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Fašiangy, Turice, Veľká
noc príde, kto nemá
kožucha zima mu bude...
Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu,
spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangové tradície,
spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a Veľkou nocou. Popolcovou stredou pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu,
je to čas pokory a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie
sviatky kresťanského roka – Veľkú noc. Dodnes si staršia
generácia uchováva v pamäti, že v pôste sa nekonali tanečné zábavy ani svadobné hostiny, či iné podujatia, pripomínajúce utrpenie a smrť Ježiša Krista.
A keďže Veľká noc je pohyblivým sviatkom, každý rok ju
máme v inom termíne. Podľa toho, na aký dátum pripadne, sa hovorí o dlhých a krátkych fašiangoch. Žartovne sa
hovorievalo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé
dievčatá. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu Mesiaca.

Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo
zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka,
na zamrznutom strome vypučia listy... Raz na jar pred 2000
rokmi na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so smrťou.
Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol
mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je teda najstarší, najväčší a najradostnejší
sviatok liturgického roku vo všetkých kresťanských cirkvách.

pokračovanie zo str. 1

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE OMŠENIE
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na Ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018:
Schválilo:
• Upravený program rokovania ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
• Návrh nevoliť volebnú komisiu
• Informáciu starostu o poverení poslanca, Ing. Viliama
Václava, zastupovaním starostu v zmysle § 13b Zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Omšení
na 1. polrok 2019:
14.02.2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
11.04.2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
13.06.2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
• V zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
obce Omšenie mimoriadnu odmenu zástupkyni starostu
obce Omšenie vo výške 2000,- Eur
Zobralo na vedomie:
• Výsledky voľby starostu a volieb do obecného
z astupiteľstva
• Správu mandátovej komisie
• Oznámenie mandátovej komisie, že poslanci predložili
čestné vyhlásenia, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú
s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 11
ods. 2 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
• Informáciu starostu o poverení poslanca, Ing. Viliama
Václava, zastupovaním starostu v zmysle § 13b Zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• Voľbu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu
a verejného poriadku, na ochranu životného prostredia,
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, havarijnú komisiu, ktorým je Ing. Viliam Václav, vykonanú členmi komisie
Skonštatovalo:
• Novozvolený starosta obce, Mgr. Alojz Marček, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
• Novozvolení poslanci: Marián Bajzík, Ing. Eva Bajzíková,
Rudolf Dorušinec, Tomáš Gašpar, Matúš Kohút, Pavol
Krištofík, Ľubomír Marček, Daniel Václav, Ing. Viliam Václav zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
Uložilo:
• mandátovej komisii overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov; zistiť,
či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca, a to na základe nimi predložených a
vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení; podať o
výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva
Zvolilo:
• Mandátovú komisiu v zložení: predseda Ing. Viliam
Václav, členovia Ing. Eva Bajzíková, Pavol Krištofík
• zloženie Komisie finančnej, sociálnej, pre rozvoj podnikania a pre správu obecného majetku:
1. predsedu komisie: Ing. Jarmila Šabatková
2. členov komisie:
a) poslancov: Rudolf Dorušinec
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		 b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných
			 osôb: JUDr. Ľubomír Meravý, Ing. Anna Langerová,
			 Mária Škrovánková, Mgr. Dana Homolová
3. zapisovateľku: Ing. Anna Langerová
• zloženie Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva:
1. predsedu komisie: Ing. Eva Bajzíková
2. členov komisie:
a) poslancov: Ing. Viliam Václav, Daniel Václav,
		 Matúš Kohút, Pavol Krištofík
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
		 Ľubica Malová
3. zapisovateľku: Ľubica Malová
• zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku, na ochranu životného prostredia, prešetrovanie a vybavovanie sťažností, havarijnú komisiu
1. členov komisie:
a) poslancov: Ing. Viliam Václav, Rudolf Dorušinec,
		 Pavol Krištofík, Ľubomír Marček, Marián Bajzík,
		 Daniel Václav
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
		 žiadny
2. zapisovateľa: Marián Bajzík
• zloženie Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu,
cestovného ruchu, služieb a ochrany spotrebiteľa:
1. predsedu komisie: Dominika Škrovánková
2. členov komisie:
		 a) poslancov: Matúš Kohút, Tomáš Gašpar
		 b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
			 Peter Homola, Jozef Matuščin, Marián Uherko,
			 Helena Matuščinová, Renata Marčeková
3.zapisovateľku: Helena Matuščinová
• zloženie Komisie na tvorbu Omšenských novín
– redakčná rada:
1. predsedu komisie (šéfredaktora): Marcela Malová
2. členov komisie: Ľubica Malová, Mária Škrovánková,
Mgr. Dana Homolová
• zloženie Komisie Zboru pre občianske záležitosti:
1. predsedu komisie Mgr. Ivan Horňák
2. členov komisie: Mgr. Alojz Marček,
Helena Matuščinová, Mgr. Dana Homolová
• Zriadilo:
• Komisiu finančnú, sociálnu, pre rozvoj podnikania a pre
správu obecného majetku
• Komisiu výstavby, územného plánovania, dopravy, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
• Komisiu na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku, na ochranu životného prostredia, prešetrovanie a
vybavovanie sťažností, havarijnú komisiu
• Komisiu pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb a ochrany spotrebiteľa
• Komisiu na tvorbu Omšenských novín – redakčná rada
• Komisiu Zboru pre občianske záležitosti
• Poverilo:
• Poslankyňu, Ing. Evu Bajzíkovú, zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva za podmienok citovaných v
ustanoveniach § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 14.02.2019:
• Doplnený program rokovania Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14.02.2019
• Žiadosť p. Judity Tašárovej, rod. Vranovej, bytom Omšenie 478 o kúpu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa parc. CKN 377/5, záhrada, o výmere 115 m2, vytvorená oddelením z parc. CKN 377/1, záhrada, o výmere
121 m2, zapísaná na LV č. 1, v k. ú. Omšenie, vo výlučnom vlastníctve Obce Omšenie (parcela je novovytvorená
na základe geometrického plánu č. 45403066-175/2018,
vyhotoveného MAP GEO Trenčín s.r.o., Ing. Andrejom
Hajným, so sídlom Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO:
45403066, úradne overeným Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 27.09.2018 pod č. 1302/2018).
• Dodatok č. 11 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
• zvýšenie celkového rozpočtu projektu Komplexná rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v Omšení o 4578,22
EUR a dofinancovanie uvedenej čiastky z rozpočtu obce.
• Rozpočtové opatrenie č. 1 - povolené prekročenie a viazanie výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov FK 05.1.0
Nakladanie s odpadmi, podpoložka rozpočtu 633 006
Všeobecný materiál o 5000 Eur
• Rozpočtové opatrenie č. 2 - povolené prekročenie a viazanie výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov FK
03.2.0 Ochrana pred požiarmi, podpoložka rozpočtu 717
002 Rekonštrukcia a modernizácia prevodom z rezervného fondu obce o 4579 Eur
• Rozpočtové opatrenie č. 3 - povolené prekročenie a viazanie výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov FK 09.1.2.1
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, položka
rozpočtu 633 Materiál o 1500 Eur
• Návrh na odročenie bodu č. 11. Návrh na schválenie
Rokovacieho poriadku a náplní práce komisií Obecného
zastupiteľstva obce Omšenie až do zapracovania doručených pripomienok
• Štatút Obecnej knižnice v Omšení
• Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice
v Omšení
• Doplnenie člena Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry,
športu, cestovného ruchu, služieb a ochrany spotrebiteľa
pri Obecnom zastupiteľstve obce Omšenie – p. Marcelu
Malovú
• Obecnú kroniku za rok 2017
• Rozšírenie siete verejného osvetlenia v obci Omšenie
• Inštaláciu optického kábla v obci za účelom zvýšenia prenosovej rýchlosti internetu
• Odkúpenie pozemku parc. CKN 1247/4, zast. plochy a
nádvoria, o výmere 24 m2, vytvorená oddelením z parc.
CKN 1247/1, zast. plochy a nádvoria, o výmere 351 m2,
zapísaná na LV č. 3386, v k. ú. Omšenie, vo výlučnom
vlastníctve p. Veroniky Plencnerovej, rod. Gulišovej (parcela je novovytvorená na základe geometrického plánu
č. 45403066-018/2019, vyhotoveného MAP GEO Trenčín
s.r.o., Ing. Andrejom Hajným, so sídlom Legionárska 79,
911 01 Trenčín, IČO: 45403066)
• Odpustenie alikvotnej časti nájmu firme Reich Trade s.r.o.,
zodpovedajúcej obdobiu realizácie rekonštrukcie kúrenia
v budove č. 272
• Žiadosť p. Moniky Tašárovej zo dňa 13.2.2019
• Ústnu žiadosť p. Ivany Kopčanovej o povolenie vybudovania NN prípojky na obecnom pozemku za podmienky,
že žiadateľka dá vyhotoviť geometrický plán so zakreslením vedenia NN prípojky a zapísať vecné bremeno do
Katastra nehnuteľností na vlastné náklady
• Opravu havarijného stavu okraja miestnej komunikácie

pred rodinným domom č. 239
• Odročenie posúdenia žiadosti p. Petra Kohúta zo dňa
12.2.2019 o odkúpenie stavebného pozemku na nadchádzajúce zasadnutie OcZ z dôvodu nedostatočného časového priestoru na zaoberanie sa žiadosťou pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva
Neschválilo:
• Žiadosť Mgr. Vladimíra Repiského zo dňa 21.1.2019 o odpustenie dane z nehnuteľnosti
• Odkúpenie pozemku parc. EKN 4458/2, ostatná plocha, o
výmere 671 m2, zapísaná na LV č. 1774, k.ú. Omšenie,
vo výlučnom vlastníctve Slovenského pozemkového fondu obcou Omšenie.
•
Zobralo na vedomie:
• Správy z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
27.11.2018 a zo dňa 10.12.2018
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Omšenie za rok 2018
• Správu o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 a správu o overení konsolidovanej
účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za rok
2017
• Informáciu starostu obce o vzdaní sa členstva p. Jozefa
Matuščina v Komisii pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb a ochrany spotrebiteľa pri
Obecnom zastupiteľstve obce Omšenie
• Ústnu sťažnosť p. Anny Homolovej a p. Jozefa Bajzíka
a poveruje Komisiu ochrany verejného poriadku pri OcZ
preverením aktuálneho stavu a možností riešenia vo veci
dlhodobého parkovania cudzieho osobného automobilu
pred rodinným domom č. 152
• Žiadosť firmy Reich Trade s.r.o. zo dňa 5.2.2019 a poveruje Komisiu výstavby pri OcZ obhliadkou strechy budovy
č. 272, posúdením a návrhom riešenia havarijnej situácie
• Žiadosť p. Kataríny Homolovej - MIKA zo dňa 6.2.2019 a
poveruje starostu obce zabezpečením aktualizácie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1999 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
• Informáciu starostu obce o možnosti poskytovania domácej ošetrovateľskej služby v obci a poverilo starostu obce
ďalším rokovaním so záujemkyňou o prevádzkovanie
ADOS, týkajúcim sa zabezpečenia kancelárskych priestorov pre prevádzkovateľa.
• Informáciu starostu obce o potrebe vykonania riadnej inventarizácie
Zrušilo:
• Uznesenie č. 10/2018 Obecného zastupiteľstva obce Omšenie z 10. decembra 2018
Zriadilo:
• Komisiu na tvorbu Omšenských novín – redakčná rada
Zvolilo:
• zloženie Komisie na tvorbu Omšenských novín
– redakčná rada:
1. predsedu komisie (šéfredaktora): Ing. Viliam Václav
2. zodpovedného redaktora: Marcela Malová
3. členov komisie: Mária Škrovánková,
		
Mgr. Dana Homolová
4. zapisovateľku: Ľubica Malová
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Z pohľadu starostu
Vážení spoluobčania, milí rodáci!
Na úvod môjho príspevku mi dovoľte, aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil, poprial Vám len
to najlepšie a ako opätovne zvolený
starosta sa ešte raz poďakoval za
prejavenú dôveru. Veľmi si to vážim
a cením.
Čas neúprosne plynie a okamihy,
keď sme sa lúčili so starým rokom a
spoločne vítali ten nový sú už nenávratne preč. Do našej
obce a našich domácností zavítala opäť jar a aj okolitá príroda sa postupne prebúdza a oblieka do nového šatu. Tento
neustále sa opakujúci kolobeh nemožno zastaviť. Podobne
je to aj s nami ľuďmi. Do nového roku si zvykneme klásť
nové ciele, dávame si rôzne predsavzatia a máme odvážne
plány. A v tomto ohľade nie je výnimkou ani naša obec. Ako
som už v úvode naznačil, aj našu obec čaká v tomto roku
niekoľko náročných projektov a úloh, ktoré bude potrebné
zrealizovať. Realizácia niektorých z nich už začala, iné budú
zahájené postupne, v priebehu roka. Mnohí z Vás už zrejme
postrehli, že bola zahájená 3. etapa rekonštrukcie chodníkov od obecného úradu až po miestny cintorín. Tak isto boli
zahájené práce na rekonštrukcii kúrenia v budove na športovom areáli a v čase, keď budete čítať tieto riadky už budú
zrejme prebiehať aj práce na prestavbe požiarnej zbrojnice.
Koncom mesiaca máj, začiatkom júna nás čaká realizácia
náročného projektu týkajúceho sa zníženia energetickej
náročnosti budovy Materskej školy, ktorá si vzhľadom na
rozsah prác vyžiada zatvorenie prevádzky MŠ a školskej
jedálne počas oboch prázdninových mesiacov. Popri uvedených činnostiach sú to už tradične práce ako udržiavanie
a kosenie verejných priestorov, cintorína, čistenie rigolov a
zberných šácht, ale aj ďalšie činnosti, ktoré bude potrebné
operatívne a podľa potreby riešiť. V mesiacoch apríl, máj
a jún nás už tradične čaká realizácia podujatí, ako sú: jarné čistenie chotára, stavanie mája, oslavy Dňa matiek, či
Omšenské halušky. V tomto roku si pripomíname aj 60. vý-

ročie existencie základnej školy v našej obci. Ako vidno, na
nedostatok práce sa nemôžeme sťažovať, skôr naopak. Na
to, aby sme dokázali zabezpečiť splnenie všetkých plánovaných úloh nám často chýba aj dostatok kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Preto by sme pri realizácii našich
plánov a zámerov skutočne uvítali aj pomoc a súčinnosť od
Vás, občanov.
Na záver by som si Vás dovolil požiadať ešte o malú láskavosť. Na viacerých miestach v našej obci prebiehajú rôzne stavebné práce, ktoré budú pokračovať aj počas letných
mesiacov. Preto je potrebné zvýšiť opatrnosť všade tam,
kde sa tieto práce realizujú, riadiť sa pokynmi obce, zhotoviteľa a nesťažovať im vykonávanie týchto prác či už nevhodným odstavením vozidiel, vjazdom súkromných vozidiel do
priestorov staveniska alebo tam, kde je to dopravným značením zakázané. Predpokladám, že je v záujme nás všetkých aby tieto práce napredovali plynule, boli ukončené
načas a nedošlo pri nich k prípadným zraneniam z dôvodu
nedodržania alebo nerešpektovania pokynov a bezpečnostných predpisov. Pri tejto príležitosti by som chcel upriamiť
Vašu pozornosť ešte na jednu dôležitú vec, ktorou je čistota
našej obce a jej okolia. Udržiavajme si našu obec v čistote,
neumiestňujme odpad do okolitej prírody a neodkladajme ho
v obci na miestach, ktoré nie sú na tento účel vyhradené.
Čistota obce je predsa našou spoločnou vizitkou a malo by
na nej záležať každému jednému z nás. Je to akýsi obraz
nášho správania, na základe čoho sme potom našim okolím
a návštevníkmi našej obce vnímaní a posudzovaní. Buďme
pyšní a hrdí na to, že máme našu obec čistú a na to, že mnohí hostia a jej návštevníci povedia: „Aké to tu máte pekné,“
alebo „Aké to tu máte nádherné.“ Takéto slová človeka vždy
potešia a povzbudia do ďalšej práce. Nie je pri tom potrebné
žiadne veľké úsilie, len ochota a vôľa urobiť niečo prospešné
pre svoju obec. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujem.
Celkom na záver by som Vám chcel popriať už len pevné
zdravie, veľa úspechov, ale aj dní plných radosti, pohody a
spokojnosti. Užite si ich v zdraví!

Výsledky volieb prezidenta 2019
V 1. kole sa zúčastnilo v obci Omšenie
na hlasovaní 52% oprávnených voličov.
Najviac hlasov v obci získali:
Štefan Harabin, JUDr.
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD
Zuzana Čaputová, Mgr.
Marian Kotleba, Ing. Mgr.

V 2. kole sa zúčastnilo na hlasovaní 40,30%
oprávnených voličov
227
198
155
145

Kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
Zuzana Čaputová, Mgr.
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD

Voľby do Európskeho parlamentu
Dňa 25. mája 2019 sa od 7,00 hod do 22,00 hod. uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.
Okrsok č. l
Voliči s trvalým pobytom v domoch so súp.č. 0 – 330
Sídlo volebného okrsku 1
Základná škola v Omšení, Omšenie č. 629, trieda
Okrsok č. 2
Sídlo volebného okrsku 2
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Voliči s trvalým pobytom v domoch so súp.č. 331 - 999
Základná škola v Omšení, Omšenie č. 629, trieda

224
416

Pamätník na cintoríne
Pamiatku vojakov z prvej svetovej vojny sme si uctili odhalením pamätníka. Pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej
svetovej vojny bol na miestnom cintoríne v Omšení dňa
1.11.2018 odhalený Pamätník obetiam 1. svetovej vojny.
Vyše štyridsať vojakov – občanov Omšenia, ktorí padli v I.
svetovej vojne roky nemalo podobné pietne miesto. Pamätník v sebe skrýva viacero symbolov. Jeho neopracovaná,
tvrdá a drsná skala pripomína bojiská veľkej vojny, a na
tabuľke je vytepaná Omšenská baba so slovenským dvojkrížom a kvety vlčieho maku, ktoré symbolizujú vojakov zabitých vo všetkých vojnách. Pamätník odhalil starosta obce
Mgr. Aloz Marček a požehnal ho vdp. farár Mgr. Miroslav
Lysičan. Súčasťou slávnosti bolo položenie venca k pamätníku, program Fsk pri TJ Žihlavník a vytrúbenie večierky
Michalom Samuhelom. V piatok 2.11.2018 bola za vojakov
1. svetovej vojny v miestnom kostole odslúžená zádušná
omša.
-red.-

225. výročie barokovej kaplnky
Murovaná kaplnka v poli na pravej strane v smere do Trenčianskych Teplíc v tomto roku oslávi svoje 225. výročie. Prečo však kaplnka vznikla, a kto ju postavil vie len veľmi málo
obyvateľov Omšenia.
Bolo to veľmi dávno, a možno ešte dávnejšie keď v miestach,
kde dnes stojí táto kaplnka, vyvierala studienka s krištáľovo
čistou životodarnú silou, ktorú celé stáročia ochraňovala veľká košatá hruška. A práve tu, na tomto mieste sa jedného
dňa ženičkám zjavila Panna Mária odetá v krásnom bielom
omšenskom rúchu a prihovorila sa im slovami: „Vaša jednoduchosť a zbožnosť je Pánu Bohu milá, preto sa jej aj
naďalej pridŕžajte, a vaše želanie bude splnené!“ Zakázala
však ženám o zázraku tohto krásneho zjavenia hovoriť so
slovami: „Mlčanie je najväčšia moc, ktorou dobýva človek
víťazstvo sám nad sebou!“ Ženičky však sľub mlčania porušili a o zjavení niektorým svojim kamarátkam povedali. Tie si
tajomstvo nenechali pre seba, ale šírili ho ďalej. Čas plynul,
a ženičky sa opäť vybrali k studničke po vodu, keď razom
pred nimi stála Panna Mária odetá v smútočnom rúchu a
takto k nim prehovorila: „Pokiaľ pokolenie, ktoré prezradilo
moje zjavenie nevymrie, nebude splnené vaše želanie po
ktorom ste tak veľmi túžili - mať na vŕšku vystavenú kalvá-

riu“. Darmo plakali
a úpenlivo prosili,
zjavenie sa viac neopakovalo, a želanie
ostalo nesplnené.
Preto ženičky začali vrúcne klásť na
srdce svojim deťom
úctu k Matke Božej,
a na znak svojej
pokory všetci čo o
zázraku vedeli, vystavili v roku 1794 s
finančnou podporou
vtedajšieho zemepána Štefana Bošáni kaplnku ku cti Blahoslavenej Panny
Márie. Od tých čias sa kaplnka stala miestom častých procesií obyvateľov Omšenia a kúzelným miestečkom samotárskych duší, čo vyhľadávali v jej mystike uspokojenie.
Podľa záznamov I. A. Molecove napísala M. Malová

Predajňa FARBY - LAKY (zo Sihote Trenčín)
je presťahovaná na adresu Trenčín, Kukučínova 3057
(bývalá predajňa PORCELÁN, pri OBKLADY – DLAŽBY).
Tel./fax  032/7430748, Mobil 0908 535357.
Miešanie farieb, maliarske a natieračské práce.
Sortiment: autospreje, autolaky, plnenie sprejov,
miešanie, interiérové a fasádne farby, dekoračné fasádne,
akrylátkové, silikónové, základné a vrchné farby a pod.
email: mkmarcek@mail.t-com.sk
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Regrúti

Radosť, smútok, očakávanie, skrátka emócie, ktoré sprevádzali rodiny, ba aj celú dedinu, keď mladí chlapci dovŕšili 18
rokov. Od tohto okamihu sa debatovalo o odvode a následne aj o vojenskej službe. Robili sa plány, ako slávnostne tento akt v živote mladého chlapca zrealizovať. Keď prišiel čas,
voz vyzdobený čečinou a farebnými stuhami ťahaný párom
koní sa zavčasu rána odobral s regrútmi a richtárom (neskôr predsedom MNV) do Trenčína. Tam im po lekárskych
prehliadkach bolo oznámené, ktorý z nich je odvedený, a
teda si môže pripnúť trikolóru ako budúci vojak. Večer, keď
sa voz približoval do dediny, tak harmonika, bubon a spev
odvedencov postavil celú dedinu zo zvedavosti na nohy. Za
krátky čas táto skupina mladých chlapcov usporiadala v kultúrnom dome rozlúčkovú regrútsku zábavu. Regrútskou sa
nazývala preto, že mládencov, ktorí v tom čase odchádzali
na vojenčinu volali regrúti. Od tohto okamihu potom všetci
netrpezlivo čakali na povolávací rozkaz, do ktorých kasární
sa majú dostaviť v rámci Československa. Prvý október bol
v minulosti zväčša čas ich odchodu na vojenčinu. V Omšení
pred odchodom robili regrúti rôzne huncútstva, ktoré patrili k
regrútskym privilégiám: pomaľovali vápnom brány, humná a
cesty rôznymi vtipnými odkazmi, alebo oznamovali, kto kam
rukuje. Ak neprekročili hranice práva a zákona, každý z dediny nad nimi prižmúril oči s poznámkou: Veď sú to regrúti.
Keď chlapec odchádzal na vojenčinu , mamka aj sestry z
odlúčenia plakali a otcovia svojim synom dali niekoľko dobrých rád. Asi najviac smútili frajerky, ktoré sa s milým lúčili na
dva roky. Na osobitné vlaky nastupovali branci naprieč celým Československom. Niektorí odchádzali z dediny ešte v
noci, iní ráno. Šťastní bývali tí, čo rukovali bližšie k domovu.
Vlaky zastavovali len v určitých staniciach, kde ich už čakali
vojaci z kasárni, ktorí ich na nákladných autách odviezli do
kasári. Mladí chlapci si až vo vojenskom vlaku uvedomili, že
stratili slobodu, mamu-hotel, a že o ich živote budú rozhodovať vojenskí velitelia. Tam sa stretli s rovesníkmi od Ašu
až po Čiernu nad Tisou. Na vojenskú službu odchádzali ako

neskúsení mladíci a z vojny sa vrátili ako hotoví chlapi. Z
tohto obdobia vzniklo mnoho pesničiek, ktoré sa spievajú
dodnes. Po roku 1989 sa postupne končila povinná základná vojenská služba. Fotografie a spomienky sa stále oživujú
pri stretnutí generácie, ktorá to zažila v rodinách alebo osobne, ako vojaci základnej vojenskej služby.
Ján Baláž

Regrúti z Omšenia v r. 1972 s predsedom MNV G. Kiacom

Regrúti z Omšenia v r. 1971

Výlet do vlasti predkov

V polovici marca bolo pekné počasie, a tak sme sa rozhodli
navštíviť zem, kde sa narodil náš vzdialený predok Daniel
Krman ml. Dávno sme o ceste na Slovensko snívali, ale
až teraz sa náš sen stal skutočnosťou, a my sme sa mohli
prejsť tichými uličkami Omšenia, čo v preklade do ukrajinského jazyka znamená sviatočná modlitba.
Na pôde obecného úradu sme sa stretli so starostom Mgr.
Alojzom Marčekom, ktorý nás vrelo privítal a vypočul si dôvod pre ktorý sme až z Ukrajiny do Omšenia zavítali. Po
krátkom oboznámení sa s históriou obce a perspektívami do
budúcna, predstavil nám aj knihu Omšenie: dejiny a duša
obce v kocke, kde kolektív jej autorov podrobne zmapoval
dejiny a prítomnosť tejto malebnej slovenskej dedinky.
Potom sme sa stretli s pani Marcelou Malovou spoluautorkou monografie o Omšení, ktorá nás zaviedla pred budovu
školy, na ktorej priečelí od roku 1963 je umiestnená pamätná tabuľa venovaná nášmu predkovi. Na mieste súčasnej
modernej školy v 17. storočí stála pôvodná stará fara, kde
sa Daniel Krman ml., ktorý patril medzi najplodnejších a najpozoruhodnejších slovenských literárnych a kultúrnych činiteľov svojej doby narodil. Napísal slovenskú gramatiku a
položil základy slovenského literárneho jazyka. Z poézie je
najvýznamnejšia oslavná báseň na slovenčinu ako matku
všetkých slovanských jazykov. Jeho literárna tvorba vrcholí
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memoárovou a cestopisnou prózou Fata familiae Krmannianae. Bol evanjelickým biskupom, spisovateľom, filozofom,
veľvyslancom švédskeho kráľa Karola XII.
High-end erudície a hlboké znalosti histórie pani Marcely
nám osvetlili dramatickú stránku života Daniela Krmana ml.
Po bohatej konverzácii sme sa ešte prešli po uliciach dediny,
zastavili sme sa pri kostole a pokochali nad krásnou horstva,
ktoré Omšenie obklopuje.
Srdečná vďaka vám, naši noví priatelia, ktorí chránite spomienku na nášho vzdialeného rodiča - Daniela Krmana.
Viktor Krman
Z ukrajinského jazyka preložila M. Malová

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2019
14. týždeň
16. týždeň
18. týždeň
20. týždeň
22. týždeň
24. týždeň
26. týždeň
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

03. 04. 2019
17. 04. 2019
01. 05. 2019
15. 05. 2019
29. 05. 2019
12. 06. 2019
26. 06. 2019
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

streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda

Kalendárny zvoz plasty + VKM + kovy
(vrecia, 1100 lit. kontajnery)

29. marca
27. apríla
24. mája
21. júna
19. júla
16. augusta
13. septembra
11. októbra
8. novembra
6. decembra

piatok
sobota
piatok
piatok
piatok
piatok
piatok
piatok
piatok
piatok

V decembri 2018 bola v „Omšenskom kulturáku“
otvorená prestížna kaviareň.
Omšenský kulturák ponúka usporiadanie rôznych
podujatí ako sú oslavy, svadby, stužkové, taktiež
poriadajú rôzne kultúrne akcie.

Čo všetko prezradili
staré noviny 2
Jednota Orla v Omšení.
In: Trenčan, roč.I, č. 7, 2.2.1924, s. 3.
Jednota Orla v Omšení dňa 20. jan. t.r. vydržiavala ročné
valné shromaždenie. Hlavným referentom bol brat vzdelávateľ z Trenčína. Jeho poučnú prednášku s veľkou pozornosťou sledovalo poslucháčstvo. Rečnil aj dp. Július Rektory,
agilný miestny farár. Po shromaždení zahrala hudba jednoty národnú hymnu. Nový výbor: Lukáč Dorušinec, starosta.
Ján Dvorský, miestostarosta. Michal Galiovský, jednateľ.
Július Rektory, vzdelávateľ. Pavel Villám, pokladník. Andrej
Václav, náčelník. Maria Malo, náčelníčka. Jozef Marček, knihovník.
Július Rektory (1886-1968),
správca rímskokatolíckej farnosti Omšenie v r. 1917-1933,
Lukáč Dorušinec (1886-1937),
otec krajčíra Michala Dorušinca,
Ján Dvorský (1892-1964), debnár,
Michal Galiovský (1897-1983), dlhoročný obecný pokladník,
Pavel Villám (1897-1973), obchodník,
Andrej Václav (1900-1988),
zástupca starostu obce v r. 1927-1931,
Mária Malová (1903-1982,
neskôr vydatá Bežáková v Dolnej Porube),
Jozef Marček (1889-1957), otec Apolónie Malovej
Smrteľné nešťastie v kameňolome.
In: Trenčan, roč. VI, č. 52, 24.12.1929, s. 5.
18. t.m. v kameňolome v Omšení pri Tren. Tepliciach, počas
práce sa odvalil asi 100 metrov ťažký balvan, a zabil 32 ročného Michala Horňáka a ťažko poranil Františka Horňáka
– spolumajiteľov bane.
Michal Horňák (1897-1929), ženatý
s Jozefínou Škrovánkovou, zostali po ňom tri malé deti,
František Horňák (1901-1976)
Zmienená baňa na travertínový kameň sa nachádzala
v lokalite Laštek (Lašček, Pod Laščekom).
Už nebude mať kto v Tr. Tepliciach hnidáky predávať.
In: Trenčan, roč. VIII, č. 18, 2.5.1931, s. 3.
Kúpeľným hosťom dobre známy Jozef Škrovánek, ktorý
roky a roky ponúkal hnidáky hosťom v Tr. Tepliciach, 27.
apríla srútil sa v Omšení so skaly asi s 20 metrovej výšky
a zabil sa. Typická postava nebohého bude chýbať z parku
teplického, ale niektorý chytrák z Omšenia ho zaiste nahradí
v odpredávaní hnidákov.
(A gyengébbek kedvéért: árvalányhajat árusított szegény!)
(=Pre slabších: chudák predával kavyľ! – preklad Mgr. Vladimír Haffner a Mgr. Anita Štúgelová)
Jozef Škrovánek od Katrenov zvaný Kičo (1862-1931)
omšenský bylinkár a ľudový liečiteľ spadol zo skaly
Nárožná pri zbieraní liečivých rastlín.
Vybral, spracoval a poznámky doplnil Mgr. Martin Malo
Trenčianske múzeum v Trenčíne
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Obecný maškarný ples 19. 1. 2019 sa občania zabávali na obecnom maškarnom plese.

Fašiangy v sobotu 2.3. 2019 sa konali tradičné „OMŠENSKÉ FAŠIANGY“
vrátane pochovávania basy.

Dobrej nálady bolo na rozdávanie

V sobotu 26. januára vo vkusne upravených priestoroch pohostinstva Krmelec už po
ôsmy raz TJ Žihlavník usporiadala Ples športovcov. V priateľskej atmosfére, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli plesové róby a slušivé obleky, mal svoju úroveň aj program
hudobnej skupiny Tex-band, ktorej hity nenechali nikoho nečinne sedieť. O dobrú náladu sa postarali aj členovia tanečno-pohybovej skupiny s fašiangovým programom.
Všetci sa skvelo zabavili až do rána bieleho. Pochvalu za profesionálne odvedenú
prácu si od prítomných vyslúžil aj personál pohostinstva Krmelec.
-red.8

Karneval
V Omšenskom kulturáku
sa 25.1.2019
uskutočnil
karneval pre deti.

Obecná knižnica
Obecná knižnica v Omšení tradične počas Mesiaca kníh
privítala vo svojich priestoroch žiakov Základnej i materskej
školy v Omšení a ich učiteľky. Škôlkári sa dozvedeli, ako sa
môžu stať čitateľmi knižnice či ako sa správať ku knihám.
Počas besied si mladí čitatelia zopakovali svoje vedomosti
o knihách a naučili sa aj niečo nové. Žiaci si vyskúšali, ako
vymyslieť príbeh podľa ilustrácií, zistili, ako vzniká kniha,
ale aj pravidlá orientácie v knižnici. Nové poznatky nadšene
otestovali, keď oduševnene vyhľadávali knihy podľa zadaní
v tímoch. Výsledkom besied bolo okrem mnohých zážitkov
a nových vedomostí aj veľa nových čitateľov.
Marec – mesiac knihy ukončila aktivita „Malý recitátor“, ktorú
už niekoľko rokov organizuje Obecná knižnica v Omšení v
spolupráci s Materskou školou v Omšení. Knihovníčka navštívila deti v materskej škole. Detičky predviedli svoje recitačné umenie, keď samostatne alebo v skupinke recitovali
básničky s jarnou a veľkonočnou tematikou. Za svoj výkon
boli všetky odmenené sladkosťou a omaľovánkou.
Obecná knižnica v Omšení získala desiaty krát finančné
prostriedky z verejných zdrojov. Spracovaním projektu s názvom „Viac kníh – väčšia radosť čitateľov“ sa podarilo zabezpečiť dotáciu vo výške 2000,-€ na doplnenie knižničného
fondu. Vďaka dotácii mohla knižnica nakúpiť novú, kvalitnú
a žiadanú literatúru pre všetky vekové kategórie čitateľov,
celkovo v počte 240 kusov. Knižnica zakúpila viacero titulov, ktorých vydanie podporil sám poskytovateľ dotácie. Projekt podporil a financie účelovo poskytol Fond na podporu
umenia. Obec Omšenie taktiež spolufinancovala akvizíciu
knižnice. Získané financie pomohli knižnici skvalitniť svoje
služby a reflektovať potreby malých i veľkých čitateľov.

Foto: Malý recitátor

Kompostéry pre obec
Obec Omšenie zrealizovala počas prvých jarných týždňov
projekt s názvom Kompostéry pre obec Omšenie, ktorého
realizáciu finančne podporil Operačný program Kvalita životného prostredia nenávratným finančným príspevkom v
celkovej výške 94 996,20 €.
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci a podpora predchádzania
vzniku odpadov. Obec vďaka dotácii obstarala celkom 600
kusov kvalitných záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
(BRKO) v obci Omšenie. Súčasťou každého kompostéra je
návod na obsluhovanie kompostérov a príručka pre správne kompostovanie. Kompostéry sú určené domácnostiam,
ktoré žijú v rodinných domoch so záhradami. Vyprodukovaný kompost z týchto kompostérov bude slúžiť výlučne pre
potreby obyvateľov. Zrealizovaním projektu sa komplexne
zabezpečí triedenie a zhodnocovanie BRKO v obci. Projekt
je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide....
Fašiangy patria k zvykom spojených s prelomom zimy a jari
a sú najveselšími zvykmi počas roka. Stali sa dozvukmi starších slávností, ktoré vznikli z odlišných tradícii. Slovenský
pôvod majú obchôdzky či sprievody mládeže v maskách po
obci a domácnostiach.
Vo štvrtok, predposledný deň pred jarnými prázdninami,
sme si pripomenuli fašiangy aj na našej škole. Fašiangový
sprievod masiek tvorili všetci šiestaci prezlečení za masky
nevesty, mäsiara, poľovníka, cigánky, vojaka, futbalistky,
gitaristu a spolu s krojovaným sprievodom vinšovali zdravie, šťastie a dobrú náladu starostovi obce, od ktorého žiaci
dostali výslužku do košíka. Navštívili s programom aj deti v
materskej škole, kde si spoločne veselo a vtipne vysvetlili
podstatu fašiangov. Nakoniec svojím skvelým vystúpením
roztancovali svojich spolužiakov a učiteľov počas veľkej prestávky. Odmenou pre všetkých žiakov i vyučujúcich bolo podávanie jedného z typických fašiangových jedál - chutných
domácich šišiek.

Ľudové tradície na našej škole
Veľkonočný korbáč – jeden zo symbolov Veľkej noci sa
pletie z vŕbového prútia a zdobí sa stuhami. Pôvod má v
starých slovanských zvykoch. Šibanie prútmi má priniesť
zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlo. Chlapci ním na
Veľkonočný pondelok šibú dievčatá, aby boli zdravé, vrtké a
krásne. Techniku pletenia korbáča z ôsmich prútov si vyskúšali aj naši chlapci z piatej a šiestej triedy. Niektorí sa veru
predviedli a ukázali svoje výborné zručnosti. Nemusíme mať
obavy, že by sa do budúcna vytratil tento zvyk. Aj keď pre
našu obec je skôr typické polievanie vodou, čiže oblievačka,
veríme, že veľkonočné zvyky si bude mladá generácia každoročne pripomínať. A v škole vyrobený korbáč si vyskúšajú
už čoskoro - na Veľkonočný pondelok.

Zápis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka základnej školy ZŠ s MŠ, Omšenie
629 pre nový školský rok 2019/2020 sa konal 9. apríla
2019 v priestoroch základnej školy, v triede 1.A od 13:30
– 17:00 h. Zápisu sa zúčastnil zákonný zástupca spolu s
dieťaťom.
Rodičia budúcich prvákov, zbystrite pozornosť:
Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené
pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPaP
(Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie), kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže
dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte
problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.		
-tp-
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PENZIÓN POD BABOU
Dňa 19. marca 2019 bol otvorený penzión Pod Babou,
914 43 Omšenie 422, ktorý prevádzkuje firma FAMILLY
STAR s.r.o., Omšenie 353, PSČ 914 43 Omšenie, štatutárny zástupca Jozef Matuščin, Omšenie č. 353.
Penzión prevádzkuje reštauráciu, kde sa môžete chutne najesť a tiež je to miesto, kde Vám pripravia akciu
na mieru ako sú rodinné oslavy, svadby, firemné akcie,
školenia a pod.
Kontakt: mail: restauraciapodbabou@gmail.com,
tel. 032 6597538, mob 0905 120 218

Oslavy 60. výročia otvorenia budovy základnej školy
Budova základnej školy bola slávnostne odovzdaná do
užívania 15. augusta 1959. Šesťdesiatročná jubilantka
je vyzdobená, žiaci a vyučujúci si výročie pripomínajú na
predmetoch ako sú výtvarná výchova, hudobná, telesná výchova, ale aj iné a pripravujú program. Do tlače je prichystaná brožúra k 60.výročiu otvorenia novej budovy školy, v
ktorej je okrem iného uvedený menný zoznam všetkých tried
s triednymi učiteľmi, ktorí skončili u nás dochádzku. Deň „D“
sa chystá na piatok 31. mája 2019. V tento deň budú mať
žiaci základnej školy riaditeľské voľno, aby priestory boli voľné k prehliadke školy. Od 11:45 bude škola otvorená pre
pozvaných hostí, ktorí si prezrú školské priestory a výstavu pomôcok, dokumentácie a prác žiakov. O 13:30 začne
slávnostná akadémia v miestnom kultúrnom dome, na ktorej

vystúpia žiaci MŠ, ZŠ, SZUŠ ale i naši miestni folkloristi. Po
nej sa pozvaní hostia, medzi ktorými sú miestni funkcionári,
zamestnanci okresného úradu, súčasní i predošlí zamestnanci školy pri občerstvení môžu podeliť o zážitky, dojmy,
názory, či o plány do budúcnosti.
Pre verejnosť bude škola otvorená vo štvrtok popoludní od
14:00 do 17:30, prípadne aj v iný deň podľa dohovoru na
školskom telefónnom čísle. Ak sa nájdu u Vás doma zaujímavé artefakty týkajúce sa školy a školského života (staré
vysvedčenia, učebnice, pomôcky, modely) radi ich vystavíme v škole – vzácne vo vitrínach, ostatné na chodbe, alebo
v triedach. Už teraz sa na všetkých a všetko tešíme.
PaedDr. A.Marčeková

Stretnutie vedenia obce s prevádzkovateľmi
V stredu, 12. marca 2019 v popoludňajších hodinách sa
na pôde Obecného úradu uskutočnilo pracovné stretnutie
predstaviteľov vedenia obce s prevádzkovateľmi pohostinských a reštauračných zariadení v obci. Stretnutie sa nieslo
v priateľskej atmosfére a jeho obsahom bolo predovšetkým
riešenie problematiky súvisiacej s dodržiavaním prevádzkovej doby v týchto zariadeniach, ďalej problematiky narúšania
verejného poriadku a rušenia nočného kľudu v neskorých
večerných a nočných hodinách v blízkosti týchto zariadení,
ale aj vzájomná výmena skúseností, názorov a postrehov
na danú tému a dianie v obci ako také. Zo strany vedenia
obce bola vznesená požiadavka dodržiavania otváracej
doby, predovšetkým záverečnej hodiny, ako aj požiadavka
zabezpečenia poriadku a dodržiavania nočného pokoja návštevníkmi týchto zariadení aj mimo prevádzkových miestností počas usporiadania nočných zábav, diskoték, či iných

nočných podujatí. Prevádzkovatelia zobrali vznesené požiadavky na vedomie a uistili vedenie obce, že sa budú snažiť vykonať príslušné kroky na splnenie požiadaviek obce.
Podotkli však, že nie vždy sú to práve ich zariadenia, ktoré
sú príčinou rušenia nočného kľudu v obci. Ako ďalej uviedli,
často sa stáva, že rušenie nočného kľudu majú na svedomí osoby, ktoré ich pohostinské a reštauračné zariadenia
ani nenavštevujú, ale v neskorých večerných hodinách sa
zdržiavajú v ich blízkosti, popíjajú vlastný alkohol a svojim
hlučným konaním rušia nočný kľud. Nie zriedka sa pri tom
jedná o osoby, resp. mladistvých, ktorí ani nepochádzajú z
našej obce. V takýchto, ale aj iných prípadoch rušenia nočného kľudu odporúča vedenie obce občanom obrátiť sa ihneď telefonicky na políciu (linka 158), ktorá je kompetentná
a povinná ohlásenú situáciu preveriť a na mieste riešiť.

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OMŠENÍ:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“.
Vážení spoluobčania, pedagogickí pracovníci, milí rodičia
detičiek navštevujúcich Materskú školu a školskú jedáleň.
V druhej polovici mesiaca máj 2019 budú zahájené prípravné práce, súvisiace s realizáciou projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“. Od 01. júna 2019
sa začne so samotnými stavebnými prácami, ktoré budú zahŕňať zateplenie vonkajšieho plášťa budovy Materskej školy,
zateplenie strešnej časti, inštaláciu fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny na streche budovy, vybudovanie bezbariérového prístupu, rekonštrukciu elektroinštalácie, rekonštrukciu kúrenia a inštaláciu lokálnej rekuperačnej jednotky.
Súbežne s uvedeným projektom bude od 01. júla 2019 prevádzaná aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch
Materskej školy. Predpokladané trvanie prác sú 3 mesiace.
Z uvedených dôvodov bude Materská škola vrátane školskej
jedálne od 01. júla až do 31. augusta 2019, t. j. počas letných prázdnin zatvorená. Od zahájenia prípravných prác až
do ukončenia všetkých prác bude vjazd motorových vozidiel
do objektu MŠ prísne zakázaný (okrem vozidiel s platným
povolením obce, vozidiel zhotoviteľa a vozidiel zásobovania). Vzhľadom na to, že na budove a v jej okolí bude pre-

vládať čulý pracovný ruch a pohyb rôznych mechanizmov,
žiadame vás o zvýšenie opatrnosti pri pohybe v blízkosti budovy, ale aj v celom objekte Materskej školy. Za pochopenie
ďakujeme.
					
-OBEC OMŠENIE-

Pozáručný servis okien

Bezplatná obhliadka a výjazd oblastného technika
sú pre nás samozrejmosťou
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Alex MAZÚR
Alex MARČEK
Sofia BULEJKOVÁ
Simona KIJACOVÁ
Teodor KOHÚT
Jozef MARČEK
Matúš MATUŠČIN
Melissa SUCHÁ
Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50 rokov
Renáta MARČEKOVÁ
Dušan HORŇÁK
Anton BAJZÍK
Jozef KOHÚT
Jarmila BARINKOVÁ
Michal PORUBČAN
Janka SUCHÁ
Miroslav VRANA
Jana BAJZÍKOVÁ
Jana ŠMATLÁKOVÁ
60 rokov
Mária ŠKROVÁNKOVÁ
Rudolf KOTEŠ
Marián BALÁŽ
Jozef JANTOŠOVIČ
Anton ŠKROVÁNEK
Milan TAŠÁR
Ľubica HORŇÁKOVÁ
Elena ILAVSKÁ
Pavol MARUŠINEC
Zdenka VÁNIOVÁ
Jaroslav RIEČICKÝ
70 rokov
Mária BALÁŽOVÁ
Emília REPISKÁ
Eva MIKIČOVÁ
Eva KOHÚTOVÁ
Jozef HORŇÁK
Jozef DORUŠINEC
Viliam GULIŠ
Jarmila HORŇÁKOVÁ
75 rokov
Jozef KRIŠTOFÍK
Mária KYJACOVÁ
Anton BAJZÍK
Anna HOLÁ
80 rokov
Mária BIELIKOVÁ
Margita ŠABATKOVÁ
Sidónia SMUTNÁ
Mária SABOLOVÁ
Školastika MARČEKOVÁ
Štefan KAJABA JUDr.
Vendelín MELIŠ
Agnesa BIELIKOVÁ
Marta MARČEKOVÁ
85 rokov
Mária DORUŠINCOVÁ
Magdaléna HOLÁ
90 rokov
Anna BIELIKOVÁ
91 rokov
Paulína BAJZÍKOVÁ
97 rokov
Magdaléna GAŠPAROVÁ
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme pevné zdravie
Navždy nás opustili
Jozef BALÁŽ
Margita KOLLÁRIKOVÁ
Júlia GRÁCOVÁ
Emília VRÁBLOVÁ
Jozef KYJAC
Ján REPISKÝ
Ján GALIOVSKÝ
Pavlína BALÁŽOVÁ
Paulína KYJACOVÁ

POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTA
Stále je zopár občanov, ktorí si ešte neuzatvorili nájomné zmluvy na hrobové miesta. Vyzývame preto tých občanov, ktorí ešte nemajú uzatvorené zmluvy na HM a
zaplatený poplatok za HM, aby prišli na Obecný úrad v Omšení zaplatiť poplatok
za hrobové miesto a podpísať zmluvu za hrobové miesto.
Číslo hrobového miesta je na každom hrobe alebo si ho môžete pozrieť
cez stránku obce Omšenie www.omsenie.sk, virtuálny cintorín.

DEMOGRAFICKÉ HĽADISKO
K 31.12.2018 bolo v obci Omšenie 1917 obyvateľov, z toho 953 mužov a 964 žien.
Rok

Narodení

Prisťahovaní

16 z toho:
2018

Úmrtie

Stav K
31.12.2018

Odsťahovaní

22 z toho:

- 10 dievčat

19

- 6 chlapcov

- 11 žien

36

1917

- 11 mužov

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA K 31.12.2018
Predproduktíny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

Spolu

spolu

273

14,24%

1300

67,82%

344

17,94%

1917

100%

ženy

121

6,31%

657

34,27%

186

9,70%

964

50,28%

muži

149

7,77%

645

33,65%

159

8,30%

953

49,72%

TJ ŽIHLAVNÍK OMŠENIE - ROZPIS ZÁPASOV JAR 2018
MŽ U13 - IV.Liga, TN sever

Dospelí - VII.Liga TN sever
dátum
10.3.2019
14:30
1.5.2019
15:00
24.3.2019
15:00

domáci

Ivanovce
Omšenie
Soblahov

domáci

-

hostia

Omšenie

30.3.2019
14:00

Omšenie

-

Horná Súča

Dubodiel

6.4.2019
10:30

-

Omšenie

Omšenie

13.4.2019
14:00

Trenčianske
Stankovce
Omšenie

-

Dolná Súča

Omšenie

-

Bobot

Skalka nad
Váhom
voľno

-

Omšenie

-

voľno

hostia

-

odchod

dohrávka

dátum

31.3.2019
15:00

Horné Srnie

-

Omšenie

20.4.2019
14:00

7.4.2019
13:00

Omšenie

-

Neporadza

27.4.2019
10:30

14.4.2019
15:30

Mníchova
Lehota
Omšenie

-

Omšenie

4.5.2019
0:00

-

Bobot

21.4.2019
16:30
28.4.2019
10:30

Dolná Poruba -

zrušené

Omšenie

18.5.2019
14:00

Dolná Súča

25.5.2019
10:30

5.5.2019
14:30

Omšenie

-

12.5.2019
17:00

Svinná

-

Omšenie

19.5.2019
17:00

Omšenie

-

Trenčianske
Stankovace B

25.5.2019
17:00

Selec

-

Omšenie

2.6.2019
15:00

Omšenie

-

Drietoma

9.6.2019
17:30

Horňany

-

Omšenie

16.6.2019
17:30

Omšenie

-

Skalka nad
Váhom

AS Trenčín B -

Omšenie

Omšenie

-

Záblatie

Soblahov

-

Omšenie

Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
dobrovoľne a bez odmeny podieľali
a podieľajú na zimenej
údržbe infraštruktúry obce.
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