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ROK 2018 JE AJ ROKOM
EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Kultúrne dedičstvo spája Európu pomocou spoločnej histórie a hodnôt. Reprezentuje aj bohatstvo a rozmanitosť našich kultúrnych tradícií. Naše spoločné kultúrne dedičstvo
musíme pochopiť, vážiť si ho a oslavovať ho. Ukazuje nám
aj cestu vpred a pomáha nám vytvárať našu budúcnosť.
Zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch ako sú

pamiatky, lokality, tradície, zachované znalosti a prejavy ľudskej tvorivosti, ako aj zbierky, ktoré uchovávajú a spravujú
múzeá, knižnice a archívy formujú náš každodenný život,
preto by sme si ich mali chrániť a nezabúdať na ne.
-red-

Tu sme sa narodili, toto je naša vlasť.
Zem, ktorá nikdy nesklame toho,
kto ju má rád.
Toto je náš domov, kde môžeme žiť
a kam sa môžeme vždy vrátiť.
Tu žijú ľudia, ktorí nám rozumejú
a ktorí nás majú radi.
Domov treba poznať, vidieť.
Treba sa naučiť,
čo všetko je v ňom krásne a výnimočné.
Spoznať všetko, čím sa možno pochváliť
a čím sa naša vlasť líši od iných.

Parta nevesty z Omšenia - dedičstvo našich predkov
Foto: Ing. J. Šabatková

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 10.04.2018
schválilo
• Celoročné hospodárenie bez výhrad; Usporiadanie schodku
rozpočtu vo výške 13 005,- € finančnými prostriedkami z rezervného fondu obce; Zostatok finančných operácií vo výške
183 566,- € a usporiadanie zostatku finančných operácií na
tvorbu rezervného fondu obce vo výške 170 561,- €.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• OZ Fsk Dolina vo výške 2000,- €. Účelom dotácie je doplnenie krojového vybavenia a zakúpenie čižiem pre členov OZ Fsk
Dolina.  
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• pre Omšenské Trio vo výške 560,-€. Účelom dotácie je skvalitnenie zvukovej aparatúry.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• pre Obecný stolnotenisový klub Omšenie vo výške 900,-€. Účelom dotácie sú režijné a prevádzkové náklady na zabezpečenie
činnosti dvoch súťažných družstiev „A“  a „B“ mužstva dospelých, ako aj mimo súťažných (turnajových) podujatí.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• pre Slovenskú radu rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Omšení vo výške 700,-€. Účelom dotácie je pokrytie nákladov, spojených s  organizáciou Medzinárodného dňa detí 16. júna 2018 v Omšení.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• pre DH Omšeňanka vo výške 1 200,-€. Účelom dotácie je zakúpenie pódiovej aparatúry.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016  
• pre Základnú organizáciu sluchovo postihnutých Ilava vo výške
160,-€. Pridelená dotácia je v súlade s uznesením č.  74/2016,
ktorým bola stanovená dotácia 10,- € na člena z obce Omšenie. Účelom dotácie je organizácia sociálno – rehabilitačného
pobytu v Bystrej od 28. júna 2018 – 1. júla 2018 pre členov ZO
SP Ilava .
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016  
• pre Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička
vo výške 300,-€. Pridelená dotácia je v súlade s uznesením č.  
74/2016, ktorým bola stanovená dotácia 10,-€ na člena z obce
Omšenie. Účelom dotácie je  vzdelávanie, sociálna prevencia,
kompenzácia, poradenstvo, poznávanie histórie a kultúrnych
hodnôt Slovenska, rozvoj záujmovej a fyzickej aktivity, rehabilitačné a relaxačné pobyty v kúpeľných zariadeniach v mesiaci
júl 2018.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016  
• pre OZ TJ Žihlavník Omšenie vo výške 8 000,-€. Účelom dotácie je pokrytie výdajov spojených s prevádzkovaním TJ
Žihlavník Omšenie, tj. futbalového oddielu, turistického oddielu v Omšení a tanečno – folklórnej skupiny v Omšení. Pridelenou dotáciou sa TJ Žihlavník zároveň zaväzuje reciprocitou
voči obci Omšenie účasťou a aktívnou organizačnou spoluprácou na kultúrnych podujatiach určených obcou Omšenie, ktorá
bude zahrnutá v zmluve o poskytnutej dotácii.
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• predloženie Žiadosti o dotáciu na Komplexnú rekonštrukciu budovy Hasičskej zbrojnice v Omšení na Ministerstvo vnútra SR
v rámci výzvy číslo VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018
• predložený návrh kúpnej ceny Slovenským pozemkovým fondom, za časti pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky
v správe Slovenského pozemkového fondu vo výmere pozemkov 340 m2, pričom kúpna cena za predmetné nehnuteľnosti
rozhodnutím GR SPF je vo výške 11,60,-€/ m2, tj. celková kúpna cena za uvedené pozemky je 3 944,00,-€.
• Rozpočtové opatrenie č. 2 – 9
• Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku,
mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 1 /2018  
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území obce Omšenie.
• Zahraničnú služobnú cestu starostu obce do Švajčiarka, organizovanú Regionálnym združením miest a obcí Stredného Považia, so sídlom K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín, so zameraním na získanie skúseností v oblasti kultúry   a cestovného
ruchu v termíne od 12. – 16. júna 2018
• Zmenu termínu zasadnutia Ocz z 12. júna 2018 na 19. júna
2018 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ vedľa pošty z dôvodu zahraničnej služobnej cesty starostu obce do Švajčiarka.
Neschválilo
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• pre Slovenskú radu rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Omšení vo výške 300,-€. Účelom dotácie je organizácia Detského karnevalu
v mesiaci január / február 2019.
• Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Omšenie v roku 2018 v súlade s VZN č. 3/2016
• pre Slovenskú radu rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Omšení vo výške 850,-€. Účelom dotácie je zakúpenie toaletných a hygienických potrieb značky ILLE pre školský rok 2018/2019.
Zobralo na vedomie
• Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa 13.02.2018
• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Omšenie za rok 2017
• oznámenie prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín k VZN  č.
1/2014   o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp  na území obce Omšenie.
• Písomne predložený podnet  OZ TJ Žihlavník Omšenie  na riešenie a odstránenie havarijných stavov budovy č. 272 v Športovom areáli v Omšení a odporúča starostovi obce v spolupráci
s vedením OZ TJ Žihlavník Omšenie a s konateľom spoločnosti
Reich Trade, s.r.o. ktorá je prenajímateľom a užívateľom predmetných priestorov zvážiť závažnosť a neodkladnosť riešenia
jednotlivých havarijných stavov na budove, stanoviť priority investícií Obce a podľa toho zaradiť predmetnú rekonštrukciu a jej
rozsah v Športovom areáli do rozpočtu obce na rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
na zasadnutí dňa 19.06.2018
schválilo
• Doplnený Program rokovania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.06.2018
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
• Správu o kontrole  dodržiavania zákonov č.  25/2006 Z. z. a č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní   v znení neskorších
predpisov za rok 2016
• Územný plán obce Omšenie
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Omšenie
• utvorenie jedného jednomandátového   volebného obvodu pre
voľbu starostu.
• jeden volebný obvod s počtom 9 poslancov
• rozsah funkcie starostu pre nové funkčné obdobie na 100%, tj.
na plný úväzok
• Rozpočtové opatrenie č. 10 - 12
• Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018:
• 11. 09. 2018(utorok) o 16:30 hod. ; 27. 11. 2018
(utorok)
o 16:30 hod.
• podanie žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva o zaradenie
katastrálneho územia obce Omšenie do projektu pozemkových
úprav Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Bratislava z dôvodu vysokej rozdrobenosti k.ú. a veľkého počtu nezistených vlastníkov v k.ú. obce Omšenie.

Omšenie a nesplnenie podmienok podania žiadosti o dotáciu,
vyplývajúcich z VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce .
• Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pri vydaní monografie Salašníctvo v Karpatoch na základe stanoviska Finančnej a sociálnej komisie obce Omšenie, vzhľadom na nesplnenie
podmienok podania žiadosti o dotáciu, vyplývajúcich z VZN č.
3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Zobralo na vedomie
• Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Omšenie zo dňa 10.04.2018
• Informáciu o voľbe riaditeľa Základnej školy s materskou školou
v Omšení. Riaditeľkou Základnej školy s Materskou školu v Omšení sa 14. mája 2018 vo voľbe Rady školy pri ZŠ s MŠ v Omšení na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou
školou v Omšení stala doterajšia riaditeľka ZŠ s MŠ v Omšení
PaedDr. Alena Marčeková.
• Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
kostola v Omšení a odporúča farárovi Mgr. Miroslavovi Lysičanovi doplniť žiadosť v súlade s platným VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre ďalšie posúdenie žiadosti na
rokovaní OcZ obce Omšenie 11. septembra 2018.
• Stanovisko Okresného úradu Trenčín z preskúmania návrhu územného plánu obce Omšenie, zn. OU-TN-OVBP1-2018/003471-019/JD zo dňa 16.04.2018 podľa § 25
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Neschválilo

Uložilo:

• Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
kultúrneho domu v Omšení vo výške 60 000,-€ vzhľadom na
možnosti prioritného čerpania finančných prostriedkov obce

• zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie na Okresnom úrade Trenčín, na Obecnom úrade Omšenie
a na stavebnom úrade.

Rozhovor internetovej televízie Impulz Press so starostom obce.
Pán starosta povedzte nám
ako sa žije vo Vašej obci?

ako najpálčivejší problém vysoká rozdrobenosť pozemkov
a veľký počet neznámych vlastníkov v katastrálnom území
našej obce, s čím priamo súvisí aj ich problematické majetO tom ako sa v našej obci žije kovo-právne vysporiadanie. Táto situácia do značnej miery
by mohli napovedať do určitej bráni v rozvoji obce, sťažuje  individuálnu bytovú výstavbu
miery aj výsledky súťaže o naj- a môže byť aj jedným z možných faktorov, ktorý odradzuje
sympatickejšiu  obec trenčian- od prípadného prílivu investícií do našej obce. Pri veľkom
skeho okresu, kde sme sa   počte neznámych vlastníkov, veľmi vysokej rozdrobenosti
z 33 obcí okresu umiestnili na pozemkov,   z ktorých je   ešte pomerne veľká časť z nich
výbornom 3. mieste. Ak mám dedičsky nevysporiadaných, je mimoriadne náročné, ba až
vysloviť môj názor, tak si do- takmer nemožné ich majetkovo-právne vysporiadať. Za davolím konštatovať, že sa u nás nej situácie je  skutočne potrebné zamyslieť sa aj nad možžije dobre. Život v obci je po- nosťou realizácie pozemkových úprav, pretože toto sa v súkojný a nedochádza tu k neja- časnosti javí ako jediná možná cesta na riešenie tohto stavu,
kej závažnej trestnej činnosti. Máme tu krásnu prírodu, pek- aby sa mohla naša obec ďalej rozvíjať. Ďalšou problémovou
né prostredie, šikovných ľudí, čo sú priaznivé predpoklady oblasťou je aj chýbajúci zberný dvor v obci, resp. vhodné
pre jej ďalšie napredovanie. Ja osobne sa vo svojej obci zberné miesto.
cítim veľmi dobre a k spokojnému nažívaniu mi z pohľadu
občana nič nechýba. Zostáva len veriť, že tento môj postoj Ste vo funkcii prvé volebné obdobie. S akými predstavazdieľajú aj ostatní naši občania.  Napriek tomu, že sa u nás mi ste nastupovali do funkcie starostu?
v obci za posledné roky mnohé zmenilo, ešte stále je čo
zlepšovať. Môžeme však smelo povedať, že naša obec je Tak ako aj iní moji kolegovia, ktorí sú vo funkcii prvé vomodernou a plne funkčnou obcou s komplexnou infraštruk- lebné obdobie, aj ja som mal svoje predstavy a plány. Natúrou a občianskym vybavením, za čo sa patrí poďakovať stupoval som takpovediac do rozbehnutého vlaku, ktorého
všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.
pravidlá a spôsoby fungovania sú stanovené a legislatívne
dané. Veľmi skoro som pochopil, že veľa z toho, čo som si
Čo je podľa Vás najpálčivejší problém vo Vašej obci?
pred nástupom do funkcie predsavzal a naplánoval bude potrebovať jednak veľkú dávku trpezlivosti, tvrdej driny, ale aj
Z pohľadu starostu obce, ale aj radového občana sa mi javí dodržanie určitej postupnosti krokov v súlade s existujúcou
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legislatívou, týkajúcou sa fungovania miestnej samosprávy. Zjednodušene povedané, ako začínajúci starosta som
sa musel oboznámiť s fungovaním a špecifikami miestnej
samosprávy a nájsť si svoj spôsob práce, na ktorom by som
mohol do budúcnosti stavať. Nebolo to vždy jednoduché
a vyžadovalo si to svoj čas.   Po takmer tri a pol roku vo
funkcii starostu  obce si myslím, že sa mi to podarilo a skúsenosti, ktoré som nadobudol môžu byť len na osoh, či už
v mojom ďalšom profesijnom napredovaní, ale predovšetkým pri mojej práci v prospech našej obce.
Ako hodnotíte Vaše doterajšie účinkovanie vo funkcii
starostu obce?
Neviem, či by nebolo vhodnejšie prenechať hodnotenie môjho doterajšieho účinkovania vo funkcii starostu skôr občanom. Oni sú totižto tí, ktorí by mali byť akýmsi vysvedčením
a zrkadlom práce starostu.  Každý začiatok je ťažký, pre niekoho viac, u iného zasa menej. A ani ja som nebol v tomto
ohľade výnimkou. Nastúpil som v čase, keď bolo potrebné
dokončiť viaceré rozbehnuté projekty, čo sa mi aj za pomoci celého pracovného kolektívu podarilo. Po ich dokončení
sme začali pracovať na ďalších, pričom sa   pozornosť sústredila najmä na postupné dobudovávanie cestnej infraštruktúry v obci, skvalitnenie životného prostredia a životných
podmienok našich občanov, ale aj na iné činnosti, ktoré bolo
potrebné prednostne riešiť. Z väčších projektov, ktoré boli
zrealizované spomeniem vybudovanie nového chodníka od
hájovne až po obecný úrad, položenie nového asfaltového
koberca na viacerých (16) miestnych komunikáciách, montáž nového miestneho rozhlasu v obci, výmena nového vodovodného potrubia v lokalite Na doline, pripojenie všetkých
verejných budov na verejnú kanalizáciu, doplnenie svietidiel
VO, oprava oplotenia na cintoríne, oprava a zastrešenie
schodišťa na dome smútku, rekonštrukcia klientskeho centra na Obecnom úrade, ale aj viacero projektov menšieho
rozsahu. Myslím si, že za 3 a pol roka pôsobenia vo funkcii
starostu je toho pomerne dosť a preto hodnotím toto obdobie z pohľadu môjho účinkovania vo funkcii kladne.  
S akými vecami sa na Vás občania najčastejšie obracajú?
Je to rôzne. Niektorí chcú poradiť vo veciach stavebných,
iní zasa vo veciach pozemkových, alebo sa obracajú na
mňa vtedy, keď im niekto alebo niečo znepríjemňuje ich život, resp. keď nie sú s niečím spokojní. Pokiaľ je to v mojich
silách a vedomostiach, tak vždy rád poradím a pomôžem.
Nie zriedka sa však stáva, že sa na mňa obracajú občania
so žiadosťou o pomoc pri riešení susedských sporov. Tu sú
však moje možnosti obmedzené a moja pomoc spočíva skôr
v mediátorskej činnosti, t.z., snažím sa byť nápomocný pri
riešení konfliktného stavu hľadaním obojstranne akceptovateľných riešení a zmierom pre obe strany. Niektorí z aktérov
sa však mylne domnievajú, že rozsúdenie takéhoto sporu je
v kompetencii obce alebo starostu. Preto by som rád vysvetlil, že takáto kompetencia rozhodovať v susedských sporoch
mi neprináleží.  O tom, kto je v práve a kto nie v konkrétnom
prípade (spore) môže rozhodnúť len príslušný súd.   
Aké investície obec ešte čakajú a čo by bolo potrebné
v obci ešte dobudovať?
Ako som už v úvode uviedol, je toho ešte stále dosť, čo by
bolo potrebné v našej obci dobudovať. Na tento rok sme si
spolu s poslancami OcZ vytýčili smelé plány a predsavzatia, z ktorých prevažnú väčšinu sa už podarilo zrealizovať.
Zostávajú nám ešte dva menšie projekty, ktoré by sa mali
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zrealizovať v druhej polovici roka. Teraz sa však zmienim
o tých, ktoré by bolo z môjho pohľadu potrebné ešte zrealizovať. Pokračovať by sme chceli treťou etapou rekonštrukcie chodníka naplánovanou na rok 2019. Jedná sa o úsek
od obecného úradu až po miestny cintorín. Vo 4. etape rekonštrukcie plánovanej na rok 2020 sa ráta s položením nového chodníka od cintorína až po koniec obce. Ak sa nájdu
financie, veľmi radi by sme vybudovali v obci priestory pre
praktického lekára. Dôstojné priestory by si zaslúžili aj naši
starší a nevládni občania vo forme Domu opatrovateľskej
služby, príp. iného typu podobného zariadenia. Naša obec
by si určite zaslúžila aj také niečo ako je izba kultúrnych a ľudových tradícií, príp. menšie múzeum kultúrno-ľudových tradícií. Ak by sa našli vhodné priestory, resp. pozemok, vedel
by som si predstaviť aj vybudovanie menšieho amfiteátru.
Veľmi prospešné a potrebné by bolo aj zriadenie zberného miesta, alebo jednoduchého zberného  dvora, obci však
chýba vhodný pozemok. Pre zastaranosť a vysokú poruchovosť by sa žiadalo vymeniť aj staré vodovodné potrubie za
nové v tých častiach obce, kde tak ešte doposiaľ nebolo vykonané, aby sa mohli postupne vyasfaltovať aj ostávajúce
miestne komunikácie. Toto však podlieha schváleniu predstavenstva a. s. TVK. Najmä mladé rodiny by iste uvítali aj
vybudovanie ďalšej bytovej jednotky. Potrebné by bolo aj vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne a urnovej aleje. Takže ako vidno, je toho skutočne dosť, čo by sa patrilo
v budúcnosti ešte v našej obci zrealizovať. Musíme byť však
realisti a vychádzať jednak z reálnych potrieb našich občanov, ale predovšetkým z finančných možností obce.
Ako vnímajú Vašu osobu občania, myslíte si, že ste medzi občanmi obľúbený?
Túto otázku by bolo zrejme vhodnejšie položiť priamo občanom. Je veľmi ťažké odpovedať na niečo, čo by zaujímalo
aj mňa samého. Viete pán redaktor, práca s ľuďmi je veľmi
náročná a aj pri maximálnej snahe a úsilí nie je možné naplniť očakávania všetkých občanov. Každý sme totižto svojim
spôsobom iný a každý máme svoj vlastný názor na určité
veci a podľa toho ich aj vnímame a posudzujeme. Každého z nás však určite poteší, keď vie alebo cíti, že ho jeho
okolie vníma pozitívne, podporuje ho a dáva mu to určitým
spôsobom najavo. Je to niečo, čo dodáva potom vnútornú
silu a motiváciu do ďalšej práce. Vo funkcii starostu obce
sa však človek nevyhne ani kritike. Je to logické a pokiaľ
by tu nebola, tak by to snáď nebola ani pravda. Vo funkcii,
ktorú vykonávam sa však musí človek dokázať vysporiadať aj s ňou. Pokiaľ je však táto kritika vecná, konštruktívna a správne  smerovaná, tak môže byť na prospech veci.
Takže ak mám byť úprimný, neviem zhodnotiť druhú časť
otázky. Môžem sa len domnievať. Každý pozitívny ohlas je
však pre mňa veľkou motiváciou a výzvou do ďalšej práce.
Tak sa skúsim spýtať trochu inak. Aj vo Vašej obci by sa
zrejme našli jednotlivci, ktorí nie sú možno stotožnení
s Vami a Vašou prácou a podľa toho aj vystupujú a prezentujú svoje názory. Čo vravíte na takéto reči?
Ako som sa už zmienil, každý z nás je iný a má svoju vlastnú
predstavu a svoj vlastný názor na určité veci. Je to prirodzená vlastnosť človeka, ktorá bola daná len nám ľuďom.
Šíreniu rôznych rečí a výmyslov sa jednoducho nedá zabrániť. Takéto reči tu boli, sú, aj budú. Sú akousi živnou pôdou
pre rôznych neprajníkov, ale aj akýmsi odrazom súčasného
stavu našej spoločnosti, v ktorej chýba ľuďom pokora, prestávajú si vážiť jeden druhého, byť vďační za úplne bežné
chvíle, zabúdajú sa tešiť z maličkostí a bežných okamihov

všedných dní.  To, čo bolo v minulosti úplne bežné a prirodzené, sa nám v súčasnosti akosi vytratilo. Ale aby som sa
vrátil k podstate otázky. Pokiaľ sa takéto reči vyskytnú (čo je
úplne bežná vec) a nezakladajú sa na pravde, tak na takéto
reči nereagujem a nekomentujem ich. Oveľa dôležitejšie je
pre mňa to, aby som bol vnútorne vysporiadaný a stotožnený s tým, že svoju prácu vykonávam podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a s presvedčením, že sa môžem
bez akýchkoľvek výčitiek svedomia pozrieť každému priamo
do očí.
Neľutujete niekedy, že ste sa dali na starostovanie?
Prv než som sa rozhodol kandidovať na post starostu obce,
som tento môj krok dôkladne zvážil. Predpokladal som, že
v prípade môjho zvolenia to nebude jednoduché a budem

musieť čeliť aj mnohým nepopulárnym veciam a náročným
situáciám, čo sa aj potvrdilo.  Ono to nie je len o podávaní
rúk, ako sa zvykne v našej obci s obľubou hovoriť. Vo funkcii
ako je tá moja sa vyskytujú aj situácie takpovediac na hranici únosnosti a vtedy prichádzajú aj chvíle, kedy sa človek
zamýšľa nad tým, či mu to skutočne stojí za to. Zdravie má
totižto len jedno a to si treba vážiť. Výkon funkcie starostu
obce je totižto veľmi náročnou činnosťou a vyžaduje si celého človeka. Pre jej výkon som sa však rozhodol slobodne, dobrovoľne a s predsavzatím posunúť našu obec zasa
o niečo ďalej v jej napredovaní. No a tomuto môjmu predsavzatiu a poslaniu podriaďujem takpovediac všetko, aj moje
súkromie. Takže moja odpoveď znie: napriek tým všetkým
starostiam, povinnostiam, odriekaniam a často hraničným
situáciám svoje rozhodnutie neľutujem.  

Milí spoluobčania.
Ako všetci vieme, v našej obci bola vďaka dotácii zo Štátneho rozpočtu a Kohézneho fondu EÚ dobudovaná verejná
kanalizácia, ktorá výrazne prispeje ku skvalitneniu nášho životného prostredia a spodných vôd, vrátane vody v našich
studniach. Finančné prostriedky na projekt boli poskytnuté
za určitých podmienok a jednou z nich je aj napojenosť na
vybudovanú kanalizáciu na úrovni 85%. Momentálne je úroveň napojenosti v našej obci 64,7 %, v záujme celej obce
je preto pripojenosť čo najskôr zvýšiť, aby boli podmienky
pridelenia dotácie naplnené.
Zároveň Vás chceme upozorniť na novelu zákona, účinnú od 15. marca 2018, na základe ktorej Vám ako vlastníkom nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody,
vzniká povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, splniť
technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s majiteľom a prevádzkovateľom
verejnej kanalizácie v našej obci - spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej len “TVK”) Upozorňujeme tiež majiteľov žúmp a domových čistiarní odpadových
vôd a majiteľov nehnuteľností, ktorí využívajú vlastný zdroj
pitnej vody a nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu, že aj
v takomto prípade je povinnosť sa na verejnú kanalizáciu
pripojiť a s majiteľom kanalizácie (TVK) uzatvoriť Zmluvu o
odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Obyvateľom, ktorí si nesplnia svoju zákonnú povinnosť pripojiť sa
na kanalizáciu hrozia sankcie v zmysle zákona 442/2002 v
znení neskorších predpisov.

Nebojte sa finančnej náročnosti dobudovania kanalizačnej
prípojky alebo nákladov na odvádzanie odpadových vôd.
Vynaložené financie sa Vám pomerne rýchlo vrátia (odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je omnoho
lacnejšie ako platená služba vývozu žumpových vôd), a
pracovníci TVK Vám ochotne poradia s vhodným a lacným
riešením.
Mgr. Alojz Marček, starosta

Matičný výstup
na Omšenskú babu
Tohtoročný výstup, ktorý sa konal 10.6.2018,  bol v poradí už 9. Všetci zúčastnení sa už tešia na budúcoročný
jubilejný 10. ročník.        
- Helena Matuščinová-

V prípade otázok a nejasností, alebo ak potrebujete poradiť pri návrhu a budovaní domovej časti kanalizačnej prípojky, môžete kontaktovať TVK (Ing. Richard Hartmann –
vedúci Divízie kanalizácie a ČOV Trenčín, tel. č. 0911 239
469). Upozorňujeme Vás, že spoločnosť TVK bude taktiež
vykonávať priebežné kontroly pripojenia jednotlivých nehnuteľností v obci na verejnú kanalizáciu v mesiacoch august a
september 2018, nakoľko je potrebné predložiť hodnotiacu
správu Ministerstvu životného prostredia aj Európskej komisii.
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Zo života školy
Voľba riaditeľa/-ky ZŠ s MŠ
Tento rok uplynie päťročné obdobie súčasnej riaditeľky ZŠ s
MŠ, p. PaedDr. A. Marčekovej. OcÚ v Omšení preto podľa
zákona vypísal výberové konanie na post riaditeľa/-ky ZŠ s
MŠ v Omšení, ktoré sa konalo 14.5.2018 o 16:30 v zasadačke  OcÚ. Výberovú komisiu tvorila Rada školy pri ZŠ s MŠ v
Omšení, 1 zástupca Školského inšpekčného centra v Trenčíne a 1 zástupca Okresného úradu, odboru školstva. Prítomní vyberali z dvoch kandidátov - PaedDr. A. Marčeková  
a PhDr. V. Mojto, ktorí sa do výberového konania prihlásili
a spĺňali zákonom stanovené podmienky. Po prezentovaní

oboch Koncepcií rozvoja školy a zodpovedaní prednesených otázok, výberová komisia v tajnom hlasovaní zvolila na
post riaditeľky p. PaedDr. Alenu Marčekovú. Po súhlasnom
stanovisku zriaďovateľa bola PaedDr. A. Marčeková menovaná na ďalšie päťročné obdobie.
Do ďalšieho funkčného obdobie želáme pani riaditeľke mnoho úspechov, pevné zdravie a veľa elánu do práce.
Mgr. Ivan Horňák                                                                                                                          
predseda RŠ

ZŠ s MŠ Omšenie v súťaži
VEDOMOSTNÉ OSTROVY dosiahlo prvý malý úspech
V školskom roku 2017/2018 sa ZŠ s MŠ zapojila do unikátnej celoslovenskej vedomostnej súťaže VEDOMOSNÉ
OSTROVY. Vybraných do nej bolo 100 škôl po celom Slovensku. Už od februára tohto roku si žiaci prvého aj druhého stupňa našej ZŠ mohli preveriť svoje sily a získať nové
zaujímavé vedomosti z techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky prostredníctvom úloh či
už na kiosku inštalovanom na chodbe školy alebo doma
prostredníctvom stránky Vedomostných ostrovov, prípadne
na facebooku.

Záverečná súťaž  prebiehala v druhej polovici mája. Každý žiak sa jej mohol zúčastniť pod priradeným kódom vyplnením náhodného testu. Všetky testy boli vyhodnotené
a dočkali sme sa prvého, hoci len maličkého úspechu: v
kategórii Technika 1.stupeň získal náš žiak Tomáš Kubiš
(III.A) krásne 3.miesto.Tomášovi blahoželáme a prajeme
všetkým žiakom veľa chuti do bádateľských aktivít a súťaží, ktoré nás budú čakať vo Vedomostných ostrovoch aj
budúci školský rok.
Mgr. Silvia Mikotová

Deň Zeme
22. apríla oslavuje „meniny“ naša planéta Zem. Pôvodne
tento sviatok symbolizoval príchod jari a oslavy sa konali
pri príležitosti jarnej rovnodennosti 21. marca. V súčasnosti
chcú ľudia z celého sveta upozorniť na zhoršujúci sa stav
prírodného prostredia na našej planéte a spoločným úsilím
dosiahnuť jeho zlepšenie. Cieľom tohto významného dňa
je pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme,
ktoré je potrebné chrániť. Aj žiaci našej školy si na vyučovacích hodinách pod vedením svojich vyučujúcich pripomenuli
tento významný deň. Diskutovali o globálnych problémoch
našej Zeme, tvorili plagáty, formou kvízov si overovali svoje schopnosti a praktické poznatky na danú tému. Cez 4. a

5. vyučovaciu hodinu sa vybrali vyčistiť okolie školy, MŠ a
priestranstiev obce. V súvislosti s danou problematikou sa
uskutočnil od 23.04. - 27.04.2018 aj jarný zber papiera, do
ktorého sa zapojili naši žiaci. Odovzdaných bolo 3253,5 kg
tejto druhotnej suroviny. Na 1. mieste sa umiestnila trieda
8.A, ktorá odovzdala v priemere na žiaka 64,6 kg papiera,
na 2. mieste trieda 5.A a tretie miesto obsadili žiaci zo 4.A
triedy. Víťazným triedam bol odmenou deň voľna strávený
triednou pani učiteľkou. Všetkým žiakom však patrí úprimná
vďaka zato, že urobili dobrý skutok pre našu Zem a životné
prostredie.
  Mgr. Tatiana Pavlíková

Žiaci ZŠ s MŠ sa aktívne podieľali na čistení obce. Foto: T. Pavlíková
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PREDŠKOLÁCI SA LÚČILI S MATERSKOU ŠKOLOU
Po troch rokoch usilovnej práce a  príjemných, bezstarostných, hravých chvíľach sa dňa 20. júna 2018  postavilo s hrdosťou pätnásť predškolákov pred pána starostu Mgr. Alojza
Marčeka, pani riaditeľku ZŠ s MŠ  PeaDr. Alenu Marčekovú
a jej zástupkyňu Annu Weberovú, učiteľky, rodičov a členov
Zboru pre občianske záležitosti, aby sa slávnostne rozlúčili
s materskou školou.

Tak, ako sa všetko v živote raz začína, tak sa aj raz pomaly skončí. Skončila sa aj rozlúčková slávnosť, ktorá bola
korunovaná odovzdávaním bakalárskych čiapok, kníh a naozajstného Diplomu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré deti po prvý raz držali v drobných rúčkach, ako
súčasť vzdelávania v sústave sietí školstva.
                                                                                                                                          -red-

Predškoláci v bakalárskych čiapkach a s Diplomom o absolvovaní MŠ. Foto: M. Malová

Bránu školy opustili aj deviataci
Bránu Základnej školy s materskou školou v Omšení tento
rok opustili ďalší deviataci, ktorých 21.6.2018 v zasadacej
miestnosti obce privítal starosta Mgr. Alojz Marček, ktorý
vo svojom príhovore im poprial veľa úspechov do ďalšieho
štúdia na stredných školách a pripomenul, aby nezabudli
poďakovať predovšetkým svojim rodičom za výchovu, ale
aby zostali vďační aj svojim učiteľom, ktorí ich viedli počas
deviatich rokov v základnej škole. Aj keď ich osud zaveje do
rôznych kútov sveta, aby sa vždy radi vracali do rodnej obce
a spomínali na školské roky len v dobrom. Deviatakom sa
prihovorila aj p. riaditeľka PaeDr. Alena Marčeková  a triedna učiteľka Mgr. Desana Lauková.  Po malom občerstvení,
podpísaní sa do pamätnej knihy Zboru pre občianske záležitosti  a odovzdaní  darčekov, sa za žiakov poďakovala Kristína Tvrdoňová. Stretnutie skončilo spoločnou fotografiou.
                                                                                                                                          -red-

Stavali sme máje

Tak, ako po uplynulé roky, aj tohtoročný 30. apríl bol dňom,
keď sa v strede obce, ale aj v rôznych jej miestnych častiach stavali máje. Hlavnými aktérmi pri stavaní  mája pred
kultúrnym domom boli hasiči z DHZ a členovia TJ Žihlavník.
Krojované dievčatá na ňom farebnými stuhami vyzdobili čečinové halúzky a starosta obce Mgr. Alojz Marček privítal
všetkých, ktorí sa toto slnečné popoludnie rozhodli stráviť
spoločne. Pre hladných obec pripravila občerstvenie a na
pódiu program odštartovala domáca dychová hudba Omšeňanka, po ktorej nasledovali mažoretky a novo vzniknutá
tanečno-pohybová skupina TJ Žihlavník s tancami od Trenčína.   Dievčenské trio ukončilo program paletou pekných
valčíkov a rozmarných poliek.                                                   
-redFoto: Impulz.press
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SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Privítali sme najmenších obyvateľov obce
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa, nech na Teba iba dobré sudby žitia letia, nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia
kroky a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.
Tieto slová na úvod zarecitovala členka ZPOZ p. Zuzana
Škrovánková na slávnosti pri príležitosti uvítania detí – najmenších obyvateľov Omšenia v utorok 19. júna 2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Starosta obce Mgr.

Emma Škrovánková

Eliška Samuhelová

Daniel Mihálik

Alojz Marček slávnostným príhovorom uviedol deti do občianskeho života Omšenia. Nasledovali podpisy rodičov do
Pamätnej knihy ZPOZ, blahoželania rodičom a odovzdanie
kvetu a malého darčeku pre dieťa.  Pripravený bol i milý kultúrny program v podaní detí z miestnej materskej školy, ktoré viedla p. učiteľka Renáta Hollá.                                                                                     
-red-      

Sara Slišková

Pavol Král

Martin Marienka

V Omšení sme pálili Jánsky oheň

Na lúčke prichystaná veľká drevená pyramída, nafukovací
hrad rozložený na multifunkčnom ihrisku, domáca dychová
hudba Omšeňanka na pódiu a za ňou tanečno-folklórna skupina Žihlavník so svojim tanečným programom. Takto začalo podujatie pálenia jánskeho ohňa, ktoré prichystalo OZ
TJ Žihlavník v sobotu 23.6.2018 nielen pre všetkých Jánov
v Omšení, ale i pre všetkých jeho obyvateľov.
I keď veľa obcí na okolí túto tradíciu zachováva už niekoľko
rokov, v Omšení sa Jánsky oheň rozžiaril  v tomto roku po
prvýkrát. Po zotmení ho fakľami zapálili:  predseda TJ Matúš
Kohút a podpredseda TJ Peter Homola. Kým Jánsky oheň
rozdával teplo všade naokolo, o hladné žalúdky a smädné
krky bolo postarané v   stánkoch s občerstvením. K dobrej
nálade prispela až do neskorých nočných hodín aj HS TexBand.

Druhá májová nedeľa patrila vzácnym bytostiam - mamám
V peknú slnečnú nedeľu 13. mája sa na námestí v Omšení
konala milá slávnosť z príležitosti Dňa matiek, ktorú otvoril
a prítomných privítal starosta obce Mgr. Alojz Marček. Na
pódiu už bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom
zahrala dychová hudba Omšeňanka, vystúpili mažoretky,
deti zo základnej školy s materskou školou,  žiaci súkromnej

základnej umeleckej školy a Omšenské trio. Deti určite potešili cukrové pochúťky a prítomné mamičky káva s dezertom.
Obec Omšenie už niekoľko rokov si v druhú májovú nedeľu
pripomína Deň matiek, kedy by si mal   každý pripomenúť
dôležitosť žien, matiek.
-red-

Foto: Impulz.press
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V Omšení sa opäť súťažilo vo varení halušiek
Už po štvrtý krát pripravila obec Omšenie nielen pre domácich, súťaž vo varení a jedení tradičných bryndzových halušiek. 9. júna 2018 sa zápolenia zúčastnilo osem družstiev:
Držkári z Trenčianskej Teplej,   Biliard bar z Trenčianskej
Teplej,  Deviataci zo ZŠ s MŠ Omšenie, Občianske združenie  Fsk Dolina Omšenie, Žilinčanky zo Žiliny,  Tím z Kanála,  
Katrenovci   a jedno družstvo zo Spojených štátov amerických. Okrem varenia halušiek, súťažili aj jednotlivci v jedení
jedného metra syrovej nite, pití jedného litra piva na čas,
udržaní plného pivného pohára, čo najdlhšie v upažení a
jedení jednej porcie bryndzových halušiek.
Od predošlých rokov sa zmenilo miesto konania akcie. Voľba padla priamo na centrum obce s pódiom. 4. ročník súťaže
otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Alojz Marček.
Družstvá po úvodnej inštrukcii k pravidlám súťaže sa s ver-

vou pustili do zápolenia. Porota hodnotila vzhľad, ale najmä
chuť halušiek. Absolútnym víťazom súťaže vo varení a jedení halušiek sa stalo domáce občianske združenie Fsk Dolina. 2. miesto obsadilo družstvo Žilinčaniek a 3. miesto Tím
z Kanála.
V čiastkových súťažiach  najchutnejšie halušky uvarilo družstvo Tím z Kanála, a najlepší čas v uvarení halušiek (30
minút a 4 sekundy ) a v ich zjedení (57 sekúnd) dosiahlo
družstvo Žilinčaniek.
K dobrej nálade prispela Dychová hudba Omšeňanka,
Dievčenské trio z Omšenia, tanečno-pohybová skupina TJ
Žihlavník z Omšenia, sestry Bacmaňákové  a skupina Arzén
z Terchovej, ktorej žánrové gro tvorí spojenie rocku a folklóru. Nechýbalo občerstvenie a bohatá tombola od štedrých
sponzorov.

Deň detí v duchu Pevnosti Boyard
Dňa 16.6.2018 sa v Jazdeckom areáli konala oslava MDD,
ktorú sme usporiadali v spolupráci s 1. skautským oddielom
v Omšení. Bola to vydarená akcia plná hier a športových
súťaží. Deti, ktoré sa zúčastnili si odniesli mnoho sladkých
odmien a dobrý pocit z prekonaných prekážok.Taktiež sa
mohli do sýtosti vyskákať na skákacom hrade, vymaľovať
si pekné odliatky zo sadry a osviežiť sa sladkým nanukom.
Pre rodičov skauti navarili guláš a prichystali čapované pivo
a kofolu. Celé poobedie nám svojou hudbou spríjemnoval dj.
Kedže nám počasie prialo a bol teplý slnečný deň, prišli nás
schladiť hasiči na svojom aute.Krásny deň sme zakončili
tombolou a diskotékou.
Touto cestou sa chceme poďakovať obecnému úradu, p.
starostovi a celému zastupiteľstvu za finančnú pomoc, bez
ktorej by sa oslava MDD nemohla uskutočniť v takom rozsahu. Ďalej sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí venovali
hodnotné ceny do tomboly- Potraviny u Repiny/ rod. Repiská/, Pizzeria u Trokana, Stánok ovocie a zelenina.Ďakujeme

rodičom, ktorí sa zapojili do príprav a organizácie a tiež  Renátke Marčekovej za výrobu rekvizít a medailí.
Keďže to bola prvá akcia, ktorú sme zorganizovali v takejto
zostave - novozvolený výbor RZ, tak dúfame, že sa z toho
stane tradícia a budúci rok sa s deťmi stretneme znova.
Padyšáková Magdaléna Predseda SRRZ-RZ pri Základnej
škole s materskou školou v Omšení

10. výročie od založenia skautingu v Omšení

V nedeľu    17. júna 2018  sa v našej obci uskutočnili oslavy
10. výročia od založenia skautingu v Omšení. Osláv sa zúčastnili skauti 31. zboru Irmy Ševcechvoej, ale taktiež priatelia skautingu. Oddiel založila v roku 2008 Jarmila Václavová.
V priebehu desiatich rokov  zaznamenal 1. oddiel Baba Omšenie mnoho úspechov. Jedným z nich je ocenenie Kvalitný
oddiel z rokov 2011 a 2012,ktoré skauti získali pod vedením
Miriam Bajzíkovej. Ďalšími a najdôležitejšími úspechmi je
spájanie detí do jedného celku, vďaka čomu vznikajú priateľstvá na celý život.
Magdalena Horňáková,
Vodkyňa oddielu Baba Omšenie
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Spoločenská kronika

V 1. polroku sa v obci vybudovalo:

Narodili sa v 2. štvrťroku
Karolína TAŠÁROVÁ          
Juraj ČURÍK                         
Zoe MARČEKOVÁ
Navždy nás opustili
Jarolím ONDRIŠÁK           
Dušan KAZÍK                     
Ján KOHÚT                        
Albert MARČEK                
Jarolím KOHÚT
Anna PORUBČANOVÁ    
Rudolf HOMOLA               
Agnesa KIJACOVÁ    

Vybudovanie prístrešku nad schodiskom pri Dome smútku v Omšení
a rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne.

Blahoželáme jubilantom
Životného jubilea sa dožívajú
50. rokov
Ján ŠEBÁK                          
Peter ŠKROVÁNEK           
Ján KOHÚT                         
Eva DORUŠINCOVÁ         
Darina FRAŇOVÁ              
Pavol MARČEK                 
Miloš MARUŠINEC          
Jozef MATUŠČIN              
Pavol CEBO          
60 rokov
Viliam VÁCLAV, Ing.           
Ondrej MOTÚZ                      
Drahomíra MARČEKOVÁ   
Ján KAZÍK                             
Ján DVORSKÝ                     
Anna KUBAŠČÍKOVÁ     
70 rokov
Anastázia BAJZÍKOVÁ       
Karol VITKO         
75 rokov
Helena TREMKOVÁ         
Niko KOLOMAN               
Anna TAŠÁROVÁ              
Anna ZNÁŠIKOVÁ            
Agnesa TROKANOVÁ       
Anton TAŠÁR   

Zbúral sa dom s.č. 42
Zrekonštruoval a zmodernizoval sa  obecný rozhlas.
Zrealizoval sa dopravný projekt v obci Omšenie.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Omšenie začala
s rekonštrukciou kostolnej veže. Bola vymenená
strešná krytina a krovy na veži kostola a zároveň
bola spravená fasáda na veži a jednej bočnej stene
kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Taktiež boli zrekonštruované okná na kostole. V ďalšej
Dokončila sa druhá etapa rekonštrukcie chodníka   etape by chceli   vymeniť strešnú krytinu na celom
kostole a dokončiť fasádu  na druhej bočnej stene.
od domu s.č. 221 po s.č. 331.

85 rokov
Pavol MARČEK                  
Anna TVRDOŇOVÁ
90 rokov
Martin BALÁŽ   
93 rokov
Blažej MARČEK
Dokončilo sa položenie asfaltového koberca na miestnych komunikáciách „U  Marčekov, Na Doline,
U Vaclávov“ a pri kostole.  
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