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  OSUSKÝ  

OBČASNÍK  
 

 

 

 

Číslo 1                            Ročník 8                              január –apríl 2016 

 

 

    Okrem teplých slnečných lúčov, prvých rozkvitnutých kvetov, k jari 

neodmysliteľne patrí jarné upratovanie.  Okrem čistých príbytkov sa snažíme 

zveľaďovať aj našu obec. Tento rok sa do čistenia Osuského pustili mnohí 

ľudia, ktorí sa snažia, aby sa život v nej zlepšil.  Príklad by sme si mali zobrať 

aj z detí zo ZŠ s MŠ Osuské. Urobili niečo, čo by robilo problém aj mnohým 

dospelým – vyčistili priestory od ihriska až po Brezovku. Ich výsledok 

prekvapil - vyzbierali 7 vriec odpadkov (NEUVERITEĽNÝCH 7 VRIEC 

ODPADKOV).  

  

     Samozrejme, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či je správne, že deti 

musia zbierať  naše odpadky. Možno sa mnohí z vás nad tým  pozastavujú, 

no skutočne nedávame deťom správny príklad.  Napriek ich snahe majú 

pocit, že ich práca vyšla na zmar. Deň po tom, ako sa postarali o to, aby tu 

bolo krajšie, lepšie, reprezentatívnejšie, sa našli ľudia, ktorí mali potrebu ich 

snahu zničiť.  Vyčistené miesta opäť znečistili – vyhodenými matracmi.  

 

     Je najvyšší čas sa správať tak, aby sme boli na  svoje skutky hrdí my, ale 

aj ostatní. Skutočne chceme, aby nám pocit z nášho vodopádu 

znepríjemňovala kopa odpadkov? Aby sme počas nedeľnej prechádzky 

k  priehrade narazili na prekážku v podobe rozhádzaných a rozfúkaných 

odpadkov? Vyberme si, v akej dedine chceme žiť.  
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Z jednania obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 17.2.2016: 

a/ schválilo:  

-VZN 01/2016  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  
na trhovom mieste obce Osuské 
- dohodu o zriadení spoločného  hasičského a záchranného zboru 
s      obcou Jablonica , uzatvorenou v zmysle Z. 314/2001 – zákon o ochrane  
pred požiarmi  
- v zmysle VZN 1/2009 – o poskytovaní dotácií, dotácie pre spoločenské  

organizácie na rok 2016 , 

b/ vzalo na vedomie :  
 - žiadosť Daniela Lukáča o odkúpenie budovy súp.č.168 a o ďalšom     
postupe riešenia žiadosti rozhodne na najbližšom jednaní obecného  
zastupiteľstva. 
- žiadosť Jozefa Mihaloviča , Osuské č.292 o zníženie nájomného za  
  budovu sýpky, súp.č. 282  

 

  

 

 

OZNAM 
 

V zmysle VZN č. č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  oznamujeme občanom, že 
do 31.5.2016 je splatná daň z nehnuteľností, poplatok za psa a za 
komunálny odpad. Uvedené poplatky môžete zaplatiť v :  
 

 pondelok, utorok ,štvrtok od 07:30 – 14:30 ,  

 stredu od 07:30-17:00 , 

 piatok od 07:30 – 14:00 
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Z listov spoločenskej kroniky ... 

 

 
Spomienka 

 

 Dňa 15.marca 2016 sme si pripomenuli 61 . nedožité narodeniny pani 
Margity Barcajovej , ktorá nás navždy opustila  dňa 21.augusta   2015. 
Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich  srdciach zostáva navždy s 
nami. 
Spomínajú  manžel, synovia. 
                                Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. 

 
 
 

 
 
Vítame medzi nami  

 
 Veronika Reháková 
 Peter Zubák  

 

     Opustili nás  

     

     Ján Pecen 74  

     Ján Oláh    69 

 

Jubilanti  január- apríl 2016  

Anna Halabrínová  91     Mária Křupalová  60 

Stanislav Jurík 70     Anna Sasáková   60 

Jiřina Hološková  70     Anton Sedlák  60 

Viktor Herasimov 60 

 

Blahoželáme jubilantom a prajeme im šťastné dni prežité v zdraví, šťastí 

a láske. 
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Zápis detí do 1. ročníka základnej školy 

 

     Vo štvrtok 7. apríla 2016 sa v priestoroch Základnej školy Osuské 

uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Na zápis boli povinní priviesť rodičia svoje 

deti, ktoré sa narodili v období od 01. 10. 2009 do 31. 08. 2010. Zápisu sa 

zúčastnilo 10 detí. Osem detí už dostalo rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí. 

 

     Niekedy rodičia alebo učitelia zistia, že dieťa ešte nie je dostatočne na 

školu pripravené z rôznych príčin:  má zdravotné problémy, problémy 

s rečou, s pamäťou, veľmi časté sú problémy s pozornosťou či 

s grafomotorikou (pripravenosť na písanie v škole). Vtedy sa rodičia obrátia 

na Centrum pedagogicko-psychlogického poradenstva a pre-vencie  

(CPPPaP) v Senici, kde pracujú pedagógovia a psychológovia, ktorí po 

odbornom vyšetrení dieťaťa odporučia odklad školskej dochádzky. Odklad 

pomôže dieťaťu, aby potom bez problémov zvládalo úlohy v škole. Takýto 

odklad má jedno dieťa. 

 

      Jedno dieťa, hoci vyhovelo všetkým požiadavkám na zápise do 1. 

ročníka, ešte čaká na vyjadrenie CPPPaP z dôvodu, že sa narodilo až po 1. 

septembri 2010.  

 

     Všetkým budúcim školákom želám, aby bola škola pre nich miestom, kde 

sa naučia veľa nových vecí, naučia spolupracovať a získajú nových starších 

kamarátov.  

 

 

Zápis do materskej školy 
 

     Zápis detí do materskej školy prebiehal v týždni od 11. do 15. apríla 2016. 

Rodičia si vyzdvihli 6 prihlášok. Ak majú ešte niektorí rodičia záujem 

o umiestnenie svojho dieťa do materskej školy, prihlášku si môžu vyzdvihnúť 

v materskej škole. 

 

                                                                      Mgr. Ivana Bucalová 

                                                                  riaditeľka ZŠ s MŠ Osuské 
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MÁJ – mesiac venovaný matkám 

 

Každoročne druhá nedeľa v máji patrí matkám. 

Žene, ktorá nám darovala život, ktorá stála pri nás 

po nociach, utierala nám slzy pri rozbitom kolienku 

či presedela dni a noci, keď sme boli chorí. Žena, 

ktorá nás  toho naučila v živote mnoho. Tento rok 

nám vyšiel tento krásny sviatok na 8. mája. 

Nezabudnite preto svojím mamičkám, babičkám 

vyjadriť svoju veľkú vďaku a lásku.  

My pripájame jeden krátky veršík pre všetky mamy a babky. 

 

Jedno slovo jediné, 

pre nás je tu potrebné. 

Jeden človek jediný, 

dá nám viac ako iní, 

iba ona ľúbi, miluje, 

všetok čas obetuje. 

Ďakujem, mami, ďakujem, 

že život svoj mi obetuješ, 

za tvoju lásku bezhraničnú 

za výchovu náročnú, 

ďakujem za možnosť žiť, 

s vami tu dnes byť. 

Nezabudnem na noci prebdené, 

za láskavé slová denné. 

Ďakujem, že ma miluješ, 

a život mi dennodenne daruješ. 

 

ĎAKUJEME! 
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Udalosti v roku 2016 

 
Pochovávanie base 

Už len v spomienkach spomíname na úspešnú akciu, ktorá sa uskutočnila 

30. januára 2016 V KD. Fašiangy sme sa rozhodli osláviť tak, ako sa patrí. 

Najskôr si prišli na  chuť  tí  najmenší v prezlečení za rôzne masky. Deti si 

zatancovali a nasmiali sa. Každá maska odišla s malou drobnosťou. Neskôr 

DjLukasa vystriedala Osuská kapela, ktorá nám hrala až do ranných hodín.  

Nakoniec sme  pochovali našu basu Eleonóru a rozlúčili sa s ňou opäť na 

rok. Počas celého večera sa predávali tradičné zabíjačkové špeciality. 

Nakoniec sa treba poďakovať všetkým tým, ktorí pomohli zorganizovať takú 

akciu. Veríme, že o rok sa stretneme ešte vo väčšom počte. 

 

Oslobodenie obce  

7 apríla 2016 sme si tradične pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej 

obce. Aspoň na chvíľku sme sa pozastavili pri každodenných povinnostiach 

a zamysleli sme sa, čo tento deň znamená. Pocítili sme slobodu, 

neobmedzenosť a najmä pocit, že nechceme opakovať chyby minulosti. Ako 

píše pamätná tabuľa pri obecnom úrade: „VĎAKA SOVIETSKEJ ARMÁDE 

ZA OSLOBODENIE OSUSKÉHO 7. IV. 1945“ 

 

Kam za kultúrou v nasledujúcom mesiaci:  

 

Stavanie mája  sa uskutoční 29.4.2016 piatok o 16,00 pred Obecným 

úradom Osuské. V programe vystúpia deti zo ZŠ Osuské a atmosféru 

dotvorí Osuská kapela. 

 

 „ Osuská kapela“  v spolupráci s ZO JDS Senica Vás pozýva v 

piatok 6. mája 2016 o 16,00 do Domu kultúry v Senici na "Majáles" 

spojený s krstom 1.CD - Osuská kapela, "...pre radosť a 

potešenie..." Ako hosť a krstná mama vystúpi Oľga Baričičová. 

Vstupné je 2 €.  
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Dôležité telefónne čísla 

 

Integrovaný záchranný systém  (hasiči, lekárska služba a polícia)  112 

Hasiči  150 

Lekárska služba  155 

Polícia  158 

Poruchy voda  0800121333 

Plyn  0850111727 

Elektrina  0800111567 

Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129 

Detská linka záchrany:  0800 112 112 

Linka pomoci obetiam násilia: 0850 111 321 

Linka dôvery:  02/44460606 

 

Predstavujeme slávnych rodákov II. 
 
Ďalším významným rodákom obce Osuské je Dr. Ing. Štefan Janšák. Práve 
on sa považuje za významnú a všestrannú osobnosť slovenského národa. 
Patrí k zakladateľom archeológie, čo potvrdzujú jeho mnohé archeologické 
nálezy.  
 
Narodil sa v roku 1886 a pochádzal z remeselnícko-roľníckej evanjelickej 
rodiny. Jeho talent objavil senický právnik Štefan Fajnor, ktorý ho podporoval 
vo vzdelávaní.  
 
Svoju pozornosť zasvätil aj politike. Prvú veľkú diplomatickú úlohu zakúsil na 
pozícii referenta pre verejné práce na Šrobárovom ministerstve. Už v roku 
1920 ho považovali za hospodárskeho experta, čo mu zaručilo účasť na 
Parížskej mierovej konferencii (konferencia po I. sv. vojne). Po II. sv. vojne 
dostal významnú a ťažkú úlohu – pomoc pri obnove vojnou zničeného 
Slovenska. Na svoju rodnú obec nikdy nezabudol a vzťah k Osuskému 
vyjadrili v románoch „Boli časy, boli...“ a „Posledný suplikant“, v ktorých 
opísal práve svoje detstvo. Zákutia jeho života odhaľuje dokumentárny film 
nakrútený Slovenskou televíziou – Štefan Janšák. 
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Zber triedeného odpadu 2016 

(plasty,sklo, kovové obaly) - oprava termínov 
 

     V občasníku č.3/2015 boli zverejnené nesprávne termíny vývozu v 
 7 -12.mesiaci.  Za vzniknutú chybu sa všetkým ospravedlňujeme. Správne 
sú nasledovné termíny vývozu: 

 

Oznam: 

Coop Jednota Senica oznamuje ,že od 1.5.2016 sa mení otváracia doba 

v predajni potravín vOsuskom nasledovne: 

- pondelok , streda               6,00-12,00   13,00 – 15,30 

- utorok, štvrtok, piatok      6,00-12,00   13,00 – 16,30 

- sobota                                  6,00-11,00 

- nedeľa                                  zatvoren 
 

Vydané dňa:27.4.2016. Vydáva OÚ Osuské.   Redakčná rada:  Andrea Varcholová , Monika 

Varcholová   Za obsah jednotlivých článkov zodpovedá ich autor.                                                              

Neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné. 

Mesiac     Deň Čas 

Apríl     28. 07:00 

Máj     26. 07:00 

Jún     30. 07:00 

Júl     28. 07:00 

August     25. 07:00 

September     29. 07:00 

Október     27. 07:00 

November     24.              07:00 

December - -    

Január2017     12. 07:00 


