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Oslávime 685. výročie prvej písomnej zmienky
V mesiaci septembri si pripomenieme 685. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. V hornatom kraji Strážovských vrchov sa veľmi ťažko žilo, chlieb sa dorábal namáhavo. I napriek tomu dokázali obyvatelia pracovitosťou a
húževnatosťou zveľadiť svoju dedinu až k dnešnej podobe.
V rozprávke by k tomu postačilo mávnutie čarovným prútikom, ale v živote obce bolo treba veľa ľudskej práce a umu.
Hovorí sa, že čo bolo, už sa nevráti a preto je treba občas si
zaspomínať aj na časy minulé.
Prostredníctvom sprievodných akcii počas oslavy 685.
výročia prvej písomnej zmienky o obci sa môžu všetci mladí

ale i tí skôr narodení dozvedieť, v akých pomeroch tu naši
predkovia žili a ako sa museli prebíjať životom. Dozvedia
sa aj o rôznych pre dedinu typických činnostiach, zvykoch,
ale i o prírodných živloch či charakteristických postavách a
postavičkách, ktoré v pamäti dediny utkveli. Veď všetko to
neodmysliteľne patrí k nej.
Preto vás všetkých srdečne pozývame na oslavu 685.
výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktorá sa uskutoční
v dňoch 8.-10.9.2017!
Zároveň vám predstavujeme obálku monografie o obci:

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí dňa
12.04.2017 schválilo
• Zámer odpredaja časti obecného pozemku registra CKN
č. 1532 z hľadiska osobitného zreteľa
• Odkúpenie pozemku CKN č. 1524 – komora pri Botamixe
o výmere 19 m2 od spolupodielových vlastníkov
• Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 – 9/2017
• Zámer prevodu majetku obce Omšenie zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za predpokladu predloženého písomného súhlasu ostatných podielových vlastníkov parcely CKN č. 828
• uzatvorenie Dohody o urovnaní, na základe predloženej
textácie návrhu Dohody o urovnaní v právnej veci žalobcu
Mgr. Viktor Hlaváč proti žalovaným Základná škola s materskou školou Omšenie 629 a Obci Omšenie v súlade
s textáciou návrhu Dohody o urovnaní a poveruje starostu
Obce Omšenie na ďalšie, s tým súvisiace úkony, za účelom uzatvorenia Dohody o urovnaní a uzatvorenia súdneho zmieru za Obec Omšenie
• uzatvorenie Dohody o urovnaní, na základe predloženej
textácie návrhu Dohody o urovnaní v právnej veci žalobcu
Mgr. Viktor Hlaváč proti žalovaným Základná škola s materskou školou Omšenie 629 a Obci Omšenie v súlade
s textáciou návrhu Dohody o urovnaní, zo strany Základnej školy s materskou školou Omšenie 629.
• Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 10.430,86
EUR z bežného rozpočtu Obce Omšenie v prospech Základnej školy s materskou školou Omšenie 629, za účelom
splnenia povinnosti Základnej školy s materskou školou
Omšenie 629 vyplývajúcich z Dohody o urovnaní.
• Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 8.504,94
EUR z bežného rozpočtu Obce Omšenie v prospech
Obce Omšenie, za účelom splnenia povinností Obce Omšenie vyplývajúcich z Dohody o urovnaní.
• Koncesnú zmluvu o poskytnutí služieb modernizácie
a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia pre-

Z môjho pohľadu

Vážení spoluobčania,
po krátkom čase sa ku vám opäť
prihováram, aby som vám priblížil
dianie v našej obci za obdobie posledných mesiacov a zároveň poukázal na niektoré veci, ktoré by bolo
potrebné aj za vašej aktívnej pomoci a spolupráce riešiť. Na úvod mi
však dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a poprial vám
len to najlepšie. Ani sme sa poriadne nenazdali a onedlho
máme za sebou prvú polovicu tohto kalendárneho roka.
Čím bol charakteristický? Ako mnohí z vás určite postrehli,
v poslednej dekáde mesiaca máj boli po náročnej a zdĺhavej
prípravnej fáze začaté práce na oprave chodníka v lokalite
„Lúčky“. Začiatkom mesiaca jún sa začali práce na oprave
a položení nového asfaltového koberca na dvoch miestnych
komunikáciách v dolnej časti obce: na Starých a od Hájovne
k Bellovmu domu. Zhotoviteľom diela je akciová spoločnosť
2

vádzky verejného osvetlenia obce Omšenie
• Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce
• Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky za rok 2016
spoločnosti Laštek s.r.o., Omšenie č. 330, 914 43 Omšenie za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
• Čerpanie fondu opráv bytového nájomného domu Omšenie č. 705
neschválilo
• Vypracovaný dopravný projekt obce a odporúča jeho doplnenie a ďalšie prerokovanie na nadchádzajúcom zasadnutí OcZ – 14. júna 2017, pričom bude poslancom zaslaný
v elektronickej podobe na pripomienkovanie v lehote 30
dní od jeho odoslania
• zobralo na vedomie
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
15.2.2017
• Správu o výsledku kontroly zameranej na kontrolu spotreby plynu v budove na športovom areáli patriacej obci
a odporúča starostovi, aby preveril možnosti optimálneho riešenia situácie, týkajúcej sa spotreby plynu zvlášť
v priestoroch budovy prenajatých obcou pohostinstvu Krmelec a zvlášť v priestoroch Telovýchovnej jednoty.
• Program osláv 685. výročia obce Omšenie
• Podané žiadosti a informácie občanov a poveruje príslušné komisie pri OcZ ich preverením, zdokumentovaním
a predložením výsledných zistení a stanovísk starostovi
obce.
• Návrh na rozšírenie zástavbového územia obce, súvisiaceho s prípravou ÚPO

Cesty Nitra. Finančné prostriedky na oba projekty sú hradené v plnej výške z obecných zdrojov, čiže z rozpočtových
prostriedkov obce. Preto som skutočne veľmi rád a cením
si, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa
nám podarilo uvoľniť finančné prostriedky potrebné na to,
aby sa mohli oba projekty zrealizovať. Prispelo k tomu aj
dobré ekonomické zázemie obce a kladný hospodársky výsledok za rok 2016: naša obec hospodárila v minulom roku
s finančným prebytkom 147793,00 Eur. Práce na oboch projektoch by mali byť ukončené v prvej polovici mesiaca júl.
V nastúpenom trende by sme radi pokračovali aj v budúcom
roku, kedy by sme chceli položiť nový koberec na niektorých ďalších komunikáciách v obci a pokračovať v oprave
chodníka. V súvislosti s realizáciou oboch projektov by som
rád vysvetlil situáciu najmä tým občanom, ktorí sa počas realizačných prác obrátili na mňa, ale aj pracovníkov prevádzajúcich realizačné práce s požiadavkami o vyasfaltovanie
priľahlých plôch, nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti asfaltovaných komunikácií alebo s takými požiadavkami, ktoré jednoducho z hľadiska dodržania technických
noriem, podmienok verejného obstarávania, ale aj hranice

finančných limitov nebolo možné uskutočniť. Občania ulice
u Tvrdoňov, ale aj návštevníci cintorína určite postrehli, že
boli začaté búracie práce na rozpadajúcom sa objekte pri
vjazde do tejto ulice, ktorý predstavoval nebezpečenstvo
nielen pre okoloidúcich občanov, ale svojim vzhľadom nepôsobil dobrým dojmom na občana a návštevníkov našej obce.
Čo sa týka ostatných činnosti, bolo to už tradičné čistenie
a kosenie verejných priestranstiev, okrajov miestnych komunikácií, čistenie zberných šácht a rigolov a pod. Situáciu pri
vykonávaní týchto prác nám komplikuje aj skutočnosť, že
oproti uplynulým dvom rokom nám boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny schválení len traja pracovníci – čo nie
vždy postačuje na realizáciu všetkých prác, ktoré obec už
takpovediac štandardne zabezpečuje. Preto by som chcel
touto cestou požiadať o pomoc a spoluprácu aj občanov –
aby si priestranstvá pred svojimi nehnuteľnosťami udržiavali
čisté, upravené a pokosené.
Už tradične by som chcel povedať zopár slov aj na tému
nakladania s odpadmi. Možno si viacerí z vás všimli, že
v obci boli navýšené počty zberných nádob na separovaný
odpad. Pri tejto príležitosti by som chcel požiadať občanov,
aby na stojiskách, kde sú umiestnené zberné nádoby neodkladali rôzne predmety a vrecia s odpadom. Tieto sem
nepatria a znečisťujú nám príslušné priestranstvá, čo pôsobí
skutočne veľmi zlým dojmom nielen na občana, ale aj návštevníkov našej obce. Podľa toho sme potom našim okolím vnímaní a posudzovaní. Vrecia s plastovým a kovovým
odpadom sú zbierané pravidelne raz za mesiac zbernou
spoločnosťou priamo od rodinných domov, čo je tiež novinka, ktorú sa podarilo v spolupráci so zbernou spoločnosťou
presadiť. Až do ich odvozu je potrebné, aby si ich skladoval
každý doma a nenosil ich ku zberným nádobám. V krajnom
prípade ich môžu občania odovzdať počas pracovnej doby
aj na dočasnom zbernom mieste pri obecných garážach.
V opačnom prípade si robíme sami sebe zle a znečisťujeme
si svoje okolie a prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom by
sme sa mali cítiť dobre. V tejto súvislosti si spomínam na
jednu úsmevnú, ale zároveň trefnú príhodu ešte z čias môjho pôsobenia na lodi. Pri návšteve jedného reštauračného
zariadenia v bývalej Juhoslávii visel na stene veľkým písmom napísaný odkaz: „Keď ste naučení hádzať odpadky
a špačky z cigariet pod stôl aj u vás doma, s kľudným
svedomím tak môžete robiť aj tu. Chceme, aby ste sa
cítili ako doma.“ Ale to uvádzam skôr na odľahčenie situácie. Každý rozumne zmýšľajúci človek by si mal vedieť
uvedomiť a dokázať rozlíšiť, čo je dobré a čo sa už prieči
dobrým mravom a pravidlám slušného správania. Apelovať
by som chcel aj na občanov, vykonávajúcich stavebné práce
a drobné stavebné úpravy, aby nevyvážali stavebný odpad
do prírody a nakladali s ním v súlade s platnou legislatívou.
Treba mať na pamäti, že podľa nového zákona o odpadoch
sú občania povinní odovzdať drobný stavebný odpad na
obci, ktorá ho potom zákonným spôsobom zlikviduje. V prípade väčšieho množstva stavebného odpadu si musí stavebník zabezpečiť jeho odovzdanie na príslušnej skládke
sám. Pre mnohých občanov je táto informácia možno nová,
ale pri kolaudácii objektov je povinnosťou stavebníka preukázať príslušnému úradu životného prostredia naloženie so
stavebným a iným odpadom a to v súlade so zákonom.
Ďalšie riadky by som chcel venovať občanom a domácnostiam, ku ktorým bola vybudovaná kanalizačná prípojka a

ktorí sa doposiaľ ešte nepripojili na verejnú kanalizáciu (VK)
v obci. Termín 31.10.2017 sa nám neúprosne blíži, preto by
som chcel požiadať všetkých občanov a majiteľov rodinných
domov a nehnuteľností, ktorí mali schválený odklad, ale aj
tých, ktorí sa doposiaľ na VK ešte nepripojili, aby túto zákonnú povinnosť neodkladali a učinili tak pokiaľ možno čo
najskôr, najneskôr však do 31.10.2017. Po pripojení sa
na verejnú kanalizáciu je potrebné nahlásiť túto skutočnosť
písomne na zákazníckom centre akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie. To platí aj pre domácnosti,
ktoré sa už na verejnú kanalizáciu napojili, ale ešte nepodali
žiadosť o kanalizačnú prípojku. Formulár žiadosti – ako aj
zoznam písomností, ktoré treba ku žiadosti doložiť – nájdete na webovej stránke www.tvkas.sk alebo si ho môžete
vyzdvihnúť priamo v zákazníckom centre spoločnosti TVK
a. s., Kožušnícka 4, Trenčín (za mostami, pri Kare), kde vám
pracovníci spoločnosti v predmetnej veci radi poradia. V prípade potreby môžete kontaktovať aj priamo riaditeľku technicko-investičného úseku TVK a.s., Ing. Moniku Čižnárovú
na č.t. mob. 0903 600 375, pevná linka 032/6572830. Takže
ešte raz by som si dovolil apelovať na všetkých občanov
a majiteľov nehnuteľností, ktorých sa to týka: „Neodkladajte
prosím termín pripojenia Vašej domácnosti na verejnú kanalizáciu a pripojte sa v čo najkratšej možnej lehote!“. V prípade, že naša obec nesplní podmienky, ku ktorým sa zaviazala a nedosiahne 85 % napojiteľnosť, hrozí nám penalizácia
a vrátenie nemalej časti poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré by sme vedeli ako obec využiť určite aj inak, ako
na platenie nejakých pokút a penále za nedodržanie podmienok. Za pochopenie vám veľmi pekne ďakujem. Zároveň
by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa už na verejnú
kanalizáciu napojili. V tejto súvislosti by som chcel dať do
pozornosti ešte informáciu akciovej spoločnosti TVK a.s.,
aby si občania odkladali doklady o likvidácii splaškových
a odpadových vôd, nakoľko zo strany životného prostredia
a pracovníkov TVK a.s. budú priebežne vykonávané kontroly pripojenia sa jednotlivých domácností na verejnú kanalizáciu a tiež kontroly certifikovaného vývozu (likvidácie)
splaškových a odpadových vôd. Aktuálne percento napojiteľnosti na VK v našej obci sa pohybuje len na úrovni 32 %
(čo je v porovnaní s ostatným obcami, kde bola vybudovaná
kanalizácia, veľmi nízke percento: u týchto obcí sa pohybuje na úrovni 61 % a vyššie).
Rád by som sa zmienil aj o dvoch pracovných stretnutiach
so zástupcami štátnych podnikov Lesy SR a Správa povodia stredného Váhu Piešťany, ktoré boli zamerané jednak
na problematiku bystrinných tokov v katastrálnom území
obce, ale hlavne na riešenie situácie, týkajúcej sa potoka
Teplička. Podrobnejšie informácie ohľadom oboch pracovných stretnutí nájdete tiež v tomto čísle Omšenských novín. Vodičov a majiteľov motorových vozidiel by som chcel
opätovne upozorniť a zároveň aj požiadať o to, aby svoje
vozidlá neparkovali na chodníku vedúcom pozdĺž hlavnej
cesty. Okrem porušovania platných dopravných predpisov
to do veľkej miery sťažuje situáciu pre samotných chodcov,
ale hlavne pre matky s kočíkmi a malými deťmi. Občanom,
ktorí na tento problém už dlhšiu dobu poukazujú a obracajú
sa na nás so žiadosťami o nápravu by som rád vysvetlil,
že vo veci takéhoto parkovania má obec len veľmi obmedzené možnosti konať. Okrem apelovania na vodičov alebo
kontaktovania polície nemá takmer žiadne páky na majiteľov
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vozidiel parkujúcich na hlavnej komunikácii, ktorá pod obec
nespadá. Môže akurát slušnou formou požiadať nesprávne
parkujúcich vodičov, aby tak nerobili. Riešenie (a myslím si,
že aj vyriešenie) tohto problému je však plne v kompetencii a silách štátnej polície, do ktorej pôsobnosti táto oblasť
spadá. Ja osobne som pri riešení tejto problematiky viackrát inicioval vzájomné stretnutia, na ktorých som žiadal
o pomoc vedenie policajného zboru ale aj vedenie Správy
ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde som dostal
jednoznačnú odpoveď. V takýchto prípadoch je potrebné
obrátiť sa priamo na políciu. Situácia žiaľ nie je lepšia ani
na miestnych komunikáciách, kde nám okrem osobných áut
parkujú aj rôzne nákladné dodávky a pracovné stroje, čo do
značnej miery obmedzuje prejazdnosť týchto komunikácií.
Aj tu by som chcel požiadať vodičov a majiteľov parkujúcich
vozidiel, aby svoje vozidlá parkovali tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť týchto komunikácií, či už pre zberné vozidlá, vozidlá prvej pomoci, hasičov ale hlavne v zimnom období pre mechanizmy zabezpečujúce zimnú údržbu. A keď
už aj parkujete, tak prosím vás len po jednej strane vozovky
a nie ako na slalomovej trati. Aj vzhľadom na pretrvávajúcu
a zhoršujúcu sa situáciu ohľadom parkovania v našej obci
sme sa snažili zapracovať do pripravovaného dopravného
projektu obce niektoré prvky a opatrenia, ktoré by mali byť
nápomocné riešeniu situácie. Tieto však budú ešte podliehať schváleniu dopravným inžinierom.
Dôležitou informáciou pre verejnosť a občanov je, že naša
obec prešla koncom mesiaca máj do ostrej prevádzky systému Dátového centra miest a obcí (DCOM) za účelom sprístupnenia elektronických služieb širokej verejnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že na zdokonalení systému sa zo strany
prevádzkovateľa prakticky ešte stále pracuje, môže nastať
situácia, že aj na našom obecnom úrade môže prísť k zdržaniam pri vybavovaní stránok a požiadaviek občanov, za
ktoré však pracovníčky Obecného úradu nemôžu. Preto by
som vás chcel aj touto cestou poprosiť o trpezlivosť pri vybavovaní vašich záležitostí, ale aj o trošku ohľaduplnosti voči
pracovníčkam úradu, ktoré majú toho vo svojej pracovnej
náplni skutočne veľmi veľa a robia v danej situácii, čo môžu.
Každá z nich nemá totižto na starosti len jednu agendu, ale
viacero agend a množstvo ďalších pracovných povinností,
ktoré musia jednoducho zvládnuť a stihnúť bez toho aby sa
ich niekto spýtal, či je to vôbec možné. Častokrát ich musia
plniť aj za cenu svojho osobného voľna. Pokiaľ je to v ich
silách, tak určite radi pomôžu a svoju agendu sa snažia vybaviť takmer vždy promptne a v predstihu napriek tomu, že
zákonné lehoty na vybavenie príslušnej agendy sú oveľa
dlhšie. Tých administratívnych povinností je skutočne veľmi
veľa a zo strany štátnych orgánov pribúdajú ďalšie bez toho,
aby sa niekto zaujímal o to, či je to ešte vôbec zo strany obcí
možné zvládať.
Z kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa u nás za posledné obdobie uskutočnili, to bol už tradičný Matičný výstup na
Omšenskú Babu, ktorý organizoval miestny odbor Matice
slovenskej v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach a oslavy Dňa matiek. Potrebné je spomenúť aj takú významnú udalosť, akou je prvé
sväté prijímanie v našej farnosti. Toto sa uskutočnilo v druhú
júnovú nedeľu. Viac o tejto udalosti sa dočítate v tomto čísle
Omšenských novín.
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V poslednej fáze prípravy je aj monografia našej obce,
ktorá uzrie svetlo sveta práve v deň osláv 685. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. Občania si ju môžu objednať už
teraz na OcÚ u Mgr. Zuzany Škrovánkovej v miestnej knižnici. Zakúpenie monografie bude možné po jej slávnostnom
krste 9. septembra 2017.
Napriek tomu, že naša obec má dobre zabezpečený
zber a separovanie rôznych druhov odpadov, jedna vec
by nám všetkým predsa len veľmi pomohla a to: vybudovanie zberného dvora alebo zberného miesta so všetkým,
čo k tomu patrí. Doterajšie prechodné zberné miesto pri
obecných garážach nie je vyhovujúce a je takpovediac len
núdzovým riešením. Skôr či neskôr sa budú musieť hľadať
nové priestory. Základným problémom je však to, že obec
nevlastní žiadne vhodné priestory ani pozemky, kde by sa
mohol zberný dvor situovať. Preto by som chcel osloviť touto
cestou všetkých občanov, pokiaľ by vedeli pomôcť, alebo
by vedeli o vhodnom pozemku, kde by mohol byť zberný
dvor umiestnený, alebo by boli ochotní takýto pozemok obci
odpredať, prípadne dlhodobo prenajať, nech oznámia túto
skutočnosť na obecnom úrade alebo ktorémukoľvek z poslancov OcZ. Základnou podmienkou však je, aby bol tento
pozemok majetkovo-právne vysporiadaný, príp. ho vlastnil
len minimálny počet podielových spoluvlastníkov a viedla ku
nemu prístupová cesta. Chcel by som ubezpečiť občanov,
že nie je najmenší dôvod obávať sa takéhoto riešenia. Nebola by to žiadna nekoordinovaná skládka, ale riadne oplotený a fungujúci areál s prevádzkovou dobou a priestormi
zariadenými tak, ako vyžadujú súčasné normy a predpisy
pre podobné objekty. Bola by to skutočne veľká pomoc a vyriešilo by nám to natrvalo problémy so zberným miestom,
s ktorými v súčasnosti zápasíme. Riešením by mohol byť
aj spoločný zberný dvor pre dve obce, samozrejme len za
podmienky, že by s takýmto návrhom a riešením súhlasila aj
tá druhá obec. Chce to však v prvom rade vhodný priestor
a pozemok.
No a týmto by som môj príspevok do 2. vydania Omšenských novín aj ukončil. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne
zapájali a zapájajú do spoločenského diania v obci a svojou
činnosťou napomáhajú k jej rozvoju a napredovaniu.
Prajem vám všetkým veľa úspechov, predovšetkým
však pevné zdravie, spokojnosť, vzájomné porozumenie
a veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojich najbližších.
Mgr. Alojz Marček, starosta obce

Poďakovanie za vykonanú prácu
Obec Omšenie vyslovuje veľké poďakovanie za obetavú
prácu v oblasti výchovy a vzdelávania pani Elene Buranovej DiS. art., zriaďovateľke a riaditeľke SZUŠ v Omšení pri
príležitosti jej odchodu do dôchodku.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo želajú pani Elene
Buranovej do ďalších rokov života veľa zdravia, spokojnosti a mnoho šťastných chvíľ v kruhu svojej rodiny a priateľov.

Pracovné stretnutie so zástupcami štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky
V piatok 12. mája 2017 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo na obecnom úrade v Omšení pracovné stretnutie
zástupcov obce Omšenie so zástupcami štátneho podniku
Lesy SR. Za obec sa pracovného stretnutia zúčastnil starosta obce Mgr. Alojz Marček a zástupkyňa starostu p. Marcela
Malová. Za Lesy SR š.p. sa stretnutia zúčastnila p. Ing. Bošková a p. Ing. Harničárová.
Na úvod privítal starosta obce prítomných a oboznámil ich
s programom pracovného stretnutia. Následne informoval
zástupcov štátneho podniku Lesy SR o stave bystrinných
tokov v katastrálnom území obce Omšenie a poukázal na
niektoré z nich, ktoré by si prednostne vyžadovali pozornosť
vo veciach ich udržiavania. Ako ďalej uviedol, ich korytá a
brehy je treba kosiť, klčovať, čistiť, ale aj opraviť poškodené
miesta. Po jeho informácii sa ujali slova zástupcovia štátneho podniku Lesy SR, ktorí uviedli, že nie všetky bystrinné
toky v katastrálnom území obce Omšenie spadajú do ich
pôsobnosti. Informovali zástupcov obce, že k bystrinným
tokom, ktoré spadajú do ich správy nemajú často prístup,
nakoľko ide o súkromné pozemky, ale aj to, že pozemky na
ktorých sa bystrinné toky nachádzajú, čiže pozemky priamo
pod tokmi sú v rukách súkromných vlastníkov a preto je veľmi náročné získať na udržiavanie takýchto tokov finančné
prostriedky resp. že ako štátny podnik nemôžu investovať
do cudzieho majetku, načo starosta obce uviedol že podobná, alebo takmer identická situácia je aj s pozemkami pod

miestnymi komunikáciami v obci, z ktorých mnohé nie sú
vysporiadané, alebo majú súkromných vlastníkov, napriek
tomu sa však musí obec o ne starať a udržiavať ich, čo je
tiež spojené s finančnými nákladmi obce ako subjektu verejnej správy. Starosta ďalej uviedol, že toto pracovné stretnutie bolo ním zvolané s cieľom nájsť nejaké spoločné riešenie: napr. obec by dala pracovníkov a Lesy SR š.p. by dali
mechanizmy alebo by sa podieľali inou formou spoluúčasti.
Zástupkyňa š.p. Lesy SR uviedla, že podobným spôsobom
už riešili situáciu v našej obci za predchádzajúceho vedenia obce. Následne sa všetci prítomní odobrali na obhliadku bystrinných tokov v lokalite u Tašárov, pri Malovej a v
Kamenickej doline. Zástupcovia Lesov SR š. p. si obhliadli
problémové úseky a zmapovali situáciu priamo na mieste.
Po ukončení obhliadky sa obe zúčastnené strany rozlúčili
a rozišli s tým, že po vyjadrení sa vedenia š.p. Lesy SR k
zisteným skutočnostiam budú informovať vedenie obce o
prijatých opatreniach resp. návrhoch na riešenie situácie
z ich strany. Následne bolo vzájomné pracovné stretnutie
ukončené. V tejto súvislosti je skutočne namieste vyjadriť
pochvalu a vďaku všetkým tým občanom, ktorí sa príkladne
starajú o brehy bystrinných tokov, ale aj potoka Teplička v
blízkosti svojich nehnuteľností a pravidelne ich čistia a kosia
aj keď by to mal v skutočnosti robiť ich správca. Vďaka vám!

MA

1. sv. prijímanie v Omšení
V mesiaci jún sa zavŕšila ročná bezprostredná príprava detí
na 1. sv. prijímanie. Na sviatok Najsvätejšej Trojice (11. júna
2017) 13 tretiakov po prvýkrát prijalo do svojho srdca Pána
Ježiša prítomného v Eucharistii. Slávnosť mala dôstojný a
zároveň radostný charakter. Farský kostol v Omšení „ožil“
nielen vďaka prekrásnej výzdobe, ale predovšetkým vďaka
čistým srdciam týchto detí. V tento významný deň ich života

sa utužilo ich puto s Kristom, spolu s ktorým sa plavia na
jednej lodi, ktorá sa volá Cirkev. Túto pravdu vyjadrovalo aj
tablo umiestnené v prednej časti kostola. Poďakovanie patrí
tak pánovi farárovi, ako aj rodičom, ktorí sú prvými vychovávateľmi a svedkami viery pre svoje deti.
Z. Grabczak
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Ako je to so starostlivosťou o povodie a koryto potoka Teplička?
V utorok 25. mája 2017 v dopoludňajších hodinách sa na
podnet starostu obce uskutočnilo na Obecnom úrade v Omšení pracovné stretnutie vedenia obce Omšenie s vedením
Správy povodia stredného Váhu. Za obec sa pracovného
stretnutia zúčastnil starosta obce Mgr. Alojz Marček a zástupkyňa starostu obce p. Marcela Malová. Za Správu povodia stredného Váhu, pod ktorú spadá aj cez obec pretekajúci
potok Teplička sa stretnutia zúčastnil riaditeľ Správy povodia stredného Váhu p. Ing. Ladislav Glinda a p. Ing. Jarmila
Maslová.
Na úvod privítal starosta obce prítomných a oboznámil ich s
programom pracovného stretnutia. Následne informoval zástupcov Správy povodia stredného Váhu o stave toku potoka
Teplička a poukázal na niektoré citlivé miesta, ktoré by prednostne vyžadovali pozornosť zo strany správcu toku resp.
ktoré by bolo potrebné z pohľadu obce prednostne riešiť. Išlo
predovšetkým o vyčistenie koryta a brehov potoka Teplička
od náletových drevín mimo zastavaného územia nad obcou
ako aj vyčistenie niektorých jeho úsekov od naplavenín vrátane vykosenia koryta a brehov od vodných tráv. Starosta
obce informoval vedenie Správy povodia stredného Váhu o
poškodených častiach pobrežného múru v dolnej časti obce
hraničiaceho s hlavnou komunikáciou a tiež o rozpadajúcej
sa vrchnej vrstve pobrežného múru. Následne odovzdal
slovo zástupcom Správy povodia stredného Váhu, ktorí
informovali zástupcov obce, že situáciu pravidelne (každoročne) monitorujú a v rámci ich personálnych a technických
možností sa ju snažia priebežne riešiť. Sú však limitovaní
jednak finančnými ale aj personálno-technickými možnosťami (nedostatok pracovníkov ale aj mechanizmov). Po vzájomnom informovaní sa, sa zástupcovia oboch strán vybrali
do terénu, aby si priamo na toku potoka Teplička prezreli
konkrétne miesta. V úseku mimo zastavaného územia nad
obcou zhodne skonštatovali, že koryto potoka je tu skutočne
zarastené drevinami nad rámec bežných pomerov. Prítomní
zástupcovia Správy povodia stredného Váhu sa vyjadrili, že
výrub resp. odstránenie drevín, ktoré bránia alebo by mohli
brániť prietoku vody v koryte by bolo možné zrealizovať, avšak celoplošné odstránene drevín z koryta a brehov potoka
v tomto úseku nie je možné v dohľadnej dobe zrealizovať.
Ich čiastočný výrub by mohol pripadať do úvahy približne na
jeseň. K rozpadajúcej sa vrchnej časti pobrežného múra na
viacerých úsekoch v obci zástupcovia Správy povodia stredného Váhu uviedli, že vrchná časť pobrežného múru bola
očividne dorábaná pravdepodobne pri budovaní miestnych

komunikácií alebo hlavnej komunikácie a že táto nespadá
do ich správy (pôsobnosti). Odporučili obrátiť sa v tejto veci
na správcu hlavnej komunikácie vedúcej cez obec. K problematike tvorenia sa nánosov v intraviláne obce a kosenia
vodných tráv uviedli, že situácia je v porovnaní s inými tokmi
a obcami v norme a že malé trávnaté ostrovčeky v koryte sa
za nánosy nepovažujú. Ohľadom kosenia toku uviedli, že
toto je každoročne v pláne ale vzhľadom na nedostatok pracovníkov pripadá do úvahy až koncom leta alebo na jeseň.
Na to starosta uviedol, že toto je nepostačujúce, nakoľko trávy budú v tom čase výškovo prerastať vyregulované koryto
potoka a najmä v centre a intraviláne obce to pôsobí veľmi
zlým dojmom a vrhá to zlé svetlo aj na obec. Ohľadom situácie týkajúcej sa vypadaných kameňov z pobrežného múru
v dolnej časti obce (nad a pod Kapálech mostom) sa obe
strany zhodli, že tu je potrebné prednostné riešenie. Starosta obce uviedol, že nakoľko sa jedná o poškodenú časť
pobrežného múru v konkáve toku, ktorá hraničí s hlavnou
komunikáciou, existuje tu určité riziko podmytia tohto úseku
hlavnej komunikácie a to najmä pri vyšších vodných stavoch
a prudších prietokoch vody. Prítomní zástupcovia Správy
povodia stredného Váhu skonštatovali, že poškodené časti
pobrežného múru v tomto úseku je potrebné opraviť. Podľa riaditeľa Správy povodia stredného Váhu to však pripadá
do úvahy najskôr v letných mesiacoch tohto kalendárneho
roka, za nižších vodných stavov. V priebehu vzájomnej diskusie bolo starostom obce poukázané aj na havarijný stav
vrchnej vrstvy pobrežného múru a zábradlia vodnej nádrže
Baračka, vedúceho pozdĺž cesty III. triedy 1893 (III/516001).
Na margo tohto stavu Ing. Glinda uviedol, že tak ako bolo
ním už minulý rok na spoločnom stretnutí všetkých zainteresovaných strán vysvetlené, vrchná časť pobrežného múru
so zábradlím nespadá do ich správy a nenachádza sa v ich
majetku. Informoval vedenie obce, že v minulosti bola táto
časť múru so zábradlím riadne odovzdaná Správe ciest,
resp. vtedajšej Okresnej správe ciest. Z tohto dôvodu odporučil vedeniu obce, aby sa obrátilo so žiadosťou o opravu
poškodených častí múru a zábradlia na Správu ciest TSK,
do ktorej správy bol objekt odovzdaný. Na záver stretnutia
požiadal starosta obce zástupcov Správy povodia stredného
Váhu o zaslanie písomného stanoviska k prerokovaným veciam. Následne sa obe strany rozlúčili a rozišli.
MA

Tvorivé kurzy seniorov
Členky klubu seniorov v Omšení sa už od marca tohto roku
jedenkrát do týždňa stretávajú na tvorivých kurzoch, kde
objavujú vlastnú kreativitu a učia sa novým hand-made
technikám ako sú papierové pletenie, vintage technika, dekupáž a iné.
Kurzy sú vedené skúsenou a úspešnou lektorkou, p. Renátou Marčekovou. Skvelé žienky vyrobili už vkusné predmety a doplnky, ktorými sa prezentovali v apríli na veľko-
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nočnej výstave. V súčasnosti pripravujú venčeky, svietniky
a ozdoby k rôznym príležitostiam. Kurz je určený pre každého, kto rád tvorí (nielen v seniorskom veku...). Ak medzi
nás prídete, určite sa naučíte novým technikám, rozveselíte sa v kolektíve a aj domov si odnesiete hotové hand-made výrobky.
M. Malová

Zo života našej školy

V sadoch dozrievajú sladučké čerešne, v záhradkách sa krčia červené hlávky jahôd a teplé lúče slniečka oznamujú blížiace sa leto. S ním prichádza aj koniec školského roka. Skôr
ako sa naši žiaci rozutekajú do prázdninových diaľav, prinášame vám novinky z ich školského života. Takže, čo zaujímavé sme tentoraz prežili? 				
Tradičnú výstavu Záhradkár 2017 navštívili 7.4. žiaci 5.9. roč. so zameraním na Zdravý životný štýl. Dňa 12.4. sa
konal v Trenčianskych Tepliciach v ZŠ A. Bagara Veľkonočný florbalový turnaj základných škôl mikroregiónu Teplička,
v ktorom si naši mladší žiaci – chlapci vybojovali 3. miesto.
V ZŠ s MŠ Omšenie sa 20.4. konal zápis detí do 1. ročníka.
Malí predškoláci, dievčatká i chlapci, ukázali našim pani učiteľkám aké vedomosti sa naučili z matematiky či slovenského jazyka. Spolu sme zapísali 16 detí – 11 chlapcov a 5 dievčat. 24.4. si žiaci na našej škole na poslednej vyučovacej
hodine pod vedením svojich vyučujúcich pripomenuli Deň
Zeme. Diskutovali o globálnych problémoch našej Zeme,
tvorili plagáty, formou kvízu si overovali svoje schopnosti a
poznatky. Žiaci 1.-4. ročníka sa 27.4. vybrali do Nitry na divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ. Predstavenie
sa konalo v Starom divadle K. Spišáka. Malí diváci si pozreli
hudobnú rozprávku. Starší žiaci z roč. 5.- 9. sa zase kultúrne
vyžili v Bratislave na muzikáli BOYBAND. Mesiac máj priniesol našim deviatakom Kurz spoločenskej výchovy a tanca. V ZŠ A. Bagara v Tr. Tepliciach pod vedením lektora M.
Soukupa absolvovali 20 lekcií, ktoré zakončili slávnostným
Venčekom. Taktiež bol vyhodnotený Zber papiera, ktorý prebiehal od 20.3. do 24.3.2017. Spolu sme odovzdali 3446 kg,
ktoré boli vymenené za toaletný papier a hygienické potreby.
Prvé tri triedy, ktoré tejto druhotnej suroviny nazbierali najviac (7.A, 6.A, 2.A), boli odmenené dňom voľna, ktorý strávili
s triednou učiteľkou. V súvislosti aj s touto problematikou
sa konala 4.5. zaujímavá aktivita. Všetci žiaci druhého stup-

Rozlúčka s predškolákmi

Deň, ktorý patril všetkým mamám
Sviatok Dňa matiek má pomerne dlhú tradíciu. V určitej forme sa slávil už v starovekom Grécku, neskôr v 16. storočí sa
v Anglicku mamičkám vyčlenil jeden deň v roku a hovorilo sa
mu „Mothering Sunday“. Avšak až v roku 1907 – na podnet
Ann Jarvisovej z Philadelphie, ktorá si sviatkom chcela uctiť
svoju mamu – sa podarilo presadiť Deň matiek za národný
sviatok, pre ktorého oslavu bola ustanovená druhá májová
nedeľa. Deň matiek v ČSR propagovala manželka prvého
československého prezidenta Charlotta Garigue Masary-

ňa sa teoreticky aj prakticky učili triediť odpad. Prednášku
a prezentáciu o odpadoch pripravili pracovníčky tunajšieho
Obecného úradu, p. Ľ. Malová a Mgr. Z. Škrovánková. Dňa
18.5. a 19.5. sa štvrtáci a šiestaci v rámci Noci múzeí a galérií zúčastnili pátracej hry pre deti, keďže sme si pripomínali
300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie. Hra bola
zameraná na život v Trenčíne pred 300 rokmi - za čias jej
života. Dňa 23.5. sa v našej škole konala prednáška RÚVZ.
Kompetentná pracovníčka p. Špániková prednášala a besedovala so žiakmi 1.-2. roč. na tému Prevencia zubného kazu
a žiakov 3.-4. roč. zaujala tematikou Zdravý životný štýl. Na
tému Trestno-právna zodpovednosť detí a mládeže besedovali zase žiaci druhého stupňa s policajtmi KR PZ Trenčín.
Tento rok sa naša škola zapojila do Projektu NÚCEM„Elektronické testovanie systému E-test“, pomocou ktorého sa
otestovali vedomosti žiakov 8. ročníka z matematiky.
Všetci žiaci školy sa dňa 31.5. venovali teoretickej príprave prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Na druhý
deň, 1.6. absolvovali žiaci 1. – 4. ročníka Didaktické hry
v prírode - praktickú časť, pričom oslávili hrami aj MDD.
Žiaci 2. stupňa realizovali praktickú časť témy Ochrana života a zdravia pod názvom Účelové cvičenia v piatok 2.6.2017. Hneď ráno bol vyhlásený cvičný požiarny poplach a potom žiaci 2. stupňa plnili po stanovištiach úlohy
z civilnej obrany, zdravotníckej prípravy a pobytu v prírode.
Po skončení povinnej časti sa uskutočnili triedne súboje
a súťaže v preťahovaní lanom, v triednom päťskoku, v skákaní vo vreci a v behu po vyznačenej trase. Odmeny poskytnuté obecným úradom potešili všetkých našich žiakov, takže
oslava MDD bola úplná.
Koniec školského roku sa nezadržateľne priblížil a prázdniny volajú. Prežime ich v zdraví, oddýchnime si, aby sme
nabrali znova nové sily a energiu.
Mgr. Tatiana Pavlíková

Rozlúčka s deviatakmi

ková. Dnes aj vďaka nej môžeme v tento deň vyjadriť úctu
svojej mame.
V Omšení 14. mája 2017 na pódiu v strede obce žiaci ZŠ
s MŠ a Súkromnej základnej umeleckej školy nachystali pre
svoje mamičky bohatý program a predviedli svoje herecké,
tanečné, ale aj spevácke prednosti, na ktoré sa zodpovedne
pripravili. Obec pre deti a mamičky pripravila sladké prekvapenie, ktoré si v peknom slnečnom počasí všetci vychutnali. Na záver prítomných známa speváčka a televízna svokra
Gizka Oňová rozospievala nezabudnuteľnými evergreenmi.
-red7

Kultúre v Omšení sa blýska na lepšie časy
Dianie okolo Kultúrneho domu v Omšení sa stalo horúcou
témou rozhovorov nielen medzi obyvateľmi Omšenia. Čo
sa to deje s budovou? Aké sú zámery investora? Zostane
zachovaná funkcia kultúrneho stánku? Takéto otázky si Omšenčania oprávnene kladú pri pohľade na neobvyklý stavebný ruch v ich starom kulturáku. Požiadali sme preto majiteľa
budovy Mgr. Vladimíra Repiského, aby nám o prestavbe povedal viac. Videoreportáž z rozhovoru bude zverejnená na
www.impulz.press.
Ako ste dospeli k myšlienke kúpiť túto budovu?
O kúpe som začal uvažovať, keď som sa dozvedel, že budova je na predaj a obec kúpu odmietla. Motiváciou kúpiť
budovu bola obava, čo s naším kulturákom bude, ak oň
nik neprejaví záujem. A priznám sa, bolo za tým aj trocha
nostalgie.
Živo si spomínam, ako sa tu pred rokmi neustále diali nejaké kultúrne, spoločenské a voľnočasové akcie. Táto budova
sa dlhé roky tešila veľkej obľube a množstvu návštevníkov.
Konali sa tu kultúrno-spoločenské akcie obce, školy, škôlky,
často sa konali divadlá, vystúpenia kúzelníkov, karnevaly,
tancovačky a premietalo sa, táto sála slúžila aj ako kino. Tí
skôr narodení si pamätajú, že vždy tu bolo plno. Nahrávala
sa tu napríklad humorná rozhlasová relácia „Sobotník“.
Budova slúžila ako spoločenský, kultúrny dom. Tieto
objekty väčšinou vlastní obec, prípadne mesto. Kto bol
predtým majiteľom v tomto prípade?
Áno. V Omšení bola situácia nezvyčajná. Kultúrny dom nevlastnila obec, ale miestna rímskokatolícka Cirkev. Cirkev
ponúkla Obci Omšenie KD na predaj. Zástupcovia obce
opakovane odmietli kúpu objektu, vyhodnotili ju ako nákladnú a neefektívnu investíciu. Ich dôvod bol logický, budova
by nenaplnila ekonomické ciele obce. Naopak, kúpa, rekonštrukcia a náklady na prevádzku KD by obmedzovali rozpočet obce.
Dnešným trendom vo verejnej správe je zbavovať sa budov
tohto typu. Udržať ekonomicky takúto budovu je pre obec
náročné z dôvodu vysokých nákladov.
Mnohé obce na Slovensku, ktoré vlastnia kultúrne domy,
ich predávajú alebo prenajímajú. Najbližším príkladom je
neďaleká Nemšová alebo Horné Srnie. Obe obce dali KD
do prenájmu súkromnej firme. V Žilinskom kraji sú desiatky
takýchto prípadov.
KD v Omšení nebol v stave prevádzkovania, najskôr je potrebné doň investovať. Investícia do obnovy budovy by sa
obci z nájmu nikdy nevrátila.
Bolo viac záujemcov na odkúpenie?
Viac záujemcov o budovu nebolo. Obec Omšenie bola najhorúcejším kandidátom na odkúpenie. Po neúspešných
rokovaniach Rímskokatolíckej cirkvi s obcou, miestny farár
Mgr. Lysičan v októbri 2015 spomenul tento fakt v oznamoch
a vyzval veriacich, aby sa k veci vyjadrili, prípadne navrhli
riešenie. Na túto výzvu som zareagoval a podal som žiadosť
o kúpu objektu.
V novembri 2015 som sa zúčastnil farskej rady v Omšení,
kde jej členovia súhlasili s mojím návrhom.
V decembri 2015 sa konalo obecné zastupiteľstvo, na kto8

rom som prítomným predniesol môj zámer. Bol som milo
prekvapený, že všetci poslanci vrátane starostu a hlavného
kontrolóra Ing. Chylu ma podporili. Tu som prisľúbil, že obci
poskytnem zopár kultúrno-spoločenských akcií počas roka
bezplatne.
Schvaľovacie procesy od podania žiadosti až po kúpu objektu trvali pol roka. Za tento čas nik iný neprejavil o kúpu
objektu záujem. Diecézna hospodárska komisia dala skontrolovať výšku znaleckej ceny nezávislému znalcovi a v máji
2016 vydalo Biskupstvo v Nitre súhlasné stanovisko k predaju KD.
Aké plány máte s budovou, keďže je v centre obce? Na
aké účely bude využívaná?
Po rekonštrukcii dostane budova nový šat aj nový názov
(Omšenský kulturák) a opäť bude centrom kultúrneho, spoločenského a voľnočasového diania – ako tomu bolo kedysi.
Bude poskytovať kultúru, oddych, zábavu a občerstvenie
obyvateľom Omšenia a širokého okolia.
Srdcom objektu bude multifunkčná spoločenská sála s javiskom a hľadiskom. V blízkej budúcnosti sa tu budú organizovať spoločensko – kultúrne podujatia obce, školy, škôlky,
ďalej to budú plesy, koncerty populárnej aj ľudovej hudby,
hudobné folklórne festivaly, divadelné predstavenia pre deti
aj dospelých, multižánrové podujatia, kreatívne workshopy,
výstavy. V týchto dňoch firma Taox programuje online rezervačný systém na stránke www.omsenskykulturak.sk, ktorý
bude slúžiť pre rezerváciu miesta na sedenie na takéto udalosti. Priestory budú tiež slúžiť na tradičné rodinné oslavy
životného jubilea, svadby, stužkové, ale aj na firemné akcie,
konferencie, kongresy, semináre.
Aké práce prebiehajú v budove, čo všetko sa plánuje
obnoviť? Z akých častí pozostáva budova, čo v nej všetko bolo a čo v nej zostane?
Naposledy sme v budove robili nové rozvody ležatej splaškovej a tukovej kanalizácie a urobila sa betonáž podlahy v
celom objekte. Najbližšie sa položí na podlahu hydroizolácia, tepelná izolácia, poter a nakoniec parkety. V prístavbe
v najbližších týždňoch plánujeme strhnúť strechu a strop,
nahradí ho nová plecho-betónová deka a táto časť budovy
sa bude nadstavovať.
Budova bude pozostávať zo spoločenskej sály, ktorá má
predĺženú galériu o niekdajší byt, ktorého priečky sme odstránili a tak sa otvoril priestor na prvom poschodí. Steny

balkóna budú pohyblivé, budú vytvárať salóniky s možnosťou spájania podujatí. Balkón zároveň bude prechádzať do
kaviarne s východom na terasu na streche budovy, z ktorej
bude prístup do dvoch ubytovacích buniek hotelového typu
so samostatným WC a sprchou.
Na prízemí sa bude nachádzať barový pult kaviarne a letná
krytá terasa pristavená pred budovou. V objekte bude tiež
kuchyňa, zabezpečujúca cateringové služby, zázemie pre

personál a samozrejme pekáreň Homôlka. V prednej časti budovy bude aj samostatná miestnosť určená na predaj
zmrzliny. Vizualizácia exteriéru budovy je na stránke www.
omsenskykulturak.sk
Rozhovor viedol šéfredaktor internetového portálu Impulz.
Press Bc. Peter Čačko

Rozhovor so starostom obce na tému „KULTÚRNY DOM“
Neuvažovala obec o odkúpení kultúrneho domu do
svojho vlastníctva?
Snahy o získanie kultúrneho domu od rímsko-katolíckej
cirkvi do vlastníctva obce tu boli už za predchádzajúceho
vedenia. Pokiaľ sú moje informácie správne, tak vo veci
možného odkúpenia objektu prebehli v minulosti vzájomné rokovania medzi predchádzajúcim vedením obce, vtedajším pánom farárom a zástupcami Biskupského úradu
v Nitre. Napriek snahe zo strany obce sa však vtedy objekt
od rímsko-katolíckej cirkvi získať nepodarilo. Čo bolo príčinou, resp. aké boli dôvody toho, že sa objekt obci nepodarilo získať, nie sú mi celkom známe, preto by som navrhol spýtať sa na ne niekoho, kto sa týchto rokovaní priamo
zúčastnil. Snaha o odkúpenie kultúrneho domu do majetku
obce pokračovala aj po mojom nástupe do funkcie starostu.
V podstate ešte predtým, ako som nastúpil do funkcie som
sa zaoberal myšlienkou, že by bolo skutočne dobré a prospešné, keby objekt kultúrneho domu vlastnila obec. Preto som aj na základe podnetu viacerých občanov predložil
do rokovacieho programu obecného zastupiteľstva návrh
na odkúpenie kultúrneho domu od rímsko-katolíckej cirkvi.
Tento návrh sa však nestretol s podporou poslancov obecného zastupiteľstva, do ktorého rozhodovacích kompetencií
a právomocí problematika nakladania s majetkom obce spadá. Po určitom čase sa problematika odkúpenia kultúrneho
domu obcou aj na podnet niektorých poslancov OcZ zasa
otvorila a dostala opäť do rokovacieho programu obecného
zastupiteľstva. Napriek rozsiahlej diskusii medzi poslancami
OcZ sa ani tentokrát nepodarilo predložený návrh schváliť.
Len pre informovanosť občanov by som chcel uviesť, že na
schválenie kúpy bol potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov. Napriek neschváleniu predchádzajúcich dvoch návrhov sa problematika odkúpenia KD dostala
do programu zasadnutia OcZ aj po tretí krát, avšak ani posledný návrh na jeho odkúpenie obcou neprešiel. Na margo
niektorých tvrdení, že zo strany obce nebola venovaná tejto
problematike dostatočná pozornosť by som chcel uviesť len
toľko, že takéto tvrdenia sa nezakladajú na skutkovom stave. Ja osobne som sa vo veci možného odkúpenia kultúrneho domu obcou viackrát stretol s pánom farárom, dokonca aj za účasti niektorých poslancov a môžem zodpovedne
prehlásiť, že zo strany vedenia obce ale aj poslancov OcZ
bola tejto problematike venovaná skutočne mimoriadna pozornosť.

siahlosť by bolo však z časového hľadiska zdĺhavé rozoberať ich tu pred kamerou. Sú však aj s príslušnými uzneseniami k nahliadnutiu na oficiálnej stránke obce Omšenie. Ak by
som ich teda stručne zhrnul, tak rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní poslancov zohrala ekonomická stránka veci. Boli
to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré viedli k neschváleniu odkúpenia kultúrneho domu obcou od rímsko-katolíckej cirkvi, ale aj iné, z pohľadu poslancov OcZ dôležitejšie
priority obce. Predpokladám, že faktorom, ktorý ovplyvnil ich
rozhodnutie nebola ani tak výška predajnej sumy, ktorá sa
pohybovala na úrovni 80 100,- Eur, ale najmä výška finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu objektu, ktorá bola odhadovaná na takmer štvrť milióna EUR a predovšetkým doba ich návratnosti obci. V tejto súvislosti by som
chcel reagovať aj na vyjadrenia niektorých jednotlivcov, že
finančné prostriedky sa mohli alebo dali získať z fondov EÚ.
Táto formulácia sa stala za posledné roky už bežne zaužívanou a obľúbenou frázou v našej spoločnosti bez toho, aby
sa občania nad jej obsahom a fungovaním tohto procesu
vôbec zamýšľali. Pravdupovediac niet sa im ani čo čudovať,
keď sú im tieto informácie podsúvané médiami takmer každý deň. Ten však, kto sa danej problematike venuje alebo
už mal niekedy do činenia s procesom čerpania eurofondov
vie, ako to v skutočnosti chodí. O tom, komu a v akej výške
budú pridelené finančné prostriedky z EÚ sa rozhoduje na
inej úrovni a ani ten najlepší projekt nie je garantom úspešnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Takže
to len stručne ako vysvetlenie pre tých, ktorí tak radi reprodukujú túto univerzálnu a otrepanú frázu na získanie FP.

Aký je Váš názor na to, že túto budovu neodkúpila obec
do svojho vlastníctva?
Ako som už čiastočne uviedol v odpovedi na Vašu prvú otázku, od môjho nástupu do funkcie starostu obce som vyvíjal
snahu o to, aby objekt KD získala obec do svojho majetku,
čoho dôkazom sú aj návrhy, ktoré som či už sám alebo na
základe podnetu od niektorých občanov a poslancov predložil do rokovacieho programu obecného zastupiteľstva.
S odstupom času, možno aj pod vplyvom a vývinom udalosti
sa na celú vec pozerám trošku inak, z iného uhlu pohľadu.
Z pohľadu radového občana a obyvateľa našej obce by som
bol samozrejme veľmi rád, keby objekt kultúrneho domu
patril obci. A som presvedčený, že takto to pociťovala pri
rozhodovaní aj prevažná väčšina poslancov OcZ. Z pohľadu
starostu obce a človeka zodpovedného za chod a spoločAké stanovisko zaujalo obecné zastupiteľstvo?
ne s poslancami OcZ aj za nakladanie s finančnými prosDôvody a argumenty. na základe ktorých nedošlo ku schvá- triedkami obce už musím uvažovať trochu inak a dôkladne
leniu predkladaných návrhov sú uvedené v zápisniciach zo zvažovať a stanovovať si jednotlivé priority. Treba si naozaj
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vzhľadom na ich roz- dobre zvážiť, čo je za daného stavu najdôležitejšie, čo me9

nej dôležité a čo takpovediac nesúri a tomuto hodnotovému
rebríčku prispôsobovať aj nakladanie s finančnými prostriedkami obce. Preto sa dnes s odstupom času pozerám
na rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva z trošku
iného uhla pohľadu a hodnotím ich vtedajšie rozhodnutia
z ekonomického hľadiska ako správne. Ako som sa už zmienil, samotná kúpa KD by pre obecnú kasu nepredstavovala
až takú veľkú finančnú záťaž, ale čo ďalej? Kde nájsť financie na jeho rozsiahlu rekonštrukciu, keď nám je treba riešiť aj iné dôležitejšie veci akými sú napr. oprava chodníkov,
miestnych komunikácií, či iných podstatných vecí? Štvrť milióna EUR na jeho rekonštrukciu je pre samosprávu ako je tá
naša obrovská finančná čiastka a investovať takéto finančné
prostriedky len do rekonštrukcie kultúrneho domu by nebolo z môjho pohľadu ani správne, ani hospodárne. Napriek
tomu, že niektorí občania možno nebudú zdieľať tento môj
postoj, jeho opodstatnenosť a opodstatnenosť rozhodnutia

Z jarnej výstavy mali radosť najmä deti
Pri príležitosti Veľkej noci pripravili miestni seniori v spolupráci s internetovým obchodom Minireal Omšenie výstavu
kraslíc, dekoračných predmetov a prútených výrobkov spojenú s predajom. Oslovili aj miestnu ZŠ s MŠ a tak vznikla
pestrá jarná výstava, doplnená živými kuriatkami, z ktorých
mali najväčšiu radosť deti. Otvorenie výstavy sa konalo v
stredu 5.4.2017 o 16-tej hodine.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa prišli pozrieť návštevníci. Každý deň až do nedele bola výstava sprístupnená od
15,00 hod do 18,00 hod. Sobota patrila deťom: pre ne bola
pripravená veľkonočná schovávačka – hľadanie vajíčok.
Deti, ktoré sa zapojili a neváhali, hľadali a zbierali vajíčka,
ktorých malo byť čo najviac. Po vyhodnotení dostali deti
sladkú odmenu a plyšovú hračku.
-red-

Upratovanie chotára

Vyhodnotenie kvízu

z Omšenských novín č. 1/2017
Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali troch
výhercov, ktorí dostali vecné ceny. Sú to nasledujúci žiaci
ZŠ s MŠ v Omšení:
1. Timotej KOHÚT, č.d. 704
2. Jakub JAROŠ, č.d. 487
3. Róbert GALLO, SNP 132-32, Trenčianske Teplice
Výhercom srdečne blahoželáme!

8. ročník výstupu na Omšenskú Babu

Prišla jar a nám sa opäť podarilo urobiť niečo pre našu prírodu, chotár a pre dedinu. V jedno sobotné ráno sme sa stretli
všetci tí, ktorí chceli pomôcť. Ľudia prišli s chuťou niečo urobiť: kto mohol, bol na aute a poodvážal smeti (za čo veľmi
ďakujeme). Niekedy počúvame že načo sa to robí, veď aj tak
to nemá význam... Nie, omyl! Všetko, čo človek robí a urobí,
má vždy význam. Tretí rok sa upratovalo, veľa sa vyzbieralo
a je to stále viac a viac vidieť, že nie všetkým je naša príroda
ľahostajná. Ako sa my správame k prírode, tak sa nám ona
bude odmeňovať...
Je mi ľúto, že sa stále nájdu nezodpovední a arogantní občania stále majúci nutkanie vyvážať niečo do prírody, vyhodiť to tam a takto sa zbaviť neporiadku zo svojho príbytku.
Čo sme mohli, to sme vyzbierali a pretriedili. Odviezlo sa
nespočetné množstvo železa, plastov, pneumatík a rôznych
odpadov. Po dobre vykonanej práci bola zabezpečená strava a pomáhajúci ľudia boli s milým úsmevom obslúžení.
Posedelo sa, porozprávalo na tému čo ešte by sa mohlo
vylepšiť, spraviť.
Všetkým, čo sa tejto účinnej a úspešnej akcie zúčastnili,
patrí veľké ĎAKUJEME! Nesmierne si vašu pomoc vážime.
Rena Marčeková
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poslaneckého zboru umocňuje aj aktuálna informácia vlastníka objektu, ktorého náklady na rekonštrukciu objektu v súčasnosti boli vyčíslené na viac ako dvojnásobok pôvodne
odhadovanej sumy, t.j. na viac ako pol milióna EUR. Napriek
všetkému, čo bolo na túto tému už povedané si myslím, že
situáciu nie je potrebné vôbec dramatizovať a vidieť v takom
negatívnom svetle, ako sa ju snažia navonok prezentovať
niektorí jednotlivci. Skôr naopak. Je určite dobre a na prospech veci, že sa s kultúrnym domom začalo konečne niečo
diať a že bude môcť po jeho rekonštrukcii opäť slúžiť účelu,
na ktorý bol v minulosti postavený. Dôležitou informáciou
pre verejnosť je aj skutočnosť, že jeho nový vlastník a investor sa zaviazal, že po zrekonštruovaní a uvedení KD do
prevádzky budú jeho priestory poskytnuté na určitý počet
akcií v roku organizovaných obcou zdarma. Pozitívnou informáciou pre občanov je aj to, že predajňa pekárne Homôlka
zostane v budove aj naďalej zachovaná.

,,Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy neodvislé”
– pamiatke J. M. Hurbana

Matúš Dula vo februári roku 1888 pri poslednej rozlúčke s
otcom národa - J. M. Hurbanom takmer prorocky predpovedal, že pamiatka na Hurbana – hoci žil v dobe pre náš národ
neprajnej – zo sŕdc Slovákov nevymizne. Jeho osobnosť,
prácu a odkaz z pokolenia na pokolenie budú si pripomínať.
Pravdivé a naplnené to slová!
Spomienku a hold veľkému Hurbanovi vzdali aj organizátori – členovia MO MS v Trenčianskych Tepliciach, Omšení
a Trenčianskej Teplej na 8. ročníku už tradičného výstupu
na Omšenskú Babu. Tohtoročný výstup bol venovaný 200.
výročiu Hurbanovho narodenia a plne harmonizoval s Hurbanovým výrokom : „Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy neodvislé.“
Krásnu vydarenú akciu za účasti širokej verejnosti podporili
a umeleckým vystúpením obohatili aj známi Trombitáši Štefánikovci z Nimnice. Ich hudba a spev sa rozliehali a niesli
z majestátnej Omšenskej Baby doďaleka až k hlbockému
cintorínu ako pozdrav a hold pre „nášho“ Hurbana. Nad celým podujatím prevzal záštitu pán starosta obce Omšenie
Mgr. Alojz Marček, ktorý na záver účastníkov pobavil hrou
na harmonike a spieval ľudové piesne.
MO MS Omšenie a Trenčianske Teplice

„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce...“
Občianske združenie FSk Dolina Omšenie bolo vytvorené
dňa 16.12.2016. Venuje sa predovšetkým spevu ľudových
piesní a zvykosloviu, ktoré na vystúpeniach predvádza v
pôvodných krojoch obce Omšenie. Predstavenie kultúrneho
dedičstva piesňami spievanými v tradičných krojoch dotvára autentickosť piesní, predvádza oblečenie ľudu žijúceho v
obci ako i krásu ľudovej tvorby.
Folklórna skupina so svojimi 15 členmi doposiaľ účinkovala vo viacerých kultúrnych podujatiach. V decembri 2016
pripravila pre občanov obce a okolia predvianočné popoludnie, kde svojim kultúrnym pásmom poukázala na vianočné
zvyky, ktoré obohatila tradičnými štedrovečernými jedlami.
V mesiaci apríl 2017 FSk Dolina vo verejnej nahrávke rádia
Regina spievala piesne z Omšenia v programe „Husličky z
javora“: bolo to pri príležitosti 15. výročia speváckej súťaže Lýdie Fajtovej (pani Fajtová je čestnou občiankou obce
Omšenie). Dňa 7.5.2017 Miestny odbor Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom organizoval veľkú módnu prehliadku
svadobných krojov z rôznych obcí. Naša skupina predstavila dva svadobné kroje, starší archaický biely a novší tmavý
kroj. V pásme „Priadky“ predviedla historické náradie - kolovrat, česadlo, trlicu a praslicu, ktoré v minulosti slúžili na
výrobu plátna. Omšenskými piesňami a tancom prispela k
dobrej nálade, čím utvorila prehliadke celistvosť. Folklórne
slávnosti „Troch generácii“ v Trenčianskych Tepliciach boli
miestom, kde skupina odprezentovala nádherné omšenské
kroje a s ľudovými piesňami vytvorila atmosféru kultúrneho
zážitku. Na XXXVII. ročníku Folklórnych slávností v Mníchovej Lehote vystúpila skupina v programe „F tej Lehote
Uhréch Jame šeličo sa deje“ pásmom „Piesne z poľa“ a „Veselé žienky“. V súčasnosti nahrala CD-čko s omšenskými
piesňami, ktoré bude pokrstené na oslavách 685. výročia
vzniku obce Omšenie a záujemcovia o tento produkt si ho
budú môcť zakúpiť. Piesňový materiál v spojitosti so zachovaným tradičným krojom predstavuje krásu, vkus, lásku, srdečnosť, svojráznosť – hodnoty, ktoré sú prítomné vo výšivkách na zachovaných krojoch a predstavujú bohaté kultúrne
dedičstvo.
Istý muž kedysi povedal: „Spevák je ako maliar, ktorý pro-

stredníctvom svojho hlasu maľuje obraz plný vznešených
citov.“ Aj preto vzniklo Občianske združenie FSk Dolina.
Skupina, ktorú tvoria obyčajní ľudia čo odhaľujú svoje srdcia
ľudovými piesňami a maľujú tie najkrajšie obrazy. Jej cieľom
je zachovávať a prenášať tradície a zvyky ďalším generáciám, ktoré práve touto formou spoznajú obsah minulosti,
aby mohli tvoriť budúcnosť, keďže bez poznania minulosti
budúcnosť nie je možná. FSk Dolina ďakuje všetkým ľudom,
kamarátom, príbuzným a sponzorom, ktorí ju podporujú, či
už morálne alebo finančne a tak napomáhajú v jej činnosti. Mimoriadne poďakovanie patrí obci Omšenie a pánovi
starostovi Mgr. Alojzovi Marčekovi za bezplatný prenájom
priestorov, v ktorých FSk nacvičuje svoje programy ako aj
za finančnú podporu.
Veľkou tragédiou celej spoločnosti zostáva fakt, že si v nej
ľudia zmenili priority a hlavnou úlohou je biznis...ba čo viac,
tento sa začína prejavovať a dominovať i v kultúrnom živote. Jeho dopad je veľmi cítiť i na prezentáciách a rôznych
kultúrnych a folklórnych slávnostiach, kde folklórne skupiny,
ktoré vkladajú do účinkovania najmä svoje srdcia, dostávajú
na prezentáciu ľudového dedičstva skutočne malý priestor,
keďže ten najväčší je vyhradený vyvoleným...
									
Helena Matuščinová
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Notár Molec
Dezider Karol Molec sa narodil v Starej Turej 16. októbra
1897 ako druhý syn Imricha Moleca (1868-1922, pochovaný
v Starej Turej) a Adely Valovičovej (1874-1953, pochovaná
v Trenčíne). Starší brat Dezidera Imrich Molec (1895-1951)
bol lekárom. Pochádzal z národne uvedomelej rodiny. Povolaním štátny zamestnanec, pracovník vo verejnej správe, notár. Kronikár. Člen pobočky Štefánikovej spoločnosti
v Trenčianskych Tepliciach.
Príležitostný publicista (Uvítanie p. prezidenta Dr. T. G. Masaryka, Historia Tr. Teplej od r. 1933, O Štefánikovej spoločnosti v Trenč. Tepliciach – všetky tri príspevky zverejnené
v Monografii Tr. Teplej a Tr. Teplíc zostavenej Paľom Šmatlákom Teplánskym r. 1936).
Pôsobil v Čachticiach (1920), Starej Turej (1921), Trenčíne-Istebníku (1923-1924) a Trenčianskej Teplej (1929-1936).
Jeho prastrýko Daniel Molec (1846-1930) bol hlavným mestským notárom i prednostom dôchodkového oddelenia mestského magistrátu v Bratislave a redaktorom Pressburger
Zeitung. Po ňom bola pomenovaná Molecova ulica v centre
mesta (dnes Strakova); v 90-tych rokoch „dostal“ opäť ulicu
– tentoraz v mestskej časti Karlova Ves.
12. júla 1923 sa v Trenčíne oženil s odbornou učiteľkou na
tamojšej Štátnej chlapčenskej a dievčenskej meštianskej

škole Irenou Vagačovou (9.8.1896 Stará Turá – 6.3.1972
Trenčín), ktorá neskôr bola etnografkou, publicistkou, neprofesionálnou fotografkou (Trenčianska Teplá, Omšenie)
a kronikárkou (Omšenie 1937-1946).
Manželke pomáhal pri národopisnom výskume Omšenia
a poskytol jej k dispozícii rozličné, dediny sa týkajúce štatistické údaje.
V rokoch 1936-1945 pôsobil ako obvodný notár Trenčianskych Teplíc. Na tomto poste nahradil Martina Csorbu (Čorbu), notára od r. 1923, ktorý bol preložený do inej lokality.
V kúpeľoch mal vtedy trvalé bydlisko – na Štefánikovej ulici
1.
Po oslobodení Trenčianskych Teplíc rumunskými vojskami
sa stal tajomníkom novozriadeného revolučného MNV za
Demokratickú stranu. V tejto funkcii pôsobil do júna 1946,
kedy bol preložený na Povereníctvo vnútra v Bratislave.
Od roku 1946 až do konca života býval v Trenčíne na Piaristickej ulici 22 (neskôr Ulica Miloša Uhra).
V 50-tych rokoch sa ako exponent bývalej buržoáznej ČSR
ocitol na čiernej listine. Jeho švagor Viliam Vagač a synovci
Štefan i Karol Vagačovci boli politicky prenasledovaní.
Zomrel 16. júla 1972 v Bratislave.
Pochovaný v Trenčíne na Hlavnom cintoríne (Trenčín-Juh).
Mgr. Martin Malo (Trenčianske múzeum v Trenčíne)

Omšenský blšák

Čerešienky

U nás sme sa pokusili zaviesť blšák a nazvali sme ho Omšenský blšák. Pod patronát si ho zobrala Rena Marčeková.
Čo k tomu dodať? Tak ako aj v iných mestách, mestečkách a
dedinkách aj u nás sa pomaly a isto začína blší trh udomácňovať. Koná sa každý mesiac, pripomíname ho veľkým plagátom, plagátikmi, na FaceBooku, na omšenskej stránke, v
Omšenskom stolovom kalendári a dokonca sa nám podarilo
propagovať aj cez Impulz.press, za čo ďakujeme.
Naše skúsenosti z blších trhov zo zahraničia nás primäli
k tomu, aby sme to aj my vyskúšali. Ľudia sa neostýchajú a predávajú si navzájom veci, ktoré im je ľúto vyhodiť a
druhým môžu pomôcť. Dokonca si aj deti predávali svoje
hračky a veci. Tiež aj na školách v rámci otvorených dverí a
programu pre deti mali detský blšák. To sú len malé poznatky a priblíženie z nášho pobytu v zahraničí. Myslím si, že
treba zahodiť ostych a ísť s vecami na náš blší trh. Rozhodli
sme sa, že za miesta sa neberú žiadne poplatky, dokonca
poskytujeme aj stoly a vešiaky. Prihlásiť sa možno hocikedy,
na telefónnom čísle 0907 256 735.
Ešte jedna taká dôležitá informácia: náš blšák sa koná za
každého počasia: ak je počasie prijateľné, koná sa vonku
na námestí. Ak je nepriaznivé, tak sa koná v spoločenskej
miestnosti nad Hostincom U Trokana.
Predávať môžete čokoľvek, čo už nepotrebujete alebo nevyužijete. Medze sa nekladú a kto si čo predá, tak zisk je len
jeho. Možno niečo nájde pre seba niečo, čo by sa mu práve
mohlo hodiť. Ďalšie termíny do konca kalendárneho roka:
8.7., 19.8., 16.9., 14.10. a 18.11. Pevne veríme, že sa aj
vám podarí preklenúť ostych, prídete medzi nás a pomôžete
si. Teším sa na vás.
Rena Marčeková

„Na čerešniach boli sme, vetrík nepočuli sme,
zdali sa nám nádherné susedove čerešne...“
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Takto začína prvá sloha z pesničky hodne vystihujúcej minulé roky našej huncútskej mladosti. V 20-tych rokoch minulého storočia sa združila skupina vlastníkov pozemkov, na ktorých vysadili čerešne a čerešňový sad oplotili. Keď čerešne
dozrievali, tak ich začali strážiť. V tých časoch mali väčšiu
hodnotu ako dnes banány. Majitelia si úrodu delili podľa veľkosti pozemku.
Z Omšenskej Baby bol krásny výhľad na lúky v Michalovom,
na Dúbravku (kde sa hrával futbal), na Čerešienky a úzke
políčka, ktoré sa ťahali k Novému háju. Postupne staršia generácia odumierala a mladšia generácia lúky i sady nechala
spustnúť. Dnešný pohľad je žalostný. Lúky už nevidieť a Čerešienky rozozná len ten, kto pozná, kde takto pomenované
územie bolo. Dnešná mladá generácia pri dozrievaní čerešní už názov Čerešienky nespomína. Škoda...
Ján Baláž

Poďakovanie
Pri príležitosti odchodu z postu šéfredaktora Omšenských
novín sa chcem poďakovať všetkým čitateľom za prejavenú priazeň a dôveru. Zároveň želám svojmu nástupcovi
ako aj členkám redakčnej rady veľa úspechov v ďalšej práci pri vydávaní obecného periodika.
Mgr. Martin Malo

Turistický rok 2016 v Omšení
Rok 2016 je už minulosťou a turisti na túto skončenú turistickú kapitolu len spomínajú. Tak ako i po iné roky sme si pripravili niekoľko pekných výletov do našej prírody. V krátkosti
spomenieme len niektoré ako zimné stretnutie na Baskom,
Jilemnická 25-ka, Manín, hviezdicový výstup na Inovec, týždenný pobyt v Slovenskom raji a okolí, 5 dní v Terchovej –
Malá Fatra, rozhľadňa Veľký Lopeník z Bošáce do Drietomy,
rozhľadňa Tlstá hora – Dohňany a mnohé ďalšie kratšie túry
do prírody: nedajú sa spomenúť všetky.
V tomto roku turisti odpracovali niekoľko brigádnických
hodín, ktoré boli zamerané na tradičné jarné čistenie turistických chodníkov v našom regióne. V letných mesiacoch
august a september turisti vyčistili a vyznačili dve vyhliadkové turistické trasy: Prvý z Omšenia námestie na skalný
masív Starý háj vedie turistické vyznačenie bielo-modré
uhlopriečkové. Druhý značný turistický chodník z Omšenia
námestie na sedlo Omšenská Baba, potom odklon súbežne
po červenej turistickej značke až na vyhliadku Bartošovica
– značenie bielo žlté uhlopriečkové. Oba turistické chodníky
sú prechodne vyčistené a prehľadné. Tieto trasy poskytujú
návštevníkom krásne pohľady na našu obec a na okolitú prírodu. Sú nenáročné na fyzickú kondíciu a zvládnu ich i rodiny s deťmi.
V ďalšom roku sa budeme snažiť doladiť turistov – ba už

Vyhliadka - Vrchy

Tretia miestna značka v Omšení je červenej farby, umiestnená je vo výške 325 m.n.m., cesta na vyhliadku trvá 1 hodinu.
Vedie od ZŠ v Omšení smerom ku kostolu, tam sa odbočí
doľava na ulicu u Dvorských a ďalej po ceste k Božej muke;
odtiaľ smerom doprava po poľnej ceste do Doliniek. Červená značka kopíruje cestu, ktorá vychádza na lúku nad Do-

skoro horolezcov – ktorí v nedávnej minulosti zdolali alpský
vrchol Mont Blanc, kaukazskú horu Elbrus a v roku 2016
sa cez cestovnú spoločnosť prihlásili na 17 dňovú výpravu
do pohoria Pamiru zdolať vrchol Pik Lenina 7134 m. n. m.
Tento vrchol leží na hranici Tadžikistanu a Kirgiska. V oboch
krajinách je druhým najvyšším vrcholom. Z našej obce sa
tejto výpravy zúčastnili Peter Václav, Ľubomír Tvrdoň a Milan Tvrdoň. S celou výpravou sa dopravili do základného
tábora 3600 m. n. m. a počas desiatich dní v pohorí 28.7.
– 8.8.2016 sa snažili pokoriť túto horu. Žiaľ, počasie bolo
nepriaznivé a výstup im znemožnilo. Maximálna výška, ktorú dosiahli, bola 6500 m. n. m. Všetci sa vrátili domov zdraví,
spokojní a plný nových zážitkov. Gratulujeme. Posledný deň
v roku patrí stretnutiu turistov na Omšenskej babe, tento už
23. ročník sa vydaril a bol rekordný. Viac ako 400 účastníkov
v mierne mrazivom, ale slnečnom počasí, v družných debatách s priateľmi pri opekačke v Michalovom zakončilo rok
2016. Žiaľ hneď na druhý deň nás zaskočila smutná správa:
1.1.2017 turistickú skupinu vo veku 67 rokov navždy opustil
p. Miroslav Samuhel. Patril medzi najdlhšie registrovaných
členov turistiky v Omšení: česť jeho pamiatke...
Všetkým, čo boli naklonení turistom a pomohli, vrátane občanov našej obce, v roku 2017 prajeme veľa zdravia
a pekné zážitky z turistických chodníkov.
									
Turisti z Omšenia
linkami a tam sa mierne zatáča doľava k úpätiu lesa. Od
úpätia lesa pokračujú serpentíny až na vyhliadku Vrchy vo
výške 625 m. n. m., ďalej značka pokračuje na Dolnú Lúku
– ktorá je vo výške 770 m. n. m. – v trvaní 20 minút. Tam
končí miestna červená značka a na chatu Baske pokračuje
modrá turistická značka, ktorá ide od začiatku dolnej časti
Omšenia.
Turisti

Marcové besedy v knižnici a Malý recitátor
Ako už býva zvykom, v priebehu marca – Mesiaca kníh, navštevujú žiaci Základnej i materskej školy v Omšení Obecnú knižnicu intenzívnejšie. Inak tomu nebolo ani tento rok.
Cieľom besied bolo zvýšiť záujem detí o knihu v dnešnom
svete preplnenom technológiami. Žiaci 1. – 6. ročníka sa
spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnili besied, v ktorých
si objasnili a prakticky vyskúšali poznatky o práci s knihou, o
ceste knihy do knižnice, o tom, ako sa v knižnici a v knižnom
fonde orientovať i o tom, ako sa stať novým čitateľom knižnice. Získať nové informácie a objaviť čaro knižnice prišli i tí
najmenší z Materskej školy, ktorí odchádzali s nadšením a
pre mnohých z nich to bola prvá návšteva tejto kultúrnej inštitúcie. Výsledkom besied bolo okrem mnohých zážitkov a
nových vedomostí aj mnoho nových čitateľov z radov žiakov
Základnej i materskej školy.
Súčasťou Mesiaca kníh bol aj Týždeň slovenských knižníc
od 13. – 19. marca 2017 s mottom „Knižnice pre všetkých“,
do ktorého sa prvýkrát zapojila aj Obecná knižnica v Omšení. Počas tohto týždňa bola možnosť vrátenia premeškaných
výpožičiek bez sankčných poplatkov a bezplatná registrácia
nových čitateľov. Obe ponuky sa u čitateľov tešili obľube, a
preto sa už teraz opäť tešíme na Mesiac kníh!

Mesiac kníh bol už tradične ukončený aktivitou „Malý recitátor“, ktorú už niekoľko rokov organizuje Obecná knižnica
v spolupráci s Materskou školou, v priestoroch Materskej
školy za účasti knihovníčky. Deti mali pripravené pre knihovníčku básničky s jarnou i veľkonočnou tematikou, ktoré v príjemnej atmosfére recitovali samostatne alebo v skupinkách.
Za svoju aktivitu a námahu boli na záver odmenené sladkou
odmenou a omaľovánkou.
Mgr. Zuzana Škrovánková, knihovníčka
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Spoločenská kronika

Vítanie nových občiankov

29. mája 2017 ZPOZ a pán starosta privítali na OcÚ nových občiankov obce Omšenie.

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
Noví občiankovia
Stella PÁNEK
Matias PÚČEK
Simona GOLÁŇOVÁ
Martin BIELIK
Martin MAHDAL
Hana ŠOREC
Andrea ŠKROVÁNKOVÁ
Kamil BIELIK
Tomáš KOTESA
50 rokov
Juraj ŠKROVÁNEK
Jozef ŠKROVÁNEK
Rudolf GRÁC
Daniela TROKANOVÁ
Tatiana GULIŠOVÁ
František ŠÍPOŠ
60 rokov
Katarína TVRDOŇOVÁ
Peter MIČKO
Jozef DVORSKÝ
Mária BIELIKOVÁ
Anna GULIŠOVÁ
Rozália GALIOVSKÁ
Ján BIELIK
Libuša MARČEKOVÁ
František HOLLÝ
Rudolf MARČEK
Mária IMRICHOVÁ
Alena KVOCEROVÁ
70 rokov
Anastázia HOLÁ
Viola MARČEKOVÁ
Oľga MARČEKOVÁ
Imrich PÁNIS
Viliam BAJZÍK
Marcela MALOVÁ
75 rokov     
Anna BAJZÍKOVÁ
80 rokov
Jozef BARINKA
85 rokov
Štefan ZAGRAPAN
Emil VÁCLAV
92 rokov
Blažej MARČEK
Navždy nás opustili
vo veku 81 rokov
Helena MARČEKOVÁ
vo veku 79 rokov
Pavlína VLKOVIČOVÁ
vo veku 60 rokov
Peter BIELIK
vo veku 70 rokov
Anna MARČEKOVÁ
vo veku 75 rokov
Irena HADÁROVÁ
vo veku 64 rokov
Ján HOMOLA
vo veku 55 rokov
Miroslav BAJZÍK

č. 483
č. 705
č. 299
č. 177
č. 705
č. 448
č. 299
č. 556
č. 705
č. 425
č. 315
č. 70
č. 586
č. 705
č. 192
č. 460
č. 180
č. 461
č. 635
č. 78
č. 443
č. 616
č. 13
č. 549
č. 105
č. 166
č. 104
č. 454
č. 23
č. 121
č. 325
č. 461
č. 312
č. 498
č. 579
č. 125
č. 88

č. 499
č. 113
č. 631
č. 611
č. 291
č. 702
č. 164

Adela Pištová

Diana Václavová

Marko Samuhel

Martin Bielik

Matúš Stehlík

Radoslav Rajec

Simona Goláňová

Stella Pánek

24. ročník medzinárodného justičného turnaja vo futbale
V dňoch 8. až 10. júna 2017 sa v našej
obci uskutočnil XXIV. ročník medzinárodného justičného futbalového turnaja za
účasti tímov z Českej republiky, Rakúska,
Maďarska a Slovenska. Zúčastnili sa ho aj
poprední činitelia justičného diania z domova a zahraničia. Turnaj sa hral systémom každý s každým a víťazom sa stalo
družstvo, ktoré dosiahlo najvyšší počet
bodov. Prvé miesto obsadil zaslúžene výber Slovenska, ktorý zvíťazil vo všetkých
troch zápasoch. Na druhom mieste sa
umiestnil výber Maďarska, tretie miesto
obsadil výber Rakúska a štvrté miesto
patrí výberu Českej republiky, ktorému sa
nepodarilo zvíťaziť ani v jednom zápase.
Turnaj mal veľmi dobrú športovú úroveň,
ku ktorej prispelo aj vedenie TJ Žihľavník

Omšenie, ktoré pre všetky mužstvá pripravilo skutočne veľmi dobré podmienky.
Právom možno konštatovať, že išlo o vydarené športovo-spoločenské podujatie,
ktoré prispelo ku zviditeľneniu a propagácii našej obce aj za hranicami našej republiky. Touto cestou by som chcel poďakovať
za pomoc a spoluprácu predsedovi TJ
Žihľavník Omšenie, ale aj všetkým členom
výboru, ktorí sa počas oboch dní o našich
hostí vzorne starali a výraznou mierou
prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Toto vyvrcholilo v piatok 9.06.2017 vo
večerných hodinách slávnostným vyhlásením výsledkov na inštitúte Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky.
AM
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