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že vlastníkom PT k 31.12.2017 bola obec Omšenie.

A je tu opäť jeseň,
plná farebného lístia, očarujúceho babieho leta, čas, ktorý
sa spája so zberom úrody na poliach, v sadoch i v záhradkách. Nastal čas zhromaždiť výsledky celoročnej práce, trpezlivého úsilia a snahy. Pestovateľa najviac poteší, keď na
jeseň môže držať v rukách zdravé krásne vyfarbené a dozreté plody, výsledok svojej celoročnej námahy. Skrýva sa
za tým mnoho úsilia vynaloženého nielen od jari do jesene,
ale pri ovocných stromoch aj v priebehu niekoľkých rokov.

Pestovatelia sa mohli so svojou úrodou pochváliť i na výstave „Omšenské jabúčko“, ktorá sa uskutočnila 30.9.2018
v spoločenskej miestnosti OD a bola spojená so súťažou
o najkrajšie výtvarné práce žiakov ZŠ s MŠ s jesennou
tématikou a vyhodnotením súťaže o najkrajšiu fotografiu
z obce Omšenie a jej chotára.

Jeseň prekrásna je,
farby skutočné skrýva v sebe.
Kto by sa netešil kráse jej,
kto nepozná zákutie žiarivých farieb?
Kráčam cestou listovou,
vystlatá je farebným lístím.
Vo vzduchu cítiť chladný vánok,
chce sa dotknúť každého z nás.
Pomaly lístie padá
a započúvam sa do jemných tónov.
Vďaka ti, Bože za farebnú jeseň za krásu vôkol nás.

Nálada v nás opadáva,
ako strom padajúceho lístia.
Všetko je také zvláštne,
veď je tu jesenná nálada.
Jeseň pochmúrna je,
melancholický nádych má v sebe.
Zamyslení sme do seba viacej
a hľadáme, čo sa stratilo v nás.
Spomienky nás prenasledujú,
na letný čas smiechu a zábavy.
No teraz je tu jesenný čas
- na všetko krásne v nás.

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie dňa 4.9.2018
Schválilo
• Správu z kontroly vedenia osobných spisov zamestnancov, zaradenia zamestnancov do platových tried a platových stupňov Obecného úradu Omšenie.
• Poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie, 914 43 Omšenie 1 vo výške 7500,- Eur z rozpočtu
obce Omšenie v roku 2018. Účelom dotácie je výmena
strešnej krytiny kostola, oprava krovov a úprava fasády
kostola v Omšení.
• Rozpočtové opatrenie č. 13 – 19.
• Opravu chodníka v časti od Obecného úradu v Omšení
po miestny cintorín a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na rok 2019.
• Opravu mosta pri dome č. 108 a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na rok
2019.
• Rekonštrukciu kúrenia v budove č. 272 v športovom areáli a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel
do rozpočtu obce na rok 2019.
• Rekonštrukciu multifunkčných ihrísk v obci a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu
obce na rok 2019.
• Opravu dlažby a poškodeného kabrincového obkladu
pred vchodom do Športovej haly v Omšení a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu
obce na rok 2019.
• Nákup nákladného vozidla pre potreby obce formou leasingu alebo úveru v maximálnej celkovej sume 100 000,Eur a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel
do rozpočtu obce na rok 2019.
• Vykonanie hydroizolačných prác na Dome smútku v Omšení a v suteréne Obecného úradu v Omšení a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu
obce na rok 2019.
• Vymaľovanie domu smútku, spoločenskej miestnosti
a suterénu obecného úradu a zapracovanie finančných
prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na rok 2019.
• Zakúpenie digestoru do kuchyne pri spoločenskej miestnosti a zapracovanie finančných prostriedkov na tento
účel do rozpočtu obce na rok 2019.
• Zabudovanie klimatizácie do kancelárií obecného úradu
a spoločenskej miestnosti a zapracovanie finančných
prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na rok 2019.
• Zakúpenie stoličiek do zasadačky obecného úradu a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na rok 2019.
• Vybudovanie vonkajšieho fitness v areáli detského ihriska a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel
do rozpočtu obce na rok 2019.
• Opravu existujúcich a vybudovanie nových protipovodňových rigolov v záplavových lokalitách obce a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu
obce na rok 2019.
• Zámer na vybudovanie spevnenej prístupovej plochy pri
Botamixe a zapracovanie finančných prostriedkov na
tento účel do rozpočtu obce na rok 201.
• Zakúpenie a zabudovanie dvoch kusov solárnych svietidiel a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel
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do rozpočtu obce na rok 2019.
• Zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia do
knižnice a zapracovanie finančných prostriedkov na tento
účel do rozpočtu obce na rok 2019.
• Nadobudnutie majetku formou darovacej zmuvy:parcely
registra „C“, vedenej na Liste vlastníctva č. 3666, parcelné číslo 1523, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej
výmere 36 m2, v katastrálnom území Omšenie a parcely
registra „C“, vedenej na Liste vlastníctva č. 3666, parcelné číslo 1525, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej
výmere 21 m2, v katastrálnom území Omšenie, od vlastníkov.
Zobralo na vedomie
• Informáciu o stavebnom zámere investora a poveruje
starostu obce prípravou zámeru,
• Správu starostu obce Omšenie o podaných žiadostiach
na odkúpenie obecného pozemku – parcela registra „C“,
LV č. 1, parc. č. 377/1, záhrady, o výmere 121 m2, v k.ú.
Omšenie, a verejnej obchodnej súťaže na odpredaj obecného pozemku za účelom výstavby bytovky.
• Investičný zámer vybudovania zbernej odvodňovacej
šachty s kovovou mrežou pri kaplnke v hornej časti obce.
Poveruje stavebnú komisiu vykonaním obhliadky miesta
v uvedenej lokalite a vypracovaním stanoviska pre Obecné zastupiteľstvo.
• Návrh na zrušenie podnikateľskej činnosti obce.
• Informácie o aktuálnom stave podaných projektov.
• Informáciu o ponuke odpredaja časti súkromného pozemku obci vo výmere 26 m2, ktorý sa nachádza na parcele
registra „C“, parc. č. 1247/1, vedenej na Liste vlastníctva
č. 3386 a vo výmere 20 m2 na parcele registra „C“, parc.
č. 1252/1, vedenej na Liste vlastníctva č. 628.
• Informáciu o ponuke odpredaja nehnuteľnosti č. 25 v k.
ú. Omšenie obci Omšenie. Poveruje stavebnú komisiu
vykonaním obhliadky uvedenej nehnuteľnosti a vypracovaním stanoviska pre Obecné zastupiteľstvo.
• Informáciu o liste JUDr. Štefana Kajabu Csc., ktorým reagoval na odpoveď vedenia obce k jeho žiadosti a posúdenie legálnosti predaja Kultúrneho domu zo strany
Farského úradu v Omšení.
• Sťažnosť p. Miroslava Vranu s manželkou na nelegálne
vybudované stavby na cudzích pozemkoch nachádzajúcich sa na súbore parciel registra „E“, parc. č. 1222/40,
1234/1, 1235/3, 1236/3, 1237/3, 1238 v k. ú. Omšenie
a parcele registra „E“, parc. č. 314/40 v k.ú. Omšenie so
žiadosťou o vykonanie štátneho stavebného dohľadu nad
uvedenými nelegálnymi stavbami a ich odstránenie.
• Informáciu starostu obce o zahájení nepovolených stavebných prác na parcelách registra „C“, parc. č. 2355,
resp. parc. č. 2357/1 v k. ú. Omšenie, vo vlastníctve Obce
Omšenie a vykonaní štátneho stavebného dohľadu nad
uvedenou nelegálne zahájenou stavbou.
• Informáciu starostu obce o plánovanej zmene konateľa spoločnosti Reich Trade s.r.o. Doterajším konateľom
spoločnosti Reich Trade s.r.o. bol p. Jozef Jantošovič,
914 43 Omšenie 679. Zmena konateľa by mala nastať
od 1.1.2019.
• Informáciu o avizovanom poškodení podzemnej časti
potôčka od Riečických pri č. d. 516, 518, 520 poveruje

stavebnú komisiu obhliadkou predmetnej lokality a spracovaním posudku pre potreby prípadnej reklamácie
u zhotoviteľa kanalizačných prác.
• Informácie starostu obce k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.
• Informáciu starostu o preverení záujmu o kúpu farského
pozemku nad bytovkou č. 705 zo strany obce.
• Informáciu o podanej žiadosti, týkajúcej sa zaradenia katastrálneho územia obce do projektu pozemkových úpra.

• Informáciu o žiadosti o zníženie úrovne dlažby chodníka pri dome č. 296 a poveruje stavebnú komisiu posúdiť
vznesenú požiadavku priamo na mieste.
• Informáciu o žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy na
dobu neurčitú žiadateľke Katarína Homolová – MIKA,
IČO: 41 791 606 a poveruje starostu obce prípravou zámeru na prenájom predmetnej časti obecného pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Generálny pardon skončil !
Obyvatelia, ktorí boli pripojení do kanalizačnej siete Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK) bez zmluvy, dostali
v mesiaci september generálny pardon na nápravu bez
sankcií.
Neoprávnení odberatelia tak mohli využiť príležitosť zlegalizovať svoje pripojenie do kanalizácie bez sankcií do 30.
septembra 2018. Kto túto možnosť odignoroval, vystavuje

sa od 1. októbra pokute, ktorú bude TVK voči neoprávneným užívateľom uplatňovať v zmysle zákona až do výšky
niekoľko stoviek eur. Neoprávnených užívateľov TVK veľmi rýchlo odhalí pomocou moderného kamerového systému na báze generátora pary.
-red-

Z môjho pohľadu
Vážení spoluobčania, milá mládež.
Ani sme sa nenazdali a na dvere
nám zaklopala jeseň. Obdobie,
vyznačujúce sa nielen jesennou
rovnodennosťou, ale predovšetkým nádhernou prírodou, žiariacou v tomto ročnom období,
množstvom tých najrozmanitejších a najpestrejších farieb. No
a ja som rád, že sa Vám môžem
po určitom čase opäť prihovoriť. Hneď v úvode Vás všetkých
srdečne pozdravujem a prajem Vám len to najlepšie.
S blížiacim sa záverom tohto volebného obdobia, nadišiel
čas aj na jeho bilancovanie a obzretie sa späť. Aké vlastne
bolo? Čo sa podarilo v jeho priebehu vybudovať a zrealizovať? Odpoviem stručne. Bolo to obdobie skutočne veľmi
náročné a vyznačovalo sa nielen mnohými zmenami, ale
aj realizáciou viacerých významných projektov. Predpokladám, že veľká väčšina z Vás si tieto zmeny a realizáciu
spomenutých projektov všimla. S dobrým pocitom môžem
konštatovať, že až na zopár vecí sa nám podarilo splniť prevažnú väčšinu toho, čo sme si za jednotlivé roky práve sa
končiaceho volebného obdobia predsavzali. Vymenovanie
všetkého, by však zabralo množstvo času a miesta, preto
sa o nich v tomto mojom príspevku nebudem zmieňovať. Ich
zoznam, alebo aj akýsi odpočet toho, čo sa nám podarilo za
celé volebné obdobie zrealizovať, ale aj toho čo chystáme
Vám bude zaslaný formou informačného letáku do každej
domácnosti. Napriek mnohým zrealizovaným projektom je
ešte stále čo budovať a zlepšovať, o čom svedčia aj smelé plány do budúcna. Okrem už schválených investičných
zámerov na budúci rok 2019 boli vykonané postupné kroky
a zahájené rozhovory s príslušnými orgánmi štátnej správy a možnými investormi za účelom výstavby novej bytovej
jednotky v obci, ale aj rozhovory, týkajúce sa zaradenia katastrálneho územia obce do projektu pozemkových úprav.

Toto je však proces dlhodobý, ktorý môže trvať aj niekoľko
rokov a na jeho realizáciu, resp. na to, aby sa mohlo s týmto
projektom začať, bude potrebný súhlas vlastníkov nadpolovičnej výmery (plochy) katastrálneho územia.
Zopár slov by sa patrilo povedať aj k nadchádzajúcim voľbám do samospráv miest a obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018. Zoznam jednotlivých kandidátov
nájdete tak isto v tomto vydaní Omšenských novín. Touto
cestou by som chcel osloviť všetkých voličov v našej obci,
aby ste 10. novembra prišli ku komunálnym voľbám a odovzdali hlas svojmu kandidátovi. Informácie pre voličov budú
zverejnené na úradnej tabuli v obci a tak isto na webovom
sídle obce www.omsenie.sk.
Aj keď som to uviedol v mojich príspevkoch už viackrát,
predsa len je opäť potrebné upozorniť na to, že odpady, či
už stavebné alebo iného charakteru, ktoré nie je možné odovzdať v rámci separovaného zberu v obci, je možné likvidovať a uložiť len na to určených a povolených skládkach a ich
vývoz a uloženie do okolitej prírody je nelegálne a trestné.
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť si povinnosti podľa
§ 14 uvedeného zákona. Upozorňujem na to najmä preto,
že v poslednom období registrujeme zasa niekoľko hlásení
prípadov likvidácie stavebného odpadu z búracích prác do
okolitej prírody. Žiaľ, ako to už zvyčajne býva, niektorí ľudia
si nedajú pokoj a nechcú si dať povedať pekným slovom.
Napriek upozorneniam a náležitej osvete, naďalej znečisťujú
okolitú prírodu. Svojim nezodpovedným konaním, nám žiaľ
nedávajú inú možnosť, ako len vyvodiť voči nim dôsledky
vo forme sankcií. Vzhľadom na uvedené, by som chcel opätovne informovať občanov, že „drobný stavebný odpad“ je
možné stále za poplatok odovzdať na obci po predošlom nahlásení na obecnom úrade. Zámerne zdôrazňujem drobný
stavebný odpad, pretože stavebný odpad z búracích prác do
tejto kategórie odpadov nepatrí a jeho pôvodca je v zmysle zákona o odpadoch povinný zlikvidovať ho na povolenej
skládke, čiže vyviezť ho na tento účel určenú skládku a do3

kladovať písomne jeho likvidáciu v súlade so zákonom.
Tak isto sa nám začali v poslednej dobe akosi rozmáhať
nenahlásené rekonštrukcie a stavebné úpravy hrobových
miest a s tým súvisiaci pohyb rôznych dopravných prostriedkov po miestnom cintoríne. Aj tu dôrazne upozorňujem na
skutočnosť, že v zmysle platného Všeobecne záväzného
nariadenia obce pre prevádzkovanie cintorína, je akýkoľvek
vjazd a pohyb dopravných prostriedkov na miestnom cintoríne bez povolenia obce zakázaný. To isté platí aj pre zhotovovanie rôznych betónovaných podstienok a výčnelkov
v okolí hrobových miest. Zhotovovanie takýchto betónových
výklenkov a nášľapných plôch do priestoru uličiek určených
na prechod alebo prejazd obecných mechanizmov je prísne zakázané a v prípade, že sa vyskytne, bude nariadená
zo strany obce likvidácia takéhoto nežiadúceho stavebného
doplnku na trovy zhotoviteľa. V tejto súvislosti by som chcel
dať do pozornosti občanov, aby do čiernych zberných nádob
na cintoríne vhadzovali len odpad, na ktorý sú tieto určené,
čiže cintorínový odpad. V poslednej dobe sme zaregistrovali
na miestnom cintoríne aj poškodenie niektorých hrobových
miest a pomníkov. Či sa jedná o úmysel, prejavy vandalizmu alebo dokonca pokus odcudzenia mramorových platní
nevieme s určitosťou povedať. Ak by ste však takéto niečo
na hrobe Vašich blízkych zaregistrovali, alebo boli svedkami takéhoto konania, tak hláste túto skutočnosť neodkladne
na najbližšom policajnom oddelení, prípadne u pracovníčok

Obecného úradu.    
Záverom by som Vás chcel ešte v stručnosti informovať, čo
nás v najbližších mesiacoch čaká, resp. aké podujatia sa
budú v našej obci ešte organizovať. Koncom mesiaca september to bude výstava Omšenské jabúčko, v rámci mesiaca úcty k starším usporiadame v mesiaci október pre našich
seniorov bezplatný zájazd na pútnické miesto Velehrad so
sv. omšou a prehliadkami tamojšej baziliky, zámku a zámockých záhrad Buchlovice. Koncom mesiaca október, t.j.
v nedeľu, 28. októbra 2018 popoludní sa uskutoční tradičné
stretnutie s našimi seniormi v spoločenskej miestnosti nad
obchodným domom. Spestrením programu bude aj vystúpenie hudobnej skupiny Seleckí heligónkári a tiež bude pripravené pre našich najstarších občanov pohostenie a pre každého z prítomných už tradične malý darček. Aj touto cestou
Vás srdečne pozývam. Začiatkom, ale aj počas adventného
obdobia nás čaká ešte zdobenie vianočného stromčeka, zapálenie sviečok na adventnom venci a každoročne usporadúvaný Mikulášsky jarmok.
No a celkom na záver môjho príspevku, by som Vám chcel
popriať hlavne pevné zdravie, veľa radosti, spokojnosti,
pohody, životného optimizmu a elánu do života. Vážme si
jeden druhého a udržiavajme medzi sebou dobré medziľudské vzťahy.
									
Starosta obce

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA
1. NENALETÍM NA „VÝHODNÝ“ NÁKUP
Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom
v kúpnej zmluve, aby som sa vyhol zbytočným platbám.

vyslali konkrétneho úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu,
kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.

2. NEDÁM PENIAZE DO RÚK CUDZÍM ĽUĎOM
Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek, vždy si overím
pravdivosť ich slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma, alebo na ulici.

7. NEDÁM SA OKLAMAŤ FALOŠNÝMI KAMARÁTMI
MOJICH VNÚČAT
Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka alebo ako pomoc
pre seba, okamžite volám vnukovi, aj vtedy ak by mi jeho
kamaráti tvrdili, že vnuk leží zranený v nemocnici.

3. NENECHÁM SA OKLAMAŤ POD ZÁMIENKOU
PROBLÉMOV MOJICH BLÍZKYCH
Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu.
Hovor blízkemu vždy vytáčam sám, nenechám to spraviť
cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.

8. NENALETÍM NA FALOŠNÉ ZDRAVOTNÉ
PROBLÉMY CUDZÍCH ĽUDÍ
Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných
problémoch seba alebo svojho blízkeho, nenaletím a nedávam žiadne peniaze cudzím.

4. NEVPUSTÍM DO DOMU CUDZIEHO ČLOVEKA,
ABY MA OKRADOL
Ani v prípade ak sa preukáže odznakom alebo preukazom
– môžu byť falošné. Ak ho nepoznám, nechávam ho za
dverami.

9. NEROZMNIEŇAM PENIAZE CUDZÍM ĽUĎOM
Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich
svoje peniaze, ani ich nerozmieňam a za žiadnych okolností im neukazujem, kde držím svoju hotovosť.

5. NEUKÁŽEM SKRÝŠU NA PENIAZE
CUDZIEMU ČLOVEKU
Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu
cudziemu, kde sú uložené, ani koľko peňazí mám doma
alebo v banke.
6. NENALETÍM FALOŠNÝM POLICAJTOM A INÝM
ÚRADNÍKOM
Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne
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10. NENASTUPUJEM K CUDZÍM DO AUTA
Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť
s cestou, nikdy k nim nesadnem do auta a nenechám sa
okradnúť alebo ublížiť si.
Dôležité telefónne čísla:
POLÍCIA:		
158
SENIOR LINKA:
0800 172 500
TEL. PRÍBUZNÉHO: ........................................

KANDIDÁTI NA FUNKCIU STAROSTU OBCE
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  10. 11. 2018
Alojz Marček, Mgr.,
55 r., starosta obce Omšenie,
nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce v Omšení
Obec Omšenie u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre
voľby starostu obce. Volebný obvod číslo 1

KANDIDÁTI NA FUNKCIU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
vo voľbách do orgánov samosprávy  obcí 10. 11. 2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Omšení
Obec Omšenie u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva. Volebný obvod číslo 1

1. Marián Bajzík, 26 r.,
samostatný strážny-ZVJS, nezávislý kandidát
2. Eva Bajzíková, Ing., 41 r.,
SZČO, nezávislá kandidátka
3. Rudolf Dorušinec, 66 r.,
dôchodca, Smer - sociálna demokracia
4. Tomáš Gašpar, 24 r.,
servisný technik, nezávislý kandidát
5. Stanislav Homola, 56 r.,
murár, Smer - sociálna demokracia
6. Matúš Kohút, 28 r.,
konateľ, nezávislý kandidát

7. Pavol Krištofík, 26 r.,
montér, Smer - sociálna demokracia
8. Ľubomír Marček, 39 r.,
vodič, nezávislý kandidát
9. Ľubomír Straško, Mgr. Ing., 48 r.,
konateľ, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
10. Daniel Václav, 40 r.,
SZČO, nezávislý kandidát
11. Viliam Václav, Ing., 60 r.,
technik, Smer – sociálna demokracia

Marián Bajzík

Ing. Eva Bajzíková

Rudolf Dorušinec

Tomáš Gašpar

Stanislav Homola

Matúš Kohút

Pavol Krištofík

Ľubomír Marček

Daniel Václav

Ing. Viliam Václav
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Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa uskutočnilo
3.9.2018 v Športovej hale Omšenie. Čas prázdninových radovánok rýchlo utiekol. Mesiac september zvoláva všetky
deti, aby opäť zasadli do opustených školských lavíc. Určite najviac zo všetkých sa do školy tešili naši malí prváčikovia, ktorí sa tento rok oboznámia s tajomstvami slovenského pravopisu, matematiky a tiež iných predmetov.
Slávnostného príhovoru sa ujala pani riaditeľka PaedDr.
Alena Marčeková. Vo svojom prejave privítala všetkých
prítomných a popriala im veľa úspechov, síl a optimizmu.
Žiakom a rodičom sa ďalej prihovoril aj pán starosta Mgr.
Alojz Marček. Nasledoval slávnostný ceremoniál „Prvácka
pasovačka“. Po zložení sľubu prváka boli naši najmenší

pasovaní pani riaditeľkou do cechu žiakov základnej školy. Od pána starostu dostali slávnostné šerpy. Zápisom
do pamätnej knihy obce Omšenie spečatili svoj prvý krôčik do novej školy. Obdarovaní krásnou knižkou sa spolu s rodičmi odobrali do I.A triedy, kde sa konečne bližšie
zoznámili so svojou pani učiteľkou. Ostatní školáci sa tiež
zvítali so svojimi vyučujúcimi a spolužiakmi. V radostnom
rozhovore sa podelili o prázdninové dobrodružstvá.	 
Na záver si všetci zaželajme na ceste za vzdelaním veľa
úspechov, chuti a elánu v novom školskom roku 2018/2019.
Mgr. Tatiana Pavlíková

Naši učitelia na medzinárodnej konferencii
Naši učitelia sa chcú vzdelávať, sledujú nové a aktuálne
trendy vo vyučovacom procese, zaujímajú sa o inklúziu
vo vzdelávaní. Svedčí o tom účasť šiestich vyučujúcich
z našej ZŠ na medzinárodnej konferencii v Nitre, ktorá sa
uskutočnila 28. augusta 2018. Organizovala ju UKF v Nitre
v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, ČR, ako aktivitu medzinárodného projektu Erasmus+ IncluSMe. Hlavným
riešiteľom projektu IncluSMe je Vysoká škola pedagogická
vo Freiburgu, Nemecko, s ktorou UKF v Nitre začala úspešnú spoluprácu už v roku 2010.
Medzinárodnej konferencie STEM vzdelávanie a inklúzia
kultúrnych odlišností sa zúčastnili vysokoškolskí učitelia
pripravujúci budúcich učiteľov, cviční učitelia zo základných
a stredných škôl, výskumní pracovníci v oblasti environmentalistiky a ekológie a predstavitelia rôznych inštitúcií, ktoré
sa venujú vzdelávaniu v uvedenej problematike. Účastníci
prišli z deviatich krajín: Bulharsko, Česká republika, Grécko,
Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Slovensko
a zastupovali spolu šestnásť univerzít.
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Stovku účastníkov konferencie v úvode privítal dekan FPV
UKF v Nitre prof. RNDr. F. Petrovič, PhD. a konferenciu pozdravili aj prorektorka UKF doc. PaedDr. J. Duchovičová,
PhD. a prodekan FPV RNDr. D. Vallo, PhD.. Celou konferenciou sprevádzala prítomných príjemným vystupovaním
doc. PaedDr. S. Čeretková, PhD.
Nosnými katedrami riešenia projektu IncluSMe sú Katedra
matematiky a Katedra ekológie a environmentalistiky FPV
UKF v Nitre, ktorých pracovníci konferenciu odborne i organizačne pripravili. V rámci odborného programu si účastníci
vypočuli tri hlavné prednášky týkajúce sa aktuálnych výstupov projektu IncluSMe v oblastiach: kultúrne aspekty inklúzie, vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov
v mimoškolských aktivitách a súčasné problémy ekológie vo
vyučovaní v kontexte inklúzie kultúrnych odlišností. Ďalšie
plenárne prednášky priniesli pohľady na inklúziu na základe
rôznych skúseností prednášajúcich či hľadísk prístupu k inklúzii. https://inclusme-project.eu/
A.Marčeková

Medzinárodný deň gramotnosti
Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
(UNESCO) od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku
bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa
konal v roku 1965 v Teheráne. Aj my sme sa rozhodli v našej
škole zorganizovať aktivity na pripomenutie si takéhoto dňa

a zároveň sa zapojiť do výzvy Metodicko-pedagogického
centra DP v Trenčíne. Do vyučovacieho procesu sme pre
žiakov zaradili rôzne aktivity a programy, zamerané na podporu zvýšenia gramotnosti, napríklad čitateľskej, digitálnej,
matematickej, finančnej, štatistickej, mediálnej, prírodovednej aj informačnej.
Mgr. Tatiana Pavlíková

Združenie sluchovo postihnutých mikroregión Teplička - deň zdravia
Keď som si dala otázku, čo je najdôležitejšie pre život človeka, odpoveďou bolo jediné slovo: ZDRAVIE.
Potrebuje ho batoľa, adolescent, dospelý, dôchodca a hľadá
ho každý zdravotne hendikepovaný jedinec.
Nasledoval druhá otázka bola: Dá sa zdraviu pomôcť? Určite! Rozhodla som sa osloviť kompetentných, t. j. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, (ďalej RÚVZ
TN). Vtedajšia riaditeľky, MUDr. Dobiášová Věra, uvítala
môj návrh. Zorganizovali sme prednášky o správnom životnom štýle seniorov, prednášku kardiológa, ortopéda, foniatra. O každú prednášku bol nečakaný záujem. Uskutočnili
sme besedu o zdraví s odborníkmi aj v Mestskej televízii.
Záujem o tieto aktivity ma podnietili dať vedieť aj ostatným
spoluobčanom, kúpeľným hosťom a návštevníkom mesta,
že o zdravie sa musíme starať v prvom rade sami, v spolupráci s odborníkmi.                                                                          
Po týchto skúsenostiach, som preložila Kúpeľom Trenčianske Teplice a Mestu Trenčianske Teplice projekt ZSP
MT – realizáciu podujatia  DEŇ ZDRAVIA, pre všetkých spoluobčanov mesta, kúpeľných hostí a návštevníkov mesta.               
Dňa 08. 06. 2018 sa konal už 10. ročník DEŇ ZDRAVIA,
ktorý podporuje najmä Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (ďalej DZ).
Občania majú možnosť absolvovať základné preventívne
vyšetrenia. Meranie  krvného tlaku, % tuku, hladinu cholesterolu, množstvo vydychovaného C02   , antropologické vyšetrenia, ukážky prvej pomoci, odborné poradenstvo
v oblasti zdravého životného štýlu, dohodnutie bezplatného
komplexného preventívneho vyšetrenia na RÚVZ TN – to
všetko v rámci jedného dňa.
V rámci 10. ročníka DZ, sme v hoteli zabezpečili výjazdo-

vú transfúznu stanicu Trenčín, dobrovoľné darcovstvo krvi ,
ktoré sa v rámci DZ , už realizovalo aj v niektorých predchádzajúcich ročníkoch.
Každý ročník DZ je sprevádzaný bohatým sprievodným
programom spojený s racionálnym a zdravým trávením
voľného času, ukážok cvičení, napr. ZUMBA, TAI CHI ,piloxing, jumping a pod. Návštevníci majú možnosť kúpiť si
produkty zdravej výživy, liečivé bylinky, domáce produkty
zdravého stravovania, liečivé kamene a pod. 10. ročníka DZ
oslávili členovia ZSP MT slávnostnou členskou schôdzou
dňa 08.júna 2018. Pozvanie na slávnostnú schôdzu prijali: PhDr .Štefan Škultéty primátor Mesta Trenčianske
Teplice, Ing. Milan Berec, starosta obce Trenčianska Teplá, Marcela Malová, zastupovala obec Omšenie, MUDr.
Ľudmila Bučková MPH, RÚVZ TN , MUDr. Magdaléna
Púčiková, ORL IL. Schôdzu sprevádzala hudobná skupina ZSUŠ Trenčianska Teplá, vedúci Tibor Ukropec.
V rámci programu schôdze, prostredníctvom projekcie
záznamu RTVS 2, relácie Televízny klub nepočujúcich
(ďalej TKN), si členovia zaspomínali na oslavu 20. Výročia ZSP. TTTv Trenčianske Teplice vysielala záznam
zo slávnostnej schôdze v relácii Obrazové vysielanie.
Záznam 10. ročníka DZ, ktorý sa konal dňa 09.júna 2018,
na námestí mesta Trenčianske Teplice.
Slovenský RTVS 2 , v relácii TKN,(televízny klub nepočujúcich vysielala záznam z DZ, dňa 30.júna 2018.
Mgr. Melánia Rabinova Ružičková
Poznámka: záujemci si môžu nájsť obe vysielania v archívoch.

Poplatky za hrobové miesta

Oznamujeme všetkým užívateľom/nájomcom hrobových
miest, ktorí ešte nemajú uzatvorené zmluvy na hrobové
miesta a zaplatený poplatok za hrobové miesta svojich
blízkych, že si môžu na Obecnom úrade v Omšení zaplatiť poplatok za hrobové miesto a podpísať zmluvu za
hrobové miesto.
Číslo hrobového miesta si môžete pozrieť priamo na cintoríne alebo cez stránku obce Omšenie - virtuálny cinto-

rín, ktorý umožňuje výber cintorínov a prehliadanie hrobových miest a pod.
Dovoľujeme si preto požiadať všetkých užívateľov/nájomcov hrobových miest, aby si prišli skontrolovať platby
za hrobové miesta, zaplatiť poplatky za hrobové miesta
a uzatvoriť nájomné zmluvy.
Ďakujeme za pochopenie
OBEC Omšenie

V prípade, že poplatky za hrobové miesta nebudú uhradené, obec Omšenie bude postupovať v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
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Pripomenuli si Deň ústavy SR
Starosta obce Mgr. Alojz Marček a predsedníčka MO Matice
slovenskej v Omšení Helena Matuščinová si s ostatnými

účastníkmi oslavy 1.9.2018 v Trenčianskych Tepliciach pripomenuli 26. výročie Ústavy SR.

Zviera už na Slovensku oficiálne nie je vecou
Od 1. septembra 2018 nadobudla na Slovensku účinnosť
novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá definuje zviera ako živého tvora a cítiacu bytosť. Po novom, sú
majitelia povinní dať psa začipovať do 12 týždňov od ich
narodenia. Takáto povinnosť zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Veterinár už nebude môcť ošetriť nezačipovaného psa. Výnimkou budú len nevyhnutné prípady ohrozujúce život psa a
človeka. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník
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psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní
prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako musí postupovať aj pri úhyne psa. Čip musí mať aj tehotná sučka.
V prípade plánovaného rozmnožovania ju musí majiteľ dať
zaregistrovať ešte pred pripustením, v prípade neplánovaného otehotnenia bezodkladne. Majiteľovi psa, ktorý má byť
podľa zákona začipovaný a nie je, hrozí pokuta 50,- €.
-red-

Dožinky
Leto sa vo svojom plnom rozvoji rozpálilo žeravým slnkom,
ktoré pozlátilo bujný, dozretý klas obilia. Na usilovného
gazdu - keď si po nedeľňajších odpoludniach vychádza na
pole obzrieť Božie požehnanie, tohtoročnú úrodu, nádejný
chlieb! – usmieva sa plavá úroda. Obilie už dozrelo v tučné
klasy.
„Z pondelka začneme so žatvou...“
Povoláva si teda svojich robotníkov – ktorých si bol zabezpečil ešte pred Veľkou nocou, aby boli istí. U chudobnejších
si odbaví žatvu sám žnec so svojou ženičkou, prípadne susedom, alebo s rodinou.
Sú štyri hodiny ráno. Ženci a žnice sa pri zvukoch veselého
spevu poberajú na pole alebo vezú na dlhom rebrináku.
I vedúci gazda ide s nimi. Na poli ho oviažu provieslom. To
po starodávnom znamená vykúpiť sa. Dá im teda páleného,
aby im rozohrialo žily k práci.
Potom si pokľaknú, prosiac Boha o požehnanie ich práce.
Rozzvučala sa symfónia cvendžiacich kôs, kosákov a ........
(v rukopise nečitateľné slovo) hrabieľ. Slniečko vystrčilo svoju vyspatú hlávku spoza obzoru a práca na poli vrie. Chlap
kosí, žena za ním odoberá a tretia robí proviesla. Zrovna iné
ukladajú tie hrste, čo odobrala za koscom. Takto od rúk do
rúk sa nakopí a uviaže do snopov. Raž z 15 snopov uložia
do kríža. Hromádka žita má 13 snopov, jačmeňa 11, ovsa
len 9 – lebo je veľmi ľahký, vietor by ho rozfúkal. Do jedného
snopu idú 2 hrste (náručie), to je toľko, čo zachytí a odloží
žena s kosáčikom. Najnovšie sa viaže i do špagátov. Proviesla si pripravili už vopred – ešte cez zimu.
Počas tejto práce gazda prichádzal robotníkov pozrieť. Vítajú ho spevom – náladou narážajúc na nádejný oldomáš. Po

kosení si zo všetkého obilia odložia tie najkrajšie klasy na
uvitie žatevného venca.
Žatva sa skončila. Družina žencov a žníc sa poberá do domu
gazdu. Jeden z mladých žencov nesie na hlave veniec. Tento má výzor majestátnej koruny. Pestria ho mak, sinokvet a
iné poľné kvety. Krášlia ho stuhy a mašličky z farbistého papiera. Ovenčeného junáka z oboch strán sprevádzajú dvaja
mládenci – s ovenčeným provieslom siahajúcim cez plecia
po pás. U väčších gazdov sedia na rebrináku i so staršími
žencami.
Idúcky hučí ovzdušie ich spevom. Ozýva sa zdravé výskanie
veselej mysle, pri krokoch tancujúci výskajú. Spevy sú do
pochodu: „Na zelenej lúke sedí zajac, prepletá nôžkami ako
najviac, i ja bych tak prepletala, kebych také nôžky mala,
jako zajac...“
Sú to dožinky s tradičnými slávnosťami, spevmi a tancami.
Irena Molecová-Vagačová

Ako v Omšení uzrela svetlo sveta káblová televízia
Na začiatku (takmer pred tridsať rokmi) slovo satelit sa
v Omšení skloňovalo vo všetkých pádoch. Bolo to veľké
očakávanie z nového, čo sa chystala urobiť skupina
nadšencov. Z toho bola i veľká nedôvera občanov, či to
bude funkčné, keď mali sumu vložiť na účet. Okrem programu československej jednotky a dvojky sme chceli za socializmu prijímať i televíziu Viedeň cez vykrývač na Hollých
Vŕškoch. V dopise poslanom v mene obecného úradu na
telekomunikácie do Banskej Bystrice nám prišla odpoveď,
že prijímať Viedeň sa môže, ale vysielať pre občanov sa
nesmie. Po zmene politického systému v roku 1989 sa otvorili možností v podnikaní a prijímaní iných televízii. V roku
1990 sa Anton Bajzík, Ján Baláž, Ľudovít Riečický a Ing.
Ondrej Marček rozhodli, že zrealizujú satelitnú televíziu
pre celú dedinu. Bol to odvážny plán, lebo to bolo vtedy
niečo nové a nepoznané. Hlavný koordinátor bol Ing. Ondrej Marček, ktorý mal najväčšie skúsenosti v elektronike
a zároveň dokázal zohnať firmu na realizáciu. V začiatkoch
to majiteľ firmy hradil zo svojich peňazí!!! Obec Omšenie
vložila na účet 200 000,- Sk, aby sa mohlo nakúpiť základné
vybavenie na zrealizovanie televízneho káblového rozvodu
v obci. Všetci sme tŕpli, či občania budú posielať peniaze na
účet, pri postupnom pripájaní viacej staníc a v dobrej kvalite.

Štyria menovaní mali rozhodovací hlas a zamestnanci úradu
mali podpisový vzor na vyberanie a platenie faktúr. Tým, že
účet bol dvakrát istený, tak sa z účtu nemohla stratiť ani
koruna. Zo začiatku nastali aj komplikácie. Niektorí odpájali zosilňovače, evidovali sme neplatičov, ale najviac problémov narobili občania s neodborným pripájaním ďalšieho
televízora. Od nich išla slabšia kvalita zvuku i obrazu. Druhý
raz sme tŕpli, keď prišla kontrola z telekomunikačného úradu
z Bratislavy a chceli nám dať pokutu milión korún. Nemali
sme sa čím preukázať, na zhotovenie a vysielanie káblovej
televízie. Bolo šťastie , že skorej sme dali do užívania
káblovú televíziu ako sa schválil zákon o vysielaní v Národnej rade. Preto nás len usmernili na odstránenie závad.
Pôvodný zámer životnosti satelitu bol asi na desať rokov.
Tým, že obecný úrad postupne dofinancovával novšiu techniku a dobrá práca Jána Šebáka o zariadenie, tak satelit
vydržal 25 rokov. Začiatok káblovej televízie bol v roku
1991. V priebehu rokov prešiel viacerými rekonštrukciami.
Ukončenie vysielania z osemnástimi programami bol december 2016. Dnes môžeme konštatovať, že týmto dielom,
v tom čase, sme predstihli dobu o dvadsať rokov. Dnes už
je to len história.
Ján Baláž
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Tamara LAUŠOVÁ
Klára IMRICHOVÁ
Alžbeta HÍREŠ
Tatiana ŠEVČÍKOVÁ
Tobiáš KAZÍK
Rebecca MARČEKOVÁ
Oliver ČÍK
Navždy nás opustili
Anna BAJZÍKOVÁ
Pavlína MARČEKOVÁ
Terézia TINKOVÁ
Anna BAJZÍKOVÁ
Anna MARUŠINCOVÁ
Eva ZAGRAPANOVÁ
Marek MARTIŠKA
Pavol KIJAC
Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50. rokov
Ján SUCHÝ
Ľubomíra BALÁŽOVÁ
Jana VRANOVÁ
60. rokov
Miroslav KOHÚT
Vladimír GAŠPAR
Ján DVORSKÝ
Elena TAŠÁROVÁ Ing.
Július KIJAC
Mária MARČEKOVÁ
Júlia KOHÚTOVÁ
Mária MIČKOVÁ
Jozef MALLO
70. rokov
Helena VÁCLAVOVÁ
Jozef VÁCLAV
Jarmila VRANOVÁ
Veronika MARČEKOVÁ

Čo všetko prezradili staré noviny
21 rokov nezvestný.
V obci Omšenice (sic!) pri Tr. Tepliciach
spreneverila sa Jánovi Dvorskému, ktorý
chodil ako podomový obchodník svetom,
žena. Ján Dvorský prišiel domov a keď
sa o nevernosti ženy dozvedel, pohádal
sa s ňou a ušiel svetom, zanechajúc
dvoch malých chlapcov. 21 rokov minulo
od vtedy, až začiatkom tohoto mesiaca
neočakávane prišiel z Maďarska ako
65-ročný strhaný a ubiedený starec do
kruhu svojej rodiny.

prevádza „Orol“ i v malých dedinkách.
Divadelné predstavenie v Omšení. In:
Slovenský národ : neodvislý autonomistický denník, roč. II, č. 12, 16.01.1926, s.
8.
Olajzia Marčeková – správne Alojzia,
neskôr vydatá Malová (1905-1987).
Tlačiarenský škriatok.
Anton Marček (1904-1982)
Jozef Bielik (1904-1983)
J. Václav – nemožno presne určiť
totožnosť

21 rokov nezvestný. In: Slovenský národ :
neodvislý autonomistický denník, roč. I, č.
117, 24.09.1925, s. 8.
Uskutočnená pomsta.
V obci Omšenie pri Tr. Teplej v deň posJán Dvorský (1863-1934), ženatý s Mon- viacky kostola, 30. októbra v nočnej dobe
ikou Bajzíkovou (1873-1950); bývali u vypukol oheň v prostred dediny. Zhorely
Dvorských. Ich synovia boli Pavol (1898- Rehorovi Porubčanovi 2 humná, naplnené
1977), manžel Barbory Kotešovej a Matúš obilím a krmivom. Rehor Porubčan 1903(1900-?), manžel Anny Adamusovej. Po 1985 mal známosť s vdovou Katerinou
Jánovom odchode sa Monike narodil tretí Križanovou, slúžkou u Jozefa Blušku,
syn – Cyril Dvorský (1903-1977), neskôr bývalého lesného na Baračke, a keďže si
manžel Júlie Košíkovej.
Porubčan inú berie za ženu, Križanová sa
mu vyhrážala v listoch, že ak si ju nevezme
za ženu, vypomstí sa na ňom podpálením.
Divadelné predstavenie v Omšení.
A skutočne, v nedeľnej tichej noci začalo
Jednota „Orla“ v Omšení (pri Trenč. Te- Porubčanovi horeť v humne a len Božskej
pliciach) usporiadala dňa 10. januára di- prozreteľnosti sa môže ďakovať, že v noci
vadelné predstavenie. Predniesli div. hru nebol vietor, lebo ináč pol dediny by bolo
„Zlé jazyky“ za režisérstva pána organistu- padlo v obeť pomsty. Žandári ihneď začali
učiteľa Hollého. Hra sa dosť skvele vy- pátrať, a po vypočutí svedkov, ktorí videli v
darila, hoci v Omšení div. predstavenie je nočnej dobe bežať ženskú dole cestou, a
zriedkavosťou. Jestli sa také predstave- na základe jej vlastných dopisov ju zatkli.
nia budú častejšie opakovať, získa Orol
cenných ochotníkov – hercov. Z hercov Uskutočnená pomsta. In: Slovenský národ
zvlášť vynikali Olajzia (sic!) Marčeková, : neodvislý autonomistický denník, roč. IV,
Anton Marček, J. Bielik, tiež J. Václav a č. 46, 12.11.1927, s. 4.
iné. Zaiste obdivuhodná a chválitebná je
práca, ktorú napriek veľkým ťažkostiam
-mm-

75. rokov
Mária BALÁŽOVÁ
80. rokov
Brigita DOHNALOVÁ
92. rokov
Anna BIELIKOVÁ
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