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Šesťdesiate výročie školy oslávili ako sa patrí
Základná škola s materskou školou v Omšení si dňa 31.
mája 2019 slávnostnou akadémiou pripomenula 60 rokov
svojej existencie.
Oslavy výročia sa začali už na poludnie o 12:00 hodine v
budove školy, kde okrem nainštalovanej výstavy dobových
učebných pomôcok a žiackych prác bola prítomným predstavená aj malá, ale obsažná brožúrka, ktorú škola vydala pri príležitosti svojho výročia. Slávnostnú časť, ktorá sa
konala vo vynovenom Omšenskom kulturáku s programom
súčasných a bývalých žiakov vystriedal raut pre hostí. Slávnostnej akadémie sa zúčastnili bývalí i súčasní pedagogickí
zamestnanci školy, ale i vzácni hostia: zástupkyne školského inšpekčného centra, poslanci obecného zastupiteľstva
na čele so starostom obce Mgr. Alojzom Marčekom, primátorka Trenčianskych Teplíc Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, starostka Trenčianskej Teplej JUDr. Mgr. Slavomíra Properová a riaditelia okolitých škôl. Riaditeľka školy PaedDr.
Alena Marčeková vo svojom príhovore povedala: „ Šesťdesiatročná história školy je naplnená skromnou, ale pritom
zodpovednou a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických
i nepedagogických zamestnancov, ktorí tvorili jej dejiny. Počas jej vývoja padli režimy, mocenské filozofie, ale vždy tu
bol učiteľ, ktorý zanechal v deťoch výraznú stopu“. Na záver
všetci vyslovili želanie ešte veľa úspešných rokov, dobrých
pedagógov a hlavne tvorivých žiakov.
-red-

Deti oslávili svoj deň rôznymi súťažami a hrami
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou
školou Omšenie pripravilo 1. júna 2019 pre deti k ich sviatku pekné popoludnie. V areáli jazdeckého klubu sa stretli deti a ich rodičia, aby sa spolu zabavili. RZ pripravilo
pre nich rôzne súťaže a atrakcie, v ktorých deti plnili rôzne
úlohy. V peknom slnečnom počasí sa deti mohli vyšantiť
na nafukovacom hrade, povoziť na koníkoch z miestneho
jazdeckého klubu, alebo si nechali niečo pekné namaľovať
na tvár, alebo ruku. Pre všetkých bol na záver pripravený
guláš a občerstvenie.
-red-

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 11.04.2019:
Schválilo:
• Program rokovania Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.04.2019.
• Odročenie bodu č. 5 Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Omšenie do
ďalšieho zasadnutia OcZ. Zámer predaja majetku obce
Omšenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Judite Tašárovej, bytom Omšenie 478, predmetom predaja je
pozemok 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.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku
2019 v súlade s VZN č. 3/2016 OZ Fsk Dolina vo výške
2400,- € na vydanie svadobných piesní na CD a brožúry „Tradície spod Omšenskej Baby“, dotácie pre ZO sluchovo postihnutých Ilava vo výške 160,-€, na sociálno
– rehabilitačný pobyt pre členov ZO SP Ilava, poskytnutie dotácie pre Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička vo výške 300,-€ na vzdelávanie, sociálnu
prevenciu, kompenzáciu, poradenstvo, poznávanie stórie
a kultúrnych hodnôt Slovenska, rozvoj záujmovej a fyzickej aktivity, rehabilitačné a relaxačné pobyty v kúpeľných
zariadeniach, poskytnutie dotácie pre Slovenskú radu
rodičovských združení – Rodičovské združenie pri ZŠ s
MŠ v Omšení vo výške 700,-€. Účelom dotácie je pokrytie
nákladov, spojených s organizáciou MDD 1. júna 2019 v
Omšení. Poskytnutie dotácie pre Obecný stolnotenisový
klub Omšenie vo výške 900,-€. Účelom dotácie sú režijné
a prevádzkové náklady na zabezpečenie činnosti dvoch
súťažných družstiev „A“ a „B“ mužstva dospelých, ako aj
mimo súťažných (turnajových) podujatí, poskytnutie dotácie pre OZ TJ Žihlavník Omšenie vo výške 10 000,-€. pokrytie výdavkov spojených s prevádzkovaním TJ Žihlavník Omšenie, tj. futbalového oddielu, turistického oddielu
v Omšení a tanečno – folklórnej skupiny pri TJ Žihľavník
v Omšení.
• Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
4/2016 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Omšenie.
• Zámer Riaditeľstva Základnej školy s materskou školou
v Omšení na vytvorenie pozície špeciálneho pedagóga
s predpokladom financovania jeho mzdy z normatívnych
prostriedkov, resp. cudzích zdrojov. Vytvorenie pozície
špeciálneho pedagóga je plne v kompetencii Riaditeľstva
Základnej školy s materskou školou v Omšení.
• Žiadosť p. Angely Homolovej o predĺženie nájmu obecného bytu o 1 rok.
Neschvaľuje:
• Rokovací poriadok komisií pri Obecnom zastupiteľstve
obce Omšenie
• Ponuku Ing. Daniela Solníka s manželkou, bytom Omšenie 228, na predaj časti pozemku v ich výlučnom vlastníctve Obci Omšenie o výmere 26 m2 na parc. CKN 1252/1,
zast plocha a nádvorie, celk. výmera 475 m2, zapísaná
na LV č. 628, v k. ú. Omšenie za cenu 15,- Eur za 1 m2
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Zobralo na vedomie:
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
14.02.2019
• Žiadosť p. Petra Kohúta, bytom Omšenie 37, o kúpu pozemku parc. CKN 1536/1, zast. plocha a nádvorie, o výmere 181 m2, zapísaná na LV č. 1, v k. ú. Omšenie, vo výlučnom vlastníctve Obce Omšenie. Obec Omšenie nemá
v úmysle predmetný pozemok predať
• Žiadosť p. Zuzany Mičovej, bytom Omšenie 589, o kúpu
pozemku parc. EKN 9048/2 ostatná plocha, o výmere 54
m2, zapísaná na LV č. 1, v k. ú. Omšenie, vo výlučnom
vlastníctve Obce Omšenie. Obec Omšenie nemá v úmysle predmetný pozemok predať
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 20.6.2019:
Zvolilo:
• Členov návrhovej komisie: Pavol Krištofík, Marián Bajzík,
Tomáš Gašpar.
Zobralo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa 11.4.2019 – splnené,
• Správu hlavného kontrolóra obce o kontrole vykonania
inventarizácie za obdobie roka 2018, hospodárenie a nakladanie s majetkom Základnej školy s materskou školou,
Omšenie 629,
• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Omšenie za rok 2018,
Schválilo:
• Program rokovania OcZ,
• Záverečný účet obce Omšenie za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad,
• Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019,
• Plán zasadnutí OcZ na 2. polrok 2019, a to: 5. septembra
2019, 28. novembra 2019
• Rozpočtové opatrenie č 4,
• odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa J. Tašárovej,
• hodnotu hlavného jedla pre dospelého stravníka od 1. 9.
2019 vo výške 2,93 Eur a finančné pásmo č. 1,
• poskytnutie dotácií na rok 2019 fyzickým osobám v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
• odpredaj SOMV Daewo Nubira z majetku obce po ukončení osvedčenia o TK a EK,
• vyradenie nákladného vozidla LIAZ 706 z majetku obce,
• odpredaj nákladného vozidla LIAZ 706 za minimálne cenu
zostatkovej hodnoty zvýšenú o cenu za vypracovanie
znaleckého posudku.,
• nákup viacúčelového motorového vozidla slúžiaceho pre
potreby obce,
neschválilo:
• Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Omšenie,
• zriadenie vecného bremena na parcelu registra C č.
3535/5 vo vlastníctve Obce Omšenie,
• vyradenie SOMV Daewo Nubira z majetku obce a z prevádzky.

Z pohľadu starostu
Vážení spoluobčania,
môj príspevok do tohto vydania Omšenských novín začnem tak trochu
inak ako zvyčajne. Ale najprv mi dovoľte aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a poprial Vám
krásne, pokojné a pohodové prežitie
nadchádzajúcich letných mesiacov.
Končí sa nám prvý polrok tohto kalendárneho roka a pomaly začína tá
jeho druhá polovica. Aký vlastne bol? Môžem popravde povedať, že nesmierne náročný, a to po všetkých stránkach.
Nielen pre mňa ako starostu, ale aj pre ostatných zamestnancov Obecného úradu. Dokončili sme niektoré plánované
úlohy a projekty, následne však boli zahájené a rozpracované ďalšie, o ktorých som sa zmienil už v minulom vydaní
Omšenských novín. Radovému občanovi alebo občanovi
neznalému problematiky a všetkého toho, čo s tým súvisí, to
zrejme nepripadá ako niečo výnimočné. Viacerí to považujú
skôr za akúsi samozrejmosť a neprikladajú týmto veciam
príliš veľký význam. Skutočnosť je však úplne iná, omnoho
náročnejšia a zložitejšia. Realizácia všetkých tých projektov,
úloh a množstva kompetencií si totižto vyžaduje nielen
enormné pracovné úsilie, maximálnu sústredenosť a obrovské psychické vypätie, ale aj množstvo trpezlivosti, pochopenia (aj pre veci nepochopiteľné) a najmä pevných nervov.
Prečo o tom vlastne hovorím? Z jedného prostého dôvodu:
Medzi mnohými občanmi panuje totižto ešte predstava, že
starosta je ten, ktorý môže takpovediac rozhodnúť alebo
rozhodovať o všetkom alebo vo všetkom. Táto predstava
zrejme pramení ešte z čias dávno minulých, kedy to tak
pravdepodobne bolo a vtedajší richtár tieto právomoci možno aj v skutočnosti mal. Žiaľ, doba sa odvtedy veľmi zmenila
a takéto poňatie výkonu funkcie starostu už v súčasnosti nie
možné. Veci spojené s výkonom jeho funkcie stanovuje príslušná legislatíva. V dnešnej dobe sú kompetencie starostu
značne obmedzené a rozhodovacie právomoci sú zákonom
upravené a rozdelené medzi poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu. Títo sú v podstate na jednej úrovni, čiže
ani jeden z nich nie je tomu druhému nadradený. Rozdiel je
iba v tom, že každý je zodpovedný za niečo iné. Napríklad:
majetkové veci. Nielen u nás, ale aj na iných obciach sa
občas stretávame s rečami typu: „starosta predal obecný
majetok, starosta predal to, starosta predal hento, starosta
kúpil....“. Takéto reči šíria zvyčajne jedinci, ktorí nemajú o
týchto veciach často ani poňatia. Takéto tvrdenia sa žiaľ nezakladajú na pravde. Majetkové pomery a nakladanie s majetkom obce upravuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a niektoré ďalšie osobitné predpisy, kde je táto kompetencia
vyhradená výlučne poslancom obecného zastupiteľstva a
nie starostovi, ako sa zrejme niektorí občania mylne domnievajú. Na to, aby sa mohol predať nejaký majetok obce,
musí sa dodržať príslušná legislatíva, je potrebné absolvovať množstvo predpísaných úkonov a postupov. V konečnom dôsledku nestačí na odsúhlasenie predaja ani jednoduchá väčšina hlasov poslancov. Takýto predaj musí byť
schválený až trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Ale to len na vysvetlenie pre tých, ktorí to doposiaľ nevedeli
alebo sa s touto problematikou ešte nestretli. Aj keď nie tá

istá, ale podobná situácia je aj v niektorých ďalších oblastiach, kde sa občania obracajú na obec vo veciach, ktoré
nespadajú z hľadiska kompetencií a príslušnosti do jej pôsobnosti, alebo do jej správy. Ako príklad uvediem hlavnú
komunikáciu v obci, ktorá z hľadiska príslušnosti spadá pod
Trenčiansky samosprávny kraj a spravuje ju Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tá je aj zodpovedná
za jej správu, údržbu a opravy. To znamená, že obec nemôže zasahovať do ich kompetencií, ani do nej investovať
vlastné finančné prostriedky, pretože príslušná legislatíva
toto neumožňuje, resp. nepripúšťa. Podobne je to aj s vodným tokom (potokom) Teplička, ktorý je v správe štátneho
podniku Povodie stredného Váhu Piešťany II, či niektorých
bystrinných tokov (potôčik v Kamenickej doline, potôčik z
Malovej, či potôčik pretekajúci lokalitou u Tašárov), ktoré
patria pod správu a do pôsobnosti štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky. Tieto organizácie by sa mali o tieto
vodné a bystrinné toky zo zákona starať, to znamená kosiť
ich najbližšie okolie, čistiť ich koryto od nánosov, náletových
drevín a pod. Skutočnosť je však úplne iná a tieto veci sú zo
strany týchto podnikov a organizácií často zanedbávané
alebo riešené len sporadicky, čo má za následok, že občania, ktorí nevedia o týchto skutočnostiach, kritizujú koho iného ako obec a poukazujú na jej nečinnosť, čo vrhá logicky
zlé svetlo na obec. Má to však aj vážnejšie následky. Neudržiavanie a nečistenie týchto vodných tokov má potom za následok vznik mimoriadnych situácií a udalosti (napr. záplavy
pri silných prívalových dažďoch), pri ktorých dochádza ku
škodám na majetku. Tieto potom zvyčajne zostanú na pleciach obce, ktorá musí vynaložiť na ich odstránenie nemalé
finančné prostriedky. Pritom pri riadnom plnení si svojich
správcovských povinností by nemuselo k takýmto situáciám
ani dochádzať, resp. následky by mohli byť oveľa miernejšie. Keď situácia dospeje až do takéhoto kritického štádia,
potom každý kričí obec, obec a vina alebo nečinnosť vo veciach prevencie sa zvykne zvaľovať na obec, ale nikto nevidí
alebo nechce vidieť toho pravého vinníka alebo tú prvotnú
príčinu, ktorá tieto udalosti vyvolala. Podobná situácia je aj
na niektorých vjazdoch do obce z poľných a lesných ciest.
Tu boli začiatkom predošlého volebného obdobia obcou vybudované viaceré protipovodňové opatrenia. Vďaka nim nedošlo za posledné roky v týchto lokalitách k podobným prípadom ako pred cca 5 rokmi, kedy v dôsledku silných
prívalových dažďov prišlo k zaplaveniu niektorých území a
miestnych komunikácií, znečisteniu ciest, dvorov a pivníc
viacerých domácností. Tieto opatrenia sú však už v dôsledku prejazdu množstva ťažkých mechanizmov a nákladných
áut značne poškodené alebo zničené. Tí, ktorí ich zničili alebo poškodili, ich nedali do pôvodného stavu, ani sa neprišli
spýtať na obec, či by nebolo treba prispieť na ich opravu. Ale
keď by nedaj Bože prišlo k podobnej situácii ako pred piatimi
rokmi, tak budú všetci kričať, útočiť a zvaľovať vinu na obec.
Ale táto ich nezničila ani nezapríčinila ich poškodenie. Naopak, v rámci svojich možností ich čistila, investovala do nich
finančné prostriedky a nemálo úsilia. Konala však s dobrým
úmyslom, aby ochránila občanov pred hroziacim nebezpečenstvom a zabránila tak možno ešte väčším škodám. Ale
takto to jednoducho nefunguje, resp. by fungovať nemalo.
Ten, kto je zodpovedný za správu alebo za škodu, ten by
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mal byť povinný tieto škody aj odstrániť. Je mi jasné, že
všetky vyššie uvedené skutočnosti potom vrhajú zlé svetlo
na obec. Ja sa ale pýtam: „Prečo by mala obec investovať
vlastné finančné zdroje do týchto činností a cudzieho majetku, keď jej to z hľadiska kompetencií a správy majetku vôbec neprináleží?! Prečo by mala vykonávať tieto práce za
niekoho druhého, kto si neplní svoje povinnosti?!“ S podobnými problémami sa však neborí len naša obec, ale je to
problémom aj iných obcí. Tým chcem povedať a vysvetliť
občanom, že vo vyššie uvedených prípadoch, žiaľ, obce nemajú potrebné a dostatočné hybné páky a silu na to, aby
dokázali prinútiť subjekty, ktorých sa to týka, k plneniu si
svojich zákonných správcovských povinností. Obec môže
osloviť správcov tokov, upozorňovať na uvedené skutočnosti, žiadať o nápravu, vyvolať pracovné stretnutia (čo aj robí),
avšak pokiaľ tieto podniky a organizácie do ktorých pôsobnosti už spomínané povinnosti spadajú, nevenujú týmto veciam dostatočnú pozornosť alebo nemajú na to potrebné
technické, personálne a finančné prostriedky (ako býva nimi
často deklarované), obce s týmto pretrvávajúcim stavom nezmôžu nič. Sú prakticky odkázané na milosť a nemilosť
týchto subjektov. A tieto to aj patrične využívajú, lebo sú si
vedomé toho, že keď chce mať obec uvedené veci na poriadku, tak si ich musí chtiac-nechtiac urobiť sama. Potom

sa tu však zákonite natíska otázka: koho brať v prípade
vzniknutých škôd zapríčinených nečinnosťou týchto subjektov na zodpovednosť? Logicky sa zdá byť táto otázka vyriešená, len skutočnosť je trochu iná. Použitie zdravého sedliackeho rozumu ako keby v našej spoločnosti stále nenašlo
svoje uplatnenie a zdá sa byť skôr prekážkou ako na osoh.
Namiesto toho, aby sa havarijným a mimoriadnym situáciám
predchádzalo pri vynaložení oveľa menších finančných nákladov, tak sa nechá dôjsť situácia tak ďaleko, resp. do takého štádia, že keď už príde k týmto mimoriadnym udalostiam
a obrovským škodám na majetku, potom sú vynakladané na
ich odstránenie omnoho vyššie finančné prostriedky. Žiaľ
alebo na škodu veci, že nie je v silách obcí túto situáciu nejakým výraznejším spôsobom ovplyvniť alebo zmeniť. Ich
intervencie, pripomienky a návrhy aj prostredníctvom svojej
stavovskej organizácie ZMOS sú často brané na ľahkú váhu
alebo im nie je venovaná zo strany príslušných orgánov a
štátnych úradníkov náležitá pozornosť. Žiaľ, v tomto ohľade
a aj vzhľadom na pretrvávajúcu prax to nevidím do budúcnosti príliš optimisticky. Týmto konštatovaním aj končím tento môj príspevok. Prajem Vám všetkým len to najlepšie, zostaňte zdraví a nenechajte sa znechutiť a pokaziť si dobrú
náladu. Prajem Vám krásne leto 2019.

Voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019
- výsledky volieb v obci Omšenie
Počet voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov:
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:
Počet platných hlasov:
Účasť voličov -

Čislo

Názov strany

1 589
245
234
5,41 %

Spolu

17

PRIAMA DEMOKRACIA

1

SMER-SOCIÁLNA DEMOKRACIA

56

18

STRANA RÓMSKEJ KOALÍCIE-SRK

-

2

KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA - ŽIVOT A PROSPERITA

4

19

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

-

3

KOTLEBA-ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

55

20

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA-STRANA VLASTENCOV

-

4

KOREKTÚRA-ANDREJ HRYC

2

21

STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY-MAGYAR KÖZÖSSÉG
PÁRTJA

-

22

DOMA DOBRE

5

23

KOALÍCIA KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA, VZDORSTRANA PRÁCE

2

5

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

13

6

SME RODINA-BORIS KOLLÁR

6

7

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI /OĽANO/

7

8

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

6

9

STRANA PRÁCE

3

10

SRANA TOLERANCIE A SPOLUNAŽÍVANIA

-

11

HLAS ĽUDU

1

12

MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA-MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG

-

13

DOPRAVA

-

14

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

21

15

STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA

1

16

MOST-HÍD

-

4

-

24

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

-

25

SLOBODA A SOLIDARITA

9

26

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA ANDREJA HLINKU

1

27

NAJ-NEZÁVISLOSŤ A JEDNOTA

28

KRESŤANSKÁ ÚNIA

14

29

KOALÍCIA PROGRESÍVNE SLOVENSKO A SPOLUOBČIANSKA DEMOKRACIA

20

30

DEMOKRATICKÁ STRANA

2

31

NÁRODNÁ KOALÍCIA
Spolu:

-
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Stánok kultúry v Omšení má už 80 rokov
Myšlienka postaviť kultúrny dom sa spája s menom kňaza
Ignáca Kutiša, ktorý v roku 1935 prišiel do farnosti Omšenie
z Horného Vadičova. Prejavil sa aj ako neúnavný kultúrnoosvetový pracovník a nadšenec ochotníckeho divadla.
Vidiac v akých nevyhovujúcich podmienkach (v triedach hornej a dolnej školy, ale i v krčme) sa divadelné predstavenia
v obci nacvičujú a hrajú, začal občanov presviedčať o potrebe výstavby kultúrneho domu. Sám pre tento účel poskytol
pozemok vo farskej záhrade so slovami: „Lepšie bude, ak
na farskom pozemku miesto niekoľkých kapustných hláv,
budú vyrastať ľudia s hlavami rozumnými“. Finančné prostriedky na výstavbu získal zo štátneho fondu na výstavbu
kultúrnych domov, milodarov, zbierok po okolitých obciach,
vstupného za odohraté divadelné predstavenia, ktoré s mladými ochotníkmi sám nacvičil, ale aj od kúpeľných hostí z
Trenčianskych Teplíc, za ktorými osobne prichádzal.
Kultúrny dom začali obyvatelia stavať svojpomocne v roku
1938 a 26. novembra roku 1939 bol slávnostne vysvätený.
Tejto, pre obec mimoriadnej udalosti sa vtedy zúčastnili: pápežský prelát a poslanec slovenského snemu Mons. ThDr.
Eugen Filkorn, poslanec a senátor Národného zhromaždenia za HĽS Anton Hancko a rímskokatolícky kňaz, škôldozorca, poslanec a člen Štátnej rady Slovenskej republiky
Andrej Marsina, ktorý navrhol, aby na kultúrnom dome bol
umiestnený nápis „ ZEM, NEBO, BLÍŽNY“. Nápis mal vyjadrovať, aby každý veriaci bol pripútaný k svojej zemi, ale nie
natoľko, aby nevidel hviezdne nebo, a aby miloval svojho
blížneho a neprial mu nič zlého. Z dostupných materiálov
vieme, že KD niesol názov „Rímsko-katolícky kultúrny dom“,
ale či tam niekedy bol umiestnený aj nápis, ktorý odporúčal
Andrej Marsina sme sa nedopátrali.
V novopostavenom kultúrnom dome sa prvé divadelné predstavenie pod názvom Strídža spod hája hralo 3. januára
1940.
V čase prechodu frontu počas 2. svetovej vojny bolo v ňom
ubytovaných aj s výzbrojou 20 vojakov nemeckej armády
prevažne z rakúskych „Volkssturm“ (ľudová domobrana, ktorú tvorili civilné osoby, muži vo veku od 16 do 60 rokov. Boli
vyzbrojení ľahkými zbraňami - puškami, guľometmi, pancierovými päsťami).
Už počas výstavby KD sa vedelo, že finančných prostriedkov je málo, preto sa šetrilo všade kde sa len dalo, čo sa
neskôr prejavilo na kvalite strechy, ktorej hrozilo spadnutie.
Cirkev však už na jej záchranu peniaze nemala, dokonca
bola zadlžená sumou 50.000,- korún. Obec strechu opraviť
nemohla, lebo objekt nebol v jej vlastníctve!
Situáciu riešil Okresný národný výbor v Trenčíne prostredníctvom technického referátu tak, že výmerom zo dňa
22.2.1954, Zn. III/1-463-18/2-54 zakázal v dôsledku nebezpečného stavu strešnej konštrukcie, kultúrny dom používať
na akékoľvek účely. So vzniknutou situáciou oboznámil Rím-

sko-katolícky farský úrad v Omšení Biskupský úrad v Nitre.
Ten farnosti v Omšení oznámil, že KD môže byť v zmysle prípisu Slovenského úradu pre veci cirkevné v Bratislave pod číslom 3.113/53-VUI/UV odovzdaný do operatívnej
správy MNV v Omšení s tým, že MNV v Omšení bude KD
bezplatne užívať, ale pritom znášať všetky ťarchy spojené s
budovou (opravy, domovú daň a pod. ). V tomto zmysle bola
následne za prítomnosti zástupcu Rímsko-katolíckeho úradu v Omšení a zástupcov ONV v Trenčíne a MNV v Omšení
dňa 16.3.1954 spísaná zápisnica o tom, že obec prevezme Katolícky kultúrny dom do operatívnej správy. Okresný
národný výbor po prevzatí Katolíckeho kultúrneho domu do
správy obce, poskytol obci finančné prostriedky na záchranu
nielen strechy, ale aj na ďalšie rekonštrukčné práce. Popri
oprave strechy, obec vybudovala v interiéri kultúrneho domu
balkón, zrekonštruovala javisko, vymenila novú podlahu a
urobila elektroinštaláciu. Rekonštrukčné práce a opravu
strechy vykonávali miestni občania pod vedením Martina
Tašára. V roku 1956 Osvetová beseda pod vedením Otmara
Volkmera zakúpila v Martine divadelné kulisy, vybavila javisko osvetľovacími telesami, horizontom, oponou a zakúpila
sklápacie sedadlá pre divákov, lebo dovtedy sa v KD sedelo len na obyčajných drevených laviciach. V roku 1957 bol
KD elektrifikovaný. Obec v ňom vybudovala kino na 16 mm.
film, ktoré divákom slúžilo od 1.1.1958 do 21.1.1981 (v roku
1981 bolo už v obci veľa TV prijímačov, preto o tento druh
kultúry prestal byť záujem). V roku 1957 bola pre potreby
stavbárov vybudovaná prístavba ku kultúrnemu domu, ktorá
slúžila ako skladovacie priestory a kancelárie pri výstavbe
novej budovy ZŠ. Z obecnej kroniky sme sa dozvedeli, že
predstavitelia obecnej samosprávy využili situáciu, a po dohode so stavbyvedúcim pánom Bážom pristavili k prednej
časti kultúrnemu domu aj časť na poschodí.
Postupom času kultúrny dom prechádzal ďalšími úpravami,
kde pôvodné „drepový“ záchod bol nahradený splachovacím
WC, zriadená bola pokladňa na predaj vstupeniek, lokálne
kúrenie bolo nahradené ústredným kúrením a niekoľkokrát
bola vymaľovaná jeho fasáda a interiér.
Po roku 1989 správca Rímsko-katolíckeho farského úradu v
Omšení požiadal Obecný úrad v Omšení o vrátenie Katolíckeho kultúrneho domu späť RK cirkvi.
V roku 2016 Biskupský úrad v Nitre dal farnosti súhlas k
odpredaju budovy kultúrneho domu. Jeho novým vlastníkom
sa stal Mgr. Vladimír Repiský. Po rozsiahlej a finančne náročnej rekonštrukcii budova dostala nový šat aj názov Omšenský kulturák, a od roku 2019 slúži obyvateľom opäť ako
centrum kultúry, oddychu a zábavy.
Z podkladov rímsko-katolíckej školskej kroniky, obecnej
kroniky, Kúpeľných listov r. 1938 a záznamov z výskumu
I. A. Molecovej zostavila Marcela Malová.

Vážení občania, isto ste zachytili informáciu o platnosti nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a Nariadenia EU označovaného skratkou GDPR. Tieto normy zavádzajú niektoré nové
pravidlá a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov.
Z tohto dôvodu, sa obec Omšenie a redakčná rada rozhodli, že už nebudú uverejňovať žiadne údaje
v rubrike SPOLOČENSKÁ KRONIKA.
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Nezabudnuteľný XVIII. TURISTICKÝ ZRAZ SNP,
ktorý sa konal na Lúkach pod Žihľavníkom 22. – 25. júla 1971
Roku 1953 sa zrodila myšlienka usporiadať raz do roka pravidelné a organizované celoslovenské zrazy turistov. Vtedy
bolo Slovensko členené na tri kraje, a to západoslovenský,
stredoslovenský a východoslovenský. Telovýchovná organizácia prideľovala podujatie krajom a tie potom okresom, ktoré vybrali vhodnú lokalitu. Tie zrazy ideovo i politicky zapadali do štátneho systému, ktorý vtedy presadzovala politická
reprezentácia Československa. Prvý turistický zraz sa konal
28. – 29. augusta 1954 na Donovaloch okres Banská Bystrica na počesť 10. výročia Slovenského národného povstania
(SNP), ktorého sa zúčastnilo 400 turistov. Okresu Trenčín,
a Omšeniu konkrétne sa tejto cti dostalo 22. – 25. júla 1971
na Lúkach pod Žihľavníkom. Tohto 18. ročníku sa zúčastnili
hostia z Poľska, Bulharska, USA a dnes už rozpadnutých
štátov Sovietskeho zväzu a Juhoslávie. Zo spoločného štátu
Československo sa zúčastnilo 2673 turistov. Z umeleckých
súborov, pracovníkov obchodných organizácií, usporiadateľov, vojakov, príležitostných hostí z okolitých miest, spolu
všetkých bolo 7889 účastníkov. Takýto veľký nápor Omšenie
do vtedy a ani do dnes nezažilo. Turistické túry, výlety do
okolitých miest, premietanie filmov, turnaje futbalu, volejbalu, vybíjanej, streľbe zo vzduchovky, súťaže motorkárov,
zoskoky parašutistov, vystúpenie folklórnych súborov, spev
a hranie na gitarách pri malých ohníčkoch, s tým všetkým
žili účastníci i návštevníci podujatia. Krásne počasie dotvá-

ralo atmosféru turistického tábora. Záver turistického zrazu
ukončil vysoký „táborák“ , pri ktorom sa spievalo až do rána.
Tento stanový tábor bol v Belákovom pod Žihľavníkom smerom od kríža na Veľké Lúky. Miesto, kde bolo veľké turistické
stretnutie je dnes zarastené krovinami. Dnes nám, už len
pamätník, na Hrádku pripomína najväčšie a najznámejšie
podujatie, aké sa kedy v Omšení uskutočnilo.
Ján Baláž

Turisti spoznali krásy Oravy

Obnovili pamätník SNP na Hrádku

Babia hora a Pilsko sú dva charakteristické kopce Hornej
Oravy. Turisti z Omšenia sa rozhodli, že tento rok ich skúsia
zdolať. Termín 22. – 26. máj 2019 bol určený už v novembri,
keď sme zabezpečili ubytovanie. Chata pod Babou Horou
nás privítala slnečným počasím. Nevydržalo však dlho, lebo
o dve hodiny už lialo ako z krhle. Vo štvrtok daždivé počasie
pokračovalo a preto sme absolvovali len krátke vychádzky a
spoznávali okolie. V piatok prestalo pršať a my sme sa vybrali na Pilsko. Na vrchol 1557m sme sa dostali po viac ako
štyroch hodinách náročnej chôdze po mokrých a skalnatých
chodníkoch. Ale pohľady stáli za tú námahu. V sobotu bola
na rade Babia Hora. Počasie sa zlepšilo a hoci terén bol blatistý, po piatich hodinách sme zdolali kótu 1725m. Fotografovanie a zostup dolu bola ľahšia časť tejto túry. V nedeľu,
cestou domov, sme sa previezli oravskou lesnou železnicou
a umocnili i tak silné zážitky z jedného z najkrajších kútov
Slovenska.
-JH-

Obec Omšenie začiatkom
apríla obnovila za výdatnej
pomoci členov turistického
oddielu TJ Žihlavník a mladých dobrovoľníkov z dolnej
časti obce nielen vandalmi
zničený pamätník SNP na
Hrádku, ale vyklčovali aj
priestranstvo v jeho okolí od
náletových drevín a osadili
smerovník.
Pamätník na Hrádku bol
osadený v roku 1971 účastníkmi XVIII. celoslovenského zrazu turistov na Lúkach
pod Žihlavníkom. Pripomína nám, aby sme nezabudli
a uctili si tých, ktorí v čase
vojny prišli o životy za našu
slobodu. Bohužiaľ aj takéto
pietne miesto, ktoré je zároveň zaradené do celoslovenskej evidencie vojnových hrobov je terčom ničenia vandalov.
V tomto prípade je veľmi sympatické, ako sa zachovali členovia turistického oddielu Anton Bielik, Ján Baláž, Jaroslav
Homola, Jaroslav Dvorský a mladí dobrovoľníci: Pavol Bielik a Jarolím Bielik ml., Peter Kazík, Ladislav Dorušinec ml.,
Ľubomír Hollý ml., Ivan Kohút, Martin Hrbáček a Jozef Váni,
ktorí sa sami od seba začali o pamätník a jeho okolie starať.
-red.-
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Pamätná pohľadnica z XVIII. zrazu turistov v Omšení.

Omšenské halušky

Tento rok sa už konal piaty ročník Omšenských halušiek súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek. Zúčastnili sa
ho štyri družstvá. Divákov pozdravil starosta obce Omšenie
Mgr. Alojz Marček.
Družstvá mali na uvarenie halušiek presne stanovené pravidlá, ktoré museli dodržať. Prílohy a ingrediencie boli ľubovoľné, podľa chuti variacich. Porota hodnotila vzhľad ale
najmä spomínanú chuť. Tak ako po minulé roky nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Tento rok po sčítaní všetkých
bodov podľa poroty zvíťazili súťažiaci z domáceho Družstva
z kanála, ktorí neskrývali radosť. Všetci sa skvele bavili aj v
iných disciplínach, ako v rýchlosti jedenia halušiek, pití piva
na čas, jedení dlhej syrovej nite a držaní jednolitrového pohára piva pred sebou, či pílení dreva.
K dobrej nálade prispela Dychová hudba Nedielkovci z Dolnej Poruby, speváčka Vlasta Mudríková, Senior Vršatec a
Dievčenské TRIO z Omšenia. Nechýbalo občerstvenie s
haluškami, guláš, zemiakové placky a samozrejme aj pitný
režim.
- red -

10. ročník matičného výstupu
V nedeľu 16. júna 2019 sa v Omšení konal už jubilejný 10.
ročník vychádzky na Omšenskú babu, ktorý bol venovaný
100. výročiu Oživotvorenia Matice slovenskej. Vychádzky
usporiadanej miestnymi odbormi Matice slovenskej z Omšenia a Trenčianskych Teplíc sa zúčastnila aj predsedníčka
KR MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová a tajomník MO
MS z Dubnice nad Váhom Jozef Uhrík. Na námestí v strede obce zúčastnených privítala predsedníčka MO MS Helena Matuščinová a starosta obce Mgr. Alojz Marček, ktorý
nad podujatím prevzal záštitu. Po stručnom oboznámení sa
s históriou MS historikom Dr. Mariánom Kočišom sa všetci
spoločne odobrali na Omšenskú babu.
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Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („obedy zadarmo“).
V súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z.z. v zmysle §
4 odst. 6 zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s
účinnosťou od 01.01. 2019 si vás dovoľujeme informovať o
dôležitých bodoch pre získanie dotácie na obed pre dieťa.
Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v
základnej škole a súčasne v škole odobralo obed alebo iné
jedlo. Iné jedlo je podľa platnej školskej legislatívy doplnkové jedlo (desiata a olovrant).
Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je
podmienkou pre uplatnenie dotácie (okrem desiatej) odobranie aj obeda.
Od 01.01 2019 majú nárok na dotáciu
- deti, navštevujúce posledný ročník materskej školy
Od 01.09. 2019 majú nárok na dotáciu
- deti, navštevujúce posledný ročník materskej školy
- všetky deti, navštevujúce základnú školu
Zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka prihlási dieťa do zariadenia školského stravovania prostredníctvom zápisného
lístka stravníka §9 ods. e) vyhlášky č. 330/2009 Z.z. ktorý je
doplnený o zodpovednosť zákonných zástupcov za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Povinnosťou zákonných
zástupcov bude zodpovednosť za odhlasovanie a prihlasovanie v školskej jedálni, ktoré sa od 01.09 2019 bude vykonávať najneskôr do 14,00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa. Dieťa ktoré sa nezúčastní vyučovacieho procesu
v pondelok, musí sa odhlásiť v piatok najneskôr do 14,00

hodiny. To znamená, že keby dieťa ochorelo alebo rodič zabudol svoje dieťa z nejakého dôvodu odhlásiť a oznámi to v
daný deň, už odhlásené nebude, ale môže si prísť pre obed
do obedára. V tomto prípade uhradí plnú výšku obeda podľa
stravovacieho pásma a kategórie a to preto, lebo v daný deň
nebola splnená podmienka – zúčastniť sa výchovno- vzdelávacieho procesu.
Dieťa, ktoré je v daný deň v MŠ alebo v ZŠ aspoň jednu
hodinu, má nárok na dotáciu. Pokiaľ by žiak neodobral obed
svojvoľne (nepríde na obed vôbec a ani neoznámi, čo je s
ním, zaplatí plnú sumu).
Aby sa predišlo nedoplatkom zo strany zákonných zástupcov
v mesiaci september sa bude uhrádzať jeden plný mesačný
predpis (tzv. vratná kaucia)vo výške príslušnej vekovej kategórie MŠ=27,40 eur, 1. stupeň=21,60 eur, 2.stupeň=23,20
eur
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Omšenie nezabezpečuje diétne
stravovanie a dieťa, ktoré podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí
dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa pri splnení podmienok poskytnutia dotácie.
S účinnosťou od 01.09 2019 schválilo Ministerstvo školstva,
vedy výskumu a športu nové finančné pásma. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Omšenie je zaradená do 1. finančného
pásma MŠ=1,37 eur, 1.stupeň=1,08 eur, 2. stupeň=1,16 eur
Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR www.employment.gov.sk
Jana Bajzíková, vedúca školskej jedálne

PROJEKT - SEPARUJEME HROU
Environmentálny projekt Separujeme hrou, ktorý sme spustili tento školský rok je určený žiakom a zamestnancom našej školy. Cieľom je podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.
Nejde len o vzdelávanie detí, z vlastnej skúsenosti vieme,
že čo si deti osvoja, obratom naučia aj rodičov. Takže to je
dobrá cesta.
Projekt sa zameriava na triedenie dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít, ktorými je plast, papier.
Edukáciu v tejto oblasti zabezpečujú informačné tabule a
sety na triedenie, ktoré sú umiestnené na chodbách.
Vytvorili sme ekologickú hliadku 5 žiakov /chlapcov/ 8.ročníka a pripravili spoločný plán, ako budeme v projekte postupovať.
• osvetová činnosť formou prednášok
a informačných materiálov
• zakúpenie zberných nádob
• umiestnenie zberných nádob na chodbách školy
• čiastočná recyklácia odpadu
• separácia papiera a plastov

VYHODNOTENIE
Chlapci, ktorí pracujú dobrovoľne, pripravili pre svojich spolužiakov informačné nástenky, na ktorých umiestnili základné informácie o separovaní.
Pre žiakov 1.stupňa pripravili zaujímavú prezentáciu spojenú s hrami, v ktorých si utvrdili spôsob separácie na našej
školy.
1x týždenne kontrolujú zberné nádoby a zosypávajú vytriedený odpad.
Plast ide do žltých vriec, papier do modrých vriec, a tieto
ukladajú v sklade školy, odkiaľ ich p. školník vykladá v deň
zberu v obci.

Žiaci triedia odpad pod dohľadom pedagógov a triednych OBEC Omšenie zakúpila tvorcom projektu za odmenu futučiteľov a ekologickej hliadky žiakov. Samotná prítomnosť balové lopty a OZV SLOVMAS, a.s., Na paši 4, Bratislava,
zberných nádob na chodbách navádza žiakov k separácii preplatila náklady na zakúpenie lôpt.
odpadu.
PaedDr. A.Marčeková –riaditeľka školy
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My však vieme,
že všetko sa mení.
Nezostane všetko navždy tak,
lebo raz ráno v jeseni
všetko sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka a či žiak.

Dňa 12. júna 2019 sa uskutočnila plavba loďou z Bratislavy
do Viedne v organizácii ZO zväzu
sluchovo postihnutých. Helena Matuščinová

Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý sme čakali 9 rokov. Je
tu koniec nášho detstva a kráčame ďalej v našej ceste stať
sa múdrejšími a skúsenejšími ako sme doteraz.
Posledný krát nám zazvoní školský zvonec, posledný krát
sedíme v našich laviciach a posledný krát sme tu všetci spolu.
Teraz nás čakajú stredné školy. Už to nebude také ako na
základnej škole. Končí sa jedna cesta, ale začína sa druhá,
na ktorej sa nám dúfam bude dariť aspoň tak dobre ako tu.
Foto: Z osláv 60. výročia otvorenia školy
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Výnimočná situácia v dôsledku
dažďa bola aj v Omšení
Dňa 22. mája pod paľbou silného dažďa sa aj v našej obci
voda doslova valila z hôr až do miestneho regulovaného potoka, ktorý sa našťastie nevylial zo svojho koryta. V Omšení
- časti Kamenica, sa však voda vyliala na cestu a spôsobila
problémy, kedy dobrovoľní hasiči z DHZ z Omšenia a Trenčianskych Teplíc pomáhali vodu odčerpať a museli čistiť aj
upchaté vpuste. V Omšení boli zatopené najmä ulice v dolnej časti obce.
-red-

Jánska noc v Omšení

Jánska noc je najkrajšou nocou v roku. Ide o letný slnovrat a
začína sa astronomické leto. Kedysi sa tradovalo, že práve
na Jána majú najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň.
V sobotu 22. júna členovia TJ Žihľavník Omšenie zorganizovali podujatie, kde si zapálenie jánskej vatry – ohňa priblížili
spolu s členmi tanečno-pohybovej skupiny pri TJ Žihlavník
Omšenie a DHZ Omšenie, ktoré oficiálne začalo o 20.00
hod. v športovom areáli. Návštevníci podujatia si mohli pochutnať na rôznych špecialitách. K dobrej nálade a zábave
prispelo Dievčenské trio z Omšenia a HS Eden . Nezabudlo
sa ani na deti, pre ktoré DHZ predviedol hasičský zásah, a
nafukovací hrad im bol k dispozícii od 17:00 do 20:00 hodiny. Vydarené podujatie zorganizovala TJ Žihlavník Omšenie
nielen pre všetkých Jánov, Jankov a Janíčkov v obci, ale aj
pre všetkých jej obyvateľov.
-red-

Jánsky oheň sa
22.6.2019 rozhorel
i na Hrádku.
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PONUKA PRÁCE – OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT
Obec Omšenie v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
Rámcová náplň práce:
DOTÁCIE
- monitorovanie a vyhodnocovanie výziev na predkladanie žiadostí na získavanie finančných prostriedkov z externých
zdrojov, spracovanie žiadostí na získavanie finančných prostriedkov z externých zdrojov s kompletnou dokumentáciu
PROJEKTY
- riadenie a zodpovednosť za implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ – oboznamovanie sa s podmienkami čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na základe výziev na podávanie žiadostí, vypracovávanie projektovej dokumentácie potrebnej k prideleniu finančných prostriedkov z EÚ, interný manažment projektov v spolupráci s
firmami vykonávajúcimi služby externého manažmentu
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania za obec, samostatné riešenie úloh v oblasti agendy verejného
obstarávania, realizácia verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska a elektronických aukcií,
vypracovávanie plánu verejného obstarávania, metodické usmerňovanie zamestnancov obce v oblasti verejného
obstarávania
ROZVOJ OBCE
- príprava podkladov k aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, príprava podkladov a zosúladenie
zámerov obce s obcami regiónu (Miestnej akčnej skupiny), príprava podkladov a zúčastňovanie sa rokovaní s organizáciami, s ktorými obec spolupracuje podľa pokynov priameho nadriadeného
ADMINISTRATÍVA
- vykonávanie bežných administratívnych prác, evidencia spisov, pošty a plnenie úloh súvisiacich s činnosťou orgánov samosprávy, administratívne a iné činnosti podľa pokynov nadriadeného
Základná zložka mzdy v hrubom: 700 Eur + osobný príplatok možný až do výšky 100 % platovej triedy najvyššieho
platového stupňa platovej triedy do ktorej je zamestnanec zaradený, odmeny (13. a 14. plat)
Termín nástupu: 1. 8. 2019
Miesto výkonu práce: Obec Omšenie, Obecný úrad č. 330, 914 43
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace
Kvalifikačné predpoklady
VŠ I., II. alebo III. stupňa
Iné kritériá a požiadavky:
- občianska bezúhonnosť
- nevyhnutná znalosť práce s PC (MS Office, internet)
- aktívny a kreatívny prístup k práci, flexibilita a profesionálne vystupovanie
- prax vo verejnej správe v oblasti projektového riadenia a verejného obstarávania výhodou
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka výhodou
- vodičský preukaz sk. B výhodou
- zdravotná spôsobilosť pre vykonávanie obsadzovaného pracovného miesta
Zoznam požadovaných dokumentov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane tel. a e-mailového kontaktu
- štrukturovaný životopis
- kópia dokladov o vzdelaní
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné písomne doručiť do 15. 7. 2019 na adresu:
Obec Omšenie, Obecný úrad č. 330, 914 43 Omšenie.
V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Alojz Marček, 0918/412 250, Ing. Anna Langerová 0903/659789
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Z podujatí v obci:

Vítanie detí do života
na Obecnom úrade v Omšeni
dňa 18. júna 2019

Stavanie mája
30. apríla 2019 bol za pomoci
techniky v strede obce postavený máj.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento
rok sme si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 12. mája. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa
oslavy konali v športovej hale.
Na Slovensku sa Deň matiek
začal oslavovať po roku 1989.
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého
človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od
detstva až po posledné chvíle
pred odchodom z tohto sveta si
človek nesie v sebe jedinečný
a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko
chápe, odpúšťa, vždy poľutuje
a bude stále milovať svoje dieťa
bez ohľadu na to, aké ono je.

Kiačiková Nela

liver

Samuhel O

Škrován

ková An

Oprava chodníka
V mesiaci máj 2019 boli ukončené práce na rekonštrukcii chodníka od č. domu s.č. 337 po s.č.
413. S rekonštrukciou poslednej
časti sa plánuje na budúci rok.
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