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ÚVOD
Rok 2015 sa niesol v znamení viacerých významných zmien a udalostí, ktoré sa
dotkli či už priamo, alebo nepriamo verejného, ale aj kultúrno-spoločenského života
v obci Omšenie. Veľmi významnou udalosťou pre Slovensko a slovenský národ bolo
pripomenutie si 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, dňa 28.októbra.
Z obdobia 2. svetovej vojny sme si pripomenuli, hlavne tá staršia generácia, 70. výročie
židovského tábora v Osvienčime a Holokaust. Tí ktorí prežili si s bolesťou spomínajú
na kruté časy a muky v týchto táboroch.
V roku 2015 sme si pripomenuli aj 70. výročie oslobodenia Slovenska.
Rok 2015 sa vyznačoval aj množstvom konfliktov a teroristických útokov v oblasti
blízkeho východu a arabských štátov, čoho dôsledkom bola aj veľká migrácia ľudí
z ohrozených štátov do Európy. Časť migrantov, najmä sýrskych kresťanov bola prijatá
aj Slovenskom. Situácia spojená s touto migráciou prerástla do obrovských rozmerov,
čo spôsobilo v rámci Európskej únie značné problémy a vo viacerých štátoch únie aj
zmenu vnútornej bezpečnostnej politiky.
Podstatnou zmenou bola aj zmena na poste starostu obce. Za nového starostu obce
bol zvolený Mgr. Alojz Marček, ktorý vystriedal vo funkcii dovtedajšieho starostu pána
Jozefa Marčeka, ktorý pôsobil vo funkcii starostu 5 volebných období.
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Samospráva obce
Stáli pracovníci obce: starosta: Mgr. Alojz Marček
zástupkyňa starostu: Marcela Malová
Bc Anna Langerová
Ľubica Malová
Mária Škrovánková
Danka Homolová
kultúrna pracovníčka: Helena Matuščinová
knižnica: Margita Púčeková
upratovačka: Michaela Gašparíková
pracovník obce: Július Tašár
Obec eviduje:
Prisťahovalo sa:
Odsťahovalo sa:
Narodilo sa:
Zomrelo:

1 935 obyvateľov.
21 osôb.
39 osôb.
21 detí z toho 11 dievčat a 10 chlapcov
31 osôb z toho 17 žien a 14 mužov
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Novým starostom v Omšení sa stal Mgr. Alojz Marček
Osobné údaje:
Mgr. Alojz Marček
Omšenie č. 93, 914 43 Omšenie
Dátum a miesto narodenia: 20.09.1963 v Trenčianskych Tepliciach
ženatý, 2 deti
Vzdelanie:
Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Prírodovedná fakulta
Študijný odbor: Učiteľstvo technických odborných predmetov
Stredná škola pre pracujúcich popri zamestnaní Považská Bystrica
Študijný odbor: Všeobecná ekonómia
Stredné odborné učilište Trenčín, Jilemnického 24
Učňovský odbor: kuchár – čašník
Školenia a patenty:
Štátna skúška v obore lodný kapitán pre vnútrozemskú vodnú dopravu
na štátnej plavebnej správe v Bratislave
Kapitánsky patent – lodný kapitán 1. triedy pre vnútrozemskú vodnú
dopravu
Priebeh zamestnaní:
1981 – 1982
1982 – 1984
1984 – 1985
1985 – 1998

Jednota spotrebné družstvo Trenčín kuchár - čašník
Základná vojenská služba
Jednota spotrebné družstvo Trenčín kuchár - čašník
Slovenská plavba a prístavy, postupne ako kuchár, lodník,
loď majster - kadet, lodný kapitán
1998 – 2000 Slovenská plavba a prístavy ako vedúci zahraničného
zastúpenia pre Rakúsku spolkovú republiku
2001 – 2014 Slovenská plavba a prístavy ako vedúci zahraničného
zastúpenia pre Nemeckú spolkovú republiku a Rakúsko
Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk – aktívne, Ruský jazyk – aktívne
Ďalšie znalosti:
Počítačové znalosti – používateľ, Microsoft Word, Microsoft Excel,
PowerPoint, Vodičský preukaz skupiny B
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Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v
obci Omšenie vo voľbách do samosprávy obce:

Jarmila Šabatková Ing.
nezávislá kandidátka
483 hlasov

Igor Malo
nezávislý kandidát
474 hlasov

I
van Horňák Mgr.
nezávislý kandidát
455 hlasov

Marcela Malová
SMER SD
429 hlasov

Viliam Václav Ing.
SMER SD
417 hlasov

Jaroslav Tvrdoň
SMER SD
387 hlasov
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Lenka Uherková Mgr.
Strana demokratického Slovenska
311 hlasov

Jaroslav Marček
nezávislý kandidát
302 hlasov

Dušan Barinka Ing.
SMER SD
297hlasov

Text sľubu, ktorý zložili novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
02. januára 2015:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
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Činnosť orgánov obce
Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a
starosta obce.
Pomocnými komisiami obecného zastupiteľstva sú:
• Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a havarijná komisia;
• Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb
a ochrany spotrebiteľa;
• Komisia finančná, sociálna, pre rozvoj podnikania a pre správu obecného
majetku;
• Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností, komisia na ochranu
verejného záujmu, verejného poriadku, komisia na otváranie a vyhodnocovanie
súťažných návrhov;
•

Komisia na tvorbu omšenských novín.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v roku 2015 zasadalo 9 krát. Z každého rokovania sú napísané
zápisnice, ktorá sa archivujú.
Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Omšenie sa po
komunálnych voľbách uskutočnilo dňa 02.01.2015 o 14:00 hodine v zasadacej
miestnosti obecného úradu za prítomnosti predsedu miestnej volebnej komisie Jána
Marčeka, doterajšieho starostu obce Jozefa Marčeka, novozvoleného starostu Mgr.
Alojza Marčeka a novozvolených poslancov: Ing.Dušana Barinku, Mgr. Ivana
Horňáka, Marcely Malovej, Igora Malu, Jaroslava Marčeka, Ing.Jarmily Šabatkovej,
Jaroslava Tvrdoňa, Bc.Lenky Uherkovej, Ing. Viliama Václava. Ďalší prítomní: Ing. Ivan
Chyla hlavný kontrolór obce , PaedDr. Alena Marčeková riaditeľka Základnej školy s
materskou školou v Omšení, Mgr. Miroslav Lysičan správca farnosti a pracovníčky
obce Anna Langerová, Mária Škrovánková, Ľubica Malová.
Úlohou ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo: zloženie sľubu
novozvoleného starostu obce, zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva, zriadenie komisií podľa potrieb obecného zastupiteľstva a určenie ich
náplňe práce a zvolenie si ich predsedu a určiť plat starostovi obce.
Funkčné obdobie doterajšieho starostu obce Jozefa Marčeka sa skončilo zložením
sľubu novozvoleného starostu Mgr. Alojza Marčeka.
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod
ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
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Po zložení sľubu poslancov, starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Podmienky boli splnené, a novozvolené zastupiteľstvo po
vypočutí si príhovoru novozvoleného starostu a odsúhlasní programu rokovania:
Poverilo



poslankyňu Marcelu Malovú zastupovaním starostu v zmysle § 13b
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov;
poslanca
Ing.Viliama Václava zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.
3 tretia veta,ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zriadilo komisie:


Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a havarijnú komisiu.
Za predsedu komisie bol zvolený Ing. Viliam Václav. Za členov komisie boli zvolení: z
radov poslancov Jaroslav Marček a z radov odborníkov - obyvateľov: Ing. Eva
Bajzíková, Omšenie č. 152, Mária Méresová, Omšenie č. 271, Jozef Bajzík, Omšenie
152, Ľubica Malová pracovníčka obce.


Komisiu pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb
a ochrany spotrebiteľa.
Za predsedu komisie bol zvolený Mgr. Ivan Horňák. Za členov komisie boli z radov
poslancov zvolení: Bc. Lenka Uherková, Jaroslav Tvrdoň, z radov odborníkov
obyvateľov obce a iných osôb: Pavol Marček, Omšenie 611, Pavol Homola, Omšenie
705, Helena Matuščinová, pracovníčka obce.


Komisiu finančnú, sociálnu, pre rozvoj podnikania a pre správu obecného
majetku.
Za predsedníčku komisie bola zvolená Ing. Jarmila Šabatková. Za členov komisie z
radov poslancov boli zvolení: Ing. Dušan Barinka a z radov odborníkov - obyvateľov
obce a iných osôb: Anna Langerová, pracovníčka obce, Mária Škrovánková,
pracovníčka obce a JUDr. Ľubomír Meravý, Omšenie č. 338.


Komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností, komisiu na ochranu
verejného záujmu, verejného poriadku, komisiu na otváranie a vyhodnocovanie
súťažných návrhov.
Za predsedu komisie bol zvolený Mgr. Alojz Marček. Za členov
komisie z radov poslancov boli zvolení: Ing. Viliam Václav, Ing. Jarmila Šabatková,
Igor Malo, Jaroslav Marček
 Komisiu na tvorbu omšenských novín – redakčnú radu omšenských novín.
Za predsedníčku komisie bola zvolená poslankyňa Marcela Malová. Za zodpovedného redaktora bol zvolený Mgr. Martin Malo, Omšenie č. 619. Za členov komisie
- redakčnej rady boli zvolené pracovníčky obce: Maria Škrovánková, Ľubica Malová a
za zapisovateľku Helenu Matuščinová.
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Schválilo
 plat novozvolenému starostovi vo výške 1 796.-€. Jedná sa o základný plat v
súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ktorý
je daný výpočtom priemernej mzdy v hospodárstve krát koeficient určený podľa
počtu obyvateľov . V našej obci je to 1,98. Plat starostu nemôže byť nižší, ako
je ustanovené v § 3 ods.
 poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku Jozefovi Marčekovi
doterajšiemu starostovi v rozsahu 27 dní. Dňom 02.01.2015 zaniká mandát
starostovi Jozefovi Marčekovi z dôvodu skončenia funkčného obdobia, preto
si nemôže zostatok dovolenky z predošlého obdobia vyčerpať.

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 16.01.2015 v zasadacej
miestnosti obecného úradu v Omšení o 16:00 hodine.
Zobralo na vedomie
 informáciu finančnej komisie o stave nehnuteľného majetku obce,
 informáciu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku
obce,
 zámer starostu – zabezpečiť budovu obecného úradu namontovaním
bezpečnostného a signalizačného systému,
 vyhodnotenie činnosti Obecnej knižnice za rok 2014,
 informáciu o aktuálnom stave súdneho sporu s Mgr. Viktorom Hlaváčom
bývalým riaditeľom základnej školy,
 informáciu správcu farnosti Mgr. Miroslava Lysičina o možnosti predaja alebo
prenájmu kultúrneho domu obci.
Schválilo
 dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu
školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Omšenie na I. polrok 2015,
 Mgr. Alojza Marčeka starostu obce za konateľa spoločnosti Lačtek s.r.o
Omšenie č. 330,
 dozornú radu spoločnosti Laštek s.r.o, Omšenie č. 330 v zložení z poslancov:
Igor Malo, Ing. Jarmila Šabatková, Ing. Viliam Václav,
 rozšírenie predmetu podnikania pre firmu Laštek s.r.o, Omšenie č. 330,
 zápis do kroniky obce za rok 2014,
 návrh zabezpečiť stavebný dohľad pre prebiehajúce a nadchádzajúce stavebné
projekty v obci Omšenie zo strany obce podľa výberu starostu obce Mgr. Alojza
Marčeka,
 vykonanie kompletného ekonomického auditu obecnej samosprávy.
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Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 05.03.2015 o 16:00
hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Omšení.
Zobralo na vedomie
 správu hlavného kontrolóra obce Omšenie o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2014,
 informáciu predsedu komisie pre vybavovanie sťažností Mgr. Alojza Marčeka
o sťažnosti p. Miču bytom Omšenie č. 589 na padanie snehu zdomu p. Marty
Riečickej bytom Omšenie č. 587.
Schválilo
 správu hlavného kontrolóra obce Omšenie o vybavovaní sťažností a petícií v
obci Omšenie za rok 2014,
 vklad majetku obce Omšenie, ako nepeňažného vkladu do Základného imania
a.s. so sídlom v Trenčíne,
 podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o bezpletný prevod pozemkov
vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe Slovenského
pozemkovcého fondu na obec Omšenie v zmysle ustanovení § 2d ods. 1, 2 a §
14d, ods. 1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 rozpočtové opatrenie č. 1 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky FK
08.2.0 Kultúrne služby na zvýšenie výdavkov FK 08.1.0Rekreačné a športové
služby na poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500,-- € občianskému
združeniu Jazdecký oddiel Žihlavník 913 26 Motešice č. 271,
 zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 povolené prekročenie výdavkov z
položky rozpočtu 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo, inde neklasifikované
o 440,--€ na poskytnutie finančnej dotácie občianskemu združeniu Rodičovské
združenie pri Základnej škole s materskou školou Omšenie č. 629 na tanečný
kurz spoločenského tanca,
 rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky z
podpoložky 717002, FK 06.1.0 Rekonštrukcia a modernizácia na podpoložku
rozpočtu 713 005, FK 04.5.1 Nákup špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a materiálu vo výške 2.220.--€,
 komisiu v zložení Mgr. Alojz Marček, Marcela Malová, Jaroslav Tvrdoň, Igor
Malo, Ing. Viliam Václav na zistenie možností preloženia pamätníka SNP z
areálu základnej školy v Omšení a doplnenie pamätníka o pamätnú tabuľu
padlým v 1. svetovej vojne,
 vyhotovenie a odhalenie pamätnej tabule Jánovi Bajzíkovi (1765-1839) rodákovi
z Omšenia,
 za kronikárku obce p. Renátu Marčekovú, bytom Omšenie č. 93,
 vyhlásenie súťaže o najkrajšiu úpravu okolia rodinného domu v roku 2015.
Poverilo
 hlavného kontrolóra obce Omšenie zaradiť do plánu činnosti hlavného
kontrolóra obce Omšenie na 2. polrok 2015 kontrolou všetkých VZN obce
Omšenie.
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Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 15.05.2015 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Omšení o 15:00 hodine.
Schválilo
 zámer na usporiadanie vlastníckych práv k pozemku - parcela registra EKN
č. 1643/1 o výmere 2058 m2 – prevod do vlastníctva obce,
 zámer odkúpenia pozemku – parcela registra CKN č. 93/ vo výmere 3952 m2,
druh pozemku záhrady zapísané na LV č. 2177 od Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Omšenie
 zámer odkúpenia pozemku – parcela registra CKN č. 1536 vo výmere 189 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a domu č. 39,
 zámer majetkovo-právneho usporiadania časti miestnej komunikácie na Doline,
 účtovnú závierku s.r.o Laštek Omšenie č. 330 za rok 2014,
 rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Poverilo
 starostu obce jednať vo veci odkúpenia pozemku – parcela registra CKN
č. 93/1 vo výmere 3952 m2, druh pozemku záhrada, so zástupcami
Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosť Omšenie,
 starostu obce jednať vo veci odkúpenia pozemku s vlastníkom Ing.Barnislavom
Dorušincom o parcele registra CKN č. 1536 vo výmere 189 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria domu č. 39,
 starostu oipätovne zvolať rokovanie s firmou EcoLed Solutions a poslancami
OcZ k sporným bodom zmluvy.

Zrušilo
 uznesenie č. 59 zo zasadnutia OcZ dňa 05.03.2015, v ktorom schválilo
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na rozvoj a zachovanie ľudových tradícií,

Neschválilo
 predloženú zmluvu s firmou Eco Led Solutions a.s., Zámocká 20, Bratislava.

Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.06.2015 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Omšení o 16:00 hodine.
Zobralo na vedomie
 odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
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Schválilo
 záverečný účet obce Omšenie za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez
výhrad,
 financovanie schodku rozpočtu vo výške 26 372,-- €, predloženú Koncesnú
zmluvu o poskytnutí služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia
a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia obce Omšenie firmou EcoLed
Solutions a.s. Zámocká 20, 811 01 Bratislava,
 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Omšenie na 2. polrok 2015,
 rozšírenie rozsahu práce hlavného kontrolóra v súlade s novou legislatívou
zákona č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a
určilo hlavného konmtrolóra obce Omšenie za zodpovednú osobu, ktorá bude
plniť úlohy v procese podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, ako aj
oznamovaní výsledkov ich preverenia,
 plat starostu s účinnosťou od 01.07.2015 vo výške 2 294,-- €,
 zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z.z.,
 odkúpenie pozemku – parcela registra CKN č. 1536 vo výmere 189 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria a domu s číslom 39 a zmenu
rozpočtovým opatrením č. 5 na nákup vyššie uvedenej nehnuteľnosti vo výške
3 000,-- €,
 povolené prekročenie a viazanie výdavkov zákazových tabúľ zakúpenie
fotopascí o sumu 1 500,-- €,
 povolené prekročenie a viazanie výdavkov na nákup odvodňovacích,
stavebného materiálu o sumu 1 000,-- €,
 povolené prekročenie a viazanie výdavkov na výrobu kovových mreží –
protipovodňové opatrenia o sumu 1 000,-- €.
 povolené prekročenie a viazanie výdavkov na nákup materiálu – odvodnenie
miestnej komunikácie pri ihrisku o sumu 1 000,--- €,
 presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu o sumu
554,-- € na nákup materiálu na kanalizáciu v areáli požiarnej zbrojnice,
 predĺženie platnosti spoločenského programu rozvoja obcí a príslušnej
územnoplánovacej dokumetácie obce – Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja 2007 – 2013 za Regionálne združenie obcí Teplička až do spracovcania
a schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky
2014 – 2020,
 žiadosť Základnej školy s materskou školou v Omšení o rozšírenie rannej
prevádzky školského klubu detí od počtu 8 s účinnosťou od 02.09.2015.

Poverilo
 komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia prešetrením
žiadosti J. Galiovského bytom Omšenie č. 78 v ktorej žiada vytvorenie
parkovacieho miesta mimo vozovky, pri r. d. č. 78, J. Galiovského,
 komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia prešetrením
žiadosti Vladimíra Ilavského bytom Omšenie č. 186 v ktorej žiada vyčistenie
a oprava toku potôčka na Doline,
 komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia aby prešetrila
upozornenie neznámeho občana na osádzanie obrubníkov pred domom s č.
589,
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komisiu výstavby územného plánovania, životného prostredia a komisiu na
prešetrovanie a vybavovanie sťažností prešetriť sťažnosť Jaroslava
Dorušinca, bytom Omšenie č. 299 v ktorej upozorňuje na znemožneniu
prístupu k jeho rodinnému domu.

Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10.09.2015 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Omšení o 16:00 hodine.
Schválilo
 rozpočtové opatrenie č. 11/2015 v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení nietorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky z
podpoložky rozpočtu 637 005, FK 01.1.1Špeciálne služby na podpoložku
rozpočtu 637 005 FK 06.2.0 Rozvoj obcí o sumu 250,-- € 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 toulica od Masárech mosta po Katrénech 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: Vincent Bajzík, Mgr. Alojz Marček, Ing. Viliam Václav, Igor
Malo, Ing. Eva Bajzíková,
 kúpnu cenu 2,-- €/ 1m2 za pozemok parcela registra EKN 1643/1,
 rozpočtové opatrenie č. 12/2015 v súlade s ods. 2 písm. 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 položky 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,-- € na
náklady spojené s kúpou pozemku, notársky poplatok za spísanie kúpnej
zmluvy a následne zapísanie vlastníckych práv do katastra nehnuteľnosti,
 doplnenie komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností, na ochranu
verejného záujmu, otváranie súťažných návrhov a výberovú komisiu o člena
JUDr. Ľubomíra Meravého,
 doplnenie komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu,
služieb a ochrany spotrebiteľa o člena Mgr. Danu Homolovú,
 odmenu za zastupovanie starostu počas čerpania riadnej dovolenky zástupkyni
starostu obce Marcela Malovej vo výške 1 052,-- €.
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Zobralo na vedomie
 kontrolu plnenia uznesení,
 správu nezávislého audítora o vykonanom adite individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2014,
 informáciu o znaleckých posudkoch na budovu kultúrneho domu a pozemku
parcela CKN č. 93/1, ktoré predložil správca farnosti v Omšení,
Odporučilo 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 a sociálneho rozvoja obce Omšenie na roky 20152024 po zistení viacerých nedostatkov a navrhuje ho dopracovať a predložiť na
nadchádzajúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
 komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a havarijnú komisiu
prešetrením všetkých predložených žiadosti na odkúpenie obecných pozemkov
a odkladá prerokovanie týchto žiadosti na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 23.09.2015 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Omšení o 17:45 hodine.
Neschválilo
 návrh na odkúpenie pozemku – parcela registra CKN č. 90/2 zastavené plochy
a nádvoria (pod prístavbou kultúrneho domu) od Rímskokatolíckej cirkvi,
Franosť Omšenie,
 návrh na odkúpenie budovy kultúrneho domu do Rímskokatolíckej cirkvi,
Farnosť Omšenie.

Ȏsme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 02.11.2015 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Omšení o 16:30 hod.
Schválilo
 zámer predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, a to: parcela registra
CKN 2357/3, k.ú. Omšenie, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 425
m2 žiadateľom: Vladimírovi Bližňákovi s manželkouVierou Bližňákovou bytom
Omšenie č. 674,
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zámer predaja majetku obce, a to: pozemok parcela registra CKN č. 2365/8,
k.ú. Omšenie, druh pozemku orná pôda vo výmere 604 m2, pre žiadateľov:
Jaroslav Guliš, bytom Omšenie č. 705 a Dáša Dvirská, bytom Omšenie č. 452,
zámer obce odpredať- ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok parcela
registra CKN č. 3746/3, k.ú. Omšenie, vo výmere 101 m2, zastavané plochy a
nádvoria, ktorá bola geometrickým plánom č. 45403066-170/2015 odčlenenáz
pozemku parcela registra EKN č. 9001/5, k.ú. Omšenie, pre žiadateľov Ján
Bielik a Ing. Lucia Bieliková, bytom Omšenie č. 443. Oddôvodnenie:Osobitný
zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že tento pozemok žiadatelia dlhodobo
užívajú, slúži ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, susedí
s parcelou registra CKN č. 558/2, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 795, vo
vlastníctve žiadateľov,
zámer na kúpu nehnuteľného majetku obce: časti pozemkov odčlenených
geometrickým plánom a to: parcela CKN č. 746/3 vo výmere 8 m2, parcela CKN
č. 743/3 vo výmere 11 m2, parcela CKN č.748/3 vo výmere 23 m2, parcela CKN
č. 749/3 vo výmere 10 m2, všetky odčlenené z pôvodných parciel k.ú. Omšenie,
za účelom vysporiadania prístupu k nehnuteľnostiam, v celkovej výmere 52 m
od ich doterajších vlastníkov za dohodnutú kúbnu cenu 1,-- € za pozemok,
zámer obce na 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 3537/2, druh pozemku ostatné plochy vo
výmere248 m2 a parce
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, od pôvodného vlastníka,
zámer obce o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Omšenie, vedených Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 821, vo vlastníctve
Hudobný fond, Medená 29, Bratislava, vlastnícky podiel 1/1, a to: pozemok
parcela registra CKN č. 3540/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 400m2, pozemok parcela registra CKN č. 3540/10, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 400 m2, stavba, popis stavby –
budova, druh stavby 20, súpisné číslo 109, postavená na parcele registra CKN
č. 3540/4, stavba, popis stavby – budova, druh 20, súpisné číslo 110, postavená
na parcele registra CKN č. 3540/10, ktorú ponúka na predaj Hudobný fond
formou verejnej súťaže,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Omšenie pre
programovacie obdobie 2015-2024.

Doporučilo
 Starostovi obce zvolať stretnutie za účasti predsedov komisie výstavby, komisie
finančnej a právničky za účelom prehodnotenia osobitného zreteľa vo veci
odpredaja časti obecného pozemku žiadateľom, a to odčlenených
novovytvorených parciel registra CKN 2357/3aCKN č. 2365/8 a vydania
spoločného odporúčacieho stanoviska k odpredaju.
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Deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 14.12.2015 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Omšení o 16:00 hodine.
Schválilo
 správu Základnej školy s materskou školou v Omšení 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 hlkavného kontrolóra obce Omšenie na I. polrok 2016;
 príspevok na rozvoz stravy zo školskej jedálne pre dôchodcov a imobilných
občanov obce Omšenie vo forme transféru jednotlivcom vo výške
rozpočtovaných režijných nákladov na rok 2016 v sume 1 441,-- €;
 službu zberňa šatstva a prádla ako neziskovú službu poskytovanú obcou a
stanovenie ceny za službu vo výške: cena 0,10 €/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 €;
 zámer priameho predaja majetku obce, a to: novovytvorená parcela registra
CKN 2357/3, k.ú. Omšenie, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vo výmere 425
m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 46596399-54/2015
z pôvodnej parcely 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 I/I. Minimálna cena, za ktorú obec Omšenie ponúka na predaj vyššie
uvedenú nehnuteľnosť je 8 500 00 t.j. 20,-- € za 1m2;
 zámer priameho predaja maejetku obce, a to: novovytvorená parcela register
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 parcely
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 I/I. Minimálna cena,
za ktorú obec Omšenie ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť, je 12
080,00, t.j. 20,00 € za 1m2;




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 pracela registra CKN č. 3746/3, k.ú. Omšenie, vo výmere 101
m2, zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľov Jána Bielika
a Ing. Lucie Bielikovej, v zmysle znaleckého posudku v celkovej cene
606,-- €;
kúpu nehnuteľného majetku do majetku obce – časti 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 vovýmere 10 m2, odčlenená z parcely registra CKN č.
749, k.ú. Omšenie, za účelom vysporiadania prístupu k nehnuteľnostiam vo
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vlastníctve fyzických osôb v k.ú. Omšenie 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,-- € 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,-- €;
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Omšenie pre
programovacie obdobie 2015 – 2024;
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;
Všeobecné 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,-- €, predsedovi komisie
zriadenej pri obecnom zastupiteľstve patrí odmena za účasť na jednom
zasadnutí komisie v sume 30,-- €, členovi komisie zriadenej pri obecnom
zastupiteľstve patrí odmena za účasť na jednom zasadnutí komisie v sume 25,- €.Poslancovi, predsedovi a členovi komisie možno poskytnúť aj mimoriadnu
odmenu v sume 100,-- € za rok. Podkladom pre vyplatenie odmeny poslanca,
predsedu ačlena 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 09.06.2009, v ktorom Obecné
zastupiteľstvov 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 EciLed Solutions a.s., s platnosťou od 01.01.2016;
smernicu obce o verejnom obstarávaní.

Zobralo na vedomie
 informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ;
 záznam z následnej kontroly obecného úradu, ktorý predložil hlavný kontrolór;
 výsledok kontroly pokladne č. 1 a č. 2 obce Omšenie, ktorý predložil hlavný
kontrolór obce;
 odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu;
 návrhy rozočtu obce na roiky 2017-2018,
 informáciu Ing. Ivana Chýlu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce
Omšenie k 01.04.2016;
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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 01.04.2015;
 predložiť návrh VZN obce Omšenie č. 3/2015 o poskytovaní dotácií zrozpočtu
obce na nasledujúce zasadnutie OcZ;
Zrušilo
 Uznesenie č. 116/2015 zo dňa 02.11.2015;
 Uznesenie č. 117/2015 zo dňa 02.11.2015;
 Všeobecné záväzné nariadenie obce Omšenie č. 2/2014 oi miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebé odpady na území
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. 1 000,- € v jednom prípade;
 povoľovať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného ropzpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max. 8 000,- € ročne.
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Sociálna oblasť
V roku 2015 obec poskytovala svojim obyvateľom bežné sociálne služby poradenstva
a sociálnej pomoci. Bolo podaných 9 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, na ktoré boli vydané sociálne posudky, posudky o odkázanosti a vydané
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Piati občania boli umiestnení do
zariadenia pre seniorov a do zariadení sociálnych služieb, dvaja občania boli
prehodnotení a dvaja občania zomreli. Obec zamestnáva jednu opatrovateľku, ktorá
opatruje svoju matku. V zariadeniach pre seniorov a domovoch sociálnych služieb je
umiestnených 19 občanov a 1 naša občianka zomrela. Na základe výzvy z okresného
súdu obec píše jednému opatrovníkovi dvakrát do roka „správu o výkone funkcie
opatrovníka nesvojprávnej osoby“. V tomto roku boli zbavení dvaja občania
svojprávnosti, kde sa opatrovateľmi stali ich najbližší.ÚPSVR určil pre jednu rodinu
Obec Omšenie, osobitným príjemcom na výplatu prídavku na dieťa Obec má v
evidencii cca 30 dlhodobo znevýhodnených občanov a cca 8 uchádzačom sa
poskytuje príspevok a dávka v hmotnej núdzi. V roku 2015 bola v našej obci
nezamestnanosť 1,55 % .
V apríli obec zamestnala na šesť mesiacov 6 znevýhodnených uchádzačov, a na
deväť mesiacov ďalších 6 uchádzačov do zamestnania v zmysle § 50 zákona 4/2004
Zb.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, ktorí vykonávali všetky
pomocné práce v rámci úpravy našej obce, obecného úradu, cintorína, domu smútku,
...
V priebehu celého roka boli zamestnaní občania v hmotnej núdzi, ktorí pomáhali pri
natieraní, kosení, zametaní a iných pomocných prácach v rámci obce.
V roku 2015 obec začala rozvážať stravu 15 našim občanom v dôchodkovom veku.
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Práce vykonané v obci:
Práce, ktoré boli realizované na základe vypracovaných projektov sa ukončili
a skolaudovali.





dokončila sa rekonštrukcia športovej haly;
dokončila sa rekonštrukcia priestorov budovy športového areálu.
Urobila sa rekonštrukcia miestnych komunikácií a to:
popri dome Jarolíma Bajzíka
č. 28, a komunikácia od kostola k Dvorským Dvorských, od Marčekov k
bytovke č.d. 705

Fotodokumentácia z vyasfaltovanej miestnej
komunikácie popri dome Jarolíma Bajzíka č. d.28

Fotodokumentácia z vyasfaltovanej cesty od kostola
smerom ku Dvorským
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Väčšina týchto projektov bola zahájená v roku 2014, dokončené boli v provom polroku
2015 s následnou kolaudáciou.Práce naďalej pokračujú na odkanalizovaní obce a v
niektorých častiach je kladené aj nové vodovodné potrubie – výmena starého za nové.
 V roku 2015 sa naša obec zapojila aj do výzvy o získaníie nenávratnej finančnej
dotácie na čistenie nelegálnych skládok.
 V rámci projektu Rekonštrukcia športovej haly, bol zrealizovaný aj podprojekt
zavedenia wifi-free (voľného prístupu na internet) v centre obce. Internetizácia
časti (centra) obce bola uskutočnená 15.apríla 2015.
 Obec sa zapojila do projektu „Kompostéry“, v prípade že so svojim projektom
uspeje Každá domácnosť by mala dostať jeden kompostér zdarma.
Práce vykonané v obci mimo projektov:


















Montáž dopravných značiek prechod pre chodcov a montáž digitálneho
ukazovateľa rýchlsoti, upozorňujúceho vodičov na rýchlosť, pri obchodnom
dome bola vykonaná 16.marca.
Montáž digitálnych hodín a teplomera v centre obce, na budove obchodného
domu bola vykonaná 28.marca.
Orezávanie višní pri potoku smerom od kostola až po zastávku u Koteša
Vyrezanie starých a suchých jabloní v areáli škôlky a následne vysadenie
nových ovocných stromkov.
Orezávanie stromov pred školou lipa, borovica sa realizovalo 30.apríla.
Okrem predošle uvedeného pracovníci elektrárni orezali stromy, ktoré
zasahovali do elektrického vedenia uskutočnené 31.apríla.
v rámci protipovodňových opatrení boli v prvej polovici roka v najviac
postihnutých oblastiach vybudované a prehĺbené viaceré prírodné rigoly.
Jednalo sa o lokality na Hurtovskom, zo Starých cesty smerom na Dolinky
a z Malovej smerom na Dolinky,
v jarných mesiacoch boli pieskom doplnené pieskoviská na detských
ihrískách pred základnou školou a pri materskej škole;
v letných mesiacoch sa v réžii obce uskutočnila oprava poškodenej betónovej
obruby do ktorej je zapustené zábradlie nad potokom Teplička od ulice u
Horňákov po Katrenéch most;
vykonala sa úprava svahu a vybudovanie odvodňovacieho žľabu pozdĺž
miestnej komunikácie od Marčekov k novej bytovke č.d. 705, vrátane osadenia
odvodňovacej rúry a čistiacej šachty sa realizovalo v priebehu letných
mesiacov;
generálna úprava a vyčistenie priestorov športového areálu boli vykonané
v mesiaci august,
v duhej polovici roka boli zahájené udržiavacie a búracie práce na dome
s č. 39 pri Botamixe, ktorý odkúpila obec od pôvodného majiteľa
boli vymaľované niektorých častí betónového oplotenia na futbalovom ihrisku.
Farby poskytla rodina Marčeková č.d. 93 a maľovali Marčeková Renáta, Peťka
Balážová a súrodenci Zuzka a Jakub Tvrdoňoví.
V priebehu mesiaca október boli nainštalované v rôznych častiach chotára
fotopasce, ktoré slúžia na monitorovanie nezákonného vyvážania odpadu, ako
reakcia na upozornenie a výsledky kontroly Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, ktorá sa uskutočnila na obci 25. októbra.
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súčasťou vyššie uvedených prác bolo aj osadenie zákazových tabúľ do
rôznych katastrálnych častí obce, upozorňujúcich na zákaz vyvážania smetí,
toto sa uskutočnilo 29. októbra.
od 01. novembra sa podarilo vytvoriť v spolupráci s ÚPSVaR ďaľších 7 nových
pracovných miest na dobu 9 mesiacov
v polovici mesiaca november boli vypílené niektoré ihličňany pri škôlke a pri
telocviči, ktoré boli už prestárlé a ohrozovali bezpečnosť školopovinných detí,
ale aj tam bývajúcich občanov. Materiál z týchto ihličňanov sa použil na
vianočnú výzdobu námestia, obecného úradu a Základnej školy.
v mesiaci november bola vybudovaná odvodňovacia šachta aj s mrežou v
lokalite pod Hrabím,
koncom roka prebehli pripravné práce na výrobu betónovej zámkovej dlažby,
zatrávňovacích tvárnic, cestných obrubníkov pre potreby obce, obcou boli
zakúpené potrebné komodity a vibrovací stôl na ich prípravu.
koncom roka prebehli rokovania s prevádzkovateľom verejného osvetlenia,
spoločnosťou Ecoled o doplnení počtu svietidiel verejného osvetlenia v obci, tito
budú doplnené v počte 19 ks začiatkom roku 2016,
v súvislosti s postupom a dokončením kanalizačných prác v našej obci sa
uskutočnilo na Obecnom úrade v Omšení mimoriadne zasadnutie
predstavenstva akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, kde
bolo poukázané na niektoré závažné nedostatky pri realizácii,
koncom roka sa uskutočnili pracovné stretnutia starostu obce s novým vedením
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, týkajúce sa vyasfaltovania
zostávajúcich častí hlavnej komunikácie v obci
počas celého roka aktivačnými pracovníkmi obece bolo vykonávané čistenie
rigolov, ako aj vyčistenie potoka tečúceho z Malovej;
v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny sa podarilo zamestnať pri
obecnom úrade 15 našich občanov;
obec zakúpila materiál na zhotovenie troch kusov odvodňovacích mreží, na ich
zhotovenie a plánované osadenie v lokalite u Holých, pri Malovej a nad p.
Rosinom.

Nainštalovaný merač rýchlosti a digitálne hodiny
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Účastníci jarného čistenia prírody od nelegálnych skládok dňa 11. apríla 2015
a zozbieraný odpad z chorára

Účastníci jesenného čistenia prírody od nelegálnych skládok,
a skládka odpadu v chorári

Maľovanie betónového plota okolo futbalového ihrisk

Zahájenie búracích prác na dome č. 39
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Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi sa v súvislosti s novým zákonom č. 79/2015 Z. z. zmenilo.
Zakazuje sa napríklad spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve
a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Z tohto dôvodu obec v mesiaci
november rozmiestnila ďalšie nové kontajnery na zber separovaného odpadu akými
sú: skolo, papier, tetra paky, kovy a plasty. Taktiež vysokoobjemové kontajnery
určené na objemnejší odpad umiestnené na priestranstve za školou.
Zákon rozšíril zber separovaného odpadu o zber použitých olejov. Obec na základe
tohto, vytvorila aj podmienky pre zber opotrebovaných olejov a neustálou edukačnou
činnosťou pôsobí na obyvateľov, aby odpad dôsledna separovali.
Okrem toho, obec zorganizovala 11. apríla a 7. novembra jarné a jesnné čistenie
prírody od nelegálnych skládok pod názvom „Chceme čistú prírodu“, na ktorom sa
zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, OZ Poza školu, členovia klubu
slovenských turistov a občania.
Objem nazbieraného odpadu bol približne 5 500 až 6 000 kilogramov. Situácia
s odpadmi je z roka na rok horšia, k čomu prispieva aj súčasný preferovaný životný
štýl orientovaný na spotrebu, konzum, majetníctvo a vlastné pohodlie.

Rozmiestnené nádoby na separovaný odpad
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Referendum o rodine
Aliancia za rodinu Slovenska sa rozhodla v roku 2015 iniciovať referendum o
OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku
odmietol z dôvodu jej nejasnosti. Ani jednu otázku súd nepovažoval za otázku
ľudských práv.
Kód obvodnej komisie pre referendum
309

Obec
506354

Okrsok
001

Deň konania referenda: 07.02.2015
Čas začiatku hlasovania:
7:00
Čas ukončenia hlasovania: 22:00
Vo volebnom okrsku našej obce boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených občanov za písaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie...1630
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky...........................0538
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov.................................................................0537
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov...................................................0533
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov...............................................0004
Znenie otázky

Počet hlasov
„ÁNO“

Počet hlasov
„NIE“

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?

0512

0018

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?

0513

0017

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?

0502

002
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Verejno – spoločenský život
Medzinárodný deň žien
K bížiacemu sa sviatku Medzinárodného dňa žien, ktorý si každoročne 8. marca
pripomína celý svet, starosta obce Mgr. Alojz Marček rozposlal dňa 06.03.2015
všetkým ženám od 18.rokov života pohľadnicu s blahoželaním.

Blahoželanie k MDŽ

Zasadili lipku zmierenia a lásky
Pri príležitosti 50. narodenín pána farára Mgr. Miroslava Lysičana starosta obce Mgr.
Alojz Marček s pánom farárom Miroslavom Lysičanom zasadili v odpoludňajších
hodinách 20.04.2015 vo farskej záhrade lipku, ktorá má v obci symbolizovať vzájomnú
spoluprácu s vedením obce, pánom farárom, ale aj s občanmi. V našej vlasti sa
oddávna uctieva lipa ako strom slovanskej vzájomnosti, priateľstva a lásky. Lipku
zmierenia a lásky venovala Veronika Marčeková č. d. 614.

Sadenie lipky – stromu zmierenia a lásky
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Slávili Svätého Floriána
Dňa 3.5.2015 v tunajšom chráme slávil Dobrovoľný hasičšký zbor Svätého Floriána
patrona hasičov. Svätá omša sa celá niesla v tomto duchu. Dobrovolní hasiči vo
svojom sviatočnom šate utvorili malý sprievod, a po omši sa presunuli do požiarnej
zbrojnice, kde sa konalo malé posedenie s občerstvením. Tejto slávnosti sa zúčastnil
aj starosta obce Mgr. Alojz Marček.

70.výročia ukončenia druhej svetovej vojny
K výzve prezidenta SR Andreja Kisku, aby na každom jednom hrobe človeka, vojaka,
ktorý položil svoj život pri oslobodzovaní našej krajiny, bola zapálená sviečka vďaky
sa pridali aj viacerí obyvatelia našej obce. 8.5.2015 pri príležitosti 70.výročia ukončenia
druhej svetovej vojny prichádzali počas celého dňa k nenápadnému pamätníku, ktoý
stojí na mieste pádu zostreleného amerického bombardéra Liberator B24 a zapaľovali
Sviečky vďaky a v tichosti čítali nápis na pamätnej tabuli pripomínajúcej tragédiu, pri
ktorej zahynul zadný strelec Roland W.Morin. Lietadlo bolo zostrelené 17.novembra
1944. Z deviatich mužov okrem zadného strelca Rolanda W.Morina a Edwina
Burkhardta, ktorý sa dostal k partizánom, napokon všetci skončili v zajateckých
táboroch v Nemecku.

Odhalenie pamätnej tabule rodákovi
V nedeľu 06.09.2015 sa v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie sa konala
svätá omša pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu a odhalenie pamätnej
kamennej dosky, hmotnej pamiatky na počesť rodáka Jána Bajzíka (1765-1839) –
kanoníka, učiteľa a zástupcu riaditeľa na kanoníckom, prepoštskom a biskupskom
lýceu v Kaloči. Kanoník na sklonku svojho života v roku 1838 inicioval zväčšenie a
rozčírenie farského kostola.
Pamätnú tabuľu umiestnenú na vonkajšej stene podvežia kostola odhalil a posvätil pán
farár Mgr. Miroslav Lysičan. Starosta obce Mgr. Alojz Marček zdôraznil v príhovore
význam tejto trvalej pamiatky, ktorá je výrazom vďaky zabudnutému rodákovi.
Pamätná tabuľa vznikla z iniciatívy Mgr. Martina Malu a poslankyne obecného
zastupiteľstva Marcely Malovej.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule rodákovi Jánovi Bajzíkovi
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Dobrovoľný hasičský zbor si prevzal cestnú automobilovú striekačku
CAS 32 - TATRA 815 DHZ
Dňa 05.09.2015 odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Omšení repasované vozidlo 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 Trenčianského samosprávneho kraja Jaroslav Baška a riaditeľ Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Igor Šenitko. Starosta obce
Mgr. Alojz Marček delegáciu privítal a po príhovore ministra vnútra spoločne uviedli
cestnú automobilovú striekačku šampanským vínom do života. Napokon CAS 32
posvätil aj pán farár Mgr. Miroslav Lysičan.
10. októbra v Trenčíne pred obchodným domom Laugarício si členovia Dobrovoľného
hasičského zboru pri prevzali podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka
protipovodňový príves. Obec plánuje rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Na tento účel
boli v rozpočte obce odsúhlasené finančné prostriedky na zrealizovanie projektovej
dokumentácie a všetkých náležitostí tomu prislúchajúcich. Treba však uviesť, že ak by
sa podarilo zohnať na tento účel finančné prostriedky z Eurofondov, financovanie tohto
projektu by sa uberalo týmto smerom, ako najúspornejšia varianta pre šetrenie
vlastných zdrojov.

Uvádzanie do života cestnej automobilovej striekačky CAS 32

Deň vojnových veteránov
12.11.2015 pri príležitosti Dňa vojnových veteránov si v lokalite Kamenica pri
pamätníku amerických letcov uctili pamiatku zmarených životov Chargé a´affaires
Veľvyslanectva USA v SR Liam Wasley a zástupcov mesta Trenčianske Teplice a
obce Omšenie. V minulom roku búrka zničila kríž, tak ho Mesto Trenčianske Teplice
dalo urobiť na novo. Kríž počas pietnej spomienky požehnal dekan Th. Mgr. Stanislav
Lugowski. Deň vojnových veteránov si svet pripomína v deň výročia ukončenia
1.svetovej vojny. Prímerie po štvorročnom krvavom konflikte bolo podpísané 11.
novembra 1918 v Compiégue vo Francúzsku. Vojnové hrôzy zostali hlboko vryté do
podvedomia ľudí, že po jej skončení bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových
veteránov.
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Účastníci spomienkovej slávnosti z 12.11.2015
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Kultúrno – spoločenský život
30.1. 2015 – Detský karneval
Miesto pre usporiadanie karnevalu bolo pripravené a vyzdobené v spoločenskej
miestnosti v obchodnom dome. Na deti čakali pekné ceny a rôzne súťaže. Hlavným
organizátorom karnevalu a diskotéky bola Obec Omšenie v zastúpení pracovníčky
kultúry Heleny Matuščinovej a za spolupráce členiek Rady rodičov, OZ Poza školu
a Miestnej akčnej skupiny Teplička. Deti oblečené za rôzne rozprávkové bytosti sa
veselo zabávali. Počas prezentácie si mohli nechať pomaľovať tvár, alebo dať si urobiť
glitrové tetovanie, ktoré vykonávala Renáta Marčeková. Po predstavení sa a úvodných
tancoch, porota v zložení: poslanec OZ a predseda kultúrnej komisie Ivan Horňák,
Majka Vániová za rodičov a nezávislá členka poroty Veronika Škrovánková toho času
žijúca v Anglicku mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie masky. Po dlhej úvahe
vybrali tieto masky:

1. miesto: „Snehová vločka“ – Sabina Václavová
2. miesto: „Lego postavička“ – Martin Ďuračka
3. miesto: „Snehová kráľovná“ – Tatiana Dorušincová

Organizátori podujatia odovzdali vecné ceny aj ďalším desiatim nápaditým a
zaujímavým maská. Napokon obdarovali aj ostatné deti. Vecné ceny zakúpila obec
Omšenie. Po ocenení masiek a obdarovaní, sa deti vyšantili pri diskotéke. Počas
diskotéky dievčatá z OZ Poza školu asistovali pri rôznych súťažiach, kde deti boli opäť
odmenené sladkou odmenou.
7.2.2015 – 4.ples Športovcov
Organizovátorom bola už po 4x Telovýchovná jednita Žihlavník Omšenie, občianske
združenie. Organizátori a sponzori podujatia sa postarali o skvelú zábavu. Vyzdobená
plesová miestnosť v športovom areáli bola veľmi pekne zladená. Privítanie sa
uskutočnilo pnúknutím poháru sektu a usadením na miesto. Po krátkom úvode a
príhovore starostu obce sa hostia navečerali. Hrala živá kapela a ľudia sa super
zabávali až do rána. Pri odchode z plesu každá žena dostala ružu.
14.2.2015 na Valentína sa konali Fašiangy.
Fašiangy patria k tradíciám spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími zvykmi
počas roka. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po
začiatok cirkevného pôstu – Veľkého pôstu, a to po Popolcovú stredu, nazývanú tiež
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Škaredá streda, ktorou sa pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý
trvá až do Veľkonočnej nedele.
Obyvatelia, ale i návštevníci z blízkeho i vzdialenejšieho okolia si v tradičnom duchu
vychutnali v Omšení na fašiangoch zabíjačkové hody a pravú fašiangovú zábavu. Tá
sa začala slávnostným sprievodom masiek. K dobrej nálade prispela speváčka a
heligonkárka Vlasta Mudríková a heligonkárka z Trenčianskej Turnej Renáta
Hromníková, ktorú na ozembuch sprevádzal Daniel Václav. Prezentovalo sa aj
dievčenské trio z Omšenia, orchester a detský folklórny súbor Dolinka pri Súkromnej
základnej umeleckej škole v Omšení a žiaci ZŠ a MŠ. Novinkou bola nielen súťaž
v jedení šišiek a zabíjačkovej kaše, ale i tombola. Záver celému podjatiu urobilo
pochovávanie basy členmi FS Dolina. V predajných stánkoch boli pre hladných
návštevníkov pripravené zabíjačkové špeciality: kaša, klobásy, jaterničky, tlačenka,
ale aj domáce šišky a grog na zahriatie. Rôzne drevené, prútené a keramické výrobky
od zručných remeselníkov potešili tiež nejedného návštevníka. Pre deti bolo
pripravené maľovanie na tvár a glitrové tetovanie. Záverečné poďakovanie od starostu
obce patrilo všetkým štedrým sponzorom a organizátorom podujatia.

Fašiangy 2015 v Omšení
26.4.2015 – 6.ročník Matičiarskeho výstupu na Omšenskú babu
Už po šiesty krát zorganizovali matičiari z MO MS z Trenčianskych Teplíc, Omšenia a
Trenčianskej Teplej výstup na Omšenskú babu. Podujatie sa niesolo v duchu
200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra, a konala sa pod záštitou starostu obce
Omšenia – Mgr. Alojza Marčeka. Výstupu sa zúčastnilo približne 120 matičiarov. Na
vrchole Baby si účastníci spolu s členkami Fsk. Dolina pod vedením Heleny
Matuščínovej zaspievali niekoľko slovenských národných a hymnických piesni, ktoré
sa rozliehali až do údolia. Program poeticky zakončila predsedníčka MO MS z
Trenčianskych Teplíc Zuzana Ďurmeková veršami Daniela Heviera „Poďakovanie
Ľudovítovi Štúrovi.“Po krátkom zaspomínaní sa zúčastnení odobrali do Michalového,
kde si opiekli špekačky, slaninku alebo klobásku. Podávalo sa aj čapované pivo. Aj
napriek počasiu, ktoré sa v odpoludňajších hodinách zmenilo na dážď, sa dobrá
nálada medzi účastníkmi nevytratila.

Účastníci 6. ročníka výstupu na Omšenskú Babu
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30.4.2015 – Stavanie mája
Zvyk stavať máje v Omšení sa zachoval až po súčasnosť. Nebolo tomu inak ani
v roku 2015.
Už tradične sa stavia v obci na námestí, a celú akciu každoročne organizuje obec
Omšenie. Pred jeho samotným postavením sa dievčence obliekli do ľudových krojov
za pomoci kultúrnej referentky Heleny Matuščinovej, aj s pani starostovou Renátou
Marčekovou. Takto oblečené začali zdobiť husté vetve vrcholu mája farebnými
stuhami. Nálada bola výborná a počasie všetkým prialo. Desiatky obyvateľov pozorne
sledovalo stavanie mája starým spôsobom pomocou lán a drevených „nožníc“, ktorých
sa chopili členovia dobrovoľného hasičského zboru a aktivační pracovníci. Po pár
minutách máj zapadol na svoje miesto. Podujatie spestril koncert žiakov hudobného
odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Omšení a dievčatá v krásnych krojoch
boli ozdobou celého podujatia. Následne aj v ďalších lokalitách obce začali postupne
vyrastať pestrofarebné máje. Starosta obce s manželkou a kultúrnou pracovníčkou
navštívili aj tieto lokality.

Zábery zo stavania mája
10.5.2015 – Deň matiek
Nastal krásny slnečný deň stvorený pre oslavu Dňa matiek. Mamičky, babičky a aj
ostatní spoluobčania si spríjemnili popoludnie posedením pri pestrom programe, ktoré
pripravila obec. Nedá mi nespmenúť deň pred akciou sa piekli svojpomocne zákusky,
ktoré sa podávali v nedeľu na akcii. Každá mamička, babička dostala zákusok, kávu
a džús pre deti zdarma. O kultúrny program sa postarala pani kultúrna referentka
Helena Matuščinová v spolupráci s Materskou školou, Základnou školou, Základnou
umeleckou školou. Do dobrej nálady nám ako hostia vystupoval súbor. A na koniec
nám spestrilo program Omšenské trio. V ponuke bolo aj vínko. Po skvelom
a príjemnom podujatíspokojne obyvatelia odchádzali domov.

Starosta obce počas slávnostného príhovoru k ženám - matká a účinkujúci
v programe
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31.5.2015 – Medzinárodný deň detí
V nedeľu zorganizovalo Občianske združenie Poza školu v spolupráci s DHZ Omšenie
a obcou Omšenie netradičnú oslavu dňa detí. Prípravy začali z rána, každí ktorí sa
staral o podujatie mal plné ruky práce. Priviezli nafukovací hrad, pripravovali sa
stanovištia, kde deti súťažili. Staršie deti piekli palacinky ako občerstvenie. Klauni sa
pripravovali na svoje vystúpenie. O druhej hodine aj napriek tomu,že podaktoré deti
mali I.sväté prímanie program sa spustil. Klauni Luky a Cukinko mali pripravené rôzne
súťaže na javisku. Hneď na prvej súťaži sa zúčastnil pán starosta s svojou manželkou.
A čo bolo hlavným bodom programu, no predsa pokus o zápis do Guinesovej knihy
rekordov. Mal sa pokúsiť o to silák Bimbo, čiže zdvihnúť 500kg činku. Po menších
problémoch sa mu to podarilo. Cez prestávky deti a rodičov zabávalo dievčenské trio.
Deti mohli súťažiť v siedmych rôznych discipínach. Každý kto absolvoval súťaže dostal
tombolový lístok, sladkosť, lístok na cukrovú vatu a lístok na jedlo (palacinky alebo
lángoše). Na záver sa napočítalo 70 zaregistrovaných detí. Popritom sa mohli deti dať
namaľovať. A načo najviac deti čakali na hlásenie požiaru, ktoré úspešne zvládli naši
hasiči. Bola použitá technická pena a deti v nej hľadali zatúľanú loptu. Poďakovanie
patrí všetkým deťom a mladým, ktorí pomáhali. Ďalej dospelým Valike, Macke,
Dorotke, Erike, Jarke a Gabike moderátorkám. Poďakovanie patrí aj DHZ Omšenie za
skvelú prácu pri hasení požiaru a nezabudneme na sponzorov obec Omšenie, Miestná
akčná skupina Strážovské vrchy, Potraviny u Repiny, Ján Kohút Kovospol, hostinec u
Trokana. A zvláštne poďakovanie pani Ličkovej za fotenie akcie.
5.9.2015 – 1. ročník Omšenských halušiek
V prvú septembrovú sobotu sa v našej obci uskutočnil 1.ročník súťaže v tradičnom
varení halušiek pod názvom „Omšenské halušky“. Aj keď z rána počasie príliš neprialo,
v priebehu dňa sa mraky roztrhali a vyšlo slnko. Do súťaže sa prihlásilo
7 družstiev a jedno družstvo mimo súťažne. Celé podujatie sa tešilo veľkému záujmu
návštevníkov nie len z obce, ale aj širokého okolia. Takýto záujem prekročil aj
očakávania organizátorov podujatia. Samostatná súťaž sa skladala z troch čiastkových
súťaží, a to: varenie bryndzových halušiek na rýchlosť, jedenie bryndzových halušiek
na rýchlosť a hodnotenie kvality pripravených halušiek. S najväčším počtom bodov za
všetky disciplíny získa víťazné družstvo. Odmenené boli tri družstvá krásnymi pohármi
a medailami s emblémom podujatia a ďalšie hodnotné ceny. Ako sa v priebehu súťaže
ukázalo, bola veľmi vyrovnaná, a súťažiaci predviedli kvalitné výkony. Celkovým
víťazom sa stalo súťažné družstvo Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy pod
vedením 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
z vystúpenia rôznych súborov, ale aj sprievodných súťaží, kde prihlásení záujemcovia
mohli preukázať svoju šikovnosť a kvalitu. V rámci kultúrneho podujatia vystúpili:
hudobná skupina Dievčenské trio, Bánovskí heligonkári, speváčka Renáta
Hromníková so svojimi hosťami, domáci folklórny súbor Dolina a dychová hudba
Omšeňanka. Súťažiaci si mohli zmerať sily v strieľaní 11 m kopov, v kopaní kopov na
presnosť, v pílení dreva na čas, jedení halušiek na čas, v pití piva na čas, v držaní 1 l
pohára s pivom na čas. Pre prvých troch boli zakaždým pripravené pripravené
hodnotné ceny. Vyvrcholením podujatia bolo losovanie tomboly, ktorá sa vďaka
ochotným a štedrým sponzorom vyznačovala skutočne kvalitnými cenami.
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Zábery z 1. ročníka Omšenských halušiek
Šarkaniáda
Dňa 15.9. 2015 sa uskutočnila na ihrisku Šarkaniáda pre všetky deti. Akciu pripravila
Základná škola s materskou školou v zastúpení vychovávateľky Renáty Marčekovej a
za spolupráce miestnych skautov v zastúpenie Miriam Bajzíková. Ako hostia a porota
boli pozvaní: skupina Freerun Slovakia: Michal, Dies, Denis, Halgi. Počas Šarkaniády
bol pre deti pripravený pestrý program a ceny pre víťazov rôznych súťaží. Súťažilo sa
v dvoch disciplínach, ktorých sa zúčastnilo 11 detí. Ostatné sa len prizerali. Prihlásili
sa: Danko Malý, Hana Šuláková, Matúš Šulák, Matej Škrovánek, Boris Kohút, Patrik
Tašár, Martin Tašár, Dorotka Moravčíková, Karin Bolebruchová, Mirko Tinka. Prvá
disciplína bola, ktorý šarkan vyletí čo najvyššie, a udrží sa vo vzduchu čo najdlhšie.
Porota sa zhodla na tomto poradí: 1.miesto: Karin Bolebruchová, 2.miesto: Hana
Šuláková, 3.miesto: Patrik Tašár. Deti boli odmenené vecnými cenami a odfotili sa
s porotcami.
Na výtarnú a tvorivú disciplínu sa prihlásili deti: Danko Malý, Kevin Bielik, Nika
Kukučová, Sebastián Mikuš, Vlado Uherko, Jakub Bajzík, Dorotka Moravčíková.
Porota rozhodla: 1.miesto: 3.trieda, 2.miesto: Danko Malý, 3.miesto: Kevin Bielik,Niky
Kukučová. Všetky deti na záver dostali účastnícky list s logom Šarkana. Za odmenu si
všetky deti zahrali fotbal s porotcami.

Víťazi „Šarkaniády“ so skupinou Freerun Slovakia
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18.10.2015 – Výstava pod názvom „Omšenské jabúčko“
sa v obci uskutočnila po niekoľkoročnej prestávke. Jej iniciátorom bol klub seniorov,
ktorý združuje občanov dôchodkového veku zaoberajúcich sa pestovateľstvom
a ovocinárstvom. Akcia sa konala v prístavbe kultúrneho domu, ktorá bola zaplnená
nielen plodmi každodennej pestovateľskej práce zanietených občanov, ale aj
výtvarnými dielkami žiakov a učiteľov základnej školy s materskou školou, ale aj
zručných seniorov.. Návštevníci si mohli pozrieť vzorky jabĺk, hrušiek, slivák, hrozna,
či orechov. Nechýbali ani gigantické kaleráby a tekvice. Spestrením výstavy bola
maketa chaty na Baskom s triangulačnou vymeriavacou vežou od modelára Františka
Marčeka č.d. 454 a výšivky Pavla Marčeka č.d.104. V ponuke nechýbala ochutnávka
koláčikov z arónie (čiernej jarabiny) a jabĺk, ovocných a rôznych bylinných čajov. No a
samozrejme sa súťažilo aj o najkrajšie jabĺčko, ktorej víťazmi boli: Rudolf Matuščin,
Ján Malo a Peter Mičko. V závere podujatia starosta obce Mgr. Alojz Marček odovzdal
diplomy a peňažné poukazy aj najúspešnejším občanom v súťaži „ O najkrajšiu úpravu
okolia domu v roku 2015“. Celé podujatie podporila obec Omšenie.
Ocenení boli:
 rodina Tašárová č.d.361
 rodina Vraždová a Strašková č.d.29
 Jaroslav Kyjac a Veronika Kyjacová č.d.432
 Ján Laššo a Marika Laššová č.d.226
 Viliam Marušinec a Zuzana Marušincová č.d.224
 Pavol Malo a Ľubica Malová č.d.643
 Ján Hoďko a Zuzana Hoďková č.d.690
 Milan Hollý a Renáta Hollá č.d.696
 Miloš Váni a Mária Vániová č.d.547
 Daniel Václav a Stanislava Václavová č.d.698

Víťazi súťaže „Omšenské jabúčko“ s ovocinármi a pestovateľmi

29.11.2015 Požehnanie spoločného adventného venca
V nedeľu – 29. 11. 2015 sa začal nový cirkevný rok a s ním aj advent. Neodmysliteľným
symbolom tohto obdobia je adventný veniec. Ten náš spoločný, ktorý bol umiestnený
na námestí v strede obce požehnal farár Mgr. Miroslav Lysičan. Svetlo adventného
venca je pre všetkých občanov znamením blížiacich sa sviatkov lásky a pokoja.
Napriek upršanému a chladnému počasiu zišlo sa na požehnaní niekoľko desiatok
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obyvateľov. Na pódiu starosta obce a kultúrna pracovníčka Helena Matuščinová mali
krátke prejavy a vľúdne slová, medzi ktorými zaspieval chrámový zbor. Celé podujatie
sa konalo v réžii obce.
Na príprave a zdobení adventného venca sa celý týždeň pred jeho požehnaním
podielali: Angela Homolová a aktivační pracovníci.
Vianočná výzdoba
Neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia bola aj vianočná výzdoba, ktorá
dotvorila atmosféru nielen adventného času, ale aj mikuláškeho jarmoku
a prichádzajúcich Vianoc.
Výzdobené bolo:
- pódium na námestí v strede obce (vyzdoba s čečinou);
- vchod do obecného úradu a balkón obecného úradu (girlandami);
- v interiéri obecného úradu pri pošte pribudol vianočný stromček s darčekmi
a dekoráciou okien zo živých vetvičiek
- vchod do základnej školy zdobil adventný veniec;
- pred pódiom na námestí v strede obce boli zasadené do kameninových nádob
dva mladé smreky;
- pri spoločnom adventnom venci na námestí v strede obce bol postavený
vianoční stromček.
Na výzdobe sa podieľali aktivační pracovníci, kultúrna pracovníčka Helena
Matščinová, Angela Homolová a realizačný tím vychovávateľka Renáta Marčeková,
Petra Balážová, Zuzka a Jakub Tvrdoňoví. O svetelnú výzdobu sa postarali elektrikári
z našej obce, pán Marian Kijac a pán Ján Fortuna.

Požehnanie adventného venca
6.12.2015 - Mikulášsky jarmok a zapálenie druhej adventnej sviečky
V druhú adventnú nedeľu 6.decembra opäť tak, ako každý rok zavítal do dediny
Mikuláš s Anjelmi a čertovskou družinou. Najprv pochodili celú dedinu na koči a potom
sa zastavili na námestí. Ale, aby to deti nemali také jednoduché, museli si balíček od
Mikuláša zaslúžiť zaspievaním pesničky, alebo zarecitovaním básničky. Príchod
Mikuláša bol spestrený mikulášskym jarmokom plným vôní, chutí a piesní
heligonkárov. Občianske združenie Poza školu lákalo maškrtníkov do detskej
reštaurácie na slané a sladké dobroty. Ľudia sa mohli zohriať vareným vínom
a vianočným punčom, alebo horúcimi zemiakovými plackami. V rôznych stánkoch
boli v ponuke varešky a iné výrobky z dreva pre domácnosť, prútené košíky, bižutéria,
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hračky pre deti, ale aj medovina. No a ako by to bolo, aby deti neboli pomaľované na
tvár, ktoré sponzoroval starosta Mgr. Alojz Marček.
MO Matice slovenskej, Klub seniorov a Základná škola s materskou školou pripravili v
prístavbe kultúrneho domu výstavu pod názvom „Dva svety“ – svet minulosti a svet
súčasnosti, kde boli ukážky vianočnej výzdoby týchto dvoch svetov. Okrem toho boli
vystavované dobové predmety, výšivky a Betlehemy. Nainštalované dva rôzne
vianočné stromčeky a prestreté dva štedrovečerné stoly veľmi zaujali návštevníkov.
Na záver celého podujatia Mikuláš so starostom obce zapálili druhú sviečku na
spoločnom adventnom venci.

Mikuláš pri zapaľovaní druhej adventnej sviečky

Výstava „Dva svety“
13.12.2015 – Tretia adventná nedeľa a zapálenie tretej adventnej sviečky
Na tomto podujatí sa prezentovala Súkromná základná umelecká škola v Omšení,
ktorá si pripravila koncert. Koncert sa niesol v duchu vianočnej atmosféry v
spoločenskej miestnosti v obchodnom dome. Deti sa prezentovali rôznymi tancami,
spevmi a aj s príjemnou predvianočnou hudbou. Na záver koncertu starosta obce
úprimne poďakoval učinkujúcim žiakom a odovzdal kyticu kvetov riaditeľke ZUŠ Elene
Buranovej. Následne sa všetci prítomní presunuli k adventnému vencu, kde tretiu
adventná sviečka zapálil starosta obce Mgr. Marček so svojou zástupkyňou Marcelou
Malovou.
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20.12.2015 – Štvrtá adventná nedeľa a zapálenie štvrtej adventnej sviečky
Folklóra skupina Dolina pripravila pre divákov v spoločenskej miestnosti obchodného
domu vianočné podujatie pod názvom „Od Ondreja do Troch kráľov, ktorého úlohou
bolo spoznávanie vlastných koreňov cez zvyky, vinše a koledy predvianočného i
vianočného obdobia.

Zábery z vianočného programu „Od Ondreja do Troch kráľov“

Popritom bola vyhlásená súťaž o najlepšie vianočné pečivo, ktoré návštevníci mohli
ochutnať a dať hlas tomu, ktoré im najviac chutilo. Prvé miesto získala Mária
Čermáková z Baračky, druhé miesto Anna Gulišová č. d. 635 a tretie miesto pani
Marie Ličková č.d. 633. Všetky tri boli odmenené vecnými cenami.
Po krátkej prestávke odovzdal starosta obce Ďakovné listy za celoročnú prácu, ochotu
a dobré skutky pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce:








Folklórnej skupine Dolina
Lenke a Mariánovi Uherkovým
Občianskemu združeniu Poza školu
Danielovi a Stanislave Václavovým
Miriam Bajzíkovej - skautský oddiel Baba – Omšenie
Dobrovoľnému hasičskému zboru
Klubu seniorov
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Ocenení ďakovným listom od starostu obce
Po skončení oficiálnej časti vianočného podujatia, mohli všetci prítomní ochutnať
tradičné vianočné jedlá, ktoré sa varili v tomto regióne a v obci Omšenie. Boli to
napríklad makové pupačky, kapustnica, slivková omáčka, krúpková kaša. K dobrej
nálade sa hralo na harmonike, ozembuchu a popritom sa spievalo. Poslednú adventnú
sviečku na spoločnom venci zapáli starosta obce Mgr. Alojz Marček. Všetci si popriali
krásne, šťastné a príjemné vianočné sviatky a spokojní, uvoľnení sa pobrali domov.
31.12.2015 Silvestrovský výstu na Omšenskú babu
Tak ako každý rok, aj v roku 2015 členovia Klubu slovenských turistov z Omšenia
zorganizovať „Silvestrovský výstup na Omšenskú babu“, jednu z dominánt
Strážovských vrchov. Počasie účastníkom prialo - bolo pekne, slnečno a teplo.
Niektorí išli tradičnou cestou a niektorí sa vybrali hore skalami kde je stúpanie prudké,
ale krátke. Obe trasy však končia na vrchole Omšenskej baby pri dvojkríži vo výške
668 m n.m. Kríž bol postavený členmi KST roku 1993 na pamiatku vzniku Slovenskej
republiky.V Michalovom pri zostupe sa mohli účastníci výstupu občerstviť a vychutnť
si tak posledné hodiny stareho roka 2015.

Účastníci silvestrovského výstupu na Omšenskú babu
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Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Omšení v roku 2015:


prívítal v mesiaci máj a november novonarodené detí – nových občanov
Omšenia. Privítanie bolo spojené so odovzdaním peňažných a kvetinových
darov a so slávnostným zápisom do pamätnej knihy;

Z ľava: starosta Mgr.Alojz Marček,zástupkyňa Marcela
Malová a deti z MŠ počas svojho vystúpenia v programe

Faustína Priadková,Lukáš Koteš,Marek Samuhel,Matej Fízeľ,
Tomáš Čurík,Viktor Tvrdoň







ZPOZ návštívil 22 občanov – jubilantov. Návštevy sa vykonali bez časového
obmedzenia po dohode s rodinnými príslušníkmi v mieste bydliska, alebo v
Domovoch sociálnych služieb po dohode s ich vedením;
zúčastnil sa rozlúčky predškolákov s materskou školou, kde obec deti obdarovali
pastelkami;
ZPOZ bol prítomný na slávnosti lúčenia sa so žiakmi IX.ročníka ZŠ s MŠ;
zúčastnil sa privítania žiakov prvého ročníka základnej školy s materskou školou
a deťom venovali knížky. Pre spomienku na tento deň si deti prevzali od
zástupcov obce knižky a zapísali nesmelým písmom do pamätnej;
zúčastnil sa na ukončení školského roka 2014/2015 pred budovou ZŠ s MŠ;
11.12.2015 pripravil v spolupráci s pracovníkmi obce vianočné posedenie s
dôchodcami v spoločenskej miestnosti obchodného domu. Vianočnú atmosféru
dotvoril vianočný stromček, dekorácia stolov a pripravené darčeky. Po zapísaní
sa do pamätnej knihy a prebraní si darčeka, usadili sa všetci za prestreté stoly.
Seniorov privítala poslankyňa Marcela Malová, ktorá zároveň požiadala starostu
obce o slávnostný príhovor. Starosta vrúcnymi slovami privítal seniorov,
poďakoval im a poprial hlavne pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky.
Prichystaná bola kapustnica, čaj, varené víno, slané pagáčiky a sladké koláčiky.
Pre každého pozvaného senióra od veku 75.rokov vyššie bol pripravený darček.
V upletenom košíku si odniesli kalendáre, utierky, čajíky a medovníkové
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srdiečka. S programom sa predstavili žiaci základnej školy s materskou školou
a pridali sa aj žiaci súkromnej základnej umeleckej školy. Dokonca im hral
akordeonista Ladislav Žižko aj so svojou speváčkou Dankou na želanie. S
dobrou náladou, prehodením pár slov medzi sebou, zaspomínaním si sa
odobrali spokojní domov.

Privítanie seniorov na stretnutí 11.12.2015

Z programu venovaného seniorom a darčeky pre seniorov
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Obecná knižnica
Činnosť knižnice sa i v roku 2015 musela prispôsobiť na znížený pracovný
úväzok knihovníčky na 3,75 hodiny denne. Nakoľko knižnica bola z rôznych
dôvodov / čerpanie dovolenky za 2 roky, revízia knižného fondu, nákup literatúry
a iné dôvody /zatvorená prerušovane takmer 3 mesiace, odzrkadlilo sa to i v
mierne zhoršených výsledkoch činnosti oproti roku 2014.
Snažili sme sa čitateľom pripomínať významné výročia osobností jubilujúcich
v roku 2015, odporúčať im ich literatúru i literatúru slovenských autorov.
Uskutočnili sa informačné besedy pre 1-5.ročník ZŠ, rozprávkové dopoludnia
pre deti MŠ. Chýbajúcu náučnú literatúru zabezpečovala medziknižničnou
výpožičnou službou /MVS/ z iných knižníc. Počas celého školského roka
prebiehala súťaž o najlepšieho čitateľa knižnice. Najviac kníh prečítala Lenka
Horňáková ml. , najmladšou čitateľkou bola Kristínka Grabczak.
Koncom roka 2014 bol vypracovaný projekt „Viac kníh, viac čitateľov, väčšia
spokojnosť“ a následne v roku 2015 Ministerstvom kultúry SR schválený. Na
nákup kníh tak knižnica získala 8OO € so spolufinancovaním obce 152,04 €,
celkom 952,04 €, za čo bolo zakúpených 147 zv. kníh.
Knižnica spolupracovala so ZŠ - návštevy knižnice počas hodín literatúry,
výber vhodnej literatúry na recitačné súťaže, pomoc pri výbere náučnej
literatúry na rôzne projekty, i s MŠ –rozprávkové dopoludnia, recitačná súťaž
„Malý recitátor“.
V mesiaci novembri sa uskutočnila revízia knižného fondu, knižnica evidovala
9740 knižničných jednotiek, nebola zistená žiadna strata.
V roku 2015 mala knižnica 261 aktívnych používateľov knižnice, ktorí si
vypožičali 4914 knižničných jednotiek.
Otváracie hodiny knižnice boli upravené tak, aby nebola narušená spolupráca
so základnou i materskou školou. Knižnica sa nezatvárala ani počas obedňajšej
prestávky, aby si deti z horného a dolného konca obce mohli vymeniť knihy
hneď po vyučovaní.
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Obecné noviny
Omšenské noviny si v roku 2015 pripomenuli 20 rokov svojej existencie. Svoju
prvú stránku začali písať 14. apríla 1995. V roku 1995 novozvolené obecné
zastupiteľstvo a starosta obce mali veľa predsavzatí a plánov. Internetové
stránky vtedy obec ešte nemala, a tak všetci mali záujem, aby o činnosti a
aktivitách obecnej samosprávy mali občania čo najviac informácií. Keď sa
noviny rodili, redakcia v zložení: Mgr. Marta Hollá, Marie Ličková, Marcela
Malová, Ľubica Malová, Ing. Ondrej Marček, PaedDr. Alena Marčeková a
Rudolf Trokam st. nemali veľké skúsenosti s takouto prácou, ale mali veľké
odhodlanie prinášať obyvateľom informácie, ktoré ich zaujmú.
Dvadsať rokov existencie novín predstavuje 80 vydaných čísiel, v ktorých si
čitatelia našli množstvo fotografií
a informácií z činnosti obecného
zastupiteľstva, škôl, občianských združení, športu, histórie a iných oblastí života
obce. Po obsahovej a i personálnej stránke prešli noviny viacerými zmenami,
pretože noviny žijú s obcou a menia sa spolu s jej potrebami. V súčasnosti, keď
obec má aj svoju webovú stránku, noviny sú stále viac vyhľadávané a
očakávané. A vďaka internetu si aj naši rodáci v zahraničí môžu Omšenské
noviny prečítať, lebo tieto sú zverejnené aj na obecnej webovej stránke.

V roku 2015 noviny vyšli nasledovne:





Číslo 1
Číslo 2
Číslo 3
Číslo 4

marec 2015
júl
2015
október 2015
december 2015

Nakoľko v roku 2015 dlhoročný prispievateľ článkov do omšenských
novín zomrel, uvádzam jeho príspevky, ktorými obohatil Omšenské
noviny
Martin GALIOVSKÝ (30.XII.1922 Omšenie – 21.II.2015 Trenčín)
BIBLIOGRAFIA príspevkov do Omšenských novín:
Naša dedina v dobe chudoby. In: Omšenské noviny, ročník IX, číslo 2, apríl
2003, s. 5.
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Naša dedina v dobe chudoby – pokračovanie. In: Omšenské noviny, ročník IX,
číslo 3, júl 2003, s. 5.
Povesť o vodnárovi. In: Omšenské noviny, ročník IX, číslo 5, november 2003,
s. 5-6.
Povesť o Babe. In: Omšenské noviny, ročník X, číslo 1, január 2004, s. 6.
Veľkonočné sviatky jari. In: Omšenské noviny, ročník X, číslo 1, január 2004, s.
3-4.
Kultúrny dom. In: Omšenské noviny, ročník X,, číslo 2, júl 2004, s. 3-4.
Stal sa zajatcom Nemcov. In: Omšenské noviny, ročník X, číslo 3, október 2004,
s. 8.
Vianoce. In: Omšenské noviny, ročník X, číslo 4, december 2004, s. 4-5.
Povesť o Kameniciach. In: Omšenské noviny, ročník XI, číslo 1, marec 2005, s.
5-6.
Povesť o Turkoviciach. In: Omšenské noviny, ročník XI, číslo 2, júl 2005, s. 67.
Moje spomienky prežité v čase totálnej vojny. In: Omšenské noviny, ročník XI,
číslo 2, júl 2005, s. 7-8.
Neuveriteľné príhody. In. Omšenské noviny, ročník XI, číslo 4, november 2005,
s. 5-6.
Moje spomienky prežité v čase totálnej vojny. II. časť. In: Omšenské noviny,
ročník XI, číslo 4, november 2005, s. 7-8.
Moje spomienky prežité v čase totálnej vojny. III. časť. In: Omšenské noviny,
ročník XII, číslo 2, apríl 2006, s. 7-8.
Moje spomienky prežité v čase totálnej vojny. IV. časť. In: Omšenské noviny,
ročník XII, číslo 4, november 2006, s. 10.
Vznik JRD v našej obci. In: Omšenské noviny, ročník XIII, číslo 2, apríl 2007, s.
5.
Život v našej obci po prvej svetovej vojne. In: Omšenské noviny, ročník XIII,
číslo 3, júl 2007, s. 5.
Povesť o Kamenných vrátach. In: Omšenské noviny, ročník XIII, číslo 5,
december 2007, s. 5-6.
Moje spomienky na detstvo. In: Omšenské noviny, ročník XIV, číslo 2, jún 2008,
s. 4.
Dejiny nášho kostola, časť 1. In: Omšenské noviny, ročník XIV, číslo 3,
september 2008, s. 4.
Dejiny nášho kostola, časť II. In: Omšenské noviny, ročník XIV, číslo 4,
december 2008, s. 3.
Moje spomienky na detstvo – 1. časť. In: Omšenské noviny, ročník XV, číslo 1,
apríl 2009, s. 9.
Moje spomienky na detstvo – 2. časť. (v novinách chybne uvedené ako 1. časť)
In: Omšenské noviny, ročník XV, číslo 2, júl 2009, s. 7.
Udalosti v Trenčianskych Tepliciach v čase vypuknutia SNP. In: Omšenské
noviny, ročník XV, číslo 3, október 2009, s. 4-5.
Mlyny v našej obci. In: Omšenské noviny, ročník XV, číslo 2, júl 2010, s. 4-5.
Mlyny v našej obci II. časť. In: Omšenské noviny, ročník XVI, číslo 3, október
2010, s. 4-5.
Výber z histórie Slovenska i z našej obce – Časť 1. In: Omšenské noviny, ročník
XVI, číslo 4, december 2010, s. 4.
Výber z histórie Slovenska i z našej obce. – Časť II. In: Omšenské noviny, ročník
XVII, číslo 1, apríl 2011, s. 4-5
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Školstvo
Základná škola s materskou školou v Omšení
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
V školskom roku 2014/2015 nenastali výrazné zmeny v prevádzke školy a školských
zariadení.
Identifikačné údaje školy: IČO: 36125954
Webová stránka školy: www.zsomsenie.estranky.cz
Údaje o zamestnancoch školy:
Počet zamestnancov školy spolu: 29, z toho v ZŠ 20, MŠ 5 a v ŠJ 4.
V základnej škole pracuje 15 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických
zamestnancov.
Od 16.10.2014 nastúpila na materskú dovolenku Mgr. Katarína Škrovánková, ktorú
zastupuje Mgr. Eva Tomášiková.
Vo februári odišla na materskú dovolenku vyučujúca 3. ročníka PaedDr. Monika
Remenárová, r. Hoštáková, za ktorú zastupovala do 30.6.2015 Mgr. Soňa Nyitraiová
a od 1. 9. 2015 zastupovala Mgr Marcela Laššová, ktorú nahradila od 11.9.2015 Mgr.
Katarína Habšudová.
K 30.6.2015 odišiel do starobného dôchodku Mgr. Milan Koža – vyučujúci telesnej
výchovy a propagátor florbalu a športovej výchovy na škole i v obci.
V materskej škole sú zamestnaní 4 pedagogickí a 1 nepedagogická zamestnankyňa.
Po odchode učiteľky MŠ Bc. S. Brezovákovej na materskú dovolenku zastupovala
dôchodkyňa M. Ludvová, od 25.8.2014 až doteraz zastupuje Mgr. Lenka Uherková.
V školskej jedálni pracujú vedúca ŠJ a 2 kuchárky a od 1.10.2015 na polovičný
úväzok Angela Homolová, ako pomocná sila v kuchyni.
Personálne obsadenie školy v školskom roku 2014/2015
Stav k 30.6.2015:
Vedenie školy:
PaedDr. Alena Marčeková
- riaditeľka školy
Mgr. Ľubomíra Bieliková - zástupkyňa riad. školy pre ZŠ
Anna Weberová
- zástupkyňa riad. školy pre MŠ
Mgr. Katarína Homolová - vých. poradkyňa
Pedagogickí zamestnanci:
Predprimárne vzdelávanie (MŠ):
Mgr. Lenka Uherková
Alena Šandorčinová
Renata Hollá
Primárne vzdelávanie (1. stupeň):
48

Mgr. Tatiana Pavlíková
Mgr. Zuzana Jánošíková
Mgr. Soňa Nyitraiová, (PaedDr. Monika Remenárová –MD)
Mgr. Zuzana Tobolová

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň):
Mgr. Eva Tomášiková, (Mgr. Katarína Škrovánková –MD)
Mgr. Katarína Homolová
Ing. Soňa Široká
Mgr. Mária Hálová
PhDr. Viera Kudlíková

5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Bez triednictva:
Mgr. Milan Koža
Ing. Marta Lukáčiková
Mgr. Miroslav Lysičan
Školský klub detí
Renáta Marčeková vychovávateľka
Nepedagogickí zamestnanci školy:
ZŠ: Mgr. Monika Rochová
referent pre rozpočet a financovanie
Anna Bielikováreferent personálnych a mzdových činností
Ján Marček školník, údržbár, (kurič cez vykurovacie obdobie)
Magdaléna Horňáková
upratovačka
Pavla Balážová
upratovačka nahradila Miriam Bajzíkovú od1.3.2015
MŠ: Viera Ďuračková
upratovačka
ŠJ: Jana Bajzíková
vedúca ŠJ
Anna Samuhelová
kuchárka
Emília Matejovičová kuchárka
2. Údaje o žiakoch školy
a) Materská škola: Počet zapísaných detí: 47, z toho 16 detí, ktoré sa pripravovali na
ďalšie vzdelávanie v ZŠ
Odklad povinnej školskej dochádzky: 0 detí
Základná škola: Stav k 30.6.2015
I. stupeň
II.stupeň
Spolu

Počet
67
73
140

chlapci/dievčatá
39 / 28
27 / 46
66 / 74

ŠKD

31

1 oddelenie

V 2. ročníku 1 žiak bol oslobodený od dochádzky do školy a 1 žiačka mala povolenie
plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
b) Zápis do 1. roč. sa uskutočnil v dňoch 4. februára 2015
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka: 19, z toho 2 žiaci budú plniť povinnú
Školskú dochádzku mimo územia SR. 16 žiakov bolo zaškolených v MŠ.
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c) Žiaci s ukončenou školskou dochádzkou v 9. ročníku: 22, v nižšom ročníku: 0
Testovanie 9 – 2015 sa uskutočnilo 15. 04. 2015
Základné údaje

22

Slovenský jazyk
a literatúra
22

8,36
41,82%
3,18
10,54
52,68%

13,09
54,55%
3,18
15,02
62,58%

- 10,86%

- 8,03%

Matematika

Počet žiakov testovaných z daného
predmetu
Priemerný počet bodov školy
Priemerná percent. úspešnosť
Priemerná známka žiakov školy
Priemerný počet bodov v rámci SR
Priemerná percent. úspešnosť v rámci
SR (národný priemer)
Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru
Umiestnenie žiakov na stredných školách
Názov typu školy

Počet žiakov

OA

1

SPŠ

3

SOŠ – HA-5 ročné

1

SOŠ – 4 ročné

14

SOŠ – 3 ročné

3

SPOLU

22/13 dievčat

Názov školy

Počet žiakov

Obchodná akadémia Trenčín

1

SPŠ Dubnica n/Váhom

3

SOŠ zdravotnícka, Braneckého 4, Trenčín - (4 roč. št.)

1

Dopravná akadémia

1

SOŠ obch.a sl. Hotelová akadémia (5.roč.)

1

SOŠ Ivanka pri Dunaji

1

SOŠ Pod Sokolice 14, Trenčín (4-roč.)

3

SOŠ obchodu a služieb –TN – (4-roč.)

3

SOŠ obchodu a služieb – TN - (3 roč. št.)

2

SOŠ Pod Sokolice 14, TN - (3 roč. št.)

1

SOŠ Štúrova –Dubnica n/ Váhom

1

Súkromná SOŠ Trenčín

4

Spolu
d) Prospech:
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Žiaci boli vo všetkých predmetoch klasifikovaní známkou
Prospech
Prospeli
s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
spolu

1.- 4. roč. 5.- 9. roč.
38
10
18
1
67

12
23
38
0
73

Spolu
50
33
56
1
140

1. polrok

prospelo
137

neprospelo
2 (na II.st. v 5.ročníku
a v 9. ročníku)

2. polrok

139

1 (na I.st. v 1.ročníku)

Primárne vzdelanie získalo
66 žiakov
Nižšie sekundárne vzdelanie
získalo 73 žiakov

e) dochádzka

Na I. stupni
Na II. stupni
Spolu za I.
a II.st.
priemer na
žiaka

celkový počet
vymeškaných
hodín
3585
6924
10509

ospravedlnených neospravedlnených:

75,6

3579
6902
10481

6
22
28

75,4

0,2

f) Správanie, výchovné opatrenia
nebola udelená znížená známka zo správania
výchovné opatrenia:
I.stupeň : Pokarhanie triednym učiteľom: 3+1 žiak
Pokarhanie riaditeľkou školy: 1 žiak
II.stupeň : Napomenutie triednym učiteľom : 2+3 žiaci
Pokarhanie triednym učiteľom: 1+ 1 žiak
Pokarhanie riaditeľkou školy: 1 žiak
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odmeny:
Za výborný prospech, zodpovedný prístup k plneniu školských povinností a za
aktivitu v mimoškolskej činnosti boli žiaci odmenení nasledovne:

Pochvala triednym učiteľom
Knižné odmeny
Diplomy
Vecné odmeny
SPOLU

I.stupeň
4
15
16
35

II.stupeň
3
10
10
6
29

SPOLU
7
25
26
6
64

3. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
Vyučujúce sa zúčastňujú seminárov a školení organizovaných MPC v Trenčíne, príp.
subjektami, ktorí sú garantmi projektov, do ktorých sa škola zapojila.
Riaditeľka je zaradená do funkčného vzdelávania od februára 2014. Do kontinuálneho
špecializačného vzdelávania sú prihlásené 2 učiteľky (koordinátor prevencie a vých.
poradca).
Do projektov organizovaných MPC, VÚDPaP, ŠIOV, UIPŠ - zapojených 5 učiteliek
a učiteľky biológie, chémie, fyziky, techniky a anglického jazyka.
V materskej škole sú Weberová Anna - aktualizačné vzdelávanie: Rozvíjanie
predčitateľskej gramotnosti v materskej škole. Mgr. Lenka Uherková ukončila
magisterské štúdium : učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
4. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Základná škola s materskou školou sídli v 2 budovách a využíva športovú halu telocvičňu:
V oblasti materiálno-technického vybavenia základnej školy boli priebežne
vybavované jednotlivé kabinety novými učebnými pomôckami. Začiatkom
kalendárneho roka bola zrekonštruovaná športová hala - telocvičňa. V priestoroch
bývalej cvičnej kuchynky bola
po renovácii zriadená počítačová multimediálna učebňa, ktorá je plne vybavená 14
počítačmi s dataprojektorom a využívajú ju aj predškoláci. Obnovené boli aj počítače
v počítačovej učebni. Z projektov, do ktorých sme sa zapojili, máme nainštalované
interaktívne tabule v 4 triedach. V jarných mesiacoch bola zrekonštruovaná strecha na
vestibule základnej školy, schody hlavného vchodu a bezbariérový prístup. V období
letných prázdnin 2015 bola dokončená na budove ZŠ výmena všetkých plastových
okien a v spolupráci s obcou aj vymaľovanie 5.triedy, vestibulu, dielne a okenných
špaliet. Dokončuje sa aj úprava okolia školy. V rámci projektu „Podpora polytechnickej
výchovy na základných školách“ boli doplnené kvalitné učebné pomôcky do kabinetov
v predmetoch technika, chémia, fyzika a biológia.
V materskej škole boli učebne vybavené novými didaktickými a kreatívnymi
pomôckami. Bola obnovená podlahová krytina. Potrebná je výmena svietidiel za
úsporné a aj rekonštrukcia toaliet.
V školskej kuchyni plánujeme zakúpenie a inštaláciu odsávača pár.
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5. Voľno - časové aktivity základnej školy
a) Záujmová činnosť:
V rámci mimoškolských aktivít pracovalo v škole 7 záujmových krúžkov:
Malý zvedavko -Mgr. Z. Jánošíková
Šikovné ruky -R. Marčeková
Turisticko-fotografický krúžok -Mgr. K. Homolová
Florbalový krúžok - Mgr. M. Koža
Krúžok anglického jazyka – Mgr. M. Hálová
Azetko – Mgr. T. Pavlíková
Turistický krúžok – Mgr. Z.Tobolo
Pri príležitosti Pamiatky zosnulých vyrobili deti z krúžku Šikovné ruky za pomoci
vychovávateľky Renáty Marčekovej veľké kvetinové srdce, ktoré položili na miestnom
cintoríne ku krížu, ako spomienku na všetky deti, ktoré ako maličké zomreli.

V priebehu šk. roku 2014/2015 boli v oblasti kultúrnej, športovej a vedomostnej
uskutočnené nasledovné akcie:
b) Kultúrne podujatia, výstavky, školské aktivity:
Deň mlieka (žiaci si priniesli do školy na desiatu mlieko)
Aranžovanie jesenných plodov (ovocie a zelenina) + výstava prác z prírodných
materiálov
Výstava kníh spojená s predajom
Divadlo: Čert a Káča
Naša obec –projekty a výstavka
Dopravná výchova – 1. stupeň
Šarkaniáda
Detský čin roka – detská porota
Anglické divadlo v TN – O červenej čiapočke
Tanečná akadémia Laciho Strike
Mikuláš v škole
Mikulášsky jarmok v obci
Pečenie medovníkov
Aranžovanie a výstava vianočných predmetov a dekorácií v priestoroch školy
Vianočná akadémia
Fotenie žiakov 1. ročníka
Záložky do knihy spájajú triedy
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Naša obec – výstava budovy obce -projekt
Zápis do 1.ročníka – 19 žiakov
Besiedka s rodičmi 1.ročníka
Karneval
Plavecký kurz 3.ročník - Trenč. Teplice
Testovanie 9-2015
Bábkové divadlo O Jankovi Polienkovi- MŠ+1.roč.
Výstava kníh spojená s predajom
Výstava a prezentácia: Biblia na kolesách - 7.roč.
Čitateľský maratón 5.- 9. r.
Zber papiera 3749 kg
Divadlo – Guliverov denník
Výstava veľkonočných predmetov a dekorácií v priestoroch školy, drevených plastík
Výstava predmetov z recyklovaného materiálu ku Dňu Zeme v priestoroch školy
Zbierka – Deň narcisov
Výstava: Ján Dedík a liečivé byliny mikroregiónu Teplička v Trenč.Tepliciach
Fotenie žiakov a tried na konci školského roku
Kurz spoločenskej výchovy a tanca 9.roč.spolu so ZŠ Trenč.Teplice ukončený
záverečným večierkom v Kursalóne : „Venček“
Účelové cvičenie – teoretická a praktická časť
Didaktické hry 1.- 4.roč.
Nácvik požiarneho poplachu
Fyzikálne pokusy – putovná výstava
Otvorená hodina v 1.ročníku pre MŠ
Kultúrny program ku Dňu matiek
Výchovný koncert ZUŠ
Zdravá výživa: Viem, čo konzumujem-7.roč, Pyramída zdravia -8.roč., Rodinné
recepty, 9.roč.
Prijatie žiakov 9. ročníka u starostu obce –rozlúčka a zápis do pamätnej knihy
Úprava školského areálu ku Dňu Zeme
Výstava žiackych prác z recyklovaného materiálu ku Dňu Zeme v priestoroch škols.
areálu
Fotenie tried na konci školského roku
Vo výtvarnej súťaži „Ako si predstavujem úpravu detského ihriska“ sa zúčastnilo 16
detí. Všetky malé dielka boli zverejnené na výstave a deti pozvané na audienciu
k starostovi obce, kde boli odmenené sladkosťami. Víťazovi súťaže Adriánovi
Pončákovi bola za odmenu odovzdaná veľká torta.

Torta pre víťaza súťaže Andriána Pončáka
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Besedy a prednášky:
Prevencia kazovitosti chrupu (1.-4.roč.)
Sexuálna výchova (8.-9.roč.)
Týždeň jablka –beseda o odrodách spojená s výstavkou
Beseda so spisovateľkou S.Havelkovou
Beseda s J. Somrom Archeologické nálezy
Beseda so zdravotnou sestrou 2.roč.
CPPPaP Trenčín: Moja životná cesta –Kiberšikana
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v TN:
Dopravná výchova /1.-4. ročník/
Regionálny úrad verejného zdravotníctva odbor popora zdravia:
Zuby a prevencia zubného kazu MŠ + 1.až 4.ročník
Sexuálna výchova pre 2. stupeň ZŠ 8.- 9.roč.
Literárne pásmo „200.výročiu narodenia Ľudovíta Štúra“- v 6.- 9. roč. – členky MS
Trenč. Teplice
Beseda o drogách s bývalým narkomanom Goranom v spolupráci so ZŠ Trenč.
Teplice a Dolná Poruba v Kursalóne
Relácie do školského rozhlasu:
Mesiac úcty k starším
Deň mlieka
Deň jablka
Mesiac boja proti drogám
Medzinárodný deň žien
Deň učiteľov
Svetový deň vody a meteorológie
Marec mesiac knihy
Deň narcisov
Deň Zeme
Súťaže:
Školské kolo „Trenčianske hodiny“
Trenčianske hodiny – okresné kolo 2žiaci (2.roč a 9.roč.)
Vianočný turnaj „Človeče nehnevaj sa“
Súťaž v dopravnej výchove 1. - 4.roč. /32 žiakov/
Envirootázniky – zapojilo sa 5 žiakov
Komparo – MAT, SJL – 9. roč.
iBobor – 8. a 9.roč. - zapojilo sa 19 žiakov –7 ž. získali diplom
Pytagoriáda – 3., 4., 5. roč.,zúčastnilo sa 23 žiakov – 2 úspešní riešitelia
Pytagoriáda – 6., 7., 8. roč.,zúčastnilo sa 14 žiakov: 3 úspeš. riešitelia
Pytagoriáda – okresné kolo -TN – zúčastnili sa 3 žiaci
Matematický klokan – 32žiakov, z toho 2 úspešní riešitelia
Matematická olympiáda – školské kolo 4 ž.; okresné kolo 2 žiačky 6.roč.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo Trenčín – 5 žiaci
Olympiáda z ANJ – školské kolo - 5 žiakov
biblická olympiáda – školské kolo 4 žiaci a dekanátne kolo – 4 žiaci
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zapojenie sa do výtvarných súťaží:
- Máme radi šťastné konce,
- Európa pomáha – pomáha Európa?,
- Maľujeme s Primalexom,: ocenenie: farby a štetce zn. Primalex
- Moja dedina , ako ju vidím ja: (1.-5.roč.) 1.miesto žiak 4.roč. P. Jančo
Exkurzie a výlety:
SOŠ Dubnica nadVáhom –8. a 9. roč
Job fórum – TN - 8. roč.
Vianočné trhy v Trenčíne – 7. roč.
Interaktívna výstava Mekúr, Múzeum kolies -Trenčín
Návšteva OÚ v Omšení – 2. roč.
Návšteva MĽK v Omšení
Záhradkár a zdravý životný štýl TN – 5.,6. a 8.roč
Exkurzia na Trenčiansky hrad 5. ročník
Koncoročné výlety: Bojná 2. ročník, Trenčianska Závada 1. ročník
Detská farma Humanita Kráľova nad Váhom 5. ročník
Vlkolínec 6., 7.,8. ročník
Školský výlet do okolia Omšenia Laštek a Háj – 3. a 8. ročník
Dolná Poruba – Homôlka - 4.roč.
Športové akcie:
Florbal Cup ZŠ (st CH) – 5. miesto
Florbal Cup ZŠ (st D) – 1. miesto-obvod
Florbal Cup ZŠ (st D) – 1. miesto -región
Florbal Cup ZŠ (st D) – 2. miesto – krajské kolo
Florbalový turnaj mikroregiónu Teplička –stD,stCH – 2.miesto
Valentínsky florbalový turnaj, ktorý usporiadala SOŠ letecko-technická TN, chlapci 2.
miesto
Jednota Cup 2015 malý futbal – semifinále okresnej súťaže, dievčatá obsadili 1. miesto
Medzinárodný veľkonočný florbalový turnaj: Vsetín – Omšenie – Hošťálková –
Trenčianske Teplice, dievčatá obsadili 1. miesto a chlapci 2. miesto
Jednota Cup 2015 okresné kolo v malom futbale, dievčatá obsadili 2. miesto
Coca-Cola Cup 2015 vo veľkom futbale dievčatá postúpili do 3. kola /krajského/,
obsadili 3. miesto
Okresné finále vo veľkom futbale, dievčatá obsadili 3. miesto
6. Projekty, do ktorých je škola zapojená:
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických
javov v školskom prostredí (VÚDPaP) –vých.poradkyňa od X. 2014
Aktivizujúce metódy vo výchove (MPC) –R.Marčeková od V. 2014
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MPC) – Digiškola –
digipédia - A. Weberová, K. Homolová od XII. 2013
Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami (ŠIOV) – K. Homolová XI.2013
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Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety
(UIPŠ) -od II.2014
Systém elektronického testovania – eTest (NÚCEM)- od V.2013
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách (MPC) –
Z.Jánošíková, M.Hálová –od IV.2015

Ďalšie aktivity:
Kurz spoločenského tanca
11.6.2015 žiaci deviateho ročníka ZŠ s MŠ z Omšenia a žiaci ZŠ Andreja Bagara z
Trenčianskych Teplíc v Kúpeľnej dvorane otvorili spoločný Venček. Po absolvovaní
kurzu spoločenského tanca predviedli čo sa naučili a trochu aj dospeli. Žiaci oblečení
v spoločenských šatách boli nádherní a pyšní rodičia ich sprevádzali aj so slzičkami
šťastia v kútiku očí. Poniektorí zažili prví tanec s otcom, alebo mamou. Podujatie
zahrnulo aj malú súťaž čo sa naučili a víťazom sa stal taneční pár, ktorý tvorili Barborka
Uherková a Rudko Uherko z Omšenia. Za odmenu dostali tortu , ktorú im nakrájal
starosta Omšenia Mgr. Alojz Marček. Kurz finančne podporili Mesto Trenčianske
Teplice a obec Omšenie. Venček bol mimoriadne vydarený a všetci šli domov v
neskorých večerných hodinách plný pekných zážitkov a dojmov.

Prvý letný ŠKD „Jašteričky“
Začiatok letných prázdnin bol trochu netradičný. ŠKD, ktorý je súčasťou Základnej
školy s materskou školou v Omšení pokračoval ďalej aj cez prázdniny - Prvým letným
prázdninovým táborom pod názvom Jašteričky. Uskutočnil sa v dňoch 1.7. – 10.7.
2015. Počast týchto dní začal vždy ráno o 8,00 a končil o 15,00, niekedy sa trochu
aj predĺžil. 21 detí spolu s vychovávateľkou Ranátou Marčekovou si vždy na úvod
povedalo program dňa, rozdelili sa na skupiny a začali plniť úlohy, ktoré si vytýčili.
V prvý deň si každé dieťa na svoje tričko namaľovalo jašteričku, aby každý vedel, že
patria k sebe do jedného školského klubu detí. O obedy sa deťom starali kuchárky zo
školskej jedálne ktoré mali v tie dni službu. Deti po celý čas mali o program postarané.
Na námestí v strede obce kreslili farebnými kriedami „Morský svet“ a podľa zvukov
z džungle. Urobili si výlet na Omšenskú babu, robili náramky z gumičiek, hrali
spoločenské hry, súťažili s kolobežkámi, urobili si peší výlet aj do Trenčianskych
Teplíc a derby medzi Omšením a Trenčianskymi Teplicami. V kúpeľnom parku kŕmili
kačičky, ale aj korytnačky. Za odmenu si deti prevzali pri fontáne žaby účastnícke
kartičky a sladkú odmenu formou zmrzliny. V ďalších dňoch tvorili sádrové odliatky,
navštívili v Omšení Jazdecký oddiel, kde sa deti ponosili na koňoch a vypočuli si
prednášku ako sa treba starať o kone a napokon sa zúčastnili veľkej opekačky.
Prázdninový letný ŠKD sa skončil. Deti sa tešili na ten najbližší v roku 2016.
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Účastníci prvého letného ŠKD Jašterička

Materská škola
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
Materská škola, 329
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej
školy za školský rok 2014/15
Adresa: Omšenie,329
Telefónne číslo: 032/65 97 269
Mailová adresa: aweberova@gmail.com
Zriaďovateľ školy: Obec Omšenie
Vedúci zamestnanci školy zástupkyňa riaditeľky pre MŠ – Anna Weberová
Vedúca školskej jedálne – Jana Bajzíková
2.Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy:
Prehľad poradných orgánov školy v zmysle § 6 odst.1,2,.4.vyhl.MŠ
č.306/2008Z.z.o materskej škole:
Pedagogická rada – členmi sú všetci pedagógovia materskej školy
Metodické združenie – členmi sú všetci pedagógovia materskej školy

SR

Systém práce poradných orgánov:
Pedagogická rada – sa zaoberala problematikou hodnotenia edukačného procesu
a jeho výsledkov, tvorila podklady na tvorbu povinnej pedagogickej dokumentácie –
Školský poriadok, Plán práce v súlade s platnými právnymi normami. Pri zameraní
a profilácii školy v Školskom vzdelávacom programe sme vychádzali z aktuálnych
podmienok školy, potrieb a záujmov detí.
Metodické združenie – postupovalo podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu
v súlade s požiadavkami pedagógov školy. Činnosť MZ bola zameraná na odborné
a metodické napredovanie pedagogických zamestnancov. Vedúcou MZ bola pani
učiteľka Alena Šandorčinová.
ÚDAJE O POČTE DETÍ :
V školskom roku 2014/15 bolo zapísaných spolu 47 detí vo veku od 3 – 6 rokov.
Materská škola spolupracovala s CPPP a P v Trenčíne pri posudzovaní školskej
zrelosti v závislosti od individuálnych potrieb detí .
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ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ:
Do 1. ročníka ZŠ bolo zapísaných: 16 detí.
Odklad povinnej školskej školskej dochádzky nemá žiadne dieťa.
ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV
Personálne oddelenie materskej školy je nasledovné:
Pedagogickí zamestnanci: 4
Prevádzkoví zamestnanci: 1
Pracovníčky školskej jedálne: 1 vedúca ŠJ
2 kuchárky
ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Všetky pedagogické zamestnankyne sú kvalifikované.
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Weberová Anna ukončila v školskom roku 2012/13
funkčné inovačné vzdelávanie podľa § 40 ods.6 zákona č.317/2009 Z .z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
s názvom: Inovácie v riadení školy a školského zariadenia, určené pre /kariérová
pozícia/: vedúcich pedagogických zamestnancov a ukončila ho záverečnou
prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou.
Názov záverečnej prezentácie: Poradný orgán riaditeľky materskej školy –
Pedagogická rada.
Weberová Anna tiež absolvovala aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona
317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s názvom: Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich
pedagogických zamestnancov /úroveň začiatočník/ a ukončila ho záverečnou
prezentáciou pred skúšobnou komisiou.
Názov záverečnej prezentácie: Dopravné prostriedky
Weberová Anna – inovačné vzdelávanie podľa§ 40 zákona č. 317/2009 s názvom:
Školský manažment v materskej škole.
Názov záverečnej prezentácie – Hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania/rátane
klímy a kultúry MŠ.
Weberová Anna - aktualizačné vzdelávanie: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
v materskej škole.
Názov záverečnej prezentácie – Realizácia metódy cinguain v projekte - Moja rodina.
Mgr. Lenka Uherková – v roku 2015 ukončila VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom
odbore Predškoslá a elementárna pedagogika, študijný program Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie, ukončené aktualizačné vzdelávnie s názvom Dieťa a hudba ...
pohyb a hra. Názov záverečnej prezentácie: Mestečko Separáčikovo.
Ostatné učiteľky si rozširovali svoje odborné znalosti a vedomosti:
Individuálnym samoštúdiom odbornej literatúry, s cieľom prehĺbiť a zdokonaliť svoje
odborné vedomosti a znalosti v súlade s najnovšími progresívnymi vedeckými
poznatkami v oblasti výchovy a vzdelávania.
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Prezentácia školy: smerom k rodičovskej verejnosti
Vystúpenia detí pri rozličných príležitostiach a slávnostiach: Mikuláš, Vianočná
besiedka, karneval, oslavy Dňa matiek, rozlúčka s materskou školou, Deň otvorených
dverí a pod. Prostredníctvom násteniek v priestoroch materskej školy, boli rodičia
oboznamovaní o aktuálnych aktivitách materskej školy. Na webovej stránke školy boli
zverejňované fotografie z aktivít.
Smerom k širšej verejnosti:
Vystúpenie detí materskej školy – kultúrny program pri zápise detí do života,
propagácia charakteru a aktivít nášho zariadenia prostredníctvom internetovej stránky,
aktuálne články v miestnych novinách, propagácia školy na nástenke v centre obce
Omšenie, prezentácia aktivít a priestorov materskej školy počas Dňa otvorených
dverí.
Aktivity školy:
Týždeň jablka
Deň zdravej výživy
Šarkaniáda
Jesenné turistické vychádzky do prírody – zber plodov
Hudobný program s p. Jaroslavom Nečesaným
Vítanie detí do života- kult. program
Pečenie a zdobenie medovníkov
Vianočná besiedka pre rodičov
Fašiangový karneval
Otvorená hodina z anglického jazyka pre rodičov
Zápis do ZŠ
Rapotačky – recitačná súťaž detí /marec/
Týždeň obľúbenej knižky – mesiac marec
Bábkové divadelné predstavenie: Princezná Rozmarínka
Rozprávkové dopoludnie -marec mesiac kníh
Návšteva knižnice v Omšení – oboznamovanie s knižnými novinkami
Deň Zeme – environmentálne aktivity
Zachráňme planétu – výtvarné aktivity
Návšteva ZŠ – oboznámenie sa s prostredím, výmena darčekov
Deň matiek – kultúrny program
Bábkové divadlo: Janko Polienko
Stretnutie s hasičmi – ukážky práce hasičov
„Tvorivé dielne“ v spolupráci s SUŠ v Omšení
Zápis detí do života – spolupráca s obcou (kultúrny program)
Bábkové divadelné predstavenie : Emulienka
Beseda s policajtkou – ukážka práce, prehliadka auta
Koncert SZUŠ v Omšení – predstavovanie hudobných nástrojov
Otvorená hodina z anglického jazyka
Výtvarná súťaž: Máme radi šťastné konce – ocenená práca
Deň otvorených dverí v MŠ
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Výtvarná súťaž : Moja dedina, ako ju vidím ja...
Rozlúčka predškolákov v spolupráci s obcou
Tablo predškolákov
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V tomto školskom roku nebola v Materskej škole v Omšení vykonaná inšpekčná
činnosť.
ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLOVO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH
ŠKOLY
Materská škola je situovaná v centre obce Omšenie. Priestorové podmienky školy sú
na priemernej úrovni. Chýbajú nám skladové priestory, herňa slúži aj ako jedáleň a tiež
na pohybové a relaxačné aktivity detí. Učebné pomôcky postupne dopĺňame za nové,
moderné .V tomto školskom roku sme zakúpili veľa nových digitálnych i iných
názorných učebných pomôcok, ktoré prispeli k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho
procesu: kamera, hovoriace štipce, Bee – Bot, Logico Primo, Polydron – magnetický,
Kinetický piesok a iné. Predškolská trieda je vybavená počítačovou zostavou
a interaktívnou tabuľou. Zakúpené boli tiež učebné pomôcky na výtvarnú výchovu
a pracovnú výchovu a plachty na ležadlá. V triedach bola zrealizovaná výmena
kobercov za plávajúcu podlahu. V budúcnosti je potrebná i výmena stolov.
V nevyhovujúcom stave sú sociálne zariadenia a vodovodné batérie. Potrebné je tiež
vybudovanie nového väčšieho pieskoviska.
ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
Finančné zabezpečenie našej materskej školy riadi ZŠ s MŠ Omšenie. Za pobyt
dieťaťa prispieval zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a podľa VZN
obce Omšenie zo dňa 10.10.2011 11 eur mesačne. Príspevok uhrádza zákonný
zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci vopred za nasledujúci mesiac
šekom na účet ZŠ s MŠ Omšenie.
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Súkromná základná umelecká škola

V školskom roku 2014/2015 opäť u nás pracovala SZUŠ v rôznych umeleckých
odvetviach. Deti navštevovali hudobnú výchovu a to akordeón, flautu, gitaru, klávesy.
Vo výtvarnom krúžku pracovali rôznymi technikami. Pokračovali aj v tanečnom krúžku.
Jednotlivé podujatia:
- 19. marca: Jarný koncert žiakov hudobného a tanečného odboru (Spoločenská
sála nad Jednotou) – 16,30 hod.
- 30. apríla: Žiacky koncert žiakov hudobného a tanečného odboru ( Spoločenská
sála nad Jednotou) – 16,30 hod.
- 28. mája: „Máj, máj, máj zelený“ – koncert žiakov hudobného a tanečného
odboru, spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru (Spoločenská sála
nad Jednotou) – 16,30
- 10. jún: Výchovný koncert pre žiakov ZŠ s MŠ Omšenie (Spoločenská sála nad
Jednotou) -9,45 hod. (na základe dohody)
- 15. jún: „TVORIVÁ DIELNIČKA“ – výtvarný workshop pre deti MŠ v Omšení
(priestory SuZUŠ Omšenie) – 9,30 hod. (na základe dohody)
- 16. jún: Prijímacie pohovory – zápis pre záujemcov do hudobného, tanečného
a výtvarného odboru ( priestory SuZUŠ Omšenie) 14,00-17,30 hod
- 18. jún: Slávnostný záverečný koncert žiakov HO a TO spojený s výstavou prác
žiakov VO (Spoločenská sála nad Jednotou) – 16,30 hod.
- 29. jún: Slávnostné ukončenie školského roka (Spoločenská sála nad Jednotou)
– 15,30 hod.
- 2. september: Zahájenie školského roka (dodatočné prijímacie pohovory)
SSpoločenská sála nad Jednotou) - 9,30hod
- 17. december: „ADVENTNÝ KONCERT“ (Spoločenská sála nad Jednotou) –
16,30 hod.
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Spolky a združenia
Pozemkové spoločenstvo 914 43 URBÁR Omšenie
Činnosť členov pozemkového spoločenstva Urbár Omšenie za obdobie roku2015
Na čele Urbáru je štatutár a predseda: Pavol Marček
podpredseda:
Peter Mičko
ktorí zastupovali spoločenstvo a zbezpečovali jeho riadny chod po stránke
Právnej:
Výbor sa koná kvartálne, 4-krát do roka, 1 x za každé tri mesiace.
Ulohou právneho zástupcu je navrhovať výborové schôdze a riešiť aj všetky otázky
v pohybe spoločenstva z vnútra a z vonku.
Obhospodarujú 428 ha lesných plôch podľa porastov, ktoré nie sú vcelosti ale rôzne
rozmiestnené.
Skutočné aktivity sa nedajú rozpísať na jednotlivých členov, to v praxi nie je možné.
Rozsah a práca členov, výboru, ako i niektorých nečlenov výboru sa v roku 2015
zaoberala rôznymi smermi. Či už v oblasti:
Odbornej: semináre, školenia, zabezpečenie kontrol zo strany krajského lesného
úradu na vydaných lesných porastoch a iné. Uzatváranie zmlúv, evidencia zoznamov
pre spolky Urbár a Bartošovica, školenia a kontrola protipožiarnych hliadok v čase
zvýšeného nebezpečenstva požiarov v lese.
Evidencia zoznamov podielových spoluvlastníkov pre spolky Urbár a Bartošovica, ako
i spracovanie evidenčných kariet pre jednotlivé spolky/abecedné menoslovy podľa LV
na správe katastra/, prevedenie školenia protipožiarnych hliadok, v roku 2015, kontrola
obhliadok, v čase zvýšeného nebezpečenstva požiarov v lese.
Hospodárskej:
- Ukončenie 10-ročných lesných hospodárskych plánov za rok 2001 až 2011.
- Zabezpečenie požiadaviek zo strany podielnikov – palivo a pod.
- Obnova plánu starostlivosti o lesy /PSOL/ pre roky 2012 až 2021 na vydaných
lesných porastoch. /vrátane evidencie zásob na porastoch/.
- Výsadba lesných porastov po výzve spracovateľa /PSOL/ tam kde to bolo podľa
spracovateľa potrebné /riadil OLH/
- Zaistenie odberu bioštiepky zo strany odberateľa Biopalivo Lieskovec, obnova
evidencie nových stavov na porastoch, ako výmery, zásoby drevenej hmoty na
porastoch, ťažby obnovnej, výchovnej, odpis predvedenej spotreby so
súhlasom OLHP. Farulu Pavla, ako odborníka pre plnenie ťažby.
Organizačnej:
- Zabezpečenie Valného zhromaždenie v roku 2015, ktoré sa konalo dňa:
19.7.2015 na ihrisku.
- Tiež zabezpečovanie výborových schôdzi, v kvartálnych termínoch, teda 4-krát
ročne.
- Vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, ako postupy
hospodárenia v súlade so zákonom o lesoch.
- Zabezpečenie opráv ciest v rámci finančných možností v spolupráci s OcÚ
Omšenie.
- Príprava a vydanie podielov podľa hospodárenia jednotlivých rokov.
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Účasť na prevode vlastníckych práv vytýčených pozemkovým úradom
Prenájom pozemku
Zabezpečenie daňových poplatkov ako i poplatok obci za hospodárske lesy
Kultúrnej:
- Niektorí členovia sa aktívne podielali na oslavách 680. výročia našej obce, ako
na zabezpečovaní vianočných sviatkov, ako i Mikuláša, fašiangov a iných
okrúhlych výročí.
Nakoľko podľa príkazu OLH je spolok povinný robiť výsadbu stromkov na hospodársky
rok, za rok 2015 vysadili 560 stromkov v hodnote 320eur. Táto suma činila už aj
náklady na prácu.
-
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Poľovnícka spoločnosť Omšenie.
K 01.01.2015 v Poľovníckej spoločnosti Omšenie vykonávalo výkon práva
poľovníctva 20 členov. V mesiaci máj bol prijatý Bielik Pavol č.178.
Poľovnícka spoločnosť podľa výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia
vlastní: a, Krmelec s válovcom pre prežúvavú zver – 18 kusov
b, Soliská pre zver – 31 kusov
c, Krmoviská pre diviaču zver – 5 kusov
d, Poľovnícke zariadenie Niva – vagón.
V oblasti kynológie má uzavrené zmluvy o poskytovaní služieb poľovne
upotrebiteľného psa so skúškami: FS, SD, BS, FSMP.
Poľovnícka spoločnosť zabezpečuje podľa výhľadového plánu kŕmnu dávku v
čase núdze pre zver:
 Objemové krmivo
 Jadrové krmivo
 Dužinaté krmivo

Lov zveri:
Jelenia zver – 26 kusov
Srnčia zver – 13 kusov
Diviačia zver – 28 kusov
Lov lanštiakov a diviačat je celoročný.
Ročné náklady Poľovníckej spoločnosti predstavujú 3 500 – 4000 Eur. Časť nákladov
sa pokryje odpredajom ulovenej zveri a zostatok sa pokrýva členským vkladom.
Rozloha poľovného revíru zostáva nezmenená – 2 127,90 ha.
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Občianske združenie Poza školu
Aj v roku 2015 pracovalo Občianske združenie Poza školu pod vedením Ing. Jarmily
Šabatkovej, Mgr. Denisy Križanovej a Gabriely Porubčanovej. Svedčia o tom aj akcie,
ktoré s deťmi zorganizovali:
-

„Večierok OZ Poza školu a vyhodnotenie projektu Neformálne sa uč na vidieku.
Dňa 3. januára pozvali na vyhodnotenie projektu všetkých, ktorí počas celého
roka 2014 pomáhali a s občianským združením spolupracoval. Zúčastnili sa:
Klub seniorov v Omšení, Folklórna skupina Dolina, rodičia detí a iní prizvaní
priaznivci medzi ktorými bol aj novozvolený starosta obce Mgr. Alojz Marček
s manželkou. Počas oficialnej časti sa uzavrel projekt Neformálne sa uč na
vidieku. Kždý účastník dostal Pamätný list a vyplnil pripravený dotazník.
Seniorov deti obdarovali anjelikmi, ktorých vytvorili na tvorivých dielňach ako
symbol Anjelov v nich. Zvláštne poďakovanie patrí pani Marcele Malovej
z klubu Seniorov za pomoc pri príprave publikácie o Omšení pod názvom
Omšenie alebo čo možno o našej obci neviete.

-

Karneval v Omšení
30. januára o 16 hodine
Fašiangy v Omšení
14. februára od 10,30 námestie Omšenie

-

Záber z fašiangov
-

-

Zraz turistov na Baskom
21. februára
Chceme čistú prírodu
11. apríla chotár v Omšení

Záber z čistenia chotára
MDD v Omšení
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31. mája námestie v Omšení – 14,00 hod.

Zábery z akcie MDD
-

-

Cesta, ktorá spája
27. jún
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy v spolupráci s OOCRT, KST
Trenčianske Teplice, OZ Poza školu a obcou Dolná Poruba pozvali na
IV: ročník turisticko a cyklo pochodu mikroregiónom Teplička „ Cesta, ktorá
spája“.Štart bol 27. júna o 8,00 hod. zo zástavky SNP v Trenčianskych
Tepliciach a cieľ ihrisko TJ Slovan v Dolnej Porube príchod cca o 15,00hod.
Program v cieli bol rôznorodý: maľovanie na tvár, jazda na koni, skákací hrad,
animačný program pre deti OZ Poza školu. Do dobrej nálady zahrala skupina
Texas Country Band.
Mysli a preži
Od 1.júla do 5.júla bol organizovaný 6.detský letný tábor. Tábor podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis a obec Omšenie. Deti boli na
Duchonke v ubytovni Jazmín. Hneď na začiatku mali deti bohatý program.
Používali sme aj bazén dve hodinky denne, ktoré nám ponúkol prevádzkar
druhého penziónu. Tak hneď sme skočili do vody v plavkách a pani kuchárky
nám pripravili chutný obed, vlastne po celý náš pobyt. Deti mali vedúce
v 5.kolóniách: Pirátov, Vjakov, Indiánov, Kovbojov a Gansterov. Piráta Jacka
(Naty C), Generála (Zuzka) Winetua (Naty V) Šerifku (Miša) a Krstnú
mamu(Andy) Vylosovali si svoje kolónie a plnili rôzne úlohy, ktoré boli
nesmierne zaujímavé. Mali sme zmenky, ktoré keď sme plnili získavali sme
body a ak nie prišli sme o body. Objavovali sme Topolčiansky hrad, týčiaci sa
nad obcou Podhradie. Mali sme stretnutie s inštruktormi Jožkom a Maťom, ktorý
nás oboznámili čo je to Nordic walking a ukázali nám ako sa má správne chodiť.
Pracovali sme na kvízoch. Hrali sme rôzne hry napr. bež lebo ťa oblejú,
športová olympiáda, táborák s opekačkou. Výlet na Kulháň sme uskutočnili
náučným lesným chodníkom. Ďalšia oblúbená hra Hajzelbaba bodovaná
a vrcholný bod programu discotéka. Celú táborovú hru vyhrali piráti
a naúspešnejší bol Matúš. Tancovalo sa do noci a ráno sme vyrazili domov.
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Zastavili sme sa na farme mini zvierat v Ľubine, dohodnutá prednáška
a zvieratká sme mohli nakŕmiť aj pohľadkať. Tým sme ukončili tábor.

Zábery z pobytu v tábore.
-

-

Úvodné stretnutie – Tvorivé dielne
Dňa 11. septembra sme slávnostne zahájili projekt detská reštaurácia v novom
šate. Stretli sme sa i tí najmenší, ktorí chcú byť čašníkmi, kuchármi či
animátormi v našej reštaurácii. Stretnutie viedli mládežnícky vedúci. Kika spolu
s deťmi navrhla ako bude vyzerať kurz kuchár, čo sa bude variť, spísali recepty
a suroviny a koľko toho bude treba. Na kurze kuchár urobili palacinky, bublaninu
s ovocím a nutelové rožky. Zahrnuli aj bezlepkové palacinky kvôli deťom, ktoré
majú bezlepkovú dietu. Kaja sa pustila do bloku návrh menu reštaurácie.
Rozdelila deti do troch skupín, ktoré mali navrhnúť menu. Všetky tri skupiny
vytvorili menu palacinky, langoše, hranolky, muffiny a rôzne zákusky. Káva,
banánový koktail, kakao, džús.
Patronka Natálka s deťmi vytvorili brainstorming – Návrh aktivít na tvorivé dielne
súvisiaci s Detskou reštauráciou. Pripravili výzdobu na stoly zdobené svietniky,
vázičky, menu lístky, dotvoria kostými, pripravia malé darčeky pre návštevníkov
reštaurácie(perníčky, ozdoby na štipce...) výzdobu sály. Občerstvenie za ktoré
ďakujeme pripravila Kika a Kaja.
Kurz kuchár
15.septembra sme zrealizovali Kurz kuchár. Deti boli rozdelené do štyroch
skupín. Dve skupiny mali prípravu palaciniek jedny boli bezlepkové a druhé
lepkové. Tretia skupina piekla bublaninu a štvrtá sa pustila do nutelových
rožkov. Starší vyzdobili slávnostný stôl. Po upečení, ozdobení a pripravení na
ochutnávku sme si posadali za slávnostný stôl a s chuťou sa pustili do
ochutnávky
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Deti pri práci
* Tvorivé dielne
8.októbra vo štvrtok o 17,30 hod boli plánované tvorivé dielne v miestosti
nad Jednotou

Tvorenie pod vedením
* Kurz čašník
Dňa 29.novembra sne zrealizovali kurz čašník. Pred začatím prišli budúci
kuchári a tí napiekli muffiny a to tri druhy.
Nachystali stoly, Janka predviedla ako sa robí banánový koktail. Naty ako sa
správne robí Detské mochito. Po ochutnávke Kaja zadala mladým čašníkom
úlohu – správne nastrieť stôl. Potom si vyskšali obsluhu hostí, ako správne
obsluhovať. Nakoniec Jarka urobila ochutnávku rôznych smothies.

Úprava stola
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-

Tvorivé dielne
11. novembra sa zrealizovali tvorivé dielne. Pracovali sme na množstve úloh.
Vyzdobili medovníky (darček pri prvom otvorení Detskej reštaurácie)Vyrobiť
snehuliakov z ryže a ponožiek – dekorávia stola, dorobili srdiečka na štipcoch.
Macka mala na starosti medovníčky. Jarko s Lukášom si zobrali na staroeť
vzorového snehuliaka a pracovný postup jeho výroby. Každý vyrobil jedného.
Štipce so srdiečkami dokončili Naty a Naty.

Pracujeme usilovne
-

Mikulášska Detská reštaurácia
Dňa 6.decembra od 13hod do 18 hod v Omšení v spoločenskej miestnosti
nad Jednotou. O 15 hodine sa losovalo Bingo. Návštevníci si mohli
objednať jedlá, nápoje a zákusky podľa menu.

Náš skvelý tím
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Slovensky skauting
Skauting je výchovné hnutie/systém mládeže zamerané na celkový rozvoj
osobnosti mladého človeka. Má výrazné filantropické, humanistické a
kozmopolitné črty. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou
metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov:
-

aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody),
fungovanie v malých tímoch (družinový systém),
prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou),
prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon),
rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné
napredovanie),
priateľská pomoc dospelého.

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva
ich aj v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a
čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a
okolie, osobnej iniciatíve a pod.
Skauting v Omšení sa v roku 2015 zameral na tieto úlohy.

 Zoznamovanie sa s planétami slnečnej sústavy
Začiatok roka počas jarných prázdnin, na chate v Hornej Súči, sa niesol
spoločnou témou a záujmom o planéty slnečnej sústavy, ale i celého vesmíru.
Skauti sa zoznamovali s planétami našej slnečnej sústavy a s ďalšími objektmi
vo vesmíre. Spoznávali a pozorovali hviezdy a hviezdne súhvezdia na nočnej
oblohe a kládli si otázky dosial pre nich nezodpovedané, a pokúšali sa
nachádzať možné odpovede. Poslednú noc absolvovali nočnú výpravu za
„havarovaným Ufom“, kde sa snažili bytostiam z iného sveta pomôcť postaviť
vesmírnu loď, aby mohli odletieť naspäť domov.
 Slávenie dňa Sesterstva
01.03.2015 sa skauti v hojnom počte stretli v Omšení na Slávení dňa
Sesterstva. Po svätej omši sa všetci zúčastnení presunuli do spoločenskej
miestnosti, kde ich čakal program plný hier. Prežili spoločné odpoludnie, na
ktoré len tak rýchlo nezabudneme.
 Letný skautský tábor
Neodmysliteľnou súčasťou skautského života bol letný tábor, ktorý v roku 2015
skauti absolvovali začiatkom júla v malebnom mestečku Hrádek u Vlašimi. Na
Hrádku k obdivovaniu bolo toho veľa. Nádherná okolitá príroda a blízkosť rieka
Blanice veľmi pomohli skautom vžiť sa do plnenia vytýčenej úlohy - skúsiť si
život Indiánov. Pri úlohách ako boli výroba luku či oštepu, lovení koristí a
predvádzaní najkrajšieho tanca pri ohni si skúsili aj splavovanie divokej rieky.
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 Návšteva ŠKD
Po letnej prestávke začal skautský život návštevou školskej družiny, kde sa
starší skauti snažili mladším priblížiť čo je to skauting, kto sú to skauti a prečo
skautovať. Neodmysliteľnou súčasťou boli hry, ktoré patria nielen k
detskému, ale aj skautskému životu.
 Nová družina pod názvom Blchy.
Skauting v Omšení získa 5 nových členiek, ktoré tvoria novú družinu pod
názvom Blchy.


Chata v Hornej Súči opäť prijala počas jesenných prázdnin na pobyt
skautov z Omšenia.
Tentoraz však aj s novými členmi, kde všetkých čakal opäť napínavý program.
Pre starších skautov to boli dni tvrdej práce, kde si skúsili vojenský život. Nočné
pochody, cvičenie, prekážkové dráhy no i psychotesty boli na každodennom
poriadku. Menší skauti to mali o niečo jednoduchšie, ale tiež sa museli snažiť a
ukázať v ktorých disciplínach vynikajú lepšie. Športové úlohy no i úlohy, kde sa
prejavila ich šikovnosť, zručnosť, pozornosť aj trpezlivosť boli pripravené pre
každú malú včielku i vĺča.
 Vianočné prázdniny a s nimi posolstvo,
ktoré je so skautingom veľmi späté. Na štedrý deň skoro ráno asi o 9-tej hodine
priniesli betlehemské svetlo na svätú omšu do kostola v Omšení, ktoré
následne skauti z Omšenia spoločnými silami rozniesli po domácnostiach v
Omšení a Dolnej Porube. A tak sa betlehemské svetlo, ktoré je symbolom
jednoty, mieru a pokoja na celom svete, dostalo aj do domácností v Omšení.


Skautský večierok

Koniec roka skauti zakončili tradičným večierkom, kde sa všetci spoločne stretli,
zatancovali si a zabavili sa. Bola to skvelá bodka za úspešným rokom.

Zábery zo stretnutie skautov 01.03.2015
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Dobrovoľný hasičský zbor
DHZ OMŠENIE ZA UPLYNULÝ ROK 2015
V štruktúre
Hlavné body :





Výročná členská schôdza 2015
Zásahová činnosť rok 2015
Technika
Milníky DHZo Omšenie

Výročná členská schôdza 2015
Dňa 17.1.2015 sa konala výročná členská schôdza dobrovolného hasičského zboru
obce Omšenie (ďalej len DHZo).
Výbor DHZo Omšenie pozostáva z.:
predseda Jarolím Kohút mladší
veliteľ
Pavol Krištofík
strojník
Juraj Kohút
tajomník Pavol Marček
hospodár Lukáš Bežák
pokladník Monika Kohútová
kronikár
Martina Bežáková
K zmene došlo pri predsedovi a tajomníkovi, kde predsedu zastával Mário Horňák a
tajomníka Jarolím Kohút mladší
DHZo Omšenie sa uzniesol, že sa naďalej bude zapájat do akcií organizovaných
obcou Omšenie a bude napomáhať pri ich realizácií.
DHZo Omšenie splní taktické cvičenie so Základnou a maťerskou školou Omšenie
DHZo Omšenie si uctí 4 máj – sviatok sv. Floriána
DHZo Omšenie sa zúčasní previerkovej súťaže organizovanej okresom DPO SR
Trenčín
DHZo Omšeni esa naďalej bude zapájať do celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov na území SR.
Zásahová činnost:
Prehľad udalostí za rok 2015 v grafe:
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Počet jednotlivých výjazdov DHZo Omšenie za rok 2015
6

5

4

3

2

1

0
Požiar

Technický výjazd

Cvičenie

Živelné pohromy

Technika
Zoznam techniky DHZo Omšenie v roku 2015
Cisternová automobilová striekačka CAS 25 Š 706 RTHP (trambus)
Cisternová automobilová striekačka CAS 32 T 815 PR2 (tatra)
Protipovodňový vozík s príslušenstvom (plávajúce a kalové čerpadlo elektrocentrála
+ protipovodňové baiéry; náradie; hadice a savice)
Prenosná požiarna striekačka PPS 12
Prenosná požiarna striekačka PPS 15
Prenosná požiarna striekačka PPS 8
Kalové čerpadlo
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Jazdecký oddiel Žihľavník Omšenie
Zoznam poriadaných akcií v roku 2015:



01.08.2015 Omšenie
29.08.2015 Omšenie

„Cena starostu obce Omšenie“
„ Veľká cena obce Omšenie“

Účasť jazdeckých dvojíc, ktorá sa konala 29.08. 2015 v Omšení „Veľká cena obce
Omšenie“ :
STEPHANI – Zuzana Neunerová
SANCHEZ – Jana Nogova
REBEKA – Sally Vavrová
ŽLTÝ KVET – Alexandra Zubakova
ALEX – Ján Zubaj a Emma
HILTON – Simona Pavlusova
SIMPATIC – Tibor Jankovsky
BAMBI BIANCA – Kristina Studena
Zoznam súťaží pre jazdca Zuzana Neunerová s koňom Stefany. Na týchto súťažiach
sa zúčastnili:
27.06. Nozdrkovce
19.07. Trenčianske Teplice
26.07. Dunajský Klátov
01.08. Omšenie – II.miesto
16.08. Trenčín výstavisko – II.miesto
23.08. Madunice
29.08. Omšenie
24.10. Motešice
07.11. Nozdrkovce
12.12. Motešice
13.12. Motešice
26.12.2015 Omšenie – výstup na Omšenskú babu.
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Dychová hudba „Omšeňanka“
„DH OMŠEŇANKA“ v zložení: Kapelník: Pavol Marčel
Členovia: Milan Čmelko
Rudolf Kazík
Matúš Kohút
Alexander Marček
Michal Samuhel
Jaroslav Tvrdoň
sa registruje ako zoskupenie hudobníkov, ktorí svojim repertoárom, kvalitou vystúpení
napomáha udržiavať v obci ľudové tradície a v neposlednom rade reprezentuje obec
účasťou na rôznych podujatiach v regióne i mimo neho.
V roku 2015 sa DH zúčastnila na týchto podujatiach:
1.

Vystúpenia DH pri akciách organizovaných obcou:

•
•
•
•

Fašiangy, hranie v dopoludňajších hodínách
Stavanie májov v Omšení
Koncert ku Dňu matiek
Koncertovanie pri akcii „ Omšenské halušky“

2.

Učinkovanie pri cirkevných obradoch:

•
•
•
•
•
•
•

Vzkriesenie
Veľkonočná nedeľa spojená s koncertom pred kostolom
Oltáriky
Prvé sväté prímanie s koncertovaním pri kosoe a náledne na farskom nádvorí
Hodová svätá omša s s vystúpením pri odhalení pamätnej tabule rodáka obce
Polnočná svätá omša
Božie narodenie, omša na prvý sviatok vianočný a sviatočný koncert na
nádvorí kostola

3.

Reprezentácia obce:

•
•
•

Dolná Poruba
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá

To sú miesta Mikroregiónu, kde DH priniesla kultúrne bohatstvo obce Omšenie a dala
tak do povedomia, že táto obec je na kultúrne bohato veľmi bohatá a vyspelá.
DH tiež s radosťou prijala pozvanie do Terchovej – rodnej obce pána farára Mgr.
Lysičana, kde sa uskutočnila oslava jeho „50“ narodenín. Okrem toho DH koncertovala
v Terchovej na „Terchovských hodových dňoch Cyrila a Metóda“, kde reprezentovala
obec Omšenie.
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4.

DH učinkovala pri rôznych podujatiach akými boli:

•
•
•

40,50, 60, 70 - životných jubileách občanov
smútočných obradoch
Veľmi vydarené boli nedeľné popoludnia

5.

Mimo učinkovania, DH v roku 2015 zabezpečovala i ozvučenie rôznych akcií
v obci:

•
•
•

Halušky, Mikuláš, Deň matiek,adventný veniec, karneval....
Zabezpečenie ozvučenia pre skautov
Verejné stretnutia urbáru.....

Krédom DH „OMŠEŇANKA“ je: ŽIVOT BEZ HUDBY JE AKO ŽIVOT BEZ SLNKA.

Z ľava :Jaroslav Tvrdoň, Rudolf Kazík, Matúš Kohút, Alexander Marček, Milan Čmelko, Pavol
Marček, Michal Samuhel- Omšeňanka vzadu na fotke Jozef Marček, Marcel Samuhel,
kpt.,Mgr. Alojz Marček-starosta

Z ľava: Michal Samuhel, Pavol Marček, Milan Čmelko, Alexander Marček, Jaroslav Tvrdoň,
Rudolf Kazík
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Telovýchovná jednota Žihľavník hráčov.
Pod TJ Žihľavník v našej obci patrili v roku 2016 okrem futbalového oddielu aj
tradične turistický oddiel. Funkciu predsedu TJ Žihľavník zastával pán Igor Malo,
podpredsedom bol pán Jaroslav Tvrdoň, členmi výboru TJ boli: Jaroslav Dvorský,
Jaroslav Homola, Martin Mičo, Zdeno Kijačik. Trénerom mužstva bol pán Jozef Haviar
z Novej Dubnice. V roku 2015 boli v obci aktívne 3 futbalové družstvá hrajúce
v súťažiach organizovaných Oblastným futbalovým zväzom Trenčín. Bolo to družstvo
žiakov TJ Žihlavník, hrajúce v 5. lige, skupina A, mužstvo doratsu TJ Žihlavník hrajúce
v 6. lige, skupina sever a „A“ družstvo dospelých, ktoré hralo v sezóne 2014/2015 v 7.
lige, skupina sever. V tejto súťaži sa umiestnilo na 12 mieste z celkového počtu 14
účastníkov, čo v konečnom dôsledku nestačilo na udržanie sa v súťaži, už aj z dôvodu
reorganizácie jednotlivých futbalových súťaží. Dôsledkom toho bol zostup do najnižšej
súťaže – 8. ligy, skupina sever, v ktorej zahájilo A mužstvo svoje účinkovanie v práve
prebiehajúcej sezóne 2015/2016. Po slabých výkonoch v jesennej časti a značných
problémoch jednak so zložením, ale aj s kvalitou hráčskeho kádra sa družstvo
dospelých umiestnilo po jesennej časti na poslednom šiestom mieste s tromi víťaznými
zápasmi a ziskom 9 bodov. Paradoxom bola najmä skutočnosť, že zatiaľ čo iné kluby
zápasili s priestorovými, materiálnymi a finančnými problémami, podmienky vytvorené
pre futbal v našej obci sú skutočne ideálne a závidia nám ich nielen návštevníci našej
obce, ale aj mnohé mužstvá hrajúce vo vyšších futbalových súťažiach. Na margo
úzkeho hráčskeho kádra treba objektívne poznamenať, že svoje zohráva aj súčasná
ekonomická situácia, kedy je mnoho hráčov v snahe zabezpečiť finančne svoje rodiny
nútených pracovať aj počas víkendov, ale aj neférový prestupový poriadok, ktorý
umožňuje odchod kvalitných hráčov z mužstva bez toho, aby sa k prestupu mohol
vyjadriť klub v ktorom pôsobia.
Družstvo dorastu hralo v sezóne 2014/2015 v 7. lige, skupina sever a umiestnilo
sa v nej na poslednom 7. mieste so ziskom 4 bodov. V sezóne 2015/2016 účinkovalo
družstvo dorastu v 6. lige, skupina sever. Po jesennej časti figurovalo so ziskom 3
bodov na predposlednom 11. mieste, ak nerátame mužstvo Trenčianskej Teplej, ktoré
zo súťaže odstúpilo a figurovalo na 12. mieste. Príčiny nelichotivého stavu sú podobné
ako u A mužstva dospelých, úzky hráčsky káder, ale nedostatočná hráčska účasť na
jednotlivých zápasoch. Až na mužstvo žiakov, treba otvorene poznamenať, že vo
všeobecnosti chýba záujem hráčov samotných o hranie futbalu v obci, ale aj určitý
prejav patriotizmu a prejav príslušnosti ku svojej obci. Kým v minulosti to bola pre
hráčov otázka cti nastúpiť za našu obec, v súčasnosti je to vnímané mladšou
generáciou trochu inak. Je potrebné si uvedomiť, že futbal má v našej obci dlhú
a bohatú tradíciu a robí sa predovšetkým pre občanov, Je to akási neoddeliteľná
súčasť kultúrneho a spoločenského života v obci.
Družstvo žiakov účinkovalo v sezóne 2014/2015 v 5. lige, skupina A, kde sa
umiestnilo na peknom 4. mieste so ziskom 48 bodov. Trénerom družstva bol pán
Jaroslav Dvorský. V jesennej časti sezóny 2015/2016 pôsobilo mužstvo žiakov v tej
istej súťaži, t. j. 5. lige, skupina A. Po jesennej časti mu patrilo pekné 3. miesto so
ziskom 18 bodov a ako jediné nezápasilo z nedostatkom hráčskeho kádra.
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V mesiaci december 2015 bol zahájený 7. ročník zimnej futbalovej miniligy o pohár
predsedu TJ ŽIhľavník Omšenie, ktorého sa zúčastnilo viacero mužstiev. Víťazom
turnaja sa stalo mužstvo FC Wienners Omšenie, zložené prevažne z hráčov A –
mužstva mužov.

Obecný stolnotenisový klub
Stolnotenisový rok 2015 v Omšení bol veľmi úspešný. Muži skupiny „A“
v sezóne 2014/2015 hrali 4. stolnotenisovú ligu. Umiestnili sa na 11. mieste. Úspešne
si vedú v 6.lige muži skupiny „B“, ktorí po jesennej časti zimujú na 2. mieste.
05.04.2015 sa hral v Trenčianskej Teplej 27. ročník turnaja v stolnom tenise mužov
veteránovo pohár Petra Gjabela. Turnaj bol sučasne Slovenským pohárov veteránov.
Hralo sa v šiestich vekových kategóriách. V kategórii mužov C1 (60-64 roční).
Rudolf Horský sa umiestnil na 2.mieste.Tak úspešne reprezentoval obec Omšenie.
V Omšeni sa konal stolnotenisovy turnaj a to 18.4.2015 najlepších 12 mužov
z Omšenia.
Po odohraní všetkých zápasov sa umiestnili: 1.miesto: Peter Vlkovič
2.miesto: Rudolf Horský
3.miesto: Vnladimír Homola
V Slovenskom rebríčku najmladších žiakov získal 54.miesto Šimon Neuhaus zo
107 hodnotených žiakov.
Dňa 26. decembra 2015 bol zorganizovaný 7. ročník Štefanského stolnotenisového
turnaja registrovaných a neregistrovaných hráčov. Víťazom turnaja registrovaných sa
stal Richard Pružinec. Hráč 2. stolnotenisovej ligy zo stolnotenisového klubu
Trenčianska Teplá a víťazom turnaja neregistrovaných hráčov Peter Strieška zo
stolnotenisového klubu Omšenie. Ceny víťazom odovzdal starosta obce pán Mgr. Alojz
Marček.
Športové výsledky klubu v Omšení a výborné materiálne podmienky pre stolný tenis,
sú výsledkami obce Omšenie za vynikajúcej spolupráce stolnotenisového klubu
s Obecným úradom, Základnou školou a podpory sponzorov.
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Klub Slovenských Turistov
Krátko z histórie turizmu v obci
V roku 1970 vznikla v Omšení prvá skupina nadšencov turistiky: Pavol Bajzík, Pavol
Bielik, Rudolf Kiac, Jozef Cíbik a Emil Porubčan. So svojimi manželkami a deťmi tvorili
oddiel, ktorý vyznával zdravý pohyb v prírode, a mal túžbu poznať aj pre nich
nepoznané zákutia Slovenska.
V roku 1971 sa stali Lúky pod Žihlavníkom nachádzajúce sa v katastri obce Omšenie,
dejiskom jedného z najvýznamnejších a najmohutnejších turistických podujatí - XVIII.
turistického zrazu Slovenského národného povstania. Zraz sa uskutočnil v dňoch 22.
– 25. júla a účastníci si zároveň pripomenuli 50 rokov od založenia FRTJ. Po prvýkrát
putovala štafeta zrazov – vybíjaná valaška so stuhami, symbol slovenského ľudu – z
Dukly až pod Žihlavník. Na zraze sa zúčastnilo vyše 8000 turistov, miestnych
obyvateľov a kúpeľných hostí z blízkych Trenčianskych Teplíc. Tu sa začala písať aj
turistická kapitola v Omšení. V nasledujúcich rokoch zakladatelia turistiky v Omšení
postupne získavali do svojich radov ďalších nových členov.

Štyria z piatich zakladajúcich členov turistického oddielu počas
osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Omšenie v roku 1982
Rudolf Kiac, Emil Porubčan, Pavol Bajzík, Pavol Bielik
Zo zakladajúcich členov žije dnes už len Pavol Bajzík. KST príjma do svojich radov
ďalších nových členov. V súčasnosti je ich spolu 36. Medzi najstarších registrovaných
členov patria:
Emil Václav narodený v roku 1932 a Stanislav Tvrdoň narodený v tom istom roku.
Pod vedením Antona Bileika č.d. 117 a Jána Baláža č.d. 523 sa turisti v roku 2015
zúčastnili: Výstup na Baske, Silvestrovský výstup na Omšenskú Babu

Členovia KST na túrach 06.04.2015, 12.04.2015
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Miestny odbor Matice slovenskej
Miestny odbor Matice slovenskej v Omšení je organizačnou jednotkou Matice
slovenskej so sídlom v Martine. Poslanie MO MS v Omšení sa pridŕža poslania Matice
slovenskej (MS) podľa Hlavy I. Stanov MS a Programu MS. Rovnako predmet činnosti
a úlohy MO MS v Omšení sú zhodné s MS v územnej pôsobnosti MO MS.
Predsedníčkou MO MS je Helena Matuščínová
V roku 2015 MO MS v Omšení naďalej pokračoval:
 v spolupráci s organizáciami v oblasti kultúry, školstva a cirkevného života, ako
aj územnej samosprávy,
 podieľala sa na rozvoji miestnej kultúry,
 pružne reagoval na rôzne spoločenské a kultúrne udalosti.
Folklórna skupina Dolina
Folklórna skupina DOLINA pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Omšení
od roku 1997 a reprezentuje obec krásnymi krojmi a spevom. Vedúcou skupiny je
Helena Matuščínová, ktorá je zaroveň aj predsedníčkou MO Matice slovenskej. Fsk vo
svojich programoch vychádza z tradičnej kultúry obce, ktorá tvorí podstatnú časť jej
repertoára. Nevyhýba sa ani piesňam iného žánru a z iných regiónov. Do svojho
repertoáru zaraďuje aj hymnické a sakrálne piesne ktoré zväčša spieva á kapela, ale
aj s doprovodom harmonikára.
Pri príležitosti 15. výročia svojho založenia, bola 28.11.2012 v priestoroch
Trenčianskeho samosprávneho kraja Fsk Dolina ocenená Pamätným listom za
dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a uchovávania duchovného bohatstva našich
predkov.
V roku 2015 FSk Dolina svojim vystúpením pod názvom „Veselé ženy“ obohatila
fašiangové podujatie, na ktorom zároveň v predajnom stánku ponúkala prítomným
občerstvenie a domáce koláče.
Dievčatá v krojoch zdobili máje a spievali v doprovode DH Omšeňanka počas stavania
májov pri Hájovni, Bellovom dome, u Tvrdoňov a na Kanáli.
Členky FSk DOLINA sa už piaty krát zúčastnili výstupu na Omšenskú babu. V roku
2015 to bolo pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra- 200 rokov od jeho narodenia.
18.06.2015 - 21.06.2015 Fsk Dolina reprezentovala Omšenie na 56. ročníku
Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2015. V dedinke MY-A-VY v jednom z
mnohých domčekov ponúkali tradičné omšenské jedlá akými boli: fazuľová kaša,
zámelková polievka, držková polievka, zemiakové placky /zemiaková baba/, svadobný
koláč CALTA a dávno zabudnutú kávu MELTU. Domček bol vyzdobený typickými
omšenskými výšivkami a za doprovodu harmoniky Daniela Václava sa dolinou niesli
omšenské piesne.
Dňa 28.06.2015 sa Fsk Dolina zúčastnila otvorenia Kysuckého kultúrneho leta 2015
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V Kysuckom Novom Meste s programom „Dožinky“ a „Veselé ženy“, ktoré tam mali
veľký úspech. Vídeozáznam z tohto vystúpenia je umiestnený prostredníctvom
internetu na youtube.
Krásne podujatie „Súťaž vo varení bryndzových halušiek“, ktoré sa konalo 5.
septembra 2015, Fsk Dolina obohatila svojim programom „Veselé ženy“ a dievčatá
v krojoch predávali tombolové lístky.
Na hodovej slávnostnej svätej omši dňa 6. septembra 2015, Fsk tvorila krojovaný
sprievod, ktorý pripravil a niesol Obetné dary. Ženy z Fsk sa podielala aj na príprave
malého občerstvenie na AGAPE pred kostolom kde hrala DH Omšeňanka.
V mesiaci októbri v spolupráci z Obcou Omšenie sme sa nemalou mierou podieľali na
výstave „ Omšenské Jabúčko“. Členky priniesli svoje výpestky a pomohli aj pri
samotnej dekorácii. Tiež svojim spevom spríjemnili podujatie.
Súčasťou Mikulášskeho jarmoku bola výstava vianočných výšiviek a dekorácií v
minulosti a dnes. Členky FSk priniesli rôzne dobové výšivky, betlehémy, obrazy a
naaranžovali výstavu, navarili vianočný punč a spolu za doprovodu harmoniky pána
starostu Mgr. Alojza Marčeka a Daniela Václava a nadšených občanov si zaspievali
krásne staré Omšenské piesne.
20.decembra Fsk v spolupráci s OZ Poza školu a obcou Omšenie pripravili
predvianočné odpoludnie na ktorom názorne predviedli tradičnú štedrú večeru, hru
„Betlehemci“, spievané koledy, pečenie vianočných oblátok a zdobenie perníkov.
Navarili starodávne štedrovečerné jedlá, prebiehala súťaž v drobnom vianočnom
pečive a občania hodnotili a konzumovali.

Z vystúpení speváckej časti Folklórnej skupiny Dolina

Z vystúpení mužskej časti Folklórnej skupiny Dolina
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Klub seniorov v Omšení
Je neformálnym dobrovoľným spoločenstvom, ktoré vzniklo v obci 24. novembra
2006 z iniciatívy Marcely Malovej a Evy Matuščínovej. Svoju voľnočasovú aktivitu
zameranú na cieľovú skupinu seniorov začal Katarínskym batôžkovým večierkom, na
ktorom sa zúčastnilo 42 seniorov. Ženy v batôžkoch priniesli upečené dobroty a muži
sladkú medovinu a dobré vínko. Chvíle pohody a dobrej nálady si seniori vyčarili
rozprávaním veselých príhod zo života a spevom pri heligónke na ktorej hrali páni Ján
Dorušinec a Ondrej Vrana. Rozlúčky so starým rokom sa 29. decembra 2006
zúčastnilo 30 seniorov. Ženy opäť priniesli sladké dobroty a muži vínko na zahriatie.
Atmosféru spríjemnil hrou na heligónke pán Ondrej Vrana.
Rok 2007 seniori začali 17. februára fašiangovým posedením pri reprodukovanej
hudbe a speve v spoločenskej miestnosti športového areálu. Program obohatili
členovia folklórneho súboru Nadšenci z Trenčína. Štedrým sponzorom podujatia bol
poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Viliam Václav. Podľa ohlasu zúčastnených,
bolo podujatie vydarené. 28. mája 2007 sa seniori v spolupráci so Združením
sluchovo postihnutých mikroregionu Teplička zúčastnili výletu, počas ktorého navštívili
púťové miesta na Hostíne a v Bystřici pod Hostínem v Českej Republike. V dňoch 17.,
18. a 19. augusta 2007 sa vybrali členovia klubu seniorov s členmi miestneho odboru
Matice slovenskej a Dychovou hudbou Omšeňanka do Hrušova okres Veľký Krtíš. Tu
v rámci podujatia „Hontianska paráda“ mali možnosť zúčastniť sa 12. ročníka
folklórneho festivalu. S programom vianočných kolied sa v priebehu mesiaca
december 2007 členky klubu seniorov predstavili Združeniu sluchovo postihnutých
mikroregionu Teplička, Sluchovo postihnutým z regiónu Ilavy a na Betlehemskom
večere na miestnej fare.
Rok 2008 seniori opäť začali 02. februára fašiangovým posedením, ktoré si spestrili
veselými vinšami a humornou scénkou. Aj mažoretky v úvode podujatia svojim
programom prišli pozdraviť seniorov. Podujatie sa všetkým páčilo. Podávala sa
kapustnica, oškvarkové pagáčiky
a víno. Na operetu „Veselá vdova“ do SND v Bratislave a návštevu pútnického miesta
v Mariánky
sa členovia klubu seniorov vybrali 12. júna 2008 s členmi Združenia sluchovo
postihnutých mikroregionu Teplička. 23. augusta sa 37 členov klub seniorov vybralo
autokarom na „Dožinkovú slávnosť“ do skanzenu v Rožnove pod Radhoštěm v ČR.
Rok 2009 začali seniori pri živej hudbe z Dubnice nad Váhom. Opäť to boli fašiangy
14. Februára, ktoré ich tak rozveselili. V úvode prítomných pozdravili starosta obce
Jozef Marček a vedúca klubu seniorov Marcela Malová. Popriali prítomným všetko
dobré v roku 2009 a príjemnú zábavu. 16. augusta sa 47 členov klubu seniorov
autokarom vybralo na Moravu do obce Dubňany na tradičnú prehliadku slováckych
dychových hudieb. 05. decembra 2009 sa 46 členov klubu zúčastnilo Mikulášskeho
jarmoku vo Valašských Klobúkoch. Ochutnali tam moravské špeciality, prezreli si
výrobu známych valašských papúč a zaspievali si s cimbalovou muzikou.
Rok 2010 Členka klubu seniorov Mária Méresová prišla s nápadom uskutočniť v
Omšení fašiangovú zabíjačku. Oslovila vedúcu klubu Marcelu Malovú, a obe sa
vybrali za starostom obce Jozefom Marčekom u ktorého našli podporu spolu so
zástupcom starostu Jaroslavom Marčekom. Pridali sa hasiči, spoločenstvo urbár,
poľovné združenia a členovia telovýchovnej jednoty. 13. februára 2010 sa fašiangy so
zabíjačkou premenili na veľké veselé hodovanie. Vo večerných hodinách seniori si
pripravili v spoločenskej miestnosti na 1. poschodí obchodného domu diskotéku pri
reprodukovanej hudbe a neskôr pri akordeóne, ktorú nazvali „Diskotéka pre starších a
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pokročilých“. Podávala sa aj večera, ktorú tvorila kapustnica, domáce oškvarkové
pagáče a víno.
42 členov klubu seniorov si 14. októbra autokarom išlo pozrieť trhy do Nového Targu
v Poľsku. Zájazd sa vydaril tak, ako aj pekné počasie. Dňa 05. decembra 2010 v
rámci 1. ročníka „ Mikulášskeho jarmoku v Omšení“, klub seniorov si prenajal
domček v strede obce od rodiny Meravých, kde zriadil starodávnu izbu v duchu
Vianoc. Tu mohli návštevníci vidieť, ako sa v minulosti zdobili izby v čase Vianoc a
ponúknuť sa vianočným pečivom. Súčasťou výstavy bola aj výstava betlehemov,
ktoré si seniori zapožičali od občanov a výstava medovníkových domčekov, ktoré
zhotovili šikovné ruky žien a dievčat z Omšenia. Na Silvestra t.j. 31.12.2010 seniori
vo večerných hodinách opäť otvorili pre verejnosť interiér domčeka v strede obce,
kde premrznutým návštevníkom ponúkali grog.
Rok 2011 Klub seniorov v rok 2011 už fašiangové posedenia prestal organizovať.
Dôvodom pre ktorý sa tak rozhodol bol ten, že v čase seniorskej diskotéky 13.
februára 2010 na schodisku do pivničných priestorov obchodného domu sa stal veľmi
vážny úraz občanovi Omšenia P. Homolovi (nie účastníka diskotéky). Polícia prípad
vyšetrovala aj medzi účastníkmi a organizátormi fašiangového podujatia. Bola to veľmi
nepríjemná udalosť, ktorá otriasla aj klubom seniorov nakoľko polícia ako jednu z
možností nevylúčila aj trestný čin z úmyselného ublíženia na zdraví. Fašiangové
posedenia a diskotéky klub nahradil otvorením výstavy dobových predmetov v
prenajatom domčeku v strede obce. 09. júla 2011 sa 21 členov klubu seniorov
zúčastnilo folklórnych slávnosti v Detve a 03. decembra 2011 sa 18 členov klubu v
dopoludňajších hodinách zúčastnilo 20. ročníka Valašského mikulášskeho jarmoku vo
Valašských Klobúkoch. V nedeľu 04. decembra v domčeku v strede obce, klub otvoril
pre verejnosť štýlovú vidiecku izbu, kde sa mohli návštevníci zohriať nielen pri
starodávnom sporáku, ale si prezrieť výstavu dobových predmetov.
Rok 2012 kV priebehu mesiacov jún -august uskutočnilo OZ Poza školu spolu so
seniormi a obcou Omšenie projekt pod názvom „Detská reštaurácia“ , ktorý bol
uskutočnený v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami. Deti pod vedením seniorov absolvovali kurz kuchár, čašník a kurz
finančnej gramotnosti. Reštaurácia bola otvorená osem krát a hlavným personálom
boli deti, ktoré pod dohľadom seniorov prevádzkovali reštauráciu. Členky klubu
seniorov pomáhali zásobovať reštauráciu vlastnoručne upečenými zákuskami. Počas
mikulášskeho jarmoku 09. decembra 2012 klub seniorov v domčeku na námestí
pripravili pre návštevníkov výstavu jabĺk od pestovateľov seniorov.
Rok 2013 25. mája sa členovia klubu seniorov zúčastnili spolu s OZ Poza školu
celodenného výletu do Moravského krasu a na Macochu. Počas mesiacov júl a august
2013 seniori opäť spolupracovali s týmto združením na prevádzke detskej reštaurácie
tým, že pomáhali zásobovať reštauráciu sladkým pečivom a zákuskami.
Rok 2014 Klub seniorov sa v mesiaci máji podieľal v spolupráci s OZ Poza školu na
jednej peknej edukatívnej sobote, ktorá bola realizovaná v rámci projektu „Neformálne
sa uč na vidieku“ a jeho podprojektu „Vidiecka mládež v akcii“ kde seniori ukázali
deťom nielen ako sa v minulosti piekol chlieb, posúchy, polesníky, ale aj ako sa chodilo
s novým letom a rapkáčmi. Napokon z tohto projektu vzišla malá brožúrka pod názvom
„Omšenie, alebo čo o našej obci možno neviete“ a vianočný program pod názvom
„Vianoce minulosti“, kde s deťmi účinkovali aj seniori.
Rok 2015 V roku 2015 klub seniorov bol iniciátorom uskutočnenia výstavy jabĺk a
súťaže „Najkrajšé omšenské jabúčko“. Emil Václav, Ondrej Vrana, Imrich Pánis,
Ľudovít Méres, Štefan Dvorský, Ján Malo, Peter Mičko sa do tohto podujatia veľmi
aktívne zapojili svojimi výpestkami ovocia a zeleniny.
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Seniorky učia deti piecť chlieb
v rámci projektu „Neformálne
sa uč na vidieku“

Seniorky počas prípravy
na realizáciu projektu „Európsky rok
aktívneho starnutia“
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Cirkevný život
Význam udalostí cirkevného života v obci
Duchovná štatistika Omšenskej farnosti v roku 2015:
Sviatok krstu: V roku 2015 bolo pokrstených 26 detí, z toho 18 chlapcov a 8 dievčat.
Medzi pokrstenými bolo 14 detí z Omšenia, 8 detí z Dolnej Poruby, a 4 deti z iných
farností
Sviatok manželstva: V roku 2015 bolo uzatvorených sobášov 12, v Omšení 11
a v Dolnej Porube 1.
Sviatosť prvého svätého prijímania: V roku 2015 prijalo prvé sväté prijímanie 14 detí.
Pohreby: Do večnosti bolo odprevadených 44 veriacich, z toho 22 mužov a 22 žien.
31 pohrebov sa konalo v Omšení a 13 v Dolnej Porube.
Návšteva Svätej zeme
54 pútnikov prevažne z farnosti Omšenie v dňoch 8. - 16. apríla 2015 sa zúčastnilo
farskej púte, ktorú pri príležitosti životného jubilea usporiadal vdp. Mgr. Miroslav
Lysičan. Prostredníctvom cestovnej kancelárie CK Awertravel, ale aj výbornému
duchovnému sprievodcovi Mariánovi Ondrejovi mohli účastníci púte navštíviť
významné miesta ako je Betlehem, Jeruzalem, Nazaret, Kána Galilejská, Ein Karem,
Qumrán, Mŕtve more, Jericho, Haifu, Kafarnaum, Tabghu, horu Tábor, horu
Blahoslavenstiev a iné významné miesta. Pútnikov priťahovali nielen chrámy a miesta
2000 ročnej histórie kresťanstva, ale aj segregačná a okupačná barieéra, ktorá
oddeľuje Izrael od Palestíny. Pre pútnikov bol zaujímavý pohľad na múr z Palestínskej
strany, ktorý je pokrytý maľbami a nápismi v rôznych jazykoch, ktoré tu zanechali
umelci alebo aktivisti z celého sveta. Všetci účastníci tejto púte prežili nezabudnuteľné
momenty vo svojom živote.
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Obchody a podnikateľská činnosť v obci
V roku 2015 vykonávali svoju činnosť a boli otvorené nasledovné prevádzky:
Potraviny COOP Jednota v dolnej časti časti
Potraviny COOP Jednota v hornej časti obce
Potraviny u Repiny
Potraviny u Trokana
Pohostinstvo Krmelec
Pohostinstvo + Pizzeria Trokan
Pohostinstvo U Kohúta
Mix Botamix - obchod so zmiešaným tovarom E. Hoštáková, Omšenie č. 41
Mix Baskad - obchod so zmiešaným tovarom, J. Bajzík, Omšenie č. 28
MIKA - obchod s textilom a doplnkovým tovarom, Katarína Homolová,
Omšenie č. 135
Flover - záhradkárske potreby, Zuzana Kotešová, Omšenie č. 297
Kovospol - stánok s novinami a ovocím a zeleninou
Pekáreň Homôlka - predaj pekárenských výrobkov a lahôdok, Omšenie č. 691
Obchod mäso - údeniny
Kaderníctvo MONIKA - Monika Tašárová
Žihlavník s.r.o - živočíšna výroba a služby, Omšenie č. 462
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Počasie
Rok 2015 nám začal poľadovicu a snežením.
Január nám priniesol rôzne teploty a aj snehovú kalamitu, ktorá nás zaskočila 30.
januára. Sneh začal intenzívne padať okolo 11-tej hodiny. A narobil riadnu šarapatu.
Ľudia sa s ťažkosťami dostávali domov. Veľa snehu, neprejazdné cesty, popadané
stromy.
V mesiaci február bolo premenlivé počasie. Okrem sneženia sa vyskytol aj dážď.
Mesiac marec sa vyznačoval dobrým a príjemne teplým počasím.
Mesiac apríl nezostal nič dlžný svojej povesti. Vystriedalo sa asi všetko. Chladné
počasie, teplé počasie, sneženie, dážď, silný vietor. Prvý týždeň sa vyznačoval
chladným počasím s prehánkami, ten druhý zasa silným vetrom, následne teplotami
až do 25°C, po ktorých prišlo zasa ochladeni a ku koncu mesiac zasa oteplenie.
Mesiac máj nám začal upršano, neskôr sa oteplilo, ochladenie prišlo zasa okolo
zmrzlých Pankrác, Servác, Bonifác, Žofia, ešte aj na Urbana. Potom sa začalo
postupne otepľovať a ďalej prevládalo príjemné teplé májové počasie.
Jún nám priniesol v jeho prvej polovici veľmi teplé počasie. Mierne sa ochladilo ku
koncu mesiaca.
Júl bol krásny a slnečný, teploty dosahovali nad 30°C, v priebehu mesiaca dochádzalo
len k miernemu kolísaniu teplôt. Koniec mesiaca sa vyznačoval daždivým počasím.
V mesiaci august prevládalo premenlivé, ale v celku teplé počasie počasie.
September sa vyznačoval premenlivým počasím, s teplými dňami, ale aj dažďom.
V mesiaci október prevládalo typické jesenné počasie, zo začiatku slnečno, ku koncu
mesiaca chladno s prehánkami, aleaj aj s prvými prízemnými mrazmi.
Mesiac november začal teplým počasím. Koncom novembra sa ochladilo na mínusové
teploty. Prvú adventnú nedeľu pršalo.
December bol zo začiatku studený, okolo Vianoc bol pomerne teplé počasie na toto
ročné obdobie. Koniec roka sa niesol v znamení slnečného a na toto ročné obdobie
teplého počasia.
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(Omšenské) kalendárium 2015
4.1.2015 – 65 rokov od úmrtia Jána ČMELKU (richtára v Omšení cca 1918-1926)
25.1.2015 – 75 rokov od narodenia Kristíny ČERNICKEJ VRLÍKOVEJ ZELINKOVEJ
(učiteľky na Základnej škole v Omšení 1959)
18.2.2015 – 95 rokov od narodenia Gabriela KIACA (predsedu MNV v Omšení 19591984)
21.2.2015 – 340 rokov od narodenia Štefana DUBNICZAYA (správcu rímskokatolíckej
farnosti Trenčianska Teplá a autora náboženskej prózy, napríklad spisu o dejinách
rekatolizácie v Trenčianskej župe od r. 1600 /v ktorom sa zmieňuje aj o Omšení,
tamojšej farnosti a rekatolizácii/, ideového protivníka Daniela Krmana mladšieho)
23.2.2015 – 100 rokov od narodenia Michala HOMOLU (predsedu MNV v Omšení
1954-1958)
15.3.2015 – 90 rokov od úmrtia Antona ŠPAČKA (učiteľa na štátnej škole v Omšení
1890-1909)
7.4.2015 – 85 rokov od narodenia Viery NOSÁĽOVEJ (významnej etnografky, ktorá
v roku 1973 v Omšení vykonávala terénny výskum zameraný na ľudový odev)
10.4.2015 – 50 rokov od narodenia Mgr. Miroslava LYSIČANA (správcu
rímskokatolíckej farnosti Omšenie 2008-)
27.4.2015 – 200 rokov od narodenia Juraja Antona ŽILINČÍKA (správcu
rímskokatolíckej farnosti Omšenie 1852-1866)
6.5.2015 – 100 rokov od narodenia Ernesta OMACHELA (správcu rímskokatolíckej
farnosti Omšenie 1971-1991)
27.5.2015 – 110 rokov od narodenia Františka Viktora PODOLAYA (maliara a grafika,
autora 5 obrazov, na ktorých pertraktoval Omšenie)
26.7.2015 – 70 rokov od narodenia Jozefa MARČEKA (starostu Omšenia 1994-2014)
26.7.2015 – 85 rokov od úmrtia Jána HOLLÉHO (organistu v Omšení a učiteľa na
štátnej škole v Omšení 1909-1927)
30.7.2015 – 115 rokov od narodenia Ireny SLAVINSKEJ-SCHIDLAYOVEJ (maliarky,
obraz Modrý dom v Omšení z r. 1957)
24.8.2015 – 120 rokov od narodenia Štefana MARČEKA (vládneho komisára Omšenia
1942-1945, krajčíra a poštára)
30.8.2015 – 20 rokov od úmrtia Ernesta OMACHELA (správcu rímskokatolíckej
farnosti Omšenie 1971-1991)
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1.9.2015 – 250 rokov od narodenia Jána BAJZÍKA (kanonika v Kalocsi, rodáka z
Omšenia)
17.9.2015 – 35 rokov od úmrtia Ilju Jozefa MARKA (básnika a fotografa, autora
nevydanej monografie „Pšenaci“)
30.9.2015 – 275 rokov od úmrtia Daniela KRMANA mladšieho (evanjelického kňaza
a autora náboženskej a memoárovej prózy, básnika, prekladateľa a vydavateľa,
rodáka z Omšenia)
24.10.2015 – 95 rokov od narodenia Antona HOMOLU (účastníka Slovenského
národného povstania)
6.12.2015 – 115 rokov od narodenia Márie MARČEKOVEJ (rodáčky z obce,
rehoľníčky rádu premonštrátok pod menom sestra Božena)
23.12.2015 – 85 rokov od narodenia Viery ÁBELOVEJ (etnografky; pracovníčky
Trenčianskeho múzea, ktorá v rokoch cca 1970-1988 v obci vykonávala terénny
výskum podrobne zameraný na ľudovú stravu)
26.12.2015 – 290 rokov od úmrtia Štefana DUBNICZAYA (správcu rímskokatolíckej
farnosti Trenčianska Teplá a autora náboženskej prózy, napríklad spisu o dejinách
rekatolizácie v Trenčianskej župe /v ktorom sa zmieňuje aj o Omšení, tamojšej farnosti
a rekatolizácii/; ideového protivníka Daniela Krmana mladšieho)

V apríli roku 2014 bola vydaná monografia „Ľudový odev Ilavskej kotliny“ autora
Richarda BENECHA s kolektívom.
1. vyd., Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2013, 158 s.), v ktorej je
stať aj o kroji Omšenia a Dolnej Poruby (s. 124-137). Táto stať dáva do povedomia
omšenský ľudový odev ako jednu podoblasť horského kroja na Považí.
V súťaži „Slovenská kronika 2014“ získala publikácia hlavnú cenu za monografiu.
Na knihu boli doposiaľ nasledujúce ohlasy:
 -ms- : O krojoch stredného Považia. In: Omšenské noviny, ročník XX, č. 2,
2014, s. 8. (drobná správa o vydaní diela)
 SOUČKOVÁ, Taťána: Richard Benech a kol.: Ľudový odev Ilavskej kotliny. In:
Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research, 14, č. 1, 2014, s.
116-118. (odborná recenzia)
Chystá sa nadväzujúca publikácia (pod vedením Mgr. Richarda Benecha a s
pracovným názvom „Ľudová strava Ilavskej kotliny“), ktorá bude zameraná na tradičné
dedinské jedlá, ich prípravu a ľudové stravovanie v oblasti vôbec. Vyjde
pravdepodobne v apríli 2016.
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Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo
60/2015 zo dňa 05.03.2015 sa stala novou kronikárkou
obce Renáta Marčeková rod. Šírová

Osobné údaje:
Renáta Marčeková, rod.Šírová
Omšenie 93, 914 43 Omšenie
Dátum a miesto narodenia: 02.01.1969 v Bratislave
Vydatá, 2 deti
Vzdelanie:
•
•
•

Základná škola Komenského (osemročná), Komárno
Stredná škola: Gymnázium, Pohraničná, Komárno
Nadstavbové štúdium, Stredná pedagogická škola v Leviciach,
študijný odbor: vychovávateľstvo

Skúšky: AMV Aktivizujúce metódy vo výchove ŠKD
1995 - 1996 Základná škola Opatová, Trenčín - vychovávateľka
1997 - 1998 Coop Jednota, Omšenie – predavačka potravín
1998 - 2000 Slovenská plavba a prístavy, zahraničné zastúpenie
pre Rakúsku spolkovú republiku, upratovacie práce, výpomoc
v účtovníctve
2001 – 2005 Slovenská plavba a prístavy zahraničné zastúpenie pre
Nemeckú spolkovú republiku a Rakúsko – upratovacie práce,
účtovníctvo, administratívna agenda
2006 Základná škola s materskou školou, Omšenie 629, Omšenie –
vychovávateľka.
Znalosti:
Počítačové znalosti: používateľ, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint,
Vodičský preukaz skupiny B
Hobby: aranžovanie, maľovanie, kreatívna tvorba
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Pomôcky použité pri písaní kroniky obce Omšenie
Všetky príspevky a podklady do kroniky boli zozbierané a dodané od miestnych
organizácii a združení, ktoré poskytli tieto informácie a údaje. Tieto boli následne
spracované kronikárkou obce. Za obsahovú správnosť zaslaných príspevkov
zodpovedajú ich dodávatelia. Zostávajúce materiály a podklady zozbierala kronikárka
pozorovaním a zapisovaním jednotlivých udalostí a podujatí. Fotodokumentácia
použitá v kronike bola zozbieraná kronikárkou a obyvateľmi obce.
Text do kroniky zapísala Renáta Marčeková.
Schválenie textu sa uskutočnilo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
dňa 14.06.2016, uznesením obecného zastupiteľstva č. 81/2016.
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