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Číslo 3                 Ročník 3                    máj - august 2008 

 
Na úvod tohto vydania „Osuského občasníka“ uverejňujeme list jedného nášho 
spoluobčana. Na jeho žiadosť nezverejňujeme jeho meno. Text uverejňujeme 
v nezmenenej podobe:  
     „ Vážený pán starosta chcem Vás týmto požiadať o uverejnenie môjho 
príspevku v „Osuskom občasníku “.  
     „Vážení spoluobčania, dovolím si na zamyslenie Vám všetkým,  dotknúť sa 
dvoch problémov. Počúvam ich v poslednej dobe pri rozhovoroch na ulici alebo 
v krčme. Začiatkom roka boli v obci osadené nové dopravné značky. Ako mi je 
známe bolo tak urobené na  podnet mnohých občanov, ktorým sa nepáči 
parkovanie kamiónov v obci. Starosta obce po konzultácii s dopravným 
inšpektorátom v Senici spracoval pasport dopravného značenia v obci. Poslanci 
obecného zastupiteľstva ho určite zodpovedne posúdili a potom schválili. Obec 
zabezpečila osadenie dopravných značiek. Dnes po  pol roku od realizácie tohto 
značenia počúvam zaručené krčmové správy, že dopravné značenie je nesprávne 
a dá sa s tým vybabrať a podobne. Na jednej strane  je snaha vyhovieť požiadavke 
občanov aby nám kamióny neparkovali po uliciach, na druhej strane  sa tieto 
opatrenia zo strany vodičov nerešpektujú. Potom sa šíria  reči, ako sme s tým 
vybabrali a podobne. 
    Stretol som jednu občianku a medzi rečou mi  hovorí: “Ale je tu na ulici a pri 
kontajneroch bordel, samé papiere, plastové fľaše, plechovky. Ten starosta to 
nevie upratať?“ Opýtal som sa jej či videla, že by to hádzal na zem starosta. 
Odpovedala mi, že nie. Nedalo mi opýtať sa jej, či náhodou niekoho konkrétne 
nevidela a neupozornila, že odpadky patria do koša. Jej odpoveď mi vyrazila dych. 
„Načo, ja sa s nikým hádať nebudem, však je to na obecném a nezamestnané to 
upratajú .“  Myslím si, že ďalší komentár je zbytočný. 
       Môže byť snaha či už zo strany starostu obce alebo poslancov obecného 
zastupiteľstva o udržanie poriadku akákoľvek, môže byť v dedine 100 dopravných 
značiek. Pokiaľ nebude ochota  a snaha nás všetkých občanov o to aby sme tu mali  
poriadok, aby sme si udržiavali ulice čisté, aby sme rešpektovali určité pravidlá a 
rešpektovali sa navzájom, tak naša obec bude vyzerať tak ako vyzerá. Dopravné 
značky tu nie sú pre starostu, pre poslancov. To čo nazývame obecné, nie je 
starostu  obce ani poslancov,  je to nás všetkých. “ 
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Z jednania obecného zastupite ľstva:  

 

Dňa 17. 06. 2008 sa konalo riadne zasadnutie OZ 

- poslanci prejednali vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Róberta Laláka. 
Na jeho miesto nastúpil p. Jozef Olah 

- poslanci prejednali záverečný účet obce za rok 2007 

- prejednali návrh na prijatie úveru pre obec s určením na investičné akcie 
obce vo výške 2.700.000,- Sk  

- schválili a odsúhlasili zrušenie právnej subjektivity Základnej školy s 
materskou školou k 01. 09. 2008. Škola bude vedená ako samostatná 
organizačná jednotka obce 

- prejednali a odsúhlasili zmluvu o vypracovaní architektonickej štúdie pre 
územné konanie - rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, 
sadové a parkové úpravy v obci 

- prejednali a odsúhlasili žiadosť p. Martiny Králikovej o odkúpenie 
pozemku parc. č. 24/5 

 

Dňa 12. 08. 2008 sa konalo riadne zasadnutie OZ 

- poslanci prejednali žiadosť p. Evy Harasníkovej o odkúpenie pozemku č. 
576/1. S odpredajom pozemku nesúhlasili. 

- prejednali a odsúhlasili odkúpenie pozemku parc. č. 1124/1 od p. Anny 
Juráňovej. Na uvedenom pozemku je plánovaná výstavba chodníka k 
autobusovej zastávke (k mostu). 

- prejednali správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce 
Osuské zostavený k 31. 12. 2007 

 

Úplné znenie zápisníc z jednania OZ sú k nahliadnut iu na Obecnom 
úrade v Osuskom a zverejnená na webovej stránke obc e 
(www.osuske.sk ) 
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Informácie pre ob čanov:  

 

Oznamujeme občanom, že SAD Trnava pripravuje úpravu cestovných 
poriadkov autobusovej dopravy. Žiadame Vás, aby ste svoje požiadavky 
na úpravy a zmeny v autobusových cestovných poriadkoch z Osuského a 
do Osuského predložili na obecný úrad do 20. 09. 2008.  

 
 
 
Udalosti v obci  
 
Dňa 12. 07. 2008 sa uskutočnil priateľský futbalový zápas s našou 
družobnou obcou  z Českej republiky - Strážovice. Zachovali sme sa ako 
správni hostitelia a súpera sme nechali vyhrať.  
 
 
 
Dňa 19. 07. 2008 sa v KD Osuské uskutočnil Mariášový turnaj - „Veľká 
cena Záhoria“. Turnaja sa zúčastnilo 63 hráčov. 
      1. miesto - Halas Vladimír 
     2. miesto - Nosek Peter  
     3. miesto - Nemec Jozef ml. 
 
 
 
 
 
Pripravujeme: 
 
Verejnú prezentáciu projektovej štúdie na parkové a sadové úpravy, 
rekonštrukciu chodníkov a verejných priestranstiev. Verejná prezentácia sa 
uskutoční v kultúrnom dome v mesiaci september. Presný termín bude 
oznámený verejným rozhlasom a vyvesený na úradnej tabuli obce. 
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Spolo čenská kronika  

 Koľko nás je  

K  31. 08. 2008 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 616 občanov. Z 
toho 329 žien a 287 mužov. 

Opustili nás :   jún  Bzdúšek Ján 

    júl  Lukáček Pavel 

      Zlámala Pavol 

    august  Barcajová Erika 

 

Povedali si áno:  august     Ing. Marián Maco - Ing. Lenka Š čibraná 

           Róbert Sendrei - Lenka Baranová 

 

Naši jubilanti   máj  Karellová Jarmila          85 

      Jozefák Ján    75                        

            Harasníková Viera   70  

          Króliková Anna   60 

      Sloboda Pavol    65 

    jún  Gočál Pavel    60 

      Šlapková Ivanka   60 

    júl  Kopúnková Anna   75 

    august  Ďuriš Martin    92 

      Malatinský Jozef   70 

       

 

Všetkým jubilantom srde čne blahoželáme a želáme pevné zdravie 
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Rada školy pri Základnej škole s materskou školou O suské   
informuje:  
 
 Pod záštitou Rady školy pri ZŠ s MŠ Osuské sa v júni 2008 
uskutočnila dobrovoľná finančná zbierka určená pre skrášlenie a 
drobné opravy vnútorných priestorov školy. Celkovo sme vyzbierali 
13.395,- Sk, z ktorých sme už minuli 3.527,- Sk najmä na farby, 
ktorými sme natierali lavice, stoličky, dvere i nábytok. 
 Veľký podiel na zmenách vo vnútorných priestoroch školy má 
Obecný úrad Osuské. 
 Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým dobrým 
ľuďom, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou pre školu a 
zároveň by som Vás všetkých chcela pozvať, aby ste si vynovené 
priestory školy prišli prezrieť.  
 
      Mgr. Viera Cilíková 
                 predseda rady školy 
 
V rámci údržby školy boli v priebehu mesiaca júl - august vykonané 
tieto práce: 
- vymaľované vnútorné priestory školy - triedy, chodby, umyvárky,  
  WC 
- vymenené okná na kuchyni 
- zateplené steny a osadené nové okná na spojovacej chodbe medzi  
  kuchyňou a jedálňou  
- zrekonštruovaná rozvodná elektrická skriňa 
- opravená vodoinštalácia v kuchyni 
 
Uvedené práce boli financované z rozpočtu obce. Celková cena 
práce a materiálu bola 170.652,-Sk. Všetky práce boli vykonané 
pracovníkmi obecného úradu a brigádnicky. 
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Separovaný zber na rok 2008:      

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC 

Mesiac 
Termín / 2008/ de ň v mesiaci 

Čas zberu 
Plasty, sklo a kovové obaly 

September 25. 7.00 
Október 30. 7.00 

November 27. 7.00 
December 22. 7.00 

 
 

V mesiaci október bude vykonaný zber nebezpečného odpadu. 
Presný termín vývozu bude zverejnený na úradnej tabuli  a 
vyhlásený obecným rozhlasom. 

 
 
Recepty redakcie: 
 
„Mriežkovaný hruškový kolá č“ 

 
Cesto: 
300 g polohrubej múky, 1 lyžička prášku do pečiva, soľ, 100 g 
práškového cukru, 1 vajce, 60 g masla alebo Hery, 5 lyžíc mlieka, 1 
lyžička citrónovej kôry 
 
Plnka: 1/2 hrušiek, 1 lyžica citrónovej šťavy, štipka škorice, 2 klinčeky, 
3 lyžice cukru, 4 lyžice nastrúhaných piškót 
 
Príprava: 
 
Najprv si pripravíme plnku. Zrelé hrušky obielime, vykrojíme jadrovníky 
a dieliky nakrájame na menšie kúsky. V rajnici podlejeme vodou, 
pokvapkáme citrónom, pridáme klinčeky a škoricu a rozvaríme. 
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Potom osladíme, zahustíme nastrúhanými piškótami a dáme 
schladnúť. Medzitým si pripravíme cesto. Múku zmiešame s 
práškom do pečiva, štipkou soli a cukrom, vmiešame vajce a tekutý 
tuk a zapravíme mliekom. Ochutíme strúhanou citrónovou kôrou a 
vypracujeme cesto. Väčší diel rozvaľkáme do kruhu a vložíme do 
vymastenej a strúhankou posypanej formy. Na povrch rozložíme 
hruškovú plnku a mriežky rozvaľkané zo zvyšku cesta. Koláč 
upečieme v predhriatej rúre dozlata. 
 
     Dobrú chuť. 
 
 

 
 
„ Ak má byť život veľkolepý, musíme doň vkladať minulosť i budúcnosť.“ 
       France 
„ Žena túži byť konkrétne milovaná, a nie abstraktne zbožňovaná.“  
       Blondel 
 
„Ni č na svete nemôže nahradiť stratu radosti z práce.“  Weil 
 
„ Miernosťou dosiahneš viac ako prudkosťou a násilím.“ La Fontain 
 
„ Zdvorilosť je ako vzduchová poduška, nie je v nej síce nič, ale predsa 

  zmierňuje údery života.“    Schopenhauer 
 
„ V bohatstve stvrdne ľudské srdce rýchlejšie ako sa vajce uvarí v horúcej  
   vode“       Borne 

 
„ Kto verí, že v živote je viac ako služobníkom, nikdy sa nestane pánom. 
       Dietrich 
 
„Pravé hodnoty síce možno umlčať, ale nemožno usmrtiť. 
       Weigel 
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