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CENA 0,10 Eur

Vydavateľ periodickej tlače Omšenské noviny (ďalej len PT) týmto v súlade s § 6 ods. 3 tlačového zákona oznamuje,
že vlastníkom PT k 31.12.2015 bola obec Omšenie.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 29.3.2016 schválilo
• doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.3.2016,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č.
1/2016 – požiarny poriadok obce,
• zriaďovateľskú listinu Dobrovoľného hasičského zboru
v Omšení,
• v zmysle zákona č. 253/1994 o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov zobralo na vedomie, že na
základe uznesenia č. 82/2015 zo dňa 12.6.2015 bol plat
starostu stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením
o 35 %, pričom na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona patrí starostovi od 1.1.2016 plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyhlásenej štatistickým úradom SR za predchádzajúci
kalendárny rok a schválilo podľa § 4 ods. 2 citovaného
zákona s účinnosťou od 1.4.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o 35 %,
• cenu za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Omšenie, ktorý je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady,
ostatné plochy a pod. vo výške 6,- Eur za m2,
• cenu za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Omšenie, ktorý je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,
nachádzajúci sa len pod stavbou rodinného domu a je
odčlenený geometrickým plánom, vo výške 1,- Eur za
m2,
•

zámer predaja 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, pozemok vo vlastníctve obce Omšenie:
- parcela registra CKN č. 2112/15, katastrálne úze		 mie Omšenie, vo výmere 101 m2, druh pozemku os		 tatné plochy, vedená Okresným úradom v Trenčíne,
		 odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 3665, vlastník
		 Obec Omšenie v podiele 1/1, ktorá bola odčlenená
		 geometrickým plánom č. 45403066-030/2016 z parce		 ly EKN 4453/51, ostatné plochy, v prospech žiadateľov
		 Ladislav Dorušinec a manželka Anna, bytom
		 Omšenie č. 167, vo výške kúpnej ceny 6,- €/
		 m2, celková kúpna cena
predstavuje
606,		 Eur. Náklady na prevod pozemku hradia žiadatelia.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2

parcela registra CKN č. 703, katastrálne územie
Omšenie, vo výmere 58 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela registra CKN
č. 704/2, katastrálne územie Omšenie, vo výmere
8 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
obe vedené Okresným úradom v Trenčíne, odbor katastrálny, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 37384414-03-2016 zo dňa 12.2.2016
z pôvodnej parcely EKN 9038/5, zapísanej na LV
č. 3665 vlastník Obec Omšenie v podiele 1/1, v prospech žiadateľa Anna Bajzíková, Omšenie č. 637

		 vo výške kúpnej ceny 6,00 €/m2, celková kúpna
		 cena predstavuje 396,- Eur. Náklady na prevod po		 zemku hradí žiadateľ.
• zámer odkúpenia a vysporiadania nehnuteľnosti, pozemok parcela registra EKN č. 4079 a 4080 do vlastníctva
obce Omšenie od pôvodných vlastníkov,
• finančnú dotáciu pre Jazdecký oddiel Žihľavník, Občianske združenie Motešice, na financovanie materiálovo-technických nákladov súvisiacich s činnosťou
združenia vo výške 500,- Eur,
• finančnú dotáciu pre Stolnotenisový klub, Občianske
združenie Omšenie, na činnosť stolného tenisu v obci
Omšenie, vo výške 900,00 Eur,
• finančnú dotáciu pre Trio Happy Band – Jana Uherková,
Kristína Kyjacová, Barbora Uherková, Omšenie č. 451,
vo výške 430,-Eur,
• finančnú dotáciu pre Dychovú hudbu Omšeňanka
– na jej činnosť vo výške 700,00 Eur,
• financovanie projektu vo výške 50%, t.j. 1000,- Eur z
celkových oprávnených výdavkov na projekt Požadované prostriedky vo výške 1000,- Eur,
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
vo výške 9270,00 Eur na zefektívnenie systému a rozšírenie zberu vytriedeného odpadu na území obce Omšenie Recyklačnému fondu Bratislava. Prostriedky na
projekt sú v celkovej sume 9758,00 Eur. Obec sa bude
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5% t.j.
488,00 Eur. Názov projektu: „Zefektívnenie systému a
rozšírenie vytriedeného odpadu na území obce Omšenie“,
• rozpočtové opatrenie č. 6 /2016 – 11/2016,
• odkúpenie časti parcely EKN 4458/4 o výmere 340 m2,
ostatné plochy, zapísané na LV č. 3780 vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu za účelom vytvorenia prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe bytovky,
ktorá bola odčlenená geometrickým plánom,
• zámennú zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena
medzi zamieňajúcimi: zamieňajúci č. 1 Obec Omšenie,
Omšenie č. 330, zamieňajúci č. 2 - Anna Ilavská, Dubnica n/V, zamieňajúci č. 3 - Jarolím Kohút, Omšenie č.
38, zamieňajúci č. 4 – Peter Kohút, Omšenie č. 37,
zamieňajúci č. 5 – Katarína Kohútová, Omšenie č. 38.
Zmluvou sa zamieňajú parcely – novovytvorená parcela
odčlenená GP č. 45403066-037/2016, C KN, parcela
č. 1536/2 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 8 m2
vo vlastníctve zamieňajúceho č. 1 a parcela C KN číslo
1535, zastavané plochy a nádvoria, výmera 13 m2 vo
vlastníctve zamieňajúcich č. 2,3,4,5. Zamieňajúci sa dohodli, že upúšťajú od finančného vyrovnania. Zmluvné
stany sa dohodli na zriadení vecného bremena, ktoré
spočíva v práve prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami po celej parcele C KN 1535, k.ú.
Omšenie, obec Omšenie, v prospech vlastníkov parcely registra CKN 1536/2, k.ú. Omšenie, Obec Omšenie.
Jedná sa o vecné bremeno „in rem“ v prospech vlastníka
nehnuteľnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne na dobu neobmedzenú,

•

•
•

kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Miroslav Samuhel,
Omšenie 528 a kupujúcim: Obec Omšenie, 914 43
Omšenie 330, na predmet kúpy nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Omšenie, zapísanej na liste vlastníctva č. 3662, a to parcela registra C KN, č. 750, výmera
celkom 86 m2, záhrada v podiele 1/24 za cenu 1,- Eur
za podiel na pozemku,
riadnu individuálnu účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky Laštek, s.r.o. za účtovné obdobie od 01.01.2015
do 31.12.2015,
p. Marcelu Malovú, Omšenie č. 461, za člena dozornej
rady Laštek, s.r.o. Omšenie č. 330, 914 43 Omšenie
od 1.4.2016,

zobralo na vedomie
• kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OcZ – splnené,
• že Ing. Jarmila Šabatková, bytom Omšenie 467, sa
vzdala funkcie členky dozornej rady Laštek, s.r.o. Omšenie č. 330, 914 43 Omšenie, k 31.3.2016.
zvolilo
v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie
hlavného kontrolóra Obce Omšenie JUDr. Ľubomíra Meravého s nástupom do práce odo dňa 1. 4. 2016.
neschválilo
• odpredaj pozemku parcela registra EKN č. 9046/9, katastrálne územie Omšenie, vo výmere 203 m2, druh
pozemku ostatné plochy, vedená Okresným úradom
v Trenčíne, odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 3665,
vlastník Obec Omšenie v podiele 1/1, žiadateľom a
odporučilo starostovi zvolať stretnutie spoluvlastníkov
rodinného domu s.č. 14, za účelom predloženia návrhu
na možnosti odpredaja pozemku,
• žiadosť Martina Kroulíka a manželky Jany Kroulíkovej o
odkúpenie parcely registra CKN č. 823/2, katastrálne
územie Omšenie, vo výmere 9 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená Okresným úradom
v Trenčíne, odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 1,
vlastník Obec Omšenie v podiele 1/1 a odporučilo starostovi rokovať so spoluvlastníkmi parcely CKN 828 vo
veci vysporiadania časti pozemku CKN 828, ktorý sa
nachádza pod stánkom,		
• text kroniky v predloženom znení a odporučilo starostovi obce zaradiť do programu rokovania na nasledujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Omšenie
prepracovaný návrh textu do obecnej kroniky za rok
2015.
***
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí dňa
14.6.2016 schválilo:
• doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.6.2016,
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016,
• odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa kupujúcemu: Anna Bajzíková, bytom Omšenie
č. 637. Ide o parcelu registra CKN č. 703, k.ú. Omšenie, vo výmere 58 m2, druh pozemku zastavané plo-

chy a nádvoria a parcela registra CKN č. 704/2, k.ú.
Omšenie, vo výmere 8 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, ktoré boli odčlenené z pôvodnej parcely EKN 9038/5, zapísaná na LV č. 3665, vlastník
Obec Omšenie v podiele 1/1, za kúpnu cenu 6,- Eur za
m2, a tým sa kupujúci stáva ich výlučným vlastníkom,
• odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcim: Ladislav Dorušinec a manželka
Anna, bytom Omšenie č. 167. Kupujúci kupujú: parcela
registra CKN č. 2112/15, k.ú. Omšenie, vo výmere
101 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená z parcely EKN 4453/51, ostatné plochy, vlastník Obec Omšenie v podiele 1/1, za kúpnu cenu 6,- Eur
za m2,
• cenu 6,- Eur za m2 za odkúpenie vlastníckych podielov
u nehnuteľností, pozemok parcela registra EKN č. 4079
a 4080 do vlastníctva obce Omšenie od jednotlivých
podielových spoluvlastníkov,
• Záverečný účet Obce Omšenie 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
• finančnú dotáciu pre Združenie sluchovo postihnutých
mikroregiónu Teplička a Združenie sluchovo postihnutých Ilava na financovanie materiálovo-technických
nákladov súvisiacich s činnosťou združenia vo výške
10,- Eur na člena z obce Omšenie,
• Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu školských objektov školám a
školským zariadeniam so sídlom na území obce,
• ukončenie prevádzkovania televízneho káblového rozvodu v obci Omšenie spoločnosťou Laštek s.r.o., so
sídlom 914 43 Omšenie č. 330, IČO 36328103, v ktorej
je jediný spoločník Obec Omšenie, ku dňu 31.12.2016,
• vytýčenie miestnej komunikácie “Mišova cesta“ od
domu s.č. 342 smerom k Háju za prítomnosti vlastníkov
a užívateľov okolitých pozemkov,
• VZN obce Omšenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Omšenie s účinnosťou od 1.7.2016,
• text kroniky za rok 2015 v predloženom znení,
• Štatút Obecnej knižnice v Omšení,
• Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Omšení,
• Prevádzkový poriadok detského ihriska a relaxačno oddychovej zóny v areáli Základnej školy s materskou
školou, Omšenie,
• vyhlásenie súťaže o najkrajšiu úpravu rodinného domu
v obci Omšenie v roku 2016,
• plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
na 2. polrok 2016, a to 17. augusta 2016, 19. októbra
2016, 14. decembra 2016,
• poplatok za zapožičanie náradia vo vlastníctve obce
pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Omšenie:
Mak-kladivo kombi HR 5212C-DDHM207024 vo výške
10 Eur/1 deň (1-24 hodín) a náradia Mak-kladivo bur.
HM1812 – DDHM207025 vo výške 12 Eur/1 deň (1-24
hodín), s dobou výpožičky max. 2 dni,
• čerpanie Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového
domu Omšenie 705 vo výške nákladov súvisiacich s odstránením pretrvávajúcich nedostatkov v systémoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody cca vo výške 1 667 Eur,
pokračovanie na str. 4

3

pokračovanie zo str. 3

•
•

rozpočtové opatrenia 12 – 24/2016,
informáciu o stave kanalizačných prác a oprave miestnych komunikácií v obci

zobralo na vedomie:
• žiadosti pani Marty Vániovej a pani Anastázie Malovej
o odkúpenie pozemku parcela registra EKN č. 9046/9,
katastrálne územie Omšenie, vo výmere 203 m2, druh
pozemku ostatné plochy, vedená Okresným úradom v
Trenčíne, odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 3665,
vlastník Obec Omšenie v podiele 1/1,
• žiadosť Jána Samuhela o odkúpenie časti pozemku v
majetku obce z hľadiska osobitného zreteľa, novovytvorená parcela registra CKN č. 3746/5, vo výmere 206
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá
bola odčlenená z parcely EKN č. 9001/5, druh pozemku
ostatné plochy, vedená Okresným úradom v Trenčíne,
odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 3665, vlastník
Obec Omšenie v podiele 1/1
• žiadosť vlastníkov bytového domu č. 461 a to: Ján Malo
a manželka Marcela, Viliam Baláž a manželka Veronika, Rudolf Šmatlák a manželka Margita, Jozef Bielik a
manželka Mária, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce EKN č. 5002/1 o výmere 75 m2, druh pozemku
ostatné plochy, vedená Okresným úradom v Trenčíne,
odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 3665,
• žiadosť Zdenky Václavovej o odkúpenie pozemku parcela registra EKN č. 9002 o výmere 208 m2,druh pozemku ostatné plochy, vedená Okresným úradom v
Trenčíne, odbor katastrálny, zapísaná na LV č. 3665,
vlastník Obec Omšenie v podiele 1/1,

Mojimi očami
Vážení spoluobčania, milá mládež!
Po takmer troch mesiacoch sa k vám
opäť prihováram na stránkach Omšenských novín, aby som zhodnotil
toto krátke časové obdobie a zároveň vyjadril svoj pohľad a názor na
dianie v našej obci. Hneď na úvod
vás všetkých srdečne zdravím a prajem vám veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
Obdobie posledných troch mesiacov v našej obci sa vyznačovalo predovšetkým finišovaním kanalizačných a vodárenských prác, realizáciou niektorých menších projektov, ale aj
vykonávaním ďalších operatívnych činností súvisiacich jednak s riadnym chodom miestnej samosprávy, ale aj potrebami občanov. V súvislosti s určitými zmenami v legislatíve
bolo potrebné pripraviť nové návrhy všeobecne záväzných
nariadení obce, interných smerníc a predpisov. V pôsobnosti príslušných komisií boli riešené viaceré požiadavky a
podnety od občanov, týkajúce sa či už verejného poriadku,
susedského spolunažívania alebo pozemkových a stavebných záležitostí.
V druhom štvrťroku tohto roka bolo zrealizovaných hneď
niekoľko projektov. Medzi tie najvýznamnejšie patrilo určite
vyasfaltovanie väčšiny miestnych komunikácií v obci v ce4

•

informáciu o stave súdneho sporu obce s Mgr. Viktorom Hlaváčom

zrušilo:
• uznesenie č. 135/2015 zo dňa 14.12.2015, ktorým bol
schválený zámer priameho predaja majetku obce, a to:
novovytvorená parcela registra CKN 2357/3, k.ú. Omšenie, druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere
425 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom
z pôvodnej parc. EKN č. 2361/1, k.ú. Omšenie, druh
pozemku orná pôda, celková výmera 1441 m2, vedená
Okresným úradom v Trenčíne, odbor katastrálny, na LV
č. 1, vlastník Obec Omšenie, 91443 Omšenie, vlastnícky podiel l/l. Pozemok zostane vo vlastníctve obce.
• uznesenie č. 136/2015 zo dňa 14.12.2015, ktorým bol
schválený zámer priameho predaja majetku obce, a to:
novovytvorená parcela registra CKN č. 2365/8, k.ú.
Omšenie, druh pozemku orná pôda o výmere 604
m2,ktorá bola odčlenená z pôvodnej parc. EKN č.
2361/1, k.ú. Omšenie, druh pozemku orná pôda, celková výmera 1441 m2,vedená Okresným úradom v
Trenčíne, odbor katastrálny, na LV č. 1, vlastník Obec
Omšenie, 914 43 Omšenie, vlastnícky podiel l/l. Pozemok zostane vo vlastníctve obce.
odložilo:
• prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce
Omšenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce na nasledujúce zasadnutie OcZ

lom ich rozsahu. Išlo o tieto miestne komunikácie: na Kanáli, na Hurtovskom, u Holých, u Horňákov, u Masárov, u
Katrenov, u Pánisov, u Tvrdoňov, u Tašárov, u Malov, ďalej o
komunikáciu vedúcu pozdĺž potoka Teplička od Katrenov ku
Holým a časť ulice u Bajzíkov a pod cintorínom. V časovom
horizonte dvoch rokov by sme radi vyasfaltovali aj niektoré ďalšie komunikácie, ktoré boli počas kanalizačných prác
enormne poškodené a na ktoré už tento rok neboli vyčlenené finančné prostriedky. Ide najmä o miestnu komunikáciu
na Starých a od Hájovne smerom ku Bellovmu domu, ale aj
o miestnu komunikáciu u Marčekov, u Václávov, prípadne
ďalšie. Tie miestne komunikácie, kde nebolo doposiaľ vymenené staré vodovodné potrubie za nové, sa zatiaľ asfaltovať
nebudú, nakoľko na týchto úsekoch dochádza k častým poruchám na starom vodovodnom potrubí a z tohto dôvodu by
bolo neefektívne a nehospodárne klásť na týchto komunikáciách nový asfaltový koberec.
Medzi ďalšie zrealizované projekty a akcie obce v druhom
štvrťroku 2016 patrili: vybudovanie odvodňovacej šachty na
miestnej komunikácii u Holých, vybudovanie odvodňovacej
šachty pozdĺž miestnej komunikácie na Starých (pri Malovej)
a tiež vybetónovanie a prekrytie poškodenej časti koryta potôčika pozdĺž miestnej komunikácie na Starých (pri č. d. 78).
V mesiaci apríl sa uskutočnilo tiež jarné upratovanie nášho
chotára, ktorého sa zúčastnili nielen tí skôr narodení, ale
aj viacerí z radov školopovinných detí a mládeže. Po jeho
ukončení si mohli prítomní pochutiť na kvalitnej kapustnici a
chutných koláčoch, ktoré pre účastníkov pripravili poslanec

OcZ, pán Jaroslav Marček a ženičky z našej obce. Všetkým
občanom, ktorí sa jarného upratovania chotára zúčastnili,
patrí skutočne veľká vďaka. Nadchádzajúce (jesenné) upratovanie chotára je naplánované na mesiac október. Svoje
nové miesto a nový šat dostal aj pamätník padlým vojakom,
ktorý bol premiestnený z areálu detského ihriska pri Základnej škole pred budovu obecného úradu. Nové oplotenie bolo
vybudované aj okolo detského ihriska, čím sa zvýšila nielen
bezpečnosť detí a žiakov, ktoré ho navštevujú, ale sa aj zabránilo jeho znečisťovaniu voľne sa pohybujúcimi zvieratami. Potrebné bude ešte upraviť niektoré dopadové plochy,
ohraničenie štrkového návozu v okolí hojdačiek a úprava
(vyrovnanie) trávnatého povrchu, vrátane okolia lavičiek na
sedenie. Až na vyasfaltovanie miestnych komunikácií boli
všetky vyššie uvedené projekty a činnosti zrealizované vo
vlastnej réžii obce, či už pracovníkmi obecného úradu alebo
dobrovoľníkmi z radov občanov. Aj týmto patrí poďakovanie za ich odvedenú prácu. Okrem uvedeného sa pracovníci
obce už tradične podieľali na udržiavaní a kosení verejných
priestranstiev, čistení menších vodných tokov, odvodňovacích šácht a zabezpečovaní kultúrno-spoločenských akcií v
obci.
V súvislosti s ukončením kanalizačných prác v našej obci
by som rád informoval občanov o aktuálnom stave a ďalšom
postupe. Okresný úrad Trenčín - Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal 19. mája 2016 kolaudačné rozhodnutie,
ktorým povoľuje užívanie vodnej stavby „Kanalizácia Omšenie“. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia sa budú môcť občania oficiálne pripájať na
novú kanalizačnú sieť. Po určitom časovom intervale od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia budú
zasielané občanom od spoločnosti TVK, a. s. písomné výzvy o pripojenie sa. Podľa vyjadrenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie bude v týchto výzvach uvedené,
ako majú občania pri pripájaní sa na novú kanalizačnú sieť
postupovať, resp. čo všetko si je potrebné zabezpečiť pre
správne a legitímne pripojenie. Na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia požiadalo vedenie obce o zaslanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vodnej stavby „Kanalizácia Omšenie“. Napriek mnohým prekážkam, ťažkostiam a
peripetiám, ktoré sme si museli spoločne počas budovania
kanalizačnej siete vytrpieť, hodnotím realizáciu tohto diela pozitívne a vidím v ňom do budúcnosti veľký prínos pre
našu obec. Názory a tvrdenia niektorých občanov, že im to
len zdvojnásobí náklady, keďže to nebude už len fakturácia
vodného, ale aj stočného nie sú celkom na mieste, pretože
aj za vývoz a likvidáciu odpadových vôd a splaškov prostredníctvom fekálneho vozidla bolo a bude potrebné zaplatiť. Po pripojení sa na novú kanalizačnú sieť sa jednotlivé
domácnosti nielenže zbavia tejto starosti, ale v prepočte na
1 m3 splaškových odpadových vôd ich stočné vyjde až o 3 €
lacnejšie v porovnaní s likvidáciou splaškových odpadových
vôd prostredníctvom fekálneho vozidla. Ďalším dôležitým
faktorom je aj skutočnosť, že občania už nebudú môcť likvidovať obsah svojich septikov a žúmp spôsobmi, ktoré zákon
nepovoľuje. Tie domácnosti, ktoré sa nebudú môcť pripojiť
na kanalizačnú sieť, budú musieť preukázať a vydokladovať
certifikovaný vývoz a likvidáciu obsahu svojich žúmp a zberných nádrží.
Len v stručnosti by som sa chcel zmieniť o jednej dôležitej skutočnosti pre tých občanov, ktorí sú účastníkmi TKR v

obci, a to o ukončení prevádzkovania televízneho káblového
rozvodu v našej obci ku dňu 31.12.2016. Prvotné informácie
na túto tému boli zverejnené už v predošlom vydaní Omšenských novín. Podrobnejšie informácie k predmetnej veci
nájdete v článku, ktorý sa nachádza na inom mieste v tomto
vydaní Omšenských novín. Okrem toho budú zaslané všetkým účastníkom TKR v obci písomné oznámenia vo forme
informačného letáku.
V priebehu druhého štvrťroka sa uskutočnilo aj niekoľko
kultúrno-spoločenských podujatí. V spolupráci s miestnymi
organizáciami a združeniami zorganizovala naša obec podujatia ako stavanie mája, oslavy Dňa matiek, matičný výstup na Omšenskú Babu, ale aj vítanie nových občiankov
obce.Z akcií usporiadaných občianskym združením Poza
školu to bola Detská reštaurácia a oslavy Dňa detí, ktoré
sa tešili nielen záujmu detičiek, ale aj ich rodičov a širšej
verejnosti. Okrem už spomenutých podujatí to boli viaceré
vystúpenia a koncerty žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy. Pri tejto príležitosti by som sa rád poďakoval nielen
vedeniu SZUŠ, DHZ a OZ Poza školu, ale aj všetkým účinkujúcim a dobrovoľníkom z radov občanov za ich ochotu a
pomoc pri organizovaní a realizácii uvedených podujatí. V
nastúpenom trende by sme radi pokračovali aj v budúcnosti. Okrem nedeľných popoludňajších koncertov na námestí
v centre obce, ktoré pre našich občanov pripravujeme, to
bude 2. ročník súťaže vo varení a jedení halušiek, ktorá sa
bude konať na prvú septembrovú sobotu, t.j. tretieho septembra v priestoroch športového areálu v Omšení a ktorá
bude takpovediac generálkou a zaťažkávacou skúškou na
budúcoročné oslavy výročia našej obce. Všetkých Vás už
teraz srdečne pozývame, či už ako divákov alebo členov
súťažných družstiev. Súčasťou tohto podujatia budú tiež
rôzne sprievodné súťaže a vystúpenia viacerých hudobných
skupín. V spolupráci s pánom farárom pracujeme na zorganizovaní chrámového koncertu, ktorý sa uskutoční v rímsko-katolíckom kostole v našej obci v nedeľu, 18. septembra o
17:00 hodine. Jeho hlavnou aktérkou a účinkujúcou bude
celoslovensky známa speváčka a heligónkárka, pani Vlasta Mudríková zo Skalitého. Program chrámového koncertu
doplní folklórny súbor Dolina a kostolný spevácky zbor s výberom mariánskych piesní. Pre tých, ku ktorým sa ešte táto
informácia nedostala, by som dal rád do pozornosti, že pri
príležitosti budúcoročných osláv 685. výročia prvej písomnej
zmienky o Omšení uzrie svetlo sveta aj mnohými tak dlho
očakávaná vlastivedná monografia našej obce.
Zopár viet by som chcel povedať aj na tému prípadných
ďalších investičných zámerov v našej obci. Tak ako som už
v úvode naznačil, radi by sme vyasfaltovali aj ďalšie miestne komunikácie. V súvislosti s chystanou rekonštrukciou
miestnych chodníkov bolo realizované ich výškopisné a polohopisné zameranie a verejné obstarávanie na dopravného
projektanta, ktorého úlohou bude vypracovanie kompletnej
projektovej dokumentácie. Následne bude vypísané verejné
obstarávanie na zhotoviteľa diela, ktorý bude jeho realizátorom. Niekoľko viet by som venoval aj stavu istých úsekov
hlavnej komunikácie v našej obci. Jedná sa dohromady o
približne 1,5 km dlhý úsek v dolnej a hornej časti obce, ktorý
je vo veľmi zlom stave, hraničiacom podľa môjho názoru s
jeho bezpečným užívaním. Napriek viacnásobnému prísľubu zo strany vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja
pokračovanie na str. 6
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a Správy ciest TSK, ktorej hlavná komunikácia vedúca cez
našu obec patrí, nám nanešťastie nezostáva nič iné, len neustále poukazovať na daný stav, žiadať o jeho nápravu a
trpezlivo čakať. Na kritický stav a potrebu jeho neodkladného riešenia som už viackrát osobne poukázal u najvyšších predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
žiadajúc pritom o položenie nového asfaltového koberca na
vyššie zmieňované úseky. Zodpovední predstavitelia TSK
sa vyjadrili, že o tomto stave vedia, avšak prednosť pred tou
našou majú zo zákona komunikácie prvej a druhej triedy.
Až po ukončení prác na týchto komunikáciách bude možná realizácia povrchovej úpravy cesty 3. triedy, ktorá vedie
cez našu obec. V súvislosti so zamýšľaným investičným zámerom v lokalite pri Malovej obec oslovila spoluvlastníkov
susediacich pozemkov s cieľom preverenia možnosti odkúpenia ich vlastníckych podielov. Na spoločnom stretnutí
predniesli obe strany svoje návrhy, pripomienky a predstavy.
Na zasadnutí OcZ dňa 14.06.2016 bola poslancami obecného zastupiteľstva schválená výška finančnej čiastky, ktorú
môže obec ponúknuť podielovým spoluvlastníkom tamojších pozemkov. V závislosti od toho, či finančnú ponuku
obce prijmú, sa bude následne odvíjať aj ďalší postup, týkajúci sa zamýšľaného investičného zámeru v danej lokalite.
Neuspokojivá je z môjho pohľadu najmä situácia v oblasti realizácie rôznych činností a projektov, u ktorých nám
ich rýchlejšie a plynulejšie napredovanie sťažuje narastajúca administratíva a zo strany štátu stále rastúce požiadavky
kladené na miestne samosprávy, ale aj zdĺhavé a príliš zložité vybavovanie potrebných dokladov od subjektov štátnej
správy. (O administratívne a časovo náročných procesoch
verejného obstarávania ani nehovoriac.) Práve v týchto veciach je situácia omnoho zložitejšia a komplikovanejšia, ako
sa môže na prvý pohľad radovému občanovi zdať. Tento

proces sa žiaľ nedá urýchliť a my sme povinní dodržať pri
ňom všetky zákonné náležitosti. Skratka mnohé veci a projekty si vyžadujú svoj čas a človek ich neurýchli, ani keby
robil čokoľvek.
Nakoniec chcem povedať ešte zopár slov na tému šírenia sa rôznych vymyslených, skreslených a nepravdivých
informácií po obci. Každému z nás je jasné, že rôzne fámy
a ničím nepodložené informácie sa šíria a budú sa šíriť – aj
v budúcnosti. Tomu sa jednoducho zabrániť nedá. Treba si
však uvedomiť, že ešte predtým, než čosi neoverené a ničím nepodložené na niečiu adresu vyslovíme, tak si to radšej dvakrát premyslime. Takto vyrieknuté slová sa už potom
nedajú zobrať späť a v konečnom dôsledku dokážu osobám,
na ktoré sa viažu, spôsobiť nemalé spoločenské problémy
a ťažkosti. Ja osobne si cením a vážim, keď príde niekto za
mnou a spýta sa ma priamo na to, čo ho zaujíma, alebo na
to, či sú informácie, ktoré sa ku nemu dostali pravdivé, alebo
nie. Pokiaľ mu budem vedieť odpovedať, tak rád odpoviem.
Výhodou takéhoto konania je, že informáciu dotyčný bude
mať z prvej ruky a táto bude vychádzať z podložených faktov a údajov. Takže ak by sa vás takéto všakovaké a ničím
nepodložené informácie nejakým závažným spôsobom dotýkali, alebo vám dokonca spôsobovali nejakú traumu, neváhajte a príďte sa spýtať buď priamo na obecný úrad alebo mi
napíšte na moju starostovskú e-mailovú adresu starosta@
omsenie.sk. Určite vám odpoviem.
Nuž a týmto by som môj príspevok ukončil. Vám všetkým
prajem veľa, veľa zdravia, pohody, spokojnosti a radosti zo
života. Nerobme si navzájom napriek a tešme sa spoločne
z každého nového dňa, ktorý nám bol dopriaty tu na tejto
našej krásnej planéte prežiť. Ďakujem za pozornosť.
Mgr. Alojz Marček
starosta obce

Medzinárodný deň detí na Divokom západe (5.6.2016)
Pod týmto názvom sme v spolupráci s obcou Omšenie,
Hasičským zborom v Omšení a ZŠ s MŠ v Omšení organizovali tohtoročnú oslavu MDD. Hneď na začiatku nás potrápilo počasie. Polhodinu pred začiatkom podujatia – keď sme
vonku mali už všetko prichystané – sa tak rozpršalo, že by
sa za to nemusel hanbiť ani hurikán.
Preto sme sa rozhodli celú akciu presunúť do telocvične.
Tam sme premiestnili náradie, ceny a nafukovací hrad. Deti
si zmerali sily v šiestich súťažiach. Za nazbierané pečiatky
dostali tombolový lístok, keksík, džúsik a cukrovú vatu. Po
súťažení si mohli zaskákať na nafukovacom hrade, dať sa
Renátkou namaľovať alebo si len tak pobehať.
O tretej hodine sme vylosovali tombolu: cien bolo dosť,
každému sa ušla aspoň jedna. Ku každej cene deti dostali
lístok na zmrzlinu. Keďže medzitým vonku vyšlo slniečko,
presunuli sme sa všetci na námestie, kde naši hasiči predviedli nevídanú show. Zachraňovali ťažko ranené dievča z
havarovaného auta. Cez prestávku Mário deťom vysvetlil,
čo treba robiť ak niekde zazrú oheň a naučil ich, ako hlasno
majú kričať „Horí!“. Následne požiarnici všetkým predviedli
hasenie horiaceho auta.
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Na záver ako zvyčajne vystriekali na námestí plno peny,
ktorú si deti naplno užili.
Ďakujem všetkým deťom, dobrovoľníkom a hasičom –
všetkým, ktorí nám pomohli usporiadať tak krásnu akciu.
Jarka Šabatková
predseda OZ Poza školu

Oznámenie o ukončení prevádzkovania televízneho káblového rozvodu - káblovej televízie v obci
Vážení občania, účastníci televízneho káblového rozvodu,
Obec Omšenie a spoločnosť Laštek s.r.o. oznamujú občanom a všetkým účastníkom televízneho káblového rozvodu
v obci, že dňom 31.12.2016 bude prevádzka televízneho
káblového rozvodu (káblovej televízie) v našej obci definitívne ukončená. Po dôkladnom zvážení a oboznámení sa s
aktuálnym stavom a možnosťami ďalšieho prevádzkovania

káblovej televízie sa obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.06.2016 jednomyseľne uznieslo na ukončení prevádzkovania televízneho káblového rozvodu v našej
obci. Na základe prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva č. 78/2016 Valné zhromaždenie spoločnosti Laštek
s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 14.06.2016 rozhodlo o ukončení prevádzky televízneho káblového rozvodu v obci ku
dňu 31.12.2016.

Dôvody pre ukončenie prevádzky televízneho káblového rozvodu v obci:
Neustále klesajúci počet účastníkov TKR, nepostačujúci objem finančných prostriedkov potrebných na jeho prevádzku
vyzbieraných z účastníckych poplatkov, zastaranosť systému súvisiaca s prechodom na novšie technológie vysielania,
stále sa zhoršujúca kvalita prenosu obrazu, častá poruchovosť a výpadky systému a s tým spojené zvýšené náklady na jeho opravy, postupný prechod viacerých televíznych
staníc na vysielanie v rozlíšení HD, na ktoré nie je súčasné
prístrojové vybavenie TKR prispôsobené, zvyšujúce sa servisné a licenčné poplatky za vysielacie práva, pripravujúce
sa spoplatnenie českých programov, nezáujem, resp. zamietavý postoj oslovených spoločností o ďalšie prevádzkovanie TKR v obci.
Na základe vyššie uvedeného dávame na vedomie všetkým účastníkom TKR v obci, že po 31.12.2016 už nebude
možný príjem televízneho signálu cez káblovú televíziu
(TKR) v obci a vysielacia centrála bude v mesiaci január

Zo života našej školy
Dovidenia milá škola,
príroda nás k sebe volá.
Na prázdniny utekajme,
s úsmevom ich privítajme...
Slniečko si vystiera svoje lúče a čím ďalej, tým viac sa
opiera o naše tváre, vôňa zelených lúk a strání láka do neznámych diaľav, zurčiaci potôčik a štebot vtáčikov rozradostňuje nejedno srdiečko, všade počuť detský smiech: to
prichádza leto. Skôr, než zatvoríme školu na kľúč a rozídeme sa za prázdninovými dobrodružstvami, podelíme sa s
vami o zaujímavosti zo života našej školy. 			
			
Čo nám priniesol marec? Tradične je tento mesiac venovaný knihám. „Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ (André Maurois)
A tak žiaci 1. – 6. roč. priebežne navštívili obecnú knižnicu.
Aby sa motivovali k častejšiemu siahaniu po tejto studnici
múdrostí.
V obvodovom kole matematickej súťaže Pytagoriáda v
Trenčíne 8. a 9. marca úspešne reprezentoval našu školu
piatak P. Pončák, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Dňa 21.3.
sa konala najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre
žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan, do

2017 odpojená z prevádzky. Z tohto dôvodu je potrebné
zabezpečiť si náhradný zdroj televízneho signálu, či už
prostredníctvom televíznej antény z miestneho vysielača
(len základné programy) alebo cez spoločnosť ponúkajúcu
vysielanie televíznych programov ako napr. Skylink, Telekom (Magio), Digi a pod., ktoré ponúkajú širšiu paletu (viacero) televíznych programov.
V prípade vašich ďalších otázok, týkajúcich sa ukončenia prevádzky TKR v obci sa môžete obrátiť na pracovníčku
Obecného úradu v Omšení, pani Ľubicu Malovú.
S pozdravom
Mgr. Alojz Marček
starosta obce
konateľ Laštek s.r.o.

ktorej sa u nás zapojilo 40 žiakov. Súťažilo v nej viac ako 6
miliónov žiakov v 60 krajinách na štyroch kontinentoch.
Športové zručnosti ukázali starší chlapci a dievčatá
23.3.2016 na Medzinárodnom veľkonočnom florbalovom
turnaji vo Vsetíne, ktorý pripravili školy Vsetín - Luh a Hošťálková. Zo Slovenska sa ešte zúčastnila ZŠ Trenčianske Teplice. Naše dievčatá sa umiestnili na 1. mieste a chlapci získali 3. miesto.
Začiatok apríla sa opäť niesol v duchu matematicko-logického zápolenia. V okresnom kole matematickej olympiády 5. apríla 2016 nás reprezentovali šiestačky V. Kohútová
a V. Horňáková. 6. apríla sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9–2016 z predmetov matematika, slovenský jazyk a
literatúra, ktoré preverilo pripravenosť žiakov na prijímacie
skúšky na stredné školy. Na 22. ročník veľtrhu Záhradkár so
zameraním na zdravý životný štýl sa vybrali 7. a 8.4. žiaci 7.
– 8. ročníka. 20. ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej
zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín Deň
narcisov sme 15. apríla podporili vyzbieranou sumou 58,16
eur. Zápis detí do 1. ročníka sa konal 19. apríla. Malí predškoláci – dievčatká i chlapci prišli v sprievode svojich rodičov
ukázať našim pani učiteľkám z 1. – 4. ročníka, aké vedomosti
sa naučili z matematiky či slovenského jazyka. Zapísali sme
13 budúcich prvákov. Deň Zeme – 22. apríl si školáci uctili
aktivitou – úpravou okolia školy a verejných priestranstiev
pokračovanie na str. 8
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obce Omšenie. Veríme, že ich usilovnosť bude príkladom
pre iných, aby naša obec, príroda a prostredie bolo z roka
na rok krajšie a čistejšie.
Do literárnej súťaže žiakov základných škôl Trenčianskeho kraja pod názvom „Píšem, píšeš, píšeme...“ sa zapojili
svojimi básnickými dielkami naši druháci.
Mesiac máj otvoril 5. mája pre deviatakov Kurz spoločenskej výchovy a tanca, ktorý mladí tanečníci slávnostne
zakončili 16. júna večierkom Venček. Obec Omšenie žiakov
finančne podporila, za čo pánovi starostovi Mgr. A. Marčekovi i obecnému zastupiteľstvu vyslovujeme srdečnú vďaku.
Druhá májová nedeľa patrila Dňu matiek. Kvalitným kultúrnym programom na pódiu námestia našej obce prispeli
žiaci a deti k dobrej nálade prítomných. V spoločnosti našich
mamičiek a starých mám strávili príjemné popoludnie.
V tomto mesiaci sa uskutočnil aj zber papiera. Vyzbierali
sme 3477 kg a prvenstvo získali žiaci z 3.A a na 2.stupni zo
6.A. 						
Občianske združenie zrakovo postihnutých AMBRELO
pripravilo pre základné školy výchovno-vzdelávací program
„Pozerajte našimi očami“, ktorý jeho aktéri prišli predstaviť
aj k nám do Omšenia, a to 20. mája. Mladí nevidiaci Marek
a Juraj v sprievode vodiaceho psíka Arkusa priblížili trochu
s humorom, ale s otvoreným srdcom svoj život žiakom. Deti

mali možnosť vyskúšať si rôzne aktivity a na vlastnej koži
mohli na pár minút zakúsiť, aký je to pocit, keď človek nevidí
a musí mnohé veci vnímať inak. Žiaci sa počas programu
stretli s mnohými technickými pomôckami: Pichtov písací
stroj, hovoriaca váha, hovoriaci mobil a počítač, či loptová
hra pre nevidiacich.
Do 4. ročníka úspešnej výtvarnej súťaže Maľujte s Primalex-om sme sa aktívne zapojili aj tento rok. 15 žiakov
svoje umelecké práce odovzdalo na tému Rozprávky P.
Dobšinského a 2 žiaci maľovali na tému Slovenský folklór a
tradície.
Oslavy MDD (1. jún) patria k obľúbeným dňom všetkých
detí. Vyučovanie sa v tento deň vymenilo za hry, turistiku,
šantenie v prírode či chutnú opekačku.
Záver školského roka patril výletom, na ktorých žiaci spoznali rôzne zaujímavosti jednotlivých slovenských regiónov
a krásu našej prírody.					
Zase je jeden školský rok za nami, myšlienok tisíc víri
nám hlavami. Čakajú nás prázdniny plné krás, tak vitaj leto
a zostaň v nás...		
Mgr. Tatiana Pavlíková

Do vašej pozornosti:
Nová expozícia na Trenčianskom hrade
Nazdávali ste sa, že Trenčiansky hrad už návštevníkom
nemá čo nové ponúknuť? Omyl! Výsledkom aktivity Trenčianskeho múzea v Trenčíne je aktuálna expozícia s názvom „Hladomorňa – Teufelsturm“.
Slávnostné otvorenie expozície sa konalo v piatok 13.
mája 2016 o 10.00 hod. pred novo sprístupneným objektom. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi Trenčianskeho múzea
Petrovi Martiniskovi. Následne celú expozíciu predstavil
jej kurátor, historik Vladimír Pinďák, ktorý odborne priblížil
stredovekú justíciu, vrátane tzv. ius gladii (= právo meča) a
útrpného práva. „Kruté tresty mali slúžiť ako prevencia: odstrašiť prizerajúcich sa. Aby si dobre rozmysleli, či spáchajú
nejaký zločin,“ – dodal. „Uvideli, čo ich čaká v prípade, ak
porušia svetský poriadok...“
Kurátor rozprával taktiež o histórii samotného objektu,
obrannej valcovitej bašty z 15. storočia, kde vo vnútri sa nachádza 9 metrov hlboká miestnosť, ktorá podľa správ súdobých autorov (Ján Baltazár Magin, Matej Bel) údajne slúžila
ako väzenie.
Chcete vedieť viac? Príďte na prehliadku!
Návštevníci si môžu obzrieť mučiace nástroje (repliky
zhotovil umelecký rezbár Ľuboš Hamaj), ľahnúť si na dereš,
odfotografovať sa v klade a dozvedieť sa mnoho zaujímavých poznatkov o praktikách stredovekého súdnictva v Trenčíne a na okolí.
Trenčiansky hrad, tento skvostný architektonický atribút
Považia hrdo prezentujúci svoju minulosť, je opäť o čosi
atraktívnejší.
-art-

Rozlúčka s predškolákmi
Milou slávnosťou sa predškolákom dňa 24.6.2016
symbolicky ukončilo krásne a bezstarostné detstvo plné
radosti, hier a rozprávok. Po prázdninách prvýkrát vkročia
do „veľkej“ školy, kde ich čaká ďalšie vzdelávanie. I keď
sa už všetky deti zo škôlky vedeli podpísať do pamätnej
knihy Zboru pre občianske záležitosti, predsa len – aby
mohli byť samostatnejšie – sa potrebujú ďalej vzdelávať.
Starosta obce Mgr. Alojz Marček za prítomnosti rodičov, riaditeľky ZŠ s MŠ PaedDr. Aleny Marčekovej, jej zástupkyne Anny Weberovej a triednej učiteľky Mgr. Lenky
Uherkovej deťom odovzdal pamätné darčeky a zaželal im
úspechy v ďalšom štúdiu.
Marcela Malová

8

27. snem Združenia miest a obcí Slovenska

OZNAM

V dňoch 18. a 19. mája sa v kongresovej sále výstaviska Incheba Bratislava konal v poradí už 27. celoslovenský snem
Združenia miest a obcí Slovenska. Okrem vedúcich činiteľov
združenia a delegátov za jednotlivé regióny Slovenska sa
ho zúčastnili vedúci ústavní činitelia na čele s predsedom
Národnej rady Slovenskej republiky pánom Andrejom Dankom a predsedom vlády SR pánom Robertom Ficom, ale aj
ďalší poprední vládni činitelia a hostia. Ako delegát snemu
za trenčiansky región sa zúčastnil aj starosta našej obce
Mgr. Alojz Marček. Okrem pracovného programu rokovania
27. snemu ZMOS bolo súčasťou tohto podujatia aj večerné
vyhlásenie a odovzdávanie cien v súťaži „Oskar bez bariér“
za rok 2015: boli na ňom ocenené samosprávy, ktoré sa realizáciou svojich projektov v minulom roku najviac zaslúžili o
znižovanie bariér pre hendikepovaných obyvateľov a uľahčili im týmto ich bežný život. Súčasťou večerného Galaprogramu bolo aj vystúpenie popredných slovenských umelcov a
spevákov.

Vážení občania,
Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva
a humánnej farmácie na základe žiadosti MUDr. Beáty
Panuškovej dočasne pozastavil povolenie na prevádzkovanie ambulancií všeobecného lekára pre dospelých s
miestami prevádzkovania ambulancií SNP 15, Trenčianske Teplice a Omšenie 691 s účinnosťou od 1. júna 2016.

•

MUDr. Magdaléna Gáboríková, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, SNP 24, 914 51
Trenčianske Teplice.

Oznam
Interná ambulancia MUDr. Edmunda Kulu

•

MUDr. Darina Žbirková, ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých, SNP 1834/15/A, 914 51 Trenčianske Teplice.

Od 1.7.2016 do 30.9.2016 bude dočasne pozastavená prevádzka internej ambulancie KULA MED s.r.o., Štvrť SNP
129/15, 914 51 Trenčianske Teplice.
Počas daného obdobia budú zastupovať:
MUDr. Marta Filová, interná ambulancia NZZ, Pod kaštieľom
638/29, 018 41 Dubnica nad Váhom,
MUDr. Mária Hennelová – Bartošová, INTERN, s.r.o., Ľ. Štúra 849/39, 019 01 Ilava,
MUDr. Jana Rybárová, ambulancia vnútorného lekárstva,
Legionárska 19, 911 01 Trenčín

2. ročník súťaže v tradičnom varení
a jedení bryndzových halušiek pod názvom
„Omšenské halušky“
Dňa 3. septembra 2016, t.j. v sobotu, sa uskutoční v našej
obci 2. ročník súťaže v tradičnom varení a jedení bryndzových halušiek. Súťaž bude prebiehať v priestoroch športového areálu v obci (pri ihrisku). Súťažné družstvá sa môžu
prihlásiť priamo na Obecnom úrade v Omšení u kultúrnej
pracovníčky pani Heleny Matuščinovej, alebo vyplnením a
zaslaním záväznej prihlášky najneskôr do 25. augusta 2016.
Podmienkou účasti je uhradenie účastníckeho poplatku vo
výške 20,- Eur za súťažné družstvo, ktoré sa skladá zo 4
členov. Štartovné (účastnícky poplatok) pre družstvá, ktoré nastúpia v tradičných slovenských krojoch je 10,- Eur.
Pravidlá súťaže ako aj záväznú prihlášku si môžete pozrieť
na webovej stránke obce. Všetkých návštevníkov podujatia
čaká pestrý kultúrny program a rôzne súťaže, napríklad pitie pollitrového piva na čas, držanie 1 l pohára s pivom na
čas, kopanie jedenástok, kopanie kopov na presnosť, jedenie bryndzových halušiek na čas, pílenie dreva obojručnou
pílou na čas (dvojice) a pod.
Tešíme sa na vašu účasť!

Zároveň boli Trenčianskym samosprávnym krajom určení
nasledovní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na zastupovanie, ktorí budú poskytovat’všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivost’ poistencom zdravotného obvodu MUDr. Beáty Panuškovej počas doby pozastavenia
jej povolenia:

Trenčiansky samosprávny kraj prevzal do úschovy aj
zdravotnú dokumentáciu poistencov zo zdravotného obvodu MUDr. Beáty Panuškovej.
V prípade nutnosti vydania zdravotnej dokumentácie
sa môžete telefonicky obrátiť na lekára samosprávneho
kraja MUDr. Mariána Brídika na tel. čísle: 032/65 55 150.
V prípade, ak uzatvoríte dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti s novým poskytovateľom, zdravotná dokumentácia bude poskytnutá lekárovi, s ktorým uzatvoríte dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vyhliadka Starý Háj

Prvá miestna turistická značka v OMŠENÍ je modrej farby.
Začína na námestí pred školou vo výške 325 m. n. m. v trvaní 1,5 hodiny. Pokračuje okolo starého cintorína k NOVÉMU
HÁJU. Cestou cez horu ide ku križovatke IHRIŠTIE a ďalej na KAMENNÉ VRÁTA. Odtiaľ modrá značka pokračuje
súbežne s červenou značkou na vyhliadku SOKOLOVICA.
Obe značky pokračujú bokom LANGÁČA na BOČKY. Na začiatku lúky BOČKY smerovka na osadenom stĺpe nás navedie doprava a po lúke k začiatku hory. Tam druhý osadený
stĺp nás nasmeruje do lesa. Hrebeňom nás modré značky
dovedú na vyhliadku STARÝ HÁJ, 618,5 m. n. m.
3. apríla 2016
Turisti OMŠENIE
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Pamätník obetiam SNP na novom mieste
Pôvodne bol postavený a odhalený občanmi Omšenia v
roku 1964 v areáli základnej školy ako vzdanie úcty a vďaky
padlým spoluobčanom v Slovenskom národnom povstaní
(vtedy 20-te výročie tejto pre naše dejiny významnej udalosti).
V roku 2014 bolo však v jeho tesnej blízkosti necitlivo
a v rozpore s ustanovením §3 zákona č. 130/2005 Z. z. o
vojnových hroboch umiestnené detské ihrisko, čo do značnej miery znížilo jeho úctu a dôstojnosť. Nad obcou visela
hrozba pokuty za porušenie ustanovení tohto zákona, keďže
náš pamätník obetiam SNP je v celoštátnej evidencii vojnových hrobov. Na dôvažok všetkého deti bez dozoru, ktoré
na detské ihrisko prichádzali, počmárali pamätník fixkami a
doškriabali rôznymi ostrými predmetmi.
Nové vedenie obce sa problémom zaoberalo a so súhlasom Ministerstva vnútra SR danú situáciu riešilo premiestnením pamätníka v mesiaci apríl 2016 na upravenú
plochu pred obecným úradom.
Detské ihrisko totižto nie je možné premiestniť, pretože
bolo realizované v rámci podaného projektu, kde boli dané
záväzné podmienky (detské ihrisko musí byť inštalované na
mieste, ktoré bolo uvedené v projekte). Pri jeho premiestnení hrozia obci sankcie vo forme vrátenia finančných prostriedkov, ktoré boli na jeho realizáciu poskytnuté.
Pamätník obetiam SNP na priestranstve pred obecným úradom je určite dôstojným miestom, ktoré si zaslúži.
Marcela Malová

Cvičenie preverilo súčinnosť hasičských jednotiek

23. apríla 2016 sa v Omšení konalo cvičenie hasičských
jednotiek okrsku č. 1: zúčastnili sa na ňom hasičské zbory
z Omšenia, Trenčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Dobrej, Trenčína – Opatovej a Trenčína – Kubrice.
Cvičenie bolo zamerané na súčinnosť hasičských jednotiek pri zdolávaní a likvidácii lesného požiaru, dodávku vody
diaľkovou dopravou a poskytnutie prvej pomoci zraneným
osobám. Viaceré zbory si vyskúšali repasované hasičské
vozidlá, ktoré im v uplynulom roku odovzdalo do užívania
Ministerstvo vnútra SR.
V tomto cvičení veľmi dobre obstála cisternová automobilová striekačka CAS 32-TATRA 815 6x6 PR 2, ktorú dostali
aj hasiči z Omšenia. Tá sa radí medzi ťažké hasičské automobily, určené na hasenie vodou a penou v pokoji, alebo
počas jazdy. Dá sa použiť všade tam, kde je vysoké riziko
požiarneho nebezpečenstva. Veľký objem nádrže hasiacich
látok a vysoký výkon čerpacieho zariadenia, ktoré je vyba-
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vené elektropneumatickým ovládaním jej dáva predpoklady
na rýchlu lokalizáciu a zároveň likvidáciu požiarov – aj pri
sťažených podmienkach. Pri poruche elektropneumatického
ovládania je možné obsluhovať ovládacie časti aj manuálne.
-rd-

Návšteva českej spisovateľky
Růžena Jesenská: Návšteva v Omšení
Od židov sa možno poučiť, ako sa na Slovensku opäť
vyvyšuje nemecký a maďarský živel. Žida nezapočujete
rozprávať inakšie než po nemecky alebo maďarsky – a to
nielen v kúpeľoch, ale i vo vlakoch, v obchodoch, na uliciach, všade. Ktorási pani sa v električke do Trenčianskych
Teplíc so zlomyseľnou vľúdnosťou jedného takého občana
pýtala: „Pane, prosím Vás, akej ste vy židia na Slovensku
národnosti, že som vás ešte nepočula rozprávať inak než
po nemecky alebo maďarsky? Slovákom nie je ani jediný z
vás?“
Žid sa ohradzoval tu okrídlenou frázou (ktorú si požičiavajú i duchovne nevyslobodení Slováci s vypočutým tromfom: šovinizmus): „Čím viac jazykov človek ovláda...“
„To je iná záležitosť, znalosť mnohých jazykov,“ – prerušuje ho pani, „ale tak Slovákom nie je ani jeden z vás?“
„Ja som hneď Slovák,“ – bije sa žid v prsia.
Chápajúc situáciu, Slováci navôkol zablýskali očami,
okolo úst im zasvietil úsmev.
Ideme nádherným kúpeľným parkom. Pred vilou sedí
muž a vysvetľuje: „Maďari nám brali len reč...a Česi všetko.“
Zaujímavé, ako sa jedovatá, rozosiata burina ujíma tu a
tam. Maďari brali Slovákom l e n reč. Ono len je príznačné.
S rečou brali prirodzene pôdu, krv, všetko ale keby naozaj
boli brali iba reč, je to tak málo, nie je to sama vlasť, sám
život, súcno? A čo Česi tu komu vzali? Cestou všade vidíme
stopy dávania, obrodenia, vykúpenia. Hoci aj všetky školy
sa už z maďarských stali slovenskými, aj tak nemožno naraz
pretvoriť pohromu vojny a maďarský útlak na blahobyt a želateľný poriadok, a predovšetkým keď je nevyhnutné priamo
premáhať nepriateľstvo nielen nepriateľov, ale i našich ľudí.
A teda za spevu vtákov a vône líp a kvitnúceho obilia
a ružičiek, na ktorých Panna Mária sušila plienky, ideme
cestou k Omšeniu. Hory sa belasejú, lesy bohatými brvami
svrčiny zostupujú až k ceste, potok zurčí, údolie sa zatáča a
premieňa.
Ľud je tu menej zhovorčivý, ale pridružuje sa krásny starý
Slovák : jeho tvár je zamyslená, vážna. Pýta sa nás na pomery v Čechách, zmieňuje boľševikov, dáva sa poučiť, spytuje sa a odpovedá mierne a s veľkou dôverou v budúcnosť
Slovenska.
Znovu cítime, ako spoločná je naša reč, v dohovore niet
najmenších ťažkostí. Rozprávame sa s deťmi nesúcimi plné
koše jahôd, dostihla nás dievčinka, ktorá zametala v parku.
Hovorí jednoducho o svojej dedinke, skrytej tam v stromoch pod homoľovitou Babou a vztýčenou strmou skalnou
stenou. Na poli pracujú ľudia. Je čas okopávania zemiakov.
Prichádzame k bielej kaplnke, pred ktorou stoja dve ozrutné
lipy v kvete. Pod korunami sa niečo kýva. Je to kolíska, v
kraji obľúbená; v plachte, povrazmi pripojenej ku konárom,
leží veľmi pekné spiace dieťatko a vetrík ho kolembá...
Dievčina nás vedie ku kaplnôčke. Je pustá a prázdna.
Výklenok, kde stávala socha Panny Márie, prázdny.
Dievčina zajakavo rozpráva, že takú krásnu drevenú
Pannu Máriu ktosi ukradol. Celé Omšenie sa sem chodilo
modliť. Svätá Panna všetko vyslyšala.
Ľudia ženú kravy z paše, zastavujú sa a dramaticky rozprávajú o olúpenej kaplnôčke. Zavreli ju na ťažké zámky.

Vyslovujú akúsi zvláštnu nadávku, ktorú nemožno zachytiť,
je zrozumiteľná len spolovice, ako keď zahrmí.
Pozývajú nás na nedeľnú svätú omšu.
Omšenie je malá dedinka. Má chudobné chalupy, také
starosvetské, nedotknuté svetom, hoci neďaleko sa utvára
skvelý kúpeľný život. V dedine sa robí plsť na obuv i na mužské kabáty, nad potokom klepe valcha a biele pásy látky sa
sušia na slniečku.
Na jednom dvorčeku 1 má žena pod stromom spomienkovú drevenú Pannu Máriu. K tej sa utieka s každou bolesťou a starosťou. Madonina krásna, usmievavá tvár sprevádza pohľadom každého, kto k nej pristúpil. V ústach onej
ženy znie rozprávanie o krádeži v kaplnôčke ako legenda,
prípad je rozšírený o plno detailov a úzkostí.
Kdesi nám podali chlieb a nôž. Chlieb čierny, ťažký, nezáživný. Po stenách viselo mnoho starých obrázkov.
Starý, biely, románsky kostol bol naplnený ľuďmi, obidva
východy boli obklopené ženami a mužmi v krojoch, slnko
osvetľovalo farby ich úborov, kňaz v chráme kázal, potom
bola omša.
Zvony hlaholili, ľud spieval...
A keď sa vyhrnuli z kostola, aká krása bielych, navrstvených sukní, vyšívaných rukávcov, golierikov, pásov a starodávnych čepcov, aký vážny pôvab bielych, ťažkých vyšívaných mužských odevov a milota dlhých detských košieľok s
vyšitými pásmi a strakatými čepčekmi. Ľud pred krížom pri
kostole pokľakol na krátku modlitbu a rozchádzal sa.
Zástupy odišli a kostol bol ešte stále naplnený svietivou
belosťou rúch a čistotou
pokračovanie na str. 12
voňavých čepcov.
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pokračovanie zo str. 11

Posledné slohy piesne doznievali v kostole a na veži...
Krásny, vysoký mladý kňaz 2 vyšiel z chrámu a zmizol
v zástupe.
Aké veľké poslanie má taký jeden človek v dedine, kde
mu každá duša verí a zbožne počúva jeho slová! Ako spravodlivo poučovať, stavať, spájať by mal každý z nich!
Tej nedele v Dubnici 3 kázal Andrej Hlinka. Nie je pochopiteľné, že taký Andrej Hlinka, ktorý poznal maďarskú vládu plnú skazy, ktorý bol svedkom prevratu a vidí iste lepšie
než iní – a hlbšie, čo ohromného sa stalo a čo každý krok
vzájomnej práce znamená pre budúcnosť, že taký kňaz, namiesto aby spájal, chce rozdeľovať, že nesprávne vidí len a
len chyby – a to zveličené – a nikde výhody a šťastie nášho obrodenia a nášho nerozlučiteľného česko-slovenského
zväzku.
Len na chybách, ktoré vyčíta, tká svoje plány a buduje
svoje predpoklady.
Veľký človek, prorok a ak chcete, bývalý mučeník nezabúdal by na seba, predovšetkým na seba a nedvíhal by svoj
ľud k sile a súladu, nevztyčoval by dnes z moci svojej obľuby
u ľudu zástavu mieru a vospolnej lásky?
Zbožný ľud vo sviatočných krojoch vychádza z chrámu
s ružencami a modlitebnými knižkami. V jeho bohabojných
srdciach nie je nič zlého, nič, čo by ohrozovalo jeho spokojnosť, čo by tlmilo jeho nadšenie.
Škovránky sa nad jeho úrodnými poľami vznášajú k nebesám.
Deti zabúdajú na posledné maďarské slová, ženy si pochvaľujú, že ich deti budú čítať slovenské modlitby. Pokoj
práce, mierny život na prsiach zeme uprostred bujnej prírody dýcha z každého pohybu tých sviatočných sprievodov.
Je hriechom akokoľvek pohoršiť tieto duše vo vlasteneckých či náboženských citoch, hreší, kto v tých ťažko skúšaných ľuďoch, ktorí s vierou ako k spáse hľadeli k Čechám,
vyvoláva búrky! Ale či katolíci alebo protestanti, títo Slováci
sú príliš svoji a príliš pevní na to, aby sklamali; nami sklamaní iste nebudú.
Príliv duševného slnka nech k nim žiari od nás a od všetkých ľudí čistého svedomia a dobrej vôle!
Preklad a poznámky: Martin Malo
Pôvodne zverejnené pod názvom Návštěva v Omšenie
v novinách Národní listy, roč. 61, č. 173, 26.6.1921, str. 1-2.
Politické a náboženské postoje vyjadrené v príspevku predstavujú subjektívne názory pisateľky.

1. Nie je známe presné miesto, v ktorej časti obce to bolo: možno by
najstarší žijúci pamätníci ešte dokázali povedať. Prípadnú informáciu
redakcia novín uvíta.
2. Július Rektory (1886 Nováky – 1968 Nitra), farár omšenskej farnosti
v rokoch 1917-1933. Zaslúžil sa o rekonštrukciu kostola v Omšení (1927)
i v Dolnej Porube (1930). Po odchode z farnosti pôsobil (1933-1958)
v Solčanoch. Pochovaný je na Mestskom cintoríne v Nitre. Na tunajšom
cintoríne možno dodnes vidieť zachovaný náhrobník jeho otca Jána
Rektoryho (1852-1922) a mladšieho brata Gejzu Rektoryho (1899-1919).
3. Vtedy len „Dubnica“: Dubnicou nad Váhom sa stala r. 1925.
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Růžena Jesenská – Život a dielo v kocke
Autorkou predošlého fejtónu je Růžena Jesenská, počas
medzivojnového obdobia dosť známa, dnes však už skôr
zaznávaná česká spisovateľka, poetka a dramatička.
Údajne pochádzala z povestného rodu Jesenských,
z ktorého vzišli také osobnosti ako lekár Ján Jesenius
(1566-1621), básnik a prozaik Janko Jesenský (18741945), bankár Fedor Jesenský (1877-1958) a i.
Narodila sa (17. júna 1863), žila a zomrela (14. júla
1940) v Prahe. Počas svojho života pôsobila ako učiteľka, redaktorka časopisov pre deti a kalendárov pre ženy
či divadelná kritička. Publikovala pod vlastným menom
a pod pseudonymami Eva z Hluboké, Martin Věžník a
Milena Důrasová.
Nikdy sa nevydala a zostala bezdetná. Láskou jej života bol svetoznámy maliar Alfons Mucha (1860-1939): ich
vzťah stroskotal po troch rokoch kvôli inej žene.
V poézii (Úsměvy) sa Jesenská spočiatku inšpirovala
vtedy populárnymi básnikmi V. Hálkom a J. V. Sládkom.
Neskoršie zbierky (Rudé západy) majú blízko k symbolizmu a dekadencii, pričom v nich nechýbajú ani na tú dobu
odvážne motívy erotického rázu.
Próza R. Jesenskej sa nesie v znamení novoromantizmu. Súbory poviedok (Mimo svět, Z nepřístupných
zahrad), novely (Tanečnice, Román dítěte) a romány
(Tajemství srdce) sa často odohrávajú v Prahe. Hlavnými hrdinkami sú ženy, ktoré musia čeliť krutej životnej
pravde – s ktorou sa buď vyrovnajú alebo jej podľahnú a
následne tragicky zomierajú. Napísala tiež tri biografické
romány (v jednom z nich nazvanom Dětství, sa inšpirovala svojím vlastným životom).
Ako dramatička tvorila prevažne konvenčné veselohry
(Devátá louka), no pokúšala sa aj o veršované historické
tragédie (Estera, Attila).
Prispievala do početných periodík, sporadicky sa tiež
venovala prekladateľskej činnosti a tvorbe pre deti.
Kritici jej dielo hodnotili rôzne: napr. F.X. Šalda mimoriadne negatívne, kým J. Karásek ze Lvovic preň mal výlučne chválu.
Martin Malo

Matičiarsky výstup na Omšenskú Babu
V nedeľu 22. mája 2016 sa v odpoludňajších hodinách
konal matičiarsky výstup na Omšenskú Babu (669 m n. m.),
jednu z dominánt Strážovských vrchov.
Od 13.00 hodiny putovali na vrchol desiatky členov
miestnych odborov Matice slovenskej z Omšenia, Trenčianskych Teplíc a Trenčianskej Teplej – na úpätí sa k nim pridali
aj matičiari z Dubnice nad Váhom.
Záštitu nad celým podujatím prevzal starosta Omšenia
Mgr. Alojz Marček. Medzi zúčastnenými nechýbali ani členovia miestnej organizácie Klubu slovenských turistov, ktorí
pred niekoľkými rokmi na vrchole Omšenskej Baby osadili
cyrilometodský kríž majúci ochraňovať všetkých, ktorí v Omšení bývajú a všetkých, ktorí na Omšenskú Babu vystúpia.
Tohto roku sa podujatie nieslo v znamení 100. výročia
úmrtia slovenského spisovateľa, publicistu, literárneho kritika a politika Svetozára Hurbana Vajanského. Na vrchole
všetkých prítomných privítala predsedníčka MO Matice slovenskej v Omšení Helena Matuščinová, ktorá rozdala aj výstupné kartičky. Dr. Marián Kočiš pútavo hovoril o neľahkej
životnej púti S. H. Vajanského. O krátky kultúrny program
sa postarala folklórna skupina Dolina z Omšenia, ktorá zaspievala niekoľko ľudových piesní; nechýbala medzi nimi

Poďakovanie za vykonanú prácu
Obec Omšenie týmto vyjadruje veľké poďakovanie pani
Margite Púčekovej za takmer 31 ročnú svedomitú prácu v
obecnej knižnici, za organizovanie zaujímavých besied a za
úspešné vypracovávanie a podávanie projektov, na základe
ktorých získavala knižnica finančné prostriedky na pravidelnú aktualizáciu knižničného fondu aj na nákup techniky. Omšenská knižnica sa tak pod jej vedením stala nielen miestom
získavania nových poznatkov, ale aj stále ďalších a ďalších
čitateľov.
Veľké poďakovanie patrí pani Púčekovej aj za 25 ročnú
kronikársku prácu v obci a 6 ročnú šéfredaktorskú prácu v
Omšenských novinách.
Želáme pani Margite Púčekovej, aby si na zaslúženom
dôchodku skutočne dobre oddýchla a naďalej zostala verná svojej záľube v knižkách, záľube, ktorej venovala takmer
celý svoj profesijný život.

Dodatok k Výzve k spolupráci na spoločnom diele
V minulom čísle obecných novín (s. 11) bola uverejnená
Výzva k spolupráci na spoločnom diele. Je stále aktuálna a
pripájame k nej dodatok v podobe doplnkových informácií.
Niektoré z rodinných archívov občanov snáď doposiaľ
obsahujú záznamy, zápisky, kroniku či pamäti už nežijúcich občanov o udalostiach minulých, prípadne rukopisné
spevníčky – záznamy tradičných ľudových piesní či zápisy povestí, rozprávok, anekdot a príbehov respektíve
výstrižky z novín, kde sa píše o obci.
Zapožičaný prípadne odfotografovaný prameň (aj výtvarné
dielo znázorňujúce obyvateľov Omšenia v ľudovom odeve
či chotár dediny) z rodinného archívu kohokoľvek prispeje
svojou hrivnou do mozaiky obrazu Omšenia v prehľadnej
vlastivednej monografii.
Ešte raz ďakujeme.
-red-

ani pieseň „Kopala studienku“, ktorej melódia v roku 1844
poslúžila ako základ slovenskej hymny. Po odznení hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“ bola oficiálna časť výstupu
ukončená.
Záver celého podujatia sa uskutočnil na čistine v Michalovom (pod úpätím Omšenskej Baby) zapálením vatry a malým piknikom.
Marcela Malová

Poďakovanie
Ďakujem všetkým bývalým i terajším pracovníkom
obce Omšenie za peknú rozlúčku po takmer 31 rokoch,
odpracovaných v obecnej knižnici.
Potešili ma i milé slová – a ocenenie mojej práce v
prospech obce Omšenie – od starostu Mgr. Alojza Marčeka, bývalého starostu Jozefa Marčeka a predsedníčky
ZPOZ pani Marcely Malovej.
Pri mnohých slávnostných stretnutiach sa hovorí, že
dedina je ako jedna veľká rodina. Bolo mi cťou, že i ja
som bola jej súčasťou.

Úsmev
Úsmev nič nestojí, ale dáva veľa.
Obohacuje tých, ktorí ho dostávajú bez toho, že by
ochudobnili tých, ktorí ho dávajú.
Trvá iba chvíľočku, ale spomienka naň zostane často
navždy.
Nik nie je taký bohatý a mocný, že by sa bez neho zaobišiel, a nik nie je taký chudobný, že by ním nemohol byť
obohatený.
Úsmev vytvára šťastie v rodine, napomáha dobrej vôli
v zamestnaní a je znakom priateľstva.
Prináša pokoj znavenému, radosť znechutenému, svetlo
smutnému a je tým najlepším prírodným liekom pre každý problém.
Avšak úsmev si nemožno kúpiť, ani oň žobroniť, ani si
ho požičať, ani ukradnúť – lebo je niečím, čo nemá žiadnu cenu, kým ho nedávame.
Niektorí ľudia sú príliš unavení, než by ti dali úsmev.
Daj im ho teda ty, lebo nikto nepotrebuje úsmev viac než
ten, kto ho už nedáva.
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Marian TAŠÁR
Ela KIJACOVÁ

č. 132
č. 364

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50 rokov
Katarína POLÁČKOVÁ
Ján HOŤKO
Ľuboš BIELIK
Ing. Ján SABOL
Dušan ŠKROVÁNEK
Ján DVORSKÝ

č. 219
č. 690
č. 251
č. 895
č. 430
č. 8

60 rokov
Anna BIELIKOVÁ
Daniela PORUBČANOVÁ
Ondrej BALÁŽ
Ing. Miroslav TVRDOŇ
Ján TVRDOŇ

č. 443
č. 123
č. 96
č. 475
č. 192

70 rokov
Emília BAJZÍKOVÁ
Ľubomír HOLÝ
Ladislav MARČEK
Anna ŠKROVÁNKOVÁ
Alojz KYJAC
Peter TVRDOŇ

č. 27
č. 126
č. 169
č. 457
č. 342
č. 138

75 rokov
Karol SMUTNÝ
Mária OCHODNÍCKA
Emília MARTIŠKOVÁ
Emília PÁNISOVÁ

č. 51
č. 139
č. 236
č. 414

80 rokov
Margita UHERKOVÁ
č. 451
Anastázia VÁCLAVOVÁ č. 81
Júlia GRÁCOVÁ
č. 70
85 rokov
Františka BALÁŽOVÁ

č. 85

91 rokov
Blažej MARČEK

č. 85

Navždy nás opustili
vo veku 47 rokov
Stanislav VRANA

č. 439

Omšenské

hudobné leto 2016
Námestie v strede obce :
19.06. DH Omšeňanka
03.07. FSk. Dolina, FSk. Bukovina Kšinná, Fsk. Teplanka
17.07. Dievčenské trio
31.07. ĽK Huncúti
14.08. DH Opatovanka
11.09. DH Textilanka
Športový areál:
03.09. Omšenské halušky
03.09. Dostavník Bánovce n/Bebravou,
DH Omšeňanka , Dievčenské trio
+ ďalší hostia (prekvapenie)
Zmena programu vyhradená.
Presný čas vystúpenia a ďalšie informácie
budú oznámené včas v miestnom rozhlase
a na plagátoch vo vývesných skrinkách.

Stolnotenisové aktuality z prvého polroka 2016
Dňa 13. marca 2016 sa v Trenčianskej
Teplej hral 28. ročník turnaja v stolnom
tenise mužov veteránov o pohár Petra
Gjabela. Turnaj bol súčasne Slovenským
pohárom veteránov. Hralo sa v siedmich
vekových kategóriách. V kategórii mužov
C1 (60 – 64 roční) sa Rudolf Horský,
úspešne reprezentujúc obec Omšenie,
umiestnil na 3. mieste.
Dňa 2. apríla 2016 sa dohrala 4. stolnotenisová liga: v uvedenej súťaži hralo
mužstvo Omšenie „A“. Muži „A“ v uvedenej sezóne 2015/2016 sa umiestnili v 4.
stolnotenisovej lige na 11. mieste z 13.
mužstiev. V sezóne 2016/2017 sa bude v
Omšení znovu hrať 4. stolnotenisová liga.
Dňa 17. apríla 2016 sa dohrala 6. stolnotenisová liga v uvedenej súťaži hralo mimoriadne úspešne mužstvo Omšenie „B“
(Alojz Marček, Pavol Vlkovič, Rudolf Suchý, Dušan Cabala, Peter Strieška, Peter
Kopčan, Katarína Fuseková). Umiestnilo
sa v 6. lige na 2. mieste a postúpilo do 5.
stolnotenisovej ligy.
Dňa 23. apríla 2016 sa hral 1. ročník
stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu obce Omšenie“. Hralo sa v dvojhrách v dvoch kategóriách. V kategórii A

boli registrovaní hráči 5. a 6. ligy regiónu
Trenčín. V kategórii B neregistrovaní hráči z mikroregiónu Teplička. Turnaja A sa
zúčastnili hráči z piatich stolnotenisových
klubov. Starosta obce Omšenie pán Alojz
Marček otvoril turnaj a po odohraní všetkých zápasov odovzdal víťazom poháre
a vecné ceny. V kategórii registrovaných
hráčov sa na 1. mieste umiestnil Ján Svitana z Trenč. Teplej, na 2. mieste František Čapák z Hornej Súče a na 3. mieste
Emil Polakovič z Drietomy. V súťaži neregistrovaných hráčov sa na 1. mieste
umiestnil Jozef Váni, na 2. mieste Marián
Baláž a na 3. mieste Rudolf Baláž - všetci
z Omšenia.
Dňa 14. mája 2016 sa v Kubrej v Trenčíne hral celoslovenský turnaj v stolnom
tenise veteránov. Hralo sa v siedmich
vekových kategóriách. Úspešne reprezentovali obec Omšenie Rudolf Horský v
kategórii mužov C1 (60 – 64 roční) a Alojz
Marček v kategórii B (50 – 59 roční).
						
Rudolf HORSKÝ
tréner stolného tenisu
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