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                 Trenčiansky samosprávny kraj 

                        Tlačová správa      

        

   

 

Trenčín, 11. september 2017 

V Omšení sa oslavovalo, obec sa dožíva 685 rokov 

Dňa 9. septembra 2017 sa v obci Omšenie konali oslavy na počesť 685. výročia prvej písomnej zmienky. 

Odovzdávali sa ocenenia za prínos obci a Ceny starostu obce, krstila sa aj monografia o Omšení. 

Obec Omšenie je známa najmä vďaka veľkému množstvu kvalitnej pitnej vody v Strážovských vrchoch. Prvá 

písomná zmienka o obci pochádza z roku 1332. Práve toto jubileum oslavovali obyvatelia Omšenia a ich 

hostia v sobotu 9. septembra. Podujatie slávnostne otvoril starosta obce Alojz Marček a predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Dejiny našej obce sú neoddeliteľnou súčasťou nás 

všetkých, a preto by sme nemali zabúdať na historické korene ani na významné veci, ktoré vykonali naši 

predkovia,“ povedal starosta obce Omšenie Alojz Marček. Monografiu o Omšení slávnostne pokrstil práve 

miestny starosta spolu s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozefom Trstenským. 

V rámci kultúrneho programu vystúpila domáca dychová hudba Omšeňanka, folklórna skupina Dolina 

Omšenie a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Omšenie. Oslavy 685. výročia obce finančne 

podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. „Pre každú obec alebo mesto v Trenčianskom kraji je oslava 

prvej písomnej zmienky naozaj výnimočným dňom. Pri tejto príležitosti by som rád vedeniu obce 

a obyvateľom zaželal veľa úspechov. Bol som tu už veľakrát na rôznych podujatiach a vždy sa sem rád 

vrátim. V Omšení pôsobí naozaj veľa organizácií. Spomeniem dobrovoľných hasičov, poľovníkov alebo 

Omšeňanku. Práve tieto zoskupenia tvoria tvár obce Omšenie,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

V rámci podujatia sa v obci konala aj prehliadka výstavy Minulosť a súčasnosť Omšenia a slávnostný 

sprievod obcou. Okrem bohatého umeleckého programu mohli návštevníci v sobotu vidieť aj ohňostroj. 

Oslavy 685. výročia prvej písomnej zmienky o Omšení pokračovali aj v nedeľu 10. septembra slávnostnou 

svätou omšou Agapé na nádvorí kostola, koncertom speváčky Hanky Servickej a futbalovými zápasmi TJ 

Žihlavník.  

 

 


