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že vlastníkom PT k 31.12.2017 bola Obec Omšenie.

Veľká noc

Pôvodne bola Veľká noc pohanským sviatkom jari. Pred
dvetisíc rokmi potom Veľká noc dostala súčasný význam.
Sviatok Veľkej noci je oslavou vzkrieseného Krista, ide o najdôležitejší kresťanský sviatok.
Veľkonočné sviatky patria medzi „pohyblivé“ sviatky. Nemajú trvalé miesto, pevný dátum v kalendári, ako napr. Vianoce.  Tento sviatok pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc
sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom
splne po jarnej rovnodennosti
VAJÍČKO - obsahuje zárodok života. V mnohých kultúrach
bolo symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať vajíčka; dôvo-

dom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť,
že vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve
sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého
vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
BARÁNOK - symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako
obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy
jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša
Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok
obetovaný za spásu sveta.

Omšenie skončilo na výbornom 3. mieste
Z 34 obcí trenčianskeho okresu sa v hlasovaní čitateľov
Hlasu ľudu v mesiaci marec 2018 o titul najsympatickejšej obce okresu umiestnila na výbornom 3. mieste naša
obec. Favoriti sa črtali už od začiatku súťaže, ale hlasy
neustále pribúdali raketovým tempom a do poslednej chvíle boli rozdiely medzi ťahúňmi rebríčka veľmi tesné. Naj-

väčšími rivalmi boli obec v blízkosti Trenčína Horné Srnie
a obec Svinná. Absolútnym víťazom sa nakoniec stalo
Horné Srnie. Druhá skončila obec Svinná a treťou najsympatickejšou dedinkou podľa čitateľov Hlasu ľudu je
Omšenie.
-red.-

Ľudové zvyky a obyčaje Omšenia – Veľká noc
Z dávnych kalendárnych obradov sa na Kvetnú nedeľu v
Omšení slobodné dievčatá ešte do začiatku 20. storočia
zúčastňovali na „Utápaní Moreny“, ktorá symbolizovala
zimu. Keď Morenu utopili, recitačnou pesničkou privolávali
čarovnú vílu Vesnu. Utápanie Moreny postupne zaniklo a
nevedno presne kedy, začalo „ Chodenie s Novým letom“,
ktoré pretrvalo až do začiatku druhej polovice 20. storočia.
Opäť slobodné dievčatá s rozkvitnutou ozdobenou drieňovou halúzkou robili jarnú pochôdzku z domu do domu a vinšovali, za čo dostali vajíčka ( vyrábali z nich kraslice, ktorými
obdarovali mládencov na Veľkonočný pondelok).
Keď na Zelený štvrtok zazneli na kostolnej veži naposledy
zvony pri večernej omši, ich zvuk až do Bielej
soboty nahradili 10-14 roční chlapci s „ kolečkovými“ rapkáčmi, ktoré tlačili pred sebou.
Drevené „trojradáky“, „ dvojradáky“ a „jednoradáky“ zoradené podľa veľkosti za sebou vydávali silný zvuk údermi pružného jazýčka na
zuby rotujúceho kolieska alebo valca. Chlapci
rozdelení do dvoch skupín obišli s rapkáčmi
celú dedinu – jedna skupina horný koniec a
druhá dolný koniec. Takto pozývali veriacich
na obrady.
Na Veľkonočný pondelok za svitania v dávnejšej minulosti vedeli mládenci prekvapiť
dievky zo spánku vytiahnutím ich do potoka
„kúpať“. (Zrejme z tohto sa až po súčasnosť v
Omšení zachoval výraz kúpanie, nie oblievanie.) Potom si cez poludnie rýchlo uplietli z vŕbových prútov korbáče, s ktorými po západe
slnka chodili dievky ešte vyšibať. Tie ich potom počastovali korenatým páleným a dali im
„krašlice“, ktoré vlastnoručne vyzdobili ornamentmi, do ktorých neraz zašifrovali vyznanie lásky. Aj takto

sa mohol mládenec dozvedieť, že dievčina ho nosí v srdci.
V druhej polovici 20. storočia začínali mládenci s oblievačkou a šibačkou v pondelok nad ránom po skončení tanečnej zábavy. (Korbáče mali upletené už pred Veľkou nocou.)
Obchôdzky po domoch robili v skupinách s muzikou, alebo
harmonikou. Ako výslužku dostali za štamperlík páleného
a malé pohostenie. Menší chlapci dopoludnia okrem dievčat obliali a šibli aj gazdinú, ktorá im za to dala maľované
vajíčko, koláč ale i peniaz. Dnes sa veľkonočná šibačka a
oblievačka zredukovala zväčša už len na návštevu blízkeho
príbuzenstva a spriatelených rodín. Viac sa dozviete v monografii OMŠENIE Dejiny a duša obce v kocke

Veľkonočná pochôdzka mládencov s muzikou v Omšení (60. roky 20. st.)

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa 13.12.2017 schválilo:
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2018.
• Správu o výsledku kontroly zameranej na kontrolu pokladničnej hotovosti Obecného úradu Omšenie.
• Správu školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Omšenie 629, 914 43 Omšenie 629, za školský rok 2016/2017.
• Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018.
• VZN obce Omšenie č. 3/2017 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Omšenie s účinnosťou od
1.1.2018.
• Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce.
• Rozpočtové opatrenie č. 24/2017-37/2017.
• Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2018 bez
programovej štruktúry.
• Rozpočet obce Omšenie na rok 2018, Záväzné úlohy, limity.
• Zámer prevodu majetku obce Omšenie zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
• Navýšenie ročných členských poplatkov v Obecnej kniž2

nici v Omšení; dospelí 2,00,-€; deti, mládež do 18 rokov,
študenti a seniori nad 60 rokov 1,00,-€ s platnosťou od
01.01.2018.
• P. Rudolfa Dorušinca a p. Ing. Viliama Václava do funkcie
prísediacich za obec Omšenie na Okresný súd Trenčín na
volebné obdobie rokov 2017 – 2021.
• Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018:
13.02.2018, 10.04.2018, 12.06.2018 (utorok) o 16:30 hod.
zrušilo:
• VZN obce Omšenie č. 5/2016 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Omšenie.
• zobralo na vedomie
• Správy z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
16.10.2017 a 6.11.2017.
• Žiadosť o odkúpenie motorového hasičského vozidla
CAS 25, Typ ŠKODA 706 pre DHZ Dolná Poruba.
• prerokovalo:
• Žiadosť o vybudovanie vodovodu k rodinným domom
s popisným číslom od 615 – 622 a odporúča starostovi
obce vyvolať rokovanie vedenia obce a zástupcu zainteresovaných občanov s predstavenstvom spoločnosti TVK
a.s. za účelom stanovenia ďalšieho postupu pri vybudovaní vodovodu k rodinným domov s popisným číslami

615 – 622.
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie na zasadnutí
dňa  13.02.2018 schválilo:
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa
13.12.2017.
• Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
• Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 Prevádzkový poriadok
pohrebiska a domu smútku v Omšení.
• Prevod majetku obce Omšenie zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
• Poplatok za prenájom Športovej haly v Omšení vo výške
5,-€/hod. Od platenia nájomného sú oslobodené obecné
spolky, združenia a subjekty, reprezentujúce obec v športovej alebo kultúrno – spoločenskej oblasti. S týmito subjektami bude uzatvorená zmluva o výpožičke priestorov
športovej haly.
• Odpredaj hasičského vozidla CAS 25, Typ ŠKODA 706
Obci Dolná Poruba (pre potreby DHZ Dolná Poruba).
Všetky náklady spojené s odpredajom vozidla bude znášať obec Dolná Poruba.
• Použitie finančných prostriedkov z EÚ (PRV, IROP 2014
– 2020), ktoré bude možné čerpať prostredníctvom výziev
MAS Strážovské vrchy na projekt vybudovania priestorov
pre praktického lekára a centra voľného času, zhotovených z kontajnerových jednotiek s tým, že prízemná časť,
t.j. priestory pre praktického lekára budú financované
cez MAS Strážovské vrchy z finančných prostriedkov EÚ
a časť na poschodí – priestory centra voľného času vrátane prípravných prác dofinancuje obec Omšenie. Obecné
zastupiteľstvo obce Omšenie zároveň schvaľuje použitie
finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie.
• zrušilo:
• VZN č. 4/2011- Prevádzkový poriadok pohrebnej služby
obce Omšenie, z dôvodu zrušenia koncesnej živnosti na
„prevádzkovanie pohrebných služieb“ k 1. 7. 2017.
• Uznesenie č. 155/2017 zo dňa 13.12.2017, ktorým bol
schválený poplatok za prenájom Športovej haly v Omšení
vo výške 5,-€/hod. bez rozdielu.
• zobralo na vedomie:
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Omšenie za rok 2017.
• Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nehnuteľného majetku obce Omšenie - do nájmu žiadateľovi Katarína Homolová – MIKA, IČO: 417 91 606 za účelom pokračovania predaja textilu a iného doplnkového tovaru občanom
obce, žiadateľka sa stará aj o poriadok a čistotu v blízkom
okolí predajného stánku.
• Informáciu starostu obce o ústnej žiadosti p. Milana Škro-
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vánka o potrebe rekonštrukcie múru pri ceste a odporúča
starostovi obce vyvolať rokovanie so Správou ciest TSK
za účelom riešenia havarijnej situácie predmetného múru.
Informáciu starostu obce o prípadnej zámene obecných
pozemkov s Ing. Danielom Porubčanom, bytom Omšenie č. 165 a odporúča pokračovať v ďalších rokovaniach,
týkajúcich sa prípadnej zámeny predmetných obecných
pozemkov.
List od p. JUDr. Štefana Kajabu, CSc. a konštatuje, že po
jeho prerokovaní s vedením TVK a.s., ako aj na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2018 je dobudovanie
verejnej kanalizácie v Kamenickej doline, v katastrálnej
časti obce Omšenie v súčasnosti nereálne.
Písomnú žiadosť p. Ľuboša Kicku o zriadenie dopravného
zrkadla na križovatke na miestnej komunikácii Baračka –
Kamenica, pri styku parcely 1892/1 a miestnej komunikácie 1891/2, odporúča obhliadku miestnej komunikácie
členmi Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva a na základe jej stanoviska bude
p. Kickovi vypracovaná a doručená odpoveď.
Písomnú žiadosť Denného stacionára pre ľudí s mentálnym postihnutím Nemšová o súčinnosti pri zabezpečovaní sociálnej služby a odporúča starostovi obce preveriť povinnosti a možnosti obce, vyplývajúce zo zákona č.
448/2008 a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. a prekonzultovať ďalší postup s právnou poradkyňou obce.
Písomnú žiadosť manželov Ing. Valérie Berackovej a Ing.
Ondreja Beracku o odkúpenie obecných pozemkov, odporúča obhliadku týchto pozemkov členmi komisie výstavby,
územného plánovania, životného prostredia, dopravy,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
a na základe jej stanoviska bude manželom Berackovým
vypracovaná a doručená odpoveď.
Písomnú žiadosť manželov Ľubice a Jozefa Dvorských
o odstránenie nebezpečenstva, hroziaceho z prípadného polámania vysokých ihličnanov na susednom pozemku a odporúča starostovi obce vyzvať majiteľa pozemku k odstráneniu nebezpečenstva v zmysle Vyhlášky č.
24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny mimo vegetačného obdobia, do 31. marca 2018.
Ústnu žiadosť riaditeľa SZUŠ v Omšení p. Mgr. Vladimíra
Ďatelinku o vybudovanie prestrešenia vchodu do SZUŠ
a opravy schodov pri vchode do SZUŠ v Omšení a odporúča riešiť ďalší postup týchto prác v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ v Omšení PaedDr. Aleny Marčekovej,
starostu obce Omšenie Mgr. Alojza Marčeka a riaditeľa
SZUŠ v Omšení Mgr. Vladimíra Ďatelinku.

Vyhlásenie súťaže!!!
Obec Omšenie a Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu
pri Obecnom zastupiteľstve v Omšení, vyhlasuje súťaž
„O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU Z OBCE OMŠENIE A JEJ CHOTÁRA“.
Podmienky súťaže:
na fotografiách musia byť zábery z obce Omšenie alebo častí jej chotára
fotografie farebné alebo čiernobiele fotograf nemusí byť občan Omšenia
max. 5 záberov v elektronickej podobe fotografie poslať do 30.9.2018
na adresu helenaocu@gmail.com
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Z môjho pohľadu
Vážení spoluobčania, milí priatelia!
V živej pamäti máme ešte posledné okamžiky doznievajúceho starého roka a už tu spoločne stojíme na začiatku
toho nového. Plní nádeje a očakávania aký vlastne bude.
Je to až neuveriteľné, ako ten čas rýchlo plynie. Ako by to
bolo včera, keď som sa ku Vám pred rokom takto prihováral.
Začiatok nového roka je i časom bilancovania, ohliadnutia
sa nazad a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, alebo aj nestihli urobiť. Keď sme spoločne vstupovali
do roku 2017 vedeli sme, že nás čaká náročný rok, v ktorom
nebude jednoduché zrealizovať všetky naše predsavzatia a
plány. Čo sa komu a do akej miery podarilo, posúdi najlepšie každý sám. Napriek tomu, že v našej obci je ešte veľa
vecí ktoré je potrebné vylepšiť a vybudovať si myslím, že s
dosiahnutými výsledkami za rok 2017 môžeme byť spokojní. Podarilo sa nám zrealizovať väčšinu z toho, čo sme si
naplánovali a predsavzali. Medzi najväčšie a najvýznamnejšie projekty patrili: vybudovanie nového chodníka v lokalite
Lúčky a položenie nového asfaltového povrchu na dvoch
miestnych komunikáciách v dolnej časti obce. Navýšený bol
počet svietidiel verejného osvetlenia a opravy sa dočkal aj
odvodňovací rigol pozdĺž miestnej komunikácie pod Domkovicou. Kompletne boli vynovené priestory klientskeho centra
na Obecnom úrade. Z veľkých a organizačne náročnejších
kultúrno-spoločenských podujatí to bola príprava a realizácia osláv 685. výročia prvej písomnej zmienky o našej obcí,
ale aj tradičné Omšenské fašiangy a Omšenské halušky.
V štádiu schvaľovania sa nachádza návrh územného plánu obce. V roku 2017 sa naša obec zapojila do viacerých
projektov na získanie finančných prostriedkov z EÚ alebo
zo štátnych zdrojov. Finančne sme podporili školské zariadenia, športové a kultúrne podujatia v obci, ale aj iné občianske a záujmové združenia. Nebolo toho málo a v týchto
aktivitách, ako aj v realizácii ďalších projektov by sme chceli pokračovať aj v roku 2018. Na druhej strane je potrebné
pozerať sa do budúcna reálne, uprednostniť predovšetkým
také projekty, ktoré sú potrebné, ale aj ktoré sme schopní v
rámci nášho ľudského úsilia a najmä financií zvládnuť. Ako
sa mohli už mnohí z Vás dozvedieť, medzi najvýznamnejšie
a finančne najnáročnejšie projekty, ktoré by sme tento rok
radi zrealizovali bude patriť druhá etapa rekonštrukcie chodníka od Kapálech mostu až po Obecný úrad a položenie nového asfaltového koberca na miestnych komunikáciách „U
Marčekov“, „U Václavov“, „Na Doline“, ale aj časť miestnej
komunikácie okolo kostola. V pláne je aj komplexná rekonštrukcia miestneho rozhlasu, oprava spadnutého oplotenia v
dolnej časti cintorína, oprava schodov na dome smútku, prípadne ďalšie menšie projekty. Jedná sa o nemalé investičné
zámery a náklady na ich realizáciu, ktoré sa iným obciam
nepodarí uskutočniť ani za viaceré volebné obdobia dohromady, preto by sme si mali skutočne vážiť každého takéhoto
zrealizovaného projektu a nepovažovať to vždy len za samozrejmosť. Možno aj pod vplyvom okolností dnešnej doby
sme si už akosi zvykli na to, že prečo by sme sa mali unúvať,
však obec to za nás urobí a keď nie, tak budeme kritizovať,
nadávať a vypisovať po sociálnych sieťach rôzne statusy od
výmyslu sveta. Takto to ale nefunguje. Keď na jednej strane
od obce niečo chceme alebo požadujeme, na druhej strane
musíme byť pre to ochotní a pripravení aj niečo urobiť. Čiže
nielen domáhať sa, ale aj pomáhať si navzájom a spolupracovať s obcou. Pritom by možno stačilo skutočne len máličko viac pochopenia a ústretovosti spočívajúcej v dodržiavaní niektorých zásadných veci a život by bol pre nás hneď
omnoho lepší a krajší. Namiesto toho by sme však chceli
mať hneď a zaraz všetko. Význam slov ako spolupatričnosť,
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skromnosť, pokora, úcta a ochota pomáhať nám popri tom
akosi uniká. Naučme sa rešpektovať jeden druhého a vážiť si maličkosti. To že niekto platí obci dane, ako túto frázu
s obľubou používajú niektorí jedinci ešte neznamená, že si
môžu aj robiť čo sa im zachce, alebo že im z toho automaticky plynie nárok a právo na všetko. Keď však príde na rešpektovanie a dodržiavanie príslušných zákonov a nariadení,
akosi zabúdajú na to, že existujú určité pravidlá a spôsoby
správania sa, ktoré by sa mali dodržiavať. Nie preto, že si
to niekto praje, alebo že tým urobíme niekomu láskavosť,
ale jednoducho preto, že sú spoločensky dané a z pohľadu
zákonodarcu to tak skratka musí byť. Preto by som skutočne privítal trochu viac spolupatričnosti, pokory, ústretovosti,
ale aj pomoci, rešpektu a úcty jedného voči druhému zo
strany niektorých jedincov. Mojim osobným želaním je dobrá
spolupráca s Vami, občanmi našej obce, založená na vzájomnej pomoci, dôvere a úcte. Vždy si budem vážiť dobré
a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, toleranciu a ochotu
pomôcť. Prial by som si, aby našu obec nepostihla žiadna
nepredvídaná živelná udalosť, aby nedochádzalo k susedským sporom, ani k znečisťovaniu našej obce a okolitej prírody, aby si niektorí jednotlivci konajúci v rozpore s dobrými
mravmi a spoločenskými pravidlami uvedomili závažnosť a
nevhodnosť takéhoto konania pre našu obec. Prajem si, aby
naša obec rástla, prosperovala a zveľaďovala sa.
Vážení spoluobčania, milí Omšeňáci!
Rok 2017 je už minulosťou a pred nami je rok 2018 so
svojimi výzvami a úlohami, ktorými by sme chceli nadviazať na ten predchádzajúci a úspešne zrealizovať plány a
úlohy, ktoré sme si predsavzali. Pri tejto príležitosti by som
sa chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a
vystupovaním v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce. Ďakujem zamestnancom obce, poslancom
obecného zastupiteľstva, pracovníkom školských zariadení,
členom všetkých spoločenských organizácií v obci, podnikateľským subjektom, ale aj všetkým tým, ktorí priložili ruku
k spoločnému dielu a svojou prácou a vystupovaním dokázali a dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.
Osobitne by som sa chcel poďakovať aj pánovi farárovi za
veľmi dobrú spoluprácu počas celého uplynulého roka. Tak
ako ten predošlý, aj tento nový rok nám prináša zasa nádej.
Nádej na splnenie našich snov, plánov a predsavzatí, nádej
na nový začiatok. Nádej na lepšiu a krajšiu budúcnosť. Toto
je však možné len s pričinením nás všetkých. Nič nepríde
len tak a samé od seba, musíme pre to aj niečo urobiť. Zámery a ciele do nového roka 2018 máme ako obec skutočne
smelé. Dúfam, že sa nám ich podarí zrealizovať, a že aj v
poslednom roku tohto volebného obdobia sa nám podarí posunúť našu obec v jej napredovaní zasa o niečo ďalej.
Do nového roku Vám i sebe úprimne želám, aby sme sa
naučili prejavovať si navzájom viac úcty, aby sme boli po-

kornejší, dobrosrdečnejší, úctivejší, tolerantnejší, skratka
ľudskejší. Aby sme sa naučili rešpektovať aj iný názor, ako
je ten náš vlastný. Vážme si každučký deň svojho života,
pomáhajme si navzájom, tešme sa z maličkostí. Buďme
skromnejší, spomaľme naše uponáhľané životné tempo a
nenaháňajme sa za každú cenu. Snažme sa žiť a prežiť naplno každý jeden deň.

Vážení spoluobčania! Prajem Vám predovšetkým dobré
zdravie, aby Vás obchádzali všetky bolesti, choroby a útrapy, aby sa Vám darilo v súkromnom, ale aj pracovnom živote, aby sme sa ako obec vyhli akýmkoľvek nepríjemnostiam.
Želám si, nech vládne v našej obci pokoj, pohoda a dobrá
nálada. Prajem Vám krásny a požehnaný nový rok 2018.
Mgr. Alojz Marček, starosta obce

Valné zhromaždenie MAS (Miestna akčná skupina)
Dňa 2. februára 2018 sa konalo Valné zhromaždenie MAS
v Uhrovci. Predmetom rokovania bolo okrem iného aj prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci MAS. Informoval
o tom, že už tretí krát bola zo strany štátu znížená alokácia
finančných prostriedkov pre našu MAS. Na fungovanie MAS
bolo vyčlenených len niečo viac 1 milión € pre všetkých 18
obcí, ktoré MAS zastrešuje s tým, že 20% z týchto finančných prostriedkov je určených na fungovanie a činnosť MAS.
Zvyšných približne 800 tis. je prerozdelených medzi verejný
a podnikateľský sektor. Z čiastky pre verejný sektor, čiže pre
obce nám prerozdeľovacím kľúčom, ktorý bol schválený na
valnom zhromaždení MAS, prináleží finančná čiastka cca
45 000,- Eur. V porovnaní s minulým programovým obdobím je to podstatne nižšia finančná čiastka. Starosta preto

na valnom zhromaždení informoval prítomných, že obec
Omšenie by použila finančné prostriedky účelovo na jeden
projekt. Ide o vybudovanie priestorov pre praktického lekára
a centra voľného času, zhotovených z kontajnerových jednotiek s tým, že prízemná časť, t.j. priestory pre praktického
lekára by boli financované cez MAS Strážovské vrchy z finančných prostriedkov EÚ a časť na poschodí – priestory
centra voľného času, vrátane prípravných prác dofinancuje
obec Omšenie. Výzva na predkladanie žiadostí bude MAS
vyhlásená približne v mesiacoch máj - jún 2018. Do termínu
vyhlásenia výzvy je však potrebné mať vypracovanú komplexnú projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu
a stanoviská od príslušných organizácii, ktorých vyjadrenia
sú nevyhnutné k stavebnému zámeru.

Štatistické zisťovanie rodinných účtov
Obec Omšenie bola ŠÚ SR vybraná pre zisťovanie RÚ
(rodinných účtov), ktoré sa uskutočňuje už od 01.02.2018
a potrvá do 30.04.2018. Účelom tohto zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických
osôb v rôznych typoch domácnosti. Výsledky budú využívané na zabezpečenie potrieb informačného systému Šta-

tistického úradu SR, požiadaviek ministerstva a štátnych
organizácií, osobitne na poskytovanie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku sa
tohto zisťovania pre rok 2018 zúčastňuje 150 obcí s viac
ako 2090 domácnosťami.
-red.-

Čo je pravé šťastie
Už starí Gréci a Rimania poznali šťastie ako zvláštny dar bohyne „Šťasteny“, ktorá ho rozdávala slepou rukou. Verili, že
šťastie je náhodné a nikoho nevyhľadáva. Kde padne, tam
sa rozhostí – či už u človeka dobrého, či zlého.
To bol názor pohanský, ktorému človek veriaci v dobrotivého
a najspravodlivejšieho sudcu – nášho Boha – nikdy nemôže
takto rozumieť.
Prekrútené sú reči dnešných ľudí. Dnes málokto sa cíti skutočne šťastným. Bohatý (ktorý v očiach iných zdá sa byť
šťastným) sa žaluje – že nie je spokojný, že nemá pokoja,
že sa nudí atď... Človek chudobný sa žaluje tiež. Veď musí
ťažko lopotiť o skyvu chleba a žiť v stálom utrpení...
Každý hľadá šťastie, lipne za ním, zbožňuje ho. Svojou
vlastnou predstavou „nie som šťastný...“ vlastne si ho sám
odháňa od seba. Sám odvracia sa od svojho možného šťastia.
Človeče, márne hľadáš šťastie mimo seba: na tejto ceste ho
nikdy nenájdeš. Lebo šťastie odpočíva v každom z nás... V
ľudskej duši tkvie prameň blaženosti... Málokto vie byť šťastným!
Ľudské šťastie možno dosiahnuť len sebapoznaním...aby
duch vedel prekonať všetky prekážky pre svoj vzrast a silu.
Aby vedel zdolať nízke pudy v človeku – ktoré tiež majú zárodok v ľudskej bytosti.
Musíme sa snažiť žiť so všetkým čo nás obklopuje v harmónii a láske. A láska bude v nás vzbudzovať nádej, ktorá vedie
ducha vo veciach prítomných a budúcich k vytrvalosti. Poci-

ty nadšenia z ľudského srdca vyvierajúce dávajú blaženosť
a šťastie. Sú to pocity, ktoré stanovia hranice smeru nášho
jestvovania.
Je pravdou, že utajené zlo je vo všetkých veciach stvorených: za prajných okolností vyslobodzuje sa z nich a je
schopné spôsobiť žiaľ. I slnko, oheň, voda, zem – tie blahodarné živly rozpútajúc svoje nezdolateľné sily, koľko len zla
môžu vykonať!
Zlo skryté v srdci človeka prekáža tomuto na jeho dráhe životného šťastia. Preto musíme prečistiť všetky kúty nášho
srdca a duše, aby ich prenikol jas pravého poznania šťastia.
Ako môže byť šťastný ten človek, ktorý sa nevie odhmotniť
a odpútať od hmoty? Je ku hmote akoby pripútaný a len
tej verí. Toto je ono najkrutejšie a najväčšie sebectvo sveta,
čo vedie ku zlomyseľnosti, požívačnosti, bezohľadnosti, pýche a večným rozoprám! Hľa, svet samých neúprimností...
Dokiaľ však nebudeme v hmotných veciach vidieť len prostriedky k obžive, duch náš sa neoslobodí k šťastiu... Hmota
je len dočasným nástrojom ducha. Keď je zdravie, z práce
sa vždy môže získať i hmotný statok potrebný pre obsluhu
nášho životného bytia.
Touto vierou uvedomení nebudeme porovnávať svoj stav s
prípadným lepším postavením druhých ľudí.
Irena Molecová-Vagačová
Strojopisný text zredigoval a na publikovanie pripravil:
Mgr. Martin Malo (Trenčianske múzeum v Trenčíne)
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Zo života školy
Rodičia budúcich prvákov,
zbystrite pozornosť!
Zápis do 1. ročníka základnej školy ZŠ s MŠ, Omšenie 629
pre nový školský rok 2018/2019 bude 9. apríla 2018 v 1.A.
triede základnej školy od 13:30. Zápisu sa zúčastní zákonný
zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si so sebou
rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu,
žiadosť o prijatie do 1. ročníka, dotazník (je možné stiahnuť si ich na webovej stránke našej školy: www.zsomsenie.
edupage.org) a 8 eur na sadu zošitov. Pri pochybnostiach,
či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je
možné navštíviť CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), kde psychológ dokáže
presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti,
v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné
podnety a materiály.
Ďalšie informácie o školskej zrelosti Vášho dieťaťa, alebo
o zápise do školy získate aj od vyučujúcich, vedenia školy,
alebo nájdete na webe tu: www.skolskyportal.sk/clanky/
kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly

Vedomostné ostrovy

Základná škola s materskou školou v Omšení sa prihlásila
do unikátneho projektu Vedomostné ostrovy, ktorý spustila Nadácia Volkswagen Slovakia. V novembri 2017 bolo z
prihlásených škôl na Slovensku vylosovaných 100, medzi
nimi aj naša základná škola, ktoré získali interaktívny kiosk
s tromi dotykovými obrazovkami plný úloh, kvízov, videí,
návodov na domáce pokusy a iných zaujímavostí s bezplatným pripojením na internet na dva roky. Interaktívne úlohy
sú zamerané predovšetkým na oblasť techniky, nemeckého
jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky s prepojením
na prax. V súvislosti s projektom absolvovala p. učiteľka Mikotová príslušné školenie. Od februára 2018 kiosky spestrujú prestávky aj vyučovanie našim žiakom, prostredníctvom
ktorých objavujú nové vedomosti. Stránka, na ktorej môžete aj vy riešiť prvé zaujímavé úlohy je: www.vedomostneostrovy.sk
Mgr. S. Mikotová, Mgr. T.Pavlíková

Žiaci pri riešení zaujímavej úlohy
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Projekt Dobrý skutok sa počíta

Vydavateľstvo LiberaTerra pripravuje každoročne jedinečnú
akciu pre SIEDMACKE TRIEDNE KOLEKTÍVY. V roku 2017
sa s projektom Dobrý skutok zapojilo do celosvetovej oslavy
darovania a štedrosti Giving Tuesday. Jeho súčasťou sa stali všetci zapojení žiaci. Podmienkou zapojenia sa do akcie
„Dobrý skutok sa počíta“ bolo vymyslieť a v týždni od 28.
novembra do 5. decembra 2017 zrealizovať Dobrý skutok,
zdokumentovať ho, vyplniť prihlasovacie údaje a potvrdenie
o vykonaní tohto skutku a zaslať na emailovú adresu vydavateľstva. Naši žiaci zo 7. A triedy pod vedením p. učiteľky
Širokej spolu s mamičkami ušili Maznáčikov pre žiakov 1. A a
počas týždňa Dobrých skutkov obdarovali prváčikov. Dobrý
skutok doplnili čítaním do uška: čítali z knihy Ja som tu pes
od Jutty Richter. Odmenou za zapojenie sa do projektu bol
nielen dobrý pocit, ale aj cenová zľava pri objednaní pracovných zošitov z matematiky do 8. ročníka. Od 1. januára 2018
boli všetky dobré skutky zverejnené na Facebook stránke
LiberaTerra a zaradené do ďalšieho verejného hlasovania o
hodnotný darček od partnera iHRYsko. 				
Mgr. Tatiana Pavlíková

Projekt Chymeros

Chymeros je projekt, ktorého autorom a garantom je spisovateľ Daniel Hevier, do ktorého je zapojených od jesene 2017 už vyše tisíc detí zo základných škôl z celého
Slovenska. Aj z našej
školy sa zapojili do tohto projektu žiaci zo 4. A.
Pán spisovateľ si vybral
spomedzi nich jedného
„spolupracovníka“ žiaka
Nikolasa Kohúta. Vďaka
jeho pravidelnej mailovej korešpondencii s pánom Hevierom, tak ako
aj ostatné deti vo veku
8-15 rokov, má možnosť
ovplyvňovať jeho budúce knihy svojimi návrhmi, pripomienkami, podielom na ilustráciách,
navrhovaním pokračovania, vytvárania zápletiek... Okrem toho všetci zapojení žiaci riešia úlohy, výzvy,
sledujú indície, ktoré rozvíjajú ich vlastný potenciál a talenty.
Za pomoci mladých nadšencov literatúry už vznikla a bola
vydaná prvá kniha: Chymeros – Stopy vedú do temnoty, ktorej hrdinom je obyčajný dvanásťročný chlapec z obyčajného
mesta, ktorý chodí do základnej školy, má svojich kamarátov, spolužiakov, svoju rodinu, ale raz sa za nevysvetliteľných okolností ocitne na neznámom mieste v neznámej krajine. Fantasy príbehy o Chymerosovi vyjdú postupne počas
štyroch rokov, ktorého malým spolutvorcom je a bude aj náš
žiak Nikolas Kohút.
Mgr. Tatiana Pavlíková

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Fašiangy

Obdobie plesov, jedla a zábavy skončilo aj v Omšení Popolcovou stredou, ktorá v roku 2018
pripadla na 14. februára. Maškarný ples sa konal 20.1.2018, FAŠIANGY 10.2.2018.

Foto: Impulz.press

Detský karneval

Dňa 1.2.2018 sa konal v Športovej hale v Omšení Detský
karneval, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou fašiangového
obdobia. Deti oblečené v rozprávkovo fantazijných maskách
sa do sýtosti zabavili, zatancovali i zasúťažili v súťažiach,
ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Desať najkrajších masiek detí z MŠ a desať masiek žiakov zo ZŠ bolo odme-

nených zaujímavými cenami, ktoré venovala obec Omšenie
spolu s Radou rodičov. Radostné popoludnie bolo aj malou
odmenou za ukončenie I. polroku šk. roku 2017/2018.
Mgr. Tatiana Pavlíková
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Zrekonštruovaná knižnica

Fond na podporu umenia pridelil v roku 2017 Obecnej knižnici v Omšení z verejných zdrojov dotáciu vo výške 1 500,-€,
pričom miera spolufinancovania zo strany obce je 5,06%,
tj. 80,-€ na obnovenie interiéru knižnice. Vďaka týmto účelovo poskytnutým financiám boli priestory Obecnej knižnice zrekonštruované. Čas s knihou v ruke alebo pri počítači
možno stráviť v priestoroch knižnice pohodlne, vo farebných
sedacích vakoch, pre ktoré vznikol priestor vďaka novým
regálom, rozmiestneným po knižnici. Pre najmenších čitateľov a návštevníkov bol zriadený detský kútik. Praktickejšie
vedenie administratívy knižnice je možné vďaka novému
písaciemu stolu s dostatočným úložným priestorom. Príjemnú atmosféru prostrediu knižnice dodávajú nové obrazy, ktorými boli staré obrazy nahradené. Každý kus nábytku
a interiérového vybavenia, zakúpený z týchto financií bol
označený logom Fondu na podporu umenia a informáciou:
,,Zariadenie knižnice podporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia“.
Dôkazom pozitívnej odozvy rekonštrukcie knižnice zo strany

Ako sa vyvíja osud Omšenského kulturáku?
Viacerí z vás sa pýtajú, prečo sa práce na obnove nášho
kultúrneho domu v lete 2017 zastavili. Časová realizácia
projektu sa o pol roka posunula z dôvodu zdĺhavého získavania vyjadrení a potvrdení potrebných pre stavebné povolenie prestavby, prístavby a nadstavby Omšenského kulturáku. Druhým dôvodom zastavenia prác bol rozpočet, ktorý
prevýšil odhadované sumy. Projektový rozpočet rekonštrukcie bol vyčíslený na 549 000 eur bez DPH. No kúpna cena
budovy, doterajšie i budúce rekonštrukčné práce, technické
a interiérové vybavenie presiahne hodnotu trištvrte milióna
eur. Komerčné banky odmietali financovať takýto náročný
projekt na vidieku. Myšlienka investovať toľké zdroje do kultúry na dedine sa javila pre väčšinu bánk ako neprijateľná. Z
ich hľadiska to patrí do nerentabilného sektora a nechcú riskovať, že náš kulturák nebude v kondícii splatiť investované
peniaze vložené do jeho obnovy.
Kultúra je pre život na vidieku nesmierne dôležitá
Presviedčali sme banky o význame vytvárania platforiem na
podporu kultúry na vidieku. Veď podporovanie živých kultúrnych podujatí, rozvíjanie kultúrneho turizmu, zachovanie,
obnova a sprístupnenie tradičného kultúrneho dedičstva
musí ísť ruka v ruke s civilizáciou, ináč začnú dediny vymierať, a to platí aj pre Omšenie. Po pol roku neúnavnej snahy
o získanie prostriedkov sa podarilo presvedčiť Slovenskú
záručnú a rozvojovú banku, že projekt obnovy Omšenského
kulturáku je zdravý, zmysluplný a stretne sa s úspechom.
Banka poskytne potrebný investičný úver, ktorý však nemusí
postačovať na celý náročný projekt. Kultúrne domy na dedinách väčšinou chátrajú, a ak je niekde kultúrny dom obnovený, tak sa to zväčša podarilo vďaka európskemu grantu ,
ktorý získala obec. Takéto granty sú v súčasnom programovom období už minulosťou.
Veríme, že ľudia dokážu prejaviť solidaritu a pomôcť
dobrej veci
Veľa času a úsilia nás stojí snaha o získanie grantovej pod8

čitateľov je ich častejšia návšteva knižnice. V zrekonštruovaných priestoroch knižnice budú v mesiaci marec realizované aj výchovno-vzdelávacie besedy so žiakmi Základnej
školy s materskou školou v Omšení.
pory z Európskej únie, hľadanie zdrojov z prostriedkov župy,
či štátneho rozpočtu. Kto pozná slovenskú realitu, vie, že je
to beh na dlhé trate. Zložili sme vlastné finančné prostriedky, využili úver, no veríme, že sa nájdu ľudia, ktorých osloví
myšlienka vrátenia kultúrneho života do Omšenia a pomôžu nám zabezpečiť jeho financovanie. Preto chceme získať
ďalšie potrebné zdroje crowdfundingovým spôsobom. Pýtate sa, čo to presne znamená? Ide v podstate o sponzoring,
pri ktorom darca dostane adekvátnu protihodnotu za sumu,
ktorou prispel. Protihodnotou príspevku môže byť darčekový
predmet, vstupenka na otváraciu akciu, či neskorší víkendový pobyt v ubytovacej časti kulturáku. Sme presvedčení,
že naši ľudia pochopia zmysel a dlhodobý prínos kultúry pre
obec Omšenie a prejavia záujem i veľkorysosť.
Veríme v spolupatričnosť a podporu vyjadrenú finančným
príspevkom podľa vašich individuálnych možností. Viac o
projekte sa dočítate na stránke http://omsenskykulturak.sk
Stránka sa zatiaľ pripravuje, no bude plne funkčná v priebehu marca 2018. V dolnej časti webstránky nájdete podrobný
finančný rozpočet stavby, ktorý vás presvedčí o náročnosti
tejto akcie.
Čo nás čaká v tomto roku?
Termín ukončenia rekonštrukčných prác sa posunul na
koniec októbra 2018. Vynovený Omšenský kultúrny dom
chceme slávnostne otvoriť 12. januára 2019 za účasti moderátorskej dvojice Mariana Čekovského a Michala Hudáka
s hudobným vystúpením orchestra „Cigánski diabli“. Samozrejme, nebude chýbať ani občerstvenie formou bufetových
stolov, pri ktorých sa s vami radi porozprávame a zaspomíname na všetky prekážky, ktoré bolo potrebné prekonať.
Na pripravovaný päťhodinový program, v ktorom vystúpia
exkluzívni umeleckí hostia, si už čoskoro budete môcť kúpiť
vstupenku priamo cez internet. Potrebné informácie nájdete
na stránke omsenskykulturak.sk
Prijmite naše pozvanie a pripojte sa k ľuďom, ktorým na
vlastnej obci záleží. Sú totiž hodnoty, pre ktoré stojí za to
bojovať, aj keď to možno ocenia až naše deti.
Vladimír Repiský

Oznamy obce:

Zmena termínu a miesta konania  akcie  
„OMŠENSKÉ HALUŠKY“.
Oznamujeme občanom, že 4. ROČNÍK SÚŤAŽE OMŠENSKÉ HALUŠKY sa bude konať na námestí pred obchodným
domom s.č. 340 dňa 9. júna 2018.
Oznam  pre chovateľov  psov
Na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa
pohybujúcich psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov,
aby zabránili voľnému pohybu psov po obci. Jedná sa
o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť. Majiteľom psa
sa zakazuje opustenie psa na verejnom priestranstve bez
uviazania, púšťať psov na verejné priestranstvá a voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom
území obce.
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
V dohľadnej dobe bude zahájená rekonštrukcia miestneho
rozhlasu
Jarné upratovanie
V sobotu 24. marca 2018 organizuje Obec Omšenie v spolupráci zo spoločenskými organizáciami a dobrovoľníkmi z
radov občanov akciu zameranú na čistenie chotára. Pozývame aj ďalších záujemcov, ktorým nie je ľahostajné, v akom
prostredí žijeme a ktorým záleží na čistote nášho okolia. Vítaná je aj pomoc vo forme odvozu na vopred určené miesto.
Stretnutie účastníkov akcie bude v sobotu 24.3.2018 o 8.15
hod. na námestí v centre obce, kde sa zúčastnení rozdelia
do skupín a budú im pridelené jednotlivé trasy.
Udržiavacie práce na cintoríne
V marci 2018 (v závislosti od počasia) budú zahájené práce
na oprave padnutého oplotenia v dolnej časti cintorína, nad
starou márnicou. Po ich ukončení budú zahájené práce na
rekonštrukcii a zastrešení schodiska pred domom smútku.
Počas doby trvania prác môže prísť ku krátkym obmedzeniam na miestnej komunikácii pod cintorínom, prípadne pri vjazde do ulice U Tvrdoňov, pred č. d. 383.
Žiadame občanov, aby zobrali uvedené skutočnosti na vedomie.
Oprava chodníka
Oznamujeme občanom, že v marci 2018 (v závislosti od
počasia), budú zahájené práce na rekonštrukcii chodníka

v dolnej časti obce vedúceho pozdĺž hlavnej komunikácie od
čísla domu 221 po č. d. 331. Žiadame tých občanov a majiteľov nehnuteľností, ktorí v uvedenom úseku ešte nemajú
vybudované podomové kanalizačné prípojky, aby tak urobili
v čo najkratšom čase, alebo si vyviedli kanalizačnú prípojku
minimálne 1 m za hranicu svojho pozemku (za oplotenie),
nakoľko po ukončení prác nebude možné zasahovať do
novo upraveného telesa chodníka, ani ho podkopávať. Ďalej upozorňujeme občanov a majiteľov motorových vozidiel,
že v priebehu stavebných prác môže prísť k čiastočnému
obmedzeniu vjazdu a výjazdu do a z jednotlivých dvorov.
Z uvedených dôvodov žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby svoje vozidlá počas výkonu prác parkovali mimo
svojich dvorov a neprechádzali nimi po čerstvo osadených
obrubníkoch. O aktuálnej situácii sa budú môcť občania informovať priamo na mieste u vedúceho stavby. Predpoklad
ukončenia prác je do júna 2018.
Oprava miestnych komunikácií
V roku 2018 plánuje Obec Omšenie opravu povrchu miestnych komunikácií u Marčekov, u Václavov, okolo kostola
a na Doline. Upozorňujeme občanov a majiteľov motorových
vozidiel, že v priebehu prác na oprave miestnych komunikácií môže prísť k čiastočnému obmedzeniu premávky na
miestnych komunikáciách.
Poplatky za hrobové miesta
Oznamujeme občanom, ktorí ešte stále nemajú uzatvorené
zmluvy na hrobové miesta a zaplatené poplatky za hrobové
miesta, že si môžu na Obecnom úrade v Omšení zaplatiť
poplatok za hrobové miesto a podpísať zmluvu za hrobové
miesto. Číslo hrobového miesta je na každom hrobe alebo
si ho môžete pozrieť cez stránku obce Omšenie www.
omsenie.sk, virtuálny cintorín.
Stavebný odpad
Upozorňujeme občanov, že stavebný odpad je možné odovzdať len so súhlasom starostu a po zaplatení poplatku za
stavebný odpad, ktorý nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady. Poplatok vypočítaný podľa množstva stavebného odpadu sa platí do pokladne obce na Obecnom úrade
v Omšení v úradných hodinách.
Monografiu Obce Omšenie „Dejiny a duša v kocke“ si môžete zakúpiť v Obecnej knižnici a na Obecnom úrade v Omšení. Cena monografie je 15,-€.

Ľudové misie v našej farnosti
Počas pôstu v dňoch 10.3-18.3.2018 sa konali v našej farnosti ľudové misie pod vedením pátrov redemptoristov P.
Ivana Flimela a P. Róberta Režného a P. Miloša. Naposledy
boli ľudové misie v našej farnosti v roku 2007.
Ľudové misie sú pre veriacich posolstvom spásy a milostivý čas, aby sa obrátili a verili evanjeliu. Na túto udalosť sa
každý tešil. Mládež ju mohla zažiť prvýkrát a pre skôr narodených bola opäť možnosťou pozastaviť sa, zamyslieť sa
a prehodnotiť svoje priority s Božím požehnaním. Začiatok
misií bol tradične spojený so symbolom odovzdania „štóly“
bratom misionárom. Okrem sv. omší sa bratia misionári venovali osobitne deťom, mládeži, ženám i mužom v jednotlivých katechézach. Redemptoristi počas misií navštívili deti
v Základnej škole i chorých doma. Súčasťou misií bola aj
svätá omša, spojená s pomazaním chorých. Na záver misií
bol posvätený nový misijný kríž. Poďakovanie za obec im
vyslovil pán starosta Mgr. Alojz Marček, pričom ich prítomnosť bola zaznamenaná aj vpisom do pamätnej knihy našej
obce.
Priebeh misií nenarušila ani rekonštrukcia kostolnej veže.
Bezprostrednosť a vzácny prístup pátrov – redemptoristov
k veriacim pri šírení Božieho slova v pôstnom období, naplnil očakávania veriacich. Upevnili našu vieru, povzbudili
nás duchovne do ďalšieho obdobia a zároveň poukázali na

ľudské nedostatky, či dobré vlastnosti. Čo bude keď odídu?
Vráti sa všetko do starých koľají ? Zasa budeme prichádzať
len preto, že musíme? Všetko, čo sme v tieto dni prežili
a cítili, sa nemusí skončiť.
Ďakujeme Vám, drahí otcovia - misionári, že ste nám ukázali
cestu, viac urobiť nemôžete. Vy ste prišli a hoci ľudia prichádzali do kostola kvôli Vám, Vy ste poukazovali na Toho, kvôli
ktorému sa to všetko deje. Či po tejto ceste pôjdeme ďalej
alebo sa vrátime tam, kde sme boli predtým, záleží na nás.
Vyprosujte nám vo svojich modlitbách veľa odvahy pokračovať na tejto ceste. Veríme, že čas milosti sa pre našu farnosť
nekončí, ale len začína
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Spoločenská kronika
Noví občiankovia
Eliška SAMUHELOVÁ
Tomáš KOHÚT
Emma ŠKROVÁNKOVÁ
Martin MARIENKA
Daniel MIHÁLIK
Sara SLIŠKOVÁ
Pavol KRÁL
Navždy nás opustili
vo veku 67. rokov
Zdena GALIOVSKÁ
vo veku 68. rokov
Jozef KAZÍK

č. 468
č. 622
č. 69
č. 561
č. 402
č. 193
č. 630

č. 92
č. 632

Blahoželáme
Životného jubilea sa dožívajú
50. rokov
Jaroslava MARČEKOVÁ č. 400
Peter KOHÚT
č. 37
Ľuba KYJÁCOVÁ
č. 46
Karol SMUTNÝ
60. rokov
Mária KOHÚTOVÁ
Emília RIEČICKÁ
Peter KOHÚT
Ján BALÁŽ
Marta MARIENKOVÁ
Jozef GALIOVSKÝ
Ján GALIOVSKÝ
Anna SUCHÁ
Jaroslav ZAGRAPAN
Stanislav BIELIK
Dušan DORUŠINEC
Božena MARČEKOVÁ

č. 371
č. 544
č. 660
č. 428
č. 469
č. 78
č. 149
č. 128
č. 579
č. 317
č. 692
č. 349

70. rokov
Mária MÉRESOVÁ
Anton KOHÚT
Marta SIROTNÁ
Mária KOHÚTOVÁ
Vlasta MARČEKOVÁ
Pavol TAŠÁR
Alojz ŠKROVÁNEK
František MARČEK

č. 271
č. 444
č. 630
č. 447
č. 351
č. 623
č. 471
č. 454

75. rokov     
Anton DVORSKÝ
Rudy SVATT
80. rokov
Pavlína MARČEKOVÁ
Pavol ŠKROVÁNEK
František TAŠÁR
90. rokov
Pavlína KIJÁCOVÁ
Paulína BAJZÍKOVÁ

č. 8
č. 969
č. 150
č. 132
č. 673
č. 421
č. 505

96. rokov
Magdaléna GAŠPAROVÁ č. 253

Omšenskí turisti sú chlapíci

Sú známi nielen ako organizátori rôznych
turistických pochodov, vychádzok a tradičného Silvestrovského výstupu na Omšenskú babu, ktorý sa teší mimoriadne
veľkému záujmu, ale sa aktívne podieľajú
aj na ochrane prírody a jej zveľaďovaní
úpravou a čistením studničiek, udržiavaním a budovaním turistických odpočívadiel, inštalovaním turistických máp a udržiavaním turistických značených trás.
Partia turistov okolo bratov Antona a Jaroslava Bielika, Miroslava Čmelka a Jána
Baláža v mesiacoch júl a august uplynulého roku zrenovovala prístrešok v Michalovom do väčšej a modernejšej podoby, ktorý
turistom a rodinám s deťmi slúžil s menšími, či väčšími opravami už 30 rokov.
Hranoly sponzorsky poskytol p. Róbert
Jendrol, konateľ spoločnosti DREVOPAL
s.r.o Ladce a plechovú krytinu získali pri
výmene strechy z telocvične. Hobľovanie
zabezpečil p. Ladislav Dorušinec a vývoz
materiálu do Michalového p. Ján Hoťko,
obaja bez nároku na finančnú odmenu.

Návšteva seniorov

V decembri navštívil starosta obce Omšenie Mgr. Alojz Marček našich seniorov v domovoch dôchodcov. Zvítanie s
našimi seniormi bolo veľmi radostné,
príjemné a vďačné. Starosta obce im
odovzdal malé darčeky. Našim senio-

Na spojovací materiál, farbu na drevo a
krytinu prispel obecný úrad. Zhotovenia
konštrukcie sa veľmi dobre zhostil p. Ján
Šupák z Dolnej Poruby, tiež bez nároku
na odmenu. Ďalšie nevyhnutné náklady
na rekonštrukciu prístrešku uhradila partia
turistov z vlastných zdrojov. Celkovo sa na
diele zúčastnilo 18 turistov a „neturistov“.
Týmto článkom, ďakujeme všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu a želáme si, aby turistický prístrešok slúžil všetkým ľudom, ktorí
si tam prídu oddýchnuť.
Ján Baláž

rom v domovoch dôchodcov a v iných
zariadeniach sociálnych služieb prajeme
veľa zdravia. Sme radi, že sme spôsobili
radosť a príjemný pocit v dušiach starkých a spríjemnili im adventné obdobie.
-red.-

Rozpis zápasov - Jar 2018
TJ  Žhilavník Omšenie - rozpis zápasov JAR
2018
4.liga mž tn

VIII.Liga TN - Dospelí
datum
18.03.2018
15:00
25.03.2018
15:00
01.04.2018
15:00

domáci
Omšenie
Omšenie
Ivanovce

datum

domáci

-

hostia

Soblahov

14.04.2018
10:30

Omšenie

-

Stankovce

Motešice

21.04.2018
10:30

H. Súča

-

Omšenie

Omšenie

28.04.2018
10:30

Veľ. Hradná

-

Omšenie

01.05.2018
10:30

Omšenie

-

Melčice

05.05.2018
10:30

Omšenie

-

Teplice

Bobot

08.05.2018
10:30

Bobot

-

Omšenie

Omšenie

14:30

12.05.2018
10:30

S. Turá

-

Omšenie

12:00

19.05.2018
10:30

Omšenie

-

Luborča

15:30

26.05.2018
10:30

Chocholná

-

Omšenie

Ivanovce

02.06.2018
10:30

Omšenie

-

Soblahov

Omšenie

09.06.2018
10:30

Selec

-

Omšenie

16.06.2018
10:30

Omšenie

-

Záblatie

hostia
-

08.04.2018
15:30

Omšenie

-

Svinná

15.04.2018
15:30

Horňany

-

Omšenie

22.04.2018
16:00
29.04.2018
16:00
06.05.2018
13:30
13.05.2018
16:30
20.05.2018
17:00
27.05.2018
17:00

Omšenie
Skalka
Soblahov
Motešice
Omšenie
Svinná

-

Omšenie
Omšenie

03.06.2018
17:00

Omšenie

-

Horňany

10.06.2018
17:00

Bobot

-

Omšenie

17.06.2018
17:00

Omšenie

-

Skalka

odchod

13:30

14:15

15:45

16:00
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