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Vydavateľ periodickej tlače Omšenské noviny (ďalej len PT) týmto v súlade s § 6 ods. 3 tlačového zákona oznamuje,
že vlastníkom PT k 31.12.2016 bola Obec Omšenie.

Redakcia Omšenských novín ďakuje všetkým svojim
čitateľom za prejavenú priazeň v roku 2017 a za
spoluprácu vo forme textových príspevkov a fotografií.
Želáme Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v Novom roku 2018!
Cestou na Omšenskú babu, foto: archív ON

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa 16.10.2017
schválilo
• Doplnený program rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.10.2017.
• Komplexnú rekonštrukciu obecného rozhlasu a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu
obce na rok 2018.
• Rozpočtové opatrenie č. 19 až 23, v ktorých sa riešili
zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
• Rekonštrukciu chodníkov v dolnej časti obce od domu p.
Hollého po Obecný úrad v Omšení v dĺžke približne 700
m a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel
do rozpočtu obce na rok 2018.
• Investičný zámer na rok 2018, súvisiaci s Dopravným
projektom obce Omšenie, týkajúci sa dodania dopravného značenia s príslušenstvom a ich odborným osadením
a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do
rozpočtu obce na rok 2018.
• Rekonštrukciu miestnych komunikácií okolo kostola ,,U
Bačov´´, ,, U Václavov´´ a ,,U Marčekov´´ a zapracovanie
finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce
na rok 2018.
• Komplexnú rekonštrukciu vstupného schodiska do Domu
smútku na cintoríne v Omšení a zapracovanie finančných
prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na rok 2018.
• Komplexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove
Materskej školy v Omšení a zapracovanie navýšených
finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce
na rok 2018.
• Rekonštrukciu odpadnutej časti fasády a podstenia pred
vstupom do Športovej haly v Omšení a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na
rok 2018.
• Realizáciu búracích prác starých hlinených budov pri
Botamixe v Omšení v roku 2017, prípadne zapracovanie
finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce
na rok 2018
• Rekonštrukciu havarijného stavu schodiska a fasády na
budove v Športovom areáli v Omšení a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel do rozpočtu obce na
rok 2018
• Realizáciu úprav a investícií pre potreby Obecného úradu v Omšení a zapracovanie finančných prostriedkov na
tento účel do rozpočtu obce na rok 2018

• Zhotovenie pamätníka padlým občanom Omšenia v 1.
svetovej vojne pri príležitosti 100. výročia ukončenia vojny a zapracovanie finančných prostriedkov na tento účel
do rozpočtu obce na rok 2018
• Obecnú kroniku za rok 2016
Zrušilo
• Uznesenie č. 65/2017 zo dňa 14.06.2017.
Zobralo na vedomie
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
09.09.2017.
• Správu o výsledku kontroly zameranej na prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenia
prijatých opatrení na nápravu podľa zákona č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach a na prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií podľa zákona
• č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov na Obecnom úrade Omšenie.
• Informáciu o vzdaní sa funkcie šéfredaktora Omšenských
novín Mgr. Martina Malu k 30.06.2017.
• Informáciu o potrebe rekonštrukcie ihriska za Základnou
školou a schvaľuje návrh na jeho rekonštrukciu.
• Podané žiadosti občanov.
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa 6.11.2017 schválilo:
• predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo životného
prostredia SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Názov projektu: Kompostéry pre obec
Omšenie. Celkový rozpočet projektu je 99 996,00 €. Výška celkového spolufinancovania projektu obcou Omšenie je 4 999,80 €.
Zrušilo:
• uznesenie č. 67 /2017 zo dňa 14.06. 2017, ktorým bolo
schválené predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Názov projektu: Kompostéry pre
obec Omšenie. Celkový rozpočet projektu je 99 636 €.
Výška celkového spolufinancovania projektu obcou Omšenie je 4986 €.

Oznam pre obyvateľov obce Omšenie
Kúpele Trenčianske Teplice oznamujú občanom obce Omšenie, že od 1.12.2017 do 20.12.2017 a od 2.1.2018 do
28.2.2018 môžu využívať termálne bazény so zľavou vo
výške 50%. Na vstup do bazéna Grand je zľava 30%. Je
potrebné preukázať sa občianskym preukazom s trvalým
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pobytom v obci. Vstup do bazénov je podmienený voľnou
kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov). Vstup do termálnych bazénov je
možný len pre osoby nad 18 rokov.

Z môjho pohľadu

Vážení spoluobčania,
som rád, že s odstupom niekoľkých mesiacov sa vám môžem
opäť prihovoriť a oboznámiť vás
so situáciou a dianím v našej obci
za posledné mesiace. Ani sme sa
poriadne nenazdali a máme tu onedlho koniec ďalšieho kalendárneho roka. Po úspešnej rekonštrukcii
chodníka a dvoch miestnych komunikácií v dolnej časti obce sme pristúpili k realizácii ďalších
činností. Na podnet občanov bolo na rôznych miestach v obci
doplnených celkovo 20 ks svietidiel verejného osvetlenia.
U svietidiel nachádzajúcich sa pozdĺž hlavnej komunikácie
boli vymenené krátke výložníky za dlhšie, aby bol dostatočne osvetlený aj chodník na náprotivnej strane. Pokusne bolo
osadené aj jedno solárne svietidlo na konci ulice u Katrenov.
Ak sa solárne osvetlenie osvedčí aj v zimnom období, bola
by možnosť využívať ho v budúcnosti aj na iných miestach,
kde osvetlenie chýba, resp. na miestach, ktoré nie sú dostatočne osvetlené. V mesiaci august bola na podnet obce
pracovníkmi spoločnosti Povodie stredného Váhu prevedená oprava vypadaného a poškodeného pobrežného múru
potoka Teplička nad a pod Kapálech mostom. Touto cestou
sa im chcem poďakovať za prevedenú opravu. V spolupráci
so Správou ciest TSK sa podarilo zabezpečiť realizáciu zálievky asfaltového povrchu hlavnej komunikácie. V poslednej dekáde mesiaca október bola ukončená pasportizácia
cintorína, čiže zakreslenie, zdokumentovanie a označenie
hrobových miest. Už tradične sa o kosenie a udržiavanie verejných priestranstiev a cintorína starali aktivační pracovníci
a zamestnanci obce, ktorí sa tento rok postarali aj o vykosenie centrálnej časti koryta potoka Teplička a jesenné orezanie stromov na verejných priestranstvách. V prvej polovici
mesiaca október bola prevedená oprava odvodňovacieho
rigolu pozdĺž miestnej komunikácie pod Domkovicou. Opravu si vyžiadala aj poškodená cestná mreža v ulici u Václavov. Obec sa zapojila do viacerých projektov, či už to bol
projekt na dodanie záhradnej techniky a kompostérov, ale aj
do projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy a projektu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
V uvedených prípadoch sa čaká na vyhodnotenie podaných
žiadostí. Z kultúrno-spoločenských podujatí to bol 3. ročník
súťaže v tradičnom varení a jedení bryndzových halušiek
a oslavy 685. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci,
ktorých súčasťou bol aj pestrý kultúrny program s nádherným ohňostrojom a videoprezentáciou o našej obci. Zúčastnilo sa ich množstvo hostí na čele s poprednými predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj tu by som
sa rád poďakoval nielen všetkým sponzorom a účinkujúcim,
ale aj všetkým zamestnancom obecného úradu a občanom,
ktorí priložili ruku k dielu a zaslúžili sa o zdarný priebeh
oboch podujatí. No a v neposlednom rade by som sa chcel
poďakovať aj všetkým tvorcom a zostavovateľom monografie na čele s pánom Mgr. Petrom Martinákom. Osobitne by
som však chcel poďakovať pánovi Mgr. Martinovi Malovi a
pani Marcele Malovej, ktorí stáli pri zrode tejto publikácie
a majú enormný podiel na tom, že aj naša obec sa môže
popýšiť takýmto významným dielom. V rámci mesiaca úcty

k starším bol v mesiaci október usporiadaný pre našich
seniorov zájazd do Svätého Antona, kde si mohli prezrieť
nádherné priestory tamojšieho kaštieľa s poľovníckou expoziciou. Niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí nás čaká
aj v mesiaci december. Okrem už tradičného zapaľovania
sviečok na adventnom venci by som chcel dať do pozornosti predovšetkým vianočné stretnutie so seniormi, ktoré
sa uskutoční v nedeľu 17. decembra 2017 o 13:00 hodine
v spoločenskej miestnosti nad obchodným domom, ktoré im
spríjemní aj hudobná skupina Heligonika, ďalej Mikulášsky
jarmok, ale aj tradičný Štefánsky turnaj v stolnom tenise pre
registrovaných aj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční 26. decembra v športovej hale za Základnou školou.
Tak ako v tomto roku, aj v tom budúcom by sme chceli
pokračovať v realizácii ďalších projektov a investičných zámerov. Dobrou správou je, že tieto sa stretli s pochopením
a podporou poslancov Obecného zastupiteľstva, za čo im
patrí moje poďakovanie. Medzi najvýznamnejšie a finančne
najnáročnejšie projekty a zámery ktoré boli pre budúci rok
poslancami OcZ schválené patrí predovšetkým druhá etapa rekonštrukcie chodníka od Kapálech mostu až po Obecný úrad, ďalej postupná oprava a rekonštrukcia miestnych
komunikácií u Marčekov, u Václavov, časti miestnej komunikácie okolo farského kostola a komplexná rekonštrukcia
obecného rozhlasu u ktorej sa predpokladá navýšenie počtu
vysielačov. Z tých ďalších je to osadenie nového dopravného značenia po obci v súlade s práve schváleným dopravným projektom obce, oprava schodišťa na dome smútku,
oprava padnutého oplotenia v dolnej časti cintorína, ale aj
niektoré ďalšie projekty a činnosti. Je toho skutočne dosť
a až budúci rok ukáže, čo všetko z plánovaných projektov
a činností sa nám podarí zrealizovať. Zopár slov by som
chcel povedať aj na tému pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. Podľa posledných informácií zo spoločnosti TVK a.
s. stúplo percento napojiteľnosti domácností v našej obci na
54 %, čo možno hodnotiť ako pozitívnu skutočnosť. Napriek
zlepšeniu situácie v danej oblasti ešte stále uzatvárame rebríček obcí, v ktorých bola vybudovaná verejná kanalizácia.
Do splnenia záväzku nám chýba ešte 31 % percent, preto
by som chcel touto cestou opätovne požiadať aj zostávajúce
domácnosti, ku ktorým bola privedená kanalizačná prípojka
a ktoré tak doposiaľ neurobili, aby sa v pokiaľ možno najkratšom čase na verejnú kanalizáciu pripojili a túto skutočnosť nahlásili u akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie. Za pochopenie vopred ďakujem.
V poslednom období nám bolo hlásených občanmi viacero prípadov voľne sa potulujúcich psov po našej obci. Z uvedeného dôvodu žiadam všetkých držiteľov psov, ale najmä
tých, ktorým títo voľne pobehujúci psi patria, aby si svojich
psov neodkladne zabezpečili a zaopatrili tak, aby sa títo nepotulovali po obci a neohrozovali občanov. V prípade, že sa
budú prípady opakovať, psy budú odchytení a umiestnení do
príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem
finančného postihu hradiť aj jeho odchyť a pobyt v zariadení
pre psov. Jedná sa o nemalé finančné čiastky, preto apelujem ešte raz na tých majiteľov psov, ktorých sa to týka, aby
si túto skutočnosť uvedomili a dodržiavali predpisy a Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach držania
psov.
Tradične by som chcel povedať zopár slov aj na tému
nakladania s odpadmi. Aj keď možno badať určitý náznak
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zlepšenia v tejto oblasti, ešte stále sa stretávame s prípadmi nelegálnej likvidácie odpadov do okolitej prírody. Aj tu by
som chcel apelovať predovšetkým na tých občanov, ktorí sa
takéhoto konania dopúšťajú, aby tak nerobili a uvedomili si
konečne nesprávnosť a nelegálnosť takéhoto konania, ale
aj jeho škodlivosť nielen pre okolitú prírodu, ale aj pre obec.
V súčasnej dobe nevidím skutočne žiadny dôvod pre takéto
konanie. Po obci máme množstvo zberných nádob, pravidelne sa konajú zbery komunálneho, separovaného, objemného, ale aj biologicky rozložiteľného odpadu a ak potrebuje
občan odovzdať objemný alebo iný odpad mimo plánu pravidelných zberov, môže kontaktovať pracovníčky Obecného
úradu, ktoré mu povedia, kedy, kde a čo môže odovzdať.
Takže prosím vás nerobte to a neznečisťujte si prostredie
v ktorom žijeme. Ani jednému z tých, ktorí tak robia by sa
určite nepáčilo, keby im niekto iný vyvážal a ukladal odpad
na ich záhrade alebo pozemku. Za pochopenie ďakujem.
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým tým občanom,
ktorí pristupujú k problematike nakladania s odpadmi zodpovedne a narábajú s nimi tak, ako nám to ukladá zákon.
S blížiacim sa zimným obdobím by som chcel požiadať
predovšetkým majiteľov osobných a iných motorových vozi-

Je tu opäť čas adventu

Potešte sa aj tento rok adventnej atmosfére
pri spoločnom adventnom venci na námestí
v Omšení, kde v každú adventnú nedeľu je
zapálená jedna adventná svieca.

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám!
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.
Narodil sa chlapček malý, posiela nás k Vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už mať,
radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať.
Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť.
Veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.
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diel, aby svoje vozidlá parkovali tak, aby tieto neboli prekážkou v ceste a nebránili v zimnej údržbe miestnych komunikácií. Sťažuje to nielen prejazd mechanizmov vykonávajúcich
zimnú údržbu, ale miestne komunikácie sa potom nedajú
riadne udržiavať a upratať od snehu. Pri príležitosti blížiaceho sa záveru roka by som sa chcel poďakovať všetkým
tým občanom, ktorí sa počas celého roka aktívne zapájali
do chodu a aktivít obce a svojou činnosťou tak prispeli k jej
skrášleniu a napredovaniu. Moje poďakovanie patrí aj tým
podnikateľským subjektom v obci, ktorí sponzorsky podporovali podujatia usporiadané obcou. Ďakujem aj všetkým
poslancom OcZ, pedagogickým pracovníkom a zamestnancom Obecného úradu za ich odvedenú prácu. No a v neposlednom rade by som rád poďakoval aj pánovi farárovi
za jeho spoluprácu a úsilie pri výchove a formovaní mladej
generácie. Na záver môjho príspevku Vám prajem pokojné
a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov a úspešný vstup do
nového roka.
S úctou Mgr. Alojz Marček,
starosta obce

Prerokovanie návrhu územného plánu
Dňa 13.11.2017 sa o 18,00 hod uskutočnilo v zasadačke
Obecného úradu v Omšení verejné ústne prerokovanie návrhu územného plánu obce Omšenie a správy o hodnotení
územnoplánovacej dokumentácie. Doc. Coplák oboznámil prítomných s návrhom územného plánu obce Omšenie
a so správou o hodnotení územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD). Doc. Coplák vysvetlil občanom význam
a prínos ÚP pre obec. Objasnil, že tvorba územného plánu
je dlhodobý proces a podieľalo sa na nej viacero organizácií
či kompetentných orgánov. ÚP sa zaoberá celým územím
obce a účelom ÚP je stanovenie podmienok novej výstavby,
a takisto stanovenie podmienok úprav existujúcej výstavby. Doc. Coplák predostrel prítomným vypracované výkresy ÚP, ktoré boli počas jeho výkladu občanom premietané
a vysvetlil funkčné využite farieb, vyznačujúcich jednotlivé
územia. Zdôraznil, že ÚP bol vypracovaný v súlade s vymedzenými ochrannými pásmami a chránenými územiami,
z ktorých spomenul územie európskeho významu Baske,
chránené vtáčie územie Strážovské vrchy, prírodnú rezerváciu Omšenská Baba a Žihľavník, národnú prírodnú pamiatku Lánce či chránenú vodohospodársku oblasť Strážovské
vrchy. V ÚP je zahrnuté aj vybudovanie cyklotrasy, ktorá je
konkretizovaná v textovej časti ÚP. Doc. Coplák taktiež poukázal na vypracovanie návrhu ÚP s prihliadnutím na biocentrá, biokoridory a interakčné prvky. Kapacita navrhnutých
plôch je približne 200 bytových jednotiek, čo by do konca
návrhového obdobia – do roku 2030 malo byť postačujúce.
Po roku 2030 bolo stanovené výhľadové obdobie, s ktorým
súvisia časti pozemkov zahrnutých v ÚP, na ktorých je predpoklad výstavby a využitie pozemkov práve po spomínanom
roku, 2030. Doc. Coplák občanom priblížil návrh funkčného
využitia územia podľa funkčných území, kde venoval pozornosť hlavne oblasti bývania, výrobe, rekreácii a v neposlednom rade občianskemu vybaveniu a sociálnej infraštruktúre.

Vianočné koledy
- ich pôvod a význam
Na Slovensku sa s koledami ako piesňami stretávame
najmä v predvianočnom a vianočnom období. Sú už súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva. Ako sa formovali koledy a ako ich chápu vo svete?
Predpokladá sa, že samotné koledy ako oslavné piesne
majú pôvod v Rímskej ríši - oslavách nového roka - calendae. Odtiaľ pochádza aj používanie tohto slova u rôznych
národov a národnosti.
Keďže Vianoce sú slávené v rôznych štátoch sveta, najznámejšie vianočné koledy a piesne boli prekladané do jazykov
mimo svojho originálneho pôvodu. Medzi takéto najznámejšie skladby patrí Tichá Noc, ktorá bola predložená snáď do
všetkých jazykov na svete.
Aj keď nám už často splýva význam slov koleda a vianočná
pieseň, vianočné koledy sa viažu k sviatku narodenia Ježiša
Krista, kým vianočné piesne sú koncipované širšie a viažu
sa k vianočnému obdobiu, ako napr. Rolničky, Rolničky,. Koledy tak tvoria jednu zo súčastí vianočných piesní.

Anjelik pre nenarodené deti
Ak ste počas sviatku Pamiatky zosnulých prišli na miestny cintorín
ku Krížu v blízkosti domu smútku,
mohli ste tam uvidieť Anjelika, ktorého zhotovila pani R. Marčeková,
vychovávateľka ŠKD. Jej zámerom
bolo urobiť rodičom pre ich nenarodených anjelikov, aspoň malé
miesto, kde by im mohli zapáliť
sviečku.

Aktualizácia a pasportizácia hrobových miest
Na miestnom cintoríne bola v priebehu mesiaca október
2017 vykonaná aktualizácia a pasportizácia hrobových
miest. V rámci aktualizácie pre lepšiu identifikáciu hrobových miest boli hrobové miesta označené tabuľkami s
číslami hrobových miest. Tabuľky sú nalepené na obrube
hrobového miesta alebo sú osadené na držiakoch a zapichnuté v zemi.
Občania si budú môcť ľahšie skontrolovať údaje uvedené
v zoznamoch na tabuli, ktorá je vyvesená na miestnom
cintoríne alebo na webovej stránke http://www.virtualnecintoriny.sk.

Taktiež je potrebné overiť si, či máte uzatvorenú zmluvu
na hrobové miesto, alebo máte zaplatený poplatok za
hrobové miesto.
Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú uzatvorené zmluvy na hrobové miesto a nemajú zaplatený poplatok za hrobové miesto, aby si opísali číslo na hrobovom mieste a
prišli na Obecný úrad v Omšení uzatvoriť nájomnú zmluvu. V prípade nezaplatenia poplatku doplatiť nájomné za
hrobové miesto.
-red.-

Modlitba v starobe
Cítim sa byť človekom hriešnym, vinným, ale aj s dlžobou,
preto sa vždy pri mojich večerných modlitbách, ktorými sú
Otčenáš, Zdravas Mária a Verím v Boha započúvam aj hlasu svojho svedomia. Kladiem si otázky: „Konal som vždy
tak, ako som konať mal a zriekol som sa takých vecí, ktoré
sú zakázané“? Modlím sa nielen za seba, ale aj za svojich
blízkych, najmä tých, ktorí sú postihnutí zraneniami alebo
chorobami. Svoje zranenia a choroby mlčky znášam celý
svoj doterajší život i keď pribúdajú. Priznávam, že aj keby
som poznal účinné lieky na ich zmiernenie, moja vôľa nie
je pevná, a preto sa modlím: „Pane Bože, sprevádzaj ma aj
naďalej tvojou láskou tak, ako ma sprevádzaš od počiatku
môjho života a začleň ma medzi tých, ktorí svojim posolstvom života tvoria a obohacujú spoločné dobro. Daj môjmu
srdcu silu, aby som život prijal tak, ako ho Ty riadiš. Nie mrzuto, nie ľútostivo so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci, ale ako vďačný a pripravený ku všetkému k čomu ma Ty
ešte povoláš. Vzhľadom na môj vek ( mám vrásky a šedivé
vlasy), dopraj mi čas a zdravie, aby som nezostal nečinný –
aby som posolstvo mojich rodičov a súrodencov mohol šíriť

medzi členmi mojej rodiny, ale aj medzi ostatnými blížnymi“.
Dnes, keď sa svetom šíri idea: mať moc, slávu, majetok a
mať peniaze za každú cenu, modlím sa: „Pane Bože, posilňuj ma v tejto neľahkej dobe, aby som nad hnevom zvíťazil
priateľstvom a láskou. Nauč ma, aby som bol uvážlivý. Ak mi
niekto ublíži, aby som sa neuzavrel do opojenia hnevu, ale
aby som bol schopný tomu, kto mi ublížil odpustiť a vystrieť
k nemu ruku na udobrenie sa. Pane Bože, mojím životným
posolstvom je usilovať sa o stav, keď v srdci vládne pokoj v
spolužití medzi ľuďmi, porozumenie a láska a ľudia sa rešpektujú medzi sebou navzájom. Pane Bože, hoci dôverujem
odbornosti lekárov a solidarite zdravotníckeho personálu,
prosím ťa, buď mojím lekárom a ja Tvojim dôstojným pacientom. Pane Bože, ja pri mojej účasti na tvorbe a obohacovaní
spoločného dobra, poznávam tvoju pravú Božiu tvár“.
Na záver:
Moje modlitby, činy a spytovanie svedomia sú mojím vyjadrením môjho svetonázoru v jeseni môjho života.
Ing. Pavol Kiac „od Tvrdoňov“
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Ako sme volili 04.11.2017 do orgánov TSK v obci Omšenie
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálky:
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva:

1618
364
364

84% z celkového počtu obyvateľov
22,4% z celkového počtu voličov
22,4% z celkového počtu voličov

344

94,5% z celkového počtu
odovzdaných obálok

359

98,6% z celkového počtu
odovzdaných obálok

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu samosprávneho kraja:
Počet platných hlasov na predsedu TSK:
Meno kandidáta

Počet platných hlasov
		
			
1.Jaroslav Baška, Ing.
212
2.Petra Hajšelová, Mgr.
3
3.Renáta Kaščáková, Mgr.
96
4.Nora Pániková
2
5.Štefan Škultéty, PhDr.
37
6.Igor Valko
0
7.Ferdinand Vavrík, Ing.
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Percento z celkového počtu platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby predsedu samosprávneho kraja
59 %
0,9 %
26,7 %
0,6 %
10,3 %
0%
2,5 %

Víťazom volieb na predsedu TSK sa stal doterajší predseda TSK Ing. Jaroslav Baška s celkovým počtom hlasov 62 807,
v našej obci získal 212 hlasov.
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov zastupiteľstva,
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Meno
Počet hlasov v obci Omšenie
			
1. Tomáš Vaňo, Bc.
53
2. Štefan Škultéty, PhDr.
47
3. Miloš Mičega, Ing.
30
4. Peter Daňo, MUDr.
9
5. Eduard Filo, Bc.
11
6. Ladislav Matejka, Ing.
28
7. Jozef Habánik, doc. Ing., PhD.
13
8. Stanislav Svatik, MVDr.
44
9. Juraj Maláň, Ing.
25

Počet hlasov vo volebnom okrese
č. 9 – Trenčiansky okres
5 189
64
5 090
59
5 081
38
4 769
45
4 740
56
4 415
26
4 328
55
4 298
42
4 272
40

Nové telefónne čísla obecného úradu
V mesiaci august tohto roku sa inštalovala na obecnom
úrade nová telefónna ústredňa, čo znamená, že už je
možné volať priamo na klapku konkrétneho zamestnanca.

Staré telefónne číslo 65 972 29 zostáva, len vždy k nemu
musíte po odznení zvukovej informácie priradiť aj číslo
klapky nasledovne:

65 972 29 klapka 1 - správa daní a poplatkov, odpadové
hospodárstvo, stavebný poriadok a životné prostredie (Ľubica Malová)

65 972 29 klapka 4 - obecná knižnica ( Mgr. Zuzana Škrovánková)

65 972 29 klapka 2 - podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva, CO a krízové riadenie, sociálne služby (Mária
Škrovánková)
65 972 29 klapka 3 - rozpočet a účtovníctvo, mzdy a personalistika, správa majetku, podnikateľská činnosť (Ing.
Anna Langerová)
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65 972 29 klapka 5 - miestna kultúra, obecný rozhlas
( Helena Matuščínová)
65 972 29 klapka 6 - verejné obstarávanie, dotácie, zmluvy (Mgr. Dana Homolová)
65 972 29 klapka 7 - starosta Mgr. Alojz Marček

Obec požiadala o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Hasičská zbrojnica postavená v roku 1966 už dlhšiu dobu
nezodpovedá súčasným podmienkam nielen na spolkovú
činnosť DHZo, ale ani na skladovanie a garážovanie hasičskej techniky. Obec preto v mesiaci august 2017 využila
možnosť v rámci Výzvy Prezídia Hasičského a záchranného
zboru a predložila žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva

vnútra SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice
v obci Omšenie. Celkový rozpočet projektu je 81 374,80 €.
Výška celkového spolufinancovania projektu obcou Omšenie je 51 374,76 €, čo predstavuje 63 % z celkových oprávnených nákladov.

Samospráva obce odovzdala ocenenia
Pri príležitosti osláv 685. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Omšenie odovzdala dňa 7. septembra 2017
obecná samospráva 28 ocenení kolektívom a jednotlivcom za obetavú a záslužnú prácu v prospech obce.
Čestné občianstvo obce Omšenie in memoriam:
Irene Molecovej – Vagáčovej, Otomarovi Volkmerovi
Cenu obce Omšenie in memoriam:
Ernestovi Omachelovi, Martinovi Galiovskému
Cenu obce Omšenie:
OZ Poza školu, Marcele Malovej
Cenu starostu obce Omšenie in memoriam:
Petrovi Bielikovi

Oznam pre daňovníkov

Obec Omšenie, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov, že podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. je každý občan, ktorý sa do
31.12.2017 stal vlastníkom nehnuteľností, povinný najneskôr do 31. januára 2018 podať daňové priznanie.
Povinnosť podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie majú aj daňovníci, ktorým k 31.12.2017 zanikla
úplne alebo aj čiastočné daňová povinnosť, daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie
danie, t.j. tí, ktorým bolo napr. vydané právoplatné stavebné
povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie
stavby alebo u ktorých sa zmenila výmera, resp. kultúra pozemku, prípadne nastala zmena vo využívaní stavby alebo
bytu.

Cenu starostu obce Omšenie:
Igorovi Malovi
Ing. Viliamovi Václavovi
Mgr. Miroslavovi Lysičanovi
Elene Buranovej DiS. art.,
DHZ Omšenie, Fsk Dolina, DH Omšeňanka
Ďakovný list:
Ľubici Malovej, Vladimírovi Bližňákovi, Petrovi Mičkovi,
Pavlovi Marčekovi, Jozefovi Bajzíkovi, Márii Méresovej,
Ondrejovi Tvrdoňovi, Ľudovítovi Marčekovi,
Mgr. Ivanovi Horňákovi, manželom: Mgr. Lenke a Mariánovi Uherkovým, manželom Stanislave a Danielovi
Václavovým, TJ Žihlavník v Omšení, Chrámovému zboru
v Omšení, Klubu slovenských turistov v Omšení.

Pri dražbe alebo po nadobudnutí právoplatnosti dedičského
rozhodnutia, pri dani za psa sa podáva daňové priznanie aj
v priebehu roka (do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia).
Držiteľ – majiteľ psa (bez ohľadu na veľkosť a miesto držania psa, napr. izbový „trpasličí“ pes) je povinný prihlásiť psa
do evidencie najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia psa
a podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú
do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný. Tlačivá si môžu občania vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Omšení v úradných hodinách.
							
-red.-

Chodníky majú byť pre chodcov, nie pre autá
Chodníky obsadené autami, medzi ktorými kľučkujú starí,
mladí, aj mamičky s deťmi a kočíkmi sú v našej obci bežným
javom. Parkuje sa takmer po celej dĺžke obce. Chodcom
už dochádza trpezlivosť a pýtajú sa na obecnom úrade nielen verbálne, ale i písomne pre koho boli robené napr. nové
chodníky na Lúčkach? Či je to novo vytvorené parkovisko
pre motoristov, alebo chodník pre chodcov?
Pravidlá cestnej premávky rieši zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, kde patrí aj parkovanie vozidlami na chodníku. Konkrétne túto problematiku rieši § 52 zákona, kde sa
ustanovuje, že „Iní účastníci cestnej premávky než chodci
nesmú chodník používať. To neplatí, ak dopravnou značkou
alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide
o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná

šírka chodníka najmenej 1, 5 m okrem zóny s dopravným
obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. To znamená, že ak dopravným obmedzením napr. obmedzujúcimi
dopravnými značkami nie je zakázané zastavenie a státie,
tak je možné parkovať aj na chodníku, ale za podmienky ak
zvyšná voľná časť chodníka je najmenej 1,5 m. Preto vážení motoristi dodržiavajte zákon o cestnej premávke! Nech
parkovacej anarchii v našej obci je už koniec! Takmer každý
má svoj dvor, alebo garáž, preto chodníky využívajte na ten
účel, na ktorý majú slúžiť. Nie sme panelové sídlisko, kde
jeho obyvatelia sú v inej situácii ako my na vidieku.
-red.7

Z učebných pomôcok sa tešia žiaci ZŠ s MŠ
V rámci projektu podpory polytechnizácie vyučovania sa na
ZŠ s MŠ v Omšení od 2. októbra 2017 vyučujú žiaci s
novým notebookom a šiestimi programovateľnými stavebnicami BOFFIN, ktoré získali od Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zapojením sa do projektu s názvom „Hrdina
remesla“.
Projekt každoročne podporuje TSK v spolupráci s Krajským
centrom voľného času v Trenčíne. Nové učebné pomôcky
z ktorých sa dajú poskladať rôzne „zariadenia, obvody“ a
ovládať počítačom boli škole odovzdané počas Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja predsedom
Jaroslavom Baškom. Stavebnice sú využívané žiakmi 2.
stupňa na predmete techniky a fyziky.
Dňa 14. 11. 2017 sa dvojčlenné družstvo deviatakov ZŠ
s MŠ úspešne zúčastnilo SOŠ-kárskeho päťboja v SOŠ
v Dubnici nad Váhom, kde jednou z piatich úloh bolo poskladanie a sfunkčnenie elektrického obvodu zo stavebnice
BOFFIN. Takýmto spôsobom chce i škola v Omšení podnietiť záujem žiakov o ďalšie štúdium na stredných odborných
školách, o ktoré prestali mať mladí ľudia záujem a pritom sú
dôležité pre Trenčiansky región.
PaedDr. A. Marčeková

Sárka Kramorišová
je víťazkou 1. kategórie
V súťaži regionálnych ľudových piesní
Trenčianske hodiny, ktorú 14.11.2017
organizovalo Mesto Trenčín v spolupráci s kultúrnym centrom Aktivity,
zvíťazila v 1. kategórii druháčka našej
ZŠ s MŠ Sárka Kramorišová. Tohto
ročníka súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov
z dvadsiatich základných škôl celého
okresu. Pre šesť víťaziek jednotlivých
kategórií pripravil primátor mesta Trenčín R. Rybníček veľké prekvapenie –
lístky do VIP lóže na česko-slovenskú
SuperStar.

Žiaci 6. triedy na hodine techniky skladajú stavebnice BOFFIN
Foto: archív ZŠ s MŠ

SZUŠ v Omšení má nového
zriaďovateľa a riaditeľa
Od 1. septembra 2017 je novým
zriaďovateľom a zároveň riaditeľom
SZUŠ v Omšení Mgr. Vladimír Ďatelinka. Škola má zriadené 3 odbory:
hudobný, výtvarný a tanečný. Poskytuje umelecké vzdelanie deťom nielen v Omšení a Dolnej Porube, ale od
9.9.2017 so súhlasom obecného zastupiteľstva v Omšení, zriadila elokované pracovisko aj v Trenčíne – Opatovej.

Škola získala internetový kiosk
Spolu s novým školským rokom 2017/2018 odštartovala
Nadácia Volkswagen Slovakia nový unikátny projekt –
Vedomostné ostrovy. Na jeho realizácii spolupracovala s
Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.
Naša ZŠ s MŠ sa do projektu zapojila spolu s ďalšími 233
základnými školami z celého Slovenska. 10. novembra
2017 sa dostala medzi ďalších 100 škôl, ktoré z tohto projektu získajú internetový kiosk z ktorého môžu nielen žiaci,
ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych
vedomostných úloh z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy
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sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa
na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy
sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na
životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a
inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere
budúceho povolania. Vyhlásením víťazných 100 škôl sa
projekt neukončil, práve naopak, iba sa začal V období
od januára do februára Vedomostné ostrovy postupne nainštalujú do 100 základných škôl. Získajú s nimi aj 2-ročné
bezplatné pripojenie na internet a navyše možnosť zapájať sa do súťaží o pekné ceny.
-red.-

FLORES MUSARUM
Dňa 2.októbra 2017 sa o 17,00 hodine uskutočnil v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu slávnostný galavečer
odovzdávania ocenení FLORES MUSERUM významným
osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2017. Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška
udelil Ďakovný list a upomienkové predmety folklórnej skupine Dolina Omšenie za uchovávanie, šírenie a prezentáciu
tradičnej ľudovej kultúry pri príležitosti 20. výročia jej založenia a Elene Buranovej DiS. art., pri príležitosti odchodu
do dôchodku z pozície zriaďovateľky, riaditeľky a hudobnej
pedagogičky SZUŠ v Omšení. Ocenenia si prevzali za prítomnosti starostu obce Mgr. Alojza Marčeka. Za FSk Dolina
prevzala ocenenie Helena Matuščinová. Na slávnostnom
galavečere si ocenení vypočuli sólistov orchestra Zlaté
husle.
Helena Matuščinová

Projekty pre knižnicu
Obecná knižnica v Omšení už po deviaty krát využila možnosť získania finančných prostriedkov z verejných zdrojov.
Spracovaním dvoch projektov sa podarilo získať dve dotácie
na podporu činnosti knižnice. Účelom prvej dotácie vo výške
1 500,-€, získanej prostredníctvom projektu „Kníh nikdy nie
je dosť“, je nákup novej a kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov. Aj vďaka tejto dotácii bolo možné zakúpiť aj viacero titulov, ktorých vydanie podporil sám poskytovateľ dotácie – Fond na podporu umenia. Druhá dotácia,

získaná prostredníctvom projektu „Zmodernizovaná knižnica“ v rovnakej výške 1 500,-€, je určená na inováciu interiéru a nábytkového vybavenia knižnice. Projekty podporil a
financie účelovo poskytol Fond na podporu umenia. Vďaka
týmto financiám môže knižnica skvalitňovať svoje služby a
reflektovať potreby malých i veľkých čitateľov.
			
Mgr. Zuzana Škrovánková,
pracovníčka obecnej knižnice

Deň zdravia seniorov
V súvislosti s mesiacom október, ktorý je každoročne venovaný úcte k starším, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne realizoval v Omšení dňa 25. októbra
pre seniorov edukačné aktivity na tému „Deň zdravia
seniorov na vidieku“, ktoré boli súčasťou plnenia Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020.
Cieľov tohto programu okrem iného je podporovať aktív-

ne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov. V zasadacej miestnosti obecného úradu takmer 40
seniorov využilo možnosť preventívneho vyšetrenia cholesterolu, krvného tlaku, BMI a vypočuli si rady zamerané
na zdravý životný štýl.
-red.-

Uctili sme si pamiatku
vojnových veteránov
Pietnou spomienkou položenia vencov pri Pamätníku amerických letcov v Kamenickej doline sme si dňa 9.11.2017
uctili pamiatku vojnových veteránov, na ktorej sa zúčastnili
zástupcovia mesta Trenčianske Teplice, obce Omšenie, veľvyslanec USA Adam H. Sterling, členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
ďalší. Počas tohtoročnej pietnej ceremónie pri pamätníku sa
prítomným prihovoril primátor Štefan Škultéty a veľvyslanec
USA, ktorý zdôraznil, aké je dôležité pripomínať si vojnové
udalosti a vyjadril poďakovanie obyvateľom, že sa o pamätník starajú a snažia sa tak uchovať časť histórie z druhej
svetovej vojny, ktorá je spojená s americkým národom.
-red.-

Účastníci pietnej spomienky v strede s veľvyslancom USA
v SR Adamom H. Sterlingom, foto: Zo života Tr. Teplíc
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Pozvánka na silvestrovský výstup

Turisti z Omšenia pozývajú všetkých priateľov prírody na
akciu SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA OMŠENSKÚ BABU
(668 m n. m.). Trasa je ľubovoľná, nezáväzná a tak ako
každý rok má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a
dôjsť bez úrazu domov. Oblečenie a obuv je vhodné prispôsobiť aktuálnemu počasiu v deň konania akcie. Vzhľadom
na predpokladaný zimný ráz počasia sú vhodné aj teplé
osviežujúce nápoje a malé silvestrovské občerstvenie. Neočakávajú sa žiadne rekordy ani vrcholné športové výkony.
Treba si so sebou priniesť hlavne dobrú náladu a silvestrovskú pohodu. V záujme ochrany príroda a zachovania dobrej
pohody počas výstupu a na spoločnom stretnutí, nie je pyrotechnika vítaná!
Turisti

Kalendárium
Prehľad podujatí na I. polrok 2018 v obci Omšenie

MAŠKARNÝ PLES
Obec Omšenie Vás pozýva
na MAŠKARNÝ PLES
20.januára 2018 o 19,00 hod
v kultúrnej miestnosti.
Do tanca bude hrať ĽH Borovienka.
Vstupné je 22,- Eur za osobu.
Predaj vstupeniek na OcU Omšenie.

20. január
01. február
03. február
		
10. február
		
30. apríl
13. máj
26. máj
		
10. jún
		

Maškarný ples
Karneval pre deti a žiakov ZŠ a MŠ
Ples športovcov
(TJ Žihľavník Omšenie)
Omšenské fašiangy
s pochovávaním basy
Stavanie mája
Deň matiek
4. ročník súťaže
„Omšenské halušky“
Matičný výstup na Omšenskú babu
(MO Matice slovenskej)

Termín Omšenských blšákov v 1. polroku 2018
13.1., 17.2., 17.3., 14.4., 12.5. a 16.6.
17.3. Omšenský blšák spojený s 3 - dňovou Detskou burzou
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Valné zhromaždenie TJ prinieslo zmeny
V nedeľu 19.11.2017 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti obchodného domu v Omšení uskutočnilo valné zhromaždenie občianskeho združenia TJ Žihľavník. Rokovanie
otvoril a prítomných privítal jeho predseda Igor Malo, ktorý
valné zhromaždenie zvolané v súlade so stanovami aj viedol. Po zvolení pracovných komisií a správach o hospodárení a stave futbalových mužstiev (žiaci a dospelí) kritickú
hodnotiacu správu predniesol aj Igor Malo. Následne valné
zhromaždenie schválilo zmenu stanov z dôvodu aktualizácie. Hlavným bodom programu bola voľba nového predsedu
a štatutárneho zástupcu TJ a členov výboru vzhľadom na
skutočnosť, že doterajší predseda a štatutárny zástupca TJ
Igor Malo, podpredseda štatutárneho zástupcu Jaroslav Tvrdoň a členovia výboru Jaroslav Dvorský a Jaroslav Homola
písomne oznámili, že k 31.12.2017 abdikujú zo svojich funkcií. Po predstavení nových kandidátov na funkciu predsedu
a členov výboru nasledovali voľby verejným hlasovaním. Za
nového predsedu a štatutára TJ Žihlavník s nástupom do
funkcie dňom 1.1.2018 bol zvolený Matúš Kohút. Členmi novozvoleného výboru sa stali: Peter Homola, Marián Bielik,
Ľuboš Malo, Tomáš Gašpar, Ľubomír Kohút a Marek Škrovánek, ktorí sa funkcie ujmú 1.1.2018.
-red.-

Stolnotenisový rok 2017
Stolnotenisový rok v Omšení 2017 nebol veľmi úspešný.
Muži „A“ v sezóne 2016/2017 hrali 4. stolnotenisovú ligu
a zo súťaže zostúpili do 5.ligy. Muži „A“ sú v 5. stolnotenisovej lige na popredných miestach. Muži „B“ hrali 5.ligu
a zo súťaže zostúpili do 6. ligy. Dňa 23. septembra 2017
sa hral 2. ročník stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu obce Omšenie“. Stolnotenisového turnaja sa zúčastnili
hráčka a hráči siedmich stolnotenisových oddielov a klubov.
Starosta obce Omšenia pán Alojz Marček otvoril turnaj a po
odohraní všetkých zápasov odovzdal poháre a vecné ceny
víťazom. Najväčším prekvapením turnaja bolo, že hráčka
Keraming Trenčín Marousková vyhrala nad hráčom extraligy Patrikom Pálenikom, ktorý je v rebríčku Slovenska na
79. mieste. V hlavnej súťaži v dvojhre na 1. mieste bol Ivan
Páleník z STO Valča (extraligová súťaž), na 2. mieste bola
Monika Marousková z Keramingu Trenčín (2.liga mužov), na
3.mieste bol Rastislav Žák z STK Nové Mesto n/V. (2.liga
mužov), na 4. mieste bol Milan Gajdoš z Keramingu TN
(2.liga mužov). V cene útechy v dvojhre na 1. mieste bol
Ľuboš Oppenberger z STK Nové Mesto n/V (2.liga mužov),
na 2. mieste bol Rudolf Horský OSTK Omšenie, na 3. mieste
bol Michal Horečný z STO Prusy (3. liga mužov). Dňa 26.
decembra 2017 budeme organizovať už 9. ročník stolnotenisového turnaja registrovaných a neregistrovaných hráčov.
Pozývam mládež a dospelých do súťaže neregistrovaných
hráčov, kde budú hrať len občania a mládež Omšenia, sponzori a zamestnanci sponzorov stolnotenisového klubu Omšenie. Prezentácia do obidvoch súťaží je v deň turnajov od
9,00 do 9,30 hod. Športové výsledky klubu v Omšení a výborné materiálne podmienky pre stolný tenis, sú výsledkami
obce Omšenie za vynikajúcej spolupráce stolnotenisového

klubu s Obecným úradom, Základnou školou a podpory
sponzorov.
Na prahu nového roka a blížiacich sa sviatkov pokoja a lásky
vážení občania Omšenia, sponzori, hráči a mládež, prajem
Vám v mene výkonného výboru stolného tenisu i v mene
mojom hrejivý pocit skromného ľudského šťastia, pokojom
a láskou naplnené Vianoce, rodinnú, pracovnú, školskú pohodu a úspešné plnenie cieľov a predsavzatí v roku 2018.
Rudolf HORSKÝ
tréner stolného tenisu
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Richard BEŽÁK
Sára BLAHOVÁ
Timea KYJACOVÁ
Matej JANTOŠOVIČ
Nikola VÁNIOVÁ

č.19
č. 96
č. 602
č. 315
č. 547

Navždy nás opustili
vo veku 85. rokov
Jozef TVRDOŇ

č. 404

Vítanie nových občiankov
Dňa 22.11.2017 členovia Zboru pre občianske záležitosti
v Omšení a starosta obce Mgr. Alojz Marček privítali
v zasadačke Obecného úradu v Omšení nových občiankov obce Omšenie.

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50. rokov
Alena BIELIKOVÁ
Jozef PORUBČAN
Jozef MARČEK
Darina MARČEKOVÁ
Rudolf BALÁŽ
Terézia BAJZÍKOVÁ
Jarolím ONDRIŠÁK
Juraj ROSINA
Ľudmila KIJÁCOVÁ
Anna HOŠTÁKOVÁ
Dana KOHÚTOVÁ

č. 251
č. 150
č. 84
č. 527
č. 431
č. 589
č. 204
č. 421
č. 448
č. 622

60. rokov
Štefan ĎURAČKA
Jozef TROJANOVIČ
Peter KUBAŠČÍK
Júlia GALIOVSKÁ
Ľudmila BAJZÍKOVÁ
Oľga KIJAČIKOVÁ
Jozef MARIENKA
Marta MARČEKOVÁ
Ján SAMUHEL

č. 577
č. 218
č. 31
č. 91
č. 190
č. 60
č. 469
č. 260
č. 446

70. rokov
Eva BARINKOVÁ

č. 521

75. rokov
Irena BARINKOVÁ
Ján KOHÚT
Eva BAJZÍKOVÁ

č. 100
č. 316
č. 152

80. rokov
Albert MARČEK
Eleonóra
ŠKROVÁNKOVÁ
Marta RIEČICKÁ
85. rokov
Mária HOMOLOVÁ
Anna MARUŠINCOVÁ
Mária MALOVÁ

Juraj Lašo

Nikola Vániová

ián
Dam bo
Hru

Kamil Bielik

Richard Bežák

č. 400
č. 573
č. 205
č. 15
č. 143
č. 134

90. rokov
Margita KOLLÁRIKOVÁ č. 165
91. rokov
Katarína VÁCLAVOVÁ

Andre
Škrován a
ková

č. 43

Martin Mahdal

Sára Blahová

Hana
Šorec

Matej
Jantošovič

Timea Kyjacová

Seniori boli na výlete v Svätom Antone
Obec Omšenie v spolupráci s Klubom seniorov zorganizovala v piatok 27.10.2017
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším autokarový zájazd pre seniorov do obce Svätý
Anton,ktorá sa nachádza 5 km južne od
Banskej Štiavnice pri severovýchodnom
úpätí vrchu Sitno. Tam 33 seniorov z Omšenia navštívilo barokovo-klasicistický
kaštieľ, ktorý bol postavený v symbolike

kalendára - mal 4 vchody (ročné obdobia),
7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a
365 okien (dní v roku). Súčasťou prehliadky kaštieľa bola aj kaplnka Nanebovzatia
Panny Márie a poľovnícka expozícia s diorámami zvierat.
M. Malová
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