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Dôstojne sme oslávili 685. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Alegorický sprievod obcou, foto: Impulz.press

Trojdňové oslavy začali už v piatok 8. septembra na námestí v centre obce vo večerných hodinách. Preplnenému námestiu vyhrávala dychová hudba Dobranka, premietnutý bol
krátky film o Omšení (od minulosti po súčasnosť) a všetko
na záver umocnil ohňostroj so svojim svetelným divadlom
plným efektov a farieb. Sobota 9. septembra začala zasadnutím obecného zastupiteľstva a pokračovala slávnostným
obedom pre pozvaných hostí, rodákov a osobnosti spojené
s obcou. V športovej hale bola otvorená výstava dobových
predmetov zo zbierok občanov, kroje, hospodárske náradie,

ale i makety kostola, chaty a vymeriavacej triangulačnej
veže z Baského, ktoré zhotovil p. František Marček. Poľovníci sa na výstave prezentovali trofejami a výsledkami svojej
starostlivosti o poľovný revír. Základná škola s materskou
školou vystavovala práce zručných žiakov a víťazné poháre zo športových zápolení. Popoludňajší program začal
alegorickým sprievodom obcou. Po slávnostnom odtrúbení
osláv trombitášmi z Chrenovca podujatie slávnostne otvoril
starosta obce Alojz Marček a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
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„Dejiny našej obce sú neoddeliteľnou súčasťou nás všetkých, a preto by sme nemali zabúdať na historické korene
ani na významné veci, ktoré vykonali naši predkovia,“ povedal starosta obce Mgr. Alojz Marček. Prítomných prišiel
pozdraviť aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Jaroslav Baška, ktorý obci daroval šek so sumou 1 000
€ na podporu osláv. Podpredseda TSK a primátor Nového
Mesta nad Váhom Ing. Jozef Trstenský odovzdal pozdrav
obyvateľov Nového Mesta nad Váhom a starostovi Omšenia daroval monografiu ich mesta. Medzi pozvanými hosťami bol aj starosta Dolnej Poruby JUDr. Miroslav Kopčan,
ale i rodáci a čestní občania Omšenia. Za prítomnosti autorov a zostavovateľa Mgr. Petra Martináka starosta spolu
s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Jozefom Trstenským uviedli do života publikáciu pod ná-

zvom „Omšenie dejiny a duša obce v kocke“, ktorá vznikla
práve k výročiu obce. Je monografiou historického, ale aj
súčasného Omšenia. Po slávnostnom odovzdaní ocenení
tým, ktorí prispeli svojou činnosťou k rozvoju obce v rôznych
smeroch, folklórna skupina Dolina uviedla do života svoje
prvé CD. Počas dňa divákov zabávali: dychový orchester
a mažoretky z Novej Dubnice, dychová hudba Omšňanka,
folklórna skupina Dolina z Omšenia, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca, Omšenské trio a slávnostný deň ukončila
ľudová hudba Borovienka z Krakovian. Oslavy 685. výročia
prvej písomnej zmienky o Omšení pokračovali aj v nedeľu
10. septembra slávnostnou svätou omšou Agapé na nádvorí
kostola, koncertom speváčky Hanky Servickej a futbalovým
zápasom žiakov TJ Žihlavník.
-rd-
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Poďakovanie
Dovoľte mi, aby som poďakoval sponzorom a všetkým,
ktorí sa podieľali pri organizačnom a realizačnom zabezpečení osláv 685. výročia 1. zachovanej písomnej zmienky o našej obci. Veľmi si cením túto Vašu pomoc a podpo2

ru. Podujatie sa vydarilo, prialo aj počasie a myslím si, že
boli spokojní aj občania, ktorí sa podujatia zúčastnili. Ešte
raz vám veľmi pekne ďakujem.
Starosta Mgr. Alojz Marček

Uviedli sme do života knižnú monografia o histórii obce
Plné námestie v centre obce bolo 9. septembra svedkom
uvedenia do života publikácie, ktorá mapuje históriu Omšenia. Autorsky je pod vydareným dielom podpísaný zostavovateľ Mgr. Peter Martinák a kolektív, ktorý tvorili: prof.
PhDr. Ivor Ripka DrSc., Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Martin Lacko, PhD., Mgr. Igor Zmeták, PhD., PhDr. Jana Karlíková, Mgr. Viera Bernátová, Mgr. Martin Malo, ThDr. Zuzana Grabczak, Mgr. Richard Benech, Katarína Devánová,
Marcela Malová a Janka Tvrdoňová. „Monografia Omšenia

je prvou ucelenou knihou o histórii našej obce. Zahŕňa zaujímavosti, ktoré sú zozbierané nielen v archívoch, ale i v súkromných zbierkach a v dobových dokumentoch, či už terajších, alebo bývalých obyvateľov Omšenia,“ vysvetlil starosta
obce Alojz Marček počas svojho slávnostného príhovoru.
Monografiu si môžete zakúpiť v obecnej knižnici.
Jej cena je 15 €
M.Malová

Foto: Impulz.press

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE OMŠENIE
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa 14.06.2017
schválilo:
• plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2017
• záverečný účet Obce Omšenie 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
• podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu
vo výške 147 793 €
• dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce upravený podľa pripomienok
• rozpočtové opatrenie č. 10 / 2017 – 14 / 2017
• odpredaj časti obecného pozemku registra CKN č. 1532 z
hľadiska osobitného zreteľa
• prevod majetku obce Omšenie zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na parcele CKN č. 828
• predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR a výšku celkového spolufinancovania
obce Omšenie; názov projektu: Kompostéry pre obec
Omšenie
• koncesnú zmluvu o poskytnutí služieb modernizácie a

•
•
•
•

•

•

údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia obce Omšenie uzavretú
medzi zmluvnými stranami, vychádzajúc z výsledku verejného obstarávania, EcoLed Solutions a.s., a Obec Omšenie
návrhy na udelenie ocenení občanom v súlade so Štatútom udeľovania ocenení obce Omšenie pri príležitosti
osláv 685. výročia obce Omšenie 9. septembra 2017
zrušenie služby Zberňa šatstva a bielizne v Omšenie k 01.
07. 2017 z dôvodu vypovedania zmluvy od poskytovateľa
ukončenie činnosti spoločnosti Laštek s.r.o a jej výmaz z
obchodného registra
zmenu zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Omšenie z doterajšieho zriaďovateľa: Elena Buranová DiS. art., na nového zriaďovateľa Mgr. Art. Vladimír
Ďatelinka
predloženie Žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a
energetickú agentúru a výšku maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany Obce Omšenie; názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti materskej
školy v obci Omšenie.
návrh na predloženie Ocenenia ku Dňu kultúrno – osvetových pracovníkov Trenčianskeho osvetového strediska v
Trenčíne pri príležitosti Dňa kultúrno–osvetových pracovníkov pani Elenu Buranovú DiS. Art
3
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• zrušenie Pohrebnej služby prevádzkovanej obcou Omšenie
neschválilo
• návrhy na udelenie ocenenia ,,Čestné občianstvo obce
Omšenie – in memoriam“ pri príležitosti osláv 685. výročia
obce Omšenie 9. septembra 2017 - Iliu J. Marka,
zrušilo:
• uznesenie č. 45 /2017 zo dňa 12.04.2017, ktorým bola
schválená Koncesná zmluva o poskytnutí služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia obce Omšenie
• zobralo na vedomie
• správu o napojiteľnosti na novovybudovanú kanalizáciu
od zástupcov vedenia akciovej spoločnosti Trenčianske
vodárne a kanalizácie.
• správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
12.04.2017
• správu o kontrole vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2016
• odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu obce Omšenie za rok 2016
• podané žiadosti občanov

• VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda
• predloženie Žiadosti o dotáciu na Komplexnú rekonštrukciu budovy Hasičskej zbrojnice v Omšení na Ministerstvo
vnútra SR v rámci výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a
záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
• názov projektu: Komplexná rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v Omšení. Celkový rozpočet projektu je 81
374,80 €. Výška celkového spolufinancovania projektu
obcou Omšenie je 51 374,76 €, čo predstavuje 63 % z
celkových oprávnených nákladov.
• návrh na udelenie ocenenia „Ďakovný list“ pri príležitosti
osláv 685. výročia obce Omšenie 9. septembra 2017: Ľuborovi Marčekovi
• neschválilo:
• obecnú kroniku za rok 2016 a presúva jej schválenie po
odstránení nedostatkov do nadchádzajúceho zasadnutia
Ocz 11. 10. 2017
• súhlasilo:
• so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Omšenie 629, 914 43 Omšenie IČO:
42017645, DIČ:2022233026 v Trenčíne, v priestoroch
Kultúrneho strediska Opatová

• prerokovalo:

• zobralo na vedomie:

• možnosť odkúpenia rodinného domu Omšenie č. 38 od
jeho vlastníkov a na základe právneho posúdenia neodporúča kúpu tejto nehnuteľnosti

• správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
14.06.2017
• podané žiadosti od občanov

Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa 09.09.2017
schválilo:
• doplnený Program rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.09.2017
• rozpočtové opatrenie č. 15 povolené prekročenie a viazanie výdavkov – zvýšenie bežných výdavkov na podpoložke rozpočtu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania, FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou o sumu 582 Eur.
• rozpočtové opatrenie č. 16 povolené prekročenie a viazanie výdavkov – zvýšenie bežných Poistné, FK 09.1.1.1
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou o
sumu 203,31 Eur.
• rozpočtové opatrenie č. 17 povolené prekročenie a viazanie výdavkov – zvýšenie bežných výdavkov na podpoložke rozpočtu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania, FK 09.1.1.1 Vzdelávanie v školstve
nedefinované podľa úrovne – ŠKD o sumu 97,92 Eur.
• rozpočtové opatrenie č. 18 povolené prekročenie a viazanie výdavkov – zvýšenie bežných Poistné, FK 09.1.1.1
Vzdelávanie v školstve nedefinované podľa úrovne – ŠKD
o sumu 34,20 Eur.
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Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Prešiel čas slnečných prázdnin a babím letom vonia vzduch.
Pod nízkym nebom divé husi letia na teplý juh. Dosť bolo v
júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier. Leto je preč
a do dverí nám zaklopal september. Dávno už patrí spomienkam more i lesné ticho chát. Keď prejde leto, k svojej
škole každý sa vráti rád. Vraciame sa späť do starých, známych tried. Vraciame sa z hôr na svoj školský dvor. V knižkách núka nám nový školský rok plno krásnych rozprávok.
Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018 sa uskutočnilo
4.9.2017 pred ZŠ s MŠ Omšenie. Určite najviac zo všetkých
sa do školy tešili naši malí prváčikovia, ktorí sa tento rok
oboznámia s tajomstvami slovenského pravopisu, matematiky a tiež iných predmetov. Slávnostného príhovoru sa ujala
pani riaditeľka PaedDr. Alena Marčeková. Vo svojom prejave privítala všetkých prítomných a popriala im veľa úspechov, síl a optimizmu. Žiakom a rodičom sa ďalej prihovoril
aj pán starosta Mgr. Alojz Marček. Nasledoval slávnostný
ceremoniál „Prvácka pasovačka“. Po zložení sľubu prváka
boli naši najmenší pasovaní pani riaditeľkou do cechu žiakov základnej školy. Od pána starostu dostali slávnostné
šerpy a pamätné listy. Zápisom do pamätnej knihy Zboru
pre občianske záležitosti Omšenie spečatili svoj prvý krôčik
do novej školy. Obdarovaní krásnou knižkou sa spolu s rodičmi odobrali do I.A triedy, kde sa konečne bližšie zoznámili
so svojou pani učiteľkou. Ostatní školáci sa tiež zvítali so

Bezpečnosť v Omšení chráni 11 kamier
V priebehu mesiaca júl 2017 obec nainštalovala na verejných budovách obce 11 bezpečnostných kamier. Prenos
signálu z kamier do záznamového zariadenia je zabezpečovaný cez optickú sieť. Celkové náklady na kamery a ich inštaláciu boli 9 997,77 eur. Hlavným cieľom projektu je prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v obci,
skvalitnenie komplexnej ochrany života, zdravia a majetku
občanov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb na území obce. Obec
má už od roku 2015 dobré skúsenosti s fotopascami, ktoré
v okolitej prírode zaznamenajú každého jej znečisťovateľa. Bezpečnostný kamerový systém bol nainštalovaný na
najfrekventovanejších a zároveň najohrozenejších miestach
a už v prvých týždňoch jeho prevádzky sa za jeho pomoci
podarilo polícii objasniť niektoré závažné priestupky a spáchané delikty. Nedávna skúsenosť so spáchaným vandalským činom, ktorý sa udial v mesiaci august 2017 pri farskom kostole, ale aj odporúčanie polície a potreba pokrytia
ďalších verejných priestranstiev je dôvodom k tomu, aby
obec pristúpila k nainštalovaniu ďalších kamier. Ich umiestnenie sa plánuje pri vjazde a výjazde do našej obce, v areáli materskej školy, pri kostole, ale aj na niektorých ďalších
miestach. Projekt „Prevencia kriminality v obci Omšenie –
kamerový systém“ bol finančne podporený v sume 10 000,eur z dotácie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
Obec má v súčasnosti kamery umiestnené na budove obecného úradu, obchodného domu s.č. 340, základnej školy s
materskou školou a budove športového areálu.
-rd-

svojimi vyučujúcimi a spolužiakmi. V radostnom rozhovore
sa podelili o prázdninové dobrodružstvá. Na záver si všetci
zaželajme na ceste za vzdelaním veľa úspechov, chuti a elánu v novom školskom roku 2017/2018.
Mgr. Tatiana Pavlíková

Slávnostné pasovanie prváčikov do cechu žiakov ZŠ s MŠ Foto: T. Pavlíková

Aj my budeme mať územný plán
Ten bude patriť k najdôležitejším rozvojovým dokumentom obce. Dá sa povedať, že to bude akýsi „Rodný list“
obce a hlavný koncepčný materiál jej ďalšieho rozvoja.
Bude riešiť celé katastrálne územie obce, určovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia, dopravy, technického vybavenia,
ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických
hodnôt. V pláne bude presne definované, čo sa bude
môcť v danom území obce stavať a realizovať. Funkčné
využívanie územia treba chápať tak, že keď bude v pláne
navrhnuté územie na zástavbu rodinných domov, tak sa
tam nedá stavať čerpacia stanica pohonných hmôt alebo
obchod. Spracovávanie územného plánu obce prechádza niekoľkými samostatnými etapami pokiaľ sa schváli
a nadobudne účinnosť. Naša obec v tomto roku vykonala
prieskumy a rozbory obce, v ktorých komplexne zmapovala jestvujúci stav a plánované zámery a investície. V
ďalšej etape zadala spracovanie územného plánu na základe podkladov získaných v prieskumoch a rozboroch.
Nasledujúce ďalšie dve etapy budú verejne prerokované
s občanmi formou verejných vyhlášok a podobne, pretože
každá etapa územného plánu okrem prieskumov a rozborov obce a čistopisu ÚPN obce sa prerokováva s občanmi obce, s orgánmi štátnej správy, zainteresovanými
orgánmi a organizáciami.
-rd-
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Obec vynovila chodník a dve cesty
V mesiaci júl bola dokončená rekonštrukcia jednostranného
chodníka v dĺžke cca 415 m v lokalite Lúčky, ktorý zostal
v zlom stave po kanalizačných prácach. Obec zo svojho rozpočtu vyčlenila na jeho opravu takmer 68 tis. eur. Okrem
chodníka obnovou prešli aj dve cesty a to: na Starých a od
hájovne po Hrádok. Tie dostali nový asfaltový povrch v hodnote cca 65 tis. eur.
-rd-

Z rekonštrukcie chodníka na Lúčkach, foto: Impulz.press

Vôňa bryndzových halušiek sa niesla široko, ďaleko
Už po tretí krát obec Omšenie pripravila v sobotu 26. augusta 2017 súťaž vo varení halušiek. Zápolenia sa zúčastnilo
päť družstiev. Na úvod prítomných divákov a súťažiacich
pozdravil starosta obce Alojz Marček, bývalý starosta Jozef Marček, primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty,
starosta Dolnej Poruby Miroslav Kopčan a starosta Trenčianskej Teplej Milan Berec.
Súťažiace družstvá: Born to Trick, Tím z Kanála, Katrenovci, Žilinčanky a Teplanskí držkári mali na uvarenie halušiek
stanovený časový limit a určené množstvo zemiakov. Ostatné potrebné suroviny a ingrediencie boli ľubovoľné. Porota hodnotila chuť aj vzhľad. Celkovým víťazom súťaže vo
varení halušiek sa stali Katrenocvi s počtom bodov 112, na
druhom mieste sa umiestnilo družstvo Žilinčaniek s počtom

bodov 110 a na treťom mieste sa umiestnil Tím z Kanála s
počtom bodom 104. Deti sa vyšantili na nafukovacom hrade
a všetci ostatní sa skvele bavili aj v iných disciplínach, ako v
rýchlosti jedenia halušiek, pití piva na čas, rezaní dreva ručnou pílou vo dvojici a v kopoch na bránku. K dobrej nálade
prispela Dychová hudba Vlčovanka, domáca Omšeňanka a
pridala sa aj Folklórna skupina Dolina z Omšenia a kvarteto
z Bánoviec nad Bebravou. Podujatie neplánovane spestrila
aj štvorica paraglidinstov, ktorá pristála na futbalovom ihrisku. Nechýbalo ani občerstvenie s haluškami, gulášom a
pitným režimom. Bohatá tombola umocnila celé podujatie.
M. Malová
L. Uherková

Súťažiace družstvá po vyhlásení víťazov, foto: Impulz.press
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Folklórna skupina Dolina uviedla do života svoje prvé CD

Albert Einstein raz povedal: „Koniec sveta bude, keď ľudia
prestanú spievať.“
A preto v roku 1996 vznikla FSk Dolina, aby uchovávala
piesne a tradície svojich predkov a šírila ich krásu medzi
ľuďmi. Roky plynuli a keďže folklórnych nadšencov nepribúdalo, bolo treba vymyslieť iný plán. Po povzbudivých slovách pána muzikanta z Podpoľania Antona Budinského na
Čajkovskom vinobraní na jeseň minulého roku sme sa aj my
v Doline vďaka obetavosti a usilovnosti vedúcej skupiny p.
Heleny Matuščinovej rozhodli nahrať svoje 1. CD. Začala sa
náročná práca hľadania piesní, textov, melódií a tónov, ladenia hlasov i hudobných nástrojov. Veľké a úprimné ĎAKUJEME touto cestou vyslovujeme pani Magduške Priečinskej
za jej trpezlivosť, obetavosť pri notovom spracovaní piesní,
podporu, a tiež aj za sprostredkovanie hudobného doprovodu v podobe Cimbal Cvartet Michala Baláža, ktorý dodal
piesňam na našom CD pestrejšiu podobu. Podporil nás aj
pán starosta Mgr Alojz Marček, svojím spevom a hrou na
harmonike. Za to všetko mu ďakujeme. Vďaka finančným
príspevkom od obce Omšenie, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Matice slovenskej, podnikateľov a rodákov sme
sa mohli v júni tohto roku postaviť do nahrávacieho štúdia p.
Petra Šímu v Moravskom Lieskovom a zužitkovať tak našu
niekoľkomesačnú snahu. Fotografie na obale CD nafotil p.
Andrej Kohút z TN.
A aký je výsledok? To môžete posúdiť sami. Na CD nájdete
piesne známe aj menej známe, skupinové aj sólové. A ak by

sa vám málilo, na sociálnej sieti youtub vďaka Impulz Press
nájdete aj klipy k niektorým piesňam..
Mgr. Magdaléna Priečinská a starosta obce Omšenie Mgr.
Alojz Marček, uviedli do hudobného života 1. CD FSk Dolina s názvom: „Na doline, doline“ dňa 9.septembra 2017 na
oslavách 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci Omšenie. CD si môžete kúpiť v miestnej knižnici.
Veríme, že vám naše piesne zohrejú srdiečka, obohatia
vaše príbytky a v znení lahodných tónov vás zanesú do obdobia našich starých otcov a materí.
Príjemné počúvanie vám praje FSk „Dolina“

Oprava textu z Omšenských novín č. 2/2017
- článok Turistický rok 2016 v Omšení, ktorý bol uverejnený na strane 13.
V odseku tri oprava nasledovne...
V ďalšom roku sa budeme snažiť doladiť tieto turistické
chodníky, aby bola vyjadrená spokojnosť. Málokto vie, že

Foto: Impulz.press

v našej obci máme turistov, ba už 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 Pamíru zdolať vrchol Pik Lenina 7134 m.n.m.
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V Michalovom vás privíta nový altán s lavicami
Obľúbené miesto v chotári obce Michalov pod úpätím Om- VOPAL s.r.o Ladce. Posedenie v Michalovom je obľúbeným
šenskej Baby má od augusta nový altán s lavičkami, ktorý miestom nielen pre turistov, ale i rodiny s deťmi, ktoré sa tu
zhotovili turisti z Omšenia. Drevo na jeho výrobu sponzor- pristavia pri svojich potulkách prírodou.
sky poskytol p. Róbert Jendrol, konateľ spoločnosti DRE-rd-

Nový altán v Michalovom

Ako bol oddelený omšenský chotár od dubnického
Za Omšenskou Babou bola lúka, ktorá sa nazývala Zábabie.
Tá sa v minulosti kosila a spásala dobytkom. Na konci lúky
bol 2 metre vysoký plot, ktorý oddeľoval omšenský chotár od
dubnického. Plot bol z betónových stĺpikov. Horná časť pletiva mala rozmery 20 x 20 cm a od polovice stĺpika nadol mali
oká rozmer 20 x 10 cm a celé pletivo bolo z ostnatého drôtu.
Takže cez plot neprešlo ani malé zviera. Na každom piatom alebo šiestom stĺpe bola upevnená žltá tabuľa o rozmeroch 43 x 31 cm, ktorá oznamovala: Pozor, strážený objekt,
vstup zakázaný, fotografovanie zakázané ! V opisovanom
úseku bola bránka pre peších, ktorí mali povolenie na vstup.
Asi kilometer ďalej, smerom k Dolnej Porube, bola brána pre
nákladné autá, ktoré vozili drevnú hmotu z tohto vojenského priestoru. Na základe povolenia od vojakov, mohol lesník
bránu odomknúť. Pri turistickom chodníku na Bartošovicu a
ďalej na Vápeč členovia KST značili turistické značky i na
stĺpiky, ktoré boli súčasťou tohto ostnatého oplotenia.
Ján Baláž
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Torzo jednej z výstražných tabúľ na Zábabí, foto: J. Baláž

Na turistickú mapu
prispeli sponzori
Moderná turistická mapa nainštalovaná v strede obce je v
poradí už štvrtá, ktorú dali miestny turisti zhotoviť za posledných 30 rokov. Finančné prostriedky na jej zhotovenie
poskytli spoluobčania páni Vladimír Bližnák, Peter Marček,
Rudolf Trokan a Jaroslav Marček. Za občanov Omšenia a
širokú turistickú verejnosť štedrým sponzorom ďakujú Anton
Bielik, Miroslav Čmelko a JánBaláž.
Turisti pri osádzaní mapy, foto: archív KST

Rezervoáre
Omšenie je bohaté na pramene pitnej vody a preto sa
vybudovalo viacej zberačov vody, ktorá sa odvádza do
potrubia. Tieto zberače sa nazývali rezervoáre. Prvý rezervoár sa postavil v roku 1910-1912, keď sa vybudoval
vodovod v Omšení. Tento rok je to 105 rokov. Sú obce na
Slovensku, ktoré vodovod do dnešných dní ešte nemajú.
Asi 200 metrov za „školskou bytovkou s.č. 630“ sa nachá-

dza už nepoužívaný rezervoár. Rezervoáre sú betónové
a otvor, ktorým sa vchádzalo dnu, bol uzavretý poklopom.
Turisti alebo hubári, ktorí pôjdu na Omšenskú Babu po
skalách, objavia ďalší, už nepoužívaný rezervoár. Dnes sa
názov rezervoár už nepoužíva a nahradil ho vodojem.
Ján Baláž

Úspešný včelár v našej obci
Už viac ako tisíc rokov človek vie využívať dokonalosť včelieho spoločenstva pre svoj úžitok. Včelárstvo má aj v Omšení svoju históriu. Síce kratšiu, ale má. O tom, že správca
školy a zanietený včelár Imrich Sommer založil roku 1934 v
obci včelársky spolok sme sa dozvedeli z kroniky rímsko-katolíckej ľudovej školy. Miestni včelári Pavel Václav, Tobiaš Václav, Pavel Villám, Peter Galiovský a Michal Galiovský pod jeho vedením postupne prešli zo včelárenia starým
spôsobom v košoch upletených zo slamy a v „dlabákoch“ na
včelárenie v úľoch s rámikmi. Spoločne si zakúpili aj medomet, ktorý bol ich veľkým pomocníkom a samozrejme majetkom. Rok 1934 bol vraj pre včelárov priemerný – 10 kg od
jednej rodiny. Žiaľ, viac sme sa o pôsobení tohto, ale ani
iného včelárskeho spolku v obci z dostupných materiálov
nedozvedeli. Čo však s istotou vieme je, že od roku 1966
sa v Omšení svojim včielkam dlhodobo na odbornej úrovni
venuje p. Ondrej Vrana, ktorý je členom OV Slovenského
zväzu včelárov v Trenčíne a asistentom úradného veterinárneho lekára poverený kontrolou včelstiev. Je nositeľom
Medaile za zásluhy o rozvoj včelárstva III. stupňa (bronzová včela), Medaile za zásluhy o rozvoj včelárstva II. stupňa
(strieborná včela), Medaile za zásluhy o rozvoj včelárstva I.
stupňa (zlatá včela) a ďalších čestných uznaní a ocenení.

Ondrej Vrana zaúča mladých včelárov, foto: archív OZ Poza školu

Je to včelár, ktorý vojde do včelárskej histórie Omšenia.
Želáme pánovi O. Vranovi veľa zdravia a trpezlivosti pri
tomto užitočnom koníčku a ďalšie úspechy v jeho včelárskej
práci.
M. Malová

Skautské prázdniny
V dňoch 3.7. až 13.7. 2017 zorganizoval 31. zbor Trenčianska Teplá, každoročný letný skautský stanový tábor.
Súčasťou zboru je aj 1. oddiel skautiek a skautov Omšenie
Baba. Z oddielu sa tábora zúčastnilo 8 členov. Taktiež sme
sa zúčastnili aj výpravy za poznávaním Slovenskej republiky
do Slovenského raja v termíne 24.-27.8.2017. Z nášho od-

dielu Baba to bolo 6 členov. Teraz Vás prevedieme krátkym
opisom programu týchto prázdninových podujatí. Všetkým
účastníkom sa veľmi páčilo a určite budeme pokračovať
v prázdninových aktivitách. Na rok to bude spoločný tábor
s Prešovom a výprava na Adršpášsko-teplické skaly v ČR.
Už sa na to všetci tešíme.
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Kamil BIELIK
Tomáš KOTESA
Damián HRUBO
Juraj LAŠŠO
Richard BEŽÁK
Navždy nás opustili
vo veku 55 rokov
Miroslav BAJZÍK
vo veku 75
Margita SUCHÁ
vo veku 51 rokov
Božena TAŠÁROVÁ
vo veku 82 rokov
Ing. Jarmila
ŠKROVÁNKOVÁ
vo veku 74 rokov
Jarolim CHALUPNÍK

č. 556
č. 705
č. 605
č. 226
č. 19

č. 164
č. 224
č. 132
č. 132
č. 233

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50. rokov
Katarína ŠÍPOŠOVÁ
Igor TAŠÁR
Silvia DVORSKÁ
Viera DORUŠINCOVÁ
Rudolf TROKAN
Jozef BEŽÁK

č. 308
č. 283
č. 452
č. 7
č. 588
č. 302

60. rokov
Ján RIGDA
Marta TAŠÁROVÁ
Božena MARČEKOVÁ
Terézia JAROŠOVÁ
Jozef KYJAC
Mária MARČEKOVÁ
Marian PADYŠÁK
Ivan BAJZÍK
Rudolf MATUŠČIN
Anna BIELIKOVÁ

č. 826
č. 308
č. 344
č. 487
č. 421
č. 595
č. 89
č. 581
č. 348
č. 317

70. rokov
Ján REPISKÝ
Anastázia GULIŠOVÁ
Helena MARČEKOVÁ

č. 442
č. 534
č. 104

75. rokov
Pavlína BALÁŽOVÁ
Margita ŠMATLÁKOVÁ

č. 527
č. 461

80. rokov
Anna BAJZÍKOVÁ
Alojz KYJAC

č. 337
č. 570

85. rokov
Jozef BAJZÍK
Anna KIACOVÁ

č. 312
č. 391

91. rokov
Anna BIELIKOVÁ

č. 326

Tábor Mojtín
Tábor sme netradične začali našou cestou
okolo sveta. Inšpirovali sme sa knižnou
verziou od J. Vernea. Našim cieľom bolo
pomôcť Philiasovi Foggovi vyhrať stávku
o 20 000 libier. Počas tejto etapovej hry
sme precestovali všetky svetadiely a spoznali krásy rôznych krajín. Ako aj knižní
hrdinovia i my sme začali v Anglicku, kde
sme si pochutnali na typických anglických
raňajkách a museli čo najpresnejšie napodobiť kamennú stavbu Stonehenge, aby
sme zarobili dostatočné množstvo peňazí
na cestu. Pokračovali sme v Grécku, tu
sme sa oboznámili o histórii olympjských
hier a spoločne si na nich zasúťažili. Vyvrcholením boli grécko-rímske zápasy
na kladine. V Turecku bola možnosť na
vlastnej koži vyskúšať chuť tradičných trhov. Egypt nám ponúkol výzvu na vytvorenie múmie a následne spolu s pohrebným sprievodom aj jej pochovanie. Plavili
sme sa Indickým oceánom, aby sme sa
dostali do Indie, v ktorej sme zobrazili veľkú mandalu. Navštívili sme aj protinožcov

(sami sme ich aj stvárnili) v Austrálii. Japonsko predstavilo krásu ich národného
športu a to suma. Po prekonaní Tichého
oceána sme sa ocitli v Mexiku, kde sme
mali možnosť zbohatnúť pri stávkovaní na
kohútích zápasoch. A ako poslednú krajinu sme navštívili Kanadu. Zažili sme veľa
dobrodružstva, ochutnali jedlá národných
kuchýň, naučili sa nové zručnosti a spevnili naše priateľstvá. Taktiež bol na programe aj výlet na zámok do Topoľčianok a
návšteva Národného žrebčína. Deň sme
ukončili príjemným osviežením na kúpalisku v Chalmovej. Okrem toho sa konal aj
výlet do neďalekého Mojtína na sv. omšu
a hodový jarmok. Navštívili sme taktiež aj
Mojtínsku priepastnú jaskyňu. Návrat do
Veľkej Británie sme stihli včas vďaka dátumovej hranici. Víťazi boli odmenení. Tábor
sa týmto pre naše mladšie vĺčatá a včielky
skončil avšak starších čakala ešte jedna
výzva a to skúška o prežitie. Tábora sa zúčastnilo celkovo 63 členov zboru.

Slovenský raj
Žeby skauti našli raj? Výprava dvadsiatich skautov sa rozhodla prežiť 4 krásne
dni v Národnom parku Slovenského raja.
Naša prvá trasa viedla cez najznámejšiu
roklinu Suchá Belá, pokračovali sme cez
Kláštorisko na Tomašovský výhľad, ktorý
sa nachádza vo výške 680 metrov. Vďaka dobrej viditeľnosti sme mali možnosť
zazrieť štíty Vysokých Tatier. Nasledovali
sme rieku Hornád a vydali sa na Prielom
Hornádu. Celkovo sme tak zdolali okolo 25
km za 9,5 hodiny. Nasledujúci deň sme sa
rozhodli pre Sokoliu dolinu, ktorú nazýva-

jú aj najdivokejšou tiesňavou. Všetky rebríky i drevené mostíky sme hravo zvládli
a pokračovali Glackou cestou. Po zhruba
šiestich hodinách sa šťastne vraciame
na východiskové miesto do Podlesku, na
dobrý neskorší obed. Napriek tomu, že
sme sa fyzicky dostatočne unavili, elánu
a energie na ďalšie putovanie v novom
skautskom roku máme veľa.
							
1.oddiel Omšenie Baba
Lucia Horňáková
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