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ÚVOD: 
 V roku 1959 bol som určený uznesením rady MNV v Seči za kronikára tunajšej obce. 
Funkcie som sa zhostil rád. Zvolal som si starších ľudí z obce a podľa ich rozprávania, ako sa 
na udalosti pamätali, som spracoval kroniku od roku 1944, teda od Slovenského národného 
povstania. V starej kronike je predposledný zápis hromadne za roky 1929 – 1934. Písalo sa 
nepravidelne. Po tomto zápise nastala 15 ročná prestávka. Až roku 1949 pokračoval učiteľ Ján 
Ondruš, ktorý sa snažil vyplniť udalosťami spomenutú 15 ročnú prestávku. Prišiel až po 
začiatok Slov. nár. povstania a ďalej už zápisu niet. Títo ľudia, s ktorými som kroniku 
spracoval, sa dobre pamätajú na to, že celé udalosti v obci počas Slov. nár. povstania 
podrobne opísal riaditeľ školy Pračko, ktorý tu pôsobil práve cez povstanie. Tento zápis sa má 
nachádzať v tunajšej obci, ako sa domnievajú spomenutí ľudia, alebo ho niekto z občanov 
zničil, pretože sa ani po pátraní nenašiel. Musel som spracovať udalosti o Slov. nár. povstaní 
znovu, preto tieto nie sú tak podrobné, ako by mali byť, nakoľko za takú dlhú dobu sa títo 
štyria ľudia na viac nepamätajú. 
 Ja, ako terajší kronikár obce, pôsobím v obci iba od roku 1057 a za túto krátku dobu 
nepoznám všetko to, čo by sa žiadalo uviesť do kroniky. Musím teda napísať len to, čo som 
počul a čo som si overil, že je pravdivé. 
 Po ručnom spravovaní som tento záznam prepísal písacím strojom a takto prepísaný 
nechal som ho vyvesený v úradovni MNV. Propagoval som na schôdzach ZRPŠ (združenie 
rodičov a priateľov školy), miestnym rozhlasom i pri osobnom styku s občanmi, aby si tento 
zápis pozorne prečítali a ak sa na niečo viac pamätajú, aby pripísali, pretože udalosti za každý 
kalendárny rok sú napísané iba zhruba. Pre tento účel som vynechal za každým rokom dosť 
miesta na prípadné doplnenie. Bol som veľmi a nemilo prekvapený, keď po mesiaci som 
nenašiel ani čiarky viac, než bolo napísané. Nechal som preto ešte jeden mesiac a znovu 
propagoval, hlavne u členov ČSM, na ktoré sa spomenutí ľudia nepamätali. Valent Minár, 
ktorý bol vtedy predseda ČSM v obci a zároveň člen pléna Okresného výboru ČSM mi 
prisľúbil, že určite napíše o vzniku ČSM v obci, o ich úspechoch atď. Avšak ani tento ani 
nikto iný z občanov za dva mesiace môjho úsilia a námahy ako i úsilia vtedajšieho predsedu 
MNV Vincenta Ďuriša, nenapísal nič. Zistil som, že keby kronika bola vyvesená aj rok, nikto 
by do nej nič nedoplnil a tak kronika bude obsahovať iba údaje štyroch ľudí: Valenta Cebáka, 
Vincenta Ďuriša, Jána Papranca a Jozefa Pánisa (Kráľa – prezývka). Niektoré dôležité údaje 
ešte opíšem zo starej kroniky, ktorú som pri čistení našiel na školskom povale, a to pre 
náhodnú stratu, prípadne inú nepredvídanú okolnosť, aby sa aspoň dôležité dáta zachovali. 
 Prosím preto budúce generácie, ktoré túto kroniku budú čítať, aby si tohto úvodu všimli, 
aby podľa toho hodnotili aj zápis. Napísal som to čo som mohol – čo som mal k dispozícii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Životopis kronikára: 
 Narodil som sa 27. novembra 1930 v malej roľníckej obci Šípkov, okr. Bánove nad 
Bebravou. Teraz po územnej reorganizácii v našej vlasti sa toto sídlo okresu zrušilo a teraz je 
to okres Topolčany. Do školy som začal chodiť v rodnej obci Šípkove a vychodil som osem 
tried vtedajšej Štátnej ľudovej školy. Po skončení som odišiel do Večerného kurzu pre 
starších, kde som zložil tri ročníky Meštianskej školy za rok. Hneď som odišiel do štvrtej 
triedy Meštianskej školy (do JUN – jednoročného učebného náukobehu) na Valaskú Belú, 
okr. Prievidza. Tu som býval u tej istej domácej ako jeden rodák a teraz obyvateľ zo Seče 
Marek Mikuláš, ktorý vtedy chodil do tretieho ročníka. Po ukončení tohto ročníka som odišiel 
do Štátneho gymnázia v Bánovciach nad Bebravou. Vychodil som 5. a 6. triedu a po otvorení 
Pedagogického gymnázia pre vzdelanie učiteľov národných škôl som prestúpil do 3. ročníka 
tohto Pedagog. gymnázia. V roku 1951 bolo toto gymnázium zrušené a tak som prestúpil do 
4. roč. do Trenčína. Tu som v roku 1952  zmaturoval a získal tak kvalifikáciu učiteľa 
národných škôl pre ročníky 1 – 5. Ako učiteľ som začal pôsobiť na Strednej škole slovenskej 
v obci Vojnice, okr. Štúrovo. Po dvoch mesiacoch som odišiel konať voj. zákl. službu. Po 
návrate v roku 1954 bol som preložený na Národnú školu v Rudnianskej Lehote, okr. 
Prievidza. Odtiaľto som bol preložený na NŠ Kostolná Ves, potom znovu na Rudn. Lehotu 
a odtiaľ 27. júna 1957 na NŠ Seč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popis obce: 
 Obec Seč leží na návrší a rozkladá sa po oboch stranách potôčka Sečianka, ktorý ňou 
preteká. Na severovýchod od obce sa vypína najvyšší končiar tohto chotára Končina. Spojenie 
je autobusové. Obec má autobus, ktorý premáva na trati Seč – Nováky. Susedí s obcami: na 
východ Dlžín, na juh kostolná Ves, na západ Liešťany a na severozápad Nevidzany. Spojenie 
je dobré iba s obcou Kostolná Ves, kde vedie hradská. S ostatnými obcami je spojenie iba 
poľnými cestami a chodníkmi. Nadmorská výška obce je 480 m. 
 
Vznik obce: 
 Podľa záznamu, ktorý je uložený vo fare v Kostolnej Vsi, majiteľom sečianského 
chotára v r. 1515 bol Pavel Motešický, zemepán z Motešne. Chotár bol vtedy porastený 
stromami. Zemepán Motešický mal niekoľko pastierov, ktorí na salašoch pásli jeho stáda. 
V ústnom podaní sa zachovali aj niektoré mená pastierov, napr. Šimora. Po ňom bol 
Papranec, ktorý toto svoje meno má ako prezývku, že stále čistil, klčoval – papral sa okolo 
svojho domu. Rod tohto Papranca sa rozmnožil a potom sa prisťahovali aj iní pasáci. Začali 
vyrubovať stromy a tvorili polia. O hodne neskôr chotár odkúpil Rudolf Bassanyi z Bošian, 
ktorý dal rúbať a klčovať hory vo väčšom a tak sa začalo siať obilie. Potomci pastierov 
(valachov) sa množili, postavili si svoje chatrné chalúpky z dreva na vyklčovanej, vykosenej – 
vysečenej (kosiť – sečiť – séct = Seč) pôde. 
 
Podnebie: 
 Podnebie je mierne, odlišné od podnebia, ktoré bolo vtedy, keď bola písaná stará 
kronika, čo do časového rozpätia. Pokiaľ vtedy napadol sneh už v I. polovici septembra, teraz 
máloktorú zimu napadne sneh pred Vianocami, a keď napadne, obyčajne zmizne a trvalejší 
napadne až po Vianociach. Sneh sa topí v prvej polovici marca. Vždy to však pravidlom nie 
je. Búrky bývajú cez leto a sú ojedinelým zjavom. Nevyskytujú sa často. Dažde prichádzajú 
od hôr, zo severnej časti. 
 
Obyvateľstvo: 
 Obyvateľstvo je väčšinou zamestnané v závodoch a to hlavne v Chemických závodoch – 
Nováky, v baniach – Nováky a Pórobetón – Zemianske Kostoľany. Sú i v iných 
zamestnaniach avšak menšina. Je ešte dosť aj takých, ktorí nie sú zamestnaní v žiadnom 
závode – sú to súkromne hospodáriaci roľníci. Z jednotlivých domácností sú zamestnaní 
väčšinou muži a ženy sa starajú o domácnosť, prípadne ešte o hospodárstvo. Je už viac aj 
takých prípadov, kde sú zamestnané aj ženy v závodoch. Životná úroveň obyvateľstva je 
dobrá. V obci sú štyria majitelia osobných áut, majitelia motocyklov a mopedov. Mnohí 
vlastnia rôzne elektrické spotrebiče – práčky, variče, sporáky, rúry, rádiá, televízory a iné. 
 Všetci obyvatelia sú slovenskej národnosti a rím. katolíckeho náboženstva. 
 Staré zvyky, obleky – kroje sa nezachovali, nevyskytujú sa. Kroje, ktoré sa kedysi 
nosili, nachádzajú sa veľmi ojedinele a to niekde v skriniach na povaloch iba na pamiatku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rastlinstvo: 
 Obec Seč patrí do hornatej oblasti. Z poľnohospodárskych plodín obyvatelia pestujú 
všetky druhy obilia. Málo sa pestuje jaré žito a ovos. Konope pestujú už v malom množstve, 
ľan sa nepestuje. zelenina sa pestuje temer všetká a to v záhradkách pri domoch, alebo v poli. 
Obyvatelia pestujú hodne ovocných stromov rôzneho druhu. Nedarí sa marhuli, ktorú sa už 
pokúšali viacerí pestovatelia dopestovať, ale bez výsledku. Málo pestujú orechy. Skoro pred 
každým domom majú pekne upravenú záhradku na pestovanie rôznych druhov kvetov, 
miestami sa najdú i ovocné kríky – egreše a ríbezle. Nájdu sa i štepené – záhradné jahody. 
 Lesy sú väčšinou listnaté – buk, dub, breza. Najviac prevláda buk. Z ihličnatých 
stromov sa nachádza jedľa, bôra a smrek. Prevláda bôra a smrek. Lesy sú bohaté na bukové 
palivové drevo, ktorého Štátne lesy temer každý deň hodne odvezú či už ako guľatinu, alebo 
ako siahovicu na nákladných autách značky Tatra – 111 a V3S. Z listnatých stromov sa ešte 
vyskytuje jalša. Palivové drevo si občania chystajú iba na povolenie od Štátnych lesov a to 
tam, kde im pracovník Št. lesov určí. Stavebné drevo si občania kupujú. 
 Miestne názvy lesov sú: Dolina Chrochoť, Kopane, Rybník, Strachotná, Šúpovo, Pustý 
Údol, Cebeje Lázok, Čačaný vŕštek, Gelanovo, Potrebeje Údol, Rákytie, Pod Babou, Járčisko, 
Vyšnie Lúky, Patreje Rovnina, Baby, Lazy, Pod Lazy, Za Slatinky, Hornie a Dolnie Pod Háje, 
Babašteje Laz, Čičmancov Laz. 
 
Živočíšstvo: 
 Obyvatelia chovajú doma obvyklé domáce zvieratá – ťažné – kôň, krava, u dvoch 
gazdov i voly, chovajú psov, ďalej obvyklú domácu hydinu. Väčšina roľníkov používa kravy 
na dvojaký úžitok – mlieko a mliečne výrobky i na ťahanie, ba i na orbu. Kone chovajú len 
v ojedinelých prípadoch a to u tých roľníkov, ktorí majú viac pôdy. Kone vlastnia celkom 
traja roľníci a to Peter Rendek – 2 kone, Jozef Ďuriš – 1 koňa a Jozef Rendek – 1 koňa. 
 Z divých – poľných zvierat v lesoch žije jeleň, srnec, diviak, líška a v poslednej dobe sa 
vyskytol rys, ktorý je pliagou a postrachom lesov. Poľovníci sa pokúšali vystrieľať túto 
šelmu. Dvoch mladých zastrelili a párik starých im ušiel a teraz sa potulujú ďalej. Ďalej tu 
žije veľa poľných zajacov. Po skončení II. svetovej vojny zostali lesy temer prázdne,  
len kde - tu sa objavil zajac, prípadne jeleň. Teraz sa zverina znovu rozmnožila a je jej dosť. 
Cez zimu poľovníci nosia do lesa potravu pre zverinu. 
 Vtáctvo tu žije rôzne. V lesoch žije sova, avšak vyskytuje sa málo; ďalej tu žije jastrab, 
kaňa, kukučka, sojka, dudok, vrana, straka, havran, ďateľ, žlna, drozd čierný – kos, drozd 
plavý, strnádka, červenochvost, trasochvost, veľmi mnoho vrabcov, pinka, lastovička, holub 
domáci i poľný, hrdlička, najnovšie poľovníci nasadili prepelice; veľmi rozšírená je tiež 
sýkorka o ktorú sa starajú žiaci v škole, ktorí každú zimu vyvesia okolo školy kŕmne búdky 
a kŕmia vtáčiky. Ďalej sa vyskytuje malý vtáčik oriešok, škorec, strákoš. 
 Z nebezpečných zvierat žije v horách na skalnatých miestach nebezpečná a jedovatá 
vretenica. Ďalej vyskytuje sa aj had nejedovatý – úžovka, ďalej sa vyskytuje krt, jazvec, 
syseľ, lasica, veverička, nepríjemne páchnúci a veľmi zriedkavý tchor, tiež veľmi málo sa 
vyskytuje kuna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spojenie obce: 
 Obyvatelia až do roku 1954 nemali možnosti autobusového spojenia, chodili pešo až do 
Nitr. Rudna na autobus, ktorý premával na trati Val. Belá – Prievidza. Za dávnejších čias 
chodievali ľudia pešo do Prievidze krížom cez hory, pretože inej možnosti nemali. Asi roku 
1932 zaviedli bratia Granbličkovci z Val. Belej spomenuté autobusové spojenie do Prievidze. 
Potom ľudia začali chodiť na autobus do Liešťan, alebo do Nitr. Rudna avšak aj to veľmi 
málo, pretože cestovné týmto súkromným autobusom bolo veľmi vysoké. Autobus premával 
iba raz za deň tam a späť. Od roku 1954 dostala obec svoj autobus, ktorý teraz chodí 6 krát 
denne do Nitr. Rudna, Nevidzian; hlavná linka je Seč – Nováky – Zem. Kostoľany. Tieto 
spoje majú aj väčšinou prípoje na autobus, ktorý premáva na trati                                        
Nitr. Rudno – Šútovce – Prievidza. Najbližšia železničná stanica je Nováky a Prievidza, 
približne asi v rovnakej vzdialenosti – 16 km. 
 
Pošta: 
 Poštový úrad v obci nie je, najbližšie je v Nitr. Rudne 3½ km. V obci je poštová 
schránka, do ktorej obyvatelia vhadzujú dopisy, korešpondečné listky, alebo pohľadnice, 
avšak veľmi málo, pretože každý deň dochádza do obce listonoš, ktorý všetky poštovné veci 
vybavuje sám. Je ním nateraz občan zo susednej obce Kostolnej Vsi Ján Štrbák. 
 
Zdravotníctvo: 
 Hlavné zdravotné stredisko je v Nitr. Rudne, kde sú dvaja lekári pre dospelých, jeden 
detský lekár, jeden zubný lekár a dvakrát do týždňa dochádza ešte ženský lekár. Priamo do 
obce pravidelne dochádza zdravotná sestra kontrolovať a radiť mamičkám pri výchove 
svojich malinkých detí. Rodičky už nerodia doma, ale pod lekárskym dozorom v nemocnici 
v Bojniciach. Ďalej najbližšie nemocnice sú v Handlovej, v Partizánskom, v Martine. Všetka 
lekárska starostlivosť je zdarma. Vážnejšie choroby, úrazy odvážajú dve sanitky, ktoré majú 
lekári pridelené. Hlásené choroby dopoludnia a také, pri ktorých chorý nemôže sám prísť 
k lekárovi, lekár navštevuje týchto chorých v popoludňajších hodinách. Mimo toho je v obci 
založená organizácie ČK (Červeného kríža), ktorá má pridelené dve brašne – lekárničky, 
dávajú prípadnú potrebnú prvú pomoc, prípadne príslušníčky ČK ošetria menšie úrazy samy. 
 
Školstvo: 
 Terajšia budova školy bola postavená v roku 1913 štátom. Bola to v obci prvá škola. 
Dovtedy deti chodili do školy do susednej obce Kostolná Ves. V novej budove sa začalo 
vyučovať v roku 1914. Podľa zápisu v starej kronike v roku 1515 patrili do školy v Kostolnej 
Vsi ešte tieto obce: Čavoj, Temeš, Lomnica, Liešťany, Dobročná, Nevidzany, Rudnianska 
Lehota, Rudno, Kršťania Ves, Dlžín, Seč. Dnes všetky tieto obce majú svoje školy. V tých 
dobách, keď chodili do školy do Kostolnej Vsi, chodili tam ako kto chcel pre ďalekú cestu, 
pre prácu doma a pre nepriaznivé počasia, pretože do školy sa chodili iba v zime: vyučovať sa 
začalo vtedy, keď už ľudia nemohli pásť kravy a to vždy farár v Kostolnej Vsi v nedeľu pri 
omši na kazateľnici oznámil slovami: „Tak milí veriaci, už sa nemôžu kravičky pásť, preto od 
zajtra začnite posielať svoje dietky do školy, začne vyučovanie!“ Podobne na jar, keď sa sneh 
roztopil, vyšli pásť kravy a nastali jarné práce, farár zasa oznámil: „Kravičky sa už môžu 
pásť, začína práca, detičky už môžu zostať doma, od zajtra už škola nebude.“ Vyučovalo sa 
teda iba 3 – 4 mesiace, avšak aj cez tieto nechodili všetky deti, pretože bola škola nepovinná 
a tak zostávalo veľmi mnoho ľudí negramotných, čo vidieť ešte i dnes na niektorých starých 
ľuďoch, že nevedia čítať alebo písať, alebo nevedia oboje. 
 Prvým učiteľom na novovystavanej a prvej škole v obci bol Viliam Patrík a to od 1. 9. 
1914 do 15. 9. 1919. V školskom roku 1919 – 1920 sa na škole nevyučovalo. Od 21. 7. 1920 
do 12. 9. 1923 bola na škole Oľga Bossányová, od 11. 9. 1923 do 3. 10. 1924 vyučovala 



Mária Bezáková, od 18. 12. 1924 do 1. 8. 1927 Gejza Bóc. Od 1. 8. 1927 nastúpil Jozef 
Mečár. V roku 1931 škola sa rozšírila na dvojtriednu a potom prišiel druhý učiteľ Dezider 
Fraštia od 1. 9. 1931 do 28. 7. 1934. Do 1. 10. 1934 bol sám na škole Jozef  Mečár.              
Od 1.  10 1934 vyučovala na škole Margita Ďurinková do 1. 9. 1935, kedy ju vystriedala 
Anna Mjartanová, ktorá účinkovala do 1. 7. 1936. Od tejto doby nastúpil znovu Dezider 
Fraštia, ktorý sa vrátil späť po vykonanej dvojročnej vojenskej prézenčnej služby. O rok 
neskôr 1. 9. 1937 bol preložený a na jeho miesto týmto dňom nastúpila Vlasta Štorkánová, 
rodená Hrudková. Táto vyučovala do 10. 9. 1938. Dňa 10. 9. 1938 nastúpila Vlasta 
Duchoňová, ktorá vyučovala iba do 30. 11. 1938. Dňa 5. 12. 1938 nastúpil Ján Mečiar, ktorý 
vyučoval iba do 10. 5. 1939.V tento deň bola druhá trieda zrušená, bola utvorená jednotriedka 
a tak zostal ďalej vyučovať sám Jozef Mečár, a to do konca škol. roku Od 1. 9. 1939 bola 
utvorená znovu dvojtriedka so striedavým vyučovaním dopoludnia aj popoludní, avšak až do 
25. 10. 1939 vyučoval obe triedy Jezef Mečár. V tento deň nastúpila do služby Vilma 
Krbaťová, ktorá vyučovala do 13. 3. 1940. V dobe od 13. 3. do 15. 4. 1940 obe triedy 
vyučoval zas Jozef Mečár. Dňa 15. 4.  1940 nastúpila Gizela Tkáčová a vyučovala do konca 
škol. roku. Od 1. 9. 1940 vyučovala Anna Vaňková až do konca júna 1942. Dňom 1. 9. 1942 
vyučovala ďalej s riaditeľom Jozefom Mečárom Gizela Tkáčová, ktorá vyučovala do 1. 
novembra 1942. Do 1. 3. 1943 znova vyučoval sám Jozef Mečár. V tento deň začala vyučovať 
Oľga Látkovičová, ktorá vyučovala do konca škol. roku. Od 19. 7. 1943 vyučovala však iba 
ženské ručné práce, pretože týmto dňom bola zrušená dvojtriedka a vyučoval len sám Jozef 
Mečár, a to až do škol. roku 1944 – 45. Od 27. 10. 1944 (- až vtedy sa začal tento školský rok) 
do 1. 11. 1944, teda iba 3 dni vyučovala na škole – zastupovala nemocného riaditeľa školy 
Oľga Tančeková a od 1. 11. 1944 zastupoval Ján Pračko, ktorý tu pôsobil do konca školského 
roku 1944 – 45. Od 1. 9. 1945 nastúpil po vyzdravení opäť Jozef Mečár, ktorý zomrel         
dňa 19. 9. 1945. Okolo jeho smrti boli rôzne dohady, hlavne zo strany školského inšpektorátu, 
ktorý tvrdil, že ho zabili miestni občania, ktorí zase tvrdia, že zomrel sám – srdečný záchvat – 
mŕtvica. Bol zomretý 3 dni, ležal pri posteli na zemi, zabalený v paplóne. Po jeho smrti bola 
škola zavretá a zapečatená. Nevyučovalo sa až do 16. 1. 1946, teda temer pol roka a deti boli 
za tento čas doma, nechodili do školy nikde. 16. 1. 1946 prevzal správu školy Jozef Filo, 
ktorý vyučoval do 26. 9. 1946. V tento deň bol pridelený na školu Július Andrejkovič a to do 
1. 11. 1946. V tento deň nastúpila Margita Mináriková do 9. 3. 1947, ktorá vtedy svojvoľne 
opustila školu a bol od tohto dňa znova určený na tunajšiu školu Jozef Filo, ktorý vyučoval do 
konca škol. roku 1946 – 47. Potom prebral školu Štefan Filo, avšak iba na prázdniny.          
Od 1. septembra 1947 do 11. novembra 1947 vyučovala Mária  Gerová, po ktorej nastúpil Ján 
Petrek, ktorý tu pôsobil do 30. 9. 1948. Od 30. 9. 1948 do 18. 10. 1948 sa na škole 
nevyučovalo. 18. 10. 1948 bola určená Gabriela Filová, ktorá zotrvala do 1. novembra 1949. 
Po tomto termíne nastúpil Vladislav Ondruš, ktorý zotrval do 19. 9. 1950. Od tohto dňa 
nastúpila K. Vencelová, ktorá tu zotrvala až do 1. 9. 1953, kedy ju vystriedala Elena Vavrová 
a táto zotrvala až do 1. 9. 1956. V tento deň nastúpila na školu Pavlína Cachovanová, ktorá tu 
pôsobila do 17. januára 1957, odkedy nastúpil na školu Július Daniška, ktorý tu pôsobil        
do 1. 9. 1961 a vykonával funkciu riaditeľa školy, správcu Osvetovej besedy, knihovníka, 
kronikára, bol divadelný režisér, vedúci PO (pionierskej organizácie). Na žiadosť riaditeľa 
školy, bola po dlhej dobe dňom 1. 9. 1958 utvorená znova dvojtriedka a týmto dňom bol 
určený na školu ešte druhý učiteľ Ján Števlík, ktorý tu pôsobil až do 24. 10. 1959, kedy 
nastúpil vojenskú základnú službu. Od 24. 10. 1959 do 1. 11. 1959 zastupoval sám riad. školy 
a 1. 11. 1959 nastúpila Eva  Jankejová, ktorá pôsobila do 1. 9. 1960. Potom nastúpila Elena 
Tomášiková, ktorá zostala Seči natoľko verná, že sa tam aj vydala. Manželom sa stal Blažej 
Ďuriš a tak od r. 1962 sa volá Ďurišová. Táto dňom 1. 9. 1961 prevzala po Júl. Daniškovi 
riaditeľstvo školy, nakoľko tento bol na vlastnú žiadosť preložený za riaditeľa školy k svojej 



manželke do súsednej obce Kostolnej Vsi. Od 1. 9. 1961 vyučovalo spolu s Ďurišovou 
nekvalifikovaná maturantka JSŠ z Prievidze Nadežda Skalská. 
 Budova školy je nateraz vo veľmi zlom stave, nevyhovujúca, chladná, treba generálna 
oprava a okná dať na južnú stranu a nie na západnú, kedy slnko príde do triedy iba popoludní. 
 
Požiarníctvo: 
 Organizácia PO (Požiarnej ochrany) bola založená. 
Do roku 1960 používali požiarnici ručnú hasiacu striekačku. V tom roku obdržali motorovú 
striekačku, ktorá je výkonnejšia. 
 
Chotár: 
Výmery pôdy sú: 

Orná pôda: 171 ha     65m2 
Lúky – 33 ha 
Pastviny – 62,55 ha 
Neúrodná pôda – 10 ha (jarky a výmoly) 
Záhrady – 3 ha 
Zastavaná plocha – 3 ha 
Cintoríny – 1 ha 
Lesy – 271,35 ha 
Lúky Štát. lesov – 10 ha 
Neobrobená (ladom ležiaca) pôda dnes 17,26 ha 
Celý kataster spolu – 565 55 ha 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riadenie obce: 
 Voľakedy (asi do roku 1918) mali obec v rukách, podobne ako i veľké množstvo iných 
obcí, židovskí obchodníci. Neskôr si občania volili richtárov, ktorými obyčajne boli bohatší 
gazdovia z dediny. Po oslobodení obec vedie MNV (Miestny národný výbor). Do tohto sú 
volení poslanci z radov robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie, z radov miestnych 
občanov. 
Dnešné MNV: 

predseda MNV: Ján Papranec, č. d. 73, narodený 20. 6. 1902 
tajomník MNV: Jozef Duchoň, narodený 29. 5. 1922. 
Členovia:  Jozef Vrecko, č. d. 71 
  Tomáš Cebák, č. d. 81 
  Magdaléna Ďurišová, č. d. 38 
  Valent Cebák, č. d. 80 
  Vincent Ďuriš, č. d. 13 
  Mária Mederová, č. d. 45 
  Marek Mikuláš, č. d. 41 
 
Rada MNV: 
 Ján Papranec 
 Jozef Duchoň 
 Jozef Vrecko 
 Tomáš Cebák 
 Magdaléna Ďurišová 
 Tajomník Jozef Duchoň bol zvolený až v doplňovacích voľbách dňa 28. 1. 1962. 
Dovtedy vykonával túto funkciu Karol Minár, ktorý bol z funkcie odvolaný. 
 
 Prvá svetová vojna a všetky útrapy a bolesti, spojené s touto hrôzou, mená účastníkov, 
padlí vo vojne, nedostatok, vyživovacie príspevky, rôzne lístky, nedostatok fajčiarskych 
výrobkov, ceny rôznych tovarov, krádeže, žobranie, prevrat v roku 1918, rabovka atď. sú 
uvedené v starej kronike veľmi podrobne, netreba to opisovať. Teraz napíšem doslovne 
vlastný zápis od roku 1944 – od Slovenského národného  povstania tak, ako bol zostavený 
a napísaný podľa výpovedí štyroch ľudí, menovaných v úvode tejto kroniky  a vyvesený 
v úradovni dva mesiace. 
 Ešte miestami vynechám určitú časť listov pre prípadné doplnenie záznamu. 
 Tento záznam začínam od roku 1944 – od Slov. národ. povstania, o ktorom v starej 
kronike je písané veľmi stručne a málo výstižne. Opíšem udalosti od roku 1944, ako sa 
pamätajú na tieto časy starší ľudia z tunajšej obce, ktorých mená  sú uvedené v úvode tejto 
kroniky. Uvedení ľudia, s ktorými tento zápis spracovávam, pamätajú sa na to, že Slov. nár. 
povstanie podrobne opísal vtedajší riaditeľ školy Ján Pračko, ktorý tu pôsobil práve v roku 
1944 – 45. Tento zápis sa má nachádzať v tunajšej obci, ako sa domnievajú uvedení ľudia, 
alebo ho niekto z občanov zničil. 
 
Vlastný zápis: 

 Občania tunajšej obce dozvedeli sa o započatí Slov. nár. povstania začiatkom septembra 
roku 1944 a to tak, že nečakane prišlo do obce nákladné auto s neznámymi ľuďmi, ktorí 
kričali a volali občanov: „Poďte do boja k partizánom, začaté je povstanie!“ 
 V tom čase sa robila cesta do lesa, na ktorej bolo zamestnaných vyše 80 ľudí z obce 
i z blízkeho okolia. Hneď nato prišiel dopis z okresného sídla – Prievidze, že sa rušia 
dovtedajšie komisárstva a na ich miesta nastupujú nové zložky – Miestne národné výbory. 
Ihneď boli voľby, v ktorých z nanútenia bol zvolený ako revolučný predseda ten, ktorý je aj 



dnes – Ján Papranec, ktorému vypomáhal predošlý komisár Ján Mikuláš. Na nariadenie 
z ONV (Okresného nár. výboru) musel dať nový predseda vybubnovať, aby príslušné ročníky 
okamžite narukovali do Prievidze. Narukovali asi 16-ti chlapi. Po príchode týchto chlapov do 
Prievidze boli tam už Nemci, ktorých bola presila, rozohnali partizánov a tak narukovaní 
chlapi sa ihneď vrátili do rodnej obce Seč. Mŕtvy, ani ranený nebol nikto. Neskôr, asi 
v polovici septembra 1944 prišli do dediny prví a praví partizáni pod velením ruského 
veliteľa, kapitána, menom Rišov. Prišli do dediny pre dynamit a rozbušky, čo bolo uskladnené 
v lese Suchá dolina. Dynamit bol majetkom firmy Weitt (čítaj – Vajt). Partizáni odviezli 
dynamit neznámo kam. 
 V priebehu povstania odohralo sa viac udalostí, ktoré sú málo dôležité, preto nepovažujú 
uvedení ľudia za nutné, aby sa uvádzali. Ešte jedna udalosť, ktorú nutno uviesť je tá, že 
nešťastnou náhodou (vypadnutím automatu na zem, ktorý vystrelil samočinne dávku, z ktorej 
zasiahla nejaká guľka partizána) bol zastrelený partizán menom Koloman Bielik z obce 
Opatovce pri Prievidzi. Tento bol aj v tunajšej obci pochovaný na cintoríne a asi o tri mesiace 
si ho prišla vykopať jeho rodina a odviezla si menovaného domov. 
 Ku koncu II. svet. vojny sa zdržovala asi 4 mesiace skupina partizánov, ktorá bola 
zásobovaná potravinami miestnym obyvateľstvom a podľa domových čísel. Po tejto skupine 
partizánov prišli Nemci, ktorí obsadili celú obec, zakopali sa a zotrvali tu do 5. apríla 1945, 
kedy ich Sovietska armáda vytlačila smerom na Liešťany a ďalej na Valaskú Belú. Tento deň 
si obec považuje za deň oslobodenia obce. Pozoruhodnejšie udalosti za pobytu Nemcov sa 
neodohrali žiadne. 
 Do bojov o víťazstvo sa plne zapojili i miestni obyvatelia ako partizáni, ktorí zotrvali 
v tomto boji až do konečného víťazstva. 
 Týmto celé povstanie v obci bolo skončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roky 1945 – 1948. 
 

 Hneď po skončení II. svetovej vojny (skončila 9. mája 1945 – Deň víťazstva) boli v obci 
prevedené voľby do Miestneho národného výboru. Predsedom MNV sa opäť stal Ján 
Papranec. V tejto dobe vstúpila do popredia riadiaca práca KSS (Komunistickej strany 
Slovenska) v obci. Nakoľko obec bola úplne vyčerpaná po každej stránke, veľa práce sa 
nedalo urobiť. V tejto dobe ešte pracovala tajne HSĽS (Hlinková slovenská ľudová strana), 
ktorá urobila podvod v tom, že ešte pri podporovaní fronty, obce odovzdávali tejto fronte 
naturálie. Tu mala obec Nevidzany odovzdať dve ošípané, avšak dvaja ľudia – Letavay 
z Bojníc a Brandžovský – veľkostatkár z Nevidzan, vygumovali na papieri, na ktorom bola 
napísaná dodávka dvoch ošípaných, obec Nevidzany a prepísali, že prasce odovzdá obec Seč. 
Spomenutí dvaja aj s rumunským dôstojníkom prišli do Seče o pol noci a napadli MNV, aby 
prasce ihneď vydali a bolo im hrozené zbraňou. MNV im vydala však iba jednu ošípanú, 
pretože v celej obci viac nebolo. Ošípanú si zobrali a odišli neznámo kam. MNV Seč  tento 
podvod vygumovania a prepísanie obce zbadal však až ráno, kedy sa už nedalo robiť nič. 
 V rokoch 1945 – 1946 bolo kolkovanie a mena peňazí. V roku 1946 boli celoštátne 
voľby. V týchto voľbách zvíťazila KSS nad DS (Demokratickou stranou) pomerom hlasov    
96 : 73. Predsedom KSS sa stal Jozef Ďuriš a predsedom DS sa stal Jozef Varga. 
 Pri mene peňazí, začiatkom roku 1946, bolo na dušu nechané 500,- Kčs a na študujúce 
dieťa 1000,- Kčs. Započal sa lístkový systém. Na potraviny boli lístky a na šaty a obuv 
šatenky. Na nariadenie ONV musel MNV prideliť matkám, ktoré majú 6 detí a viac po   
1500,- Kčs. Túto sumu obdržali celkom tri matky: Magdaléna Paprancová, Anna Kutlišová 
a Mária Vrecková. V tomto roku sa začali a uskutočnené boli prvé dožinkové slávnosti na 
ukončenie žatvy s hostinou pri jednej ošípanej. Na tieto dožinky boli pozvané význačné osoby 
tejto doby a tohto okolia: žandári z Nitrianského Rudna, obvodný notár a lekár z Nitr. Rudna, 
farár z Kostolnej Vsi a zástupcovia z ONV Prievidza. 
 Ku koncu roku 1946 sa založil Jednotný sväz slovenských roľníkov, ktorý trval až do 
roku 1948, kedy bol zrušený. Tento zvláštnu činnosť nevyvíjal. Vážnejších udalostí sa viac 
v tomto roku nestalo. 
 

Rok 1947. 
 Začiatkom tohto roku začala dodávať do našej vlasti rôzne potraviny, šatstvo a obuv 
z USA – UNRA. 
 Ďalej v tomto roku významná udalosť pre tunajšiu obec je tá, že bol prvý raz zavedená 
do obce telefón. 
 Tento rok bol veľmi suchý, obilie zahorelo silným a stálym slnkom a tak hrozili našej 
vlasti zlé časy. Prišla však pomocná ruka Sovietskeho sväzu, odkiaľ k nám putovali denne 
vagóny obilia. 
 Na viac udalostí sa nepamätajú. 
 

Rok 1948. 
 V tomto roku – vo februárových udalostiach zvrhla robotnícka trieda moc kapitalistov 
a vzala do rúk riadenie štátu sama, pod vedením prvého robotníckeho Prezidenta Klementa 
Gottwalda. V obci toto malo odraz v tom, že sa zlikvidovala Demokr. strana a definitívne 
prácu a vedenie v obci prevzala KSS. Bol utvorený Akčný výbor, ktorého predsedom sa stal 
Jozef Ďuriš. Takto, pod novým vedením obce bol úpravou zväčšený Obecný dom a Požiarna 
zbrojnica. Obecný dom bol používaný potom na všetky verejné kultúrne, politické a iné 
podujatia v obci. 
 
 



Rok 1949 a vyššie. 
 V tomto roku bola obec obohatená o rádio, písací stroj a stoličky do upraveného 
Obecného domu, čo zakúpil MNV. 
 

Rok 1950. 
 Tento rok nie je pre obec pamätný ničím. Občania, ktorí dávajú poznatky ku kronike, sa 
nepamätajú na žiadnu dôležitejšiu udalosť v tomto roku v obci. 
 

Rok 1951. 
 V marci boli prevedené voľby do MNV. Novým predsedom sa stal Tomáš Cebák. 
V tomto roku sa previedla generálna oprava cesty z Kostolnej Vsi do Seče. 
 V septembri bola zmena vo funkcii predsedu MNV. Novým predsedom MNV sa stal Ján 
Šimora, pretože Tomáš Cebák odišiel na školenie obvodových tajomníkov. 
 

Rok 1952 
 V tomto roku bola urobená cesta vedľa cintorína, ktorú dokončili až roku 1953. 
 V tomto roku bol založený prípravný výbor JRD s 23. prihláškami. 
 

Rok 1953. 
 V mesiaci marci zomreli dvaja najvýznačnejší štátnici tej doby – J. V. Stalin a u nás K. 
Gottwald. Namiesto s. Gottwalda bol zvolený za prezidenta ČSR Antonín Zápotocký. 
 V tomto roku bol zrušený lístkový systém. Boli voľby do MNV a znovu za predsedu 
MNV bol zvolený Ján  Šimora. 
 V tomto roku bola taktiež mena peňazí, v ktorej do sumy 300,- Kčs bolo vymenené 
každej osobe pomerom 1 : 5 – teda do tejto sumy nikto netratil nič, avšak nad 300,- Kčs 
vymieňali pomerom 1 : 50, teda za starých 50,- Kčs dostal iba 1,- Kčs novú. Niektorí ľudia sa 
to náhodou dozvedeli krátko pred menou, kupovali i také veci, ktoré nepotrebovali. 
 Od súkromníkov boli prevzaté všetky súkromné stroje. Zo Seče tiež odišli 2 súkromné 
mláťačky, jeden motor na pohon mláťačky a jeden traktor. 
 

Rok 1954. 
 Boli vykopané dve studne, z ktorých jedna bola zasypaná, pretože sa nemohlo prísť na 
vodu. 
 V tomto roku obec slávila veľkú a význačnú udalosť a to otvorenie autobusovej linky 
Seč – Nováky – Zemianske Kostoľany. Otvorením tejto linky občania prestali chodiť pešo na 
autobus. Dovtedy chodili na autobus buď do Liešťan, do Kostolnej Vsi, alebo do Dlžína. 
 

Rok 1955. 
 V tomto roku, nakoľko obec si plnila vzorne svoje dodávkové povinnosti voči štátu, 
dostala obec od ONV Prievidza jednu sejačku ako odmenu. 
 Vo februári boli dodatočné voľby, v ktorých za člena ONV pre obvod Seč – Kostolná 
Ves – Dlžín bol zvolený Vincent Ďuriš. 
 

Rok 1956. 
 V tomto roku sa začalo s reguláciou potoka, ktorý tečie stredom dediny, menom 
Sečianka, ktorý bol vo veľmi zlom stave. 
 

Rok 1957. 
 V tomto roku boli prevádzané voľby do MNV. Novým predsedom sa stal člen ONV 
Vincent Ďuriš. 



 Udalosť, ktorú obec v tomto roku slávila sa hlboko zapísala do histórie obce, a to 
zavedenie elektriny do tunajšej obce. Z priebehu týchto osláv bolo urobené fotografické 
tablo, ktoré je umiestnené v úradovni MNV. Od tejto doby sa rozžiarili jasné svetlá 
v domovoch, začali čoraz viac vyhrávať rádiá, hučať práčky a iné elektrické spotrebiče 
a v poslednej dobe i televízory. 
 Pokračovalo sa ďalej v regulácii Sečianky. Ďalej sa previedlo valcovanie a úprava ciest 
po obci. 
 

Rok 1958. 
 Dokončila sa regulácia potoka. Začalo sa so sadením stromkov, ktorých sa vysadilo 
celkom 100 kusov. 
 K zvýšeniu kultúrnej úrovne obce veľmi dopomohlo zakúpenie miestneho rozhlasu, od 
kedy obecný zriadenec Výškrabka založili obecný bubon do komory a prestali s ním chodiť  
po dedine temer každý deň a občania už nepočúvajú hrkotanie bubna, ale pred i po miestnych 
zprávach počúvajú príjemnú hudbu z ampliónov miestneho rozhlasu. V tomto roku kúpil 
MNV zakúpil pre obec televízor, ktorý sa však veľmi často kazil, ale i tak občania zhliadli 
niekoľko krásnych programov. 
 V tomto roku urbárske lesy prešli pod vedenie Štátnych lesov v Nitrianskom Rudne.  
 

Rok 1959. 
 Pokračuje zveľaďovanie obce, kultúrny rast. Upravil sa Obecný dom na kultúrny stánok 
obce. Upravila sa úradovňa MNV. Toto úsilie MNV a občanov bolo ohodnotené diplomom, 
ktorý dostal MNV od ONV za obetavú prácu pri zveľaďovaní obce. 
 8. 3. 1959 bolo šieste zníženie cien hlavných druhov potravín a priemyselného tovaru.  
 Od 8. 3. do 15. 3. 1959 konali sa v našej vlasti oslavy 50. výročia trvania ľadového 
hokeja a súčasne v tomto období boli u nás usporiadané majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. 
Vtedy získala naša vlasť ČSR nad Kanadou víťazstvo v pomere 5 : 3 a tak získala 3. miesto 
a bronzovú medailu. 
 Dňa 24. 4. 1959 bola prevedená školou oslava 10. výročia založenia PO (Pionierskej 
organizácie) s kultúrnym programom a táborákom. 
 V tomto roku boli nacvičené a odohrané dve divadlá – Hora volá – predviedla            
MO – ČSM a druhá – Domov je u nás – predviedol VŽ (Výbor žien). 
 Škola nacvičila skladbu pre 1. – 2. roč. a pre 3., 4. a 5. ročník Národných škôl a to na   
II. CS (druhú celoštátnu spartakiádu). Miestna spartakiáda v Seči bola dňa 7. 6. 1959, 
okrsková v Nitr. Rudne bola 31. 5. 1959 a dňa 13. a 14. 6. 1959 bola okresná v Prievidzi, kde 
sa zúčastnili iba žiaci 3., 4. a 5. ročníka. 
 Dňa 12. 9. 1959 poriadal ČSM miestne dóžinkové slávnosti, z ktorých fotografické 
zábery robil učiteľ Ján Števlík, a ktoré pripojujem zvlášť mimo kroniky. 
 30. 9. 1959 započali výkop studne pre dolný koniec obce vo dvore Juraja Krajčího, 
avšak prišli až do hĺbky 17 m a museli ju zasypať, pretože vody stále nebolo a ani žiadne 
známky výskytu vody sa neobjavovali. 
 V tomto roku sa znovu prevádzal nábor do JRD a bolo podpísaných 16 prihlášok. 
 

Rok 1960. 
 Tento rok bol veľmi významný na rôzne celoštátne udalosti. Dňa 12. 6. 1960 boli 
prevádzané voľby do NV (národných výborov). Do MNV v Seči bol zvolený nový MNV, 
ktorý je uvedený na stane 24 tejto kroniky.  
 V tomto roku bola vyhlásená naša vlasť za socialistickú, pretože bol v hrubých rysoch 
dobudovaný socializmus a tak ČSR bolo premenovaná na ČSSR (Československú 
socialistickú republiku). Zároveň bola schválená nová Ústava ČSSR, ktorá trvá doteraz. 



 Žiakmi v školách a zároveň ich rodičmi bola nadšene uvítaná zpráva o uznesení strany 
a vlády, že od 1. 9. 1960 budú žiakom všetkých škôl poskytované učebnice a učebné 
pomôcky zdarma. To sa stalo skutočnosťou a tak od tejto doby žiaci si prinesú v septembir do 
školy iba prázdne kapsy a domov si odnášajú plné učebníc a potrebných školských učebných 
pomôcok, ktoré budú v tom - ktorom školskom roku potrebovať a dostávajú to zdarma. 
 V tomto roku organizácia PO (Požiarnej ochrany) obdržala novú motorovú striekačku. 
 

Rok 1961. 
 V tomto roku sa započala výstavba javiska a prestavba Kultúrneho domu. Ku 
Kultúrnemu domu sa začali pristavovať nové pohostinné miestnosti – Pohostinstvo. 
 13. júna 1961 udrel blesk do dolnej časti budovy s. Vrecku, v ktorej bola umiestnená aj 
krčma. na povale bolo krmivo – seno, slama a tak požiar, ktorý týmto bleskom vznikol, sa 
rozšíril na celú budovu a tak zhorela i krčma, ktorá pozostávala iba z jednej malej miestnosti 
a bola na opačnej strana budovy. Požiar vznikol večer okolo 2100 hodiny. Zanedlho otvorili 
však z prístavby Kultúrneho domu nové, avšak to už nebola dedinská krčma, ale priestranné, 
hygienické, útulné pohostinstvo. 
 V tomto roku ohromila celý svet zpráva TASSu (Tlačovej agentúry Sovietskeho sväzu), 
keď bolo počuť z rádia zprávu o úspešnom vypustení a pristátí prvého človeka do vesmíru. 
BLol ním sovietsky človek Jurij Alexejevič Gagarin, prvý kozmonaut major sovietskeho 
letectva. Tento prvý kozmonaut sveta obletel 1½ krát našu zem za asi 130 hod. Zanedlho 
znovu sovietsky človek – kozmonaut – major sovietskeho letectva German Stepanovič Titov 
ohromil svet spolu so sovietskou vedou a technikou svojimi obletmi okolo zeme. Tento 
obletel zem 17½ krát a lietal 25 hodín. 
 

Rok 1962. 
 28. 1. 1962 boli v obci prevedené doplňovacie voľby pre obsadenie funkcie tajomníka 
MNV. Zvolený bol Jozef Duchoň, narodený 29. 5. 1922 v Seči, teraz bytom v Bojniciach, 
odkiaľ dochádza do Seče. 
 Bola dokončená prestavba Kultúrneho domu – javisko a Pohostinstvom bolo vyriešené 
občerstvenie občanov. 
 V tomto roku boli ďalšie kozmické lety: 22. 2. 1962 – Američan Glenn, 24. 5. 1962 
Američan Carpenter, 11. 8. 1962 Niklájev Andrijan Grigorievič, 12. 8. 1962 Pavel 
Romanovič Popovič. 
 K vôli lepšiemu prehľadu prikladám tabuľku, ktorú vlepím do albumu tejto kroniky. 
Tabuľku som vystrihol z dennej tlače a nazýva sa: „Porovnávacia tabuľka doterajších letov 
kozmonautov.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod: 
 Obecným zastupiteľstvom obce Seč som bola poverená viesť kroniku obce. Pretože sa 
do obecnej kroniky zápisy nerobili od roku 1967, mojou úlohou bude stručne zachytiť 
udalosti a vývoj obce, aby sa ďalšie pokolenia pravdivo a nestranne dozvedeli 
o hospodárskom, politickom a kultúrnom vývoji obce. 
 
Životopis kronikárky: 
 Volám sa Alena Bajzíková, rodená Paprancová. Narodila som sa 27. júna 1965 
v Bojniciach. Môj otec Anton a mama Anna rod. Pánisová pochádzajú zo Seče. Po skončení 
základnej deväťročnej školy, ktorú som postupne navštevovala v Seči, v Kostolnej Vsi 
a v Nitrianskom Rudne, som študovala na Strednej priemyselnej škole v Handlovej 
elektrotechniku. Po maturite som pokračovala v štúdiu na Vysokej škole dopravy a spojov 
v Žiline. Tam som sa zoznámila s manželom Petrom, ktorý pochádza z Prašíc, okres 
Topolčany. V roku 1988 sa mi narodil syn Peter. Teraz pracujem na Strednom odbornom 
učilišti strojárskom ako stredoškolská učiteľka. 
 
Opis obce: 
Obdobie od roku 1945 bolo obdobím rozmachu obce. Zvýšila sa životná úroveň, čo sa 
prejavilo aj vo výstavbe rodinných domov. V roku 1993 mala obec 173 čísiel. Od roku 1945 
pribudla nová ulica na „Záhumní“ a do „Piadňa“, ako to vidieť na pláne obce. 
 V dedine je už málo domov postavených zo surovej tehly. Aj tie slúžia už iba ako 
komory alebo hospodárske budovy. Domček z 18. storočia pokrytý slamenou strechou, ktorý 
spomína kronikár Fraštia na strane 10 starej kroniky, bol zbúraný v roku 1967, pretože sa 
susedia báli, aby nezačal horieť a plameň nezasiahol ich dom. Bola vyhotovená jeho maketa, 
ktorá je umiestnená v Bojnickom zámku a v Hornonitrianskom múzeu. Obec tak prišla 
o vzácnu kultúrnu pamiatku. 
 Po vojne sa domy stavali už z pálenej tehly, ktorú robili ručne Cigáni na Tehelni. Hlinu 
miesili nohami, tvarovali ju v drevených formách, nechali ju vysušiť a potom ju vypaľovali 
v peciach, ktoré si stavali na mieste výroby. Neskôr si Ján Ďuriš a po ňom aj Ján Sobota 
urobili stroj na výrobu surovej tehly, poháňaný naftovým motorom. Bol to akýsi „mlynček“, 
do ktorého nahádzali hlinu a zo stroja vychádzal pás obdĺžnikového tvaru. Ten sa ručne rezal 
drôtom na určitú šírku. Neskôr sa tehla kupovala v tehelni v Prievidzi a začal sa používať aj 
pórobetón zo Zemianskych Kostolian, ktorý je v súčasnosti hlavným stavebným materiálom.  
 Kým v minulosti sa stavali domy obdĺžnikového tvaru, dnes sa stavajú zväčša „štvorce“ 
so strechou alebo aj bez strechy. Tých je v obci 21. Vedľa domov majú občania postavené 
hospodárske budovy, ktoré sú tiež murované. Okolie domu si hlavne mladí ľudia upravujú. 
Pred domom má každý pekne urobenú záhradku, v ktorej v lete hýria farbami ruže, ľalie, 
kosatce, orgovány, turecké hrebíčky, muškáty... 
 V strede obce sa vyníma kaplnka postavená  v roku 1903. Bola učupená za obchodom, 
ktorý sa v roku 1994 zbúral (foto č. 7, 31) a miesto neho obec vybudovala Nákupné stredisko 
za 4 900 000 Kčs. Táto „baťovská“ suma bola určená preto, lebo stavby do 5 miliónov korún 
schvaľoval Okresný národný výbor, do 10 miliónov Krajský národný výbor a nad 10 miliónov 
Vláda Slovenskej republiky. Keď predstavitelia obce chceli výstavbu uskutočniť, museli sa 
„zmestiť“ do limitu 5 miliónov korún.  Stavba sa začala realizovať v roku 1986 v rámci akcie 
„Z“ (zdarma). Odpracovalo sa na nej veľa brigádnických hodín (foto č. 1). 
 Okrem obchodu a pohostinstva je v budove umiestnený aj Obecný úrad, knižnica 
a kultúrne stredisko. V roku 1987 – 1988 sa robila rekonštrukcia materskej škôlky. 
Investorom bol Okresný národný výbor – odbor školstva a dodávateľom OSP Prievidza. Za 1 
milión 200 tisíc korún sa zmenila celá vnútorná časť budov. Do roku 1976 bol v nej 
umiestnený Miestny národný výbor (MNV), škola, škôlka a v škôlke na chodbe knižnica. Po 



rekonštrukcii zostala v budove len materská škola s celodenným pobytom detí s herňou, 
spálňou, kuchyňou a sanitárnymi miestnosťami. K budove pristavili kotolňu a uholňu (foto č. 
4, 5). 
 V roku 1978 sa ukončila prestavba márnice na cintoríne. Predtým slúžila len na 
odkladanie náradia. Jej pekne upravený interiér umožňuje umiestňovať sem zosnulých (foto č. 
2). V blízkej budúcnosti sa však ráta buď s jej úpravou alebo so stavbou nového domu 
smútku, pretože súčasná márnica nevyhovuje požiadavkám (nemá chladiace boxy). 
 
Obchod, služby: 
 Obchodná sieť bola v našej obci veľmi slabo rozvinutá. Súviselo to s malým počtom 
obyvateľov. Väčšina ekonomicky činného obyvateľstva pracuje mimo obce v priemyselných 
centrách (Prievidza, Nováky), kde si zároveň zaobstarávajú všetko, čo potrebujú. V dedine, 
blízko kaplnky, bol obchod s rozličným tovarom, ktorý patril Jednote, spotrebnému družstvu. 
Jeho dlhoročným vedúcim bol Jozef Výškrabka. Obchod bol malý a slabo zásobovaný. 
V roku 1992 bol zatvorený a v roku 1994 zbúraný (foto č. 31). Slávnostné otvorenie nového 
obchodu bolo 9. 11. 1992. Obchod sa nachádza vedľa materskej školy v budove, ktorú si 
sčasti postavili občania v akcii „Z“. 
 Okrem nového obchodu môžu občania od roku 1993 nakupovať základné potraviny aj 
v súkromnom obchode patriacom Štefanovi Vreckovi, nachádzajúcom sa v suteréne jeho 
rodinného domu v Piadni. 
 
Pohostinstvo: 
 V dedine je aj pohostinstvo, ktoré sa nachádza v budove spolu s predajňou potravín. 
Nahradilo starú krčmu, ktorá nevyhovovala hygienickým požiadavkám. Jej dlhoročnou 
vedúcou bola Mária Krajčiová. Stará krčma bola súčasťou starého kultúrneho domu (foto č. 
6), ktorý už tiež neslúži žiadnemu účelu a kazí vzhľad obce. Medzi zatvorením starej 
a otvorením novej krčmy v obci žiadne pohostinstvo nebolo a pitiachtiví muži museli za 
týmito službami cestovať do Dlžína, Kostolnej Vsi a Nitrianskeho Rudna. 
 Obyvateľstvo môže nakúpiť tovar aj ambulantným spôsobom od súkromných 
podnikateľov a od rôznych organizácií. Do dediny do roku 1993 privážala každú sobotu 
pojazdná predajňa mäso a výrobky z neho. Od roku 1993 je možné si dať vyrobiť a kúpiť 
zákusky od cukrárky Anny Cebákovej, ktorá ich pečie v suteréne rodinného domu pri 
cintoríne. 
 
Školstvo: 
Materská škola: 

 Najnižší stupeň škôl – materská škola – začala v dedine svoju činnosť 12. 9. 1965. 
Zriadil ju Okresný národný výbor v Prievidzi za spolupráce Zväzu žien a Miestneho 
národného výboru. Riaditeľkou materskej školy bola Anna Ďurišová. Deti navštevujúce 
materskú škôlku si museli desiatu nosiť so sebou a na obed odchádzali domov. Škola mala len 
jednu herňu a hygienické zariadenia v nej chýbali.  
 12. 2. 1978 sa začala prestavba budovy, čo umožnilo celodennú prevádzku škôlky. 
Využili sa tým priestory, ktoré vznikli zrušením Základnej školy a Miestneho národného 
výboru. Prevádzka materskej školy bola od 7.00 hod. do 16. hodiny. V roku 1987 nastala 
najväčšia prestavba škôlky. Lokálne vykurovanie kachľami vymenili za čistejšie ústredné 
vykurovanie. To vyžadovalo prístavbu kotolne. Pristavili tiež izolačnú miestnosť, kanceláriu. 
Práce sa ukončili za 1 rok a k 1. 1. 1988 bola budova otvorená. O rozvoj materskej školy sa 
značne zaslúžila Anna Humajová rod. Ďurišová. Od roku 1990 je riaditeľkou pani Jarmila 
Čertíková rod. Pánisová. 
 



Základná škola: 

 Do roku 1977 bola v dedine základná škola pre 1. až 3. ročník. Všetky ročníky sa učili 
v jednej triede, čo od práce učiteľky a žiakov vyžadovalo mimoriadne trpezlivosť a námahu. 
Preto patrí vďaka učiteľom, ktorí v našej obci učili: p. Daniška, Danišková, Rusová, 
Znamenáková. 
 Po ukončení tretieho ročníka odchádzali žiaci do plnoorganizovanej školy 
v Nitrianskom Rudne. Po prestavbe budovy, v ktorej bola materská škola, Základná 
deväťročná škola a Miestny národný výbor, už od prvého ročníka musia žiaci dochádzať do 
Nitrianskeho Rudna. Pre veľký počet žiakov sa tu musela riešiť dochádzka dvojsmennou 
prevádzkou, čo hlavne pre žiakov nižších ročníkov bolo veľmi namáhavé. Tento nežiadúci 
stav sa vyriešil prístavbou ďalšieho pavilónu školy v Nitrianskom Rudne, takže v súčasnosti 
je zasa prevádzka jednosmenná. 
 
Zdravotníctvo: 
 V minulosti museli ľudia chodiť k  lekárovi do Prievidze. Nemocnica bola 
v Topolčanoch, neskôr v Handlovej. V súčasnosti sú v Nitrianskom Rudne tzv. „obvodní 
lekári“, ktorí poskytujú základnú lekársku starostlivosť. Ak je potrebné odborné vyšetrenie, 
musia pacienti cestovať do Novák alebo do Prievidze, kde sa nachádzajú polikliniky. 
Nemocnica je v Bojniciach. V prípade infekčného ochorenia sa pacienti liečia na infekčnom 
oddelení v Nitrianskom Pravne. Lekárska starostlivosť bola do roku  1994 bezplatná. Od tohto 
roku si pacienti musia hradiť určitú časť položky na lieky, alebo si ich musia kupovať 
v lekárni, ktorá je tiež v Nitrianskom Rudne. V tej istej budove ako lekáreň sa nachádza zubné 
oddelenie, gynekologické oddelenie, detské oddelenie a obvodní lekári. Pacienti si od roku 
1993 môžu lekárov vyberať. Pred týmto rokom boli ľudia okolitých obcí pridelení určitému 
lekárovi. Dospelých napríklad ošetroval MUDr. Slouka, MUDr. Luchava, MUDr. Špirko, deti 
MUDr. Kalužák, MUDr. Bergerová. 
 V prípade povinného očkovania detí do dvoch rokov lekár prichádzal priamo do dediny, 
kde sa pred materskou školou podávala na lyžičke očkovacia látka. Lekár tiež prichádza za 
pacientami v prípade ťažkej choroby. Ináč musia pacienti cestovať za lekárom do 
Nitrianskeho Rudna, čo im však nerobí problémy, pretože z dediny často chodia autobusy. 
 
Choroby: 
 Najčastejšími chorobami obyvateľov sú chrípky, angíny, srdcovocievne ochorenia, ale 
vyskytuje sa aj rakovina, kĺbové ochorenia a rôzne alergie. Pod ne sa zrejme môžu podpísať 
hlavne splodiny z Elektrárne Nováky, Nováckych chemických závodov a Pórobetónu. 
Situácia detí – alergikov – je však najhoršia priamo v Novákoch. 
 
Sociálna starostlivosť: 
 Do roku 1989 mal každý občan povinnosť pracovať. Po tomto roku sa situácia zmenila 
a aj občania našej obce si začali „podávať ruky“ s nezamestnanosťou. Väčšina obyvateľov 
prácu má. 
 V obci je 54 dôchodcov z ktorých niektorí ešte pracujú. Každý z nich dostáva peňažnú 
dávku – dôchodok, ktorej výška sa od roku 1989 valorizuje podľa výšky životného minima. 
 Od roku 1989 podstatne vzrástli životné náklady: 
 
 
 
 
 
 



 Tovar pred rokom 1989 v roku 1996 
 
1 kg múky   
1kg cukru  7,30 Kčs 21 až 23 Sk 
1 kg masla  40 Kčs 112 až 120 Sk 
1 liter mlieka 2,1 Kčs 10 až 11 Sk 
1 vajce  1 Kčs 2,3 až 3 Sk 
1 balík cigariet (Mars) 5 Kčs 17 až 20 Sk 
1 kg bravčového mäsa 58 Kčs 120 až 160 Sk 
1 q pšenice  360 až 400 Sk 
1 q zemiakov  600 až 800 Sk 
1 m3 vody  bezplatne 4 Sk 
známka na list 1 Kčs 3 Sk 
topánky  100 až 300 Kčs 400 až 1000 Sk 
1 kg ryže  10 Kčs 20 až 23 Sk 
1 kWh el. energie 0,24 Kčs 0,97 Sk 
košeľa  150 až 250 Kčs 250 až 600 Sk 
1 liter piva  5,40 Kčs 12,60 až 14 Sk 
1 q cementu 50 Kčs 160 až 200 Sk 
1 tehla  1 Kčs 4 až 6 Sk 
1 tvárnica z pórobetónu 8 Kčs 30 až 40 Sk 
 
Doprava: 
  Občania našej obce už v minulosti pociťovali vzdialenosť obce od centier  Hornej 
Nitry. Boli to ľudia zamestnaní mimo obce a študenti, ktorí si v minulosti i teraz ťažkajú na 
to, že si starí rodičia postavili domy tak ďaleko od priemyselných oblastí. V rokoch po 
oslobodení spojenie s okolím obstarával autobus majiteľa Gramličku z Valaskej Belej 
smerom do Novák a späť dvakrát denne a ľudia museli pešo chodiť do Liešťan. Dnes sa naša 
obec môže pochváliť dobrými autobusovými spojmi smerom do Prievidze a Novák podľa 
autobusového poriadku. Autobusy dopravujú ľudí na pracovisko do Elektrárne v Novákoch, 
Nováckych chemických závodov... a študentov do Nitrianskeho Rudna, Prievidze, Novák. 
 Do dopravy za posledných 20 rokov radikálne zasiahli aj majitelia áut, z ktorých sa stala 
nevyhnutná potreba a z roka na rok ich pribúda. Kým do roku 1989 to boli hlavne autá  
značky Škoda, Žiguli, Trabant, Moskvič, po „zamatovej revolúcii“ pribudli Mazdy, Fiaty, 
Citroëny. 
 
Osobnosti, zaujímaví ľudia: 
 Naša obec nepatrí medzi tie, ktoré by Slovensku dali spisovateľov, básnikov, vedcov, 
alebo hospodárskych pracovníkov. Napriek tomu by som chcela upozorniť na štyroch 
rodákov zo Seče, ktorí sa vďaka svojej kariére a nadaniu vymykajú z bežného priemeru nášho 
občana: Jozefa Ďuriša, Stanislava Pánisa, Karola Minára a MUDr. Sobotu Kalmana. 
 O Jezefovi Ďurišovi sa chcem zmieniť preto,k lebo sa stal profesorom na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pred rokom 1989 prednášal marxizmus – 
leninizmus. Teraz vyučuje občiansku náuku.  
 Stanislav Pánis sa stal osobitým preto, lebo ako jediný rodák zo Seče sa dostal na jedno 
volebné obdobie do Federálneho parlamentu býval ČSFR. Patril k vedeniu obnovenej  
Slovenskej národnej strany. 
Najzaujímavejším človekom v dedine je miestny maliar Karol Minár. Spomínam ho preto, 
lebo vo veľa domácnostiach visia jeho obrazy a reprodukcie. Začal študovať na umeleckej 
škole, ktorú nedokončil. Ako mladý bol na krátke obdobie aj tajomníkom obce. 



 MUDr. Kalman Sobota patrí so svojim bratom Jánom k prvým vysokoškolsky 
vzdelaným ľuďom v obci. Kým Ing. Ján Sobota vyštudoval ekonómiu, MUDr. Kalman 
Sobota CSc. je doteraz jediným občanom obce, ktorý skončil Lekársku fakultu. Po skončení 
štúdia nastúpil na Infekčné oddelenie nemocnice na Kramároch v Bratislave, kde sa stal 
zástupcom riaditeľa tohto oddelenia a kde pracuje dodnes na polovičný úväzok. Popri tejto 
náročnej práci odovzdával vedomosti študentom ako vedúci katedry na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského. 
 
Život v minulosti: 
 Naša dedina, poľnohospodársky orientovaná, nemohla uživiť všetkých obyvateľov. 
Pôda má nízku bonitu, priemysel chýbal. Preto ľudia chodili od jari do jesene na sezónne 
poľnohospodárske práce („roboty“) napríklad do Šoporne, ale aj do zahraničia „Rakús: 
Kotinbrunu, do Nemecka.“ Organizoval ich gazda a podgazda, ktorí za to, že ich zobrali do 
roboty, dostávali rôzne dary. Na roboty sa chodilo nákladným vlakom. Rodičia nechali deti 
doma, často u cudzích ľudí. Na roboty išli aj 12 – 13 ročné deti, ktoré boli „za polovicu 
robotníka.“ Po príchode z robôt sa v zime driapalo perie. Vtedy sa stretlo 25 – 30 žien, ktoré 
si pri driapaní na skrátenie chvíle rozprávali rôzne príhody, často strašidelné. Večer každá 
driapačka dostala za prácu čaj a namastený chlieb, v neskoršom období tiež napríklad šišky, 
chlieb so salámou. 
 
Povery: 
 Povery často ovplyvňovali život na dedine. Napríklad: pri kaplnke bola rozložitá hruška 
– nemčuska – s veľkými koreňmi. Pod korene prepchávali choré deti, aby ozdraveli. Keď sa 
dieťa naľakalo psa, odstrihli z neho trocha srsti, zapálili ju a dieťa nad ňou „kadili“. 
 
Hygiena: 
 Hygiena v obci bola na nízkej úrovni. Do vandličky sa dala voda a v nej sa umývali. Cez 
žatvu sa ľudia chodili kúpať do „Brusnej“. Situácia sa zmenila v roku 1970, kedy si občania 
svojpomocne vybudovali vodovod.  
 
Strava: 
 V minulosti sa najčastejšie varievala fazuľa, kapusta, na raňajky sa varili melence 
s mliekom, zapražené melence, t. j. „husté jedlá“, aby ľudia vydržali robiť. Preto gazdiná 
musela stávať už o tretej hodine ráno. zemiakové babky sa piekli na kapustných listoch, šišky 
sa piekli len na fašiangy a žatvu, kde sa podávali s kávou. 
 
Život v zime: 
 V zime sa ľudia „okurovali na chrbáte“, chodili do hory, odkiaľ nosili drevo a ráždičky 
na chrbte. 
 Na jeseň ľudia chodili do hory hrabať lístie, aby mali čo podstielať pod dobytok. Tu tiež 
platili určité pravidlá. Urbársky gazda dal vybubnovať, kedy sa môže ísť brať lístie z hory. Už 
ráno išli ľudia s lámpášom hrabať suché lístie do kôp, naviazať ho do plachty a potom vozom 
odviesť alebo odniesť na chrbáte. Príbuzní urbárskeho gazdu už dopredu vedeli termín, a tak 
išli potajomky deň dopredu dať lístie do kôp. Často sa stávalo, že sa lístie z hory kradlo, aby 
bolo v zime dať čo pod dobytok. 
 Do dediny chodila žobráčka Iloňa, ktorá bola cigánka. Pomáhala ľuďom pri prácach, na 
fašiangy chodila „vyskakovať“, za čo jej oni dávali domáce produkty. 
 
 
 



Zvyky v obci: 
 Obec nepatrí z historického hľadiska medzi tie, ktoré by mali zvláštne zvyky a tradície. 
Napriek tomu sa pri určitých príležitostiach dodržujú nepísané pravidlá. 
 
Vianoce: 
 Najkrajšími sviatkami v roku pre všetkých katolíkova žijúcich v našej obci sú Vianoce, 
spojené s narodením Ježiša. K nim neodmysliteľne patria koledy, s ktorými prichádzal do 
každého domu pán farár. Chlapci nosili Bethlemen až z Čavoja a Temeša. Tento zvyk už 
zanikol. Na Štedrý deň 24. 12. sa udržiaval prísny pôst. Na večeru sa varila kyslá kapustnica 
s húbami, pupáčky t. j. rožky poliate cukrovou vodou s makom alebo orechami, fazuľová kaša 
neskôr pribudla neodmysliteľná ryba. Pred Štedrou večerou sa upiekli osúchy s cesnakom, 
ktoré sa zaniesli dobytku a hydine. Pri Štedrej večeri sa pod stolom nachádzala zbonka 
(nádoba, v ktorej sa mútilo mlieko). Do nej sa z každého jedla hodil kúsok a na Štefana sa 
obsah odniesol kravám. Do zbonky sa tiež hodil šesták (peniaz) a ten sa dal žobrákovi. Na 
Štefana sa každý musel umyť na potoku, aby bol po celý rok zdravý. Na Štefana a Nový rok 
sa vinšovalo: 
„Vinšujem Vám tohto svätého Štefana (Nový rok), 
  aby Vám dal pán Boh zdravia, šťastia, 
  hojného božského požehnania  
  a po smrti kráľovstvo nebeské.“ 
 Na Štedrý večer stála uprostred stola posvätná svieca. Tradovala sa povera, žena koho sa 
obráti plameň, ten do roka zomrie. Na stôl sa kládli jablká ako symbol zdravia, orechy a pár 
zrniek z každého druhu obilia. Pred večerou sa celá rodina pomodlila a poďakovala Bohu za 
jedlo. Potom matka svätenou vodou vykropila izbu. Dievčatám urobila medom na čelo krížik, 
aby sa páčili chlapcom a boli pekné. Potom nasledovali vianočné jedlá, ktorých poradie bolo 
ustálené. Ako prvé sa jedli oblátky s medom a cesnakom a po nich nasledovali pupáčky, 
kapusnica, fazuľová alebo hrachová kaša a šalát s rybou. Po večeri každý člen doácnosti 
rozkrojil jabĺčko. Podľa toho, či jablko malo jaderník usporiadaný „do hviezdy“, alebo inak, 
sa tradovala povera, že dotyčný člen domácnosti bude po celý rok zdravý alebo ochorie. Po 
týchto domácich obradoch nasledovalo v neskoršom období otváranie darčekov. 
 Pred polnocou sa  chodilo na polnočnú svätú omšu do Kostolnej Vsi. Keď boli veľké 
záveje, po „Lavičky“ (Štátne majetky) sneh odhadzovali Sečania, odkiaľ ľudia z Kostolnej 
Vsi. Neskôr už celú cestu, museli odhadzovať Sečania, lebo „Kostoľania“ to odmietli robiť. 
 Na Božie narodenie 25. 12. sa nesmelo nič robiť, variť ani navštevovať sa. Celé Vianoce 
boli zasvätené Bohu. 
 
Fašiangy: 
 peknou tradíciou, ktorá sa v našej obci udržuje z roka na rok, sú fašiangové zvyky. 
Niekoľko mužov a žien si oblečie vyšívané košele, klobúky si ozdobí farebnými stuhami 
alebo sa zmení na všakovaké maškary a za doprovodu hudobníkov ponavštevujú skoro všetky 
domy v dedine (len tie nie, v ktorých v tom roku niekto zomrel). Vo dvore domu 
fašiangovníci zatancujú a zaspievajú: 
„Aby boli, aby boli veľké konope,  
veľké konope, chlapcom na gete.“ 
(je to pozostatok starých čias, kedy chodili gazdovia v tomto kraji v širokých konopových 
nohaviciach – gatiach). 
Ak je v dome mládenec, pridajú: 
„Ešte vínko nevykyslo, chlapci pime ho, 
chlapci pime ho, chlapci pime ho.“ 
 



Ak dievča: 
„Ešte dievča nevyrástlo, chlapci berme ho, 
chlapci berme ho, chlapci berme ho.“ 
Ženy dajú „gazdom“, ktorý sprevádzajú mládencov, vajíčka, slaninu alebo peniaze. 
V ten istý večer mládenci z týchto darov urobia zábavu. Je to posledný deň pred dňami pôstu, 
pred Veľkou nocou. 
V minulosti sa „fašangovať“ chodilo aj Kostolnej Vsi, Dlžína. Táto tradícia trvala dlho. 
Zanikla až vtedy, keď si v Kostolnej Vsi dali fašangovať len v troch domoch, v ostatných 
fašiangovníkov „vypreli“. Odvtedy si fašiangy robí každá obec sama. V posledných rokoch sa 
zábavy prestali robiť. Získané peniaze sa darovali buď pre kostol, alebo pre Zväz žien, ktorý 
na ne pripravuje akciu pre deti. 
 
Veľká noc: 
 Po fašiangoch nasledoval 40 dňový pôst, ktorý končil Veľkou nocou. Vo štvrtok večer 
dali do „hrobu Ježiša“ a zaviazali zvony, aby nezvonili. Všetky kríže boli zakryté látkou 
fialovej farby. V piatok bol veľký pôst – jedlo sa málo, strava bola  bezmäsitá až do 
„vzkriesenia“ v sobotu večer. V nedeľu ráno sa v každom dome varili vajcia ako symbol 
života. V pondelok ráno, často už o 3 – 4 hodine, začali po dedine chodiť skupiny chlapcov 
a mládencov, ktoré s vedrami s vodou oblievali dievčatá a mladé ženy. Po oblievačke ich 
ženy, pohostili pálenkou a koláčmi, menším chlapcom sa dávali vajíčka, neskôr peniaze. 
Tradovala sa povera, že dievča, ktoré mládenci „neokúpajú“, do roka ošedivie. V utorok ráno 
dievčatá išli ku svojim kupačom a vyšibali ich prútom. Dnes už polievači nechodia „ z domu 
do domu“, ale väčšinou chlapci polievajú svoje príbuzné a spolužiačky. 
 
Sadenie mája: 
 Významnou udalosťou v dedine bolo aj „sadenie mája“. Chlapci si už deň, dva pred 1. 
májom pripravili vysoké smreky, ktoré očistili od konárov. 
 V predvečer 1. mája priniesli „máj“ svojej vyvolenej, priateľke, rodinnej príslušníčke. 
Táto konáre stromu ozdobila mašľami a chlapci za spevu vztýčili „máj“ na dvore. Potom ho 
museli do druhého dňa strážiť, aby im ho druhí mládenci neukradli. 
 Strom – máj sa „sadil“ aj pred kaplnkou. Tento svojou krásou a mohutnosťou 
prevyšoval všetky ostatné „máje“ v dedine. 30. 5. sa stromy – máje odstraňovali. Tento zvyk 
postupne zanikol, takže v súčasnosti je „máj“ len pred materskou škôlkou a v niektorých 
rodinách, ktoré ešte v súčasnosti dodržujú tento prírodu ničiaci zvyk (foto č. 33). 
 
1. máj pred rokom 1989: 
 Za komunistickej éry zvyky, ktoré sa viazali na staré cirkevné tradície, boli nahradené 
novými. 1. máj sa slávil demonštratívne ako sviatok pracujúceho ľudu. Nepísaným zákonom 
bolo, že všetci zárobkovo činní občania a žiaci všetkých typov škôl museli na prvého mája 
manifestovať v Prievidzi. Tento typ „slávenia“ mnohým nevyhovoval, ale sa báli represií. 
Komunisticky orientovaní vodcovia neskôr prispievali aj finančnou čiastkou tým, kotí nosili 
transparenty a obrazy vodcov. Študenti museli mať oblečené zväzácke rovnošaty a podniky 
mali za úlohu pripraviť alegorické vozy. V školách sa už týždeň dopredu nacvičoval pochod 
a skandovanie hesiel. Deti z materskej školy chodili po dedine s lampiónmi. Okrem 
spomenutých zvykov sa na 1. mája na Viničke pálila vatra, ktorej sa zúčastňovali hlavne 
mladí ľudia z dediny. Spievali piesne a rozprávali si rôzne historky. 
 
Dožinky: 
 Pre poľnohospodársky orientovanú obec boli dožinky významnou udalosťou. Znamenali 
symbolický koniec žatvy. Z najkrajších klasov, ktoré sa urodili, sa uplietol dožinkový veniec. 



Dievčatá ho ozdobili pestrofarebnými stuhami a odovzdali ho najlepšiemu gazdovi v dedine. 
Pritom spievali: 
„Gazda náš, gazda náš,  
dajže nám oldomáš, 
dajže nám ho z lásky 
zbierali sme klásky.“ 
Keď gazda prijal veniec, začala sa veselica, ktorá sa najčastejšie konala na školskom dvore. 
Tento zvyk už tiež zanikol. 
 
Telovýchova a šport: 
 Telovýchova a šport je v našej obci málo rozvinutá. Obec nedisponuje žiadnymi 
športoviskami ani budovami určenými na šport. Ihrisko sa v obci nepodarilo vybudovať, 
pretože obec nemá vhodné pozemky. 
 Najpopulárnejším športom je futbal. Tradíciu majú futbalové zápasy medzi ženatými 
a slobodnými mužmi z obce, ktoré sa hrávali na „Pôdsadí“, neskôr na ihrisku v Kostolnej Vsi. 
Iné športy, ako lyžovanie, sánkovanie... deti prevádzajú tak, že si vyhľadávajú voľné miesto 
na vhodnom priestranstve, ako Záhumnie, Pôdsadie... V lete sa deti kúpali v Brusnej, teraz sa 
už chodia kúpať na priehradu do Nitrianskeho Rudna alebo na kúpalisko do Bojníc a Novák. 
 Pred niekoľkými rokmi sa medzi mužmi stal populárny pinpong. Hrávali ho najskôr 
v starom kultúrnom dome, teraz sa využíva miestnosť v predsáli nového kultúrneho domu. 
Každoročne sa organizuje Silvestrovský turnaj. V roku 1995 ho vyhral Lacuška Jozef, rok 
predtým Hollý Ivan. 
 
Politický a verejný život: 
 Život od roku 1948 bol poznamenaný spoločenskými pomermi v štáte. Slovenská 
republika bola rozdelená na tri kraje, pričom Seč patrila do Stredoslovenského kraja, ktorého 
centrum bolo v Banskej Bystrici. Okresným mestom sa stala Prievidza. Tu sa nachádzali 
všetky inštitúcie a úrady, s ktorými prichádzali občania do styku. V roku 1976 nastalo 
zlučovanie obcí, ktoré malo priniesť kumuláciu finančných prostriedkov a tým možnosť 
zabezpečiť väčšie investičné stavby. Seč sa zlúčila s obcami Kostolná Ves a Dlžín, pričom 
Miestny národný výbor bol v Kostolnej Vsi. Obyvateľov našej obce zastupoval Občiansky 
výbor. V roku 1990 však znova došlo k osamostatneniu obcí. 
 Pred zlúčením obcí mala každá obec svojho predsedu. V Seči bol po Jánovi Paprancovi 
predsedom Miestneho národného výboru Tomáš Cebák, Ján Šimora, Vincent Ďuriš, Milan 
Mikuláš, Šagát Ján, Výškrabka Milan. Po zlúčení obcí sa v roku 1976 stal predsedom pán 
Ostrochovský z Kostolnej Vsi. Tajomníčkou MNV sa stala Pánisová Emília zo Seče. V roku 
1981 bol do funkcie predsedu navrhnutý Výškrabka Milan zo Seče, ktorý funkciu 
s prestávkou v roku 1987 vykonáva dodnes. Počas obdobia zlúčenia obcí pracovali v každej 
obci občianske výbory v Seči bol predsedom Občianskeho výboru Pánis Vladimír. Bielik 
Michal, Hopko Rudolf, Humajová Anna, Vrecko Anton, Lacuška Jozef, Pánis Dušan, 
Pánisová Emília, Barta Rudolf boli poslancami MNV. 
Pred rokom 1989 pracovalo v obci niekoľko organizácií zjednotených v Národnom fronte 
a jediná politická strana – Komunistická strana Československa. Aktívny bol Slovenský zväz 
žien, Požiarny zbor, Socialistický zväz mládeže. Po prevrate v roku 1989 zostal v obci 
pracovať iba Slovenský zväz žien. V roku 1993 bola obnovená činnosť Urbariátu obce Seč. 
Na čelo prípravného výboru bol navrhnutý Podstránksy Ján, ktorý sa stal aj prvým predsedom 
tohto združenia. 
 
Obyvateľstvo 



 Naša obec podľa počtu obyvateľov patrí medzi malé obce. Za posledné roky sa počet 
pohyboval okolo 400. V obci žije veľa mladých ľudí, ktorí bývajú u svojich rodičov, alebo si 
stavajú nové domy. 
 
   1991 1992 1993 1994 
narodených 7 3 7 2  
zosnulých  3 5 5 7 
prisťahovaných 7 4 3 10  
odsťahovaných 6 11 10 6 
sobáše  3 3 4 3 
rozvody  0 0 1 1 
počet na začiatku 416 418 409 408 
počet na konci 418 409 408 405 
 
ZPOZ: 
ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti 
 Úlohou Zboru pre občianske záležitosti bolo pripravovať kultúrne akcie spojené so 
životnými udalosťami občanov. Činnosť ZPOZu v obci bola zameraná hlavne na „Uvítanie 
detí do života“ (foto č. ), ktoré malo nahradiť kresťanské krsty a takto znížiť vplyv katolíckej 
cirkvi. Väčšina občanov sa rada zúčastnila na tomto akte, ale potajomky si dávala krstiť deti 
v kostole. Verejné pokrstenie v kostole v tom období totiž mohlo znamenať pracovné 
postihnutie rodičov a záznam pre dieťa, kvôli ktorému malo dieťa problémy v štúdiu na 
vyššom type škôl. 
 K výnimočným činnostiam ZPOZu patrili v „štátne“ pohreby. Prvý občiansky pohreb 
mala Ďurišová Anna, ktorá tragicky zahynula. Po nej sa týmto spôsobom obec rozlúčila 
s Tomášom  Cebákom, Tomášom Pánisom, Michalom Duchoňom a Valentom Pánisom. 
Napriek komunistickému režimu väčšina ľudí dávala pochováť svojich zosnulých katolíckym 
farárom. 
 Pre celú našu ČSSR bol významný rok 1977, pretože v marci dosiahol počet obyvateľov 
13 miliónov ZPOZ v našej obci pripravil pekné uvítanie pre Jána Podstránskeho, ktorý sa 
narodil 28. marca 1977. 
 Obec si uctila aj manželské páry, ktoré oslávili striebornú a zlatú svadbu, čo znamenalo, 
že boli v manželskom zväzku 25 rokov pri striebornej svadbe a 50 rokov pri zlatej svadbe. 
 Aktívnymi členkami boli: Humajová Anna, Vargová Oľga, Rendeková Zdenka 
a Paprancová Oľga, ktorá tiež písala kroniku ZPOZu. Tá je uložená na Obecnom úrade. 
 
Požiarny zbor: 
 Požiarny zbor patril v minulosti v obci medzi aktívne skupiny. Občania si svojpomocne 
postavili požiarnu zbrojnicu a v nej umiestnili „hasičskú striekačku“. Našťastie ju využívali 
len pri rôznych cvičeniach a pri čistení potoka. Len jediný raz ju potrebovali na hasenie 
požiaru 8. 6. 1978, keď blesk zapálil rodinný dom Jána Sobotu. Pri tomto požiari zasahoval aj 
Požiarny zbor Nitrianske Rudno. 
 Požiarnici v obci usporiadavali aj tanečné zábavy a zúčastňovali  sa brigád v rámci 
„Akcie Z“ (zdarma). Tiež organizovali fašiangy. Miestny národný výbor zakúpil členom 
požiarneho zboru uniformy (fot č.  ). Tie sa však po určitom čase stratili. V súčasnosti 
požiarny zbor v obci nepracuje, napriek snahe Obecného úradu Seč obnoviť jeho činnosť. 
  
SZM: 
 SZM – Socialistický zväz mládeže 



 SZM bol mládežnícka organizácia, ktorá v obci dobre pracovala. Boli v nej na pokyn 
jedinej „štátostrany“ združení všetci mladí ľudia z obce. Neskôr sa začala presadzovať 
tendencia, aby mladí ľudia vytvárali školské organizácie SZM, a tak ku koncu socialistickej 
éry táto organizácia v obci pracovala slabo. Členovia SZM sa v obci zúčastňovali brigád. 
Pomáhali čistiť obec, urobili malý park pri cintoríne (foto č. 57) a v neskoršom období 
organizovali diskotéky pre mládež nielen zo Seče, ale aj z celého okolia. Známym 
diskotékarom bol Stanislav  Ďuriš. 
 
SZŽ: 
 SZŽ – Slovenský zväz žien 
 Je jediná organizácia, ktorá pracuje v obci dodnes a je naďalej aktívna. Organizuje 
hlavne podujatia pre deti, ale aj rôzne kurzy pre ženy: krajčírsky kurz, kurz viazania vencov, 
kurz pečenia medovníkov... Peniaze pre svoju činnosť získavali ženy z dobrovoľných brigád 
a z financií, ktoré ženy získali za fašiangový sprievod. Dnes na ich činnosť prispieva Obecný 
úrad. Predsedníčkami SZŽ boli Pánisová Emília, Výškrabková Zuzana, Hianiková Anna, 
Mikulášová Eva. 
 
Jednota s. d.: 
 Dedinská organizácia Jednoty – spotrebné družstvo. 
Jednota – spotrebné družstvo mala v obci veľa členov. Ich počet sa pohyboval okolo 50. 
Podmienkou vstupu do družstva bolo zaplatenie členského (podielu) poplatku. Po jeho 
zaplatení si občania mohli každoročne vyberať svoj členský podiel, hodnota ktorého sa menila 
podľa výsledkov hospodárenia družstva. Členovia Jednoty sa podieľali na rôznych akciách 
spojených s výstavbou a prestavbou svojich prevádzok, ale aj na úprave a čistení obce. V roku 
1993 sa zvýšila hodnota členského poplatku na 500 Sk, a tak niektorí členovia z družstva 
vystúpili. Keď v roku 1995 Jednota s. d. zrušila svoju predajňu potravín a prenajala ju 
Štefanovi Vreckovi, väčšina členov z družstva vystúpila. Zvyšok členov predstavenstvo 
družstva priradilo k miestnej organizácii v Kostolnej Vsi. Dlhoročným predsedom dedinskej 
organizácie bol pán Ľudovít Papranec. V tejto funkcii ešte pôsobili Hollá Gizela, Pánis Dušan 
a Anna Paprancová. 
 
KSČ – KSS: 
 KSČ – Komunistická strana Československa. 
Komunistická strana Slovenska ako časť KSČ bola po roku 1948 jedinou politickou 
organizáciou v obci. Jej členovia sa podieľali hlavne na správe obce. Po roku 1989 zanikla. 
Členovia KSS sa často zúčastňovali brigád, pretože rôzne úlohy a funkcie museli vykonávať 
podľa straníckych príkazov. Preto sa dá povedať, že táto politická organizácia v obci 
pracovala podľa pokynov Okresného výboru KSS v Prievidzi. Dlhoročným Predsedom bol 
Michal Duchoň. Predsedami organizácie v obci boli napr. Milan Mikuláš, Výškrabka Milan, 
Pánis Milan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1995 
 Rok 1995 bol pre našu obec veľmi významný. Po prvý raz sa v ňom konali oslavy pri 
príležitosti založenia obce. Táto udalosť poznačila život v obci a občania si ju budú isto dlho 
pamätať. 
 
Počasie: 
 Nový rok 1995 začal v nedeľu. Priniesol so sebou pekné počasie bez snehu, ktoré 
vydržalo až do polovice marca. Extrémna situácia nastala z 2. na 3. apríla, keď 2. apríla padal 
sneh, ale 3. apríla bolo +24°C. 30. apríla bola prvá búrka v roku. Tá priniesla dlhotrvajúce 
dažde až do 18. mája. Dlhotrvajúce dažde vymenili horúčavy. 1. júna bola veľká búrka. 
Trvala 1 hodinu a zaliala dedinu, pretože sa upchala kanalizačná sieť. Na Medarda začalo 
pršať a dážď trval až do júna. Prázdninový mesiac začal prudkými horúčavami. Nastali veľké 
suchá, ktoré pokračovali až do 25. augusta. Našťastie tieto horúčavy nepriniesli nedostatok 
vody v miestnom vodovode, ale prinieslo veľkú neúrodu zemiakov. Ich cena sa vyšplhala až 
12 Sk/kg, hoci rok predtým to bolo 4 až 6 Sk/kg. 3. novembra bol prvý sneh. Katarína bola na 
ľade. Po nej nastalo mierne oteplenie. Teploty 5°C až 7°C pomohli šíreniu vírusov, a preto 
museli v školách vyhlásiť chrípkové prázdniny. Na 1. sviatok vianočný pršalo, ale na Štefana 
teploty prudko klesli až na -22°C. Koncom roka sa mrazy zmiernili, ale sneh nepadal. 
približne pred polnocou 31. decembra začalo snežiť. Pre občanov, ktorí prišli vítať pred 
materskú školu Nový rok 1996, tak pripravil prekrásnu atmosféru. 
 
Verejný a politický život: 
 Verejný život v obci bol poznačený komunálnymi voľbami v roku 1994. V nich sa 
o miesto starostu uchádzali dvaja kandidáti: Výškrabka Milan a Vrecková Anna ml.. 
Starostom sa rozdielom 3 hlasov stal Výškrabka Milan, ktorý túto funkciu vykonáva už tretie 
volebné obdobie. Do obecného zastupiteľstva boli zvolený poslanci: 
Humajová Anna – zástupkyňa starostu, členka obecnej rady (OR) 
Dobrovský Jozef – predseda stavebnej komisie, člen OR 
Hopko Rudolf – predseda kultúrnej komisie, člen OR 
Ing. Bajzík Peter – predseda finančnej komisie, člen OR 
Čertíková Jarmila 
Vrecko Štefan ml. 
Vrecko Vladimír 
Vrecko Anton 
Šimora Michal 
Obecné zastupiteľstvo vytvorilo tri komisie: 
Kultúrna komisia: Hopko Rudolf 
              Čertíková Jarmila 
               Vrecko Vladimír 
 
Stavebná komisia: Dobrovský Jozef 
              Vrecko Štefan ml. 
              Vrecko Anton 
 
Finančná komisia: Ing. Bajzík Peter 
               Šimora Michal 
Hlavnou kontrolórkou obce sa stala Šibalová Mária. V práci administratívnej precovníčky 
pokračovala Hrdá Katarína, ktorá sa stala pracovníčkou Obecného úradu v Seči v roku 1990 
po opätovnom osamostatnení obce. Kultúrna činnosť v obci v roku 1995 zabezpečovala Anna 
Vrecková ml.. 



V roku 1995 sa poslanci Obecného zastupiteľstva zamerali hlavne na prípravu osláv 720. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci. Hoci počiatočné prípravy vykonávala len väčšina 
poslancov, neskôr sa ich nadšenie prenieslo aj na ostatných občanov, čo sa nakoniec prejavilo 
na úspešnom priebehu osláv. 
 

720. výročie prvej písomnej zmienky 
 

Oslavy 720. výročia založenia obce patrili medzi najväčšie udalosti v obci. Poslanci obecného 
zastupiteľstva sa ich prípravou zaoberali hneď od svojho zvolenia. Na oslavách sa zúčastnila 
väčšina obyvateľov obce a veľa rodákov. Samotné prípravy začali tri dni pred oslavou. Na 
školskom dvore postavili muži pódium, lavičky a stánky pre občerstvenie. Okolo celého 
dvora umiestnili brezy vyzdobené žlto – zelenými stuhami. Pri vstupe do obce bola postavená 
slávobrána, kde bol obecný erb – žltý jeleň na zelenom pozadí, ktorý v minulosti upozorňoval 
na lesné bohatstvo chotára. (V štátnom oblastnom archíve v Nitre sa dodnes zachovalo 
pečatidlo, na ktorom ej vyrytý jeleň. Jeho otlačky sa nachádzajú na dokumentoch v rokoch 
1778 – 1871. Neskôr bol erb obce z pečatidla vynechaný a nahradený maďarským názvom 
SZECS). Ženy pripravili výstavku rôznych krojov, výšiviek a predmetov, ktoré sa v minulosti 
využívali pre potrebu v domácnostiach. Vyzdobené bolo aj okolie kaplnky, kde sa konala 
slávnostná svätá omša (foto č. 16, 17, 18). Cestu ku kaplnke zdobili ploty a brány s ozdobami, 
ktoré si občania sami zhotovili, čím sa zvýšila slávnostná atmosféra v obci. 
 Samotné oslavy začali stretnutím bývalých a terajších poslancov obce v kultúrnom 
dome (foto č. 10). Po stretnutí sa konala slávnostná svätá omša pred vyzdobenou kaplnkou. 
Odtiaľ sa občania premiestnili na školský dvor. Tu sa oboznámili s históriou obce od 
pracovníka Hornonitrianskeho múzea a vypočuli si príhovor starostu obce Milana Výškrabku 
(foto č. 12). Pripomenul v ňom históriu obce, jej vývoj a nezabudol ani na úlohy, ktoré 
občanov ešte čakajú pri jej budovaní. Po príhovore nasledoval kultúrny program. V ňom 
vystúpila folklórna skupina z Valaskej Belej (foto č. 13) a veľmi pekný program pripravila aj 
miestna folklórna  skupina Sečanka (foto č. 14, 15). Po kultúrnom programe nasledovalo 
občerstvenie. Podával sa hovädzí guláš, baraní guláš (prispel naň Štátny majetok Kostolná 
Ves) a guláš z diviny. Ten varili poľovníci (foto č. 11), mal najväčší úspech a najskôr sa 
minul. Výborný guláš zapíjali občania vínom a pivom. Oslavy pokračovali tanečnou zábavou 
až do rána druhého dňa. Hudbu zabezpečovala skupina Nominácia. V nedeľu poobede 
poslanci spolu so Zväzom žien pripravili športové popoludnie pre deti spojené s opekaním. 
V Kostolnej Vsi medzi sebou odohrali futbalový zápas slobodní a ženatí muži z obce (foto č. 
19, 20, 21, 22, 23, 24). Oslavy sa hlboko zapísali do povedomia občanov a rodákov. Ešte dlho 
im ich pripomínali aj zástavky a tašky s erbom obce. Priebeh osláv sa zaznamenával na 
videokazetu. Ich dobrý priebeh umocňovalo aj dobré teplé počasie, pretože sa počas osláv 
teploty pohybovali okolo  30 až 34°C. 
 
Hospodárske pomery: 
 Život v obci bol v roku 1995 poznamenaný politickými a hospodárskymi pomermi po 
roku 1989. Zvýšené životné náklady spôsobili, že sa občania začali vracať k hospodáreniu na 
poľnohospodárskej pôde napriek tomu, že tá nemá dobrú bonitu a úrody nie sú až také veľké. 
Občania si začali opäť žiadať svoju pôdu naspäť. Štátne majetky im nevracali pôvodné 
parcely. Ale priraďovali im pôdu podľa poradia, ako sa prihlásili o jej vrátenie. Niektorí 
občania si vzali pôdu naspäť do užívania, ale v neskoršom období im robilo problémy ju 
obrábať. V tomto čase sa znova začali chovať kozy, ovce a kravy. Aj občania, ktorí predtým 
nechovali hydinu a ošípané, sa znova pustili do ich chovu a tým si zabezpečovali zlepšenie 
svojej životnej úrovne. Pokračoval aj chov zajacov, ale ten hospodárom nepriniesol veľký 
úžitok, pretože ako každý rok, aj v tomto sa opätovne prejavil zajačí mor. Po roku 1989 sa 



v obci zvýšil počet poľnohospodárskych mechanizačných prostriedkov. Ľudia si kupovali 
traktory vyradené v poľnohospodárskych podnikoch, priemyselných závodoch, ale začali si 
vyrábať malotraktory aj sami. V obci sa zvýšil aj počet motorových píl, kosačiek a inej 
drobnej mechanizácie, ktoré umožňujú občanom vykonávať poľnohospodárske práce napriek 
tomu, že pravidelne chodia do zamestnania.  
Poľnohospodárska výroba umožňuje zvýšiť životnú úroveň aj nezamestnaným občanom, ktorí 
nemusia vynakladať peniaze za poľnohospodárske plodiny. Za usušené seno, ktoré predajú 
Štátnemu majetku alebo v ZOO, dostanú obilie alebo maštaľný hnoj. V minulosti období 
mohli peniaze získať aj predajom šípok, ale dnes už Jednota lesné produkty nevykupuje. 
 
Obchod, služby: 
  V roku 1995 sa zmenila situácia v zásobovaní obyvateľov. Do tohoto roku boli v obci 
dva obchody: jeden súkromný a jeden družstevný. Súkromný obchod patril Vreckovi 
Štefanovi ml., družstevný Jednote. Začiatkom roka začali problémy s vykurovaním obchodu, 
ktorý je v spoločnej budove s pohostinstvom a kultúrnym domom. Jednote s. d. Prievidza sa  
zdalo, že náklady na vykurovanie sú neúmerne veľké a nechcela  prispievať väčšou finančnou 
čiastkou na vykurovanie. Preto obecný odmietol vykurovať priestory Jednoty. Napriek 
viacerým jednaniam sa nepodarilo tento problém vyriešiť, a preto Jednota prenajala svoje 
priestory Štefanovi Vreckovi. 
 Pohostinstvo v obci si hneď po slávnostnom otvorení Nákupného strediska 9. 11. 1992 
prenajal pán Miroslav Švercel z Prievidze, ktorý tu predáva občerstvenie spolu so svojou 
manželkou. Okrem bežnej prevádzky na Silvestra usporiadava Silvestrovskú zábavu. 
V pohostinstve je umiestnený hrací automat, biliard, video, televízor. O elektronické 
spotrebiče a satelit prejavili záujem aj nežiadúci návštevníci – zlodeji, ktorých sa polícii 
nepodarilo chytiť. 
 V obci má od roku 1993 svoju prevádzku v suteréne domu cukrárka Anna Cebáková. Jej 
služby využívajú občania hlavne pri významných cirkevných sviatkoch (Vianoce, Veľká noc), 
ale aj pri svadbách, karoch a iných životných udalostiach. Jej cukrárske majstrovstvo 
využívajú nielen občania Seče, ale aj ľudia zo širokého okolia. 
 Okrem obchodu, pohostinstva a výrobne zákuskov sa v obci nenachádzajú žiadne iné 
obchody a neposkytujú sa žiadne služby. Ak chcú občania nakúpiť priemyselný tovar, 
obuv,..., musia cestovať do Prievidze, Novák, Nitrianskeho Rudna. Občas zvítajú do obce 
ambulantní predajci rôzneho tovaru: odevov, topánok, vŕtačiek, vencov... V lete do obce 
prevážajú zeleninu a ovocie súkromní podnikatelia, ktorí majú nižšie ceny ako v obchode, 
a preto občania často využívajú túto formu nákupu. 
 Občas do dediny zavíta aj „kožkár“, ktorý z auta s reproduktorom vykupuje kože 
zajacov, kún... a staré perie. Po roku 1989 občania nechceli kože predávať, lebo cena za jednu 
kožu bola 2 Sk, čo je zanedbateľná položka. Dnes sa obcou opäť ozýva: „Kóóóžky, periééé“. 
V minulosti sa malé deti kožkárov báli. Ak neposlúchali, ľakali ich mamky, že ich dajú 
kožkárovi, lebo kožkár vykrikuje : „Kóžky, perí, berie deti!“ 
  
Zdravotníctvo: 
 Taká malá obec, ako je naša, nemá žiadne zdravotné stredisko, a preto občania musia za 
lekárom cestovať do Nitrianskeho Rudna. Tu pre dospelých ordinujú traja lekári:  
MUDr. Špirko, MUDr. Luchava a MUDr. Kohút. Väčšina občanov navštevuje MUDr. Špirku 
a MUDr. Luchavu, ktorí na stredisku pôsobia už dlhšiu dobu. Veľký počet pacientov u týchto 
lekárov spôsobuje, že čakanie na vyšetrenie trvá 4 až 6 hodín. Odborné vyšetrenia musia 
pacienti absolvovať na poliklinike v Novákoch a v Prievidzi. 
 Do roku 1994 chodili autobusy každú hodinu, a preto cestovanie za lekárom nerobilo 
občanom problémy. Od tohto roku chodí počas letných prázdnin autobus z Nitrianskeho 



Rudna do Seče len o 12 hod. a o 15 hod. čo značne predlžuje čas, ktorý si pacient musí 
naplánovať na návštevu lekára. 
 Najčastejšími ochoreniami v tomto roku boli chrípka a angína. Mali takú intenzitu, že 
v celom prievidzkom okrese boli vyhlásené chrípkové prázdniny. Hygienici zakázali všetky 
kultúrne a spoločenské podujatia, na ktorých by sa stretol väčší počet ľudí. Napriek tomu, že 
v tomto roku už prebiehalo očkovanie proti chrípke, len málo občanov sa dalo zaočkovať, 
lebo za očkovaciu látku bolo potrebné zaplatiť. Oslobodení od poplatku boli len niektorí 
občania, ktorí pracovali v zdravotníckych zariadeniach. 
  
Kultúra: 
 Medzi okolitými obcami patrí naša obec medzi tie, v ktorých je bohatý kultúrny život. 
Rozvoj kultúry nastal hlavne v poslednom období. Predtým sa v kultúrnom dome konali 
pravidelne tanečné zábavy a občania pripravovali rôzne estrády a divadelné predstavenia (foto 
č. 54, 55). Situácia sa zhoršila, keď bol zatvorený starý kultúrny dom. V roku 1995 boli 
hlavnou kultúrnou udalosťou oslavy 720. výročia založenia obce. Okrem nich sa v obci konali 
viaceré kultúrne podujatia a spoločenské akcie. Na začiatku roka to boli Trojkráľové koledy. 
Niekoľko spevákov v obci na Troch Kráľov 6. januára navštevuje domy občanov a spieva pri 
tom cirkevné piesne. Ľudia im za ne dávajú finančné dar. Tie sa použijú na prevádzku 
a opravu kostola a kaplnky. Počas socialistickej éry bolo koledovanie zakázané, ale 
v súčasnosti koledníci opäť vytvárajú vianočnú atmosféru v našej katolíckej obci. Na začiatku 
roka sa konal aj tradičný detský karneval a fašiangy, ktoré usporiadal Zväz žien v spolupráci 
s kultúrnou komisiou. Hudbu na karnevale zabezpečovali mladí chlapci z obce. Po sadení 
mája nasledovala najväčšia udalosť roka. Oslavy 720. výročia obce. Okrem nich najväčší 
záujem prejavili občania o prednášku: „Pestovanie a ochrana rastlín“. Pred Pamiatkou 
zosnulých prebiehal kurz viazania vencov a pletenia košíčkov zo slamy. Tento kurz 
zabezpečovala nová kultúrna referentka v obci – Čeledová Dašena rod. Šagátová. V zimných 
mesiacoch si prišli na svoje milovníci sladkostí, pretože Regionálne kultúrne stredisko 
v Prievidzi usporiadalo pre ženy kurz pečenia medovníkov. Po Vianociach bola v kultúrnom 
dome tanečná zábava. So starým rokom sa muži rozlúčili Silvestrovským pinpongovým 
turnajom. Štartovné na turnaji bolo 10 Sk. Nový rok 1996 privítali obyvatelia Seče o polnoci 
pred materskou školou. 
 
Školstvo: 
 Jedinou školskou inštitúciou, ktorá sa nachádza v obci, je materská škola. Jej prevádzka 
je celodenná od 700hod. do 1600hod.. Riaditeľkou škôlky je Čertíková Jarmila rod. Pánisová, 
učiteľkou Humajová Anna rod. Ďurišová. Počet detí v škôlke je pomerne malý (14), a preto 
Školská správa v obci chcela školu zatvoriť, čo sa však našťastie nestalo. Deti zo škôlky 
pripravujú kultúrny program pre rôzne akcie poriadané Obecným úradom. V roku 1995 
potešili ženy v obci svojim vystúpením pri príležitosti Dňa matiek. 
 Školopovinné deti musia navštevovať Základnú školu v Nitrianskom Rudne. Je to 
plnoorganizovaná škola. Po skončení vyučovania sa deti môžu naobedovať v školskej jedálni. 
V minulosti túto službu využívalo veľa žiakov, pretože ceny stravných listkov boli nízke. Po 
roku 1989 vzrástla ich cena a počet stravníkov sa znížil. Deti si nosia do školy väčšie desiaty 
a obedujú až po príchode zo školy – doma. 
 V škole sa nachádza aj školská družina, v ktorej zostávajú deti po vyučovaní. Jej 
prevádzku využívajú hlavne deti zamestnaných rodičov, ktorí prichádzajú domov                 
po 15. hodine. Deti si v družine môžu vypracovávať domáce úlohy, ale aj pozerať video, hrať 
sa, maľovať,... V minulosti rodičia na prevádzku družiny neprispievali, ale v súčasnosti 
prispievajú na jej prevádzku 1 Sk denne. V Nitrianskom Rudne sa nachádza aj Ľudová škola 
umenia. Má výtvarný a hudobný odbor. Deti zo Seče využívajú hlavne hudobný odbor, aj keď 



sa tu vyučuje iba klavír, flauta, harmonika. Ak chce dieťa hrať na inom hudobnom nástroji, 
musí navštevovať Ľudovú školu umenia v Bojniciach alebo v Novákoch. 
 
2. svetová vojna: 
 1. septembra 1939 začala najstrašnejšia vojna v dejinách ľudskej spoločnosti. Neobišla 
ani našu malú obec. Na vojenskú službu narukovali len mladí chlapci, ktorí boli vo veku 18 – 
22 rokov – Medera Jozef, Varga Ján, Papranec Ľudovít, Mikuláš Jozef. V obci naďalej 
pokračoval bežný život. Konali sa „muziky“, ľudia chodili „na roboty“ (aj do Nemecka), 
v nedeľu poobede sa chlapci „špacírovali“ po dedine a spievali piesne, stretávali sa v krčme, 
ktorú vlastnil Vecko Pavol a počúvali tam jediné rádio v obci, ktoré bolo na baterky. Po 
určitom čase prišli do obce gardisti z Prievidze a rádio zablomplovali z odôvodnením, že chcú 
zabrániť šíreniu propagandy. Pokračovala aj výstavba cesty, pričom v Suchej dolenie stál 
baráčik, kde bolo uložené strelivo, ktorým sa rozbíjali skaly. Komisárom obce (starostom) bol 
pán Mikuláš. Niekoľko občanov Seče bolo v gardistickej strane, ale nevyvíjali žiadnu činnosť, 
ktorá by mohla nejakým výrazným spôsobom uškodiť ich spoluobčanom. Napriek tomu sa ale 
niektorí občania až po vojne priznali, že schovávali doma Židov. U Pánisov, Bartov, Vreckov 
– bývali v zadných miestnostiach. Keď mali prísť do dediny Nemci, schovávali ich na povale 
v sene. Šírili sa však správy, že Nemci vystrieľajú každú rodinu, v ktorej nájdu žida. Niektorí 
židia nevydržali tento psychický nápor a odišli do hôr. Jedného z nich našli obeseného blízko 
dediny a druhý sa vrátil dostrieľaný a okradnutý naspäť do obce. Umiestnili ho do zdravotnej 
miestnosti v obecnom dome. Bola to malá miestnosť, do ktorej chodili pravidelne zdravotníci 
z Prievidze a kontrolovali deťom aj dospelým, či nemajú očnú chorobu – trachom a iné 
choroby. Občania sa o neho starali „z poriadky“, čo znamenalo, že sa pri ňom striedali 
a opatrovali ho podľa toho, ako na nich prišiel rad podľa čísla domu. Takto sa starali aj 
o zraneného partizána z Opatoviec nad Nitrou. Práve vtedy, keď boli pri ňom dve partizánky 
– ošetrovateľky, dedinu obkľúčili Nemci. Podarilo sa im síce uniknúť cez záhrady do Piadňa, 
ale nedoliečené zranenie na hlave spôsobilo, že zranený partizán dostal infekciu, ktorej 
podľahol. Pochovali ho na miestnom cintoríne. Po vojne ho exhumovali a previezli do 
Opatoviec nad Nitrou. 
 Na jar prišli do dediny partizáni, ktorým sa podarilo újsť po napadnutí partizánskej 
skupiny pôsobiacej na Jankovom vŕšku. Cez Belianku (potok) sa dostali až do Údola, kde si 
urobili ohnisko a tam sa premoknutí sušili. Ľudia im dávali suché oblečenie a potraviny. 
V obci sa dlho  nezdržali: Na druhý deň sa na Kapustniskách spojili s ďalšími partizánmi 
a z okolia obce odišli. V tomto období sa v horách začali objavovať malé skupinky 
partizánov, ktorých ľudia volali „bieli partizáni“. Boli to partizáni odtrhnutí od svojich 
skupín, ktorí sa najčastejšie chceli dostať do Prievidze. Jednu väčšiu skupinu priviedla do 
Suchej doliny žena z Nevidzian a odtiaľ ich až po chotár Kanianky sprevádzal podľa 
rozprávania Márie Mederovej jej otec Pavol Vrecko, ktorý práve strážil v baračiku sklad 
streliva na výstavbu cesty. Keďže v tomto období pod nátlakom Nemcov veľa ľudí zradilo, 
chceli ho zastreliť, aby nikto nevedel, kde smerovali. Zachránil ho jeden Slovák zo skupiny, 
ktorý povedal, že ho pozná a že on nie je zradca. V blízkosti obce pôsobila partizánska 
skupina z Opatoviec nad Nitrou, ktorá v našej obci do bojov nezasiahla. Počas veľkonočných 
sviatkov sa stalo, že do obce prišli Nemci práve vtedy, keď sa v obecnom dome konalo 
divadelné predstavenie. Boli na ňom aj partizáni z Opatoviec na divadlo sa prišla pozrieť aj 
nemecká hliadka. Ticho – v obecnom dome by sa dalo aj krájať. Stačilo jedno slovo a miesto 
divadla mohol byť v obci masaker. Našťastie partizáni boli oblečení ako bežní občania, a tak 
ich Nemci pokladali za obyvateľov obce. Nemci sa pohybovali iba v tesnom okolí obce. Do 
hôr sa báli ísť, pretože vedeli, že sú v nich partizáni. V obci sa zdržali vždy iba veľmi krátko. 
Pred príchodom frontu v nedeľu ráno, keď išli ľudia do kostola, mali autá pozakrývané oproti 
obecnému domu. Keď sa veriaci z kostola vracali autá s Nemcami tam už neboli. Pred 



príchodom frontu začali Nemci ničiť mosty, stĺpy,...,  čím chceli spomaliť postup vtedajšej 
sovietskej armády. Na Lomnici pri kaplnke sa zabarikádovali a pálili mínometom na Rusov 
prichádzajúcich cez Polianku od Prievidze a smerujúcich na Valaskú Belú a Zliechov, kde sa 
v tom čase odohrávali urputné boje. Ľudia sa veľmi báli frontu a aspoň polovica z nich sa 
schovala v Černovej do jarku spolu s dobytkom. Ruskí vojaci prišli za nimi a povedali im: 
„German je preč, idite domov“. Po tomto ubezpečení sa vrátili domov. Niektorí však museli 
odovzdať dobytok vyhladovaným vojakom. Ľudia, ktorí ostali v dedine videli ako cez 
Viničku prechádzalo obrovské množstvo vojakov. Časť z nich pokračovala ďalej smerom na 
Zliechov, časť zišla do obce a niektorí sa zakopali na stráni a spolu s guľometmi strážili 
získané pozície a odpovedali na streľbu Nemcov z Lomnice. Do dediny prišli najskôr ruskí 
a po nich rumunskí vojaci. Boli veľmi unavení, špinaví a hladní. Ruskí vojaci sa ubytovali 
v rodinách, rumunskí v škole. Na školskom dvore si varili fazuľovú polievku. Potraviny si 
priniesli so sebou, ale určitou časťou musela prispieť aj obec. Na druhý deň odišli vojaci 
z dediny a začali sem prichádzať obyvatelia z Valaskej Belej, Gápľa a blízkych miest, kde sa 
odohrávali silné boje. Tí šťastnejší prišli s dobytkom, ktorí sa im podarilo schovať pred 
postupujúcimi armádami, iní len s holými rukami. Aj týchto občania prichýlili do svojich 
skromných príbytkov. 
 Po prechode frontu už bola v obci situácia pokojná. Postupne sa domov vrátila aj 
Medera Jozef a Papranec Ľudovít, ktorí boli v zajatí vo Francúzsku, Varga Ján, ktorý bojoval 
až na Kaukaze a Ukrajine. Z vojny sa ako jediný občan Seče nevrátil Mikuláš Jozef, ktorý 
padol pri Martine. 
 

1996 – 1999 
Rok 1997 znamenal pre našu obec zmenu z hľadiska správneho usporiadania štátu. Na 
Slovensku vzniklo 8 krajov a 79 okresov. Okresným mestom Seče zostala Prievidza, ale 
krajské mesto Banskú Bystricu vystriedal Trenčín. Sečania sa tak stali obyvateľmi 
trenčianskeho kraja. 
 
Voľby 1998: 
 V roku 1998 sa v obci konali voľby do obecného zastupiteľstva. Jediným kandidátom na 
starostu obce bol Milan Výškrabka, ktorý túto funkciu vykonáva už štvrté volebné obdobie. 
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení poslanci: 
Humajová Anna – zástupkyňa starostu 
Dobrovský Jozef – člen obecnej rady (OR), predseda stavebnej komisie 
Čertíková Jarmila – členka OR, predsedníčka kultúrnej komisie 
Ing. Jánošová Eva – členka OR, predsedníčka finančnej komisie 
Vrecková Anna – členka finančnej komisie 
Budínska Andrea – členka kultúrnej komisie 
Petriska Ján – člen stavebnej komisie 
Šibal Dušan – člen stavebnej komisie 
Pánisová Milena – členka kultúrnej komisie 
 
Verejný a politický vývoj:  
Rok 1998 bol pre našu obec veľmi významný, pretože sa v ňom realizovala  
                                                                          plynofikácia obce. 
Slovenský plynárenský priemysel najskôr prostredníctvom obecného úradu zisťoval záujem 
občanov o plynofikáciu. Sečania zo všetkých okolitých obcí prejavili o plynofikáciu najväčšie 
percento záujmu, pretože zo 122 domácností malo o plynofikáciu záujem 116. Slovenský 
plynárenský priemysel do obce priviedol a financoval rozvod plynu len po hlavnej ceste. 
Rozvody plynu po obci už musela platiť obec. Na realizáciu celého projektu bola vyhlásená 



verejná súťaž, do ktorej sa prihlásili štyri firmy. Najlepšie podmienky ponúkol Ekostav 
Drietomá, ktorý sa podujal urobiť rozvody za 1 370 820 Sk. O niekoľko dní po plynofikácii 
hlavnej vetvy sa začalo so zemnými prácami po celej obci. Občania boli veľmi milo 
prekvapení rýchlosťou zemných prác, pretože asi v priebehu jedného týždňa boli práce 
ukončené. Plynové rúry sa ukladali po jednej strane ulice, aby nedošlo k veľkému poškodeniu 
asfaltu. V nevýhode boli tí občania, ktorí bývali na druhej strane cesty. Aby nedošlo 
k porušeniu asfaltu, museli si financovať pretlačenie otvoru pod cestou, a tak ich plynofikácia 
stála o 300 – 500 Sk viac. V domoch, kde už predtým mali ústredné kúrenie na pevné palivo, 
stála plynofikácia 30 až 50 tisíc korún v závislosti od veľkosti domu, zložitosti rozvodov a od 
firmy, ktorá ju vykonávala. V starších domoch, kde predtým ústredné kúrenie nemali 
vybudované, si najčastejšie dávali robiť plynové kachle do každej miestnosti, tzv. gamatky. Tí 
občania, ktorí mali len pred nedávnom urobené elektrické kúrenie, si väčšinou ponechali tento 
spôsob vykurovania, pretože v tomto období ešte finančné rozdiely medzi jednotlivými 
spôsobmi získavania tepla neboli veľké. 
 Veľkou výhodou hlavne pre starších občanov bolo to, že všetky tlačivá potrebné pre 
stavebné povolenie boli na obecnom úrade, kde sa občania mohli dozvedieť aj ďalšie 
informácie týkajúce sa plynofikácie. Do obce prichádzali rôzne firmy, ktoré ponúkali 
kompletné služby od vybavenia stavebného povolenia až po jeho realizáciu. Bola to veľká 
pomoc hlavne pre menej „zbehlých“ občanov, ktorí počas socializmu neboli na niečo podobné 
zvyknutí. 
 Plynofikáciou nastali finančné problémy pre obce, ktorá si musela požičať peniaze od 
Komunálnej banky. Nepodarilo sa jej získať peniaze od Úradu životného prostredia, pretože 
ten prideľoval peniaze podľa poradia trom obciam a Seč bola na štvrtom mieste. Plynofikácia 
obecného úradu a materskej školy sa preto odložila na neskoršie obdobie. 
  
Obchod, služby: 
 V novembri 1997 nastala v obci zmena v pohostinských službách. Po pánovi Švercelov 
z Prievidze prebal pohostinstvo Jozef Matejka, ktorý je občanom Seče. Z pohostinstva 
odstránili hrací automat na základe nového zákona, podľa ktorého mohli byť hracie automaty 
len na vyhradených miestach.  
 V miestnom obchode sa v lete 1999 veľmi zhoršilo zásobovanie potravinami, a tak 
občania museli častejšie cestovať za nákupmi do Nitrianskeho Rudna. Na jeseň roku 1999 sa 
podarilo zlodejom rozbiť výklad na obchode a ukradnúť alkohol a cigarety. Občania Seče sa 
v predchádzajúcom období s takou nepríjemnou udalosťou nestretli. Do obce prichádzajú 
naďalej drobní predajcovia rôzneho tovaru, najčastejšie veľmi nízkej kvality. Spôsobom 
ambulantného predaja sa ale predáva aj obilie, pracie prášky, ovocie,.... Obyvatelia sa 
o predaji dozvedia najčastejšie z miestneho rozhlasu, pričom predajca za vyhlásenie zaplatí 
poplatok 30 Sk.  
 Viackrát sa stalo, že do dediny prišli vykupovať starožitnosti. Najčastejšie to boli 
kolovraty a rôzne truhly, ktoré už ľudia nepotrebovali, alebo ich pokladali za staré haraburdy. 
Veľké množstvo starožitných vecí si odviezli aj pracovníci Hornonitrianskeho múzea za 
Prievidze z domu po Jozefovi Cebákovi, na ktorí ich upozornila Milena Pánisová. 
V Hornonitrianskom múzeu sú uložené takmer všetky exponáty z výstavy pripravenej pri 
príležitosti 5. výročia založenia Sečanky, ktoré Milena Pánisová zozbierala od obyvateľov 
Seče. Múzeum sa zaviazalo v prípade potreby poskytnúť tieto exponáty obci. 
 V roku 1996 bola uskutočnená generálna oprava nákladného auta V3S. Pri rozdelení 
obcí Kostolná Ves, Dlžín, Seč zostali v spoločnom majetku 2 nákladné autá a jedna sada 
lešenia. Autá pripadli Seči a Dlžínu, v Kostolnej Vsi zostalo lešenie. Obec dala prerobiť auto 
na sklápač a neskôr ho predala Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne. Predaj bol 



uskutočnený „naturálnou“ formou. Seč dala Nitr. Rudnu V3S a na oplátku z Nitrianskeho 
Rudna z Nitrianskeho Rudna vyvážali ½ roka bezplatne domový odpad.  
  
Rúcanie obecného domu: 
 V roku 1997 sa obecnému zastupiteľstvu podarilo vybaviť  búracie povolenie na starý 
obecný dom, v ktorom bol predtým umiestnený kultúrny dom a pohostinstvo a pred 2. 
svetovou vojnou a krátko po nej aj sanitárna miestnosť. Obec sa tak zbavila budovy, ktorá 
svojim ošarpaným vzhľadom kazila vzhľad obce (foto č. 6, 9). 
 
Vývoz domového odpadu: 
 Začiatkom roka 1999 sa zmenil systém vývozu domového odpadu. Do tohto roku 
občania zaplatili na začiatku roka paušálny poplatok za vývoz odpadu a tento im v zime raz za 
týždeň a v lete raz za dva týždne pravidelne odvážalo smetiarske auto. Od začiatku roku 1999 
si občania kupujú lístky za 25 korún, ktoré zavesia na smetiak v tom prípade, ak majú záujem 
o jej vyprázdnenie. Tento spôsob vývozu spôsobil, že veľa občanov začalo oddeľovať papier, 
ktorý spália doma, biologický odpad, ktorý dajú do kompostu, a len zvyšok dávajú do smetnej 
nádoby. Napriek tomu, že poplatok za vývoz odpadu nie je veľký, nájdu sa aj nezodpovední 
občania, ktorí vyvážajú odpadky na rôzne miesta v okolí obce a vytvárajú tu „čierne skládky“, 
ktoré veľmi poškodzujú životné prostredie. 
 
Problémy s el. energiou: 
 V roku 1997 nastali problémy s elektrickou energiou. Občania začali na vykurovanie 
využívať el. kúrenie. Počet povolení bol väčší ako možnosti prenosových vedení, a tak sa 
v čase energetickej špičky pohybovali hodnoty napätia okolo 180V namiesto 220V. Toto 
znížené napätie spôsobovalo nielen zhoršenie osvetlenia, ale aj horšiu činnosť rôznych 
spotrebičov, vrátane televízorov. Energetické závody uvažovali o umiestnení druhého 
transformátora v okolí materskej školy, ale nakoniec sa tento problém vyriešil zväčšením 
výkonu transformátora umiestneného blízko cintorína.  
 
Kultúrny život v obci: 
 O Kultúrny život v obci sa stará kultúrna referentka. V roku 1998 odišla z tohto miesta 
na materskú dovolenku Čeledová Dašena a na jej miesto nastúpila Minárová Margita. 
Zabezpečuje kultúrne akcie v obci, upratuje obecný úrad a vedie miestnu knižnicu, ktorá je 
v obci využívaná hlavne v jesenných a zimných mesiacoch. Záujem je predovšetkým o krásnu 
literatúru, ale čitatelia si požičiavajú aj veľa encyklopédií a inú náučnú literatúru. Počet 
čitateľov sa pohybuje okolo 70. V roku 1996 kultúrna referentka  v spolupráci s kultúrnou 
komisiou zorganizovala napr. Besedu o nádorových ochoreniach, výstavku ručných prác, 
maľovanie kraslíc a besedu „Rez, štepenie a očkovanie stromov“, ktorá sa stretla 
s mimoriadnym záujmom občanov. V roku 1997 to bol Ekokarneval pre deti, pozorovanie 
telies na oblohe a besedu „Kvety a náš domov“. Akciu pripravil za pomoci Hornonitrianskeho 
osvetového strediska v Prievidzi. Každoročne sa druhú májovú nedeľu konajú v kultúrnom 
dome oslavy Dňa matiek. Na oslavy pripravuje program Sečanka a Džbánik, deti z materskej 
školy a skupiny Proxima a Casiopea. 
 
Skupina Proxima: 
 Skupina Proxima vznikla v roku 1996 (foto č. 40). Vo svojich začiatkoch sa zameriavala 
hlavne na produkciu folkovej a country hudby. Zakladajúcimi členmi boli: Pánis Dušan, Rado 
Medera, Martin Pánis (z Prievidze), Jozef Pánis a súrodenci Anna, Marián a Pavel Cebákovci. 
Zúčastňovali sa nielen na kultúrnych podujatiach v obci, ale aj na rôznych festivaloch 
a podujatiach organizovaných Hornonitrianskym  osvetovým strediskom. Po večeroch sa 



často stretávali aj na trase kultúrneho domu, kde svojim spevom spríjemňovali atmosféru 
ostatných občanom. 
Tanečná skupina Casiopea pracovala v obci iba 1 rok. Svoje tanečné vystúpenia pripravovali 
na moderné piesne. Na moderné piesne začali v utorok a v piatok večer cvičiť ženy všetkých 
vekových kategórií. Dve hodiny do týždňa strávia pri pohybe hlavne ženy strednej a staršej 
generácie, ktoré intenzitu cvičenia prispôsobujú svojim schopnostiam a možnostiam. V roku 
1996 sa ženy prvý raz zapojili aj do stolnotenisového turnaja, ktorý sa zo Silvestra presunul 
na Veľkú noc. 
 
Výstup na lazy: 
 V roku 1999 bola založená tradícia „Výstupu na lazy“ pri príležitosti Dňa ústavy 
Slovenskej republiky – 1. septembra. Na výstupe sa zúčastnili dospelí, ale aj malé deti vo 
veku od 5. rokov. Na konci podujatia každý z prítomných dostal pamätný list. Akcia sa stretla 
s veľkým úspechom a spokojnosťou všetkých zúčastnených. 
 
5. výročie Sečanky: 
 Hlavnou kultúrnou udalosťou v obci v roku 1999 bolo priate výročie založenia súboru 
Sečanka. Okresný časopis Prieboj o oslavách okrem iného napísal: „Päť rokov práce 
hodnotila opäť prácou folklórna s. Sečanka. Predchádzala jej vernisáž výstavy s názvom 
Kúsok Seče. Milene Pánisovej sa podarilo zozbierať v obci množstvo zaujímavých 
predmetov, ktoré pripomínali roky minulé. Boli to predovšetkým rôzne krčahy, váhy, misky, 
varešky, ale aj obrusy, kolovraty,.... Doba minulá sa vrátila do Seče aj v programe „Raz v Seči 
od rána do rána“. Je to prierez jedného dňa v obci ...“. „Účinkujúci použili mnohé tradičné 
nástroje, predstavili sa v krojoch, ktoré sa im podarilo zozbierať od obyvateľov Seče. Ľudia, 
ktorí zaplnili Kultúrny dom v Seči do posledného miesta, boli nadmieru spokojní. Dobre 
naladení sa mohli zabávať aj na večernej ľudovej veselici, kde sa predstavila Ľudová hudba 
folklórneho súboru Vtáčnik.“ (foto č. 41, 42) 
 
Cirkevný život: 
 Naša obec patrí pod farský úrad v Kostolnej Vsi spolu s Dlžínom, Nevidzanmi, 
Dobročnou. Celú farnosť spravujú duchovný správcovia, ktorí bývajú na fare v Kostolnej Vsi. 
Tu je umiestnený aj farský kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, na stavbe, údržbe 
a výzdobe sa striedavo podieľajú všetky obce farnosti. Pri organizovaní prác na farskom úrade 
a kostole a pri príprave väčších sviatkov a udeľovaní sviatostí pomáha od roku 1996 kňazom 
farská rada,  v ktorej sú zastúpení veriaci z celej farnosti. našu obec v nej zastupuje 
Paprancová Marta, Púčiková Mária, Barta Rudolf, Hopková Helena, Šimora Michal ml., 
Šibalová Mária, Výškrabková Zuzana. V roku 1999 požiadali Nevidzany, Dobročná 
a Liešťany o vytvorenie samostatnej farnosti, ale ich žiadosť bola biskupským úradom 
zamietnutá z toho dôvodu že tieto obce nemali vybudovaný ani farský kostol ani faru. Od 
roku 1916 u nás pôsobili títo duchovní správcovia: Ján Líška (do roku 1916), Dezider 
Brestenský (1917 – 1920), Alexander Vetrel (1920 – 1927), Augustín Čaprnka (1934 – 1934), 
Dr. Eduard Látečka (1941 – 1952), Michal Pružina (1952 – 1977), Justín Jurga (1977 – 1990), 
Ľudovít Buček (1990 – 1991), Alojz Dlugi (1991 – 1992), Ing. Michal Janech (1992 – 1999) 
a Mgr. Ján Šimko od r. 1999, František Miklošovič (1916 – 1917), Ľudovít Šimek (1920 – 
1932), Štefan Zlámal (1932 – 1933), Rudolf Lednický (1934 – 1940).  
Sväté omše sa v obci už niekoľko rokov konajú pravidelne v nedeľu o 9.30 hod. a v utorok 
večer o 17.30 hod. v zimnom období a 18.30 hod. v letnom období. Medzi deťmi sú obľúbené 
piatkové detské sväté omše, na ktorých sú kázne prispôsobené detskému chápaniu a spievajú 
sa rytmickejšie piesne. V lete, na sviatok svätého Cirila a Metoda, sa koná púť na Chotú horu. 
Túto tradíciu založil pán farár Janech, na podnet veriacich z Dobročnej, ktorí dali na Chotej 



hore postaviť kríž. Z našej obce pochádzajú rehoľné sestričky, ktoré sú v rôznych rádoch. 
Staršími „mníškami“ sú Ďurišová Mária, Sobotová Anna  (rehoľné meno má Hiacynta), 
Cebáková Mária (Jana), medzi najmladšie patrí Púčiková Mária (Dominika) a novicka 
Paprancová Marta. V roku 1999 nastala zmena aj v cirkevnom živote, keď po 10. rokoch 
pôsobenia v našej farnosti odišiel pán farár Michal Janech, ktorý sa zaslúžil o evanjelizáciu 
v našej farnosti. Kostolníčkou sa stala Paprancová Marta, pretože Bartová Anna ju kvôli 
starobe a zdravotným problémom už nestačila vykonávať. 
Každú nedeľu sa v kaplnke stretávajú členky „Spolku členov živého ruženca“. V súčastnosti 
sú v obci 4 spolky – ruže, na čele ktorých je horliteľka. Horliteľkami sú Zora Pánisová, Anna 
Mederová, Katarína Rendeková, Anna Bartová. Každá ruža má 15 členov. V minulosti bolo 
v obci 5 ruží, ale piata ruža, ktorej horliteľkou bola Angela Šimorová sa rozpadla, pretože 
veľa členiek zomrelo a na ich miesto sa nepodarilo nájsť členky. Ruže sa podieľajú aj na 
upratovaní kaplnky a jej výzdobe. Peniaze získavajú zbierkami alebo vyberaním od veriacich 
počas omše. Počas komunistickej éry sa všetky peniaze, ktoré sa vybrali „do zvončeka“ 
odovzdávali, dnes zostávajú farnosti. Veriaci prispievali na činnosť cirkvy a farnosti tak, že 
na konci omše vložili určitú finančnú čiastku do nádoby uloženej pri východe z kostola. 
V roku 1999 začali miništranti od veriacich vyberať peniaze už počas omše, položili ich na 
obetný stôl a kňaz  za ne poďakoval. 
 
História kaplnky: 
 Približne v roku 1903 bola v obci postavená malá kaplnka, ktorá svojimi rozmermi 
neumožňovala, aby sa v nej konali sväté omše. Preto v roku 1948 kaplnku zrútili a začala sa 
stavba novej kaplnky. Sochu panny Márie zatiaľ umiestnili do zadnej časti bývalého obchodu, 
kde sa konali aj stretnutia Spolku členov živého Ruženca. Dokončovacie práce v kaplnke 
trvali pomerne dlho a až začiatkom 60-tych rokov ju vysvätil pán dekan Pružina. Luster do 
kaplnky bola kostolníčka Zora  Pánisová kupovať až v Bratislave v obchode so 
starožitnosťami, kde ho kúpila za 600 Kčs a luster na oltár kupovala v Žiline, pretože v tom 
čase bol veľký nedostatok podobného tovaru. V predošlej kaplnke bola na oltári len socha 
Panny Márie. Pán dekan Pružina kúpil v Nitre oltár spolu s obrazom Svätého Jozefa (foto č. ). 
Tento obraz bol zavesený v zadnej časti kaplnky, ktorá sa volá zvonička. Po vysvätení 
kaplnky sa v obci začali každú druhú nedeľu v mesiaci konať omše a v januári 1987 bol v nej 
aj prvý sobáš Jarmily a Jozefa Hrdých (foto č. 62). Po príchode farára Jurgu sa v cirkvy začala 
presadzovať prax, že kňazi majú byť otočení tvrou k veriacim, a preto odstránili oltár a urobili 
obetný stôl. Miesto neho na prednú časť kaplnky umiestnili obraz Svätého Jozefa, ktorému je 
kaplnka zasvätená, a po bokoch umiestnili sochy Panny Márie a Božského srdca Ježišovho 
(foto č.   ). Na pravej strane kaplnky svieti Večné svetlo. V tomto období tiež prerobili 
manuálne zvonenie na elektrické a začali sa pravidelne každú nedeľu a utorok konať sväté 
omše. Aby sa kňazi mali kde prezliekať, primurovali ku kaplnke malé sakristie,do ktorého sa 
vchádzalo z vonku. Na zväčšenie priestorov kaplnky urobili do zvoničky schody na chérus, 
kde sa dal aj malý klavír. Do prednej časti kaplnky dal farár Jurga vyrobiť lavice z dosiek, čo 
uvítali hlavne starší ľudia, ktorí predtým museli počas bohoslužieb stáť, pretože lavičky boli 
len po obvode kaplnky. Počas pôsobenia farára Dlugiho zamurovali vonkajšie dvere do 
sakristie a prebúrali ich smerom do vnútra kaplnky. Kňaz pred začiatkom omše tak nemusí 
vychádzať von, ale vchádza priamo do kaplnky. Vďaka finančnej zbierky od              
veriacich (15 000 Sk) sa v roku 1999 podarilo urobiť plynové kúrenie, ktoré nahradilodrahé 
elektrické kachle. Tým sa skončila doterajšia prestavba kaplnky. 
 
 
 
 



Organizácie pôsobiace v obci: 
Slovenský zväz včelárov: 

V našej obci chovali ľudia včely už od nepamäti, ale v priebehu posledných rokov sa 
podstatne znížilo množstvo včiel, ktoré chovajú miestni včelári, čo bolo spôsobené hlavne 
zvýšením nákladov na ich chov. Napriek tomu, že na začiatku 90-tych rokov chovali včely 
Ján Šagát, Rudolf Mikuláš, Ján Cebák, Štefan Šimora, Ján Habšuda, v roku 1997 chovali 
včely len Ján Cebák, Ján Šagát a Štefan Šimora. Najdlhšie včely chová Rudolf Mikuláš, ktorý 
má 9 včelích rodín. 
 
Poľovnícke združenie Magura: 

V roku 1995 vzniklo v Nevidzanoch Poľovnícke združenie Magura, do ktorého patria aj 
poľovníci z našej obce. Predsedom združenia je JUDr. Milan Pánis, ktorý je občanom Seče. 
Združenie má 45 členov, 8 členov je zo Seče. JUDr. Milan Pánis, Jozef Lacuška, Ján 
Podstránsky, Ing. Peter Bajzík, Jozef Medera, Tomáš Papranec, František Papranec, JUDr. 
Anton Cebák, Ján Podstránsky ml.. Poľovnícke právo vykonávajú na pozemkoch Urbariátu 
obce Seč. Poľovníci sa pravidelne zúčastňujú na brigádach – pripravujú krmivo pre zvieratá, 
čistia a dezinfikujú prostredie okolo kŕmidiel, strážia úrodu pred diviakmi. V roku 1997 
postavili na Šupove veľký senník s krmelcom (foto č. 45), v oblasti pod Babami postavili 
malú chatku, v ktorej by v období ruje jeleňov mohli prenocovať. Okrem PZ Magura 
poľovnícke právo vykonáva aj pán Brandžovský na svojich lesných pozemkoch. 
 
Zbor pre občianke záležitosti – ZPOZ 

V roku 1998 obnovil svoju činnosť ZPOZ. Jeho členmi sú: Anna Humajová, Andrea 
Budínska, Anna Vrecková, Ing. Eva Jánošová a kultúrne pracovníčka Margita Minárová. Ich 
činnosť spočíva v uvítaní detí do života, pripomenutí si životných výročí občanov, ktorí sa 
dožili významného životného a svadobného jubilea. Navštívili aj najstaršieho občana Seče – 
Jána Šagáta, pri príležitosti jeho životného jubilea 93. rokov. 
 
Jednota Dôchodcov Slovenska: 
Na jar v roku 1997 začala v obci pracovať:  
Jednota Dôchodcov Slovenska. 
Organizácia má 41 členov, pričom členmi sú aj invalidní dôchodcovia. Prácu organizuje 
päťčlenný výbor (foto č. 44): Vrecková Jolana, Mederová Mária st., Hollá Gizela, Jančová 
Anastázia, Pánis Tomáš. Financie pre svoju činnosť získavajú aj z obecného úradu za kosenie 
cintorína a čistenie obce. Na členských schôdzach sa zúčastňujú aj predstavitelia Okresného 
výboru Jednoty dôchodcov Slovenska z Prievidze. V roku 1999 to bola pani Cíferiová, ktorá 
o sebe preradila, že je vnučkou Bošányiho, bývalého majiteľa sečianskych lesov. Podľa jej 
rozprávania jej dedo predal lesy preto, lebo potreboval peniaze na svoju veľkú záľubu – 
cestovanie. Pani Cíferiová je poslednou nositeľkou mena Bošanyi, pretože ich rod po meči 
vymrel. Jej zaťovia nechceli prijať iné priezvisko, lebo sa to priečilo našim tradíciám.  
 
Štátne majetky: 
 V roku 1999 sa všetkých občanov dotkla likvidácia Štátneho majetku v Kostolnej Vsi, 
ktorý vo svojej 40 ročnej histórii zohral v živote našich občanov dôležitú úlohu. 
 V roku 1958 bolo v obci Kostolná Ves založené Jednotné roľnícke družstvo o výmere 
98 ha pôdy. V roku 1967 vzniklo hospodárstvo Kostolná Ves ako jedno z hospodárstiev 
novovzniknutého Štátneho majetku Nitrianske Rudno. Hospodárilo na území obcí Seč, 
Kostolná Ves, Dlžín a Šútovce na výmere 796 ha. Na zelenej lúke postavili kravíny, teľatník, 
ovčín a od prvej kosby obilným kombajnom v roku 1971 nadobudli niekoľko traktorov, 
kombajnov, kosačiek, buldozér,... a tiež 1 rodinný dom v Seči, ktorý poskytovali na 



ubytovanie svojim pracovníkom. Koncom 20. storočia patrilo hospodárstvo z hľadiska 
výstavby medzi najlepšie hospodárstva zo ŠM Nitrianske Rudno. Pôdny fond sa rozrástol na 
1 100 ha, pestovala sa repka, mak, obiloviny a po viacerých prestávkach aj zemiaky. 
O privatizácii Štátnych majetkov sa uvažovalo už koncom roku 1995, ale nakoniec k nej 
nedošlo. Postupným zhoršovaním hospodárenia sa koncom roka 1998 dostali do likvidácie. 
Veľa občanov tým stratilo prácu a tiež možnosť prenajať poľnohospodárku pôdu, ktorú 
väčšina nestačila obrábať. V roku 1999 Štátne majetky ešte urobili žatvu, ale ďalšie obrábanie 
pôdy už neurobili a k 30. septembru vypovedali nájomné zmluvy na prenájom pôdy. Na 
obecný úrad ani nezaplatili dane asi 40 000 Sk, ktoré potom chýbali v rozpočte obce na konci 
roka 1999 živočíšnu výrobu prebrala firma Agro – Rudno, ktorá si od občanov prenajala aj 
pôdu, ale peniaze za prenájom nikdy neplatila. Zrušením Štátnych majetkov sa zvýšila 
nezamestnanosť v obci, pretože zamestnávali veľa občanov. Nájsť si prácu bolo pre nich 
obtiažne, lebo nezamestnanosť koncom roku 1999 presiahla hranicu 20%. 
 
 
 
 



Rok 2008 
 

Úvod 
 Na konci roka 2008 a začiatkom roka 2009 sa pripravuje zmena menovej politiky 
a prechádza sa na novú menu € (euro). Ľuďom v obci sa odporúča, aby si svoje úspory uložili 
do bánk, ktoré aktuálnu menu Slovenské koruny automaticky zamenia za novú menu €. Mena 
sa bude prerátavať konverzným kurzom 30,126 Sk = 1 €. 

 
Štruktúra obyvateľstva 
 V tomto roku sa v Seči narodilo 5 detí, dvaja chlapci a tri dievčatá. Najbohatším 
mesiacom bol január, v ktorom sa narodili tri deti. Ako prvý v roku 2008 pribudol v našej 
obci 2. 1. 2008 Daniel Vallo, 4. 1. 2008 Nicolas Milan Barta a posledným januárovým 
dieťatkom sa stala 22. 1. 2008 Diana Pánisová. Rok 2008 bol rokom narodenia aj pre 
sesternice Sandru Mederovú 3. 11. 2008 a Sofiu Morvaiovú 15. 12. 2008. 
 Jediný sobáš v tomto roku uzavreli 18. 6. 2008 Anna Krpelanová a Tomáš Pánis. 
 Do obce sa v roku 2008 prisťahovalo 5 ľudí, zatiaľ čo sa 12 ľudí odsťahovalo. 
 Navždy sme sa rozlúčili so šiestimi občanmi. Dňa 26. 3. 2008 Milan Minár, 10. 4. 
2008 Jozefína Pánisová, 9. 9. 2008 Dušan Pánis a 26. 9. 2008 to boli dvaja občania  Štefan 
Štrbák a Magdaléna Ďurišová. Poslednýkrát smútok v roku 2008 obec zahalil 18. 11. 2008, 
keď zomrel Tomáš Pánis. 
 K 31. 12. 2008 má obec Seč 391 obyvateľov a to v takejto štruktúre: 
Vek 0 – 18   muži 35  ženy 37  spolu 72 
Vek 19 – 65  muži 128  ženy 141  spolu 269 
Vek nad 65  muži 17  ženy 33  spolu 50 
Mužov sa teda v obci nachádza 180 a žien 211. Najstaršou občiankou obce Seč je Štefánia 
Šagátová vo veku 96 rokov. 
 
Činnosť orgánov samosprávy 

 Starostom obce Seč je pán Rudolf Hopko. 
Poslancami zvolenými na volebné obdobie 2006 – 2010 sú: 
 Andrea Budinská – zástupca starostu obce 
 Július Papranec 
 Jozef Púčik 
 Miroslav Štrbák 
 Anton Vrecko ml. 
Hlavným kontrolórom obce Seč je Ing. Jozef Krett. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Seč sa v tomto roku stretlo sedemkrát a to: 5. 2. 2008,  
4. 4. 2008,  13. 6. 2008, 7. 8. 2008, 2. 10. 2008, 28. 11. 2008, 8. 12. 2008. 
Dňa 24. 10. 2008 sa konalo aj verejné zhromaždenie občanov a zástupcov obecného úradu 
v Seči. Na tomto verejnom zhromaždení sa zúčastnilo 45 občanov obce, čo je menej ako 1/4 
občanov  bývajúcich v našej obci, boli to občania väčšinou staršieho a stredného veku. Títo 
občania boli oboznámení s činnosťou obecného zastupiteľstva a činnosťou jednotlivých 
komisií. Taktiež bola predložená správa o činnosti finančnej komisie.  

 Pod patronát Obecného úradu v Seči spadá aj chod materskej školy a kultúrneho 
domu, v ktorom sa nachádzajú potraviny a pohostinstvo. Starostlivosť o kultúrny dom stojí 
nemalé finančné prostriedky. V tomto roku sa uskutočnila oprava izolácie na terase 
kultúrneho domu, ktorá sa nachádza nad potravinami. Od marca tohto roku sa zmenil nájomca 
pohostinstva, ktorým sa stala po pani Meliškovej pani Eva Cebáková  a od decembra tohto 
roku sa zmenil aj nájomca potravín, ktorým sa po pani Alene Zelenákovej stala spoločnosť 



KORUNA zo Žiliny. V potravinách predávajú predavačky z obce a sú to pani Božena 
Kořínková a slečna Beáta Púčiková. Veľkou výhodou je, že sú z obce, a preto k nim majú 
ľudia väčšiu dôveru ako ku cudzím predavačkám.  

 
Starostlivosť o životné prostredie 
 Na pôde našej obce má už dlhoročnú tradíciu poľovnícke združenie Magura, ktoré sa 
stará o lesnú zver v našich horách. V tomto roku sa na našom území vyskytli aj medvede, 
ktoré spôsobili nemalé škody na poľnohospodárskych plodinách – kukurici.  
 O lesné hospodárstvo sa stará Urbariát obce Seč. Toto spoločenstvo prideľuje 
občanom, ktorí vlastnia lesy  drevo na určitých miestach, ktoré si môžu ísť nachystať 
a odviezť domov, kde si s ním môžu v zime vykurovať svoje domy. 

 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 Najbližšie zdravotné stredisko je v 4 km vzdialenom Nitrianskom Rudne. Ordinujú 
v ňom dvaja lekári pre deti a dorast a to MUDr. Kalužák, MUDr. Bergerová, dve 
stomatologičky – MUDr. Kalužáková a MUDr. Mikulíková, a traja všeobecní lekári MUDr. 
Špirko, MUDr. Kohút a MUDr. Luchava. Taktiež sa tu nachádza gynekologická ordinácia 
MUDr. Šimurková. Najbližšia RLP (rýchla lekárska pomoc) sídli v Nitrianskom Rudne 
a Valaskej Belej, táto pomoc je často privolávaná hlavne k starším ľuďom. Občania 
k špeciálnym lekárom musia cestovať buď do Novák alebo do Nemocnice s poliklinikou 
v Bojniciach, prípadne v Prievidzi. 
 O starých a nevládnych ľudí v obci sa starajú ich rodinný príslušníci. 

Kultúrno – spoločenský život 
 O kultúrno-spoločenský život v našej obci sa stará Kultúrna komisia a ZPOZ. Stará sa 
o oslavy vítania detí do života, ktorých bolo v roku 2008 päť a to detí: Dávid Pánis, Tamara 
Píšová, Diana Pánisová, Daniel Vallo, Nikolas - Milan Barta. V tomto roku boli aj výročia 
štyroch strieborných sobášov a to: manželia Paprancoví, Cebákoví, Luprichoví 
a Valovčiakoví.  
 Na začiatku roka 2. 2. 2008 nám kultúrna komisia pod záštitou Slovenského zväzu 
žien pripravila Fašiangové slávnosti a pochovávaním Basy. Pripravený bol zábavný program. 
 Dňa 30. 4. 2008 sa ako každý rok konalo stavanie Mája pri materskej škole. Máj bol 
ozdobený pestrofarebnými mašľami. 
 9. 5. 2008 sa pálila vatra ku „Dňu oslobodenia“. 
 11. 5. 2008 sme sa poďakovali našim matkám za všetku obetu a námahu. V programe 
vystúpil folklórny súbor Rokôška z Nitrianskeho Rudna, speváčka z obce Kristína Vrecková, 
ktorá získala ocenenia na mnohých súťažiach a do programu prispeli básničkami a spevom aj 
deti z materskej školy. 
 Na 31. 5. 2008 sa tešili hlavne deti, ktoré oslavovali svoj „Medzinárodný deň detí“. 
Pripravené pre nich bolo športové popoludnie s futbalovým turnajom proti poslancom 
Obecného úradu v Seči, ale tiež oddych pri opekačke. Tejto akcie sa zúčastnilo sa 50 detí a 30 
dospelých. 
 V auguste, pred koncom dlhých letných prázdnin sa tradične v Seči koná súťaž 
v pečení zemiakových placiek. Tento rok to bolo 23. 8. 2008 a bojovali 4 družstvá zo Seče. 
 Úplnou bodkou za prázdninami bol 30. 8. 2008 už 10. ročník výstupu na Lazy, 
ktorého sa zúčastnilo 46 osôb. 
 Školský rok sme začali oslavou Hodov 13. 9. 2008, ktoré boli spojené s výstavou 
ovocia a zeleniny dopestovaných v našej obci, pre deti bola pripravená súťaž vo vyrezávaní 
tekvicových strašiakov, no a nakoniec večer niečo pre starších - tanečná zábava, kde do tanca 
hrala Lipnická kapela. 



 Pravú jesennú náladu nám 26. 10. 2008 urobili šarkany, s ktorými sme súťažili o dolet 
do najvyššej výšky. 
 6. 12. 2008 sa do kultúrneho domu tešili opäť najmä deti, ktoré si pripravili básničky 
a pesničky pre Mikuláša s čertom a anjelom. 
 No a koniec starého roka 2008 a začiatok roka 2009 sme slávnostne očakávali 31. 12 
2008 na malom námestíčku pri kaplnke, kde bol aj slávnostný prípitok. 
 Pre lepšie ozvučenie jednotlivých akcií boli vyčlenené v tomto roku finančné 
prostriedky na nákup tejto techniky. 

Duchovný a náboženský život 
Naša malá obec patrí ako filiálka do farnosti Kostolná Ves. Tu sa o naše duchovno 

stará dôstojný pán farár Mgr. Jozef Marko. Hlavne deti z našej obce sa zapájajú do rôznych 
aktivít farnosti. Na Vianoce z nich máme všetci radosť, keď sa zapájajú do prípravy 
Jasličkovej pobožnosti predvedením divadelnej scénky. 

Školstvo a vzdelávanie 
 V našej obci máme len materskú školu, ktorá spadá pod Obecný úrad v Seči. Z dôvodu 
nízkeho počtu žiakov v škole musel obecný úrad pristúpiť v tomto roku k zvýšeniu poplatkov 
za škôlku na dieťa. 
V súčasnosti je tento poplatok 15% zo životného minima na dieťa.  
- za pobyt dieťaťa v škôlke je to 369,-Sk 
- desiata 8,-Sk 
- desiata  + obed 26,-Sk 
- desiata + obed + olovrant 32,-Sk. 
 Žiaci z našej obce navštevujú Základnú školu v Nitrianskom Rudne. V Nitrianskom 
Rudne majú taktiež možnosť navštevovať základnú umeleckú školu či už v hudobnom alebo 
výtvarnom odbore. 

 
Šport a telesná kultúra 
 Za kultúrou a vzdelávaním nezaostáva ani šport v našej obci. O našu športovú stránku 
sa stará športová komisia. Tá rok 2008 odštartovala 22. 3. 2008 stolno-tenisovým turnajom, 
ktorý sa hral v Kultúrnom dome v Seči. Našimi majstrami sa stali:  
1. miesto Marián Sobota 
2. miesto Ivan Hollý 
3. miesto Rudolf Barta. 
 Nenechal na seba dlho čakať ani ďalší turnaj a to Mariášový. Tohto sa 17. 5. 2008 
zúčastnili aj hráči z okolitých obcí. No a šampiónmi sa stali:  
1. miesto pán Novotka  - Kostolná Ves 
2. miesto pán Slamka – Čavoj 
3. miesto pán Oravec – Čavoj 
4. miesto pán Sucháň – Seč. 
 No a športová sezóna bola zavŕšená 25. 8. 2008 futbalovým zápasom „Memoriál 
Milana Výškrabku“. Milan Výškrabka bol dlhoročným starostom našej obce, kým náhle 
nezomrel. Tohto futbalového zápasu sa zúčastnili 3 družstvá z obcí Seč, Dlžín, Kostolná Ves. 
Putovný pohár si v tomto roku odnieslo futbalové mužstvo z Dlžína. Dúfame, že sa čoskoro 
vráti späť do Seče. 

 
 
 
 
 



Záver kroniky za rok 2008 
Použité pomôcky pri spracovaní kronikárskeho záznamu 

 Pri spracovaní kroniky za rok 2008 boli použité zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Seči a evidenčné listy živonarodených detí, prisťahovaných občanov, 
odsťahovaných občanov, zomrelých občanov a evidenčný list sobášov. 



Rok 2009 
 

 
Úvod 
 1. 1. 2009 sme privítali nielen nový rok, ale spolu s ním na Slovensko zavítala aj nová 
mena euro (€). Na príchod eura sa ľudia začali pripravovať už koncom roka 2008. Do každej 
domácnosti prišla zdarma eurozásielka, ktorá obsahovala eurokalkulačku a informačné 
brožúry o eure. Eurokalkulačka prerátavala konverzným kurzom 30,126 slovenské koruny 
a eurá. Nové euromince majú hodnotu 1 cent, 2 centy, 5 centov, 10 centov, 20 centov, 50 
centov 1 euro a 2 eurá. Mince sa razia na Slovensku v mincovni v Kremnici. Eurobankovky 
majú hodnoty 5 eur, 10 eur, 20 eur, 50 eur, 100 eur, 200 eur a najvyššia hodnota je 500 eur. 
Ľudia sa na prechod meny pripravili veľmi dobre, mnohí si svoje úspory uložili do bánk, 
ktoré sa postarali o automatický prechod na euro. Od 1. 12. 2008 si ľudia na poštách mohli 
zakúpiť eurobalíček, v ktorom sa nachádzali nové slovenské euromince. Hodnota balíčku bola 
500,- Sk a nachádzalo sa v ňom 45 ks euromincí s touto hodnotou:  2€ - 2 ks 
  1€ - 6 ks 
  0,50€ - 8 ks 
  0,20€ - 8 ks 
  0,10€ - 6 ks 
  0,05€ - 5 ks 
  0,02€ - 5 ks 
  0,01€ - 5 ks 
Tieto slovenské euromince nadobudli však svoju platnosť až 1. 1. 2009, dovtedy sa s nimi 
platiť nemohlo. 
 Pri nákupoch nám pomáhalo duálne zobrazovanie ceny v eurách aj slovenských 
korunách, toto duálne zobrazovanie bolo v platnosti od 8. 8. 2008 do 31. 12 2009. Počas 
prvých dvoch týždňov roku 2009, presne do 16. 1. 2009 prebiehal v obchodoch duálny obeh, 
to znamená, že sa mohlo platiť dvomi menami, ale vydávali sa len eurá. S výmenou 
slovenských korún problémy neboli, pretože ich zamieňala každá banka. Museli sme si však 
dať dobrý pozor, aby sme do 30. 6. 2009 našli v kabátoch slovenské mince a dali ich zameniť, 
pretože po tomto termíne sme si ich mohli odložiť už len ako suvenír. Slovenské bankovky sa 
dali v ktorejkoľvek banke vymeniť do konca roka 2009, a po uplynutí tohto termínu až do 
roku 2014 už len v Národnej banke Slovenska. 
 

 
Štruktúra obyvateľstva 
 V roku 2009 sa v Seči narodili dve deti, jeden chlapec a jedno dievča.  Na prvé dieťa, 
ktoré sa v tomto roku stalo občanom našej obce sme si museli počkať až do septembra.  
30. 9. 2009 sa narodil Adrián Cebák, a o skoro mesiac a pol ho nasledovala 10. 11. 2009 
Karin Podstránska.  
 V tomto roku,  na rozdiel od roku 2008 pribudlo sobášov a to 3. 10. 2009 manželstvo 
uzavreli Monika Pánisová a Peter Haurík, 8. 11. 2009 to boli novomanželia Monika Danišová 
a Stanislav Cebák a posledným manželským párom tohto roka boli 21. 11. 2009 Radoslava 
Paprancová a Lukáš Štrbák. 
 Našej obci sa nevyhla ani nepriaznivá štatistika rozvodovosti a zaznamenali sme jeden 
rozvod mladého manželského páru. 
 Do obce sa v roku 2009 prisťahoval  1 človek, vysťahovalo sa 5 ľudí. V tomto roku 
pribudlo aj 5 prechodných pobytov v našej obci. 
 Navždy sme sa v roku 2009 rozlúčili s ôsmimi občanmi. Dňa  4. 2. 2009 Milan Šagát, 
14. 2. 2009 Katarína Rendeková, 24. 4. 2009 Štefan Šimora, 19. 6. 2009 Rudolf Cebák, 21. 7. 



2009 Božena Minárová, 6. 9. 2009 Miloslav Pánis, 24. 10. 2009 Tomáš Papranec, a naposledy 
sme sa rozlúčili aj s Miroslavom Mederom dňa 15. 12. 2009. 
 K 31. 12. 2009 má obec Seč 381 obyvateľov a to v takejto štruktúre: 
Vek 0 – 18   muži 34  ženy 36  spolu 70 
Vek 19 – 65  muži 125  ženy 135  spolu 260 
Vek nad 65  muži 16  ženy 35  spolu 51 
Mužov sa teda v obci nachádza 175 a žien 206. Najstaršou občiankou obce Seč je Štefánia 
Šagátová vo veku 97 rokov. 
 
Činnosť orgánov samosprávy 

 Starostom obce Seč je pán Rudolf Hopko. 
Poslancami zvolenými na volebné obdobie 2006 – 2010 sú: 
 Andrea Budinská – zástupca starostu obce 
 Július Papranec 
 Jozef Púčik 
 Miroslav Štrbák 
 Anton Vrecko ml. 
Hlavným kontrolórom obce Seč je Ing. Jozef Krett. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Seč sa v tomto roku stretlo sedemkrát a to: 3. 2. 2009,  
20. 3. 2009,  8. 4. 2009, 8. 6. 2009, 6. 8. 2009, 1. 10. 2009 a 7. 12. 2009. 
V tomto roku sa nekonalo verejné zhromaždenie občanov a zástupcov obecného úradu v Seči.  
 Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola zvolená kronikárka obce Vladimíra 
Humajová. 
 Obecné zastupiteľstvo sa v tomto roku muselo zaoberať aj Novelou zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2009. Z tejto novely 
vyplývajú pre obec záväzky, ktoré boli čiastočne splnené. V Seči sa úradné tabule, na ktorých 
majú byť vyvesené informácie už nachádzali. Upravené je však množstvo informácií, ktoré 
budú v tabuliach visieť. Medzi prvé informácie, ktoré v tabuliach viseli patria aj sadzby 
poplatkov za úkony vykonané na Obecnom úrade obce Seč: 
- Úkon alebo konanie na Obecnom úrade  Seč s vydaním rozhodnutia 10€ 
- Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50€ 
- Vydanie rozhodnutia na výrub stromov                      FO 6,50€ 
                                                                                       PO 40€ 
- Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, držiteľa 
   občianskeho preukazu (poplatok sa vyberie za potvrdenia alebo písomné oznámenie 
   údajov o každej osobe v ňom) 3,30€ 
- Vydanie potvrdenia o žití a nežití v spoločnej domácnosti , o žití ako druh a družka 3,30€ 
- Schválenie drobnej stavby 3,30€ 
- Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 3€ 
Od poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, poisťovne, občania 

s preukazom ZŤP a ZŤP-S, urbariát. 

1. Prenájom sály v kultúrnom dome 
- predná miestnosť v letnom období 3,30€/hod. + obrusy 0,66€/ks 
- predná miestnosť v zimnom období 6,50€/hod. + obrusy 0,66€/ks 
- predná miestnosť spoločenské podujatia 33€            + obrusy 0,66€/ks 
- sála (bez použitia kuchyne) 5€/hod. + obrusy 0,66€/ks 
- sála (s kuchyňou) 10€/hod. + obrusy 0,66€/ks 
- kar  16,50€ + obrusy 0,66€/ks 
- sála na spoločenské podujatia 100€ + obrusy 0,66€/ks 
- svadby/zábavy 133€ + obrusy 0,66€/ks 



- svadba naši občania 116€ + obrusy 0,66€/ks 
2. Za prepožičanie na 3 dni sa stanovuje poplatok 
- stolička  0,20€/ks 
- stôl   0,70€/ks 
- obrus   0,70€/ks 
- súprava riadu pre 20 osôb  6,50€ 
3. Za rozmnožovanie písomností  0,07€/ks 
4. Za box v DS naši občania  3,30€/deň 
- za box cudzí občania  6,50€/deň 
5. Zapožičanie rebríka   0,70€/deň 
6. Vydanie rybárskeho lístka 
- týždenný  1,50€ 
- mesačný  3€ 
- ročný   6,50€ 
- trojročný  16,50€ 
Z bodu 6 sú d poplatku oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

7. Knižnica  1,50€ 
8. Overenie podpisu  0,50€ 
- overenie fotokópie  1,50€ 
 
 V posledných mesiacoch celé Slovensko zasiahla finančná kríza. Neobišla ani našu 
obec a hlavne ani obyvateľov. Každý človek v obci sa bojí o svoje zamestnanie. Postupne sa 
dozvedáme o zatvorení veľkých podnikov, v ktorých niet už miesta pre pracovníkov. Ľudia sa 
snažia šetrne hospodáriť. Taktiež obecné zastupiteľstvo upravovalo svoj rozpočet na zníženie 
výdavkov.  
 

 
Starostlivosť o životné prostredie 
 Naša obec sa zapája do separovania domového odpadu. V tomto roku pribudol ďalší 
kontajner na sklo, ktorý je umiestnený na dolnom konci pri cintoríne. Taktiež sa občania 
zapájajú do zberu železa do kontajnera, ktorý sa počas niekoľkých dní úplne naplní. Obecný 
úrad Seč sa taktiež každoročne postará aj o odvoz nebezpečného odpadu, ktorým sú staré 
chladničky, televízory, práčky. Tento odpad sa sústreďuje pri požiarnej zbrojnici a obec ho dá 
po nahromadení vyviezť na skládku. 
 O zver v našich horách sa stará Poľovnícky spolok Podháj Seč, ktorý si tento rok 
prenajal miestnosť bývalej kotolne v materskej škole. V tejto miestnosti po splnení 
hygienických podmienok môže spracovávať mäso z diviny.  
 V tomto roku sa Obecný úrad Seč stal spolufinancovateľom Miestnej akčnej skupiny 
Magura – Strážov, ktorá sa stará o lesné hospodárstvo. Toto spoločenstvo prideľuje občanom, 
ktorí vlastnia lesy  drevo, ktoré si zakúpia a najatá firma im ho vyťaží a privezie domov, kde 
si ho spracujú a v zime s ním kúria. 

 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 Občania aj za zdravotnou starostlivosťou dochádzajú do Nitrianskeho Rudna, alebo do 
najbližších miest Nováky a Prievidza. Najbližšia RLP (rýchla lekárska pomoc) presťahovala 
svoje sídli z Nitrianskeho Rudna do vzdialenejšich Novák a vo Valaskej Belej sa RLP (rýchla 
lekárska pomoc) zmenila na RZP (rýchla zdravotná pomoc). 
 
Kultúrno – spoločenský život 
 Kultúrno-spoločenský život sa v roku 2009 v našej obci začal minútu po polnoci  
1. 1. 2009 privítaním nového roku a taktiež novej meny.    



 Kultúrna komisia a ZPOZ sa nevyhli vítaniu ani počas roka. V tomto roku pripravila 
oslavy vítania detí do života štyrom deťom a to, v apríli sesterniciam Sandre Mederovej, z 
ktorej sa tešia rodičia Radovan Medera a Zuzana rodená Marková  a Sofii Morvaiovej, ktorá 
sa narodila šťastným  rodičom Marošovi Morvaiovi a Alexandre rodenej Cebákovej. 
V decembri boli do života privítané dve deti. Karin Podstránska, z ktorej sa tešia rodičia 
Michal Podstránsky a Kristína rodená Čeledová, ktorí obaja pochádzajú zo Seče. Aby sa 
nedalo zahanbiť mužské pokolenie, vítanie do života uzatvára Adrián Cebák, syn Antona 
Cebáka a Jany rodenej Bielikovej. V roku 2009 sme sa stretli len s oslavou jedeného sobáša, 
ale o to vzácnejšieho, pretože to bol zlatý sobáš Manžeelov Pavla Pánisa a Emílie rodenej 
Vreckovej.  
 
 7. 2. 2009 bol pre deti pripravený maškarný ples, ktorý bol plný hier a smiechu. 
Maškarný ples pre dospelých, na ktorý sme netrpezlivo čakali boli Fašiangové slávnosti, ktoré 
sa tento rok posunuli na 21. 2. kultúrna komisia pod záštitou Slovenského zväzu žien 
pripravila opäť zábavný program, ktorý sa tradične sprievodom masiek celou dedinou 
a skončil sa večer  pochovávaním Basy.  
 Dňa 30. 4. 2009 sa konalo každoročné stavanie Mája pri materskej škole. Máj bol 
ozdobený pestrofarebnými mašľami. 
 8. 5. 2009 sa pálila vatra ku „Dňu oslobodenia“. 
 10. 5. 2009 sa uskutočnila oslava ku „Dňu matiek“, na ktorej sme sa poďakovali našim 
matkám za všetku obetu a námahu. V programe sa predstavili  básničkami a spevom aj deti 
z materskej školy. 
 Na 1. 6. 2009, kedy majú sviatok  deti, tento rok pršalo, preto oslavy 
k medzinárodnému dňu detí sa odložili na 13. 7. 2009, kedy si deti svoj sviatok mohli 
vychutnať plnými dúškami. Pripravené boli pre nich preteky, súťaže a nakoniec opekačka. 
 Veľkou bodkou za prázdninami, na ktorú sa tešili ako malí, tak aj veľkí mal byť 11. 
ročník výstupu na Lazy. Tento výstup sa mal konať 29. 8. 2009, no kvôli nepriaznivému 
počasiu sa musel zrušiť. 
 Na začiatku školského roka sa niesla školským dvorom vôňa zemiakových placiek.  
12. 9. 2009 sa uskutočnila tradičná sečianska súťaž v pečení zemiakových placiek, ktorá bola 
spojená s výstavou ovocia a zeleniny dopestovaných v našej obci. Aby ani deti neodišli 
naprázdno boli pre nich pripravené súťaže a futbalový turnaj. Tento rok sa do súťaže prihlásili 
4 družstvá. Dve boli zo Seče a ďalšie dve z Kostolnej Vsi. Súťaž o najlepší kostým vyhralo 
družstvo „bábätiek“ z Kostolnej Vsi. 
 25. 10. 2009 mali radosť opäť deti, ktoré súťažili v púšťaní šarkanov.  
 No a 26. 12. 2009 urobil bodku za rokom 2009 Farský ples, ktorý bol organizovaný 
pod záštitou Obecného úradu Seč v kultúrnom dome v Seči. 
  
Duchovný a náboženský život 

Naša obec v roku 2009 podporovala aj duchovný život. Finančnou pomocou 33€ 
prispela na denný letný tábor v Nevidzanoch, ktorého sa zúčastnili aj štyri deti zo Seče – 
najmladším bol Šimon Brtko, Zuzana Jánošová, Lenka Chudá a Juraj Sucháň,  v termíne  
od 6. 7. 2009 do 12. 7. 2009. 
 
Školstvo a vzdelávanie 
 Pod patronát Obecného úradu v Seči patrí naša jediná škola v obci, ktorou je materská 
škola. V roku 2009 ju navštevovalo 9 detí. 

 
 

 
 



 
 
Záver kroniky za rok 2009 

Použité pomôcky pri spracovaní kronikárskeho záznamu 
 Pri spracovaní kroniky za rok 2009 boli použité zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Seči a evidenčné listy živonarodených detí, prisťahovaných občanov, 
odsťahovaných občanov, občanov s prechodným pobytom, zomrelých občanov a evidenčný 
list sobášov a rozvodov. 
 


