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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo v Omšení dňa 2.11.2015 schválilo:
- Program rokovania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.12.2015,
-

Správu Základnej školy s materskou školou Omšenie o
výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015,

-

Dodatok č. 4 k VZN obce Omšenie č. 1/2013 o určení
dotácií na prevádzku, mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území
obce,

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Omšenie na 1. polrok 2016,

-

príspevok na rozvoz stravy zo Školskej jedálne pri

obce

-

Základnej škole s materskou školou Omšenie pre
dôchodcov a imobilných občanov obce Omšenie vo
forme transferu jednotlivcom vo výške rozpočtovaných
režijných nákladov na rok 2016 v sume 1441,00 Eur,

-

službu zberňa prádla ako neziskovú službu poskytovanú
obcou a stanovenie ceny za službu vo výške: cena 0,10
Eur/ 1 ks + cena z Cenníka podľa jednotlivých druhov
materiálu pre občanov – fyzické osoby a právnické
osoby,

-

kúpu nehnuteľnosti do majetku obce a to pozemku
parcela registra CKN č. 93/1, druh pozemku záhrada,
vo výmere 3952 m2 od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Omšenie, zapísanej na Okresnom úrade Trenčín, odbor
katastrálny LV č. 2177- za cenu uvedenú v znaleckom
posudku t.j. vo výške 51 415,52 Eur, slovom
päťdesiatjedentisícštyristopätnásť Eur,

pokračovanie na str. 2

pokračovanie zo str. 1

-

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 č. 46596399-54/2015 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. Minimálna cena, za
ktorú obec Omšenie ponúka na predaj vyššie uvedenú
nehnuteľnosť, je 8 500,00, t.j. 20,00 Eur za m2,

-

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 geometrickým plánom č.
46596399-54/2015 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. Minimálna cena, za
ktorú obec Omšenie ponúka na predaj vyššie uvedenú
nehnuteľnosť, je 12 080,00, t.j. 20,00 Eur za m2,

-

predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, novovytvorená parcela registra CKN č. 3746/3, k.ú. Omšenie,
vo výmere 101 m2, zastavané plochy a nádvoria pre
žiadateľov p. Jána Bielika a Ing. Lucie Bielikovej, v
zmysle znaleckého posudku v celkovej cene 606,- Eur,
slovom šesťstošesť eur,

-

-

-

kúpu nehnuteľného majetku do majetku obce - častí
pozemkov odčlenených geometrickým plánom č.
45403066-171/2015, a to: novovytvorená parcela CKN
č. 746/3 vo výmere 8 m2, novovytvorená parcela CKN
č. 747/3 vo výmere 11 m2, novovytvorená parcela CKN
č. 748/3 vo výmere 23 m2, novovytvorená parcela CKN
č. 749/3 vo výmere 10 m2, odčlenená z parcely registra
CKN č. 749, k.ú. Omšenie, za účelom vyspsoriadania prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve fyzických
osôb v k.ú. 0mšenie v celkovej výmere 52 m2 od ich
doterajších vlastníkov Viera Blašková a Peter Blaško,
Marta Sirotná, Soňa Tvrdoňová, Dominik Tašár, za dohodnutú kúpnu cenu 1,00 Eur (jedno eur) za pozemok,
kúpu nehnuteľného majetku do majetku obce, a to
pozemkov v k.ú. Omšenie, parcely registra CKN č.
3535/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 961 m2 ,
parcela registra CKN č. 3537/2, druh pozemku ostatné
plochy vo výmere 248 m2 a parcela registra CKN č.
3537/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 m2,
(celková výmera 1239 m2), vedené Okresným úradom
Trenčín, odbor katastrálny na LV č. 3747, vlastník Viera
Blašková, vlastnícky podiel 1/1.Celková kúpna cena: 27
500,00 Eur, slovom dvadsaťsedemtisícpäťsto eur,
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Obce Omšenie pre programovacie obdobie 2015 – 2024,
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-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Omšenie,

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 2/2015
týkajúceho sa pravidiel delimitačného konania,

-

rozpočtové opatrenie č. 14 až 20/2015,

-

odmeny: poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý
sa zúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva
patrí odmena v sume 30,00 Eur, predsedovi komisie
zriadenej pri obecnom zastupiteľstve patrí odmena za
účasť na jednom zasadnutí komisie v sume 30,00 Eur,
členovi komisie zriadenej pri obecnom zastupiteľstve
za účasť na jednom zasadnutí komisie patrí odmena v
sume 25,00 Eur. Poslancovi, predsedovi a členovi komisie možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v sume
100,00 Eur za rok. Podkladom pre vyplatenie odmeny
poslanca, predsedu a člena komisie sú prezenčné listiny
zo zasadnutia OZ a zo zasadnutia komisie, vyhodnocovanie ktorých vykonáva starosta obce. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny vykonáva starosta obce.
Schválením uznesenia sa ruší Bod B/12 z Uznesenia
č. 17 zo dňa 9.6.2009, v ktorom Obecné zastupiteľstvo
v Omšení schválilo odmeny pre poslancov, predsedov a
členov komisií

-

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2016
bez programovej štruktúry; rozpočet obce Omšenie na
rok 2016, Záväzné úlohy a limity, bez pripomienok

-

organizačnú štruktúru Obecného úradu v Omšení,

-

koncesnú zmluvu o poskytovaní služieb modernizácie
a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia
prevádzky verejného osvetlenia obce Omšenie so
spoločnosťou Ecoled Solutions a.s., s platnosťou od
1.1.2016,

-

smernicu obce Omšenie o verejnom obstarávaní

Zobralo na vedomie:
-

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ,
záznam z následnej kontroly obecného úradu – predložil
hlavný kontrolór,
kontrolu pokladní 1 a 2 obce Omšenie – predložil hlavný
kontrolór,
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu,
návrhy rozpočtov obce na roky 2017 a 2018,
informáciu, že Ing. Ivan Chyla sa vzdal funkcie hlavného
kontrolóra obce Omšenie k 1.4.2016

Poverilo starostu obce:
-

jednať s farárom Mgr. Lysičanom o finančnom vyrovnaní
za prístavbu kultúrneho domu,
vypísaním výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce Omšenie s nástupom 1.4.2015,
predložiť návrh VZN obce Omšenie č. 3/2015 o poskytopokračovanie na str. 3

pokračovanie zo str. 2

vaní dotácií z rozpočtu obce na nasledujúce zasadnutia
OcZ
Zrušilo:
-

Uznesenie č. 116/2015 zo dňa 2.11.2015,
Uznesenie č. 117/2015 zo dňa 2.11.2015,
Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 2/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Omšenie

OZ Poza školu, vo výške 650,- Eur,
-

zakúpenie a inštaláciu bezpečnostného systému pre budovu a priestory Obecného úradu v Omšení,

-

rozpočtové opatrenie č. 3/2016 na zmenu rozpočtu
obce Omšenie na rok 2016: povolené prekročenie a
viazanie výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov,
presun prostriedkov RF– podpoložka rozpočtu 713 005
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu o 2 500,00 Eur na zakúpenie a
inštaláciu bezpečnostného systému budovy Obecného
úradu v Omšení,

-

rozpočtové opatrenie č. 1/2016 na zmenu rozpočtu obce
Omšenie na rok 2016: povolené prekročenie a viazanie
výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov – podpoložka
rozpočtu 637003 Propagácia, reklama a inzercia o 500
Eur, celkom na sumu 1000,- Eur,

-

zámer výstavby polyfunkčnej budovy na parcele C KN
1536 zapísanej na LV č. 1, zastavané plochy a nádvoria,
vo výmere 189 m2, vo vlastníctve Obce Omšenie,

Splnomocnilo starostu obce:
-

-

povoľovať
uskutočnenie
nevyhnutného
výdavku
nezabezpečeného v rozpočte obce, ak sa zabezpečí
jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume max. 1000 Eur v jednom prípade,
povoľovať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max. 8000,00 Eur
ročne

Obecné zastupiteľstvo Obce Omšenie dňa 17.2.2016
schválilo:
-

doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.2.2016,

-

návrh na vydanie monografie obce Omšenie pri
príležitosti 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

-

postupné ukončenia prevádzky káblovej televízie v obci
Omšenie spoločnosťou
Laštek s.r.o. Omšenie k 31.12.2016,

-

-

zmenu prevádzkovateľa káblovej televízie v obci
Omšenie na spoločnosť DVB SYSTEMS s.r.o. Trenčín,

rozpočtové opatrenie č. 2/2016 na zmenu rozpočtu obce
Omšenie na rok 2016: povolené prekročenie a viazanie
výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov – podpoložka
rozpočtu 637004 FK Vysielacie a vydavateľské služby
v sume 2 200,00 Eur na vydanie monografie obce
Omšenie,

-

návrh na schválenie investičného zámeru obce Omšenie,
týkajúceho sa výstavby nájomných bytov so spôsobom
financovania – úver zo Štatneho fondu rozvoja bývania
60 %, dotácia z MDVRR SR 40 %, na pozemku parc.
č. 3535/3 o rozmere 961 m2, orná pôda a parcele č.
3537/2 o rozmere 248 m2, ostatné plochy, zapísané na
LV č. 1 vo vlastníctve Obec Omšenie,

-

kontrolné skupiny na vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol v obci Omšenie v zložení:
Kontrolná skupina č. 1; vedúci kontrolnej skupiny: Ladislav Dorušinec, Členovia kontrolnej skupiny: Juraj Kohút,
Ľubomír Vrana.Kontrolná skupina č. 2; vedúci kontrolnej
skupiny: Pavol Krištofík, Členovia kontrolnej skupiny:
Jarolím Kohút, Martin Demjan,

-

zámer Obce Omšenie na odkúpenie pozemku parcela
4458/4 o rozmere 1878 m2, ostatné plochy, zapísané na
LV č. 3780 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu, pre účely vzbudovania prístupovej komunikácie, parkovacích miest a akompletných inžinierskych sietí,

-

zámer obce Omšenie na zámenu pozemkov časť
pozemku vo vlastníctve obce Omšenie parcela registra
CKN č. 1536, zapísaná na LV č. 1 za pozemok parcela
CKN č. 1535, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13
m2, od pôvodných vlastníkov zapísaných na LV č. 418,

-

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Omšenie za rok 2015,

-

-

postup voľby hlavného kontrolóra,

-

dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Žihľavník Omšenie,
914 43 Omšenie č. 272, IČO 318732294, vo výške
7300,- € na
prevádzkovanie a základné činnosti v
oblasti futbal a turistika v kalendárnom roku 2016,

-

dotáciu pre Občianske združenie Poza školu, Omšenie
467, IČO 42 023 742, na zabezpečenie činnosti a aktivít

kúpu nehnuteľného majetku do majetku obce, a to:
parcela CKN č. 760/2 vo výmere 11 m2, druh pozemku
záhrada, CKN č. 760/3 vo výmere 2 m2, druh pozemku
záhrada, parcela CKN č. 749/2 vo výmere 7 m2, druh
pozemku záhrada, za účelom vysporiadania prístupu
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve fyzických osôb v k.ú.
0mšenie od ich doterajších vlastníkov za dohodnutú
kúpnu cenu 1,00 Eur (jedno eur) za pozemok. Všetky
náklady spojené s prevodom pozemku, vypracovaním
geometrického plánu, vypracovaním kúpnej zmluvy a
vklad do katastra znášajú predávajúci.
pokračovanie na str. 4
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pokračovanie zo str. 3

Zobralo na vedomie:
-

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OcZ,
Správu hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností
a petícií v obci Omšenie za rok 2015

-

Prerokovalo:
-

Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Omšenie

Poverilo starostu obce:
-

Preverením možnosti 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 Termín: nasledujúce zasadnutie
OcZ

-

Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o dielo podľa § 631 a
násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi objednávateľom a
zhotoviteľom diela,

-

Zabezpečiť uzatvorenie dohôd o vykonaní práce podľa
§ 226 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov s fyzickými osobami, ktoré budú
pracovať na monografii obce
Termín: februára 2016

Vyhlásilo:
-

voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Omšenie,
deň konania volieb hlavného kontrolóra obce Omšenie
na deň 29.3.2016

Určilo:
-

miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
priestor zasadacej miestnosti obecného úradu obce
Omšenie, čas konania voľby: 16:00 hod.

Uložilo:
-

Zabezpečiť vypracovanie zápisnice z voľby hlavného
kontrolóra obce Omšenie.
Zodpovedá: starosta obce Omšenie Termín: do 31.3.2016

Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Omšenie na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce Omšenie.
Zodpovedá: starosta obce Omšenie. Termín: do 10.4.2016

Mojimi očami
Milí spoluobčania!
Na nedávnom stretnutí starostov na
pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja mi bola položená otázka
„Ako hodnotíte Váš prvý rok vo funkcii starostu obce?“ Zdanlivo jednoduchá otázka; jej zodpovedanie si
však vyžaduje viac času ako sa na
prvý pohľad môže zdať. Priestor na
jej zodpovedanie a prezentovanie vidím práve v tejto rubrike
nazvanej „Mojimi očami.“
Môj prvý rok vo funkcii starostu obce možno právom
označiť ako rok učenia sa a oboznamovania sa s pracovnými povinnosťami i všetkým tým, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť výkonu funkcie starostu obce. Pri nástupe do funkcie
som nemal príliš veľké očakávania. Aj keď som mal určitú
predstavu o tom, čo všetko ma vo funkcii starostu čaká, realita bola predsa len iná a to podstatne náročnejšia a zložitejšia, ako som predpokladal. Počas prvých dní vo funkcii starostu obce bolo pre mňa najdôležitejšie plynule nadviazať
na dovtedajší chod miestnej samosprávy a oboznámiť sa
(pokiaľ možno v čo najkratšom čase) s príslušnou legislatívou a pracovnou agendou spojenou s výkonom novej funkcie. Popritom – takpovediac za pochodu – bolo potrebné
dokončiť realizáciu nielen rozpracovaných projektov, ale aj
riešiť množstvo veci a náležitosti súvisiacich s riadnym chodom obecnej samosprávy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
procesu bolo aj množstvo odborných školení, seminárov a
taktiež účasť na mnohých spoločenských podujatiach, kde
som zastupoval a reprezentoval našu obec.
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Prvý rok vo funkcii starostu obce bol pre mňa rokom veľmi poučným. Získal som oveľa väčší prehľad o veciach, o
ktorých som mal dovtedy len základné vedomosti. Riešenie
množstva náročných situácii ma naučilo väčšej tolerantnosti
a trpezlivosti. Nie vždy a všetko išlo totižto hladko a v súlade
s mojimi predstavami, resp. tak, ako by si to človek prial.
Mnohé veci sa mi zdali, ako keby nenapredovali dostatočne
rýchlym tempom. Reálna prax však ukázala, že všetko potrebuje svoj čas a nie je dobré robiť niečo nasilu: len preto,
aby sme si za každú cenu niečo dokázali. Napriek mojim dovtedajším bohatým skúsenostiam v práci s ľuďmi som musel
skonštatovať, že práca s ľuďmi na úrovni miestnej samosprávy je nesmierne náročná a je prakticky nemožné, aby
človek vyhovel každému a to aj napriek tomu, že sa pre to
snaží urobiť maximum. Postoje a názory jednotlivých ľudí sú
totiž rozdielne, často sa meniace a veľmi ľahko ovplyvniteľné verejnou mienkou. Človek postupom času zistí, že s niektorými ľuďmi sa vychádzať dá, s niektorými len za určitých
okolností a s niektorými sa jednoducho nedá – aj keby ste
robili čokoľvek. Svoje zohráva v mnohých prípadoch aj nedostatočná znalosť zákona a jeho nerešpektovanie zo strany niektorých jedincov. Mnohí občania nemajú totiž dostatok
informácií a nevedia, ako miestna samospráva v skutočnosti
funguje (resp. ako sú jednotlivé kompetencie medzi starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva rozdelené). Pritom by
bolo skutočne na prospech veci, keby mali aspoň akú-takú
predstavu o tom, čo môže pre nich urobiť starosta a na čo
potrebuje aj podporu poslancov.
Napriek mojej enormnej snahe konať vždy podľa môjho
najlepšieho vedomia a svedomia sa vyskytli prípady, kedy
sa buď jedna alebo druhá strana mohla určitým spôsobom

cítiť ukrátená, ukrivdená, prípadne znevýhodnená a človek
sa nevyhol ani kritickým poznámkam zo strany niektorých
občanov. Ako starosta sa však musím vedieť vyrovnať aj s
takýmito vecami. Dokážem prijať aj kritiku – pokiaľ je táto
vecná, konštruktívna a dobre mienená. Takáto kritika je
na prospech veci a posúva človeka vpred. Pokiaľ sa však
táto nezakladá na pravde a má skôr charakter ohovárania,
osočovania alebo šírenia nepravdivých informácií, nevenujem jej pozornosť a odmietam takéto spôsoby. Oveľa viac
by som v takýchto prípadoch uvítal konštruktívny dialóg a
priamu komunikáciu s týmito občanmi, ako rozširovanie kadejakých krčmových alebo pouličných informácií typu „jedna
pani povedala“, nezakladajúcich sa na pravde.
Aby som sa však veľmi nerozpisoval, aspoň v jednotlivých bodoch by som rád uviedol niektoré aktivity a činnosti,
ktoré boli počas môjho prvého roku vo funkcii starostu obce
zrealizované. Boli to všetko diela a činnosti, ktoré sa netýkali
dovtedy rozpracovaných a súbežne vykonávaných projektov. Tu je ich zhrnutie v jednotlivých bodoch:
-

-

-

-

-

Vybudovanie a prehĺbenie viacerých prírodných rigolov a
odvodňovacích kanálov v rámci protipovodňových opat rení v lokalitách na Hurtovskom, na Starých ceste a pri
Malovej,
oprava poškodených betónových častí zábradlia potoka
Teplička od ulice u Horňákov po Katrenéch most,
úprava zosúvajúceho sa svahu a vybudovanie odvodňo vacieho žľabu pozdĺž miestnej komunikácie od Marčekov
k novej bytovke s.č. 705 vrátane osadenia odvodňovacej
rúry a dvoch čistiacich šácht,
vybudovanie betónovej odvodňovacej šachty v lokalite
pod Hrabím,
úprava a vyčistenie priestorov športového areálu
(vrátane vymaľovania niektorých častí oplotenia),
zakúpenie materiálu a vyhotovenie 4 ks kovových mreží
pre odvodňovacie šachty pre lokality u Holých, pod Hrabím, pri Malovej a nad rodinným domom č. 44 (nad Botamixom),
zriadenie čistiarne a zberne šatstva a bielizne v suteréne
budovy obecného úradu,
zriadenie služby rozvozu stravy pre našich starších a imobilných občanov,
úprava výrobných priestorov, kúpa strojov a zmesí pre
výrobu betónovej zámkovej dlažby, zatrávňovacích tvárníc, cestných obrubníkov a odvodňovacích žľabov pre
obec,
vyklčovanie a vyčistenie koryta, brehov a okolia potoka
tečúceho z Malovej,
čistenie odvodňovacích šácht a rigolov v priebehu celého roka, kosenie a údržba obecných priestranstiev (cintorín, areál Základnej a Materskej školy),
montáž digitálneho ukazovateľa rýchlosti nad obchodným domom, upozorňujúceho vodičov na dodržiavanie
predpísanej rýchlosti,
montáž digitálnych hodín a ukazovateľa teploty na budove obchodného domu v centre obce,
orezanie stromov v areáli detského ihriska pred Základnou školou,
orezanie a výrub starých ovocných stromov (višní a jabloní) popri potoku, pod obcou smerom na priehradu,

-

v areáli za Základnou a Materskou školou,
jarné a jesenné upratovanie chotára vrátane odvoz zozbieraného odpadu na skládku,
výroba a osadenie tabúľ upozorňujúcich na zákaz vyvážania smetí a komunálneho odpadu do rôznych katastrálnych častí obce,
zakúpenie a nainštalovanie fotopascí monitorujúcich
miesta nelegálneho vývozu rôznych druhov odpadov,
vypílenie vysokých a starých ihličnanov za športovou halou a v areáli MŠ,
zaobstaranie a rozmiestnenie nových nádob na separovaný odpad po obci,
v spolupráci s ÚPSVaR vytvorenie15 pracovných miest
pre našich občanov

Okrem vyššie uvedených prác a pracovných činností boli
úspešne ukončené a skolaudované všetky rozpracované
projekty a diela ešte z predchádzajúceho programového obdobia, financované z prostriedkov EÚ. Z minulého roku nám
zostali ešte niektoré nezrealizované veci, ktoré sa budeme
snažiť ukončiť v priebehu tohto roka. Určité zmeny čakajú aj
káblovú televíziu v našej obci, o týchto sa však zmienime samostatne – v príspevku venovanom danej problematike. V
prípade, že bude miestnej akčnej skupine Strážovské vrchy
udelený štatút MAS, by sme sa radi zapojili do ďalších projektov, na ktoré bude možné čerpať finančné prostriedky z
fondov Európskej únie.
Ako ste iste postrehli, pokračujú od konca januára v našej obci kanalizačné práce; pracuje sa na dokončení zostávajúcich častí a úsekov miestnych komunikácií. Tieto by mali
byť ukončené najneskôr do 30.4.2016 s tým, že kolaudácia
prác by mala byť ukončená najneskôr do 30.6.2016. V prípade, že dielo bude v stanovenom termíne skolaudované,
občania sa budú môcť postupne pripájať na kanalizačnú
sieť. V mojom príspevku by som ešte rád spomenul kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré každoročne usporadúva a organizuje naša obec. Týmto podujatím boli tradičné
omšenské fašiangy, ktoré sa tento rok i vďaka peknému
počasiu tešili veľkému záujmu návštevníkov nielen z našej
obce, ale aj okolitých miest a obcí. Medzi pozvanými hosťami boli aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a
čelní predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja na
čele s jeho predsedom, Ing. Jaroslavom Baškom. Vydarené podujatie vyvrcholilo večerným fašiangovým maškarným
plesom. Celá akcia sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi
širokej verejnosti. Aj do budúcnosti pripravujeme pre našich
občanov rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a akcie, ktorých cieľom je obohatenie a spestrenie verejného a kultúrno-spoločenského života v našej obci.
Na záver môjho príspevku mi dovoľte, aby som sa vám
všetkým poďakoval za odvedenú prácu a poprial vám predovšetkým pevné zdravie, pohodu a spokojnosť.
starosta obce
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Zápis do 1. ročníka
NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY
Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do
školy. Pre dieťa je to prechod: z obdobia „hier“ do obdobia
„povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov. V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky – keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania – akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo
(niektoré ešte v škôlke) naučia čítať, písať, počítať, dokonca
zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že sa detskí
psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred ich nástupom do školy.
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy
je vek dieťaťa. Všeobecne stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu.
Väčšina detí, ktoré dovŕšia pred začiatkom školského roka
šiesty rok života, je schopná bez väčších problémov začať
školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou
rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.
Dôvody na odklad školskej dochádzky:
- dieťa sa narodilo medzi májom a augustom
pred šiestimi rokmi,
- nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé
na nové veci, nekladie otázky,
- má problémy s výslovnosťou alebo nevie
formulovať vety,
- dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť
v školskej lavici,
- nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
- nedokáže sa orientovať v čase, neovláda
priestorovú orientáciu,
- nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa
obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
- nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
- dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.
A ČO BY MAL BUDÚCI PRVÁK VEDIEŤ:
- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky
a zaviazať šnúrky,
- správne vyslovovať všetky hlásky,
- vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy,
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
- naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
- orientovať sa v priestore: vie kde je „vpredu“, „vzadu“,
„hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“
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AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo
nové, neodbieha,
- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších
problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich
spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý,
- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou
bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
- v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako
napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté
pokašliavanie, žmurkanie,
- nezajakáva sa pri reči,
- nepomočuje sa
Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre
školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPaP (Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať
na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne
bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu
prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná
vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy
v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie
povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.
Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie
do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov
veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej
školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne. Samotný dátum narodenia však
nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa
do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad
nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.
Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a
sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.
Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť
o školskú dochádzku
Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne
ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia
zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa
na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej
jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj
tam žiak dochádzal pravidelne a včas.
pokračovanie na str. 7

pokračovanie zo str. 6

Postup pri zápise žiaka do školy
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je zdravotne postihnuté, sa odporučí, aby s dieťaťom navštívil špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá
sprostredkuje, aby dieťa absolvovalo príslušné vyšetrenia,
a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ špeciálnej školy rozhodne o zaradení alebo nezaradení dieťaťa do
špeciálnej základnej školy.
O mieste a termíne zápisu do základnej školy rozhodne riaditeľ školy zverejnením oznamu na všeobecne prístupnom
mieste.

Zápis do 1. ročníka základnej školy ZŠ s MŠ, Omšenie 629
pre nový školský rok 2016/2017 bude 19. apríla 2016 v
priestoroch základnej školy. Zápisu sa zúčastní zákonný
zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného
zástupcu a žiadosť o prijatie do 1. ročníka a dotazník (je
možné stiahnuť si ich aj na webovej stránke našej školy:
www.zsomsenie.edupage.org)
-amĎalšie informácie o zápise Vášho dieťaťa do školy
nájdete tu:
www.skolskyportal.sk/clanky/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly

Zo života našej školy
Unavená pani zima zložila sa k spánku,
na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.
Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky,
rozhodila kvety na zem, pod kríčky fialky.
Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala noty,
slávik jej hneď pohotovo novú pieseň nôti.
Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
teplo, radosť doniesla si, vitaj medzi nami...
Spolu s jarnou náladou sa chceme s vami, milí čitatelia, podeliť aj o najzaujímavejšie aktivity zo života našej školy.
Už tradične sa zapájajú žiaci našej školy do merania síl
v matematickej gramotnosti a v logickom úsudku v rôznych
súťažiach. Do školského kola Pytagoriády dňa 8. a 9. 12.
2015 sa zapojilo 32 žiakov 3.-8. ročníka. Riešili 15 matematických úloh v priebehu 60 minút a pri správnom vyriešení
10 úloh sa im za každé 4 ušetrené minúty pripočítali body.
Zo 6 úspešných riešiteľov (S. Václav, S. Grabczak /3.tr./, A.
Pončák /4.tr./, P. Pončák /5.tr./, V. Horňáková /6.tr./ a N. Horňáková /7.tr./) postúpili štyria do okresného kola.
Dňa 12. januára 2016 vycestovali mladí diváci z 1.-5. ročníka do rozprávkového sveta. Pozreli si v Divadle Andreja
Bagara v Nitre predstavenie Ferdo Mravec.
Polročné úsilie zavŕšené odovzdávaním odpisov vysvedčení žiakom ozdobil 29.1.2016 detský karneval organizovaný obcou Omšenie, ktorý sa prvýkrát konal v športovej hale.
V skvelej a radostnej atmosfére sa deti spolu s rodičmi a
vyučujúcimi výborne zabavili.
Pri príležitosti Európskeho dňa linky 112 sa šiestaci zúčastnili 11. februára workshopu s tematickým zameraním
pomoc v núdzi. Stretnutie sa konalo na Okresnom úrade v
Trenčíne. Formou besedy sa školáci oboznámili s nástrahami internetu, pripomenuli si význam a používanie tiesňovej
linky 112. Navštívili aj koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému, kde videli operátorov 112-ky priamo
pri ich činnosti.
V posledných rokoch zaznamenávame klesajúcu tendenciu v čítaní kníh. Cieľom súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je motivovať žiakov k
vzbudzovaniu záujmu o literatúru a čítanie práve pri hľadaní
ukážok pre prednes. Do školského kola tradičnej súťaže sa
16. februára tento rok zapojilo 27 nadaných recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. V 1. kategórii v próze obsadila

1. miesto K. Bolebruchová (3.roč.), ktorá bude našu školu
reprezentovať v okresnom kole. V ostatných kategóriách
síce 1. miesto udelené nebolo, ale pekné výkony na 2. a 3.
mieste v každej zo 6 kategórií boli ohodnotené a spolu 14
žiakov bolo odmenených cennou knihou.
O pracovných starostiach nášho pána starostu Mgr. Alojza Marčeka sa druháci dozvedeli 16.2. pri návšteve Obecného úradu Omšenie, ktorú absolvovali v rámci vyučovacieho predmetu vlastiveda k téme Riadenie obce.
Pán starosta ich srdečne prijal a zoznámil s prostredím, do
ktorého sa žiaci bežne nedostanú.
Naši deviataci (a časť ôsmakov) absolvovali 25.2. exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v
Seredi. Vypočuli si odbornú prednášku z oblasti boja proti
antisemitizmu, rasizmu i xenofóbii a pripomenuli si životné
príbehy obetí a preživších holokaustu.
V piatok pred jarnými prázdninami navštívili našu školu
psychologička a špeciálne pedagogičky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne.
Nadviazali na úspešnú spoluprácu medzi našimi ustanovizňami. U predškolákov v materskej škole zisťovali školskú
zrelosť, o ktorej hneď aj diskutovali s rodičmi a u prvákov
zisťovali, do akej miery sa adaptovali na školské prostredie.
Od pondelka 29.2. do 4.3.2016 si všetci žiaci našej školy vychutnávali chvíle voľna a oddychu počas jarných prázdnin,
aby sa plní chute a elánu opäť mohli zapojiť do vyučovacieho procesu.
V tomto školskom roku sme využili dotáciu Ministerstva
školstva na lyžiarsky výcvikový kurz v sume 150 € na žiaka.
V týždni od 7.3. do 11.3. absolvovalo zásluhou vyučujúceho
telesnej výchovy p. Haninca 15 žiakov 7.–9. ročníka základy
lyžiarskeho výcviku v Skalke pri Kremnici.
Mesiac marec sa ďalej niesol v znamení očakávania Veľkej noci. Šikovní školáci zrealizovali pod vedením svojich vyučujúcich v priestoroch školy veľkonočnú výzdobu a výstavu
svojich prác.
Blížiace sa veľkonočné sviatky sa nám pripomínajú aj
obyčajmi jarného cyklu. Je to príležitosť ako prežiť čas so
svojimi blízkymi. Načerpajme silu, pokoj a radosť aj cez ich
historické posolstvá.
Príjemné Veľkonočné sviatky...
Mgr. Tatiana Pavlíková
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SZUŠ v Bratislave
Deň D školského výletu do Bratislavy začal tak, ako dni iné...
pekným ránom a príjemným mrazivým slnkom za pätami.
Autobus v Omšení bol už pristavený odštartovať a deťúrence nastúpené, žiaci z Dolnej Poruby – kde má Súkromná
základná umelecká škola pobočku – už pripravené: v ruksakoch veľa sladkostí, jedla a pitia – veď pitný režim predsa treba dodržať. Nuž a takto pripravení i riadne vyzbrojení
pokynmi od rodičov sme sa vybrali na cestu za dobrodružstvom umeleckého bádania. Maminy a tatinovia zakývali a
mohli sme vyštartovať na cestu. No a veru sa žiaci našej Súkromnej „Zušky“ aj svedomito pripravili. Ich účesy boli krajšie
ako zvyčajne na hodinách hudobného nástroja či výtvarnej
výchovy... Ktovie...možno sa mi to len zdalo...ale myslím si,
že to bolo práve tým, že sme sa vybrali na výlet – poniektorí
vôbec prvýkrát – navštíviť hlavné mesto Slovenska Bratislavu. Cesta nám ubehla celkom fajn, dosť rýchlo a my sme sa
ocitli na moste s výhľadom na most Apollo, na Bratislavský
hrad, videli sme rieku Dunaj a veľa iných zaujímavostí. Náš
autobus zastavil pred divadlom Nová scéna, kde sme vystúpili a na javisku nás následne privítali piati herci – účastníci
interaktívneho programu divadelnej scény; s nimi potom deti
tvorili malé divadelné etudy – podľa nálady a momentálnej
inšpirácie. Počas hodinovej prípravy vznikli hravé, kúzelné,
humorné a romantické diela, ktoré zaujali pozorné oko nás

pedagógov ale aj všetkých nás, ktorí sme mali možnosť spozorovať kreativitu a hlavne ju na vlastnej koži zažiť. Jednoduché rekvizity umocnili krásny dojem z celkového výstupu
našich „šikovníčkov“ – žiačikov, z ktorých sa možno stanú
budúci moderátori, herci či všeumelci.... Po vyčerpávajúcom
a úspešnom workshope sme sa premiestnili do domu detí Bibiana, kde nás čakal zážitok z textilu a niečo pre tvorivé
ruky výtvarníkov... Farebnosť každej jednej miestnosti a inovácie, s ktorými sa dá tvoriť nenechalo nikoho z detí len tak
nečinne sa prizerať. Skúsili zapojiť sa do práce s textilom,
vychutnať si dotykom tkaninu, vytvárať pomocou kociek obrazce alebo zašantiť si v tmavej miestnosti, ktorá ukrývala svetelné tajomstvo krásy vlákna. Mnohí sme sa práve v
tejto čiernej komnate cítili ako čarodejníci uväznení medzi
zlatými a striebornými niťami a akoby šibnutím čarovného
prútika sme sa razom ocitli v ďalšom svete, kde vládne to
iné – umelecké čaro...
Takto „vyinšpirovaní“, šťastní z pocitu krás umenia sme
vďaka zriadovateľke a riaditeľke SZUŠ pani Elene Buranovej mali zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať. Nezabudnuteľné umenie ktoré je tak krásne, nás opäť pri najbližšej
príležitosti zavedie na divadelné dosky (či si už pôjdeme pozrieť balet, operu, alebo muzikál...) alebo na výtvarnú výstavu (kde si človek v pokoji bude môcť zameditovať pri kráse
diela, na ktorého veľkosť sa nezabúda).
ALLIS

Fašiangový maškarný ples
Posledná fašiangová sobota bola v našej obci už tradične
vyhradená oslavovaniu fašiangov. Súčasťou týchto osláv
bol aj prvý ročník fašiangového maškarného plesu, ktorý sa
uskutočnil v priestoroch kultúrnej miestnosti nad obchodným
domom. Ples sa tešil značnému záujmu návštevníkov, ktorí
sa prezentovali nádhernými maskami a fašiangovými kostýmami. O výzdobu sály sa postarala pani Renáta Marčeková
aj so svojimi pomocníčkami. Pozvanie na maškarný ples prijal aj náš dôstojný pán farár. O dobrú náladu sa starala hudobná skupina Zermegovci z Košece. Maškarný ples otvoril
a slávnostný prípitok predniesol starosta obce, moderovanie
večera prevzala pani Mgr. Danka Homolová. Súčasťou maškarného plesu bola aj bohatá a hodnotná tombola, odmenenie najkrajších troch masiek a ´čokoládová´ volenka. O
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spokojnosť návštevníkov sa starali aj pracovníci zabezpečujúci prípravu a servis podávaných jedál a nápojov. Ako najlepšia maska bola účastníkmi plesu vyhodnotená maska s
názvom siamské dvojčatá, na druhom mieste sa umiestnila
maska s názvom speváčka a na treťom mieste sa umiestnila
maska kardinála, ktorý bol takmer na nerozoznanie od toho
pravého. Na záver sa všetky masky zvečnili na spoločnej
fotografii. Vydarené podujatie bolo zároveň aj pozvánkou na
budúcoročný fašiangový maškarný ples, ktorý by sme chceli
zorganizovať v podobnom duchu, ale už vo väčších priestoroch. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým
sponzorom tohto pekného podujatia, ale aj dobrovoľníkom
z radov občanov, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii
plesu. Právom si za to zaslúžia naše poďakovanie.

Spoločnosť Laštek s.r.o. oznamuje všetkým účastníkom TKR v obci, že...
...vzhľadom na neustále klesajúci počet účastníkov a domácností, využívajúcich televízny káblový rozvod (káblovú
televíziu) v našej obci – ale aj neustále stúpajúce náklady
spojené s jeho prevádzkovaním – nie je bez ďalších finančných zdrojov možné tento televízny káblový rozvod spoločnosťou Laštek s.r.o. naďalej prevádzkovať. Poplatky od
prihlásených účastníkov nepostačujú už ani na základné režijné náklady. Pritom prevádzkové zariadenia sú čoraz staršie, poruchovejšie a vyžadujú si častejšie ich opravu alebo
dokonca výmenu. Ďalším dôležitým faktorom je skutočnosť,
že jednotlivé televízne stanice prestávajú vysielať analógovo (v doterajšom SD rozlíšení) a postupne prechádzajú na
digitálne vysielanie (v rozlíšení HD). Na tento (nový) spôsob vysielania však prevádzkové zariadenia TKR v obci nie
sú prispôsobené, t.z., že doterajšie prijímače nedokážu bez
náležitej úpravy, resp. ich výmeny takýto televízny signál prijímať (viď televízne stanice Doma a Dajto od 29.02.2016 a
od 30.06.2016 aj všetky stanice televízie Prima a stanice
Českej televízie). Z dlhodobého hľadiska by (pri neustále
klesajúcom počte účastníkov) situáciu zrejme nevyriešilo ani
úmerné navýšenie ročného účastníckeho poplatku. Touto
situáciou sa zaoberali na svojom zasadnutí dňa 17.02.2016
aj poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia dozornej
rady spoločnosti Laštek s.r.o., ktorí po zvážení uvedených
faktov navrhli hľadať iné dostupné riešenie: tým by mohlo
byť prevádzkovanie káblovej televízie v obci inou spoločnosťou – za predpokladu, že by mala niektorá z oslovených spoločností záujem. Vedenie obce oslovilo viacero
prevádzkovateľov televízneho vysielania – ako spoločnosť
Swann, Digi, Skylink, Magio, Ansat a i. Každá z uvedených
spoločností sa však vyjadrila, že nie je v ich možnostiach
prevádzkovať televízny káblový rozvod obci za daných (momentálnych) podmienok a ponúkli len ich komerčnú verziu,
t.j. prenos televízneho signálu cez satelit, ktorý by znamenal pre záujemcov takéhoto spôsobu televízneho vysielania
prvotnú investíciu vo forme zakúpenia satelitnej antény a
prijímača na vlastné náklady záujemcu a následnú platbu
mesačného poplatku podľa toho, pre aký balíček programov sa dotyčný záujemca rozhodne. Ďalšou z ponúknutých
možností by bolo, že záujemca o prenos televízneho signálu
cez satelit by uzatvoril zmluvu s viazanosťou na 2 roky a
platil by len pravidelný mesačný poplatok podľa toho, pre
aký počet programov (pre ktoré programy) by sa rozhodol.
V takomto prípade by vstupné náklady na satelitnú anténu
a prijímač prevzala spoločnosť, s ktorou uzatvoril dotyčný
záujemca zmluvu s viazanosťou na 2 roky. Po náročnom
hľadaní a viacerých pracovných stretnutiach sa vedeniu

obce a spoločnosti Laštek s.r.o.podarilo osloviť spoločnosť,
ktorá by vedela a bola ochotná prevádzkovať televízny káblový rozvod v našej obci za momentálnych podmienok aj
naďalej s tým, že by ho postupne pri minimálnom navýšení
poplatkov zmodernizovala (zdigitalizovala) a do budúcnosti
by investovala do prenosu televízneho signálu v obci prostredníctvom modernejšej technológie. Tento návrh bol prijatý
zo strany vedenia obce aj poslancov obecného zastupiteľstva pozitívne. Znamenalo by to, že káblová televízia v obci
by bola spoločnosťou Laštek s.r.o. prevádzkovaná ešte do
konca tohto roku, čiže do konca roku 2016 a od 1. januára
2017 by prevzala prevádzkovanie a všetky náležitosti s tým
spojené už spoločnosť nová. Poplatky za televízny káblový
rozvod na rok 2016 by jeho účastníci uhradili (zaplatili) tak
ako doteraz, t.j. spoločnosti Laštek s.r.o. Od 1. januára 2017
by však tieto poplatky platili už na základe novo uzatvorenej
zmluvy spoločnosti, ktorá by prevzala prevádzkovanie TKR
v obci. Konatelia tejto spoločnosti uviedli, že by už v priebehu tohto roka pracovali na rekonštrukcii a vytvorení lepších
podmienok pre príjem TV signálu. Záujemcovia o televízny
káblový rozvod v obci, ale aj jeho doterajší účastníci by od
dohodnutého termínu už nemali uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Laštek s.r.o. (čiže s obcou), ale priamo s novou
spoločnosťou. V prípade, že príde k dohode medzi obcou a
novým prevádzkovateľom, spoločnosť Laštek s.r.o. by dňom
31.12.2016 ukončila prevádzkovanie káblovej televízie v našej obci. Na tomto sa uzniesli svojím rozhodnutím aj poslanci obecného zastupiteľstva. V záujme skorého doriešenia
situácie spojenej s vysielaním káblovej televízie v obci, ale
aj za účelom plynulého prechodu na nového prevádzkovateľa odporúčame súčasným klientom (účastníkom) káblovej
televízie v obci, ale aj prípadným novým záujemcom, aby pri
platení ročného poplatku za TKR na kalendárny rok 2016 na
Obecnom úrade záväzne uviedli, či chcú byť aj naďalej riadnymi účastníkmi a platcami televízneho káblového rozvodu
v našej obci od 01.01.2017.
V prípade, že by vám boli niektoré veci nejasné, obráťte sa prosím buď na pani Ľubicu Malovú alebo na starostu
obce, ktorí vám radi poradia a zodpovedajú vaše prípadné
otázky. Na jednej strane by sme veľmi radi ešte nejaký čas
zachovali fungovanie káblovej televízie v našej obci, na
strane druhej sme však nútení zvážiť predovšetkým ekonomické ukazovatele a technické možnosti. Preto dúfame,
že nájdením nového prevádzkovateľa TKR sa nám podarí
prevádzkovanie káblovej televízie v obci pre našich občanov
ešte nejaký ten čas zachovať.

Vyhodnotenie ankety z Omšenských novín

Iba jeden z respondentov tlmočil svoju výhradu aj s pripomienkou. Nepáči sa mu rubrika Poza školu a navrhuje z
článku vynechať tri štvrtiny obsahu.
Pre zlepšenie obsahu boli dané tieto písomné návrhy: a)
spracovať prílohu telefónneho zoznamu aktuálnych účastníkov z obce – pevná linka a b) vyhradiť miesto pre informácie od hasičov, turistov, dychovej hudby. Ďalší návrh: c)
zaviesť rubriku typu „čierna kronika“, ktorá by informovala o
výtržnostiach v obci, poškodzovaní obecného a súkromného majetku a.i.
Príslušné kritické poznámky a námety boli vzaté na vedomie
a redakcia sa pousiluje o skvalitnenie novín na ich základe.

Keďže sa našej ankety z ON č. 3/2015 zúčastnilo minimum
občanov, nemá význam vyhodnocovať ju percentuálne.
Uvedieme však ich náhľady a želania. Vek väčšiny respondentov, prinajmenšom podľa uvádzaných údajov je viac než
80 rokov; jeden respondent svoj vek neuviedol a v ďalšom
prípade je napísané 62 rokov. Všetci uviedli, že Omšenské
noviny čítajú pravidelne a sú s ich obsahom spokojní.
Odpovede na tretiu otázku sa odlišovali: všetky rubriky – dejiny našej obce – spoločenská kronika – história – všetko je
veľmi dobré.
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Voľby do Národnej rady SR 5. 3. 2016
Omšenie, výsledky hlasovania: 1. volebný okrsok + 2. volebný okrsok

A. Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
B. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
C. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24:
D. Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:
E. Počet platných odovzdaných hlasov spolu:

1598
1008
1003
2
989

(63,08 % z A.)

Platný hlas získalo 16 politických strán.
Názov politickej strany / koalície

Počet platných hlasov
odovzdaných politickej strane / koalícii

Percentuálny podiel hlasov
politickej strany / koalície z E.

Smer
SNS (Slovenská národná strana)
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Sme Rodina – Boris Kollár
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Sloboda a solidarita
SIEŤ
KDH
MOST - HÍD
Strana zelených Slovenska
Komunistická strana Slovenska
Strana TIP
Strana moderného Slovenska
ŠANCA
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
Priama demokracia

435
155
144
66
57
38
31
27
12
7
6
3
3
3
1
1

43,98 %
15,67 %
14,56 %
6,67 %
5,76 %
3,84 %
3,13 %
2,73 %
1,21 %
0,70 %
0,61 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,10 %
0,10 %

Nové svedectvo

Ba, či to prežije starý bača Kyjác, aby nepreletoval nabudúce so svojími ovcami pekný pšenský chotár.
Ver, tažké časy idú i na našich bačov a fujare so spevom
miznú z našich krajov.
Zelené grúne zatíchnu smutkom smútnym.
Nemilosrdná »gríza« (ľudove) zasahuje už i na biedu našej špeciálnej slovenskej biedy.

V medzivojnovom období vychádzal v Trenčianskych
Tepliciach časopis Kúpeľné listy, ktorý nenechával bez povšimnutia ani bezprostredné okolie tohto vtedy značne mondénneho mestečka. Dôkazom je príspevok neznámeho autora, ktorý nižšie uverejňujeme v pôvodnej podobe.
Dokumentárna hodnota článku je nesporná.
„Neďaleko našich kúpeľov Trenč. Teplíc, vo vzdialenosti
asi 6 km hradskej cesty, rozkláda sa v porubsko-teplickej
doline, pretkanej potvôčkom Tepličky, rázovitá, slovenská
dedina Omšenie.
Obec táto má na 2000 duší, ktoré skoro výhradne žijú z
produktov svojho tvrdého vrchovitého chotáru.
Lud živí sa väčšinou chovom kráv, mliekom, ktoré je jeho
životnou postaťou.
Prez leto zpeňaží ho v Tepliciach a v zime je jeho najdôležitejším prostriedkom výživy.
Zo zemedelských produktov dorábá najviac zemiaky, kapustu, ječmeň a ovos. Veď inšie sa mu ani neurodí.
Tu nachádzame ešte i charakteristické slovenské salaše,
ktoré bohužiaľ na úkor rázovitosti Omšenia idú na mizinu,
keďže ovce pomáličky »kacíruju« (ľudove) a nahrádzajú ich
kravami pre nedôstatok pašienkov.
Ej, veru škoda bude tej dobrej, sladkej žinčice a hrudky
dobrého ovčieho syra.
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A honelníka, sirôtu
kde a kto prezimuje.
Veď ho bača Kyjác,
na leto už nepotrebuje.
Ba, čohože sa chytí,
vary tej drotárskej krošny.
Ach, bože môj, prebože,
veď už i Tí,
pošli dakde v Bosny.
Dedinka táto je skromná, ako vôbec celé Slovensko, cez
leto uspokojí sa kyslým mliekom a zemiakom a v tvrdých
zimných časoch postačí mu zasa len zemiak a kapusta.
Bože, požehnaj mu aspoň toho, však oproti teplickým potrebám mnoho toho nežiada.
Omšenie, ostalo verné svojmu kroju do posledných prevratových čias, od kedy mladá generácia začína nachádzať
záľubu v civilizovanom, jarmočnom šactve a opúšťa vkusnú
šatu dedov svojích. Kroj jeho je prostý. Výšiviek má málo,
ale zato graciozné. Kombinácia farieb je nápadne jemná, ba
pokračovanie na str. 11

pokračovanie zo str. 10

snád lepšie rečenô skromná. Je to samý »pomaranč«, ako
to ľud voľá (farba pamute) a vzorky priamo ohromné.
Čo obuv, nosia krpce, v lete koženné a v zime súkenné. Prirodzene, že všetko toto si zhotovujú doma, ručne a
skromná jeho duša, zrkadlí sa práve v tomto kroji.
Prístrešie jeho je jednoduché. Skláda sa z pitvora, izbice
a komôrky s kúrnými peciami a malými okienkami.
Ľud sám, čo do korpusu, skoro bych môhol povedať, začína akosi degenerovať, oproti starým typom. Konečne je to
len prirodzený stav. Duše sa množia, ale poľa nepribúda.
Pšenka mater akosi rada rodí. Však je to jej jediná radosť
s ktorou sa tu, na tomto svete, stretáva.
Keď prejdete Omšením, prve s čím sa stretnete je decko,
bystré akési, ale vek by ste mu ťažko uhádli. Tu zelháva každý prirodzený odhad, výpočet, až neskoršie v 12–15 roku
sa razom vylíže a ostane z neho priemerný človek. Chlapi
neskoršie ztvrdnú. Myslím, že je to práve vojančinou.
Ľud v Omšení je usilovny, pracuje od časného rána do
pozdného večera.
Pracujú ťažko, lebo tvrdé a ťažké je ich poslánie, ale pri-

tom žijú radi. Snád práve preto, že v potu tváre si musia
všetko zaopatriť.
Pekné sú za to typy starých ľudí. Pohľad na týchto práve
osviežuje nervove ztrhaného meštiaka, keď vidí a cíti ten
kontrast životnej vyrovnanosti oproti svojej zkleslosti.
Pre turistu je pšenský chotár báječný. Je to pravá pohádka prírody. V okolí nachodíme rozmanité horské partie,
ktoré nám skýtajú pekný pohľad až na považskú dolinu s
rozorvaným, krutým Váhom.
V tomto milom, skromnom Omšení, korenia inšpirácie
nášho najtalentovanejšieho slovenského akad. maliara Karola Ondreičku. Tu je pôvod jeho najlepších prác.
Pri návšteve Trenč. Teplíc nezabudnite si obzrieť túto
slovenskú dedinku, odnesiete si z nej veľa pekného a milú
vzpomienku na krásne Slovensko a prototyp dnešných ťažkých časov (ako si to namýšľame).“
(nesignované): Omšenie. In: Kúpeľné listy z Trenč. Teplic.
Nezávislý časopis, venovaný záujmom kúpeľov a našeho
kraja, ročník XI, číslo 3, 8. července 1933, strana 8.

Obecná knižnica má už 95 rokov

Výzva k spolupráci
na spoločnom diele
Obec Omšenie pripravuje pri príležitosti 685. výročia
prvej písomnej zmienky o obci v roku 2017 vydanie reprezentatívnej monografie.
„Dejiny sú svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“ Takúto hlbokú
myšlienku vyslovil rímsky filozof Cicero a je určite aktuálna
aj dnes – pre každého z nás.
Stránky knihy, ktorej vydanie sa pripravuje, vás povedú
cestou objavovania minulosti našej obce. Na pozadí udalostí v nej popísaných budete môcť pochopiť, ako sa naša
obec vyvíjala a zároveň si pripomenúť časy, ktoré sa síce
nedajú vrátiť, ale pre mnohých z vás budú dozaista zdrojom spomienok, oživením zabudnutých životných momentov, inšpiráciou pre zveľaďovanie našej obce či len hrdým
pokochaním sa v histórii srdcu blízkej domoviny.
Táto vzácna kniha bude dávať možnosť spoznávať
udalosti, fakty a osobnosti, ktoré formovali život v Omšení.
Nemuseli to byť veľké historické činy, ale len každodenná,
premyslená činnosť statočných a jednoduchých ľudí, ich
ťažký život, kultúrne tradície a zvyky.
Monografia bude v pevnej väzbe na kriedovom papieri
– s rozsahom 300 strán.
V tejto súvislosti prosíme občanov o zapožičanie historických dokumentov z rodinných archívov (dobové fotografie, listiny, dekréty, preukazy a pod.).
Osobitne žiadame o poskytnutie prameňov z obdobia
prvej a druhej svetovej vojny vo forme fotografií alebo zápiskov vojakov. Podpísané príspevky môžete dočasne nechať na obecnom úrade v Omšení.
Vopred ďakujeme za ochotu a dodatočne všetkým, ktorí
už do publikácie prispeli.
-ron-

Založená bola v roku 1921, keď sa obec stala členom
Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti darovala obci Matica slovenská 40 kníh, ktoré tvorili základ knižničného fondu. V roku 1922 si obec založila „knižničnú základňu“ s 300
korunami na nákup nových kníh: tie spočiatku objednávala
obec a potom sám knihovník. Za každú požičanú knihu sa
vyberal poplatok 20 halierov: na výdavky spojené s režijnými
nákladmi knižnice. Išlo najmä o petrolej do lampy a palivové
drevo na kúrenie.
Knihy sa požičiavali každý týždeň vo štvrtok. Najčítanejšou bola náboženská literatúra, neskôr i noviny. Časopisy mala obec predplatené. Tlačené litery mali pre ľud v
minulosti autoritatívnu moc, čo plynulo zo zvyklostí čítania
modlitebných kníh a náboženských spevníkov. V tom čase
knižnica za týždeň požičala v priemere 14 kníh.
V obecnej kronike sa však knižnica spomína až od roku
1947. Vtedy už mala 438 knižničných jednotiek, z toho 204
brožúr. Výpožičky sa neevidovali. V roku 1951 bola obecná
knižnica umiestnená v „dolnej škole“ (na mieste, kde dnes
stojí hasičská zbrojnica). V roku 1954 navštevovalo knižnicu
78 čitateľov a zaevidovaných bolo 983 výpožičiek. Od roku
1956 bola knižnica otvorená pravidelne každý piatok. Evidovaných bolo 120 čitateľov a 2 387 výpožičiek.
V knižnici pracovali dobrovoľné knihovníčky – učiteľky
miestnej školy. Po dostavaní novej osemročnej školy bola
knižnica umiestnená v „prístavbe“ kultúrneho domu. Miestnosť však slúžila aj ako klubovňa mládeže, preto v roku 1968
Krajská knižnica v Trenčíne knižnicu v Omšení zatvorila.
Pravidelná činnosť knižnice bola obnovená 5. septembra 1977. V roku 2000 bola knižnica presťahovaná do budovy obecného úradu. Ročne sa v knižnici vypožičia okolo
16 000 kníh a jej služby využíva približne 3 000 čitateľov. V
percentuálnom hodnotení počtu čitateľov z počtu domáceho
obyvateľstva i v iných ukazovateľoch činnosti je v hodnotení
knižníc v okrese knižnica v Omšení na poprednom mieste.
-red11

Krátke fašiangové obdobie...
Aj napriek tomu, že sme len nedávno oslavovali príchod
nového roku, Veľká noc sa nezadržateľne blíži. Ako iste viete, fašiangové obdobie trvá od Troch kráľov do „škaredej
stredy“: trvá rôzne dlhý čas, pretože je naviazané na prvý
spln po jarnej rovnodennosti. Tento rok bolo najkratšie fašiangové obdobie, aké si kedy pamätáme. Už 6. februára
bola fašiangová sobota. Aj napriek tomu stihla Obec Omšenie pre svojich občanov a deti pripraviť množstvo zábavných
podujatí.
29. januára sa v spolupráci so ZŠ s MŠ a OZ Poza školu konal detský karneval, tentoraz netradične v telocvični.
Priestor telocvične prilákal veľký počet detí, rodičov a starých rodičov. 78 detských masiek rôzneho druhu svedčí o
tom, že deti sa na karneval a diskotéku vždy dôkladne pripravia. Karneval moderovala a spríjemnila rozprávková postavička šaša z divadla PIMPRLO v Trenčíne. Všetky masky
boli ocenené, veľká zábava vládla aj pri losovaní bohatej
detskej tomboly. Nálada bola naozaj výborná, deti sa vyšantili a vytancovali. O zábavu sa postaral Majo Uherko a Paľo
Marček; nádhernú výzdobu vytvorila Renatka Marčeková.
Karneval v telocvični hodnotili rodičia veľmi kladne.
30.1.2016 sa pod záštitou TJ Žihlavník Omšenie v areáli
pohostinstva KRMELEC konal ples športovcov.
Ako každý rok, aj tentoraz sa fašiangová sobota niesla v
duchu dobrej zábavy a výborného jedla. Šikovní dobrovoľníci pripravili a ponúkali zabíjačkové špeciality: zabíjačkovú kašu, varený lalok, domácu klobásu, zemiakové placky,
kapustnicu a nechýbalo ani dobré varené víno. Fašiangové masky spevom a tancom zvolávali občanov na obecné
námestie. V programe na pódiu sa striedali kapely a účinkujúci. Vyhrávala DH Omšeňanka, žiaci SZUŠ v Omšení,
Richtár band a HS Happy band. Po dobrom jedle a zábave
sa losovala tombola a všetci očakávali, kto vyhrá prvú cenu:
televízor. Vyvrcholením bolo pochovávanie basy. Jej veselý

Lucie Klímová

Jednou z vynikajúcich – avšak málo pripomínaných –
žien pracujúcich na poli českého výtvarného umenia bola
Lucie Klímová (1884-1961).
Táto maliarka a speváčka zavítala – zatiaľ nevedno kedy
– do našej obce, čoho dokladom je nedávno na webe zverejnený obraz „V Omšenie u kostela“ (nedatované, olej na
plátne, 50 x 66 cm, signované vľavo dole »Lucie Klímová«).
Lucie Klímová sa narodila v Prahe 5.1.1884. Ako mladé
dievča sa profesionálne venovala spevu, v úprave pre hlas
a orchester spievala Baladu detskú a Baladu horskú od hudobného skladateľa Vítězslava Nováka. Bola jednou z prvých absolventiek Akademie výtvarných umění; do r. 1918
na tejto škole ženy študovať nesmeli. Jej umeleckými vzormi
boli Vincent van Gogh, Jan Preisler, Antonín Slavíček a
Václav Špála.
Inšpiráciu hľadala i na Slovensku: okrem Omšenia napríklad v Ždiari (Zo Ždiaru pod Tatrami, Děvče ze Ždiaru).
Maľovala vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, na Korzike a
v Juhoslávii (Přístav na Hvaru, Loggie na Hvaru). Jej farebnosťou hýriace obrazy – najčastejšie pôsobivé krajiny a zátišia – sú roztrúsené po galériách a u rozličných súkromných
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pohreb znamená koniec „bujarosti“ a začiatok pôstu, ktorým
sa ľudia dávnejšie v minulosti začali pripravovať na udalosti
Veľkej noci.
Helena Matuščinová
kultúrna referentka

zberateľov. Vystavovala v Prahe, Zlíne, Poličke a Rakovníku.
Aj po r. 1948 sa jej dielu venovala pozornosť a bolo hodnotené priaznivo, Zomrela 6.10.1961 v Křižanoch pod Ještědem, kam sa r. 1946 presťahovala spolu so svojim priateľom, maliarom Josefom Vackeom.
Odvtedy sa na ňu akoby celkom zabudlo. Až v roku 2001
usporiadali výstavu jej diel, ku ktorej vyšiel útly, šestnásťstranový katalóg.
Mgr. Martin Malo

Turistických 45 rokov

našej obci. Za podporu pri realizácii stretnutia treba poďakovať p. V. Václavovi a za malý sponzoring p. starostovi, A.
Marčekovi.
Rok 1971 bol významný i pre obec Omšenie. V našom
chotári (časť zvaná Belákové) sa konal 17. ročník celoslovenského turistického stretnutia – na ktoré podľa písomných
údajov prišlo 3 000 účastníkov! V histórii turistických podujatí patrí tomuto stretnutiu 4. miesto.
Turistické korene sú dobre zachytené – svedčí o tom
každoročná účasť nášho kolektívu na celoslovenských podujatiach.
Môžeme prehlásiť, že 45 rokov sa darilo napĺňať reprezentáciu našej obce v každom kúte Slovenska, kde sa turistické podujatie koná.
Perlička na záver. Turisti hľadajú našu klubovú vlajku,
aby skonštatovali, „...aha, ´Omšenáci´ sú tu!“ Svedčí to o
dlhodobej tradícii.
Odbor turistiky v Omšení praje príjemné chvíle v našej
prírode, prežité v zdraví na kopci či v doline všetkým priateľom turistiky i našim občanom.
Turisti Omšenie

Pred viac ako 80-timi rokmi...

ako keby boli prešli školou Stanislavského2, slávnej pamäti.
Osobne ma nadmieru potešilo stretnutie s Bošáčanmi.
Keď som sa zmienil, že som sa osobne poznal s ich nezabudnuteľným krajanom, spisovateľom, botanikom a vzorným ev. kňazom, J. Ľ. Holubym3, bol som ich. A je vidieť, že
nezabudli, ako im ešte za Maďarska požičiaval české knihy.
Dosvedčovali to nielen slovami, ale i svojimi sokolskými odznakmi.
Národopisný deň bol v Trenč. Tepliciach zásluhou správy kúpeľov a Sokola usporiadaný prvýkrát. A majú v úmysle
ho každoročne opakovať. Po nadobudnutých skúsenostiach
bude iste ešte lepší, predovšetkým po stránke dochvíľnosti
a spádu. (Aby som len nechválil.)
Činnosť novej správy kúpeľov je v celých Trenč. Tepliciach vôbec zreteľná. Poriadok v kúpeľoch i v rozsiahlom
parku so širokým okolím, ktorého kráse sa hneď tak niečo
nevyrovná, o tom výslovne svedčí. Keďže potom pobyt v kúpeľoch – napriek ich svetovosti – je oproti českým pomerom
znesiteľne lacný, môže si každý dopriať okúsiť tam kúpeľného života. Alebo si tam aspoň zájdite, až budú zase ohlásené Národopisné slávnosti v Trenčianskych Tepliciach. Je
nás už mnoho, ktorí končíme zájazdy na Slovensko vždy v
trenčianskych4 kúpeľoch. Najmä po výstupoch na Tatry, kde
i v auguste možno dôkladne premrznúť, je to skvelé preventívne opatrenie proti eventuálne podráždenému reumatizmu. Ale niekoľko rozkošných, japonsky horúcich kúpaní v
krásnych trenčianskych bazénoch je i bez reumatizmu príjemným poznatkom slovenských možností a krás! Nezabudnite na to!“
Preložil a poznámky pridal Mgr. Martin Malo

Turistika v Omšení prežila 45 rokov!
Písal sa rok 1970 a skupina turistov – páni Pavol Bajzík
(bytom Baračka), Rudolf Kijac, Pavol Bielik a Emil Porubčan
s manželkami oficiálne zaregistrovali náš odbor, pridružený
k TJ Omšenie, do štruktúr slovenskej turistiky. Niektorí už
medzi nami nie sú, ale organizovaná skupina pokračuje v
ich stopách.
Súčasnú skupinu tvorí hlavne stredná veková vrstva;
tohto času už značná časť je v dôchodkovom veku.
V súčasnosti medzi najstarších turistov patria p. Emil
Václav a p. Stanislav Tvrdoň (*1932). Členskú základňu tvorí 36 členov. V duchu odkazu svojich predchodcov sa snažia
plniť túžby a ciele o veľkej turistickej rodine, reprezentovaní
obce a hľadaní pekných zážitkov v prírode Slovenskej republiky. Stretli sa v posledný deň minulého roka na Babe.
Pekné, skoro jarné počasie vylákalo z omšenských chalúp
asi do 300 turistov. Medzi nimi bol aj najstarší registrovaný
člen, p. Emil Václav (83) – blahoželáme! 22. stretnutie na
Babe predstavuje dobré pokračovanie 45-ročnej turistiky v

Jaroslav Nauman: Krásny deň v Trenčianskych Tepliciach

„Keď som – krátko po prevrate – navštívil Trenčianske
Teplice, ešte tam v parku mali urážlivý nápis, ktorým bolo
obyvateľstvu okolitých dedín zakazované chodiť cez kúpeľný park. Vtedy som sa postaral, aby bol odstránený. Čo by
som bol dal tohto roku koncom augusta1 za to, keby som bol
mal onú tabuľu! Tak by sa bolo hodilo niesť ju v čele sprievodu cez národopisný deň, keď tým, prv prehliadaným a urážaným obyvateľom okolitých dedín, patril nielen celý park,
ale i srdce všetkých kúpeľných hostí – zhromaždených, aby
sa pokochali ich spevmi, tancami a prastarými zvykmi!
Dedinčania v prekrásnych krojoch, či už elegantne jednoduchých, ako z Podlužian, alebo bohato vyšitých a hýriacich farbami, ako napríklad z Trenč. Teplej – previedli tance,
dožinkovú slávnosť, svadbu, pytačky a fašiangy, veselé to
zvyky fašiangové.
Je ťažké opisovať, čo musí byť videné!
Ako niekdajší úradník Národopisného múzea však tvrdím, že je temer príkazom zachytiť zvukovým filmom obzvlášť fašiangy dedinčanov z Omšenia, kým sú živí starší
pamätníci a nosia ešte svoju domácky pletenú obuv, a pokiaľ
dievčatá nemajú ostrihané a naondulované vlasy. (Často sa
už nosia ku krojom ´baťovky´ a vlasy podľa najnovšej módy.)
Je na počudovanie, že dedina Omšenie, hodinu cesty od
kúpeľov, je doposiaľ tak konzervatívna i po tejto stránke; iste
už dlho nebude. Bolo rozkošné, ako sa pred niekoľkými svojimi parlamentnými zástupcami a pred množstvom obecenstva dokázali všetci činní účastníci „zabudnúť“, ako nehrali,
ale žili so všetkou vervou a pre seba svoje staré zvyky, skoro

Článok Jaroslava Naumana5 Krásný den v Trenčianských Teplicích
bol zverejnený v časopise Jas – rodinný ilustrovaný nepolitický týdeník, roč. 9, 1935, č. 37 (13.9.1935), s. 5.
1. Opisované národopisné slávnosti sa v Trenčianskych Tepliciach konali 25.8.1935.
2. Konštantín Sergejevič Stanislavskij (1863-1938), ruský herec, podnikateľ, divadelný režisér, divadelný teoretik a pedagóg.
Tvorca vlastnej metodiky výchovy hercov, tzv. systém Stanislavského resp. Stanislavského školu alebo tiež Stanislavského metódu.
3. Jozef Ľudovít Holuby (1836-1923)
4. Chápe sa trenčianskoteplických.
5. Jaroslav Nauman (1881-1962), český básnik a prozaik, autor fejtónov, popularizátor botaniky a nadšený pestovateľ skalničiek.
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Novozriadená zberňa šatstva a bielizne

Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Mia VÁCLAVOVÁ
Sofia DORIČKOVÁ
Klára VÁNIOVÁ
Roman KORČEK
David HORŇÁK

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50 rokov
Jaroslav KYJAC
č. 432
Ivan MINÁRIK
č. 256
Andrea GRÁCOVÁ
č. 69
Peter MARČEK
č. 400
Daniela ČMELKOVÁ
č. 263
60 rokov
Alena MARČEKOVÁ
č. 284
Vladimír ILAVSKÝ
č. 186
Eva SAMUHELOVÁ
č. 352
Janka KURINCOVÁ
č. 166
Vladimír LAŠŠO
č. 847
Jozef HRNČIARIK
č. 105
Daniela PAPIERNIKOVÁ č. 203
70 rokov
Ľudovít MÉRES
č. 271
Jaroslav DORUŠINEC
č. 299
75 rokov
Helena HOŠTÁKOVÁ
č. 590
Jozef BAJZÍK
č. 152
Mária MARČEKOVÁ
č. 445
80 rokov
Anna ŠKROVÁNKOVÁ č. 379
Antónia ŠKROVÁNKOVÁ č. 378
Rudolf HOMOLA
č. 57
Božena VÁCLAVOVÁ
č. 466
85 rokov
Mariana PALACKOVÁ
č. 617
Anton TVRDOŇ
č. 413
94 rokov
Magdaléna GAŠPAROVÁ č. 253
Navždy nás opustili
vo veku 74 rokov
Jarolím MARČEK
vo veku 74 rokov
Peter HOŠTÁK
vo veku 82 rokov
Alojzia TAŠÁROVÁ
vo veku 74 rokov
Jarmila BAJZÍKOVÁ
vo veku 89 rokov
Michal KIJAČIK
vo veku 59 rokov
Peter SAMUHEL

Obec Omšenie - v spolupráci s čistiarňou a práčovňou Žembera Trenčín
- otvorila 4. januára 2016 v priestoroch obecného úradu zberňu šatstva a bielizne.

č. 44
č. 181
č. 209
č. 260
č. 546

č. 187
č. 590
č. 183
č. 162
č. 34
č. 468

V roku 2015
Narodilo sa: 21 detí
z toho 11 dievčat a 10 chlapcov
Zomrelo: 31 občanov
z toho 17 žien a 14 mužov
Prisťahovalo sa: 21 občanov
Odsťahovalo sa: 39 občanov

Zberňa je otvorená v dňoch: Utorok - Piatok: 14,00 – 16,00
Odvoz a dovoz bielizne a oblečenia je každý pondelok.
Cenník čistiarne a práčovne

kostým sukňový
sako		
sako nepodšité
vesta		
nohavice		
nohavice krátke
sukňa		
sukňa dlhá		
šaty		
šaty dlhé		
šaty svadobné
kravata 		
šiltovka, čiapka
bunda tenká		
bunda hrubá		
bunda páperová
bunda páper. dlhá
plášť tenký dlhý
kabát krátky		
kabát dlhý		
bunda detská
bunda detská hrubá
lyžiarske nohavice
rukavice		
overal detský hrubý
vesta páperová

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plachta		
obliečka veľká
obliečka malá 0,40 €
utierka		
uterák		
uterák froté		
osuška		
predložka		
obrus 90 x 90		
obrus 140 x 140
obrus banketový
obrus banket. 5m
príručník		

0,30 €
0,40 €
0,45 €
0,50 €
0,40 €
0,40 €
0,55 €
1,00 €
1,80 €
0,30 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

plášť prac. biely
nohavice biele
montérky		
montérková blúza
vesta pracovná
prešivák		
overal		
zástera		
talár		

1,10 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
3,30 €
2,80 €
0,40 €
2,90 €

•
•
•
•
•
•
•

košeľa, blúzka
tričko		
trenírky		
mikina, sveter		
tepláky		
pyžamo		
župan		

1,40 €
0,80 €
0,30 €
1,80 €
1,00 €
1,60 €
2,00 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paplón obyčajný
paplón páperový
paplón dvojitý		
prehoz dvojitý		
návlek na matrac
návlek dvojitý		
deka malá		
deka veľká		
návlek na gauč
poduška malá

4,00 €
9,50 €
7,50 €
6,60 €
3,50 €
6,50 €
2,50 €
4,00 €
8,00 €
1,50 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poduška veľká
poduška malá páperová
poduška veľká páperová
sedák malý		
sedák veľký		
spací vak		
spací vak páperový
fusak		
batoh, taška		
návlek na stoličku
návlek VIP		

2,50 €
2,00 €
4,50 €
1,00 €
2,00 €
3,50 €
6,00 €
3,50 €
3,00 €
0,75 €
1,50 €

•
•
•
•
•
•

krojová košeľa
krojové rukávce
zástera skladaná
krojové šaty		
hračka malá		
hračka veľká		

1,40 €
1,20 €
1,20 €
2,40 €
1,00 €
3,50 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5,30 €
6,70 €

Čistenie kobercov strojom
Ceny sú uvedené v DPH.

• oblek		
• oblek s vestou

0,60 €
0,70 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4,80 €
2,90 €
2,30 €
1,40 €
2,40 €
1,50 €
1,50 €
1,90 €
2,40 €
3,60 €
10,00 €
1,20 €
1,00 €
3,30 €
4,00 €
5,50 €
6,80 €
3,90 €
3,60 €
4,60 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €
1,00 €
2,50 €
3,50 €

• kožuch slovenský krátky
• kožuch slovenský dlhý
• kožušinová predložka malá
(do 0,5 x 0,5m)
• kožušinová predložka veľká

12,00 €
16,30 €

•
•
•
•

9,00 €
11,00 €
2,00 €
1,70 €

kožená bunda krátka
kožená bunda dlhá
kožušinová čiapka
rukavice kožené

2,50 €
4,50 €

• koberec
		
		

1,0 x 0,5 m
2,0 x 0,5 m
1,5 x 1,5 m

1,00 €
2,50 €
5,50 €

• Záclona
		
		

2,0 x 2,0 m
2,0 x 3,0 m
2,0 x 5,0 m

1,50 €
2,50 €
4,00 €

• Záves hrubý 2,0 x 2,0 m
		
2,0 x 3,0 m
		
2,0 x 5,0 m

2,80 €
4,00 €
7,00 €

• runo deka		
• runo poduška		

5,50 €
2,50 €

ŽEHLENIE:
plachta		
obliečka malá		
obliečka veľká
obrus		
sako		
nohavice		
košeľa		
šaty		
tričko		

0,40 €
0,40 €
0,50 €
0,30 €
1,60 €
1,30 €
1,10 €
1,50 €
0,30 €
1,50€/m2
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