájali hlinenou maltou. Stena
sa omietala hlinou, opäť s charakteristickým rysom, niekde aj vápennou omietkou - staré vápenné pece, dodávali južnému Slovensku kusové
vápno na omaľovanie stien, pálené ešte starým
spôsobom bukovým drevom, pracovali donedávna napr. v Skýcove. Sú však miesta okolo Nového
Mesta nad Váhom, Piešťan, alebo pri Prievidzi,
kde aspoň, sýpky zostávali režné, bez omietky.
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Krásna štruktúra do zlata vysušených hlinených
stien pôsobí starobylým , takmer orientálnym
dojmom. ( tzv. „výšky“ vo Višňovom a Vaďovciach
pri Čachticiach, v Sebedraží a Cigli pri Prievidzi
) Počuli sme, že tehlové stavby sa dožívali vysokého veku, ak boli suché. Okapy striech sa preto
vždy vykladali ďaleko a mimoriadna pozornosť
sa venovala úprave steny, pretože základy nikde
neboli. Nestačilo múr posadiť na vlhkú zem. Bolo

potrebné hlineným žliabkom opatriť tento styk
a vytvoriť po obvode domu ochranný pás – hlinou
vymazaný chodníček, ktorý odvádzal dažďovú
vodu ďaleko do dvora. Vznikali tak pre hlinenú
stenu charakteristické oblé úpätia, ktorá mäkko
kontúrovanými podvalmi a splývavými krivkami
žľabov zvyšovala amorfný vzhľad takej stavby. Ak
mal hlinený dom aj mäkko modelované nárožia,
suchom preliačené steny a vekom deformované
otvory okien, poskytovali obraz hmoty len nepevne kontúrovanej, ktorá na prvý pohľad prejavovala výtvarnú podstatu hliny už svojim typickým
tvarom ( Žírany pri Nitre, Čankov pri Leviciach ).
V oblasti, o ktorej hovoríme, bola jedinou krytinou
slama, alebo rákos. Slama bola žitná, dlhá , rovná,
vymlátená cepmi a viazala sa povrieslom v snopoch
( „šúbiky“, „šupky“) po „šároch“ (vrstvách) na laty
tak, že sa o tretinu prekrývali. S krytím sa začínalo
vždy pri okape. Ak sa mala vytvoriť hodvábne hladká a splývavá strecha, viazala sa stonkami smerom
k hrebeňu. Snopy viazané pri klase, teda stonkou
dolu, „hlaváčov“, „vlasákov“, „chvostákov“, sa používalo pre „ zástrešáky“, ktoré lemovali hrebene
(„kalenice“) a nárožia, alebo vytvárali prvé vysoké
rady pri okape („ústrech“). Takéto snopy, rovno zrezané, tvorili na hrebeni pevné a hmotné slamené
„vrkoče“, ktoré, viazané stonkami hore a klasovou
časťou rozkročmo posadené na strechu, ostro
modelovali obrubu strešného hrebeňa. Na nárožiach vznikali z rovno zrezaných snopov viazaných
stonkami dole, schodovité obruby valieb („hlavačky“), ktoré spevňovali styk strešných plôch. Vysoká
vrstva krytiny, zrezaná u okapov kolmo na stonky,
dávala streche masívny a ťažkopádny ráz. Na hornej Nitre (Sebedražie ) a v niektorých tekovských
dedinách, na východ od Levíc (Horša, Domaníky )
vyzerala strecha ešte hmotnejšie. Členila sa stupňovite nielen v nárožiach, ale aj v celej strešnej
ploche. Všetky snopy sa tam viazali stonkami von
a vo vrstvách navzájom odstupňovaných. To streche dodávalo robustného, blokového vzhľadu.
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Takáto krytina bola typická aj pre celé východné
Slovensko. Ak neboli na hrebeni vrkoče, upevňovala sa jeho špára, krytá pazderím (blatom pomazaným), vidlicou z konárov a kmienkou. Hovorilo sa
im „jazdci“, či „rajty“, alebo tiež „kone“, „kozliny“,
„kološne“, či „kozlíky“. Olemovanie strechy šindľom, ako bývalo v Čechách, na južnej Morave a na
Slovensku nepoznali. Proti českým boli tieto strechy nápadne homogénnejšie.

•

Hlinené a slamou, alebo rákosom kryté boli rodinné domy, stajne, sýpky a niekde aj mladšie stodoly. Hlinené boli obvodové steny dvorov a záhrad.
V krajoch od Moravského Slovenska na východ pristupovalo k týmto technikám ešte poletenie. Bolo
rozšírené po celom južnom a východnom Slovensku
a siahalo na sever až po Valašské Klobouky
a Považskú Bystricu a údolím Nitry a Žitavy až po
Nitrianské Pravno a Topoľčianky, v Pohroní po
Detvu a na východnom Slovensku až k severnej poľskej hranici cez Makovicu a Vihorlat. Najvyspelejšej
techniky a slohovo najkultivovanejšej formy dosiahlo v dedinách okolo Piešťan a Nového Mesta
nad Váhom, južne a východne od Nových Zámkov,
okolo Nitry a na východe pod Vihorlatom, teda
v končinách popretkávaných slepými ramenami
riek, s bujným listnatým porastom. Z prútia („košiny“) sa plietli predovšetkým ohrady či ploty.
„Keď ja pôjdem zrána do hája, naberiem tam dva
snopy prútia, uhradím tam z neho záhradu, nasejem tam drobného kvietia,“ spievali dievčatá zo
Zemianskeho Podhradia - a veru, bývalo tomu skutočne tak. Ploty sa tam oddávna plietli dvojakým
spôsobom: buď zo silnejších, lukovito pružiacich
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vetví, ktoré sa zvislozakliesnili medzi tri vodorovné
tyče, alebo sa vodorovne do hustých radov zvislých
kolíkov vypletala prútená košina. Prvým spôsobom sa vytvárali ploty podobné tyčovým, ale rady
prútov sa na vrchu rozbiehali, „ježili“. Pri druhom
spôsobe, vznikali plochy celistvé a hladké, tým jemnejšej štruktúry, čím hustejšie boli spletané. Boli
tiež ľahšie a menej hmotné – v uliciach, záhradách
a domoch pôsobili ako beztiažne stienky, ktoré
kontrastovali s hmotou hlinených stien chalúp
(Boleráz, Červený Kameň, Gabčíkovo).Tiež vráta, či
už v ohradných stenách dvorov, alebo stodôl a na
východnom Slovensku aj vonkajšie steny stodôl
a domov sa vypletali. Krásne rovnomerné vzory
vznikali vtedy, keď sa k pleteniu použili pomerne silné a rovnaké prúty. Vytvárali steny husté a ploché.
Na západnom Slovensku bolo stredom územia, kde
sa takto plietlo, okolie Piešťan a Nitriansko, okolie
Komárna a kraj pod Krupinou. Tam sa všade vypletalo vodorovne , do zvislej základnej osnovy. Na východnom Slovensku pod Vihorlatom sa dochovalo
okrem toho pletenia aj pletenie zvislé, vypletané
do zvislej osnovy – bolo také jemné a spracované
s takým výtvarným citom, že sa podobalo košikárskej práci. Avšak neboli to len ploty záhrad a plevne
stodôl, ktoré sa takto vypletali.
V celej oblasti slovenského hlineného domu sme
sa stretávali aj so štítmi podobne vypletanými, a to
nie len na zadnej strane chalúp a hospodárskych
stavieb, ale niekedy – predovšetkým na Žitnom
ostrove, okolo Nitry a v trenčianskom Považí - aj
vpredu, kde sa dom štítom obracia do ulice. Tiež
stodoly na Piešťansku, okolo Trnavy a na východnom Slovensku boli celé z pletených stien. Prútie
tam starostlivo vyberali, aby dalo rovnomernú
štruktúru a plochu vypletali pravidelne a s veľkou
vynaliezavosťou, takže vznikali aj dosť zložité vzory. K najdokonalejším spôsobom patrilo pletenie
s dvojnásobnou väzbou. V Mužle sme našli štít
vypletaný do hustých zvislých tyčiek tak, že vodorovné zväzky prvej osnovy boli znovu klasovito
preväzované silnejšou druhou osnovou. Že týmto
bohatým spôsobom plietol ľud v celom Podunají,
dosvedčovala podobne vypletená stena plevne stodoly v Ruskom Hrabovci pod Vihorlatom.
Dvojitú vrstvu pletenia tam dokonca zdôrazňovala
dvojitá farba prútia.

(Fotky sú naskenované z knihy „Lidová architektura v Československu“)
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Činnosť ZO SZZP je už viac ako 16-ročná
(Ing. Marta Belková, predsedníčka ZO SZZP Sebedražie)

Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých
v Sebedraží vyvíja v obci činnosť už
viac ako 16 rokov. V priemere počtu členov sa pohybujeme ročne od
95 do 100, podľa odberu členských
známok.
Naša činnosť za uplynulé obdobie
sa riadila každoročne vypracovaným
plánom činnosti. Nakoľko sme organizáciou zdravotne postihnutých, naša
práca spočívala v aktivitách podporujúcich zdravie členov. V počiatočných
rokoch to boli návštevy chorých členov v domácom ošetrení a v nemocnici. Ďalej to boli organizované rekreačno – ozdravovacie pobyty, z ktorých
možno spomenúť kúpele Turčianske
Teplice, Kováčová, Trenčianske Teplice,

Tatranské Matliare, Hokovce, kde boli
v rámci pobytu účastníkom poskytované procedúry na podporu zdravia
odporúčané lekárom.
Každoročne sme s podporou
Obecného úradu Sebedražie organizovali zájazdy v rámci Slovenska,
počas ktorých sme spoznávali mestá,
historické a prírodné krásy. Z týchto
zájazdov môžeme spomenúť návštevu Žiliny, Čičmian, Skanzen slovenskej dediny v Martine, Piešťany, Park
miniatúr Podolie, Trnavu a ďalšie.
Zorganizovali sme aj zájazd na Oravu,
Oravskú priehradu s plavbou loďou
a splavili sme aj Baťov kanál. Navštívili
sme aj historické pamiatky, hlavne
hrady a zámky.
Uvedené akcie v prevažnej miere organizoval desaťčlenný výbor,

s podporou okresnej organizácie, ale
aj so značnou podporou Obecného
úradu Sebedražie, hlavne pánov starostov. Za ich podporu im touto cestou chcem poďakovať a prisľúbiť im
pomoc pri akciách organizovaných
v obci, ako sú rôzne výročia, varenie

„Babky vo fazuli“ a podobne, na ktorých sa podieľali aj doteraz naši členovia. V neposlednom rade chcem
poďakovať za poskytovanie kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice na naše
akcie, ako sú posedenia a schôdze,

ktoré sú bezplatné.

Spravodajstvo z futbalového klubu TJ Baník Sebedražie
(Ing. Marek Grolmus, predseda športovej komisie)

V prvom rade by sme sa chceli ako klub TJ Baník Sebedražie poďakovať Obci
Sebedražie, ako aj poslancom obecného zastupiteľstva, že aj napriek ťažkým aktuálnym podmienkach sa snažia formou dotácie nájsť spôsob, ako
podporiť šport v obci. Odmenou pre všetkých občanov je jeden z najkrajších
areálov v okrese, ako i narastajúci počet športujúcich detí v areáli TJ Baník
Sebedražie.

Kategória mužov
Po dlhej zimnej príprave muži odohrali pod vedením trénera V. Šlosára
prípravné zápasy na umelej tráve
v Novákoch a v Bánovciach. Na základe skúseností z predchádzajúcich
rokov sme zvolili cestu série ťažších
zápasov s družstvami z vyšších súťaží, teda zo 4. a 5. ligy. Hráči tým získajú skúsenosti s ťažkými zápasmi,
preverila sa aj ich aktuálna fyzická
zdatnosť. Výsledky boli v príprave
nasledovné: TJ Baník - Kanianka 4:5,
TJ Baník - MFC Bánovce 2:2, TJ Baník
- Diviaky pri Martine 4:1, TJ Baník Chrenovec 8:0, generálka na jarnú
časť TJ Baník - Kľačno 8:4.
Aktuálne A - tím mužov odohral

v jarnej časti už 3 zápasy, s výhrou
s Opatovcami 4:3 ( góly 2x Hurtiš, 2x
Blaháč), domácou nešťastnou prehrou s Brodzami1:2 ( gól Kolodzej),
remízou s Nitrianskym Rudnom 2:2 (
góly 2x Blaháč) a opäť domácou prehrou so Skačanmi 1:3 ( gól Mních).
Bohužiaľ, čo nás zdobilo v príprave,
a to vysoký počet gólov, ako i efektívne premieňanie šancí, sa na začiatku
jari akosi stratilo. Naša hra je síce
dobrá, máme oproti súperom vynikajúcu medzihru, ale, bohužiaľ, nepremeníme ani stopercentné šance, čo
sa následne ukáže na konečných výsledkoch. Všetci spoločne dúfame, že
v ďalších zápasoch už prelomíme strelecké šťastie a budeme opäť efektívni.

Mužstvo dorastencov U19
Mužstvo dorastu pod vedením Igora
Čertíka aktuálne bojuje v nadstavbovej časti o majstra. Náš klub, ako
jeden z mála v okolí, disponuje kategóriou dorastu, na čom si v klube
veľmi zakladáme. Bohužiaľ, občas
trénerovi pribúdajú vrásky za tréningovú (ne)účasť chlapcov, čo je, žiaľ,
aktuálny problém celej mládeže.
Aj napriek tomu je v tíme víťazná
atmosféra vedená trénerom a kapitánom Adamom Pavlíkom, pretože
na zápas sa vždy zídu v hojnom počte. Sami chlapci si musia uvedomiť,
že futbal sa niekedy nedá robiť len
v nedeľu, ale musia byť aj zodpovední v tréningovej účasti. Všetci v klube
dúfame, že v jarných teplých dňoch
sa ich tréningová účasť zlepší a vybojujú titul majstra v súťaži, pretože
hráči majú svoju kvalitu.
Mužstvo starších žiakov U15
Mužstvo pod vedením Mareka
Grolmusa začalo jarnú časť sezóny
prehrou s TJ Malinová 1:2. Pre trénera nie sú prioritou výsledky, ale ich
tréningová účasť a učenie systémových vecí, ktoré sa následne prejavia
v zápasoch. „Všetky deti preukazujú
progres, a to ma veľmi teší,“ povedal
tréner. Taktiež sa v kategórii snažíme
uľahčiť novým mladším ročníkom
lepší prechod do staršej kategórie
a starších fyzicky aj mentálne nastaviť do dorastu. Celkovo je naším obrovským plusom aktuálne 20 hráčov
v kategórii, vrátane troch dievčat.

Mužstvo prípravky U6 - U9 - U11
Mužstvá pod vedením nového trénera p. Mnícha a p. Mazána, to je taktiež
vynikajúca partia 15 detí, ale i rodičov, ktorí ich v hojnom počte chodia
povzbudzovať na prípravné, ako i súťažné zápasy. Na týchto najmenších
kategóriách si zakladáme a dávame
im prioritu, pretože v dobe počítačov
a mobilov je čoraz ťažšie nájsť deti,
ktoré chcú športovať. Čo nás teší, je
záujem rodičov z okolitých obcí, ktorí pravidelne vozia deti na tréningy
a zápasy, nakoľko vo vedľajších dedinách futbal zanikol... V klube máme aj
najmenšiu kategóriu vo veku od 4-6
rokov pod vedením p. Dubravského.
Venujú sa hlavne športovým hrám,
aby mali chlapci a dievčatá záujem
o šport ako taký a vytvárali predpoklad ďalšieho pokračovania v zdravom životnom štýle, či už vo futbale
alebo v inom športe.
Ak rodičia majú záujem, aby ich deti
športovali, resp. by sa chceli stať súčasťou ktoréhokoľvek futbalového
tímu, neváhajte nás kontaktovať,
radi vám poskytneme informácie
na čísle 0917/339 617.
V prípade, že chcete byť informovaní o novinkách v klube, pridajte sa
ako člen klubu TJ Baník Sebedražie
na našej facebookovej stránke
TJ Baník Sebedražie. Budete tak
aktuálne informovaní o všetkých novinkách v klube, zmenách zápasov
a v neposlednom rade o kultúrnych
akciách v priestoroch areálu TJ Baník

Sebedražie.

