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január – august  

 

 

Vážení spoluobčania, 

ani sa nenazdáme a dva mesiace prázdnin budú za nami. Deti ich 

využívajú na sladké nič nerobenie a načerpanie nových síl, aby sa od 

septembra mohli s elánom pustiť do učenia. Pre nás „dospelákov“ 

je to čas dovoleniek a oddychu, ale aj čas „slovenských dovoleniek“. 

Každý prežíva tieto mesiace po svojom. Nemali by sme však ani 

v tomto období zabúdať na to, kde bývame, kde žijeme a kde 

chceme žiť. Mnohí z nás boli na dovolenkách či už v zahraničí alebo 

na Slovensku. Prinášame si mnoho pekných zážitkov a vidíme ako 

tam ľudia žijú. Porovnávame čo je tam lepšie a čo horšie. Čo týmto 

chcem povedať? Mnoho vecí ovplyvniť nedokážeme, mnohé veci 

ovplyvňujú naši politici. Ale to ako vyzerá naša obec, či je tu 

poriadok a čisto je len a len v našich rukách. Je tomu už 3 roky keď 

som mal rozhovor s jedným naším spoluobčanom. Sťažoval si, že  

na ulici a hlavne pri kontajneroch je neporiadok, samé papiere, 

plastové fľaše, plechovky. Rovnaký rozhovor som  mal  nedávno. Čo 

na to odpovedať. Poviem to jedným slovom „Neviem“. 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. 

Želám Vám , aby ste zostávajúce dni týchto prázdninových mesiacov 

prežili v pokoji, zdraví a pohode. 

 

Ing. Anton Fiala 
starosta obce 

 



 

 

 
Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Schválené 13. 03. 2019 

- vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 a plán  
   kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2019, 
- schválilo: 
- v zmysle §24, Z.314/2001 o ochrane pred požiarmi vykonanie preventívnych proti-
požiarnych kontrol v obci do 31.10.2019, 
- dotácie na rok 2019 
 

Organizácia Dotácia  v  € 

Poľovnícke združenie 150 ,- 

Únia žien                                                    150,- 

Futbalový klub TJ Družstevník                600 ,- 

Jednota dôchodcov 300 ,- 

O.Z. Romov-Budúcnosť  150,- 

Individuálne dotácie ,rezerva 50,- 

Spolu 1400 ,- 

- nákup motorového vozidla Dacia Lodgy ,7 miestna verzia v súlade s rozpočtom na rok  
  2019  
- spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie  
  multifunkčného ihriska v areáli ZŠ  s MŠ. 
-odpredaj motorového vozidla Škoda Felícia  Ev.č.SE015BP  
 

Schválené 10. 04. 2019 
 

- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018, 
- použitie prebytku za rok 2018 vo výške 24 518,09 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10  
  ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprá- 
  vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zneniach  na  tvorbu   re- 
  zervného fondu, 
- použitie rezervného fondu na financovanie  rekonštrukčných prác na budovách,  zaria- 
  deniach a miestnych komunikáciach v majetku obce a na splácanie úveru. 
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ŠPORT 

 
 

 

 

Futbalisti oslavovali už 70. výročie založenia TJ Družstevníka Osuské. Osláv, ktoré sa konali 

na futbalovom ihrisku Osuské sa zúčastnil aj Ladislav Gádoši (predseda Západoslovenského 

futbalového zväzu), Miroslav Guček (predsteda oblastného futbalového zväzu Senica) 

a Miroslav Maca (sekretár). Ocenili hráčov i funkčionárov, ktorí sa najviac zaslužujú 

o fungovanie klubu a jeho dobré meno, pamätnými plaketami. Ako by inak oslávili 

futbalisti výročie svojho klubu, ak nie dobrými zápasmi, počas ktorých mnohí podali 

heroické výkony.  

 

Výsledky:  

A-Mužstvo 
Osuské – Jablonica 2:7 (0:6), S. Olah, Š. Rechtorík – B. Kolenyak (2),K. Beňa (2), J. 
Predmeský, M. Galba, J. Hazucha. 
Osuské – Spartak Stráže 1:8 (0:1), S. Olah – B. Fukna (3), M. Báran (2), D. Chapovský, F. 
Kuník, D. Kollár 
 

Žiaci 
Osuské – Cerová 1 :3 (1:1), P. Rehák – M. Uhrínek, R. Slávik, S, Kassay 

 
Starí páni 

Osuské – Jablonica 2:1 (1:1), B. Fukna, M. Olšovský – B. Paták 
Zápasy rohodovali Braňo Polakovič a Thao Tran Dinh.  

70 ročný TJ Družstevník Osuské  
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

OZNAM JEDÁLNE ZŠ S MŠ OSUSKÉ  

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,-€ sa uhrádza vopred pred nástupom 

dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa 

v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na 

priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na 

stravovanie suma 20,- € vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. 

Žiači MŠ Žiaci ZŠ 

Stravník s dotáciou -  0,34 € Stravník s dotáciou – 0,17 € 

Stravník bez dotácie: desiata: 0,46 €  Stravník bez dotácie: desiata:  0,34 € 

                                      obed:    1,08 €                                       obed:      0,80 € 

                                       olovrant: 0,23 € 

Podmienky na získanie dotácie na obed: zúčastnenie sa vzdelávacieho procesu a poberať 

stravu (v prípade nemožnosť odobrať stravu je nutné sa odhlásiť deň vopred do 14.00 hod 

osobne v školskej jedálni alebo telefonicky). V opačnom prípade si stravník hradí stravné 

v plnej výške.  

  

Mgr. Dana Jamrichová, riaditeľka ZŠ s MŠ 

OSUSK0 

V júni sme zorganizovali  5. ročník Olympijského festivalu detí a mládeže – Športový deň, 

ktorého sa okrem našich detí zúčastnili aj školy z Hradišťa pod Vrátnom, Prieval, 

Plaveckého Petra, Vrádišťa, ZŠ V.P. Tótha zo Senice a z DSS v Rohove.  Popri športovom 

zápolení deti mali možnosť oboznámiť sa s pravidlami prvej pomoci, pozreli si predstavenie 

ShowDeTom, v poobedňajších hodinách program pokračoval predstavením Šaša Fifa 

a Vierky, skákacím hradom, jazdou na koníkoch, opekaním a posedením pri  dobrej hudbe.  

Nechceme sa len chváliť, pri práci s deťmi je vždy čo zlepšovať, či už v škole alebo 

v domácom prostredí, mô žem však povedať, že vzájomnou spoluprácou a počúvaním 

rozumných návrhov toho druhého je možné dosiahnuť  spokojnosť, dobré výsledky 

a hrdosť na svoju školu. Pracovníci našej školy a škôlky sa o to  snažia zo všetkých síl. 
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                    Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

  Schválilo 19. 06. 2019 

 
- vzalo na vedomie správu audítora za rok 2019, 

 
- schválilo odpredať svoj majetok časť pozemku na LV 65 , p.č.162/22- zastavané plochy a 

nádvoria výmera 95 m2,  žiadateľovi Ivanovi Hesekovi , trvale bytom  Čerešňová 
280/4,90501 Senica a manželke Magdaléne Hesekovej, trvale bytom  Čerešňová 
280/4,90501 Senica, 
 
-schválilo odpredať svoj majetok časť pozemku na LV 657, p.č.1034/3 diel 9- zastavané 

plochy a nádvoria výmera 55 m2,  žiadateľovi Jurajovi Pažitkovi , trvale bytom  

ul.Sv.Vincenta 2 ,821 03 Bratislava a manželke Božene Pažitkovej, trvale bytom  

ul.Sv.Vincenta 2, 821 03 Bratislava,  

 

- schválilo VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a  VZN č.2/2019 o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,  o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 

jedálni. 

Schválilo 31. 07 2019 
 

- prenájom budovy súp.č.42 na p.č.32/1 na LV 1083 - zastavané plochy a nádvoria  

-  vyhlásilo v zmysle §18a ,Zákona SNR č.369/1990 Zb. postup voľby a voľbu hlavného  

   kontrolóra obce Osuské  na deň  2.10.2019.  

-  z dôvodu havarijného stavu schválilo vykonanie  rekonštrukcie strechy na budove - šatne  

   TJ   

 

Úplné znenie zápisníc je verejnosti prístupné na Obecnom  úrade Osuské 

 

 

 

Oznamujeme občanom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2016 VZN, 

 je daň z nehnuteľnosti,  poplatky za odpad i za psa  

splatná do 31.8.2019 na Obecnom úrade Osuské. 
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Stav obyvateľstva k 01.08.2019 
 

Muži  :     288    t.j.  47.2 %         ženy:  322   t.j. 52,8%             Spolu: 610 

Deti a mládež do 18 rokov  132  t.j.   21,6% 

Dospelí nad 18 rokov 478  t.j. 78,4 % ,    dospelí nad 60 rokov  136  t.j. 22,3 % 

 

Opustili nás 

                             

Mária Juríková  

Miroslav Polakovič  

Anna Heráková 

Jozef Mihalovič 

Vítame medzi nami    

                             

Lukáš Olšovský  

Lukáš Nemrava 

Povedali si áno 

 

Erika Dadová – Miroslav Koleňák  

Ing. Jana Drhová – Bc. Ján Hajdučko 

Lenka Šurganová – Jozef Olah  

 

Jubilanti  

Jozef Królik  

Mgr. Jozef Pavlík  

Jaroslava Wirthová 

 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. 

 

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
(január – august 2019) 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

ZŠ s MŠ Osuské navštevovalo v minulom školskom roku 45 detí .  Z toho MŠ 

navštevovalo 18 detí a ZŠ 27 detí :  4 prváci, 7 druhákov, 9 tretiakov a 7 

štvrtákov. V škole pracovali krúžky:  počítačový, tanečno-dramatický, šikovné 

ruky. V poobedňajších hodinách deti navštevovali školský klub detí.  

 

Život školy bol v minulom školskom roku bohatý na množstvo vzdelávacích, 

kultúrnych, športových a zábavných akcií.  Naši žiaci dosiahli víťazstvo na 

Kalokagathii v Smolinskom, obsadili 3. miesto na turnaji  minifutbale v Senici, 

zúčastnili sme sa obvodného kola Hurbanovho pamätníka, získali sme 2. miesto 

vo výtvarnej  súťaži „Ochranárik“,  na Olympiáde v slovenskom jazyku sa naše 

žiačky umiestnili v prvej polovici zúčastnených, v rámci projektu „Záložka do 

knihy spája školy „ sme postúpili do celoslovenského výberu a získali sme 

diplom.  Časť žiakov absolvovala plavecký výcvik. 

Nesedeli sme len v škole, absolvovali sme turistickú vychádzku na Kunovskú 

priehradu, dopravné ihrisko v ZŠ V.P.Tótha v Senici, tanečný koncert v Senici a v 

Jablonici, planetárium v Hlohovci a vianočné trhy v Trnave, papierničku Petrus 

v Prietrži,  pamätnú izbu v Jablonici a v závere školského roka sme boli na 

oddychovom pobyte v Plaveckom Podhradí, navštívili  sme  Plavecký  hrad a 

v tamojšiu  jaskyňu.  

Tradične naša škola a škôlka pripravujú kultúrny program pre seniorov  v rámci 

Mesiaca úcty k starším,  Martinské svetlonosenie, Stretnutie s Mikulášom, 

detský karneval, stavanie mája a vítanie bábätiek  do života. Zvlášť musím 

spomenúť vydarený program ku Dňu matiek, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom 

dome a bol určený všetkým mamičkám a babičkám z obce. Program nacvičili 

pani učiteľky Khúlová, Králiková a Halabrínová a mal veľký úspech. 

Vzdelávacie koncerty a akcie sme mali aj v škole:  výchovný koncert „Spievajže 

si, spievaj!“, sférické kino s prírodovednou tématikou v 3D forme, kúzelníka, 

divadlo Dvor zázrakov, náučný program Spoznávaj vedu. Okrem týchto podujatí 

sme mali školské podujatia – šarkaniádu, vianočnú besiedku, rozlúčkový 

večierok pri príležitosti ukončenia krúžkovej činnosti, akciu Na bicykli bezpečne. 
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