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   Číslo 2                 Ročník 4               máj – december 2009 

 
 
                                                                 Viano čný čas ..... 
 
                                      Čas     výnimočnosti,  ale    aj  čas  protirečení.  Čas   
                              darčekov   a    čas  uponáhľanosti. Čas stresov ale aj 
                               čas      zastavenia.   Čas   radosti  pre   jedného,   ale  
                             možno   čas     bolesti   pre  druhého. Čas pre detský   
                             smiech,    ale    pre   niekoho    iba   čas    trpkosti   a 
                            osamelosti.  Bolo   by  pekné, ak by sa tento čas   stal  
                            pre    všetkých    tých,   ktorí  sa   radujú,   ale  aj  pre  
                          tých,  ktorí  možno    smútia,   krehkou    a    vzácnou   
                        kvetinou, žiariacou ako mesiac na nebi za kúzelnej noci. 
Je to aj čas, kedy sú ľudia k sebe pozornejší, kedy si navzájom viac ako 
inokedy, želajú samé pekné veci. Svet asi nikdy nebude dokonalý, čistý a 
svetlý, lebo je plný rozporov a protirečení.... 
 
     Možno práve  preto a možno práve v takýto čas si uvedomujeme, akí sme 
vlastne šťastní. Lebo život je viac ako iba maličkosti, pre ktoré sa z času na 
čas trápime. Jeho zmysel netkvie v pozemských materiálnych veciach, ale 
viac v hľadaní krásna a toho, čo je ukryté v hlbinách našich duší.  

 
          VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaanniiaa,,  žžeelláámm  VVáámm  pprrííjjeemmnnéé  aa  ppookkoojjnnéé  pprreežžiittiiee  VViiaannooččnnýýcchh  
ssvviiaattkkoovv  aa  vv  nnoovvoomm  rrookkuu  22001100  vveeľľaa  zzddrraavviiaa,,  ššťťaassttiiaa,,  aa  úússppeecchhoovv  vv  oossoobbnnoomm  aa  
pprraaccoovvnnoomm  žžiivvoottee..  
  
          ZZáárroovveeňň  VVááss  ppoozzýývvaamm  nnaa  VViiaannooččnnýý  kkoonncceerrtt ,,  kkttoorrýý  ssaa  uusskkuuttooččnníí      
ddňňaa  2222..  1122..  22000099  oo  11770000  hhoodd..  pprreedd  bbuuddoovvoouu  CCOOOOPP  JJeeddnnoottaa..  
  
  
                                                                            Ing. Anton Fiala 
                                                                       starosta obce Osuské 
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              Z jednania obecného zastupite ľstva:  
 

     3. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa               

    11. 06. 2009, kde poslanci prejednali  : 

- záverečný účet obce za rok 2008 
- VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb 
- návrh na zakúpenie vybavenia posilňovne v budove ZŠ s MŠ 
 

 Mimoriadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa               

18. 06. 2009, kde poslanci prejednali a schválili: 
- opravy sôch v obci - sv. Vendelína, sv. Panny Márie, sv. Trojice,  sv. Floriána, 
  sv. Jána Nepomuckého a pomník padlých v I. svetovej vojne 
 

4. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa               

   13. 08. 2009, kde poslanci prejednali a schválili : 

- VZN č. 3/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ o výške 
   príspevku na činnosť školského klubu a o výške príspevku na úhradu 
   nákladov v školskej jedálni 
 

5. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa               

   15. 10. 2009, kde poslanci prejednali a schválili : 

- úpravu rozpočtu 
- komisie k vykonaniu fyzickej inventarizácii majetku obce 
 

6. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa               

   15. 12. 2009, kde poslanci prejednali a schválili : 

- VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
   odpady a drobné stavebné odpady 
- VZN č. 5/2009 o dani z nehnuteľnosti 
- v roku 2010 sa poplatky za dane z nehnuteľnosti a miestne dane nezvyšujú 
- VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ 
- rozpočet obce na roky 2010 - 2012 
- pracovný poriadok zamestnancov obce a zásady hospodárenia s majetkom 
  obce 

Úplné znenie zápisníc zo zasadnutia OZ a úplné znen ie VZN je k 
nahliadnutiu na Obecnom úrade v Osuskom a zverejnen é na webovej  
 stránke obce www.osuske.sk  
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Aký bol rok 2009:    

       Za niekoľko dní sa skončí rok 2009. Rok ktorý bol všeobecne nazvaný 
rokom „krízovým“. Aj  napriek zlej finančnej situácii   sa nám podarilo 
zabezpečiť chod obce na požadovanej úrovni.  Finančné  prostriedky v 
rozpočte  obce  postačili na pokrytie všetkých základných potrieb ( zimná  
údržba  komunikácií a údržba verejných priestranstiev a celoročná údržba 
majetku obce, poplatky za verejné osvetlenie, zabezpečenie chodu ZŠ s 
MŠ). Okrem tohto boli v obci v priebehu roka zrealizované nasledovné 
práce:                                                                                                             
- v mesiaci marec  -  apríl  bola  dokončená  rekonštrukcia  domu  smútku  
 

- v  mesiaci   jún - júl   bola    vykonaná   rekonštrukcia   časti   oplotenia  a 
  údržba     zariadení   v   areáli   Družstevník    Osuské.    Práce vykonávali 
  vo svojom  voľnom čase   futbalisti.   

- v mesiacoch júl a august   sa   vykonali nátery vonkajšieho oplotenia ZŠ s 
  MŠ.  Finančné   prostriedky  získala  škola z   ENVIROROPJEKTU. Touto 
  cestou   sa chcem   poďakovať  zamestnancom   školy   a   rodičom,  ktorí 
  sa podieľali na prácach pri natieraní plota.     
 

- v mesiaci august  -  september :                                                                          
- bola    vybudovaná   v  budove  ZŠ  s    MŠ     v  bývalom   sklade   paliva, 
   posilňovňa.  Materiál    zabezpečila obec. Práce  vo  svojom voľnom čase 
   vykonali:  Marcel Herasimov,  Peter Černek, Lukáš Bucala a Jozef Barcaj 
-  boli vykonané reštaurátorské práce na sochách sv. Vendelína, sv.  Panny 
   Márie,   sv. Trojice,   sv.  Floriána,   sv.  Jána   Nepomuckého   a   pomník 
  padlých   v    I. svetovej   vojne                                                                                                                         
 

- v  mesiacoch  september  a  október bola vykonaná rekonštrukcia priekop 
   na  ulici Zámyjavská                                                                                                     
 

- v mesiaci jún sme predložili projekt na vykonanie rekonštrukcie verejných 
   priestranstiev  v  obci.  Bola  podaná  žiadosť  o  pridelenie prostriedkov z 
  fondov EÚ. Zatiaľ do doby vydania časopisu nebol známy výsledok, či bol 
  projekt úspešný.                                                                                                                 
 

- v    mesiaci   október  bol  spracovaný  projekt  na  vykonanie revitalizácie               
   Osuskej lipy a úpravy jej  okolia (osadenie lavičiek,   informačné tabule) a 
  vybudovanie časti chodníka pri Osuskej Lipe“. Vyhodnotenie bude známe                 
   do konca mesiaca marec 2010. 
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                Spolo čenská kronika  
             Koľko nás je  

K  15. 12. 2009 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 609 občanov. Z toho 
320 žien a 289 mužov. V období od 1. 5. 2009 do 15. 12. 2009 sa narodilo 7 detí. 
Zomreli 3 občania. 

 

Opustili nás :                                             máj           Ferencová Marta  

                                                                   jún            Kolesíková Mária 

                                                                                  Jurovatá Anna       

Vítame medzi nami:                                 jún             Gašpárková Jana 

                                                                  júl               Peterka Ivor 

                                                                                   Herák Michal 

                                                           august              Mihalovič Jakub 

                                                           október             Veselá Veronika 

                                                                                   Veselá Erika 

                                                         november           Malíková Diana 

Povedali si áno:         

                               Milan Kanko (Šaľa) - Dana Šintalová (Osuské) 

Naši jubilanti          

máj      Miroslav Segíň               60             august         Ružena Olahová        80                        
              Štefan Mikuš                  80          september      Ján Petráš                65              
            Mária Juríková               65            október          Oľga Gašpárková     65       
             Kristína Valová               85                                Barbora Pípová        70      
 jún      J ozefína Jozefáková       75         november       Viliam Laurinec          65             
          Terézia Fialová                75                               Helena Mikušová       70      
 júl      Ľubomír Barcaj                 65          december       Mária Lukáčová         80        
          Jozef Krolik                      70 

 

          Všetkým jubilantom srde čne blahoželáme a želáme pevné zdravie. 
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Zaujímavosti:  

 

Pán Jaromír Sasák a pán Štefan Mihalovič našu obec reprezentovali: 

- dňa 06. 06. 2009  =  TRNAVSKÁ 100 - beh 

- dňa 27. 06. 2009  =  TESLÁCKA 100 - beh  

- dňa 22. 08. 2009  =  ŠPAČINSKÁ 100 - beh    

 
 Dňa 11.7.2009 sa na futbalovom ihrisku Družstevníka Osuské uskutočnil 
futbalový turnaj pri príležitosti osláv 60.výročia vzniku organizovaného 
futbalu v  Osuskom .Turnaja sa zúčastnili  futbalové mužstvá TJ Sokol  
Strážovice z ČR , TJ Družstevník  Hradišťe pod Vrátnom, OŠK Dolná Krupá 
a Družstevník Osuské.  
 V prvom zápase turnaja nastúpili proti sebe mužstvá Strážovíc a domáceho 
Osuského. Po vyrovnanom zápase sa v riadnom hracom čase skončilo 
stretnutie remízou 2:2. Na pokutové kopy zvíťazili futbalisti Strážovíc 5:3 
a postúpili do finále. V druhom stretnutí nastúpili proti sebe futbalisti Hradišťa 
pod Vrátnom a  OŠK Dolná  Krupá. Stretnutie sa skončilo remízou 1:1. Na 
pokutové kopy zvíťazila Dolná Krupá 5:3 a stala sa druhým finalistom.  
V stretnutí o víťaza turnaja nastúpili proti sebe  futbalisti Dolnej Krupej 
a Strážovíc. 
 Vo vyrovnanom zápase boli  úspešnejší futbalisti Dolnej Krupej. Vyhrali 1:0 
a stali sa víťazom turnaja. Program turnaja pokračoval stretnutím o 3. a 4 
miesto, v ktorom nastúpili proti sebe futbalisti Hradišťa pod Vrátnom 
a Osuského. Po dramatickom závere  vyhralo Osuské 5:4 a obsadilo 
v turnaji 3. miesto. 
     Ďalšou časťou programu bol priateľský exhibičný zápas starých pánov 
Brezovej pod Bradlom proti starým pánom Osuského. Výsledok stretnutia je 
nepodstatný, starí páni však ukázali všetkým prítomným, že futbal v žiadnom 
prípade hrať nezabudli a  niektoré akcie a góly sa vyrovnali tým ligovým. 
 

    Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ s MŠ Osuské. 
 

      Po oficiálnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien oslavy pokračovali  
tanečnou zábavou v kultúrnom dome .Do skorých ranných hodín  
bavila všetkých prítomných hudobná skupina Trend z Cífera. 
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     Dňa 8. augusta sa v KD uskutočnil  mariášový turnaj „Veľká cena 
Záhoria“ za účasti 80 hráčov mariášu.  
 

       Dňa 15. augusta sa v areáli Kultúrneho domu sa konala už tradičná 
poľovnícka zábava. Naši poľovníci pripravili pre všetkých výborný divinový 
guláš a ďalšie špeciality z diviny. 
 

     Dňa 3. októbra sa uskutočnil šachový turnaj detí a mládeže v KD. 
Usporiadateľom turnaja bol šachový klub Osuské. Zúčastnilo sa ho celkov 
100 detí z okresov Senica, Trnava, Bratislava, Skalica a Myjava.  

 
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami  (Jn 1,14) 

 
 Uplynulo už viac ako 2000 rokov od noci, uprostred ktorej 
zaznel anjelský spev: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle. 
 O niekoľko dní si všetci opäť pripomenieme túto radostnú 
zvesť, toto prekvapujúce pozvanie. 
 V dnešnej dobe sme svedkami toho, že pre mnohých z tohto 
úžasného prejavu Božej lásky a dobroty voči nám zostal len názov, 
pomenovanie, bez vnútornej súvislosti. Vianoce bez Krista sú ako 
auto bez benzínu, ako práčka bez vody, ako „cisárove nové šaty“ … 
 Pre tých však, ktorí  ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi: 
tým, čo uverili v jeho meno … (porovnaj Jn 1, 12) 
 Všetkým ľuďom dobrej vôle v našej obci prajem, aby ste pustili 
tento zázrak Vianoc do svojich sŕdc a príbytkov a prežili i v tomto 
roku požehnané a pokojné Vianočné sviatky a nádej plynúca z tohto 
vianočného posolstva nech Vás všetkých sprevádza i po celý budúci 
rok. 
 Zvlášť srdečne pozdravujem všetkých bratov a sestry 
katolíckeho i evanjelického spoločenstva, veď práve z tajomstva 
Ježiša Krista, pravého Boha i človeka sa smieme volať kresťanmi. 
 

Váš farár Pavol Böhm. 
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Separovaný zber na rok 2010:   

V roku 2010 budú technické služby Senica vykonávať zber sepa-               
rovaného odpadu v nasledovných termínoch: 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC 

Mesiac 
Termín / 2010/ de ň v mesiaci 

Čas zberu 
Plasty, sklo a kovové obaly 

Január 21. 7.00 
Február 25. 7.00 
Marec 25. 7.00 
Apríl 29. 7.00 
Máj 27. 7.00 
Jún 24. 7.00 
Júl 29. 7.00 

August 26. 7.00 
September 30. 7.00 

Október 28. 7.00 
November 25. 7.00 
December   

Január 2011 20. 7.00 
  

        ZZbbeerr  kkoommuunnáállnneehhoo  ooddppaadduu  ((vvýývvoozz  ppooppoollnníícc))  vv  rrookkuu  22001100  ssaa  bbuuddee  
vvyykkoonnáávvaaťť::    
  
--  oobbeecc  aa  zzááhhrraaddkkoovváá  oossaaddaa  OOPPEENNDDAAKKYY  vv  nneeppáárrnnyy  ttýýžžddeeňň,,  vvžžddyy  vv  uuttoorrookk,,  
    11..  vvýývvoozz  vv  rrookkuu  22001100  bbuuddee  vv  uuttoorrookk  0055..  jjaannuuáárraa  ..    
        
--  vv  oossaaddee  RRáássnniikk  aa  vv  ččaassttii  vvooddáárreeňň  vv  ppáárrnnyy  ttýýžžddeeňň  vvžžddyy  vvoo  ššttvvrrttookk..    

          11..  vvýývvoozz  vv  rrookkuu  22001100  bbuuddee  vvoo  ššttvvrrttookk    1144..  jjaannuuáárraa  .. 
 
                     Posledný vývoz v roku 2009 sa uskuto ční: 
                 - obec a ZO OPENDAKY 22. decembra (utorok)  
                 - Rásnik a vodáre ň  31. decembra  (štvrtok) 
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                Kapustnica so šošovicou s hubami a klobásou  

           100 g šošovice., 10 g sušených húb., mletá rasca., bobkový 
list., 250 g kyslej kapusty., 40 g údenej slaniny., malá cibuľa., 30 g 
hladkej múky., mletá červená paprika., mleté čierne korenie., 150 g 
údenej klobásy., soľ                                                                              
             Vopred namočenú šošovicu a sušené huby uvaríme spolu s 
mletou rascou a bobkovým listom do polomäkka. Potom pridáme 
pokrájanú kyslú kapustu a dovaríme. Údenú slaninu pokrájame na 
malé kocky, rozškvaríme, pridáme cibuľu posekanú nadrobno, 
speníme, zaprášime múkou a opražíme. Odstavíme, primiešame 
mletú červenú papriku a vlejeme do polievky. Nakoniec okoreníme 
mletým čiernym korením, pridáme pokrájanú údenú klobásu, osolíme 
a povaríme 20 minút. 

Viano čný pun č 

½ l čierneho čaju., 200 g cukru., ½ l bieleho vína, kôra z polovice 
pomaranča a z polovice citróna., 3 klinčeky., kúsok celej škorice., 
šťava z dvoch pomarančov a dvoch citrónov., 2 dl rumu., ½ dl 
koňaku                                                                                                   
            Do horúceho čaju zamiešame cukor. Vo víne uvaríme kôru z 
pomaranča a citróna, klinčeky, škoricu a zmiešame s čajom. 
Pridáme šťavu z pomarančov a citrónov, rum a koňak. Podávame 
horúce v širokých pohároch. 

 

Zrnko múdrosti  

„ Nijaký úplatok a nijaké odporúčanie nám neotvoria brány raja, iba 
  srdce, ktoré milovalo. 
                                                                                  Johannes Leppich 
                                                    
„ Najnebezpečnejšie choroby srdca sú vždy nenávisť, závisť a lakomosť.“ 
 
                                                                                  Pearl S. Bucková 

 „Vydané dňa: 18. 12. 2009 
Vydáva Obecný úrad Osuské. 
Adresa: Obecný úrad Osuské, E. Lehockého 38, 906 12 Osuské.  
Redakčná rada: Ing. Anton Fiala,  Anna Mihalovičová,  Oľga Michálková.  
Inzercia: 6587 217,  e- mail: obec.osuske@stonline.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah jednotlivých 
článkov zodpovedá ich autor. Stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými 
príspevkami. Nepredajné. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


