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Advent
Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej
nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok,
zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme

sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé
želajme si spolu, a potom spoločne k štedrovečernému
stolu.

Spokojné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu najbližších
a veľa zdravia v roku 2019 praje REDAKCIA

Vianoce
Vianoce sa v kresťanskom svete začali oslavovať v 4. storočí. Tento sviatok pripadol na deň zimného slnovratu. Pôvodné pohanské zvyky cirkev zmenila na kresťanský sviatok.
Boli to vlastne oslavy zrodu nového života, keď sa zimná
príroda začína pripravovať na jarný rozkvet. Preto sa vo vianočných želaniach často spomína bohatá úroda, plné stoly
a stodoly.
K súčasným Vianociam patrí niekoľko neodmysliteľných vianočných symbolov. Jedným je aj vianočný stromček. Prvá
písomná zmienka o ozdobenom vianočnom stromčeku pochádza z Alsaska z roku 1507.
U nás sa stromčeky objavujú koncom 18. storočia. Nie je
známe, prečo sa používal ihličnatý stromček. V ľudových
obradoch však zeleň znamenala zrod nového života. U nás,
v ľudovom prostredí, sa vianočné stromčeky zdobili ovocím,
zväzkami strukovín, alebo koláčikmi.
Stromček nebol prvou rastlinou, ktorou si ľudia v čase zimnej rovnodennosti zdobili príbytky. Už dávno v histórii bolo
zvlášť obľúbené imelo biele, ktorému pre jeho odolnosť a
stále zelenú farbu pripisovali čarovnú moc.
Medzi novodobé zvyky patrí výroba vianočných jasličiek,
ktorých pôvod spadá do 11. storočia, keď v kostoloch a kláštoroch boli vystavované obrazy s motívom narodenia Krista.

V roku 1223 František z Assisi postavil prvé naozajstné jasličky s voskovým dieťaťom v životnej veľkosti. Ich súčasťou
boli aj živý vôl a somár.
Jedným z najznámejších symbolov dnešných Vianoc je aj
vianočná pieseň Tichá noc. Text piesne zložil v roku 1816
duchovný Mariánskej fary v rakúskom Lungau Joseph Mohr.
Mala obrovský úspech, postupne bola preložená do ďalších
jazykov a dodnes je už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc
na celom svete.
Tradičný je aj výber štedrovečerných jedál. U slovanských
národov mal štedrovečerný stôl symbolizovať hojnosť. Pod
obrus sa dávali peniaze alebo hrsť obilia, aby ich v budúcom
roku bolo viac. Počas Štedrého dňa sa však držal prísny
pôst.
Na Štedrý večer sa mal každý najesť dosýta. K vianočným
zvykom patrilo, že aj dobytok v tomto období dostal lepšie
kŕmenie.
Je jedno, či v tomto období ľudia oslavovali zimný slnovrat,
koniec starého roka, alebo narodenie kresťanského spasiteľa. V minulosti i dnes sú vianočné sviatky považované za
oslavu priateľstva, pokoja a mieru ľudí dobrej vôle. Nuž teda
šťastné a veselé...

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE OMŠENIE
Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Omšenie dňa 10.12.2018 zložil starosta Mgr. Alojz
Marček a novozvolení poslanci Ing. Viliam Václav, Ing. Eva
Bajzíková, Daniel Václav, Pavol Krištofík, Marián Bajzík, Ľubomír Marček, Tomáš Gašpar, Matúš Kohút, Rudolf Dorušinec, zákonom predpísaný sľub a ujali sa svojich funkcií.
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa 27.11.2018
schválilo:
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2019
• Správu o výsledku kontroly vedenia osobných spisov zamestnancov, zaradenia zamestnancov do platových tried
a platových stupňov Obecného úradu Omšenie
• Návrh na odročenie bodu č. 8 Návrh na schválenie zámeru na odpredaj obecného pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – p. Tašárová na ďalšie zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
• Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Omšenie
629, 914 43 Omšenie za školský rok 2017/2018
• Plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s materskou školou, Omšenie 629, 914 43 Omšenie v školskom
roku 2018/2019
• Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu
školských objektov školám a školským zariadeniam so
sídlom na území obce
• Program odpadového hospodárstva obce Omšenie na
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roky 2016 až 2020
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 Prevádzkový
poriadok pohrebiska a Domu smútku v Omšení
• Návrh na odročenie bodu č. 15 Návrh na schválenie zámeru na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Pavol Pavlacký - KOVOSPOL až do vypracovania dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 4/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Omšenie
• Návrh na odročenie bodu č. 16 Návrh na schválenie zámeru na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Katarína Homolová – MIKA až do vypracovania dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 4/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Omšenie
• Na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb.
z. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta Zákona č.
253/1994 Zb. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov od 1.12.2018 zvýšenie minimálneho platu starostu o 35%
• Rozpočtové opatrenia č. 20 - 22
• v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2019,
2020, 2021 bez programovej štruktúry.
• rozpočet obce Omšenie na rok 2019
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 4/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Omše-

nie, doplnené o pripomienky s účinnosťou od 1.1.2019
• Pozastavenie podnikateľskej činnosti obce Omšenie od
1.1.2019
Zobralo na vedomie:
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
04.09.2018
• Správu o výsledku kontroly zameranej na kontrolu pokladničnej hotovosti Obecného úradu Omšenie
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok
2019
• návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021
zrušilo:
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 Požiarny poriadok obce
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 3/2011
Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Omšení, schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Omšenie dňa 10.10.2011 vrátane dodatkov
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 3/2017

Z pohľadu starostu

Vážení spoluobčania, milí priatelia.
Nie je tomu tak dávno, čo sa zatvorili dvere volebných miestností a komunálne voľby sa stali minulosťou.
Občania si v nich na ďalšie štyri roky
zvolili svojich zástupcov do miestnych samospráv a inak to nebolo
ani v našej obci. Aké vlastne boli a
čo nám priniesli? Oproti tým predchádzajúcim sa vyznačovali nielen veľmi nízkym počtom kandidátov na jednotlivé posty v
miestnej samospráve, ale aj historicky jednou z najnižších
volebných účastí v našej obci. Napriek tejto skutočnosti by
som chcel vysloviť moje úprimné poďakovanie všetkým tým
občanom a voličom, ktorí ma v mojej kandidatúre na post
starostu obce podporovali a odovzdali mi svoj hlas. Veľmi
pekne ďakujem aj ostatným voličom, ktorí využili svoje právo voliť a odovzdali svoj hlas v prospech ich kandidátov. Aj
napriek tomu, že na post starostu som kandidoval len sám,
chcel by som sa ešte raz poďakovať za prejavenú dôveru a
spoluprácu s vami počas celého volebného obdobia. Veľmi
si ju vážim a cením. Aj naďalej sa budem snažiť pokračovať
v nastolenej práci pre blaho a napredovanie našej krásnej
obce, ktorá je pre mňa prioritou a cťou zároveň. Poďakovať by som sa chcel aj v mene novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva, z ktorých sú viacerí na tomto poste
noví. Verím však, že dôveru, ktorú ste do nich vložili sa Vám
vynasnažia vrátiť. Moje poďakovanie patrí aj poslancom
Obecného zastupiteľstva, ktorým sa končí funkčné obdobie
a ktorí sa rozhodli v nadchádzajúcom volebnom období nekandidovať. Odviedli kus dobrej práce a aj oni majú významný podiel na tom, čo sa v našej obci za práve sa končiace
volebné obdobie zrealizovalo a vybudovalo. Poďakovať sa
patrí aj pracovníkom a pracovníčkam obecného úradu za ich
odvedenú prácu, ale aj členom miestnych volebných komisií

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Omšenie, schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Omšenie dňa 13.12.2017
uložilo:
• starostovi obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok
2019 na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v
termíne: do 31.1.2019
• starostovi informovať OcZ o schválených rozpočtových
opatreniach podľa bodu B na najbližšom zasadnutí OcZ
po ich prijatí v termíne: rok 2019
splnomocnilo:
• starostu obce Omšenie povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce, ak sa
zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami
iných výdavkov v sume max. 2000 € v jednom prípade
• starostu obce Omšenie povoľovať presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max.
10 000 € ročne

za prípravu a hladký priebeh komunálnych volieb. No a v
neposlednom rade aj všetkým vám, ktorí ste sa počas celého volebného obdobia aktívne zapájali do spoločenského
diania v našej obci a urobili niečo preto, aby bola naša obec
stále príťažlivejšou a prosperujúcejšou.
S blížiacim sa nástupom zimného obdobia chcem požiadať
všetkých vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje vozidlá a dopravné prostriedky na miestnych
komunikáciách a chodníkoch. Okrem toho, že miestne komunikácie musia byť zo zákona prejazdné a dostupné pre
vozidlá hasičského zboru a záchrannej zdravotnej služby,
mali by byť plne prejazdné aj pre vozidlá vykonávajúce zimnú údržbu komunikácií. Bezohľadné parkovanie veľmi sťažuje údržbu miestnych komunikácií. To má za následok, že
tieto úseky sa potom nedajú poriadne očistiť od snehu, tvorí
sa na nich namrznutá vrstva snehu a ľadu. Neupravený povrch následne sťažuje nielen pohyb občanov, ale aj premávku ako takú. Nevynímajúc skutočnosť, že výčitky občanov
sú potom smerované na obec. Pritom uvedené problémy si
spôsobujeme sami svojim nezodpovedným prístupom a konaním. Obec môže za danej situácie len sotva niečo robiť,
keď mechanizmom určeným na odhŕňanie snehu, resp. zimnú údržbu stoja v ceste nastavené vozidlá. Takže ešte raz sa
obraciam a apelujem na všetkých vodičov, aby svoje vozidlá
počas zimného obdobia parkovali vo svojich dvoroch a keď
už skutočne nemajú inú možnosť, tak aspoň počas sneženia nech neparkujú vozidlá na miestnych komunikáciách a
chodníkoch, aby sme ich mohli riadne udržiavať. Za pochopenie a spoluprácu vopred veľmi pekne ďakujem.
Popri množstve rôznorodých povinností sme takmer ani nezaregistrovali, že sa nám blíži koniec ďalšieho kalendárneho roka a to je aj čas na akési bilancovanie. Aký bol? Čo
nám priniesol? Za seba môžem povedať, že to bol rok veľmi
náročný, kedy bolo potrebné zrealizovať a dokončiť viacero
rozpracovaných projektov, ale aj operatívne riešiť množstvo
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pokračovanie zo str. 3

iných povinností, vrátane tých nových, ktoré v priebehu roka
na plecia miestnych samospráv uvalil štát. Nebolo to vždy
jednoduché, aj keď pre radového občana to tak možno na
prvý pohľad nevyzeralo. Vyžadovalo si to množstvo úsilia
a plného nasadenia či už zo strany starostu, pracovníkov
obecného úradu, ale aj poslancov obecného zastupiteľstva.
Napriek všetkému si dovolím konštatovať, že úlohy a projekty, ktoré sme si predsavzali, sme aj splnili. Poďakovanie za
to patrí všetkým, ktorí sa na nich určitým spôsobom podieľali. Ich vymenúvanie by zabralo veľa miesta, avšak odpočet
toho, čo sa za posledné 4 roky u nás v obci zrealizovalo,
alebo aj akýsi odpočet vykonaného vám bol zaslaný formou
letáku do každej domácnosti.
V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami a koncom
tohto kalendárneho roka by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa podieľali na správe vecí verejných,

ale aj všetkým ostatným, ktorí v priebehu tohto roka urobili
niečo pozitívne a užitočné pre našu obec. Som veľmi rád,
že u nás v obci takýchto občanov ešte máme a preto si zaslúžia naše veľké poďakovanie a uznanie. Slová vďaky by
som chcel vysloviť aj školským zariadeniam v obci, pánovi
farárovi, miestnym organizáciám a združeniam, záujmovým
spolkom, ale predovšetkým Vám milí občania za to, že sa
snažíte o to, aby naša obec napredovala a bola stále krajšou
a príťažlivejšou. Za to Vám ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov Vám prajem predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti, spokojnosti,
životného elánu a krásnych chvíľ. Prežite Vianoce v pokoji
a tešte sa na chvíle, strávené v kruhu svojich najbližších a
priateľov. Všetkým občanom zo srdca želám požehnaný a
úspešný nový rok 2019.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
Počet voličov zapísaných v zozname 		
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní		
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
		
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva		
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby starostu obce		

1603
490
490

30,57 %
30,57 %

477

29,76 %

415

25,89 %

SMER – sociálna demokracia
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka 		
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka
SMER – sociálna demokracia

345 hlasov
337 hlasov
334 hlasov
281 hlasov
280 hlasov
271 hlasov
256 hlasov
256 hlasov
202 hlasov

Za starostu obce bol zvolený
Mgr. Alojz Marček, nezávislý kandidát, s počtom 415 hlasov
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:
Ing. Viliam Václav
Ing. Eva Bajzíková
Daniel Václav
Pavol Krištofík
Marián Bajzík
Ľubomír Marček
Tomáš Gašpar
Matúš Kohút
Rudolf Dorušinec

Na prvú adventnú nedeľu sa konal v miestnom kostole koncert, ktorý organizovala Súkromná základná umelecká
škola. Kostolom zneli známe piesne a hudobné nástroje, deti sa predstavili svojim rodinám, rodičom, starým rodičom,
ktorí ich odmenili potleskom.
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Stretnutie seniorov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
V spoločenskej miestnosti obchodného domu si dňa 28.
októbra 2018 Obec Omšenie uctila svojich seniorov spoločným stretnutím. Slávnostný prípitok a príhovor predniesol
starosta obce Mgr. Alojz Marček, vdp. farár Mgr. Miroslav
Lysičan sa prítomným prihovoril modlitbou v starobe. Darčeky od obce a pani starostovej, gratulácie jubilantom, spoločné rozhovory, piesne v podaní ľudovej hudby zo Selca
a atmosféra nabitá srdečnosťou, to všetko patrilo k tomuto
vydarenému stretnutiu.
							
-red.V období adventu by nemala byť prioritou nákupná horúčka v obchodoch, lebo Vianoce nie sú len o daroch a vlastne
bez Krista a jeho prijatia nemajú tieto sviatky význam. Veriaci by sa mali viac upriamiť na duchovné pozdvihnutie, na
zmysel príchodu Ježiša Krista, ktorý priniesol ľuďom posolstvo lásky a nádeje. Aj v našej obci sa stalo zvykom, že sa
počas adventu zapaľujú od 1. adventnej nedele sviečky na
adventnom venci.

Seniori na výlete do baziliky na Velehrade, Buchlovického
zámku a zámockých záhrad dňa 10.10.2018.

Mikulášsky jarmok sa konal 9.12.2018 na námestí v
Omšení. Deti dostali od Mikuláša balíčky so sladkosťami a nechýbala dobrá zábava
Obec dala do predaja stolový kalendár na rok 2019,
v ktorom sú zozbierané recepty nielen tých prastarých, ale
i dnešných starých mám. Kalendár si môžete zakúpiť v novinovom stánku, na Obecnom úrade v Omšení a v knižnici.

Obec uspela v súťaži o osobné motorové vozidlo
Obec Omšenie uspela v súťaži, ktorú pripravil Úrad pre
verejné obstarávanie v spolupráci so Združením miest a
obcí Slovenska o získanie osobného motorového vozidla
VW Passat z vozového parku Úradu pre verejné obstarávanie. V piatok 30.11.2018 vozidlo prevzali starosta obce Mgr.
Alojz Marček a jeho zástupkyňa Marcela Malová priamo na
Úrade pre verejné obstarávanie v Bratislave.
Prioritným účelom, na ktorý bude získaný automobil slúžiť,
bude dovoz stravy seniorom. V roku 2016 obec dostala
Ocenenie Senior Friendly za pomoc a zvyšovanie kvality
života seniorov. Získaný osobný automobil pomôže obci ku
kvalitatívne lepšej pomoci seniorom, ktorých je v súčasnosti okolo 400.
-red5

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ
Na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015 sa uskutočnilo v mesiaci
september a október prvé celoplošné testovanie žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2018/2019. Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a
ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady,
môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa
deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni. Úvodné testovanie je zámerne realizované v
1. ročníku (pri vstupe do školy), pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, a ak, tak ju realizujú
len krátku dobu. Testovanie sa vybraných žiakov „dotkne“
ešte raz - v 3. ročníku – kedy sa bude overovať stabilita nájdených športových predpokladov, resp, individuálnych športových profilov (deti sú tomto období v rámci ontogenézy
ešte pred pubertou). 		

Dňa 23.10.2018 sa konala v našej športovej hale Športová
olympiáda prvákov. Takto sme pomenovali symbolicky spomínané testovanie pohybových predpokladov. Naši najmenší žiaci si prišli zašportovať i zasúťažiť v týchto disciplínach:
predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta,
ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4 × 10 m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov a vlajková naháňačka. Spomínaným disciplínam predchádzali testy - váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky. Výkony
z jednotlivých disciplín boli starostlivo zaznamenávané do
určených hárkov a elektronicky zaslané do Národného športového centra. 		
Malí športovci si užili športové výkony, za ktoré boli zaslúžene odmenení symbolickou medailou.
Mgr. Tatiana Pavlíková

Zážitková matematika
V rámci Týždňa vedy a techniky 2018 sa pracovníci a doktorandi Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v
Nitre prechádzali po viacerých slovenských mestách a predstavili žiakom, učiteľom i študentom učiteľstva matematiky a
študentom učiteľstva primárneho vzdelávania možnosti tvorby matematických úloh spojené so zážitkovou matematikou
a matematikou mimo školskej triedy a to všetko s podporou
digitálnych technológií: webovej databázy úloh a prechádzok a mobilnej aplikácie, ktorá mapuje pohyb riešiteľov v
teréne a tiež úspešnosť riešiteľov pri riešení jednotlivých
úloh.(Webová stránka: www.mathcitymap.eu)
V piatok 9.novembra vysokoškolskí pedagógovia z Nitry doc.
PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Mgr. Imrich Jakab, PhD. zavítali do našej základnej školy, aby s ôsmakmi a deviatakmi

absolvovali „Matematické prechádzky“ s využitím interaktívneho portálu, mobilov a s úlohami o konkrétnom objekte
– detskom ihrisku. Naši žiaci formou skupinovej práce ukázali veľmi dobré zručnosti pri naplánovaní detského ihriska.
Brali ohľad na matky s deťmi, na ekológiu, multifunkčnosť a
bezpečnosť, ale navrhli aj finančné zdroje na vybudovanie
nimi navrhnutého ihriska. Pri prezentácii vlastných projektov ukážkovo odvážne predniesli svoje myšlienky, plány. V
tomto vyučovaní žiaci využívali vedomosti z viacerých predmetov, ale aj praktické skúsenosti získané mimo vyučovania. Presvedčili nás o tom, že naši mladí ľudia vedia, ako na
to...			
A. Marčeková

Milí čitatelia, ďakujeme Vám, že ste zachovali priazeň našej obecnej knižnici
v Omšení aj v roku 2018. Už teraz sa tešíme na ďalšie projekty či podujatia,
do ktorých sa spoločne zapojíme a na knižné novinky, ktoré Vám budeme
môcť sprostredkovať. Veríme, že knižnica bude i naďalej miestom, kam budú
s radosťou prichádzať deti, dospelí i seniori, aby objavovali čaro knižného
sveta a kvalitne stráveného času.
Najmladšia čitateľka – Adelka Pištová
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Dobrý skutok sa počíta!
Ľudia sa na sociálnych sieťach bežne chvália tým, čo si kúpili, čo raňajkujú a čo nosia. Teraz
je čas pochváliť sa tým, komu sme pomohli. Zapojiť sa môže každý! Stačí spraviť dobrý skutok a podporiť akúkoľvek dobrú vec či organizáciu podľa vášho výberu.
Takto znela výzva, do ktorej sa naša škola zapojila v týždni
od 26.novembra do 2.decembra. Iniciátormi boli žiaci ôsmeho ročníka a vykonaný dobrý skutok sa stal súčasťou celosvetového sviatku obdarovania pod názvom #MozemPomozem a #GivingTuesday.
Cez školský rozhlas vopred oboznámili všetkých žiakov
našej školy so zámerom pomôcť a na druhý deň rozbehli
zbierku, ktorú ukončili 26.11. Vyzbierané „eurička“ použili
na nákup pomôcok z dreva a omaľovanky pre deti, ktoré
navštevujú Spojenú školu internátnu v Trenčianskej Teplej.
V utorok 27.11. v deň #Giving Tuesday, osobne, s pani učiteľkou dar deťom odovzdali. Deti sa potešili a pani učiteľky prekvapili. Spoločne strávili s nimi dopoludnie, keď čas
využili na rátanie príkladov, na súboje v pexese, rôzne hry,
oboznámili sa s priestormi a pohostili sa keksíkmi a ovocným čajom. Žiaci z Trenčianskej Teplej ukázali svoju šikovnosť a zahrali rozprávku Tri prasiatka. Radosť zo stretnutia
a obdarovania bola vzájomná a vďaka patrí žiakom a pani
učiteľkám z oboch škôl.
Ing. S. Široká

Výtvarná súťaž „Ochranárik“
Pri príležitosti osláv národného „Dňa čísla tiesňového volania 112“ zorganizoval Okresný úrad Trenčín dňa 3. decembra 2018 workshop pre deti, ktorého súčasťou bolo ocenenie najlepších výtvarných prác výtvarnej súťaže „Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému:
„Veď aj ja som záchranár“.
Žiačky našej školy Sofia Dorušincová (4.A) a Karolína Václavová (5.A) za svoje výtvarné stvárnenie náročnej práce
ZÁCHRANÁROV získali 2. a 1. miesto, pričom Karolínka
postupuje ďalej do krajského kola. Dievčatá gratulujeme!
PaedDr. A.Marčeková

V pondelok 26.11. sa konalo regionálne kolo súťaže „Trenčianske hodiny“ v speve piesní z Trenčína a okolia. Naši
víťazi školského kola Sára Kramorišová (3.A) a Vladimír
Uherko (6.A) vzorne reprezentovali v Trenčíne našu školu
a obec.

Technická olympiáda
Dňa 29.11.2018 sa na ZŠ Novomestského v Trenčíne
uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Po prvý
raz sa ho zúčastnila aj naša škola v kategórii B – žiaci 6.
a 7. ročníka. V silnej konkurencii nás reprezentoval Matúš
Rosina, žiak 6.A triedy, ktorý sa umiestnil na 3. - 4. mieste.
Účastníci si zmerali vedomosti a zručnosti v teoretickej aj
praktickej časti.
Mgr. Silvia Mikotová
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Sušenie ovocia v Omšení

Naši otcovia sušili slivky, hrušky a jabĺčka, z ktorých sa nakrájali malé kúsky a tie sa po usušení nazývali oštiepky.
Ako deti sme oštiepky často jedávali pri zimnom športovaní,
ktoré nám pripomínali žuvačky. Že sušené ovocie je veľmi
zdravé, to každý zistí na kráľovskom tróne, kde sa príjemne sedí bez ťažkostí. Sušenie v kuchyni na šporáku, alebo v trúbe bolo veľmi zdĺhavé pre malé množstvo. Ján Holý
(1891-1960) postavil sušiereň (omšenské pomenovanie) na
sušenie ovocia. Tento domček stál u Holých asi 20 metrov
od potoka, oproti dvom kaskádam po pravej strane. Spredu sa cez dvere vchádzalo dnu a po dvoch stranách uličky

boli regále, do ktorých sa vsúvali lesky s ovocím. Lesky
boli drôtené sitá štvorcového tvaru a upevnené do rámu, na
ktorých bolo rozložené ovocie. Zozadu domčeka bolo nižšie
položené ohnisko na prikladanie dreva. Ďalšie štyri menšie
sušierne boli pri Hlinníku, takže celkove ich bolo päť. Pri
dobrej úrode boli poradovníky. Pri združstevňovaní v roku
1959 sa hodne ovocných stromov zničilo, vek majiteľov a
rozmáhajúci sa obchod zapríčinilo ukončenie sušenia ovocia v Omšení. Dnes sa ovocie uskladňuje, alebo šrotuje do
sudov, takže poradovník zostal - ale v pálenici.
Ján Baláž

Turisti v Malej Fatre

Počas slnečných a teplých septembrových dní od 12.9. do
16.9.2018 navštívil náš turistický oddiel jedno z najkrajších
pohorí na Slovensku – Malú Fatru. Prvý deň sme vybrali náročnú trasu zo Snilovského sedla cez Pekelník, Malý Kriváň,
popod vrch Suchý, chatu Pod Suchým až do Varína. Trasu
cca 20 ks sme prešli za 7 hodín. Vrátili sme sa až podvečer
unavení ale spokojní.
Druhý deň sme sa rozhodli pre náučný chodník Jánošíkových chotárom. Trasa menej náročná, skôr oddychová, merala cca 15 km. Cestou sme navštívili viacero kopaníc Terchovej, medzi inými i rodisko Juraja Jánošíka, nazbierali aj
zopár húb a v Šípkovej si prezreli zvonicu u Marunov.
Tretí deň bol cieľom našej turistickej vychádzky Štefanová,
chata pod Grúňom a potom dolu po zjazdovke Paseky na
Starý Majer. Trasu stredne náročnú v dĺžke cca 15 km sme
zvládli za 5,30 hodiny.
Posledný deň našej turistickej akcie sme zavítali do múzea
Juraja Jánošíka v Terchovej, rozlúčili sa so známymi a nabrali smer Omšenie. V popoludňajších hodinách sme už rozoberali zážitky z akcie pri pive.

Deti boli prijaté za nových občanov Omšenia
14. novembra 2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu
bolo slávnostne privítanie novonarodených detí Omšenia
do spoločenstva našej obce. Slávnostný príhovor zaznel z
úst starostu obce, Mgr. Alojza Marčeka. Po krátkom kultúrnom programe SZUŠ nasledoval slávnostný akt podpísania
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sa rodičov do Pamätnej knihy obce, a detičky boli odmenené
malým darčekom. Táto krásna chvíľa bola spečatená fotografiou každého dieťatka v krásnej drevenej kolíske.
-red.-

Alex Mazúr

Alžbeta Híreš

Dominika Brušková

Juraj Čurík

Oliver Čík

Tamara Laušová

Tatiana Ševčíková

Tobiáš Kazík

Klára Imrichová

Kúpele Trenčianske Teplice poskytujú občanom s
trvalým pobytom v obci Omšenie zľavy vo výške
50% na vstup do termálnych bazénov SINA,
Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Bazén Krym a zľavu
vo výške 30% na vstup do vonkajšieho bazéna
GRAND v termíne od 1.12.2018 do 28.2.2019.
Vývoz komunálneho odpadu v roku 2019 - párny týždeň

2. týždeň
4. týždeň
6. týždeň
8. týždeň
10. týždeň
12. týždeň
14. týždeň
16. týždeň
18. týždeň
20. týždeň
22. týždeň
24. týždeň
26. týždeň

09. 01. 2019
23. 01. 2019
06. 02. 2019
20. 02. 2019
06. 03. 2019
20. 03. 2019
03. 04. 2019
17. 04. 2019
01. 05. 2019
15. 05. 2019
29. 05. 2019
12. 06. 2019
26. 06. 2019

28. týždeň
30. týždeň
32. týždeň
34. týždeň
36. týždeň
38. týždeň
40. týždeň
42. týždeň
44. týždeň
46. týždeň
48. týždeň
50. týždeň
52. týždeň

10. 07. 2019
24. 07. 2019
07. 08. 2019
21. 08. 2019
04. 09. 2019
18. 09. 2019
02. 10. 2019
16. 10. 2019
30. 10. 2019
13. 11. 2019
27. 11. 2019
11. 12. 2019
25. 12. 2019

KALENDÁRNY ZVOZ PLASTY + VKM + KOVY
(vrecia, 1100l kontajnery) 2019
05. 01. 2019
01. 02. 2019
01. 03. 2019
29. 03. 2019
27. 04. 2019
24. 05. 2019
21. 06. 2019

sobota
piatok
piatok
piatok
sobota
piatok
piatok

19. 07. 2019
16. 08. 2019
13. 09. 2019
11. 10. 2019
08. 11. 2019
06. 12. 2019

piatok
piatok
piatok
piatok
piatok
piatok

Obecný stolnotenisový klub O m š e n i e
POZVÁNKA na 10. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise
Streda 26. decembra 2018
Športová hala ZŠ Omšenie
Prihlášky pred začiatkom turnaja pri prezentácii
(neskorší príchod oznámte včas na mobil: 0911 500175)
Časový rozpis: 9,00 - 9,30 prezentácia
9,30 - 10,00 losovanie
10,00 otvorenie turnajov a začiatok súťaží
Kategórie:
Kategória A - registrovaní hráči Trenčianskeho kraja +
		
osobne pozvaní hráči
Kategória B - neregistrovaní hráči z Omšenia, sponzori
		
a zamestnanci sponzorov stolnotenisového
		
klubu Omšenie
Dátum:
Miesto:
Prihlášky:

Súťaž dvojhier
Dvojstupňový. 1. stupeň skupinový, 2. stupeň vylučovací.
Zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich.
Štartovné:
3,- EURA v kategórii A
Poistenie hráčov: Poistenie hráčov na uvedených turnajoch usporiadateľ
nezabezpečuje. Každý hráč si zabezpečuje poistenie sám.
Pokiaľ si hráč nezabezpečí poistenie sám, vykonáva šport
na vlastnú zodpovednosť.
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a smerníc tohto
rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného
rozpisu !
Ceny:
Hráči na 1.-3. mieste v obidvoch kategóriách dostanú
vecné
Súťaže:
Hrací systém:

(všetky ceny budú odovzdané po skončení posledného zápasu príslušnej
kategórie. Cenu si hráč musí prevziať osobne. Ak sa nezúčastní záverečného
vyhodnotenia, cena mu nebude udelená).

Parkovanie vozidiel: Parkovisko pred pohostinstvom „TROKAN“.
Rudolf Horský,
hlavný rozhodca

Ing. Peter Strieška,
riaditeľ turnajov

Oznam pre daňovníkov
Obec Omšenie, ako správca dane z nehnuteľností upozorňuje občanov, že podľa zákona 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v z,n,p, je každý občan, ktorý sa do 31.12.2018 stal vlastníkom nehnuteľností povinný najneskôr do 31. januára 2019 podať daňové
priznanie.
Povinnosť podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie majú aj daňovníci, ktorým k 31.12.2018 zanikla úplne alebo aj čiastočné daňová povinnosť.
Povinnosť podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností majú aj daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie danie, t.j. tí, ktorým
bolo napr. vydané právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby alebo u ktorých sa zmenila výmera, resp. kultúra pozemku,
prípadne nastala zmena vo využívaní stavby alebo bytu.
Pri dražbe alebo po právoplatnosti dedičského konania,
dani za psa sa podáva daňové priznanie aj v priebehu
roka.
Držiteľ – majiteľ psa (Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Správca dane určuje sadzbu dane
6,00 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
			
Od 1.1.2019 sa zvyšuje poplatok za komunálne odpady cca o 10 %
Práce na pohrebisku (okrem bežnej údržby) možno
vykonávať len na základe súhlasu a podľa písomne
stanovených podmienok prevádzkovateľa.
Na stavebné práce pri vybudovaní hrobky a stavebné práce súvisiace s výstavbou betónovej obruby, betónového
základu pod betónovú obrubu okolo hrobového miesta a
k oprave existujúcej obruby hrobového miesta je potrebný súhlas prevádzkovateľa, pričom musia byť dodržané
všetky podmienky, týkajúce sa vonkajších a vnútorných
rozmerov obruby, ako aj rozmerov medzi jednotlivými hrobovými miestami (vzdialenosti od susedných hrobov).
Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového
miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez
súhlasu prevádzkovateľa.
Akékoľvek budovanie betónových výčnelkov, podstienok
a iných stavebných prvkov do uličiek určených na prechod
osôb a prejazd vozidiel prevádzkovateľa, resp. pohrebnej
služby, ako aj betónových výčnelkov, podstienok a iných
stavebných prvkov mimo rozmerov hrobových miest sa
prísne zakazuje.
V prípade, že zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa
prác príde k porušeniu tohto zákazu, zo strany prevádzkovateľa bude nariadené odstránenie takto vybudovaných betónových výčnelkov, podstienok alebo iných stavebných prvkov na vlastné náklady objednávateľa, resp.
zhotoviteľa a bude mu udelená finančná pokuta podľa
platných predpisov. V prípade neuposlúchnutia, resp. neodstránenia vyššie uvedených stavebných prvkov budú
tieto odstránené prevádzkovateľom pohrebiska na náklady objednávateľa stavebných prác a voči nemu vyvodené
finančné sankcie v zmysle platnej legislatívy
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Dominika BRUŠKOVÁ
Alex KAZÍK
Aneta ŠKROVÁNKOVÁ
Naši jubilanti
50 rokov
Marta GULIŠOVÁ
60 rokov
Júlia HRNČÁRIKOVÁ
70 rokov
Irena KIJÁČIKOVÁ
75 rokov
Stanislav MALO
Marta BARINKOVÁ
Štefánia KOHÚTOVÁ
85 rokov
Jozef KYJAC

ples sportovcov.pdf 1 26. 11. 2018 13:49:12

90 rokov
Ján BAJZÍK
91 rokov
Margita KOLLÁRIKOVÁ
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme
pevné zdravie.
Navždy nás opustili
Emília MARČEKOVÁ
Katarína VÁCLAVOVÁ
Anna BIELIKOVÁ
Dušan ŠKROVÁNEK

Pozvánka
na silvestrovský
výstup
Turisti z Omšenia pozývajú všetkých priateľov prírody na akciu
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA
OMŠENSKÚ BABU (668 m n.
m.). Trasa je ľubovoľná, nezáväzná a tak ako každý rok má
charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku
v prírode a dôjsť bez úrazu domov. V záujme ochrany príroda a
zachovania dobrej pohody počas
výstupu a na spoločnom stretnutí, nie je pyrotechnika vítaná!
Turisti

8. Ples
športovcov
2

0 1
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Kde?: Krmelec Omšenie
Kedy?: 26.januára 2019 o 19.00 hodine
Plesom Vás bude sprevádzat Tex-band
Viac informácií:
Matúš
Ľ uboš
Peter
Tomáš

Kohút
Malo
Homola
Gašpar

0908
0902
0903
0910

669
290
838
475

091
443
883
432
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