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Vydavateľ periodickej tlače Omšenské noviny (ďalej len PT) týmto v súlade s § 6 ods. 3 tlačového zákona oznamuje,
že vlastníkom PT k 31.12.2014 bola obec Omšenie

Dobrovoľný hasičský zbor na "Omšenských haluškách 2015".
Viac na str. 10.

Škola volá
"Keď sa slnko večer kloní za obzory, za hory,
ver že v škole bude zvoniť, brána sa jej otvorí.
Kŕdeľ detí smiechom sadá do lavice s taškami.
Skúsia nové pojmy hľadať... Leto je už za nami.
Hoci slnko teplo svieti, prišiel mesiac september.
Školské časy, pavúk v sieti, farba lístia, jabĺk zber..."
JURAJ TUŠIAK

Po krásnych slnečných, prázdninových
dňoch sa oddýchnutí žiaci našej školy opäť
navracajú do školských lavíc. Aj tento rok
ich čakajú "stretká" s novými vedomosťami,
skúsenosťami a zručnosťami.
Pre našich najmenších školáčikov prváčikov bol 2. september iný ako ostatné

Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutočnilo
dňa 2. septembra 2015 (v stredu) o 08,15 pred budovou ZŠ Omšenie.
dni. V sprievode svojich rodičov prišli
prvýkrát do novej školy.
Po odznení štátnej hymny privítala slávnostným prejavom všetkých prítomných pani riaditeľka PaedDr. A. Marčeková. Potom sa
slova ujal pán starosta Mgr. A. Marček a prihovoril sa žiakom i rodičom. Slávnosť
pokračovala ceremoniálom "Prvácka pasovačka". Najmenší žiaci zložili sľub prváka a
boli pani riaditeľkou pasovaní do cechu
žiakov základnej školy. Od svojej prváckej
pani učiteľky dostali symbolické srdiečka.
Nasledoval zápis do pamätnej knihy obce a

každý prváčik bol obdarovaný krásnou
knižkou. Nakoniec sa žiaci spolu s rodičmi
presunuli do I.A triedy, aby sa zoznámili s
pani učiteľkou a novým prostredím.
Aj ostatní školáci sa zvítali so svojimi
vyučujúcimi a podelili sa o prázdninové
zážitky.
My vyučujúci prajeme všetkým žiakom
na cestičkách poznania v školskom roku
2015-2016 veľa chuti, nadšenia, radosti,
vytrvalosti a optimizmu.
Mgr. Tatiana Pavlíková

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo v Omšení dňa 10.9.2015:
schválilo
upravený program rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.9.2015,
rozpočtové opatrenie č. 11/2015 v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky z podpoložky rozpočtu 637 005,
FK 01. 1. 1 Špeciálne služby na podpoložku rozpočtu 637
005 FK 06. 2. 0 Rozvoj obcí o sumu 250 Eur na vypracovanie geometrického plánu pozemku - parcela registra CKN
č. 1536, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2,
zámer na vyasfaltovanie časti miestnych komunikácií, a to
ulica od Masárech mosta po Katrenéch most a ulica u
Horňákov,
Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel na verejných priestranstvách obce
Omšenie a obecných budovách,
komisiu pre preberanie miestnych komunikácií po ukončení
kanalizačných prác v obci v zložení Ing. Vincent Bajzík,
Mgr. Alojz Marček, Ing. Viliam Václav, Igor Malo, Ing. Eva
Bajzíková,
kúpnu cenu 2,00 Eur /slovom dve eurá/ za 1 m2 za pozemok
parcela registra EKN 1643/1,
rozpočtové opatrenie č. 12/2015 v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky z podpoložky rozpočtu 717 002,
FK 06. 2. 0 Rekonštrukcia a modernizácia na podpoložku
rozpočtu 717 001 FK 06. 2. 0 Nákup pozemkov o sumu
1 000,00 Eur, slovom jedentisíc eur, na náklady spojené s
kúpou pozemku, notársky poplatok za spísanie kúpnej
zmluvy a následné zapísanie vlastníckych práv do katastra
nehnuteľností,
doplnenie komisie na prešetrovanie a vybavovanie
sťažností, na ochranu verejného záujmu, otváranie
súťažných návrhov a výberovú komisiu o člena JUDr.
Ľubomíra Meravého,
doplnenie komisie kultúry pre rozvoj vzdelávania, kultúry,
športu, cestovného ruchu, služieb a ochrany spotrebiteľa o
člena Mgr. Danu Homolovú,
odmenu za zastupovanie starostu počas čerpania riadnej
dovolenky zástupcovi starostu obce p. Marcele Malovej vo
výške 1052,00 Eur (slovom jedentisícpäťdesiatdva eur).
zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení,
Správu nezávislého audítora o vykonanom audite individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014,
Informáciu o znaleckých posudkoch na budovu kultúrneho
domu a pozemku parcela CKN 93/1, ktoré predložil správca farnosti v Omšení,
Informáciu o znaleckých posudkoch na budovu kultúrneho
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domu a pozemku parcela CKN 93/1, ktoré predložil správca farnosti v Omšení.

odporúča starostovi
jednať vo veci odkúpenia parcely registra CKN č. 93/1 od
Rímskokatolíckej cirkvi,
jednať o dlhodobom prenájme kultúrneho domu za symbolickú cenu s Rímskokatolíckou cirkvou.
neschválilo
vykonanie výskumu a napísanie časti "Mená v obci" do
pripravovanej monografie obce Omšenie,
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Omšenie na roky 2015-2024 po zistení viacerých
nedostatkov a navrhuje ho dopracovať a predložiť na nadchádzajúce rokovanie OcZ.
poverilo
Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva a havarijnú komisiu prešetrením všetkých
predložených žiadostí na odkúpenie obecných pozemkov a
odkladá prerokovanie žiadostí na nasledujúce zasadnutia
OcZ.
Obecné zastupiteľstvo v Omšení dňa 23.9.2015:
neschválilo
návrh na odkúpenie pozemku - parcela registra CKN č. 90/2
zastavané plochy a nádvoria (pod prístavbou kultúrneho
domu) od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie,
návrh na odkúpenie budovy kultúrneho domu od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie.

Mojimi očami
Ani sme sa poriadne nenazdali a
máme tu ďalšie, v poradí už tretie
vydanie Omšenských novín v tomto
roku. Zároveň je to aj príležitosť na
zrekapitulovanie niektorých činností a
udalostí, ktoré sa za obdobie posledných troch mesiacov udiali.
Tentokrát je toho z mojej strany viac,
preto by som pri čítaní týchto riadkov
poprosil o vašu trpezlivosť: totižto nedá
sa to všetko popísať len pár vetami.
Najskôr by som vás však rád pozdravil a poprial vám len to
najlepšie.
Z pohľadu starostu obce išlo o obdobie, ktoré sa nevyznačovalo realizáciou veľkých projektov. O to viac bol kladený
dôraz na uskutočnenie prác a činností súvisiacich s
požiadavkami a potrebami našich občanov. Takýchto sa za
posledné obdobie vyskytlo hneď niekoľko. U prevažnej väčšiny
z nich išlo o realizáciu prác, s ktorými rozpočet obce na rok
2015 nerátal a na ktoré museli byť dodatočne vyčlenené
pokračovanie na str. 3
finančné prostriedky zo zdrojov obce.

pokračovanie zo str. 2

Z tých, ktoré sa doposiaľ podarilo zrealizovať, spomeniem
úpravu svahu a vybudovanie odvodňovacieho žľabu pozdĺž
miestnej komunikácie od Marčekov k novej bytovke (vrátane
osadenia odvodňovacej rúry a čistiacej šachty), ďalej odstránenie poškodených častí betónu z pobrežného múra potoka
Teplička a zabetónovanie zábradlia potoka v najviac poškodenom úseku - od ulice u Horňákov po Katrenéch most, vyčistenie a vyklčovanie potoka tečúceho z Malovej, generálna úprava a vyčistenie priestorov športového areálu, pravidelne sa
opakujúce kosenie cintorína ale aj ostatných obecných priestranstiev, úprava priestranstva pod športovou halou, vyčistenie
odvodňovacích žľabov i mreží po obci aj ďalšie činnosti,
vyžadujúce si operatívne riešenie. Zo strany obce bol
zakúpený materiál na zhotovenie ďalších troch kusov
odvodňovacích mreží: mreže boli medzičasom už vyhotovené
a čakajú na osadenie v lokalitách u Holých, pri Malovej a nad
p. Rosinom. Ak nám to počasie - ale hlavne postup kanalizačných prác v obci - umožní, postupne sa vo vyššie uvedených
lokalitách začne s realizačnými prácami na týchto odvodňovacích šachtách. Možno sa niekomu bude zdať, že tieto práce
napredujú pomalšie ako zvyčajne; nesmieme však zabúdať na
to, že sú vykonávané svojpomocne - čiže pracovníkmi obce, z
ktorých väčšina nepatrí v danom okruhu činností k
odborníkom. Ak by neboli vykonávané svojpomocne, stálo by
to obec omnoho viac finančných prostriedkov.
Prác, ktoré ešte treba zrealizovať, je však stále veľa,
pričom počet pracovníkov (zamestnaných v spolupráci s
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny) sa z rôznych legislatívnych dôvodov zníži o viac ako polovicu. Už aj z tohto dôvodu hľadá vedenie obce možnosti, ako týchto pracovníkov ešte
aspoň do konca kalendárneho roka zamestnať.
Pri hodnotení je treba spomenúť aj to, že projekty minulých
období (ktoré boli dokončené až v prvej polovici tohto
kalendárneho roka) sa podarilo úspešne skolaudovať.
Zopár slov by som chcel venovať aj kanalizačným prácam
v našej obci. Zrejme nepoviem nič nové, keď skonštatujem, že
toho má už každý z občanov akiste dosť. Áno, podmienky sú
skutočne veľmi náročné, radno si však uvedomiť, že naša obec
je v súčasnosti jedno veľké stavenisko a preto treba k tomu aj
tak pristupovať. Napriek sťaženým podmienkam, ktoré v našej
obci momentálne pretrvávajú, by som vás ako starosta obce
chcel poprosiť o pochopenie a strpenie pri realizácii a dokončovaní kanalizačných prác. Tieto sa aj z dôvodu kladenia nového
vodovodného potrubia a budovania nových vodovodných
prípojok ocitli v určitom časovom sklze. Podľa najnovších informácií od investora a stavebníka - spoločnosti TVK - sa pôvodne
plánovaný termín ukončenia (do konca roka 2015) týchto prác
nepodarí dodržať a práce budú pokračovať ešte aj v prvom polroku 2016. Prioritou pre tento rok je kompletné ukončenie prác
(vrátane prác asfaltovacích) na hlavnej komunikácii. Často sa
tiež stretávam s názormi občanov, ktorí otvorene dávajú najavo svoju nespokojnosť s postupom a prevedením kanalizačných prác v obci a vinia z danej situácie obec. Myslím si, že to
nie je správne - aj keď v mnohých prípadoch chápem oprávnenosť ich nespokojnosti a hnevu. Avšak je potrebné si uvedomiť, že v danej situácii má vedenie obce na samotnú realizáciu
a postup kanalizačných prác v našej obci len veľmi obmedzený
dosah. Mnohí z občanov zrejme doposiaľ nevedia, že obec nie
je ten, kto stavia a riadi celý proces kanalizácie u nás v
Omšení. Inak povedané, obec nie je investorom, ani stavebníkom a ani zhotoviteľom stavby, preto v procese odkanalizovania našej obce nemá žiadne rozhodovacie alebo riadiace

právomoci. Pre tých občanov, ktorí toto doposiaľ nevedeli, by
som ešte rád vysvetlil základnú štruktúru projektu budovania
kanalizácie v našej obci.
Investorom a stavebníkom v jednej osobe je akciová
spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, ktorá
zabezpečuje financovanie projektu a celý projekt riadi a
usmerňuje. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o. Do tejto schémy je potrebné zaradiť aj
stavebný dozor, ktorý by sa mal zdržiavať na mieste výkonu
prác a pravidelne dohliadať na prevedenie a dodržiavanie technologického postupu pri kanalizačných prácach. Teda nie obec,
ako sa mnohí mylne domnievajú. Vedenie obce sa samozrejme
snaží do tohto procesu aktívne zasahovať neustálym poukazovaním na zistené nedostatky a vyskytujúce sa problémy,
pričom žiada o ich odstránenie a nápravu. Tieto sú však zo
strany zhotoviteľa stavby častokrát bagatelizované a u investora prezentované ako neopodstatnené s tvrdením, že obec a jej
občania sú tí, ktorí nespolupracujú so zhotoviteľom stavby - čo
podľa môjho názoru nezodpovedá pravde, pretože obec sa v
maximálne možnej miere snaží byť nápomocná a v mnohých
prípadoch supluje (vykonáva a nahrádza) činnosti stavebníka a
zhotoviteľa stavby. Som presvedčený, že výhrady zo strany
vedenia obce na adresu zhotoviteľa stavby sú oprávnené.
Vedenie obce pritom nepožaduje nič iné, len to, aby bolo včas
a správne informované o postupe a harmonograme stavebných prác, aby sa tento harmonogram dodržiaval, aby boli
práce vykonané kvalitne, v súlade s príslušnými normami a
predpísaným technologickým postupom, a aby boli zo strany
zhotoviteľa stavby dodržiavané všetky podmienky a náležitosti,
ktoré mu boli uložené v stavebnom povolení, respektíve
rozhodnutiach vydaných Okresným úradom Trenčín. Žiaľ,
musím konštatovať, že v mnohých prípadoch to tak nie je a
preto som početné závažné nedostatky a výhrady z pohľadu
obce aj tlmočil osobne na nedávnom zasadnutí predstavenstva akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie: to
ich zobralo na vedomie.
Teraz by som ale rád pokračoval príjemnejšími vecami a
informáciami z kultúrno-spoločenského diania v obci. Koncom
uplynulého školského roka sme sa slávnostne rozlúčili s našimi deviatakmi a popriali im do ich ďalšieho študijného a profesijného života veľa úspechov. Začiatkom nového školského
roka sme zasa privítali našich prváčikov, ktorí boli slávnostne
pasovaní za nových žiakov našej Základnej školy. Tým sme
popriali, aby sa im v našej škole páčilo a darilo. V spolupráci s
vedením ZŠ sa podarilo zorganizovať a uviesť do prevádzky
letný tábor školského klubu - ktorý využili najmä pracujúci
rodičia detí, navštevujúcich ZŠ. Veríme, že sa nám tento podarí
v priebehu budúcich prázdnin opäť zorganizovať. Od nového
školského roku je v prevádzke aj raňajší školský klub. Poslednú
augustovú nedeľu sa na námestí v centre obce uskutočnil koncert dychovej hudby Omšeňanka, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou i konštatovaním, že takéto koncerty by sa v
našej obci mohli usporadúvať aj častejšie. V prvú septembrovú
nedeľu sa v priestoroch športového areálu uskutočnil 1. ročník
súťaže v tradičnom varení a jedení bryndzových halušiek pod
názvom "Omšenské halušky"; organizátorom súťaže bola naša
obec a podujatie sa takisto stretlo s pozitívnou odozvou verejnosti a návštevníkov. Vyvrcholením celého podujatia bolo
slávnostné odovzdanie hasičského vozidla ministrom vnútra a
podpredsedom vlády SR, JUDr. Róbertom Kaliňákom
Dobrovoľnému hasičskému zboru v obci za účasti mnohých
hostí a popredných činiteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany a
pokračovanie na str. 4
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
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pokračovanie zo str. 3

V rámci operačného programu "Informatizácia spoločnosti" sa
pre obecný úrad podarilo zabezpečiť zdarma 8 kusov nových
počítačov aj s príslušenstvom, vrátane 3 kusov tlačiarní.
V mojom príspevku by som vás rád informoval aj o
najnovšom vývine udalostí týkajúcich sa odkúpenia niektorých
cirkevných pozemkov a nehnuteľností obcou. Na predposlednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci OcZ podporili zámer odkúpenia dolnej časti bývalých školských pozemkov
a ako starostu obce ma poverili vypracovaním a zaslaním
žiadosti o odkúpenie týchto pozemkov na Biskupský úrad v
Nitre. Žiadosť bola vypracovaná a zaslaná na Biskupský úrad
v Nitre. Na vyššie uvedenom zasadnutí OcZ mali poslanci
možnosť vyjadriť sa aj k odkúpeniu kultúrneho domu obcou od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie. Tento zámer však z
ich strany nebol podporený. Namiesto odkúpenia kultúrneho
domu sa poslanci OcZ vyslovili za jeho dlhodobý prenájom za
symbolickú cenu a ako starostu obce ma poverili vypracovaním a zaslaním žiadosti o dlhodobý prenájom KD na
Biskupský úrad v Nitre. Aj táto žiadosť bola vypracovaná a
odoslaná na Biskupský úrad v Nitre, ktorý potvrdil príjem
oboch žiadostí. Zároveň nás však informoval, že k obom
žiadostiam sa môže vyjadriť až po prijatí stanoviska od vedenia
našej rímskokatolíckej farnosti. Pán farár uviedol, že predmetné žiadosti je potrebné zaslať na adresu Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Omšenie a nie na Biskupský úrad, preto sa
musia tieto prepracovať a zaslať nanovo. Viacerí občania sa na
mňa obracajú s tým, že sa nestotožňujú s názorom poslancov
obecného zastupiteľstva v otázke odkúpenia a dlhodobého
prenájmu kultúrneho domu. Boli by radšej, keby obec kultúrny
dom od cirkvi odkúpila a tento by sa raz a navždy stal
majetkom obce. Pre informovanosť týchto ale aj ostatných
občanov by som však chcel uviesť, že o nakladaní s majetkom
obce a o zakúpení nového majetku obcou príp. o predaji obecného majetku nerozhoduje starosta (ako sa mnohí možno
mylne domnievajú), ale poslanci obecného zastupiteľstva,
ktorým túto povinnosť priamo ukladá a zároveň upravuje zákon
o nakladaní s majetkom obce.
Vzhľadom na udalosti posledných dní som nútený reagovať aj na určité rušivé tendencie týkajúce sa vzájomnej
spolupráce medzi vedením obce a vedením rímskokatolíckej
farnosti v našej obci, ktoré súvisia aj s problematikou niektorých ďalších majetkových záležitostí. Konkrétne ide o prístavbu kultúrneho domu v našej obci. Mnohí z vás zrejme nevedia, že táto bola postavená ešte za čias bývalého režimu na
pozemku, ktorý podľa výpisu z pozemkovej knihy ale aj geometrického plánu z roku 1940 vlastnila v minulosti rímskokatolícka cirkev. V novších materiáloch z roku 1998 sa uvádza, že
z pozemku pod prístavbou kultúrneho domu boli zapísané obci
3/9 (tri devätiny) jeho plochy. Ako však k tomuto zápisu a
novému rozdeleniu pozemku došlo, neviem žiaľ povedať,
nakoľko od tohto úkonu nie sú k dispozícii náležité doklady.
Tento nový stav bol neskôr zápisom Katastrálneho úradu
Trenčín opäť uvedený do pôvodného stavu a ako vlastník
celého pozemku pod prístavbou kultúrneho domu bola
zapísaná Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Omšenie. Okolnosti
a podrobnosti prepisu mi nie sú známe a preto by som sa
nerád podieľal na rôznych špekuláciách a nepodložených informáciách. Podľa dostupných informácií z historických prameňov
bola prístavba kultúrneho domu postavená vtedy, keď sa
stavala v obci základná škola a údajne mala slúžiť ako technická budova resp. ako sklad stavebného a inštalačného
materiálu pre stavebnú spoločnosť, ktorá vtedy základnú školu
budovala. Práve v posledných dňoch sa však stala prístavba
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kultúrneho domu predmetom šírenia rôznych skreslených a
nepresných informácií zo strany niektorých občanov. Aby sa
šíreniu takýchto dezinformácií resp. nepodložených informácií
predišlo, považujem za potrebné uviesť situáciu na pravú
mieru. Takže aktuálny a momentálne platný právny stav (výklad) veci je ten, že prístavba kultúrneho domu je súčasťou stavby so súpisným číslom 628 (čiže súčasťou kultúrneho domu),
postavenej na pozemku registra CKN s parcelovým číslom
90/1, 90/2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 2177,
teda na liste vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Omšenie. Pravdou je však aj to, že zo strany obce sa v minulosti do prístavby kultúrneho domu investovali nemalé finančné
prostriedky. Aj z tohto dôvodu terajšie vedenie obce prejavilo
záujem o odkúpenie pozemku pod prístavbou kultúrneho domu
s tým, že by sa následne podnikli kroky ku jej dodatočnému
odčleneniu a zlegalizovaniu. Za týmto účelom bolo v stredu
23.9.2015 zvolané aj neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva za účasti pána farára Mgr. Miroslava Lysičana a
člena farskej rady pána Ing. Viliama Václava, kde sa otázka
odkúpenia pozemku pod prístavbou kultúrneho domu od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie preberala. Každý z
prítomných poslancov mal možnosť vyjadriť svoj názor. Po
dlhej rozprave a zvážení možných variantov poslanci OcZ
nakoniec odkúpenie pozemku pod prístavbou kultúrneho domu
neschválili. Na tom istom zasadnutí OcZ bol mnou predložený
aj návrh na schválenie odkúpenia kultúrneho domu obcou od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie. Svoje stanovisko k
predloženému návrhu mal možnosť vyjadriť každý z prítomných poslancov osobitne. V ich vyjadreniach rezonovali predovšetkým finančné možnosti a ekonomická situácia obce, ale
aj ujasnenie si priorít obce. V následnom hlasovaní poslanci
obecného zastupiteľstva odkúpenie kultúrneho domu od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie neschválili. Napriek
týmto skutočnostiam si myslím, že v tejto veci ešte nepadlo
definitívne stanovisko a existuje priestor a možnosti na to, aby
sa vo veci odkúpenia kultúrneho domu obcou našlo určité
riešenie.
Opätovne by som chcel poukázať na problematiku
znečisťovania nášho chotára komunálnym a stavebným
odpadom. Napriek viacnásobným upozorneniam a výzvam zo
strany obce si niektorí jednotlivci aj naďalej robia čo sa im len
zachce a znečisťujú okolitú prírodu. Toto ich správanie je neakceptovateľné a malo za následok, že v obci sme v poslednom
období mali viacero kontrol z Inšpekcie životného prostredia zo
Žiliny, ktorá tieto odpadom znečistené miesta zmonitorovala a
obci nariadila ich neodkladné odstránenie: v opačnom prípade
obci hrozia vysoké pokuty. Vzhľadom na skutočnosť, že obci
takýmto nezodpovedným konaním niektorých jednotlivcov
hrozia nemalé finančné náklady (spojené s odstránením takto
nelegálne uloženého odpadu), nezostáva nám žiaľ iná
možnosť, ako tieto priestupky sankcionovať - v zmysle platného VZN a zákona o odpadoch. V najbližších dňoch sa
pristúpi k 24 hodinovému monitorovaniu týchto miest prostredníctvom monitorovacej techniky a následnému vyvodeniu
dôsledkov voči osobám, ktoré budú touto technikou zaznamenané pri nelegálnej likvidácii či už komunálneho alebo stavebného odpadu. Pri tejto príležitosti by som chcel dať do
pozornosti, že sa naplánovalo jesenné čistenie chotára. Boli
by sme radi, keby sa ho zúčastnilo pokiaľ možno čo najviac
občanov.
Do pozornosti občanov by som chcel tiež uviesť to, že do
finálnej fázy sa dostáva aj vypracovanie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (ktorého pracovná verzia je momenpokračovanie na str. 5
tálne v štádiu pripomienkovania).

pokračovanie zo str. 4

Schvaľovací proces by mal prebehnúť na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. V úvodnom štádiu je tiež príprava
projektovej dokumentácie na projekty, ktoré sa v našej obci
plánujú zrealizovať v priebehu najbližších dvoch až troch rokov.
Ide predovšetkým o rekonštrukciu budovy pri Botamixe (s
popisným číslom 39), rekonštrukciu chodníkov v našej obci a
povrchová úprava (vyasfaltovanie) miestnych komunikácií v
obci po ukončení kanalizačných prác. U uvedených projektov
budú v najbližších dňoch vypísané výberové konania na projektanta.
Zopár slov by som rád povedal aj k situácii súvisiacej so
zapájaním sa občanov do rôznych verejnoprospešných prác,
ale aj pracovných aktivít v našej obci. Tak nejako sme si už
zvykli na to, že udržiavacie a upratovacie práce po obci sú
zabezpečované a vykonávané pracovníkmi obce alebo pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačné práce cez Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Pritom zabúdame na to, že aspoň
pred svojím domom by sme sa mali postarať o to, aby bol tento
priestor upravený a čistý. V poslednom období na to akosi
zabúdame a čoraz častejšie sa ozývajú hlasy a poznámky typu
"prečo tak neurobí obec, veď má na to ľudí, prečo by sme to
mali robiť my..." a podobne. Takéto vyjadrenia nie sú podľa
môjho názoru namieste. Ak sa aj nejaký ten nedostatok
vyskytne, kritizovať vie hneď každý, priložiť ruku k dielu však
málokto. Argumentovať kanalizáciou a hádzať všetko len na
kanalizačné práce tiež nie je správne. Nezabúdajme prosím na
jednu vec a to, že pracovníkov, ktorých sa nám tento rok
podarilo cez Úrad práce zamestnať, už na budúci rok z
rôznych legislatívnych dôvodov mať nemusíme. Preto sa logicky natíska otázka, "Kto sa bude potom starať o čistenie a
udržiavanie týchto priestranstiev?" Myslím si, že nikomu z nás
sa nič nestane, keď si z času na čas priestor pred svojím
príbytkom poupratuje a vyčistí.
Na záver by som chcel povedať aj niekoľko slov k
občianskemu a susedskému spolunažívaniu v našej obci.
Musím žiaľ konštatovať, že v mnohých prípadoch nie je dobré
a máme sa skutočne čo zlepšovať. Ale čo je vlastne príčinou
tohto stavu? Je to snáď závisť, že ten druhý má možno o niečo
viac ako ja, alebo len snaha dokázať sebe a tomu druhému kto
som ja a čo som ja? Nezabúdajme prosím na to, že dnes je to
možno váš sused, ktorý potrebuje vašu pomoc a ústretovosť,
zajtra to však môžete byť zasa vy, ktorí budete potrebovať tú
jeho. Nerobme si preto navzájom napriek a majme na mysli, že
dnes sme tu, zajtra tu však už byť nemusíme. Teda prečo si
robiť zle jeden druhému len preto, že si chceme niečo dokázať
alebo len preto, že ten druhý sa má možno o niečo lepšie ako
ja? Nevytvárajme si problémy pre častokrát malicherné a
nepodstatné veci a neničme si kvôli nim svoje zdravie. V živote
človeka sa určite vyskytnú chvíle, keď je človeku ťažko, keď si
myslí, že mu všetci krivdia, že sa proti nemu postavil celý svet
a zdá sa mu, že stojí pred neriešiteľným problémom: viacerí z
nás už takýto stav zrejme zažili. Tento stav je však len prechodný a preto nezúfajte. Snažte sa konať vždy čestne a zodpovedne - tak, ako vám to vraví a káže vaše svedomie. Takmer
pre všetko sa skôr či neskôr nájde nejaké to riešenie.
Pomáhajme si navzájom a aj keď sa nejaký ten susedský problém vyskytne, neurážajme sa, neubližujme si ale pokúsme sa
medzi sebou najprv komunikovať a hľadať možnosti, ako ho
spoločne a ku spokojnosti oboch strán vyriešiť. Verím, že je to
niekedy skutočne veľmi ťažké, ale nie nemožné.
V mojom príspevku by som ešte rád zareagoval aj na
často kladené otázky od našich občanov: ako sa mi darí vo
funkcii starostu, či som si už zvykol na novú prácu, či nebanu-

jem, že som sa rozhodol pre to, čo robím a podobne.
Odpovedal by som takto: práca starostu, ktorú vykonávam, je
nielen svojou obsahovou náplňou, ale aj z časového hľadiska
veľmi náročná a vyžaduje si celého človeka takmer 24 hodín
denne, mnohokrát 7 dní v týždni a to aj na úkor súkromia alebo
rodiny. Napriek tomu mám svoju prácu rád, robím ju rád a
nebanujem, že som sa rozhodol tak ako som sa rozhodol. Aj
keď nie vždy ide všetko tak, ako by som si prial a predstavoval,
snažím sa ju vykonávať podľa môjho najlepšieho vedomia a
svedomia. Smerodajné je pre mňa to, že som tu preto, aby som
pracoval pre našu obec a jej občanov. A tomuto poslaniu podriaďujem aj všetko ostatné. No a celkom na záver by som sa
ešte rád poďakoval všetkým pracovníkom obecného úradu,
poslancom OcZ, členom komisií ale aj vám občanom, ktorí sa
aktívne zúčastňujete a zapájate do organizovania rôznych
kultúrno-spoločenských a verejnoprospešných podujatí v
našej obci. Ešte raz srdečná vďaka za vašu pomoc: veľmi si
toho vážim. Vám všetkým prajem pevné zdravie, veľa radosti,
pokoja, pohody, spokojnosti ale aj hodne Božieho požehnania.
Mgr. Alojz Marček,
starosta obce

Básnik robotníctva, fotograf chudoby
"...práve kultúra, tá má byť akýmsi mostom lásky nielen medzi
duchovnými činiteľmi, ale predovšetkým medzi ľuďmi."
(Iľja J. Marko, 1936)

Iľja (tiež Ilia, Ilja) J. (Jozef)
Marko sa narodil 1. februára
1907 v Bánovciach nad
Bebravou ako Jozef Marko,
syn Anny Markovej (18821946). Zomrel 17. septembra
1980 v Bratislave. Spolu s
matkou, starými rodičmi a
druhou
manželkou
je
pochovaný na starom cintoríne
v
Trenčianskych
Tepliciach.
Ambiciózny
mladík
posielal svoju poéziu do
literárnych časopisov, kým v
bežnom živote bol niekoľko
rokov donútený vykonávať
povolanie
čašníka
v
bratislavskej kaviarni Bláha
(neskôr
veľmi
známa
kaviareň Krym neďaleko

budovy Právnickej fakulty
Univerzity Komenského). Ako
spoluzakladateľ
vcelku
nesúrodej skupiny s názvom
Postup (sformovanej r. 1926 v
Žiline; okrem početných jednotlivcov, ktorých hviezda
zhasla prv, než stihla zažiariť,
sa k nej spočiatku družili i
také výrazné literárne osobnosti ako Rudolf Dilong či
Ľudo Ondrejov) a veľký organizačný talent sa zúčastňoval
zápasov vtedajšej mladej,
tzv. tretej literárnej generácie
na Slovensku. Vtedy "postupisti"
založili
Spolok
mladých slovenských spisovateľov (1934) a dva roky
vydávali revue Postup. Toto
búrlivé
obdobie
Marko
vykreslil slovami v publikácii
Zápas mladých (1941). Ako
referent sociálneho oddelenia
bratislavského magistrátu sa
začal zaujímať o sociológiu.
Poznatky si dopĺňal účasťou
na prednáškach z tejto vedy
na Univerzite Komenského.
Od roku 1945 pracoval ako
redaktor rôznych novín a
časopisov.
pokračovanie na str. 6
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Autorove básnické zbierky s
tematikou kritiky spoločenských pomerov a sympatiou
k proletariátu (Hlas práce
/1929/,
Studené
svetlo
/1930/, Piesne mozoľných rúk
/1931/, Rozryté jaro /1935/)
sa stretli so slabým (a
prevažne negatívnym) ohlasom dobovej kritiky: pritom sa
vyznačujú svojbytným štýlom
a originalitou. Podobne
pochodili aj zbierky lyriky
(Lampáš /1939/, Srdce a
struny /1942/). V pozoruhodnej knihe Dornkappel - predmestie troch jazykov (1938)
sa snažil podať svedectvo o
bratislavskej okrajovej štvrti,
kde nedostatok práce a
núdza sú príčinou početných
problémov
nemajetných
vrstiev. Perifériu hlavného

mesta pritom s úmyslom
vytvoriť obrazovú dokumentáciu fotografoval (snímky Keď
sú peniaze, v stavbe sa
pokračuje - 20 km pre drevo
- Po sobotňajšej výplate - V
pivničnom byte a pod.).
Recenzent Dornkappelu v
Slovenských
pohľadoch
obvinil spisovateľa z plagiátorstva (rok dozadu sa rovnaká "pocta" ušla zbierke
noviel Dobroslava Chrobáka
Kamarát Jašek) a ďalší
škandál bol na svete.
Tým skôr narodeným je určite
známa populárna tanečná
pieseň Prečo tak pozde, krásna pani. Túto a početné ďalšie
(napr. skladby Františka
Krištofa Veselého Dievčina,
dievčina;
Trucuje
nám
Mariška; Ja by som ti chcel
spievať tango; Pôjdeme dnes)

Vedeckých archívoch Ústavu
etnológie SAV v Bratislave
(VA ÚEt SAV, presnejšie v
archíve
Národopisnej
spoločnosti
Slovenska).
Sociologická štúdia s názvom
"Pšenaci - monografia obce
Omšenie" - rozsah cca 220
strán - predstavuje ďalší významný, doposiaľ nevydaný
prameň k poznaniu života
našich predkov, čakajúci na
prebádanie. Súčasťou výskumu boli aj fotografické snímky
- jednu z nich sme uverejnili v
Omšenských
novinách,
ročník XX, číslo 1, apríl 2014,
s. 5.

otextoval práve Marko, ktorý
tak náleží aj do dejín
slovenskej hudby.
Na povestnom kongrese
slovenských spisovateľov v
Trenčianskych Tepliciach vystúpil s bojovým prejavom
obhajujúcim právo na tvorbu
mladých autorov, čím vyvolal
značné
pobúrenie.
Kamarátske vzťahy ho spájali
s mnohými umelcami-rovesníkmi, medziiným aj s výtvarníkom
Františkom
Viktorom Podolayom. Starší
literáti a kritici (Lukáč, Mráz)
mu však nevedeli prísť na
meno a jeho písomnú produkciu sústavne zhadzovali.
Dnes je takmer neznámy.
Iľja J. Marko vykonal v
Omšení (1936 až 1938) sociologický výskum, ktorého
rukopis je uložený vo

Foto: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2008), s.
307.

K príjemnej atmosfére celého
podujatia prispela dychová

hudba Omšeňanka a nádherné jesenné počasie. -rd-

-art-

Odhalenie pamätnej tabule rodákovi
V nedeľu 6.9.2015 sa v
Rímskokatolíckom kostole
Narodenia Panny Márie v
Omšení konala svätá omša
pri príležitosti pamiatky
posvätenia chrámu a odhalenie pamätnej kamennej
dosky, hmotnej pamiatky na
počesť rodáka Jána Bajzíka
(1765-1839) - kanonika,
učiteľa a zástupcu riaditeľa
na kanonickom, prepoštskom
a biskupskom lýceu v Kaloči.
Kanonik na sklonku svojho
života v r. 1838 inicioval
V prvú septembrovú
sobotu sa v našej obci uskutočnil 1. ročník súťaže v
tradičnom varení a jedení
bryndzových halušiek pod
názvom "Omšenské halušky". Zúčastnilo sa ho sedem
družstiev súťažných a jedno
družstvo mimosúťažné. Aj

keď zrána počasie príliš optimisticky nevyzeralo, v ďalšom
priebehu dňa to už bolo podstatne lepšie a celé podujatie
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zväčšenie
a
rozšírenie
farského kostola.
Pamätnú tabuľu umiestnenú
na vonkajšej stene podvežia
kostola odhalil a posvätil pán
farár Mgr. Miroslav Lysičan.
Starosta obce Mgr. Alojz
Marček v príhovore zdôraznil
význam tejto trvalej pamiatky,
ktorá je výrazom vďaky
zabudnutému rodákovi.
Pamätná tabuľa vznikla iniciatívou Mgr. Martina Malu a
poslankyne obecného zastupiteľstva Marcely Malovej.

"Omšenské halušky 2015"
sa tešilo veľkému záujmu
návštevníkov nielen z našej
obce, ale aj širokého okolia:
takému záujmu, ktorý dokonca prekročil aj očakávania
organizátorov podujatia.
Samotná súťaž sa skladala z
troch čiastkových súťaží,
a to: varenie bryndzových
halušiek na rýchlosť, jedenie bryndzových halušiek
na rýchlosť a hodnotenie
kvality
pripravených halušiek.
Družstvo s najvyšším
počtom bodov zo
všetkých
troch
čiastkových súťaží sa
stalo potom celkovým
víťazom. Pre prvé tri
družstvá v každej z

čiastkových súťaží, ako aj pre
prvé tri družstvá celkového
poradia
boli
pripravené
krásne poháre a medaily s
emblémom podujatia, ale aj
ďalšie hodnotné ceny. Ako sa
v priebehu súťaže ukázalo,
táto bola veľmi vyrovnaná a
súťažiaci predviedli skutočne
kvalitné výkony.
Celkovým víťazom 1. ročníka

súťaže v tradičnom varení a
jedení halušiek sa stalo - tak
trochu
prekvapivo,
ale
zaslúžene - súťažné družstvo
Miestnej akčnej skupiny
Strážovské vrchy vedené
jeho kapitánom, pánom Ing.
Pavlačkom; na druhom
mieste sa umiestnilo domáce
družstvo, Tím z Kanála a na
treťom mieste sa umiestnilo
družstvo
Matičiarov
z
Trenčianskych Teplíc.
Súčasťou podujatia bol aj
pestrý kultúrny a zábavný
program, ktorý sa skladal jednak z vystúpenia rôznych
súborov, ale aj z množstva
sprievodných súťaží. V nich
mohli prihlásení záujemcovia
preukázať svoju šikovnosť a
kvality.
pokračovanie na str. 7

pokračovanie zo str. 6

V rámci kultúrneho podujatia
vystúpili: hudobná skupina
Dievčenské trio, Bánovskí
heligónkari, speváčka a
heligónkarka
Renáta
Hromníková
so
svojimi
hosťami, domáci folklórny
súbor Dolina a dychová
hudba Omšeňanka (ktorej
vystúpenie sa stretlo s veľmi
pozitívnym
ohlasom).
Súťažiaci si mohli zmerať
svoje sily v strieľaní 11 m
kopov, v kopaní kopov na
presnosť, v pílení dreva na
čas, v jedení halušiek na čas,

v pití piva na čas, ale aj v
držaní 1 l pohára s pivom na
čas. Pre prvých troch v
každej zo súťaží boli
pripravené zaujímavé ceny.
Vyvrcholením podujatia bolo
losovanie tomboly, ktorá sa aj
vďaka ochotným a štedrým
sponzorom vyznačovala skutočne hodnotnými cenami.
Preto by sme sa chceli touto
cestou verejne poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí sa
akoukoľvek formou pomoci
podieľali na priebehu a organizovaní podujatia, predovšetkým však za ich

ochotu, obetavosť a podporu.
Poďakovanie
patrí
tiež
Trenčianskemu
samosprávnemu kraju, ktorý sa
aktívne podieľal nielen na
spropagovaní celého podujatia, ale podporil túto kultúrnospoločenskú akciu tiež vyhotovením oficiálnych plagátov
a pozvánok. Poďakovanie
patrí tiež Dobrovoľnému
požiarnemu zboru v obci,
ktorý zabezpečoval usporiadateľskú službu i asistenčnú
požiarnu hliadku, takisto
dievčatám zabezpečujúcim
na podujatí zdravotnú službu,

Rodák, na ktorého sa zabudlo: Ján Bajzík, kanonik kaločský (1.9.1765-25.6.1839)
Snáď ste si v prvom
tohtoročnom čísle obecných
novín všimli (str. 3), že na
rokovaní obecného zastupiteľstva bolo schválené
vyhotovenie a odhalenie
pamätnej tabule Jánovi
Bajzíkovi (1765-1839), rodákovi z Omšenia. Možno sa
vám v mysli vynorila otázka:
"Komu?" Že ste o ňom nikdy
nepočuli? Čas, neľútostný tak
k osobám ako i k neživým
predmetom, prikryl jeho
meno závojom zabudnutia.
Počas výskumu koncom
tridsiatych rokov minulého
storočia Irena Molecová
Vagačová našťastie zaznamenala jeho meno vo svojej
práci Pospolitá kultúra v
Omšení a jej funkčný charakter (1946): "Pre tieto sociálne
pomery Omšenie nemalo ani
študujúcej mládeže. Kronika
zaznamenáva iba meno
kanonika v Kaloči, Jána
Bajzíka, omšenského rodáka" (str. 11) a "Za pomoci
Jána Bajzíka, kanonika v
Kaloči a rodáka omšenského
bol (kostol, pozn. aut.) v r.
1838 zväčšený a renovovaný" (str. 73).
Dostupné pramene sú na
podrobnejšie informácie o Bajzíkovi skúpe. Maďarská encyklopédia1 ho charakterizuje ako
učenca a teológa i prepošta v

Kaloči (Kalocsa, maďarské
mesto na ľavom brehu
Dunaja v Báčsko-malokumánskej župe v Kalocskom
obvode). V roku 1806 na univerzite v Pešti úspešne
ukončil štúdium ako učiteľ filozofie a náboženskej náuky.
Spočiatku pôsobil ako študijný
dozorca v ústrednom výchovnom inštitúte pre kňazov,
neskôr ako zástupca riaditeľa
na kanonickom, prepoštskom
a biskupskom lýceu. Napísal
diela Compedium corporis
juris canonici (Príručka k
zbierke kanonického práva,
vyšla v Pešti r. 1836) a
Supplementum ad compedium corporis juris canonici
(Doplnok k Príručke k zbierke
kanonického práva, vyšla v
Pešti r. 1837). Tieto údaje preberajú a opakujú nemnohé
webové
stránky
(napr.
maďarská wikipedia).
Presný dátum úmrtia
Bajzíka uvádza internetová
stránka archívu kaločskej
arcidiecézy, podľa ktorej sa
narodil r. 1760 a zomrel v
Kaloči 25. júna 1839.2 Štúdium matriky narodených
Rímskokatolíckej
farnosti
Omšenie ukázalo, že uvedený rok narodenia nezodpovedá skutočnosti. Ján Bajzík sa narodil a bol pokrstený
v Omšení dňa 1. septembra

1765: jeho rodičmi boli Ján
Gabriš alias Bajzík a Zuzana
Počovjech (pôvodom pravdepodobne z Dolnej Poruby,
členka rodiny nosiacej neskôr
priezvisko Počujka a prezývanej Počováci). Ako krstní
rodičia sú menovaní manželia
Adam
Bielik
a
Anna
Katrenech (Katrenová).3
Viacej údajov z biografie,
pôsobenia a diela Jána
Bajzíka sa azda podarí získať
časom. Spoločenský vzostup
syna poddaného a roľníka z
horskej dedinky na Považí sa
môže zdať neuveriteľným,
avšak z tohto obdobia sú
známe
viaceré
prípady
katolíckych kňazov neurodzeného pôvodu.4 Kanonik
(cirkevný hodnostár, člen
kapituly pri biskupskom
chráme) - rodák pochádzajúci
zo
starého
rodu
Bajzíkovcov, prvý vysokoškolsky vzdelaný Omšenčan
predstavuje veľkú chválu
obce, osobnosť ktorou sa
môžeme pýšiť. Vyzdvihnúť
treba i jeho vyššie spomenutú
zásluhu na rozšírení a oprave
Božieho chrámu. Právom si
zaslúži dostať sa opäť do
povedomia ľudí v obci, kde
uzrel svetlo sveta.
Mgr. Martin Malo

A Pallas Nagy Lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája. Tizenhat kötetben. II. kötet. Arafele Békalen. 1. vyd., Budapest : Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1893, s. 490, heslo "Bajzik
János". Za preklad maďarského textu ďakujeme Mgr. Jozefovi Radvanszkému.
2
http://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/kfll1cb (2015-08-10)
3
Štátny archív Bratislava, MV SR. Zbierka cirkevných matrík. Rímskokatolícka farnosť Omšenie, matriky
narodených 1753-1842 [mikrofilm č. 582].
4
Bližšie o tom píše HUČKO, Ján: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodeneckej inteligencie. 1. vyd.,
Bratislava : Veda, 1974, 385 s.
1

účinkujúcim,
všetkým
stánkovým predajcom za
poskytnuté služby, ale aj
všetkým dobrovoľníkom a
pracovníkom obce (vrátane
poslancov obecného zastupiteľstva), ktorí sa podieľali
na priebehu a organizácii
tohto podujatia. Ešte raz
srdečná vďaka všetkým. Boli
by sme veľmi radi, keby sa
toto podujatie stalo v našej
obci akousi tradíciou a
dúfame, že sa nám ho podarí
v budúcom roku opäť zorganizovať.
Mgr. Alojz Marček,
starosta obce

20 rokov
aktívnej činnosti
Združenia sluchovo
postihnutých - mikroregión
Teplička
Pri príležitosti výročia sa
dňa 5. 6. 2015 uskutočnila
slávnostná
členská
schôdza, ktorá sa konala v
kongresovej sále LD PAX v
Trenčianskych Tepliciach.
Ňou oslávilo združenie svoje
jubileum.
Na slávnostnú schôdzu
prijali pozvanie primátor
Trenčianskych Teplíc Štefan
Škultéty,
starosta
Trenčianskej Teplej Milan
Berec, starosta Omšenia
Alojz Marček, prezidentka
Centra
nepočujúcich
ANEPS, zástupkyňa sluchovo postihnutých vo Výbore
pre osoby so zdravotným
postihnutím Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť
Mgr.
Anna
Bartalová, foniatrička MUDr.
Magdaléna Púčiková, za
ÚPSVaR Bc. Eva Žuchová,
riaditeľka RÚVZ TN MUDr.
Ľudmila Bučková a predseda TSK Jaroslav Baška,
ktorý všetkých pozdravil a
zaželal úspešné rokovanie.
Kancelária prezidenta SR
zaslala pozdrav pána prezidenta
Andreja
Kisku.
Citujem: "...pre všetkých
členov Vášho združenia,
ktorého záslužnú činnosť si
pán prezident vysoko cení,
keďže jeho náplňou je
pomoc blízkym v núdzi.
pokračovanie na str. 8
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pokračovanie zo str. 7

Prajeme
Vám
všetko
najlepšie a ostávame s pozdravom." Koniec citátu.

Dovoľte mi ešte predstaviť naše združenie. Na
Slovensku je špecifické tým,
že jeho členovia sú občania
žijúci v povodí rieky Teplička
v Trenčianskom regióne. Činnosť ZSP MT je zameraná
na starostlivosť o sluchovo
postihnutých občanov v sídlach
Dolná
Poruba,
Omšenie, Trenčianske Teplice a Trenčianska Teplá.
ZSP MT združuje prevažne
občanov v dôchodkovom
veku a v súčasnosti má 70
členov.
V dôsledku sluchového
postihnutia sa občania
uzatvárajú do izolácie od

počujúcej komunity spoluobčanov. Preto hlavným
cieľom aktivít ZSP MT je
zvýšiť
sebavedomie
a
duševnú pohodu jeho členov.
Mottom našej činnosti sú
slová, ktorými svoj život
výstižne charakterizuje Helen
Kellerová: "Slepota ma
oddeľuje od vecí a hluchota
od ľudí."
Náš projekt sa uskutočnil
vďaka
podpore
Mesta
Trenčianske Teplice, Kúpeľov
Trenčianske Teplice, a.s.,
Obce Trenčianska Teplá,
Omšenie a Dolná Poruba a
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

ZSP MT sa zameriava na
preventívnu relaxačne rehabilitačnú činnosť a osvetovú
činnosť.

Spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Trenčíne,
Odborom sociálnych vecí a
rodiny
v
Trenčíne,
odborníkom foniatrom v
Trenčíne a Ilave, MO MS v
Trenčianskych Tepliciach a
Omšení a s bratislavskými firmami Widex, Akustik a
Audioprotetika.
Pomáhame členom ZSP
MT zabezpečovať batérie do
načúvacích prístrojov, ktoré
sú pre väčšinu členov neodmysliteľnou kompenzačnou
pomôckou. Poskytujeme im
pomoc pri obstarávaní a pri
servise ostatných kompenzačných pomôcok.
Realizujeme
aktivity,
ktorými sa snažíme vplývať
na kvalitu (aj) psychického
života
našich
členov.
Snažíme sa ukázať správny
prístup k prevencii a udržaniu
zdravia. Dôkazom toho je náš
projekt DEŇ ZDRAVIA, realizovaný od roku 2009 v
Trenčianskych
Tepliciach,
ktorý u spoluobčanov mesta,

kúpeľných
hostí
aj
návštevníkov mesta z blízkeho i širokého okolia budí
veľký záujem. V súčasnosti
je už tradíciou. Dňa 6. 6. 2015
sa uskutočnil už 7. ročník.
Ďalšie aktivity: rehabilitačné
kúpanie, kultúrno-poznávacie zájazdy, turistické výstupy (v spolupráci s MO MS
v Trenčianskych Tepliciach a
Omšení), pobytové rehabilitačné kurzy s kurzom posunkovej reči, kurzy práce s PC.

Našimi mediálnymi partnermi
sú: Televízia Trenčianske
Teplice, Rozhlas a televízia
Slovenska (dňa 5.9.2015 na
TV:2 o nás odvysielala reláciu) a My Trenčianske noviny.
Mgr. Melánia Rabinova-Ružičková
štatutár ZSP MZ

História mlynov a iných prežitkov v Omšení - 4. časť
(Príbeh Ondrejákovcov a
amerického letca)
Nevídané divadlo! Bola
nedeľa (asi koniec septembra, alebo začiatok októbra r.
1944), v kostole práve končila
svätá omša. Ťažko poškodený a horiaci štvormotorový
bombardér priletel zo smeru
od Veľkých Lúk, oblúkom nad
dedinou ešte nadletel Langáč
a zrútil sa na Zalání do ohrádky pod Kamennými vrátami
(vtedy tam bol pasienok).
Letci povyskakovali, ľudia
spozorovali
niekoľko
padákov; iba jeden ranený možno už i mŕtvy - zhorel vo
vraku.
Takmer s istotou sa Pavol
Ondreják
a
Anna
(Kimmerlingová) stretli v Zlíne
u Baťu. Absolvovali tam chýrnu Baťovu školu práce. Do
Omšenia prišli ako nájomníci
hostinca Pavla Václava - dnes
Potraviny u Repiny. Tu im do
dvora prišiel jeden z letcov.
Lietadlo spozorovali aj vojaci
nemeckého komanda v
Trenčianskych
Tepliciach.
Autom hneď prišli do
8

Omšenia. Na ceste našli
hlúčik zvedavcov, vo dvore
nepriateľ - americký letec a
bezradný Ondreják: nešťastného letca okamžite zajali.
Posádka lietadla - nazývali ho
aj lietajúca pevnosť - mohla
mať až 8 členov (dvaja piloti,
navigátor, traja strelci, radista
a operátor /vrhač bômb/),
všetky pozície ale obsadené
byť nemuseli. Aj ostatných letcov Nemci zajali. Jednému
pomohli dostať sa na zem
Michal Bajzík s Tomášom
Kohútom: nešťastník totiž
visel zachytený padákom na
konári stromu. Padák sa
potom
stal
nemeckou
korisťou.
Michal Bajzík mal koňa a na
požiadanie zviezol do dediny
aj mŕtveho letca, o ďalšie sa
Nemci postarali. A keď odviezli funkčné guľomety a strelivo, stal sa vrak na niekoľko
týždňov eldorádom "kutilov"
zo širokého okolia. Obdivovali
- veď to bolo až z Ameriky a
tá bola ešte ako ďaleko! - rozmontovali
a
odnášali.
Posledné boli asi o 10 rokov

odvezené motory. Dnes sú na
mieste ešte badateľné štyri
už plytké jamy, vyhĺbené
nárazom motorov.
Reštauráciu Ružový mlyn,
záhradu a malý domček kúpil
od Mikoláša Černického ako
veno otec svojej dcére Anne
(Ondrejákovej)
rodenej
Kimmerlingovej,
ktorá
pochádzala z Vrbového.
Po vojne sa aj Ondrejákovi
prestalo dariť. Nájom skončil,
robota sa hľadala ťažko.
Namiesto už schátranej reštaurácie (bola z dreva)
postavil ľahkú murovanú
stavbu, ale nemal síl na jej
zakrytie; dožila aj kolkáreň.
Ondreják si našiel prácu v
baniach na Ostravsku, zomrel
pomerne mladý.
Spomenutý nedostatok
vody mlynári nahrádzali
motorovým pohonom. Tak
modernizoval mlyn od roku
1945 aj posledný majiteľ, pán
Ján Rosina. Motor utiahol aj
väčšie dynamo, bol to v
dedine malý, ale predsa len,
pokus o elektrifikáciu, pripojil
dvoch susedov. Motor si kúpil

aj Jozef Škrovánek.
Silu vody chcel na Tašárech
potôčiku
využiť
Matúš
Riečický, obstaral si dynamo,
zhotovil lopatkové koleso na
spodný náhon, no sily pre
dynamo nestačilo. Dynamo
namontovali
v
mlyne:
Škrovánek svietil, Riečický sa
pripojil káblom - no keď sa
smola lepí... Ale aj z
neúspechu sa človek učí. Na
konci asi sto metrov dlhého
kábla žiarovka len sliepňala.
Valcový mlyn už bolo zložité
zariadenie. Aspoň najhlavnejšie jeho časti: hrudník, trér odlučoval semeno kúkoľa,
lupačka - zbavila zrno šupy a
prachu; vlastný mlyn, cilinder,
plenzister, reforma na mletie
krupice, zámel, šrotovník.
Okrem pšenice (v Omšení
"žito") z obilnín gazdovia
pestovali raž, jačmeň, ovos. Z
pšenice mlynári namleli
krupicu, hrubú a polohrubú
múku, z jačmeňa múky chlebové hladké na prípravu cestovín, krúpov a kŕmny šrot, z
raže chlebové múky (chlieb
bol čierny, no chutný).
pokračovanie na str. 9

pokračovanie zo str. 8

Ovos skrmovali.
Z výberového jačmeňa sa
vyrába slad na varenie piva,
vzklíčený sa pridáva do
sparených zemiakov: enzýmy
klíčkov menia škrob zemiakov
na cukor, z cukru kvas - no a
z kvasu ohnivá voda.
Z ražnej slamy, vymlátenej
cepami, hotovili proviesla
(inde povriesla) na viazanie
zožatého obilia, po vymlátení
Tento začiatok letných
prázdnin
nastal
trochu
netradične: pokračovali sme v
letnom prázdninovom školskom klube detí s názvom
"Jašteričky".
Prázdninový ŠKD začal ráno
o 8:00, končil o 15:00 a tento
čas sme vždy trochu predĺžili.
Bolo nás 21 detí a ja,
vychovávateľka Rena. Prvý
deň sme sa zišli v triede ŠKD,
kde sme sa vždy každé ráno
stretávali a každý deň sme sa
oboznámili, čo nás čaká. Na
začiatku boli všetci trošku
vystrašení že čo to bude, ako
sa budeme mať, čo celý deň
budeme robiť. Rozdelili sme
sa na dve skupiny, ktoré mali
svojich kapitánov. Prvý tím
mala Peťka a druhý tím
Zuzka, veliteľkou bola Rena.
Prvý deň sme si popracovali
na svojich tričkách a každý si
namaľoval svoju jašteričku.
Tričká mali byť originálne aby každý, kto nás zbadal,
vedel že sme spolu. Nosili
sme ich každý deň. O obedy
sa nám starali panie
kuchárky, ktoré mali v tie dni
službu. Zato im veľmi pekne
ďakujeme. Samozrejme nám
aj chutilo a dobre sa o nás
starali. Ešte v ten deň sme si
na baliaci papier napísali
pravidlá a podľa nich sme sa
aj riadili. Nakoľko maľovanie
tričiek nám zabralo veľa času,
tak sme sa len chvíľku pohrali
spoločenské hry a potom
vonku na detskom ihrisku.
Druhý deň dorábka tričiek a
už sme sa mohli popýšiť svojou tvorbou. Niečo súťažne na
multifunkčnom ihrisku za
školou a čakal nás obed. Po
dobrom obede si dali ľadovú
drť a následne sme sa vybrali
smer futbalové ihrisko. A opäť
súťažné hry a po nich odmena, vyhodnotenie...

na viazanie otepov a plnili
ňou strožoky do postelí.
Pšeničná slama sa hodila na
podstielanie do maštale.
Mäkké jačmenné a ovsené
slamy skrmovali.
Mlynári sa združovali v
Živnostenskom spolku mlynárskom, na ich zvláštne
práva bola vedená Vodná
kniha.
Mlynárska
práca
bola
namáhavá: vo dne v noci

museli
sledovať
mletie.
Mlynárom náležala odmena,
vyberali mýto 10% z obilia,
pre veľký odpad pri výrobe
krúpov to bolo 50%.
Po znárodnení nástupom
komunizmu podliehali riadeniu podniku Západoslovenské
mlyny Piešťany. Založením
JRD skončila aj v Omšení
doba dedinských mlynov.
Mlynárom bolo nariadené
mlyny rozobrať a železo

Prvý letný prázdninový školský klub detí - Jašteričky

Tretí deň sme sa trochu
zahrali na kuchárov. Peťka so
Zuzkou pripravili teplé toasty,
ktorými sme ponúkli aj ostatných, čo v škole pracovali. Po
skvelých raňajkách nasledoval náš presun na
námestie, kde nám boli
vytvorené podmienky na
maľovanie obrázkov na tému
"Morský svet". Kreslilo sa
kriedami: prví traja získali
diplom a k tomu každé dieťa
účastnícke kartičky. Porotu
sme vybrali z radov občanov.
Po posilnení dobrým obedom
šup na Omšenskú Babu, kde
sme so sebou zobrali aj
Aničku zo školy. Výstup prebiehal bez problémov, získali
sme účastnícke kartičky a
cestou domov deti vyčistili
studničku v Michalovom. Ani
sa nám nechcelo ísť domov,
hoci rodičia už čakali.
Po voľnom víkende sme sa
opäť v pondelok zišli - to bol
štvrtý deň. Čo nás čakalo?
Spoločenské hry a gumičkovanie - náramky. Kreslenie
podľa zvukov z džungle bolo
tiež zaujímavé a vtipné - pracovali sme vo dvojiciach. A
aby sme len nesedeli,
spestrili sme si pobyt na multifunkčnom ihrisku rôznymi
súťažami medzi tímami.
Piaty
deň
sa
začal
netradične: gratuláciou jed-

ného z členov. Štipku relaxu
pri spoločenských hrách a
neskôr sme sa vonku pustili
do
tvorenia
veľkej
spoločenskej hry "človeče
nehnevaj sa". Tímy sa
rozdelili a každý jeden
namaľoval figúrky. Vyrobili
sme si ich z PET fliaš a kocku
z krabice. Rena s pomocníkom urobila hru človeče na
asfalt. Nechali sme to dobre
vyschnúť a po dobre vykonanej práci a zjedenom
obede nás čakalo futbalové
ihrisko. Deti dostali kofolu. Na
čo sa najviac tešili? Vodná
bitka s balónmi a rôzne
súťažné akcie súvisiace s
vodou. Odmena: získanie
medailí, účastnícke kartičky a
kofola.
Šiesty deň kúsok tvorenia.
Sadrové jašteričky si každé
dieťa namaľovalo podľa vlastnej fantázie, po osušení sme
ich zalakovali. Pre trochu
rozhýbania kostí sme si
vyskúšali urobené "človeče
nehnevaj sa". Súperili medzi
sebou tímy a nakoniec bola
remíza. Po načerpaní energie
nás opäť čakala túra do
Trenčianskych Teplíc. Tam
sme sa vybrali peši: v parku
sa nám podarilo nakŕmiť
kačičky, ale aj korytnačky. Za
odmenu si deti pri fontáne v
podobe žaby prevzali účast-

odovzdať do zberu. Tak prišlo
Slovensko o tieto technické
pamiatky, iba jeden plávajúci
kdesi na Dunaji zostal.

Za poskytnuté vedomosti
ďakujem pamätníkom pánom Ladislavovi Rosinovi,
Jozefovi
Škrovánkovi,
Jozefovi Bajzíkovi a Ľudovítovi Riečickému.
Augustín Baláž

nícke kartičky a sladké vo
forme zmrzliny. Naspäť nás
odviezol autobus.
Siedmy deň bol čosi náročnejší. Doobeda súťaže na
kolobežkách; odmenou boli
účastnícke kartičky, medaily.
Tvorenie náramko v pre
priateľov. Nastal deň derby
medzi
Omšením
a
Trenčianskymi Teplicami. Boli
sme dobre pripravení a preto
sme aj zvíťazili, deti boli
skvelé. Po súťaži sme si
vymenili darčeky a trochu sa
pohrali.
A nastal posledný, ôsmy deň.
Ráno
malé
tvorenie:
maľovanie sadrových tvárí,
vyjadrenie pocitov - ako sa
deti po celý čas cítili. Vytvorili
sme si nástenku do vitrín na
námestí o tom, čo všetko sme
robili a zažili. No a posledný
výlet: návšteva koní, ktoré sú
u nás ustajnené a zároveň
opekačka. Na malom ranči
nás ujo Vlado oboznámil, ako
to celé funguje a ako sa treba
o zvieratá starať. Deti si aj
zasúťažili a povozili sa na
koníkovi. Získali účastnícke
kartičky a výlet sme zavŕšili
opekačkou.
Prázdninový
letný ŠKD sa skončil, deti boli
nasýtené zážitkami a ani sa
im nechcelo ísť domov.
Za to, aby sa 1. letný
prázdninový ŠKD uskutočnil,
ďakujeme pánovi starostovi
Alojzovi Marčekovi, pani riaditeľke Alene Marčekovej,
pani kuchárkam, ale aj
Aničke zo školy. Dúfame, že
sa stane tradíciou. Ešte nás
čaká jedna akcia - stretnutie
detí na pizzi u Trokana.
Deti boli super a perfektné,
ďakujem im!
vychovávateľka
Rena Marčeková
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Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zapojili sa
do projektu týkajúceho sa zisťovania ľudových výrobcov,
remeselníkov a doplnkových zamestnaní v Omšení do
polovice 20. storočia: menovite O. Homolovej, Ing. P. Kijacovi,
V. Marčekovej, A. Kiacovej, M. Kiačikovi a J. Bajzíkovi.
Ďakujeme a vážime si vašu ochotu prispieť k objasneniu tejto
problematiky a zachovať aj pre budúce generácie mená
jednotlivcov vynikajúcich v tej-ktorej činnosti alebo vykonávajúcich približne do roku 1950 tradičné remeslá.
Dotazník na danú tému, určený obzvlášť starším pamätníkom, je stále dostupný na obecnom úrade u
H. Matuščinovej.

Predstavujeme vám... Denis Bielik
Denis Bielik (18) pochádza z jednej zo
starousadlíckych omšenských rodín. Je
prapravnukom Jozefa Bielika-Václavjech
(1904-1983), ktorý sa zamladi krátko učil
hrať na trúbku a v rovnakom čase bol aj
členom obecného ochotníckeho divadla,
neskoršie obecnej folklórnej skupiny.
Denis sa prednedávnom zúčastnil súťaže
o najkrajšiu fotografiu mikroregiónu. Jeho
zábery sú naozaj podmaňujúco pútavé a
prezrádzajú talent.
O tomto mladom Omšenčanovi budeme
dozaista ešte mnoho počuť.

Tak ako každý mladý človek hudbu počúvam. Film si tiež rád
pozriem, ale to je asi tak všetko. O iné druhy umenia sa nezaujímam.

Na ktorú fotografiu zo svojho archívu si najviac hrdý?
Panoráma Omšenia z jesene.
Foto: © Denis Bielik

Mgr. Martin Malo

Hasiči dostali cisternovú
automobilovú striekačku
Dňa 5.9.2015 odovzdal podpredseda vlády a minister
vnútra SR Róbert Kaliňák
nášmu DHZ repasované
vozidla CAS 32-TATRA 815
6x6 PR 2. Vozidlo pred
nastúpeným
hasičským
zborom prevzal jeho veliteľ
Pavol Krištofík. Na odovzdaní
CAS sa okrem podpredsedu
vlády a ministra vnútra SR
zúčastnili
aj
generálny
sekretár
Dobrovoľnej
požiarnej
ochrany
SR
Vendelín Horváth, predseda

TSK Ing. Jaroslav Baška a
riaditeľ Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne Igor Šenitko.
Starosta obce Mgr. Alojz
Marček delegáciu privítal a po
príhovore pána ministra
spoločne fľašou šampanského uviedli automobilovú
striekačku
do
života.
Napokon CAS 32 posvätil
pán farár Mgr. Miroslav
Lysičan.

Cisternová
automobilová
striekačka CAS 32-TATRA
815 6x6 PR 2 nadväzuje na
typ CAS 32-TATRA 148 a
svojou koncepciou sa radí
medzi ťažké hasičské automobily, určené k haseniu
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 vybavené
elektropneumatickým ovládaním, sú predpokladom
rýchlej lokalizácie a zároveň
likvidácie požiarov aj pri
sťažených podmienkach. Pri
poruche elektropneumatického ovládania je možné
obsluhovať ovládacie časti aj
manuálne. CAS 32 tvorí pod-

vozok TATRA 815 6x6, kabína
štvorčlennej posádky a
hasičská nadstavba, ktorá je
rozdelená na ukladacie
skrine, teplovodný ohrievač,
nádrže na vodu a penidlo,
čerpacie zariadenie a lafetovú
prúdnicu. CAS 32-TATRA 815
je v službách hasičov na
Slovensku a v Čechách jedným z najrozšírenejších
hasičských vozidiel. Má kvalitné jazdné vlastnosti aj v
sťaženom teréne, odpruženie
je riešené pneumaticky
("vankúše"
umožňujú
výborne eliminovať terénne
nerovnosti). Pohonná jednotka umožňuje stály pohon
všetkých kolies 6x6.

-rd-

Ako si sa k fotografovaniu dostal?
K fotografovaniu som sa dostal asi pred 2 rokmi na škole, kde
sa vyučuje odbor Grafik digitálnych médií. Fotografovanie je
súčasťou odboru: neskôr sa mi fotografovanie stalo hobby.
Spájaš s ním svoju budúcnosť?
Určite áno. Fotografovanie je mojím koníčkom. Myslím, že ako
práca by mi to vyhovovalo, pretože v dnešnej dobe nájsť prácu,
ktorá človeka baví, je ťažké.
Čo pre Teba fotografovanie znamená?
Z fotenia mám hlavne pocit spokojnosti, vyrovnanosti, oddychu
a šťastia. Baví ma a je to svojím spôsobom aj životný štýl.
Máš nejaký vzor spomedzi známych fotografov?
Dôležité je byť originálny. Poznám zopár "hviezd" od fotiek, ale
neberiem ich ako vzor.
Ktorý žáner preferuješ: dokumentárnu, umeleckú, záujmovú
alebo sociálnu fotografiu?
Najviac umeleckú, ale nevyhýbam sa ani sociálnej.
Čo nesmie chýbať vo výbave Tvojho fotoaparátu?
Určite externý blesk, makro a objektívy.
Aký je Tvoj názor na v súčasnosti skôr vzácne čiernobiele
snímky?
Naozaj už len vzácne, tým sú však aj krásne a očarujúce.
Podľa mňa v hitparáde o najlepšiu fotografiu sveta by sa v TOP
3 umiestnila čiernobiela fotka.
Tvoje fotografie nie sú opakovaním stokrát využitého motívu,
ale vždy prinášajú niečo nové. Plánuješ zachytiť celý rozľahlý
chotár obce?
Rozhodne áno. Je veľa krásnych miest či zákutí v Omšení,
takých ktoré stále dosť ľudí nepozná. Vďaka fotke sa tam môžu
na chvíľku "preniesť".
Aký máš vzťah k iným druhom umenia - literatúra, výtvarné
umenie, hudba, film?
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Technický popis striekačky CAS
32-TATRA 815 6x6 PR 2 a foto:
Milan Dermek

7. septembra uplynulo 128 rokov od najväčšieho požiaru v histórii obce
Nielen v Omšení, ale aj
na celom území Slovenska
odpradávna požiare ničili
majetok obyvateľov sídel.
Patrili medzi najväčšie príčiny
ich zbedačovania. Preto v
roku 1788 vydal cisár Jozef II.
protipožiarny poriadok, na
základe ktorého si okrem
iného obce museli vydržiavať
nočnú stráž. Obecný strážca "vartáš" dozeral na verejný
poriadok a pokojný spánok
obyvateľov dediny. Jeho
povinnosťou
pri
zistení
požiaru bolo hlásnou trúbou
vyhlásiť poplach a burcovať
obyvateľstvo k haseniu,
záchrane životov a majetku.
Nový "vartáš" bol do funkcie

ustanovený vždy na Nový
rok. K jeho povinnej výstroji
patrili halena, palica, hlásny
roh alebo trúba a lampáš.
Službu nastupoval po zotmení a končil s brieždením. V
lete začal trúbiť od 22.00
hodiny a v zime od 21.00
hodiny. Končil o 2.00 hodine
rannej. Každú hodinu odtrúbil. Pri vytrubovaní spieval
starú hlásnickú pieseň: "Ježiš
Kristus, buď pochválen, až na
veky vekov amen. Odbila
desátá hodina, chvál každý
duch Hospodina i Ježiša jeho
syna." Na hasenie požiarov
sa používalo primitívne
náradie pozostávajúce z
drevených putienok na vodu a

hákov na strhávanie drevených striech.
Pátrajúc po tom, ako obyvateľstvo trpelo požiarmi,
dozvedáme sa z písomných
záznamov Ireny Molecovej
Vagačovej (1946), že časté
požiare veľkých rozmerov
zhoršovali chudobu a biedu
obyvateľov Omšenia. V roku
1879 zhorela Bielikovská
usadlosť a bez prístrešia
zostalo 7 rodín a 39 duší
nemalo kam hlavu skloniť.
Požiar vraj zapríčinil rodinný
spor pri delení majetku. Smrť
dostihla vinníka v zhorenom
dome, kde po ňom zostali len
kosti. Ešte väčší požiar s
katastrofálnejšími následka-

mi vznikol údajne 7. septembra 1887. Zhorela usadlosť
Bajzíkech, Samuhelech, Holých, Tvrdonech, Riečických,
Pánisech,
Mojžišech
a
Matuškech. Škoda vraj bola
nesmierna. Dravé plamene
preskakovali
na
všetky
drevené a slamou pokryté
domy. Obyvatelia požiar hasili
iba putienkami plnými vody,
ktorú utekali naberať do potoka. Zhorelo všetko vtedy už
do domov pozvážané, avšak
ešte nevymlátené obilie. Bez
prístrešia zostalo 34 rodín a
136 osôb.

"Majiteľovi tejto zmenky
budem každé ráno postielať
posteľ." - "Majiteľovi tejto
zmenky dám každý deň na
výber z prinesených sladkostí." - "Každý deň ťa ráno
prídem očesať." - "5 minút ťa
budem ospevovať a velebiť,
aký si pekný, šikovný a
múdry."
Po hodine hry sme pristúpili k
draženiu zmeniek. Niektorí si
svoje zmenky kúpili späť, no
veľa bolo takých, ktorí si kúpili
zmenky iných. Pravidlom
bolo, že kto nedodrží to, čo v
zmenke napísal, budú sa mu
strhávať body a to pocíti celý
jeho tím.
Každý sa tešil na plnenie
zmeniek. Začalo to už pri
rozcvičke, keď Jarko povedal
Dáške
aká
je
pekná
princezná. Po raňajkách sme
cez lesy vyrazili objavovať
Topoľčiansky hrad, ktorý sa
týči nad obcou Podhradie a
nie v Topoľčanoch, ako som
si pôvodne myslela. Od pána
správcu sme dostali pokyny,
ako nezablúdiť a prežiť.
Slniečko nám prichystalo

prekvapenie v podobe 30
stupňov; našťastie bola skoro
celá cesta lesom, takže
horúčavu sme zvládali dobre.
Po príchode na hrad sme
presnorili snáď i ten najmenší
kúsok hradu. Po občerstvení
v miestnom obchode sme sa
vybrali naspäť, po obede sme
sa schladili v bazéne. Len čo
sme sa osušili, prišli inštruktori Jožko a Maťo. Prišli nám
povedať,
čo
je
to
Nordicwalking a hlavne
ukázať, ako sa má správne
chodiť. Pre každého priniesli
palice na chodenie. Chodili
sme až do večere, aspoň
nám vytrávilo. Po večeri čakal
deti kvíz, ktorý si pripravili
vedúci skupín: bol veľmi
ťažký. Veď uvážte: ako by ste
odpovedali na otázku "Aký
úraz
som
v
detstve
nemala..."? V možnostiach
bola: zlomenina - useknutý
kus prsta - zápal stredného
ucha. Koho by napadlo, že
správnou odpoveďou je
zlomenina...

Marcela Malová

Prázdniny očami OZ Poza školu
Mysli a preži!
Práve pod týmto názvom sme
zorganizovali už 6. detský
letný tábor (od 1.7.2015 do
5.7.2015). Tábor podporili
Nadačný fond Telekom pri
Nadácii Pontis a obec
Omšenie. Tentoraz sme išli na
Duchonku do ubytovne
Jazmín. Už po vystúpení z
autobusu na deti čakal
bohatý program. Lenže
človek mieni a prevádzkar
vedľajšieho penziónu mení. S
ním sme mali dohodnuté
používanie bazéna: každý
deň na dve hodiny. Povedal:
"Buď pôjdete teraz, alebo až
zajtra." No my sme flexibilní.
Keďže veľa detí v tábore sú
reinkarnované
vodné
živočíchy, nemohli sme im
bazén odoprieť: za 5 minút
sme boli v plavkách, prichystaní ísť splývať a plávať do
bazéna. Po bazéne nás čakalo ďalšie prekvapenie - v
podobe chutného obedu.
Prišli sme na to, že kuchárky
v našom penzióne kedysi varili vo vychýrených hoteloch veď ako by sa naučili tak
výborne variť? Každý počas
tábora pribral minimálne 2 kg.
Ešte doteraz sa mi sníva o
parených
buchtách,
palacinkách
a
iných
dobrotách, ktoré pre nás
pripravili.
Po dobrom obede sme
konečne začali náš program:
deťom sme predstavili ich

vedúce, ktoré pochádzali z 5
kolónií (Pirátov, Vojakov,
Indiánov,
Kovbojov
a
Gangstrov). Piráta Jacka
(Naty G.), Generála (Zuzka),
Winnetoua (Naty V.), Šerifku
(Miša) a Krstnú mamu
(Andy). Veľmi napínavé bolo
losovanie, kto kde bude patriť
a tým pádom získavať body
pre svoju kolóniu. Keď už bolo
všetko rozhodnuté, dostali
kolónie prvú úlohu: pripraviť si
svoj hlavný stan a vyzdobiť
ho, aby bolo hneď každému
jasné, kam patria. Ešte si mali
vymyslieť bojový pokrik alebo
hymnu, vytvoriť si kostýmy a
pripraviť si zmenky na
večerný program (Casíno).
Po večeri sa nám každý tím
predstavil a spoločne sme
hodnotili
vynaliezavosť,
kreativitu a nápady jednotlivých tímov. Ešte pred
večerou sme zmenky pozbierali a ich náročnosť ohodnotili žetónmi. Po vyhodnotení tímov sme všetky
zmenky prečítali, aby deti
vedeli, čo si za vyhrané
žetóny budú môcť kúpiť.
Následne sme pridelené
žetóny každému rozdali a deti
mohli začať v Casíne hrať. Z
tých
najzaujímavejších:
"Majiteľa tejto zmenky budem
10 minút škrabkať po chrbte."
- "Majiteľovi tejto zmenky
každý deň poviem, aká je
krásna princezná."
-

pokračovanie na str. 12
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Valéria MARČEKOVÁ
Dominik TAŠÁR
Jozef GULIŠ

Noví občiankovia
Tomáš KAKO
Ondrej GOLÁŇ
Alžbeta KOHÚTOVÁ
Lilien HABÁNKOVÁ
Ela BARINKOVÁ
Marek KVOČKA
Alexandra SMAHOVÁ

č. 150
č. 299
č. 417
č. 52
č. 513
č. 705
č. 76

Blahoželáme
50 rokov
Michal MARČEK
č. 84
Ľuboš BALÁŽ
č. 412
Ľuboš TVRDOŇ
č. 413
Peter CEBO
č. 437
Alena MARUŠINCOVÁ č. 143
Milan ŠKROVÁNEK č. 379
Peter VRANA
č. 436
60 rokov
Mária HORŇÁKOVÁ
Anastázia KAZÍKOVÁ
Jarmila MIČOVÁ
Augustín JAROŠ
Darina HOLLÁ
Ľubomíra BIELIKOVÁ
Ján MARČEK

80 rokov
Magda BARINKOVÁ č. 545
Jozef KOHÚT
č. 551
Helena MARČEKOVÁ č. 499
Hedviga KIJACOVÁ č. 148
Anna MURÍNOVÁ
č. 11
Pavlína BALÁŽOVÁ č. 206
85 rokov
Helena MARČEKOVÁ
č. 88
Pavlína KOHÚTOVÁ
č. 450
Katarína DORUŠINCOVÁ č. 269
90 rokov
Anna KIJACOVÁ

Životného jubilea sa
dožívajú

č. 266
č. 281
č. 589
č. 487
č. 137
č. 177
č. 595

70 rokov
Agnesa TVRDOŇOVÁ č. 189
Ondrej VRANA
č. 467
Ján MALO
č. 461
Anna SLIVKOVÁ
č. 582
75 rokov
Angela KIACOVÁ
č. 22
Anastázia ROSINOVÁ č. 204

č. 616
č. 358
č. 534

č. 600

o
Navždy nás opustili
vo veku 34 rokov
Daniel TAŠÁR
vo veku 74 rokov
Ján BARINKA
vo veku 82 rokov
Janka BAJZÍKOVÁ
vo veku 83 rokov
Margita HOMOLOVÁ
vo veku 72 rokov
Anna HORŇÁKOVÁ
vo veku 84 rokov
Ladislav ROSINA
vo veku 63 rokov
Jozef HORŇÁK
vo veku 47 rokov
Jaroslav KAZÍK
vo veku 84 rokov
Irena MERAVÁ
vo veku 53 rokov
Milan ČMELKO
vo veku 77 rokov
Pavlína KOHÚTOVÁ

č. 478
č. 458
č. 554
č. 151
č. 355
č. 214
č. 540
č. 234
č. 338
č. 486
č. 552

pokračovanie zo str. 11

No poviem vám, všetky
otázky boli uletené a preto aj
veľmi zábavné. Samozrejme,
na konci sme každému tímu
pridelili získaný počet bodov.
Na záver sme si ešte
zaspievali s karaoke a išlo sa
spať. Na tretí deň sme
pôvodne chceli ráno ísť na
Kulháň, ale oznámili nám, že
ak sa chceme kúpať, do
bazéna musíme ísť doobeda.
Urýchlene sme zmenili program. Po kúpaní sme sa ešte
zahrali inovatívnu hru Bež,
lebo ťa oblejú. Mala svoje
pravidlá: každý mohol použiť
iba vodu, ktorú si na začiatku
priniesol. Všetci sme boli
mokrí, no vôbec nám to
nevadilo, pretože teplomer už
ukazoval
35
stupňov.
Poobede sme si urobili športovú olympiádu a večer nás
čakal táborák a s tým spojená
opekačka. Najedli sme sa do
prasknutia. Na ďalší deň ráno
sme vyrazili náučným lesným
chodníčkom na Kulháň.
Najviac sa nám páčilo, že sa
chodník kľukatil cez les. Na
Kulháni sme sa občerstvili,
poniektorí sa zabavili na
húpačkách a išlo sa spať.
Každý sa už tešil na bazén.
Po bazéne sme si zahrali
novú hru Hajzelbaba, ktorú
sme aj bodovali. Každý sa
tešil na večer, lebo nás čakal
vrcholný bod programu vyhodnotenie a diskotéka.
Celo-táborovú hru vyhrali
Piráti a najúspešnejším jednotlivcom bol Matúš.
Páčilo sa mi, ako všetci tancovali. Nikto netrucoval v
kúte. Do postelí sme išli
riadne unavení. Ráno po pre-

budení sme sa pobalili,
najedli a čakali na autobus.
Cestou domov sme sa zastavili na Farme mini zvierat v
Lubine, kde sme mali dohodnutú prednášku a mohli sme
zvieratká aj nakŕmiť či pohladkať. Tým sme náš tábor
zavŕšili.
Na záver by som sa chcela
poďakovať mladým vedúcim
- za to, ako sa zhostili vedenia
tímov. Dáške, Dorke, Jurkovi
a Gabike za dospelácky
dozor a hlavne kopec srandy.
Na
konci
prázdnin
(23.8.2015) sme opäť otvorili
Detskú reštauráciu. Ďakujem
deťom
a
dospelým
dobrovoľníkom za skvelú
prácu a hosťom za návštevu.

Naše plány na školský
rok 2015/2016
Plánujeme znova obnoviť
personál v Detskej reštaurácii. Už v septembri spustíme
nový projekt ("Detská reštaurácia v novom šate") v rámci
ktorého usporiadame kurz
čašník, kuchár, animátor.
Ďalej tvorivé dielne či
aranžérsky kurz, kde ďalšie
deti vyškolíme za čašníkov,
kuchárov a animátorov.
Budeme vyrábať výzdobu do
reštaurácie, kostýmy a rôzne
doplnky. V rámci projektu
trikrát otvoríme Detskú reštauráciu (na Mikuláša 2015,
vo februári 2016 a v apríli).
Projekt podporila Nadácia pre
deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.
Jarka Šabatková,
predseda OZ Poza školu

KALENDÁR KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ OBCE OMŠENIE NA II. POLROK 2015
Názov podujatia

Termín

Požehnanie spoločného adventného venca 29. 11. 2015
Mikulášsky jarmok

Miesto konania

Organizátori

Omšenie, námestie

Obec Omšenie a chrámový zbor

6. 12. 2015 Omšenie, námestie

Obec Omšenie, ZŠ s MŠ a
Jazdecký klub

Stretnutie seniorov a jubilujúcich seniorov

11. 12. 2015

Omšenie, spol. miestnosť OD

Obec Omšenie, ZŠ s MŠ, SZUŠ
a KS

Sviatočné predvianočné popoludnie

20.12. 2015

Omšenie, spol. miestnosť OD

Obec Omšenie a ostatné
spoločenské organizácie v obci
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