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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 19.10.2016 schválilo

•

•

•

Program rokovania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19.10.2016;
Zámer vyhotovenia územného plánu obce;
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Omšenie 629, 914 43 Omšenie za školský rok
2015/2016;
Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ, Omšenie 629
v školskom roku 2016/2017;
Odpredaj pozemkov, ktorých zámery boli schválené na
predchádzajúcom zasadnutí OcZ. Ide o odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, a to: pozemok
parcela registra EKN č. 9046/9 vo výmere 203 m2;
Novovytvorená parcela registra CKN č. 3746/5 vo výmere 206 m2; pozemok parcela registra EKN č. 9002
vo výmere 208 m2;
Návrh mimosúdneho finančného vyrovnania v spore
ZŠ/Obec Omšenie vs. Mgr. Viktor Hlaváč, predložený
Mgr. Viktorom Hlaváčom dňa 18.10.2016 pri vzájomnom stretnutí so starostom obce Mgr. Alojzom Marčekom a poveruje starostu obce rokovať o mimosúdnom
finančnom vyrovnaní (súdnom zmieri), vyplývajúcom
z tohto návrhu;
Rozpočtové opatrenie č. 29/2016 a 30/2016;
Zámer odkúpenia nehnuteľností nachádzajúcich sa medzi predajňou Botamix s. č. 41 a r.d. pána J. Horňáka č.
45 za účelom umožnenia prístupu k rodinným domom
a nehnuteľnostiam v danej lokalite;
Zámer vypracovania dopravného projektu obce a zapracovanie finančných prostriedkov s tým súvisiacich
do rozpočtu obce na rok 2017;
Zámer zakúpiť pre obec nákladné vozidlo, resp. na
splátky;

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Odkúpenie časti pozemku pri Malovej potrebnej pre
plánovanú výstavbu obecného bytového domu v danej
lokalite;
Prenájom nehnuteľného majetku – bytu v bytovke Omšenie č. 630 p. Angele Homolovej;

neschválilo
• Na základe novovzniknutých skutočností predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov, a to pozemok vo vlastníctve obce EKN č. 5002/1 o výmere
75 m2. Odporučilo žiadateľom prepracovať a predložiť
novú žiadosť.
zobralo na vedomie
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
12.8.2016 – splnené;
• Správu hlavého kontrolóra obce z finančnej kontroly
OcÚ Omšenie;
• Informáciu starostu obce o možnosti mediačných služieb pre občanov;
• Informáciu o termíne nového súdneho pojednávania
v prípade ZŠ/Obec Omšenie vs. Mgr. Viktor Hlaváč;
• Informáciu starostu obce a odporúča starostovi obce
prerokovať problematiku s políciou;
• Informáciu starostu obce o vzdaní sa členstva p. Pavla
Marčeka v Komisii pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb a ochrany spotrebiteľa pri
Obecnom zastupiteľstve v Omšení;
• Informáciu starostu obce o potrebe rekonštrukcie,
resp. výstavby havarijnej časti betónového múru v dolnej časti cintorína, ktorý by zároveň slúžil ako kolumbárium pre uloženie urny s popolom zosnulých.

Oznam pre občanov – daňovníkov, držiteľov psov
Obec Omšenie (vychádzajúc zo zákona o dani z nehnuteľností) upozorňuje fyzické a právnické osoby, že do 31. januára 2017 sú povinné správcovi dane nahlásiť skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľností a k dani za psa. Skutočnosti sú FO a PO
povinné nahlásiť na Obecnom úrade v Omšení.
Daňovník je povinný nahlásiť:
– kúpu a predaj nehnuteľností
– nehnuteľnosti získané dedením, vydražením,
		 darovaním
– právoplatnosť kolaudácie stavieb
– zmenu druhu pozemku (napr. pri právoplatnom
		 stavebnom povolení)
– užívanie stavby (rod. domu) bez kolaudácie
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Držiteľ – majiteľ psa (bez ohľadu na veľkosť a miesto držania psa /čiže aj ak má napr. izbového „trpasličieho“ psa/) je
povinný prihlásiť psa do evidencie najneskôr do 30 dní odo
dňa nadobudnutia psa. Takisto každú zmenu skutočnosti
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť
obci, kde je alebo má byť pes evidovaný (§ 3 ods. 1 zákona
č. 282/2002 Z. z.)
Žiadatelia o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017 sú povinní predložiť doklady
preukazujúce nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálny odpad, a to do konca marca 2017.

Mojimi očami
Vážení spoluobčania, milá mládež!
Po krátkej odmlke – zapríčinenej jednak dovolenkovým obdobím, ale aj
množstvom iných pracovných povinností – sa vám opäť prihováram na
stránkach Omšenských novín, aby
som vám priblížil dianie v našej obci
za posledné mesiace.
Niektorí z vás už určite postrehli, že sa nám podarilo zrealizovať a splniť isté dôležité úlohy, ktoré v minulosti znepríjemňovali život občanov v našej obci. Jedným z nich
bola aj oprava hlavnej komunikácie vedúcej cez našu obec
a položenie nového asfaltového koberca na poškodených
úsekoch. Nebolo to jednoduché a stálo to nemálo úsilia zo
strany vedenia obce. Vďaka aktívnej pomoci vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s jej predsedom
Ing. Jaroslavom Baškom ale aj s pomocou vedenia Správy
ciest TSK sa však podarilo tento projekt zrealizovať a hlavnú
komunikáciu v našej obci opraviť. Aj tým spôsobom by som
im chcel vyjadriť moje úprimné poďakovanie.
Po opakujúcich sa silných prívalových dažďoch v druhej
polovici mesiaca august došlo k zaplaveniu miestnej komunikácie pri ihrisku a zatopeniu priľahlých nehnuteľností. Havarijnú situáciu bolo potrebné neodkladne riešiť. V dôsledku
havarijného stavu bolo potrebné previesť určité stavebno-technické opatrenia, ktorých cieľom bolo zabezpečiť aby sa
situácia v danej oblasti normalizovala a viac neopakovala.
Som skutočne veľmi rád, že náročné práce sa napokon podarilo úspešne zvládnuť. Aj tu by som chcel poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a podieľali sa na realizačných
prácach.
Ďalším projektom, ktorý sa podarilo ešte ku koncu
tohto roka zrealizovať bolo vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove športového areálu. Išlo o úsek dlhý takmer
90 metrov. Práce sťažovali nielen terénne prekážky, ale aj
neoznačené elektrické káble uložené voľne v zemi. Aj tieto
práce sa podarilo v súlade s ich časovým harmonogramom
zrealizovať a budova na ihrisku je funkčne napojená na verejnú kanalizáciu.
V mesiaci november vykonali pracovníci servisnej spoločnosti servis a opravu miestneho rozhlasu. Závady, ktoré
sa dali odstrániť na mieste boli odstránené. U tých zariadení, ktoré sa nedali opraviť na mieste, museli byť súčiastky
vzaté na opravu do dielne. Po ich opravení budú spätne nainštalované. Problém spočíva v tom, že náhradné diely na
náš obecný rozhlas sa už nevyrábajú. Z uvedeného dôvodu
sme boli servisnou spoločnosťou upozornení na skutočnosť,
že ak nebude možné náhradné diely zohnať alebo opraviť,
bude sa musieť pristúpiť k postupnému prechodu rozhlasového vysielania v obci na inú technológiu a s tým súvisiacu
výmenu rozhlasového vybavenia.
V poslednom novembrovom týždni bola zrealizovaná
aj oprava strechy na Dome smútku. Keďže do vnútorných
priestorov zatekalo, museli sme aj tu situáciu riešiť operatívne.

Dôležitou informáciou pre občanov je schválenie zámeru vypracovania územného plánu obce schváleného na
poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancami.
Z pohľadu obce ide o strategicky významný dokument, ktorého spracovanie a vyhotovenie je naplánované na obdobie
nadchádzajúcich dvoch rokov. Prípravné práce na jeho realizácii boli začaté v priebehu mesiaca november.
V súvislosti so zapojením sa našej obce do projektu DCOM (Dátové centrum miest a obcí Slovenska) by
chcel uviesť aspoň zopár základných informácií, týkajúcich
sa tohto projektu. Jeho cieľom je vybudovanie Dátového
centra obcí a miest (DCOM) za účelom sprístupnenia elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť
poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. Projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a
rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni: má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania
služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Informačný systém DCOM bude poskytovať služby na úrovni originálnych
kompetencií obcí a miest. V súčasnosti prebiehajú školenia
pracovníkov obecných úradov s cieľom ich oboznámenia sa
s informačným systémom DCOM a postupným prechodom
na prácu v tomto systéme. Bližšie informácie o fungovaní informačného systému DCOM a jeho využití sa vám budeme
snažiť priniesť po jeho ostrom spustení u nás na obecnom
úrade.
Zopár slov by som chcel povedať aj na tému životného
prostredia a s ňou úzko prepojenej problematiky likvidácie
a separovania rôznych druhov odpadov. Na túto tému bolo
toho zo strany obce povedané už veľa a občania sú o danej
problematike naďalej priebežne informovaní: či už v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce, ale aj v Omšenských novinách. Napriek uvedeným skutočnostiam musím
žiaľ konštatovať, že mnohí z občanov stále nerešpektujú
alebo nechcú rešpektovať určité pravidlá a nariadenia, týkajúce sa zberu a separovania jednotlivých druhov odpadov.
Ako inak si potom vysvetliť ich konanie, keď v zberných
nádobách určených na jednotlivé druhy odpadov nájdete
vnútornosti z hydiny či iných hospodárskych zvierat alebo
dokonca rôzny nebezpečný odpad, ktorý tam nemá čo hľadať? Často sa zamýšľam nad tým, či sú títo ľudia skutočne takí ľahostajní voči všetkému, že si nevedia uvedomiť
čo je dobré a čo zlé, alebo to robia naschvál. To isté platí
aj o vytváraní rôznych nelegálnych skládok biologicky rozložiteľného odpadu, zeminy alebo stavebných odpadov a
to dokonca v intraviláne obce. Uvedomme si prosím vás
už konečne jednu základnú vec a to, že takýmto konaním
neškodíte starostovi ani poslancom ani nikomu inému, len
sami sebe. Obci vznikajú takýmto konaním náklady naviac,
ktoré sa skôr či neskôr premietnu do navýšených poplatkov
za komunálny odpad. Pritom by to ale nemuselo byť, pokiaľ
by každý občan nakladal s jednotlivými druhmi odpadov tak,
ako mu ukladá zákon. Zákonite sa potom natíska otázka:
„Prečo by mali na konanie takýchto jednotlivcov doplácať
aj ostatní občania?“ Nám všetkým by malo záležať na tom,
aby sme si chránili prostredie v ktorom žijeme, mali ho čisté
a cítili sa v ňom dobre: tak prečo si ho potom znečisťujme
a ničíme? Mať peknú a čistú obec by malo byť prioritou kažpokračovanie na str. 4
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pokračovanie zo str. 3

dého jedného občana – a nielen starostu obce či poslancov
obecného zastupiteľstva. Je to vizitka nás všetkých a podľa
toho sme potom aj našim okolím a návštevníkmi našej obce
vnímaní a posudzovaní. V tejto súvislosti by som chcel ešte
poukázať aj na miesta, kde sa nachádzajú zberné nádoby
na separovaný odpad. Na týchto miestach ani na iných verejných priestranstvách nie je dovolené (je to zakázané) ukladať odpad inam ako do zberných nádob a vytvárať v ich
okolí nelegálne skládky. Upozorňujem na to najmä preto, že
takéto prípady sa nám začínajú v poslednej dobe po obci
akosi množiť. Na základe upozornení viacerých občanov
existuje dôvodné podozrenie, že tento nežiadúci stav nám
spôsobujú aj cudzí občania prechádzajúci našou obcou, ktorí nie sú poplatníkmi v našej obci alebo sa im jednoducho
nechce vo svojom meste alebo obci platiť. Okrem toho, že
nám tu začínajú vytvárať smetiská, sú to potom aj vyššie
spomínané finančné dôsledky pre našu obec a jej občanov.
Preto by som vás chcel poprosiť a zároveň aj vyzvať: ak ste
svedkami takéhoto konania, poznačte si prosím poznávaciu
značku takéhoto cudzieho vozidla, alebo – ak máte možnosť
– odfotografujte si toto vozidlo a nahláste to na obecnom
úrade. Zároveň by som vás chcel poprosiť: ak sú zberné nádoby plné, neodkladajte vrecia s plastami či iným odpadom
v okolí týchto zberných nádob, ale ponechajte si ich doma
na vhodnom mieste a pri najbližšom vrecovom zbere (ktorý
sa koná každý mesiac) vám budú tieto vrecia odvezené. Pri
vkladaní či už papiera, plastových fliaš alebo plechovkových
obalov do zberných nádob je potrebné tieto vopred zošliapnuť a kartónové obaly poskladať. Tiež by som vás chcel požiadať, aby ste nevhadzovali plné vrecia s plastami do týchto
zberných nádob: tieto vám budú odobraté pri vrecovom zbere, alebo ich môžete priniesť v pracovnej dobe na miesto ich
prechodného uloženia. Ušetrí sa tým veľa miesta. Občanov
by som chcel upozorniť na skutočnosť, že obec nezbiera použité pneumatiky – ani ich zbierať nesmie. Tieto sú občania
podľa nového zákona povinní odovzdať buď u výrobcu resp.
na mieste kde boli zakúpené, alebo v pneuservisoch. Nie je
dovolené vyvážať a odkladať tieto pneumatiky do kontajnera
vedľa základnej školy, ani okolia obecných garáží vedľa ZŠ.
Na záver tejto časti už len jedna prosba. Nespôsobujme
si škodu sami sebe a neznečisťujme si svoju obec a svoje
okolie, ktoré je našim domovom a na ktoré by sme mali byť
právom hrdí. Za pochopenie vám všetkým veľmi pekne ďakujem.
V mojom príspevku by som chcel poukázať aj na niektoré neduhy, začínajúce sa v poslednej dobe v našej obci akosi množiť. Ide hlavne o nedovolené a nesprávne parkovanie
na hlavnej komunikácii, ale aj na miestnych komunikáciách
našej obce. V tejto súvislosti by som chcel pred blížiacim sa
zimných obdobím požiadať všetkých majiteľov motorových
vozidiel, aby svoje vozidlá parkovali vo svojich dvoroch resp.
tak, aby bola zachovaná ich prejazdnosť a bolo možné prevádzať u nich zimnú údržbu. Aj tu je potrebné si uvedomiť:
nielenže prejazdnosť miestnych komunikácií musí byť podľa
zákona zachovaná, ale hlavne skutočnosť, že takýmto počínaním sťažujeme situáciu len sami sebe.
Ďalším nežiadúcim fenoménom, ktorý sa v našej obci začína šíriť, je rušenie nočného kľudu a tým pádom znepríjemňovanie života iným občanom. Vyskytuje sa väčšinou
v blízkosti pohostinských zariadení, zväčša po záverečnej
hodine. Aj tu apelujem predovšetkým na prevádzkovate4

ľov týchto zariadení, aby dodržiavali otváraciu dobu a neumožňovali návštevníkom zdržiavať sa v ich zariadeniach
po záverečnej. Osloviť by som chcel aj vodičov motorových
vozidiel, aby v obci dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, jazdili ohľaduplne a neohrozovali ostatných účastníkov
cestnej premávky.
Moje ďalšie slová sú adresované všetkým majiteľom psov, ale najmä tým, ktorých štvornohí miláčikovia
sa po obci nekontrolovane pohybujú. Vyskytli sa dokonca
prípady, kedy niektorí z nich zaútočili na občanov a matky
s deťmi. Pravdepodobne ide stále o jedných a tých istých
psíkov a ich majiteľov. Preto opätovne apelujem na týchto,
aby si svojich štvornohých miláčikov zabezpečili tak, aby
nedochádzalo k ich úniku a svojvoľnému pohybu po obci
alebo dokonca k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti občanov.
Odhliadnuc od psychickej traumy, ktorá môže dieťaťu po takomto útoku vzniknúť a zanechať na ňom trvalé stopy, už
v týchto prípadoch nejde len o priestupok, ale o trestný čin,
ktorý môže toho či onoho majiteľa psíka vyjsť veľmi draho.
V prípade, že by v budúcnosti došlo k takémuto incidentu a
útoku na človeka a viete o čieho psíka sa jedná, neodkladne
prosím volajte políciu.
Zopár slov by som chcel povedať aj o kultúrno-spoločenskom dianí. V réžii obce sa v posledných dňoch a mesiacoch uskutočnilo viacero vydarených podujatí, či už to
bola súťaž v tradičnom varení a jedení halušiek pod názvom
Omšenské halušky, okresné cvičenie požiarnych zborov za
účasti čelných predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja ale aj Prezídia hasičského zboru Slovenskej republiky, vítanie nových občiankov našej obce, slávnostné zapálenie prvej adventnej sviečky, Mikulášsky jarmok, detská
reštaurácia (usporiadalo občianske združenie Poza školu),
vianočné stretnutie so seniormi a i. Niektoré ďalšie budú
ešte v priebehu mesiaca december nasledovať.
Na záver môjho príspevku by som sa chcel poďakovať všetkým tým občanom, ktorí sa svojim prispením počas
tohto kalendárneho roka zaslúžili o to, aby naša obec napredovala a prosperovala. Osobitne by som chcel poďakovať aj
našim mladším spoluobčanom z radov mládeže, ktorí sa aktívne zapájali do kultúrno-spoločenských aktivít v obci a boli
nápomocní pri ich organizačnom zabezpečení. Poďakovať
by som chcel aj tým podnikateľom, ktorí sponzorsky alebo
iným spôsobom podporili podujatia obcou organizované.
Moje poďakovanie patrí aj pánovi farárovi za jeho pastoračnú činnosť a neúnavnú snahu o výchovu mladej generácie,
ale aj všetkým pracovníkom obce za ich odvedenú prácu.
A celkom na záver by som vám všetkým chcel popriať pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a do nového
roku veľa krásnych chvíľ!
Mgr. Alojz Marček
starosta obce

Zo života našej školy
Čo to šuští, čo to zvoní?
Vzduch je plný krásnych vôní
a všetko sa ligoce,
zasa prišli Vianoce.
Na námestí stromček žiari,
čas zázrakov v kalendári,
preto všetci maličkí
majú v očiach hviezdičky.
Anjel spieva pri kolíske,
ďaleké je zrazu blízke,
privítajte pacholiatko,
čas zázrakov trvá krátko.
Hoci pani Zima ešte nerozprestrela svoj ligotavý biely
plášť, nezbedníci roztopašný vietor a štípajúci mrázik, tajomná hmla a chladnota dávajú na známosť, že je tu posledné ročné obdobie – a s ním aj blížiace sa najkrajšie zimné
sviatky: Vianoce. Opäť vám prinášame pravidelný prehľad
činnosti a aktivít zo života našej školy.
V mesiaci september sa dňa 23.9.2016 žiaci III.A s triednou p. učiteľkou vybrali na exkurziu na mini zoo farmu Omšenie, ktorá patrí k poľnohospodárskemu družstvu Žihlavník Omšenie. Tento malý výlet bol odmenou za prvenstvo
v zbere papiera. Deti srdečne privítal správca a chovateľ p.
V. Mihalovič. Porozprával nám o chove a starostlivosti poľnohospodárskych zvierat. Predstavil nám svojich zvieracích
kamarátov, o ktorých sa s láskou stará. Deti s radosťou hladili teliatko, koníkov, ovečky, liliputky... V krásnom areáli si
mohli pozrieť aj tréning jazdeckého koňa. Príjemné dopoludnie zakončili tretiaci chutnou opekačkou a loptovými hrami.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc navštívili žiaci 5.8. roč. v dňoch 26.9. až 29.9.2016 Obecnú knižnicu v Omšení, aby si vypočuli prednášku a besedovali na tému História
a súčasnosť obecnej knižnice. Dozvedeli sa, že knižnica v
Omšení bola založená už v roku 1921, keď sa obec stala
členom Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti dokonca Matica obci darovala 40 kníh.
			
Dňa 28.09.2016 sme sa pripojili k oslavám Svetového
dňa mlieka v školách: tento deň je medzinárodnou každoročnou udalosťou. Žiaci, symbolicky oblečení v bielych tričkách si priniesli desiatu, ktorej súčasťou boli mliečne výrobky. Počas dňa sa v krátkych intervaloch v školskej kuchynke
občerstvili pohárom chutného mliečka. Takýmto spôsobom
sme chceli zvýšiť ich povedomie o vplyve mlieka na ľudský
organizmus.  		
Odmenou za víťazstvo v zbere papiera bol deň voľna
strávený s triednou pani učiteľkou. Štvrtáci sa vybrali na
turistickú vychádzku do okolia školy 28.9. a žiaci siedmaci
absolvovali pešiu túru (lesom z Omšenia cez priehradu do
Trenčianskych Teplíc) dňa 30.9.2016.			
V mesiaci október začali svoju činnosť pod vedením vyučujúcich v našej škole záujmové krúžky. Žiaci si vybrali z nasledujúcej ponuky: Azetko, Hravá angličtina, Matematický
krúžok, Šikovné ruky, Športový krúžok I, Športový krúžok II,
Turisticko-fotografický krúžok, Vševedko, Zážitkový krúžok
a Zvedavko.					
Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje
prišiel predviesť našim žiakom dňa 6.10.2016 hudobník a

zberateľ ľudových piesní p. Anton Budinský z Očovej. Detskému publiku predstavil ľudové piesne nielen vokálnou interpretáciou, ale aj inštrumentálnou hrou na fujare, píšťale,
gajdách, Panovej flaute, heligónke či drumbli. Kúzelné melódie a zvuk týchto ľudových nástrojov nám pripomenuli krásu
nášho slovenského ľudového folklórneho umenia.
Od 10.10.2016 bola v priestoroch školy zrealizovaná výstavka jesenných plodov a výtvarných prác žiakov s tematikou jesene. Najkrajšie detské umelecké dielka boli ocenené
a ich tvorcom boli odovzdané diplomy a vecné odmeny aj na
obecnej výstave „Omšenské jablko“ dňa 11.10.2016.		
V dňoch od 10.10. do 14.10.2016 žiaci 3. ročníka absolvovali na plavárni v ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
plavecký výcvik. Pod vedením inštruktorky Mgr. T. Janíkovej
si žiaci osvojili plavecké zručnosti a techniky v štýloch kraul
a znak. Na záver výcviku absolvovali výkonnostné preteky
v plávaní. Snaha žiakov bola odmenená „mokrým vysvedčením“ za úspešné ukončenie plaveckého výcviku.		
Dňa 25.10.2016 absolvovali žiaci 5.-9. ročníka účelové
cvičenia OČAP. Po úvodnom filme o klimatických zmenách
„Antarktída“ sa presunuli do areálu školy, kde plnili praktické
cvičenia v disciplínach ako zdravotná príprava, dopravná výchova, hod granátom, topografia a civilná ochrana. Žiaci 1.4. roč. mali v športovej hale súťaž „dopravná výchova“. Opäť
si preverovali poznatky v poznávaní dopravných značiek, v
dopravnom kvíze, v stavbe bicykla a výbave cyklistu.
Mladí umelci z 5.-7. roč. sa zapojili do školského kola
celoslovenskej výtvarnej súťaže „Stroj času“ na tému „Veda
pod mikroskopom“, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky
na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci
s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným
centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Reprezentovať našu školu budú žiaci V. Horňáková, T. Václavová, V. Kijácová a J. Jaroš, ktorých práce postúpili do
celoslovenského kola.
November sme začali (2.11.) zábavným vyučovaním
predmetu fyzika na vystúpení Fyzikálne pokusy, ktoré nieslo
názov Spoznávaj vedu. Hravou formou školáci vďaka účasti
na rôznych pokusoch zistili, ako prúdi vzduch cez rôzne prekážky, ako funguje prenos energie, čo spôsobuje stúpajúci
horúci vzduch, ako vplýva hmotnosť telies na iné telesá, ako
sa dá zhasiť plameň zvukom. Zistili vlastnosti oxidu uhličitého, kyslíka a horľavosť iných látok, presvedčili sa o význame
trenia a ťažiska, spoznali rezonanciu či vplyv hustoty kvapalín... Žiaci si určite zo zábavného „vyučovania“ odniesli
mnohé získané vedomosti.
Dňa 9.11.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka
pokračovanie na str. 6
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súťaže základných škôl „SOŠkársky päťboj“, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom. Súťažilo sa v piatich disciplínach: 1. Bluetooth rally - ovládanie
Lego auta tabletom, 2. Programovanie NXT robota (obrázkový programovací jazyk), 3. Mladý elektronik - zostavenie
a overenie funkčnosti jednoduchého elektrického obvodu na
stavebnici BOFFIN, 4. Mladý strojár - skladanie jednotlivých
dielov podľa návodu a 5. Kreslenie s korytnačkou (program
Imagine). Ôsmaci B. Merka a S. Kováč v konkurencii medzi
deviatimi zúčastnenými školami okresu Trenčín, Ilava, Považská Bystrica a Nováky vzorne a zodpovedne reprezentovali našu školu.
Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier. Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera je
možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa
ekologicky problematické chemické látky. Zároveň sa šetrí
energia a neznečisťuje sa voda. Preto je prínosom aj zber
papiera organizovaný na školách. Naši žiaci sa do tejto ekologickej aktivity zapojili v dňoch od 24.10. - 4.11.2016. Bolo
nazbieraných 2 220 kg starého papiera a na prvom mieste
sa v zbere umiestnila trieda III.A s priemerom 45,8 kg na
žiaka.
Dňa 9.11.2016 sa v školskom kole súťaže Trenčianske
hodiny mladí speváci prezentovali v prednese ľudovej piesne z trenčianskeho regiónu a v ľubovoľnej ľudovej piesni.
Zanôtili na dve kontrastné melódie. Víťazi (S. Kramorišová
- 1.roč.a S. Václav - 4. roč.) nás budú reprezentovať v okresnom kole v Trenčíne.
Naša spoločnosť každoročne ponúka žiakom jedinečnú
možnosť vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú na
Testovaní 9. Cvičné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka KOMPARO sa uskutočnilo 16. novembra 2016. Testované učivo
pozostávalo z učiva vyučovacích predmetov matematika,
slovenský jazyk a literatúra, fyzika a dejepis. Spätnou väzbou žiaci získali prehľad o tom, čo už vedia a na čo sa majú
ešte lepšie pripraviť.
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa zase uskutočnilo 23.11.2016
na všetkých základných školách Slovenskej republiky, a
to z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Cieľom Testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie žiackych
vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.
V rámci predmetu Výchova umením sa žiaci 9. ročníka
s pani učiteľkou dňa 11.11.2016 rozhodli navštíviť výstavu Trenčianskeho múzea v Trenčíne „Max Stern: Hviezda,
ktorá nezapadla“. Prostredníctvom zážitku sa preniesli do
histórie architektúry Trenčianskych Teplíc či osobných fotografií.
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do úspešnej
európskej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u
všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie
IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Dňa 9.11.2016 súťažili v kategórii Kadeti žiaci 9. ročníka a 15.11.2016 súťažili v
kategórii Benjamíni žiaci 5.-7. ročníka.
December sa začal prípravami vianočných pozdravov
a dekorácií. Tie boli vystavené v priestoroch školy. Najkrajšie spomedzi nich putovali na prezenčnú výstavku na Mikulášsky jarmok. Voňavú atmosféru nadchádzajúcich sviatkov
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zdôraznili aj tradičné medovníčky a vianočný punč, pripravené žiakmi (7. - 9. roč.) a vyučujúcimi.
Sviatočnú náladu a ducha pokoja vyčarí adventný koncert, ktorý si všetci školáci a učitelia vypočujú 20.12.2016
v kostole Narodenia Panny Márie v Omšení.
Záver adventného obdobia u nás v škole každoročne
umocňuje Vianočná akadémia. Dňa 22.12.2016 touto slávnosťou symbolicky privítame blížiace sa najkrajšie sviatky
roka. V úvodných vyučovacích hodinách si v triedach so
žiakmi pospomíname na tradičné vianočné zvyky a obrady,
ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas. O 10:00 h.
sa presunieme do vyzdobenej športovej haly, kde sa žiaci
predstavia svojim spolužiakom, učiteľom a hosťom v krásnom kultúrnom programe, ktorý si pod vedením svojich vyučujúcich pripravili. Pri tejto príležitosti vás milí rodičia, starí
rodičia, ale aj všetci sympatizanti školy pozývame: príďte
s nami stráviť príjemné sviatočné chvíle.
Po skončení slávnosti sa školáci rozídu do svojich domovov, aby si užili vytúžené zimné prázdniny.
Prežime aj tento rok čarovné Vianoce plné lásky, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Keď bude v našich domovoch sladučko rozvoniavať vianočné pečivo a ihličie, keď sa
v našich očiach bude zrkadliť plamienok sviec, keď na okno
tichučko budú klopkať tisícky snehových vločiek a z tvárí
nám bude žiariť ten pokojný úsmev, zamyslime sa: aby človek človeka mal stále rád, aby jeden druhému viac šťastia
prial.
Želáme vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky!
Mgr. Tatiana Pavlíková

Aj cez Omšenie bude
jazdiť nový autobus
11. novembra 2016 uviedol predseda TSK a predseda dozornej rady SAD Trenčín J. Baška do prevádzky 30 nových
autobusov, z ktorých jeden bude jazdiť aj cez Omšenie.
Nový autobus spĺňa tie najprísnejšie ekologické európske
normy ako aj nároky na maximálnu bezpečnosť a komfort
cestujúcich i vodiča, bez zvýšenia ceny cestovných lístkov
z tohto dôvodu. Autobus je okrem iného vybavený čelnou
aj bočnou informačnou elektronickou tabuľou pre zlepšenie orientácie cestujúcich.
(red)

ZHODNOTENIE
Názov akcie (projektu):
Sociálne rehabilitačný vzdelávací pobyt
v posunkovom jazyku
Termín konania: 09. - 14.2016
Miesto konania: Tatranská Lomnica, HOTEL MORAVA

Zhodnotenie zodpovednej osoby za podujatie, aktivitu:
Členovia Združenia sluchovo postihnutých Mikroregión
Teplička, so sídlom Trenčianske Teplice (ďalej ZSP MT) sa
zúčastnili na sociálne rehabilitačnom vzdelávacom pobyte
v posunkovom jazyku, vo Vysokých Tatrách. Po ubytovaní
pozval správca Hotela MORAVA, pán Ján Ondrejka ešte
pred večerou všetkých ubytovaných hostí na uvítací prípitok. Po privítaní nás o. i. informoval aj o ponuke aktivít hotela
na voľný čas.
Na vzdelávaní posunkovej reči sa účastníci ZSP MT
vždy po večeri denne stretávali v spoločenskej miestnosti
s ozvučením. Miestnosť a ozvučenie nám hotel poskytol bez
poplatku. Pani Mgr. Ľubica Šarinová nás na prvom stretnutí
oboznámila s cieľom nášho vzdelávania. Učili sme sa posunky pri prvých stretnutiach, pozdravy, posunky pocitov,
nálad, osôb v príbuzenskom vzťahu, ďalej posunky dní, mesiacov, ročných období, farieb, zvierat, celých bežných viet
aj mnoho ďalších posunkov. Počas celého vzdelávania bola
úžasne družná atmosféra a všetci sme sa tešili na nastávajúci večer, na nové poznatky. Vzájomne sme sa viac zbližovali a spoznávali.
Voľný čas počas dňa sme všetci – podľa schopností
a záujmu – využívali na poznávanie Vysokých Tatier. Prezreli sme si Štrbské Pleso. Boli sme v areáli športov a pod
skokanskými mostíkmi, videli sme vilu, v ktorej tvorila poetka
Maša Halamová a i. V Starom Smokovci sme boli pri studničke Jána Juraja Rainera (1800-1872), neodmysliteľného
podnikateľa Vysokých Tatier, nájomcu (Starého) Smokovca. Vybudoval Rainerovu chatu, prvú chatu v slovenských
horách, bol priekopníkom turizmu v Tatrách. Niektorí videli
v mestskej galérii vo vile Flóra výstavu uznávaného fotografa Viliama Malíka (1912-2012), ktorý posledné roky dožil
v Trenčianskych Tepliciach. Primátor Vysokých Tatier, Ing.
Ján Mokoš bol k nám ústretový. Na podnet nášho čestného člena pána Jozefa Marčeka, bývalého starostu obce MT
Omšenie, nám poskytol na celý pobyt permanentky na lanovú dráhu na Skalnaté Pleso. Všetci naši členovia, ktorí túto
možnosť využili, mali z cestovania a pobytu na Skalnatom
Plese úžasné zážitky.
Mnohí členovia ZSP MT využili ponuku hotela na zájazdy.
Boli sme v kráľovskom meste Levoča. Od roku 2009 je
mesto zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO umeleckých skvostov, akým je aj dielo Majstra
Pavla z Levoče v Chráme sv. Jakuba: hlavný oltár zasvätený Panne Márii a svätému Jakubovi Apoštolovi. Dominantu
Levoče tvorí strmý kopec Mariánska hora. Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči je jedno z
najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Sloven-

sku. Prvá pútnická tradícia tu vznikla už v 13. st. Raritnou
kultúrnou pamiatkou historického jadra mesta Levoče je tzv.
klietka hanby: klietka pochádzajúca zo 16. storočia slúžila
na verejné vystavovanie ľudí, ktorí sa previnili proti dobrým
mravom. Zastavili sme sa aj pri pomníku Ľudovíta Štúra. Po
prehliadke námestia Levoče sme pokračovali na Spišský
hrad, ktorý od roku 2004 je súčasťou chráneného územia
európskeho významu v rámci európskej siete chránených
území Natura 2000 SKUEV0105. Z hradu sme sa presunuli
do mestskej časti Spišského Podhradia s názvom Spišská
Kapitula. Je to cirkevné mestečko (slovenský Rím), z ktorého bol už oddávna organizovaný cirkevný život nielen na
Spiši. Najvýznamnejšou časťou Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina. Je zapísaná do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Súčasný Spišský Jeruzalem nie je len unikátnym historickým
územím (či pútnickým miestom), na pozadí ktorého sa vypína Spišský hrad. Práve toto miesto pripomína symbolický
Jeruzalem. Samotná Pažica – i kaplnky nachádzajúce sa
tam – predstavujú pôdorys skutočného Jeruzalemu v mierke 1 : 1.
Účastníci zájazdu do Poľska okrem iného navštívili v Zakopanom nádherný nový kostol „Sanktuarium Matky Božej
Fatimskej“, ktorý je vo svete známy pod názvom „Poľská
Fatima“. Poliaci sľúbili tento kostol postaviť, ak sa pápež
Ján Pavol II. uzdraví z atentátu zo dňa 13.5.1981, za čo sa
aj intenzívne dennodenne v blízkej kaplnke modlili. Kostol
bol postavený a vysvätený v r. 1992; pri návšteve pápeža
v Zakopanom tam pápež 7.6.1997 slúžil omšu a korunoval
Pannu Máriu.
Hotel pre hostí zabezpečil jeden hudobný večer s tatranským heligonistom „Jankom“. Jeho hra rozospievala všetkých prítomných hostí. Večer pred odchodom pripravil hotel
pre všetkých hostí rozlúčkový večierok so živou hudobnou
produkciou: večierku sa zúčastnili aj členovia ZSP MT. Atmosféra bola výborná a zároveň opäť prispela k bližšiemu
spoznaniu sa hostí hotela MORAVA.
V jednej piesni sa spieva, že „...všetko svoj koniec
máva...“ Rovnako skončil aj náš pobyt vo Vysokých Tatrách.
V každom z nás zostali krásne spomienky, obohatili sme sa
o nové poznatky, mali sme dobrý pocit zo vzájomnej prítomnosti a veríme, že podobné aktivity sa nám podarí opäť zopakovať.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore:
Trenčiansky samosprávny kraj,
Mesto Trenčianske Teplice,
Obec Trenčianska Teplá a Omšenie.

Mgr. Melánia Rabinova Ružičková
Štatutár ZSP MT
Trenčianske Teplice, 02.11.2016
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Stretnutie novozvolených členov Rok čitateľskej gramotnosti v škole
Školskej rady so starostom obce
Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva, vedy,
Vo štvrtok 10. novembra 2016 v popoludňajších hodinách
prijal starosta obce Mgr. Alojz Marček na obecnom úrade
novozvolených členov školskej rady. Na úvod privítal všetkých prítomných členov školskej rady a zablahoželal im ku
zvoleniu do funkcie. Štyrom členom zastupujúcim v tomto
orgáne obec zároveň odovzdal menovacie dekréty a všetkým členom školskej rady malú pozornosť ako spomienku
na spoločné stretnutie. Školská rada bude v jej nadchádzajúcom funkčnom období pracovať v nasledovnom zložení:
Predseda: Mgr. Ivan Horňák, členovia: Ing. Ivan Kohút, Mgr.
Lenka Uherková, Ing. Eva Bajzíková, Mgr. Monika Rochová,
Mgr. Zuzana Jánošíková, ThDr. Zuzana Grabczak, PhD.,
Renáta Holá, Zuzana Gyükerová, Janka Repiská a Bc. Stanislava Šuláková.
Starosta obce sa zaujímal predovšetkým o to, aký je
ich názor na celkové dianie v Základnej a Materskej škole
v našej obci: či sú spokojní s daným stavom a smerovaním, či by sa dalo alebo je potrebné z ich pohľadu niečo
vylepšiť, prípadne zmeniť. Poukázal tiež na skutočnosť, že
ako zvolení členovia Školskej rady by sa mali aktívne zaujímať o dianie v Základnej a Materskej škole v našej obci
a nebáť sa poukázať aj na prípadné nedostatky, pokiaľ sa
takéto vyskytnú. Uviedol, že majú na to plné právo, pretože
rada školy sa môže vyjadrovať okrem iného aj ku všetkým
závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na chod a prácu školy. Vyzdvihol prácu tých učiteliek, ktoré vykonávajú
svoju prácu srdcom a záleží im skutočne na tom, aby sa
žiaci aj niečo naučili. Vo vzájomnom rozhovore sa vrátil aj do
svojich žiackych čias na tunajšej základnej škole a vyzdvihol množstvo školských aktivít, ktorými sa vtedy Základná
škola prezentovala. Vyjadril sa, že by uvítal častejšie aktivity
zo strany Základnej a Materskej školy a aktívne zapájanie
sa týchto do kultúrno-spoločenských akcií obce; toto si však
vyžaduje aj náležitý prístup zo strany vedenia školy a jednotlivých pedagógov. Skonštatoval, že terajšie vedenie obce
bude takúto snahu vždy podporovať; aktivita a impulzy však
musia vychádzať nielen zo strany obce, ale aj z prostredia
Základnej a Materskej školy.
Prítomní členovia Školskej rady postupne prezentovali svoj náhľad na aktuálne dianie v Základnej a Materskej
škole a poukázali predovšetkým na potrebu vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a pedagógmi a najmä na vzájomnú
súčinnosť medzi oboma stranami. Na spoločnom stretnutí
odznela aj požiadavka venovania sa a zvýšenej pozornosti
rodičov svojim deťom vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu
procesu, čo je veľmi dôležitý predpoklad k tomu, aby mohlo
dieťa napredovať.
Na záver stretnutia poďakoval starosta obce všetkým
prítomným členom Školskej rady za ich účasť a aktívne zapájanie sa do diskusie a vyjadril presvedčenie, že vzájomná
spolupráca medzi nimi a vedením obce sa bude v budúcnosti aj naďalej úspešne rozvíjať.
(ma)
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výskumu a športu SR vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“.
Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil,
že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej
a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie
je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných krajín.
V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť
voči čítaniu a knihám. Niektoré európske krajiny (Belgicko,
Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko) prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy.
Slovensko sa pridáva tiež. Ministerstvo školstva v rámci Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho
rozvíjania čitateľskej gramotnosti pripravilo rozličné taktické
iniciatívy. Vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok
a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. [cit: www.minedu.
sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela]
V tomto duchu si pripravila programy aj naša škola. Jedným z nich je utorkové čítanie, kedy žiaci 4. ročníka základnej školy čítajú deťom materskej školy pred ich poludňajším odpočinkom rozprávky. Žiaci základnej školy prezentujú
svoje zručnosti z čítania, overujú si prejav a vystupovanie
pred malým publikom: deti v MŠ majú aj iný zážitok – z prijímania rozprávkového príbehu. Či je to začiatok novej tradície, ukáže čas. Zatiaľ sa obe strany na tieto stretnutia tešia.
A. Marčeková

KAM ZA KULTÚROU

Sternovské variácie v Trenčianskom múzeu
aj krajina lega na hrade
Ešte do konca tohto roka potrvá v Trenčianskom múzeu
v Trenčíne výstava jedinečných interiérových aj exteriérových fotografií rodáka z Drietomy Maxa Sterna (1836-1901),
ktorý mal svojho času ateliér aj v Trenčianskych Tepliciach
(pri Ville Bartl, dnes Dom Pavla). Stern fotografoval aj dedinčanov z okolia. Pripravili ju pracovníci múzea pod vedením
historika Mgr. Miroslava Tomana, inštaloval Martin Šiko.
Nenechajte si ujsť túto symbiózu histórie a umenia. V mene
kolektívu Trenčianskeho múzea v Trenčíne srdečne pozývame!
Kde: „Župný dom“ na Mierovom námestí, sídlo Trenčianskeho múzea v Trenčíne, výstavná miestnosť na prízemí
Kedy: denne okrem pondelkov, 9:00 až 16:00 hod.
Viacej informácií: http://www.muzeumtn.sk
Zároveň vás pozývame na neobyčajnú, svojráznu výstavu „Farebný svet v kocke“ prebiehajúcu od 5.11.2016 do
29.1.2017 na Trenčianskom hrade, objekt Kasárne, druhé
poschodie; vhodnú predovšetkým pre deti a žiakov. Lákadlom výstavy je model Trenčianskeho hradu z lega s rozmermi 3 m x 2,5 m, stavaný približne 5 mesiacov.
(red)

Hasičské popoludnie pod Omšenskou babou
Desiatky príslušníkov všetkých záchranných zložiek sa 24.
septembra 2016 sústredili v Omšení, kde si zmerali svoje
sily v rôznych záťažových situáciách.
Hasičské popoludnie zorganizovalo Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v spolupráci s Krajským
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru pod záštitou
TSK.
Cvičenie bolo postavené do troch zásahových úsekov.
V prvej etape sa vykonávalo samostatné cvičenie zložiek
integrovaného záchranného systému ako i zložiek DHZ
obcí. Druhý zásah bol zameraný na preverenie spolupráce
dobrovoľných ako i profesionálnych zložiek hasičských zborov; tretí zásahový úsek prebiehal so Slovenskou pátracou
službou a Krajským riaditeľstvom PZ SR.
Na záver boli verejnosti predstavené ukážky starej a novej
hasičskej techniky, ukážky práce mladých hasičov a množstvo súťaží. 30 dobrovoľných HZ, zložky polície, rýchlej

zdravotnej pomoci, PZ ako i zložky slovenskej pátracej služby týmto cvičením dokázali, že sú pripravené pomáhať tým,
ktorí sa ocitnú v núdzi.
Zdroj: TV Pohoda

Ukončenie vysielania káblovej televízie v obci sa nezadržateľne blíži...
Vážení občania! Ako viacerí z vás určite postrehli, z ponuky
televíznych staníc televízneho káblového rozvodu v obci sa
vytratili, resp. vytrácajú ďalšie stanice. Nie je to však tým,
že by ich niekto zámerne vypol alebo z ponuky staníc káblovej televízie vyradil, ale tým, že viaceré televízne stanice
už začali – a tie ďalšie postupne začínajú – vysielať v inom
rozlíšení ako doteraz, čím sa stávajú pre pôvodné technické vybavenie televízneho káblového rozvodu v obci nedostupné. Tieto dôvody, ale aj niektoré iné (s ktorými sme vás
oboznámili už v predošlých vydaniach Omšenských novín)
viedli k tomu, že vysielanie káblovej televízie v našej obci
uplynutím posledného dňa v tomto roku, t.j. 31.12.2016 končí. Aj s touto skutočnosťou sme vás už oboznámili v predchádzajúcich vydaniach Omšenských novín, ale aj písomným oznámením, ktoré bolo zaslané všetkým zostávajúcim
účastníkom TKR v obci. Do tohto termínu sa budeme snažiť
zachovať vysielaciu štruktúru staníc káblovej televízie v obci
môžu do konca roka vypadnúť aj ďalšie stanice a v prípade, že ich nebude možné naladiť v inom vysielacom pásme,
tieto sa už v doterajšej ponuke vysielania káblovej televízie
v obci nevyskytnú. Ak to bude technicky možné, pokúsime
sa ich nahradiť aspoň niektorými voľne dostupnými stanicami. Pre všetkých účastníkov televízneho káblového rozvodu
v obci však platí, že 31. december je posledným dňom,
kedy bude káblová televízia v obci ešte oficiálne vysielať. Po tomto termíne bude prevádzka káblovej televízie
v obci ukončená. Preto si vás dovoľujeme ešte raz upozorniť
na skutočnosť, že od 01. januára 2017 budú postupne vypnuté všetky televízne stanice a dňom ukončenia platnosti

vysielacích kariet už nebude možné tieto stanice sledovať.
Z uvedeného dôvodu dávame ešte raz do pozornosti, aby
si občania nenechávali zabezpečenie príjmu televízneho
signálu z iných zdrojov na poslednú chvíľu, ale ako sme už
uviedli v minulom čísle Omšenských novín, snažili sa jeho
príjem zabezpečiť cestou iného televízneho operátora, resp.
prevádzkovateľa.
Ako sa zvykne vravieť, všetko má raz svoj koniec a toto aj
prípad káblovej televízie v našej obci, ktorej prevádzkovanie
bolo v čase jej zrodu plánované možno na 10 až 15 rokov.
Vtedy ani jej tvorcovia netušili, že sa dožije omnoho viac.
Súčasná doba spojená s neustálym technickým pokrokom,
stále novšími technológiami, ale aj neustále sa zvyšujúca
konkurencia a ponuka na trhu televíznych operátorov sa
však podpísali pod to, že aj tá naša káblová televízia dospela takpovediac do svojho záverečného štádia a jej prevádzkovanie sa po takmer 25 rokoch svojho pôsobenia v našej
obci končí. Prinášala a priniesla našim občanom mnoho radosti, zábavy, zaujímavých informácií a vedomostí a teda jej
účinkovanie nemožno hodnotiť inak, len ako veľmi pozitívne.
Veľké poďakovanie patrí preto jej tvorcom (najmä iniciátormi
a spolutvorcovi tohto projektu pánovi Ing. Ondrejovi Marčekovi) ale aj všetkým tým, ktorí sa o jej vznik a prevádzkovanie po dobu jej trvania nejakým spôsobom zaslúžili.
S úctou
Mgr. Alojz Marček
konateľ spoločnosti Laštek s.r.o.

OSPRAVEDLNENIE
V novom obecnom kalendári bola pod fotografiou ku Dňu matiek nedopatrením uvedená nesprávna informácia: nejde
o deti zo SZUŠ. Sú to štvrtáci zo Základnej školy s Materskou školou v Omšení (s triednou učiteľkou p. Mgr. Zuzanou
Jánošíkovou). Za omyl sa ospravedlňujeme.
HM
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Výročie českého entomológa (Karel Kočí)
Pomerne málo zmieňovaný slovenský entomológ-koleopterológ a lesník českého pôvodu Karel Kočí (Kocsi, Kotschi) sa narodil 17. januára 1879 v obci Svojšice (dnes okres
Pardubice), kde jeho otec pracoval ako dozorca v cukrovare.
Absolvoval revírnickú školu v Aggsbachu (Dolné Rakúsko).
Následne ho škola odporučila do Starej Bystrice na Kysuciach, kde štyri roky ako lesný adjunkt pracoval na panstve.
V rokoch 1902 až 1908 bol revírnym lesníkom pri lesnom
úrade v Selci.
V roku 1908 nastúpil na lesnú správu v Omšení, odkiaľ
po troch rokoch odišiel do Mníchovej Lehoty. Všetky tieto
miesta jeho pôsobenia boli súčasťou uhorského panstva
grófky Ifigénie d´Harcourt (1846-1914). Od roku 1912 až
do svojho odchodu na dôchodok (1950) pracoval ako nadlesný vo Vrbovom (okres Piešťany), kde 7. decembra 1956
zomrel.
Už v Selci sa začal zaujímať o entomológiu. Stal sa
členom Prírodovedného spolku župy Trenčianskej a úzko
spolupracoval s jeho zakladateľom MUDr. Karolom Brančíkom. Entomologické zbery a prieskum chrobákov (okrajove
i iných druhov hmyzu) vykonával v mieste svojho pôsobenia.
Jeho zbierka chrobákov obsahuje vyše 8 400 exemplárov
a v súčasnosti je uložená v Slovenskom národnom múzeu
v Bratislave.
Kočí výrazne prispel k entomologickému prieskumu Slovenska. Údaje zo svojich výskumov nepublikoval, až na jednu výnimku. Štúdia „Im neuen Revier – Coleopterologische
Skizze“, zverejnená v Trencsénmegyei Természettudományi

egylet (Ročenka Prírodovedného spolku župy Trenčianskej)
roku 1910 obsahuje údaje aj o niektorých pozoruhodných
nálezoch z oblasti Žihlavníka.
V období zverejnenia príspevku sa mladý lesník musel
vyrovnať so stratou svojej manželky (pôvodom z Brumova),
ktorá v Omšení 5.3.1910 zomrela na tuberkulózu. Pochovali ju na tunajšom cintoríne a ešte donedávna tam jestvoval
(odstránený asi r. 2014 alebo 2015) náhrobník z bieleho kameňa, na ktorom bol vyrytý postupne čím ďalej horšie čitateľný nápis približne tohto znenia: „Franziska Kocsi geboren
Schott gestorben 1910 im 26 Lebensjahr. Ruhe sanft!“ Nachádzal sa v dolnej časti cintorína niekde v blízkosti ešte
stále zachovaného pomníka učiteľa Antona Špačka (18441925) a jeho manželky Anny Krommerovej (1850-1917).
(min)
Použitá literatúra:
Internet: Karol Kočí, dostupné na:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Kočí
MIKUŠ, Milan: Prírodovedci Trenčianskeho okresu v minulosti (1983)
MIKUŠ, Milan – STROHNEROVÁ, Ľudmila : Osobnosti vedy
trenčianskeho okresu : biobibliografický slovník lekárov, prírodovedcov, poľnohospodárov a banských odborníkov od
najstarších čias po súčasnosť (2003)
Matrika zosnulých, farnosť Omšenie 1896-1927. Rímskokatolícka farnosť Omšenie.

Seniori boli na výlete Deň spomienok

V nedeľu 1. októbra 2016 obec pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším usporiadala pre seniorov autokarový zájazd do
Starej Bystrice a múzea ľudovej architektúry vo Vychylovke. V Starej Bystrici si na Slovenskom orloji pozreli promenádu sôch apoštolov – svätcov, ktorých osudy boli spojené
so Slovenskom: sv. Cyril, sv. Metod, sv. Andrej-Svorad, sv.
Beňadik, sv. Gorazd, sv. Bystrík a sv. Vojtech. V skanzene
nachádzajúcom sa v krásnom prostredí kysuckých Beskýd
sa všetci zúčastnili na sv. omši, prezreli si stavby ľudovej
architektúry, folklórny program a previezli sa historickou
úvraťovou železničkou. Výletu so seniormi sa zúčastnil aj
starosta obce Mgr. Alojz Marček, ktorý hrou na harmoniku
dodal celému výletu tú správnu atmosféru: takú, akú výlet
má mať.
(red)
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„Srdečne Ťa pozývame na stretnutie bývalých spolužiakov
po 50-tich rokoch od ukončenia ZDŠ. Spoločne si zaspomíname na roky strávené v školských laviciach“, - tak zneli
úvodné slová na pozvánke. A veru bolo na čo spomínať!
Naše milé stretnutie sa konalo 15.10.2016 a začali sme
ho pred Základnou deväťročnou školou v Omšení.
V roku 1959 sme túto novootvorenú budovu začali navštevovať ako žiaci tretej triedy. V našom nostalgickom
spomínaní nám pomohol súčasný školník p. Marček, ktorý
pre našu spomienkovú exkurziu priestory školy sprístupnil.
Nabití eufóriou sme sa zo školy presunuli do miestneho
pohostinstva Krmelec. Príjemným prekvapením večera
bol pán starosta Mgr. Alojz Marček, ktorý nám (aj s priateľom Danielom Václavom) spestril naše posedenie hrou
na harmonike a ozembuchu, za čo mu patrí veľká vďaka.
Za našich zosnulých spolužiakov sa dňa 8.11. vo večerných hodinách konala zádušná svätá omša.
V závere by sme chceli srdečne poďakovať všetkým
spomenutým, ktorí nám pomohli spríjemniť pre nás tak
významný „deň spomienok“ a v neposlednom rade aj zamestnancom pohostinstva Krmelec, ktorí s nami zostali až
do našej záverečnej.
Sľúbili sme si, že sa o päť rokov stretneme znova...

55 rokov od úmrtia významného slovenského maliara
Na 13. december tohto roka pripadá výročie úmrtia akademického maliara, ilustrátora, výtvarného pedagóga, príležitostného publicistu, nadšeného poľovníka a lyžiara Karola
Ondreičku st., ktorý patril k významným predstaviteľom slovenského výtvarného umenia v medzivojnovom období.
Pochádzal z Dubnice (dnes Dubnica nad Váhom): tu sa
23. februára 1898 narodil manželom Alexandrovi Ondreičkovi (1877-1947) a Márii Torvényiovej (1881-1959). Už
v detstve sa oboznámil s blízkym mestečkom Trenčianske
Teplice, kde jeho rodičia pracovali v kúpeľníctve. Staršia generácia si akiste pamätá na Karolovho najmladšieho brata,
MUDr. Jána Ondreičku (1919-?), lekára na internom oddelení trenčianskoteplickej nemocnice.
„V Tepliciach a ich malebnom okolí nachádzala jeho vnímavá povaha množstvo zrakových podnetov. Kontrast kúpeľného mestečka a krojovaných vidiečanov z okolia podnecoval a rozvíjal jeho obrazotvornosť,“ – uvádza Viliam
Dubravský v brožúrke Karol Ondreička (1975).
Štúdiá absolvoval na trenčianskom gymnáziu a na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (1927). Pracoval ako profesor kreslenia na rôznych miestach (Komárno, Kláštor pod
Znievom, Vrútky), neskôr pracovník Štátneho ústavu pre
zveľaďovanie živností, Matice Slovenskej v Martine a napokon až do smrti ako vedúci ústavu kreslenia a maľovania pri
Katedre teórie a dejín architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V hlavnom meste Slovenska aj
zomrel. Z manželstva s Violou Erdélyiovou (1911-1978) mal
troch synov a dve dcéry: najmladšia Anna (vydatá Chovancová) zdedila jeho výtvarný talent.
Raná tvorba Ondreičku má styčné body s tvorbou M.
Benku, M.A. Bazovského, J. Alexyho a Z. Palugyaya. Umenovedec Vladimír Wagner hodnotil maliara nasledovne:
„Jeho cesta smerovala od klasického paralelizmu k expresívnej výtvarnej výrazovosti, lenže v princípoch materiálnej
reality, pričom sledoval vnútornú funkcionalitu ľudí a ich
práce, alebo prírody.“ Etnografické témy a folklór spracúval
svojsky: baladicky ale aj úsmevne, malebne ale aj ironicky.
Obľúbenou témou pre neho boli drevorubači, pltníci, valasi, poľovníci, pytliaci. Dobová kritika mu vyčítala opisnosť,
avšak on sa ňou snažil zvečniť miznúci ľudový svojráz. Od
realizmu však postupne upúšťa a prikláňa sa ku geometrickej štylizácii. Osobitnou kapitolou je Ondreičkova práca ilustrátora, prevažne rozprávok, cestopisných, dobrodružných
a prírodopisných kníh. Príležitostne sa venoval monumentálno-dekoratívnej tvorbe, grafike - drevorytu a kresbe.

Čo sa týka jeho obrazov
so vzťahom k našej obci,
z reprodukcií poznáme
maľby Baračka, Pohľad na
Žihlavník ale hlavne krojové štúdie Muž z Omšenia
(údajne Ján Kazík Ilavský
/1889-1962/ – ako prezradil
jeho už medzičasom zosnulý syn Pavol Kazík) a Žena
z Omšenia (údajne Anna
Kazíková rod. Škrovánková
/1889-1973/, manželka Jána
Kazíka). Nemožno vylúčiť
ani ďalšie, napríklad olejomaľbu z r. 1929 nazvanú
Trafila kosa na kameň, kde
vidno ako gazda posediačky
kuje užšou časťou kladiva kosu. Jeho odev nápadne pripomína omšenský: vľavo v pozadí vidno dedinské domčeky
a kostolnú vežu, ktorá by mohla byť našou. Omšenčania
môžu byť aj muži v ľudovom odeve, sediaci pri stole s fľaškou
na akvareli Dvaja sedliaci z r. 1930. Scenéria zasneženej
dedinky z olejomaľby Zimná nálada (1931) sa ponáša na
časť obce poniže kostola. Na inom plátne nazvanom Na poli
(1935) pripomínajú tri kopce v úzadí Žihlavník: mládenec
s kosou a dievča s batohom trávy by mohli stáť na mieste,
kde je v súčasnosti umelo vytvorená vodná nádrž Baračka,
známa pod názvom Priehrada.
Karol Ondreička bol od založenia lyžiarskeho Ski-klubu
Trenčianske Teplice (1931) jeho predsedom. Zaslúžil sa
o postavenie malej turistickej útulne (neskoršia Chata Baske) pod Žihlavníkom na vysoko položenej lúke, slávnostne
otvorenej 28.10.1936 za prítomnosti hostí z radov významných kultúrnych a politických osobností. Spolu s Júliusom
Ježom bol Ondreička prvým správcom chaty.
Na záver treba citovať nepodpísaného autora článku o obci
z časopisu Kúpeľné listy (8.7.1933): „V tomto milom, skromnom Omšení korenia inšpirácie nášho najtalentovanejšieho
slovenského akad. maliara Karola Ondreičku. Tu je pôvod
jeho najlepších prác.“
Mgr. Martin Malo,
Trenčianske múzeum v Trenčíne

Čestné uznanie Senior Friendly dostalo aj Omšenie
21. októbra 2016 sa v Bratislave konala celodenná konferencia, na ktorej sa hovorilo o vážnej celospoločenskej
téme starnutia populácie.
Na konferenciu nadviazalo odovzdávanie cien súťaže
Senior Friendly. ktorú spoluorganizovali: seniorské združenie Bagar, kreatívny Klub Luna a mediálny partner - denník Pravda. Medzi ocenenými bola aj naša obec Omšenie,

ktorá pre seniorov zaviedla dovoz stravy do domu a organizuje pre nich rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.
Riaditeľka klubu Luna Lívia Matulová Osvaldová vyzdvihla
prácu samosprávy týmito slovami: „Boli sme prekvapení,
koľko sa robí pre seniorov nielen v Bratislave, Košiciach,
Banskej Bystrici, ale i v malej obci Omšenie“.
(red)
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Zaspomínali si na leteckých hrdinov

Dňa 18.11.2016, pri príležitosti Dňa vojnových veteránov
si v lokalite Kamenica na leteckých hrdinov z druhej svetovej
vojny zaspomínali zástupcovia americkej ambasády, mesta
Trenčianske Teplice, obce Omšenie, ZO SZPB a obyvatelia
z blízkeho okolia.
Písal sa 17. december 1944, keď americký bombardér
Liberator B – 24J vzlietol z americkej leteckej základne v Taliansku: jeho cieľom bolo zničiť jednu z poľských rafinérií v
rukách nacistov. Nad územím Slovenska však na americkú
formáciu zaútočili nemecké lietadlá, Liberator B – 24J bol
zasiahnutý a začalo mu horieť ľavé krídlo. Strelu do brucha
dostal aj mladý devätnásťročný zadný strelec Roland W.
Morin: tento let bol jeho prvým... a zároveň aj posledným.
Keď sa nad lesným porastom (v lokalite Kamenica) Liberator
stal už neovládateľným, dal kapitán rozkaz katapultovať sa.
Z deviatich mužov traja skončili s ťažkými zraneniami v trenčianskej nemocnici: odtiaľ boli neskôr odvlečení do zajatec-

kého tábora. Edwinovi Burkhardtovi, ktorý ostal s padákom
zakliesnený medzi stromami, pomohli traja Rusi, utečenci zo
zajateckého tábora, ktorí sa pridali k partizánom. S rukami
nad hlavou ho odviedli do Omšenia k Pavlovi Ondrejákovi
st. (1918-1967), ktorý vedel čiastočne po anglicky. Ten ho
ubezpečil, že sa nemusí ničoho obávať. 20. marca 1945 sa
Edwin pridal k ruským vojakom, ktorí cez obec prechádzali
počas oslobodzovacích bojov.
Aj toto je jedna z mnohých podôb, akú vojna mala. Preto je dôležité pripomínať si udalosti, ktoré sa udiali počas
druhej svetovej vojny, aby sa viac neopakovali. Tieto slová
počas pietnej slávnosti pri pamätníku amerických letcov v
Kamenickej doline povedal americký veľvyslanec na Slovensku Adam H. Sterling.
M. Malová
Foto: J. Škvarka

POĎAKOVANIE
Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa dňa 15.10.2016 zúčastnili príjemného stretnutia po 50. rokoch od ukončenia
základnej školy v Omšení. Stretli sme sa pred základnou
školou, pozreli sme si jej priestory, zaspomínali na učiteľov
i šibalstvá, ktoré sme povystrájali.
Ďalšia naša cesta viedla do blízkeho kostolíka, kde sme
položili kyticu kvetov a spoločne sa pomodlili – za už nežijúce spolužiačky a spolužiakov.
V reštaurácii na ihrisku sme v družnej debate pokračo-
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vali. Milým prekvapením bol pre nás príchod pána starostu
Alojza Marčeka, ktorý každého účastníka osobne privítal
a hrou na harmonike spríjemňoval naše stretnutie až do
ukončenia. Pán starosta – ďakujeme!
Poďakovanie patrí aj Jarke Václavovej, Anke Dorušincovej a Magduške Cíbikovej – ktoré toto príjemné stretnutie zorganizovali.
Anna Gyenesová (rod. Fortunová)

Omšenské blšie trhy
Priaznivci búrz a blších trhov, zbystrite prosím vašu pozornosť! Radi by sme vás informovali, že „Omšenské blšie trhy“
(alebo aj „Omšenský blšák“) sa budú konať v budúcom roku
pravidelne jedenkrát do mesiaca – a to vždy v sobotu,
od 08:00 do 13:00 hodiny.
V mesiaci december sa omšenské blšie trhy konať nebudú.
V zimných mesiacoch alebo v prípade nepriaznivého počasia sa budú konať v priestoroch kultúrnej miestnosti nad
pohostinstvom Trokan, v letných mesiacoch a v prípade teplého a priaznivého počasia na námestí v centre obce.
Presné miesto konania vám bude zakaždým včas oznámené.
Záujemcovia z radov občanov (ale aj z radov detí), ktorí
budú chcieť predať svoj prebytočný tovar rôzneho druhu sa
môžu prihlásiť u pani Renáty Marčekovej na tel. čísle 0907
256 735. V priestoroch kultúrnej miestnosti vám bude vyhradené predajné miesto, kde budete môcť svoj prebytočný
tovar ponúknuť na predaj. Termíny konania „Omšenských
blších trhov“ v roku 2017 sú nasledovné:
Sobota, 14. januára 2017 od 08:00 do 13:00 hod.
Sobota, 18. februára 2017 od 08:00 od 13:00 hod.
Sobota, 18. marca 2017 od 08:00 do 13:00 hod.

Výzva: Hľadá sa kronika!

Kroniky patria k vzácnym historickým prameňom, ktoré nám
umožňujú poznávať súdobé udalosti. Sú tiež zrkadlom nášho vzťahu k budúcim generáciám. V Omšení sme v tomto
smere dosť ľahostajní, keďže v minulosti si zrejme niekto
kroniku vedel vypožičať, ale už ju nevrátil... Inak by predsa
nechýbali.
Okrem zväzku obecnej kroniky a pamätnej knihy obce (I.
diel, 1937-1941 – písaný I. Molecovou) a kroniky dobrovoľného hasičského zboru (založeného 1929) sa totiž „stratila“
aj kronika telovýchovnej jednoty. Touto cestou žiadame ob-

Sobota, 22. apríla 2017 od 08:00 od 13:00 hod.
Sobota, 13. mája 2017 od 08:00 do 13:00 hod.
Sobota, 17. júna 2017 od 08:00 od 13:00 hod.
Sobota, 8. júla 2017 od 08:00 do 13:00 hod.
Sobota, 19. augusta 2017 od 08:00 od 13:00 hod.
Sobota, 16. septembra 2017 od 08:00 od 13:00 hod.
Sobota, 14. októbra 2017 od 08:00 do 13:00 hod.
Sobota, 18. novembra 2017 od 08:00 od 13:00 hod.
Neváhajte a príďte – či už ako predávajúci alebo kupujúci
– navštíviť v uvedených termínoch „Omšenské blšie trhy.“
Tešíme sa na vašu účasť!
RM

čanov, aby sa skúsili rozpamätať a pomôcť v hľadaní kroniky TJ ešte pred vydaním obecnej monografie. Možno sa
niekde na pôjde nachádza na prvý pohľad nenápadný starý zošit, ktorý môže byť práve tou kronikou! Bolo by obrovskou škodou nechať zapadnúť prachom športové míľniky,
na ktoré boli naši rodičia a prarodičia právom hrdí. Akékoľvek informácie o tom, kde by sa kronika TJ (resp. ďalšie
uvedené) mohla nachádzať, prosím oznámte na obecnom
úrade v Omšení. Ďakujeme.

Náučné stretnutia v knižnici
V tomto roku sme si pripomenuli 95. výročie založenia
Obecnej knižnice v Omšení. Pri tejto príležitosti boli v dňoch
26. a 29. septembra 2016 pre žiakov 5. – 8. ročníka Základnej školy s materskou školou v Omšení pripravené náučné
stretnutia v knižnici. V príjemnej atmosfére si žiaci aj prostredníctvom fotografií z kroniky knižnice priblížili, ako to bolo
s jej fungovaním v minulosti a zároveň si pre porovnanie
objasnili jej pôsobenie, stav knižného fondu a prevádzkovanie v súčasnosti. Zaujímavosťou je, že toto významné výročie knižnica oslavuje práve v tomto roku, v roku 2016, kedy
zároveň školský rok 2016/2017 bol Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásený za
Rok čitateľskej gramotnosti.
Náplňou stretnutí bol teda nielen retrospektívny pohľad na
Obecnú knižnicu v Omšení, ale aj budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k tejto kultúrno – vzdelávacej inštitúcii.
O úspešnosti tohto cieľa svedčí viacero novoregistrovaných
čitateľov knižnice z radov týchto žiakov. Nadobudnuté ve-

domosti si žiaci overili v záverečnom kvíze, ktorého najúspešnejší a najrýchlejší účastníci boli odmenení vecnými
odmenami.
Žiaci odchádzali obohatení o nové vedomosti a zaujímavosti zo života knižnice, odmenení a motivovaní k tomu,
aby sa aj oni stali súčasťou života knižnice a prispievali tak
k rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Mgr. Zuzana Škrovánková
knihovníčka
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Ema VLKOVIČOVÁ
Markus NEDIELKA

č. 367
č. 149

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50 rokov
Marianna BETÁKOVÁ
Milada MALOVÁ
Peter ĎURAČKA
Ľudmila DVORSKÁ
Jozef TAŠÁR, Ing.
Zdenka MARČEKOVÁ
Jana SMOLKOVÁ
Mária KOHÚTOVÁ
Helena SLIVKOVÁ

č. 825
č. 476
č. 494
č. 695
č. 158
č. 705
č. 11
č. 322
č. 564

60 rokov
Pavol KOHÚT
Helena BLIŽNÁKOVÁ
Vilma MIŠINOVÁ
Igor MORAVČÍK, MVDr.
Ján ŠKROVÁNEK
Estera KAZÍKOVÁ
Soňa MORAVČÍKOVÁ
Mária HRBÁČKOVÁ
Ľubomír MERAVÝ
Jaroslav DOBIÁŠ
Eva BIELIKOVÁ
Jozef ŠPAČEK
Peter BIELIK

č. 447
č. 533
č. 849
č. 200
č. 515
č. 632
č. 200
č. 119
č. 338
č. 88
č. 103
č. 401
č. 631

70 rokov
Veronika SALABOVÁ
Anna MARČEKOVÁ
Rudolf HORŇÁK
Eduard MIŠINA

č. 611
č. 194
č. 849

75 rokov
Emília ČMELKOVÁ
Margita KOHÚTOVÁ
Eleonóra MARČEKOVÁ
Margita SUCHÁ

č. 486
č. 30
č. 187
č. 224

80 rokov
Štefánia GALIOVSKÁ
Ľudovít RIEČICKÝ
Eva VRANOVÁ

č. 75
č. 205
č. 485

85 rokov
Terézia TINKOVÁ
č. 238
Alžbeta HAJASOVÁ, Ing. č. 237
90 rokov
Katarína VÁCLAVOVÁ

č. 43

Navždy nás opustili
vo veku 77 rokov
Mária TAŠÁROVÁ
vo veku 66 rokov
Mária KYJACOVÁ
vo veku 70 rokov
Anna SLIVKOVÁ
vo veku 85 rokov
Mariana PALACKOVÁ

č. 106
č. 342
č. 582
č. 618

Začali sa majstrovské súťaže
v stolnom tenise
Vážení športoví priatelia a priaznivci stolného tenisu v našej obci!
Radi by sme vás informovali o tom,
že začiatkom mesiaca október 2016 sa
rozbehli okresné a krajské súťaže zmiešaných družstiev v stolnom tenise, v ktorých má zastúpenie aj naša obec.
A – mužstvo dospelých v zložení Rudolf
Horský, Vladimír Homola, Peter Vlkovič,
Pavol Vlkovič a Dušan Cabala začalo
svoje účinkovanie vo 4. lige 1. októbra
2016 a aktuálne sa pohybuje v spodnej
polovici tabuľky. B – mužstvo dospelých v zložení Miroslava Neuhausová,
Katarína Fuseková, Rudolf Suchý, Dušan Cabala a Alojz Marček začalo svoje
účinkovanie v 5. lige 30. septembra 2016
a aktuálne sa pohybuje v dolnej časti tabuľky.
Podrobnejšie informácie, výsledkový
servis a termíny hrania jednotlivých zápasov si môžete nájsť na internetovej adrese www.pinec.info.
Všetkým priaznivcom stolného tenisu a záujemcom o jeho hranie zároveň
oznamujeme, že tréningy oboch našich
družstiev sa konajú pravidelne každý utorok a piatok od 18:00 hodiny. V prípade,
že by ste mali záujem zahrať si stolný tenis, môžete nás v uvedených termínoch

kedykoľvek navštíviť. Tešíme sa na Vašu
účasť.
Zároveň oznamujeme všetkým hráčom stolného tenisu – registrovaným aj
neregistrovaným, že v pondelok 26. decembra 2016 o 09:30 hodine sa v športovej hale v Omšení uskutoční Štefanský
turnaj v stolnom tenise pre registrovaných,
ale aj neregistrovaných hráčov. Všetkých
vás na toto športové podujatie srdečne
pozývame. Prihlásiť sa môžete v deň konania turnaja počas prezentácie účastníkov, v čase od 09:00 do 09:30 hodiny.
OSTK Ma

Honcikárová, Cebová
Veľmi som sa potešil, keď mi do poštovej schránky vhodili mapu Omšenia s
chotárnymi názvami, ktoré už pomaly zanikajú. O to sa pričinili páni Ľudovít Riečický a Pavol Malo s rodinou. Na Cebovú
lúku sme sa chodili lyžovať na konci zimy,
lebo tam bol ešte sneh. Tým, že zimy boli
stabilné, vedeli ľudia predvídať počasie.
Keď napadol prvý sneh na Cebovej, tak
zima sa blížila do dediny a keď sa tam
hore roztopil, zima odchádzala. Dnes už
lúku z dediny nevidieť, lebo zarástla – ako
ostatné lúky.
Pri pohľade na Cebovú vľavo pod vrcholkom sa nachádza Honcikárová. Podľa rozprávania susedy (Kataríny Václavo-

vej, ročník 1910) sa tam ukrýval vojenský
zbeh menom Honcikár: tam hore si postavil skromné obydlie. Ona to vedela z
rozprávania svojich predkov: jej dedko
Ondrej Bielik, sa narodil v roku 1839.
V 60-tych rokoch ma zvedavosť aj s
jej synom Júliusom doviedla na opisované miesto. Objavili sme tam zvyšky kamenných základov, skla, a akési kovové
predmety. Naša domnienka bola, že tam
žil v rokoch 1860 až 1900. Sám v horách
mohol okrem lovenia zveri prežiť i tým, že
mal k sebe naklonených dedinčanov, ktorí
mu preto občas darovali niečo na obživu.
Ján Baláž
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