
 

Zber triedeného odpadu v roku 2017 

(plasty, sklo a kovové obaly) 

 

Mesiac Deň Čas 

Január 12. 07:00 

Február 23. 07:00 

Marec 30. 07:00 

Apríl 27. 07:00 

Máj 25. 07:00 

Jún 29.  07:00 

Júl 27.        07:00 

August 31.  07:00 

September 28.        07:00 

Október 26.  07:00 

November 30.  07:00 

December      -      - 
Január 2018 11.        07:00 

 

 
Všetkým občanom a čitateľom prajeme príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a úspešný rok 2017.  
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Číslo 2                          Ročník 8              december  2016 

 

Vážení spoluobčania , 

     pomaly  a  sviatočne k nám prichádzajú sviatky Vianoc a Nového 

roka, prichádzajú k nám ticho a nenápadne. Nežne nám zaklopú na 

dvere a prinesú čas rozžiarených detských očiek, radosti, zázrakov 

a prianí. Je to obdobie, kedy si akosi intenzívnejšie  uvedomujeme 

silu priateľstva, lásky ,obetavosti a ľudskej spolupatričnosti. 

Pripravme sa na ne a prežime ich so všetkým čo k tomu patrí ,v 

dušiach nech sa nám rozhorí krásny pocit, na stole nech zavoňajú 

vianočné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu 

pohody a radosti. Nech plamienok blikajúcej sviečky ,ako symbol 

blížiacich sa Vianoc osvieti naše srdcia, naše vnútro. 

     Želám Vám všetkým v mene svojom a v mene poslancov 

obecného zastupiteľstva , aby ste nasledujúce krásne vianočné dni 

mali naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám 

vnútornú silu, radosť z malých i veľkých vecí života. Do nového roku 

Vám želám Veľa zdravia, životného optimizmu, lásky a potešenia z 

ľudí blízkych Vášmu srdcu. 

 
                                                                                      Ing. Anton Fiala 
  starosta obce Osuské 

  

 

 
 

 



 

Z jednania obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 11.5.2016 schválilo: 

- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez 

výhrad 

- použitie prebytku za rok 2015 vo výške  19284,99 EUR ,  na  

tvorbu  rezervného fondu 

- použitie rezervného fondu na financovanie  rekonštrukčných prác 

na budovách, zariadeniach a miestnych komunikáciach v majetku 

obce a na splácanie úveru . 

- vykonanie rekonštrukčných prác na budove súp.č.168 v rozsahu - 

výmena okien, dverí a žumpy, predpokladané náklady 5500,- € 

- nákup veľkoplošnej kosačky s pojazdom  

- dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2016 , 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 06.07.2016: 

- schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Osuské 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 05.10.2016 schválilo: 

- úpravu rozpočtu na rok 2016 -  rozpočtové opatrenie č.2/2016 a 

č.3/2016 

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok  2016  

- „Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 

2015/2016“ 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 30.11.2016 schválilo: 

- rozpočet obce na rok 2017 a berie na vedomie viacročný rozpočet 

na roky 2018,2019   

- úpravu rozpočtu na rok 2016 opatrením starostu obce č.4/2016  

- VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom  poplatku za 

komunálne  odpady a drobné stavebné odpady            

- komisiu k vykonaniu dokladovej inventarizácie za rok 2016 a 

komisiu na vyradeniu majetku  

  

 
 



 

KULTÚRA  

 

  Osuské vo svetle lampiónov 

Zima, dážď, ba dokonca ani vietor neprekazili martinské svetlonosenie 

v Osuskom. Napriek studeným rukám či premrznutým lícam každá jedna 

tvár dieťaťa hmýrila šťastným úsmevom a iskrou v oku. Za pomoci 

Obecného úradu v Osuskom sa im podarilo pripraviť program plný 

posolstva. Zaspievali notoricky známe piesne, pri ktorých ich doprevádzala 

Osuská kapela. Dojem z ich úprimného vystupovania a pravdivých slov 

v ich predstavení ešte viac umocnil veľkolepý príchod na koňoch. Na konci 

predstavenia deti rozsvietili svoje lampióny a pozvali všetkých prítomných 

do sprievodu. Lampiónový sprievod sa nemeral na dĺžku, ale na množstvo 

rozsvietených lampiónov. Každé jedno dieťa si s hrdosťou nieslo to svoje 

a s prekvapením sledovalo svetielko vo vnútri. Po deťoch sa už úlohy ujala 

samotná Osuská kapela, ktorá pokračovala vo vyspevovaní piesní 

a zamestnankyne ZŠ s MŠ Osuské, ktoré si pre všetkých pripravili malé 

pohostenie. Každý sa mohol zohriať pri varenom víne alebo teplom čaje či 

pochutiť si na napečených koláčoch. Treba poďakovať aj všetkým ľuďom, 

ktorí prispeli malou či veľkou sumou deťom do ich pokladničky. V Osuskom 

sa zrodila ďalšia milá udalosť, ktorá sa, dúfajme, stane novou tradíciou. 

Tradíciou, ktorá nám opäť prikáže spomaliť a spojiť sa pre spoločné 

podujatie.  

 

Adventný koncert sa uskutoční v sobotu 17.12.2016 o 15,00 na námestí. 
V programe vystúpia deti zo ZŠ s MŠ a Osuská kapela, ktorí s vôňou 
vareného vína a horúceho čaju zobudia vianočného ducha v každom 
z vás. 

 

Vážení spoluobčania, v mesiaci december  pripravujeme plán kultúrnych 

a spoločenských podujatí na rok 2017. Chcem Vás týmto požiadať o Vaše 

námety a príspevky do tohto plánu .Môžete ich doručiť do 31.12.2016  

osobne , písomne, telefonicky na obecný úrad  alebo e-mailom . 

e-mail:   obec.osuske@gmail.com                tel. 6587217 

 
 

mailto:obec.osuske@gmail.com


 

Z tvorby našich detí ... 
 
Moja milá babička, celú si ťa schúlim, 
do uška ti zašepkám, že ťa veľmi ľúbim. 
Moja milá babička, darujem ti božtek na líčka, 
Ešte k tomu lásku darujem ti k sviatku, 
zo srdiečka krásnu.  
  (Viktória Ozdinová, Simona Olšovská )  
 
   Moja milá babička, pobozkám ťa na líčka . 
   Si to skvelé stvorenie, či váhaš alebo nie. 
   Mám ťa strašne rada, je s tebou veľká zábava, 
   môžem sa s tebou hrať aj básne ti prednášať. 
   S tebou prežijem krásne chvíle,  

na ktoré, budem spomínať.  
                        (Júlia Pavlíková) 

 

Úspechy detí pokračujú  
 

Osuské deti sú šikovné vo viacerých smeroch a vo svojich úspechoch 
pokračujú aj nadšený bežci SK Jablonica – Lucka Režnáková, Tomáš 
Režnák, Natália Králiková, Dominika Králiková a Jakub Barcaj.  O ich 
úspechoch jasne svedčia ich výsledky:  
 
Záhorácky bežecký pohár:  
Lucia Režnáková – 3 zlaté/4 strieborné/ 3 bronzové medaile  
Tomáš Režnák – 3 strieborné/2 bronzové medaile  
Natália  Králiková – 2 strieborné/7 bronzových medailí  
Jakub Barcaj – 2 zlaté/7strieborných/1 bronzová medaila  
 
Majstrovstvá západného Slovenska družstiev:  
Lucia Režnáková, Natália Králiková – 3. miesto  
Tomáš Režnák – 4. miesto  
 
Majstrovstvá západného Slovenska v cezpoľnom behu  
Lucia Režnáková – 1. miesto  
Natália Králiková – 7. Miesto  
 
Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu  
Lucia Režnáková – 3. miesto (absolútne poradie) a 1. miesto – ročník  2004 

Tomáš  Režnák  - 12 . miesto (absolútne poradie) a 4 miesto – ročník 2004 

Natália Králiková – 24. miesto (absolútne poradie) a 3. miesto ročník 2006 



 

17%

2%

64%

17%

Počet obyvateľov

 do 15 rokov  od 15 rokov do 18 rokov

od 18 rokov do 62 rokov  nad 62 rokov

Rozpočet obce na rok 2017 

 

 

Bežné príjmy 301 500  

Kapitálové príjmy 55 300  

Príjmy finančných operácii 25 200  

Príjmy spolu 382 000  

Bežné výdavky 301 500  

Kapitálové výdavky 62 500  

Výdavky finančných operácii 18 000  

Výdavky spolu 382 000  

 

 

Koľko nás je ? 

 
K 30.11.2016 bolo v obci k trvalému bydlisku prihlásených 602 občanov. 

Z toho 315 žien a 287 mužov. 

Vekové zloženie obyvateľstva: 

 kategória do 15 rokov  ............................ 99 

 kategória od 15 rokov do 18 rokov  .....    14 

 kategória od 18 rokov do 62 rokov  ...... 385 

 kategória nad 62 rokov  ........................ 104 

 

 

 

  



 

Spoločenská kronika  

máj-december 2016 

 

 

Vítami medzi nami  Opustili nás 

 

Ema Černeková  Štefan Mikuš   87  
Michaela Kršteníková  Izabela Reháková  72 

Patrik Adásek 

Rudolf Dycha  

Eliška Samková  

Liana Kováčová 

   

Sľúbili si vernosť: 

Janka Černeková – Mário Virág 

 

Jubilanti 

 

            60      70                                        80 

Čerešník Miroslav  Barcajová Zdenka           Barcajová Filoména 

Ďuriš Martin      Ďuriš Ján                         Hamerlík Jozef 

Harasník Viliam      Havlovič Miroslav            Polakovičová Emília 

Krchňavá Edita                Ollerová Jarmila 

Olšovský Jaroslav      Vulganová Mária 

 

  

 

 

 

 Najstaršou občiankou je pani Anna Halabrínová, ktorá sa dožila 

v apríli 91 rokov. 

 Najstarším občanom je pán Ing. Jozef Barcaj, ktorý sa vo februári 

dožil 87 rokov.  

   

   

 

 



 

ZŠ s MŠ Osuské informuje... 

 
Školský rok 2016/2017 sa slávnostne začal v pondelok 5. septembra 2016. 
Do materskej školy nastúpilo 16 detí. 
Do základnej školy 32 žiakov: 9 prvákov, 8 druhákov, 3 tretiaci a 12 
štvrtákov.  
 
V škole môžu deti navštevovať tieto krúžky :  

 počítačový krúžok 

 tanečný krúžok, 

 šikovné ruky,  

 krúžok anglického jazyka. 

 
Aktivity školy  
 

 16.9.2016-sa 27 žiakov a 2 pani učiteľky vybrali na pešiu turistiku z obce 
Hradisťa pod Vrátnom k zrúcanine hradu Dobrá Voda a späť. 

 18.10.2016- sa žiaci 3.a 4.ročníka vybrali  na vzdelávaciu exkurziu d 

Planetária Hlohovec, kdesi pozreli, ako funguje vesmír a naša slnečná 

sústava. 

 uskutočnil sa už druhý ročník „Šarkaniády“. 

 22.10.2016 si deti pripravili program a darčeky e babičky  deduškov pri 

príležitosti – „Október, mesiac úcty k starším.  

 25.10.2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí, kde rodičia a priatelia 

školy mali príležitosť pozrieť si zmodernizované priestory školy  deti 

i vyučujúcich pri práci. 

 26. 10. 2016 sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili okresného kola vo vybíjanej v 

Senici.  

 16.11.2016 – sa uskutočnil prvý ročník lampiónového sprievodu.  

 03. 12. 2016 deti zarecitovali básničky a pripravili si v KD Osuské 

program pre Mikuláša, ktorý ich obdaril sladkou odmenou. 

 

 

  Informácie poskytla: Mgr. Ivana Bucalová 

  riaditeľka školy  


