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Želáme Vám šťastné a požehnané vianočné 

sviatky, plné lásky, chvíľ s blízkymi, momentov 

pohody a vianočného oddychu.

Vianočnú atmosféru zažiť príďme, 

na osuskom námestí sa 15. 12. o 15:00 zíďme.   

Vypočujme koledy ZŠ Osuské i Osuskej kapely,  

plameň lásky a Vianoc v srdciach nech nám zahorí... 

Tešíme sa na Vás! 

 



 

 

OSUSKÝ OBČASNÍK  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Vážení spoluobčania, 

blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas pokoja a 

rodinných stretnutí. Pripravme sa teda na ne spoločne 

a  vychutnajme si ich so všetkým, čo k  nim patrí. 

Vianočné sviatky – sviatky radosti, zázrakov a  prianí, prí-

du ticho, nenápadne, ozdobené jagajúcimi sa strom-

čekmi. Je to čas očakávania, čas rozprávok, blízkosti 

rodičov, dobrôt a  darčekov.  

V  dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole 

nech zavoňajú vianočné dobroty a Štedrý večer nech 

zanechá v našich srdciach stopy pohody a radosti. 

Prajem Vám v mene svojom a v mene poslancov 

obecného zastupiteľstva pokojné prežitie vianočných 

sviatkov, pohodu v kruhu svojich najbližších a do 

nového roka veľa zdravia,  

energie a chuti do života. 

 

Ing. Anton Fiala 
starosta obce 

 

Číslo 2/2018 
 



 

 

 
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 

Výsledky komunálnych volieb 10. 11. 2018 

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov ........................................................................ 482  

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili volieb ...................................................... 268   t. j.  55,60 % 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby obecného zastupiteľstva....  258 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce ...................... 260 

 

 

Výsledky volieb starostu obce 

 

                                        1.  Ing. Anton Fiala,  počet hlasov 224  t. j. 86,2 % 

                                        2.  Lenka Zlámalová, počet hlasov  36 t. j. 13,8 % 

 

 

Výsledky volieb členov obecného zastupiteľstva 

 

1. Miroslav Křupala   208 hlasov 

2. Mgr. Leona Režnáková                   187 hlasov 

3. Ján Barcaj    184 hlasov 

4. Helena Bojnanská   173 hlasov 

5. Jozef Olah                     145 hlasov 

6. Viliam Harasník   137 hlasov 

7. Štefan Wirth                  136 hlasov 

Náhradník: 

8.  Lenka Zlámalová    99 hlasov 

 

 

 

Mgr. Branislav Polakovič 

predseda volebnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 2019 

Mesiac 
Termín /2019/                  

deň v mesiaci 
Čas zberu 

Január 31 7.00 

Február 28 7.00 

Marec 28 7.00 

Apríl 25 7.00 

Máj 30 7.00 

Jún 27 7.00 

Júl 25 7.00 

August 22 7.00 

September 26 7.00 

Október 31 7.00 

November 28 7.00 

December - - 

Január 2020 Termín bude upresnený  

 

Vývoz plastov, tetrapakov, skla, kovových obalov      

 

 

 

 

  



 

 

 
VYJADRENIE K VOĽBÁM 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Poďakovanie 

 

Vážení spoluobčania,  

na úvod môjho príspevku mi  dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí ste sa zúčastnili 
komunálnych volieb 10. novembra 2018. Zvlášť ďakujem tým, ktorí mi opäť vyslovili dôveru 
a tým, ktorých som presvedčil svojou prácou. Vďaka tomu môžem pokračovať  v práci na 
rozpracovaných projektoch a začať nové, zlepšujúce život v našej obci. 

 
Vami prejavenú dôveru beriem ako záväzok pokračovať v plnení potrieb všetkých, ktorí ma 
volili, ale aj tých ktorí ma nevolili a tých,  ktorí sa volieb nezúčastnili.  Podpora, ktorá sa mi 
dostala ma zaväzuje aby sme  spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pokračovali 
v práci pre našu obec, pre Vás všetkých občanov obce Osuské.   
       

 

Ing. Anton Fiala 

novozvolený starosta obce Osuské 

 

 

 

Ustanovujúce zastupiteľstvo 05.12.2018 

 

Predseda volebnej komisie odovzdal novozvolenému starostovi a poslancom obecného 

zastupiteľstva osvedčenia o zvolení. Následne zložili zákonom predpísaný sľub .Tým sa im 

začalo funkčné obdobie. Poslanci schválili rozdelenie obce na poslanecké obvody, 

predsedov komisií. Starosta obce Ing. Anton Fiala oznámil, že za zástupcu starostu menoval 

poslanca Miroslava Křupalu. 

 



 

 

 
VIANOČNÁ CHVÍĽKA NA ODDYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vianočná osemsmerovka  

 

 

 ASISTENTKA, BUKVICA, DOLINA,  

 EUKALIPTUS, KARTA, KINOSÁLA, KRÍDLO,  

 NOCĽAHÁREŇ, OMELETA, STROMČEK,  

 TLAČIAREŇ, ÚRODA, ÚSTAV 

 

 Tajnička: Na vianočný darček ___________ 

 

 

 

 

 

 

Vianočná omaľovánka  



 

 

 
Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Schválené 25.07.2018  

 
 
- počet poslancov, ktorí sa budú voliť v obci a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné  
  obdobie 2018-2022, 
- zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Osuské, 

-v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení  

 neskorších predpisov  zámer obce Osuské  odpredať svoj majetok, pozemok na LV 350,  

 p.č.45/1- zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 248 m2, vlastnícky podiel 2/24 o  

 výmere 21 m², pozemok  na LV 550 ,p.č.49 -záhrady, celková výmera 115 m2,vlastnícky  

 podiel ½ o výmere 57,5 m2, 

- v súlade s ust. § 9a ods. 9 písmeno c/, zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  prenájom majetku, budova súp.č.285 na p.č.162/14 na LV 657- 

zastavané plochy a nádvoria, výmera 28 m2 v  k.ú. Osuské. 

   

Schválené 25.09. 2018  

 
- odpredaj pozemku p.č.45/1, p.č.49  tak ako bolo schválený zámer uznesením č.25/2018, 
- v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení  

  neskorších predpisov  zámer obce Osuské  odpredať svoj majetok, časť pozemku na LV 657,  

  p.č.162/13- zastavané plochy a nádvoria ,diel 3 o výmere141 m2 ,diel 2 o výmere 22  

  m2,celková výmera 163 m2, 

-  úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018,                                       

- VZN č.1/2018 - 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, 

- príspevok pre Rimskokatolickú cirkev Farnosť Osuské na nákup kobercov do kostola vo  
  výške 500,-€ 
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
OKOM OBJEKTÍVU 

 

 

 

 

  Vystúpenie Mikuláša 

Mesiac úcty k starším  

Svetlonosenie 



 

 

 
                    Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené 07.11.2018  

 
 
- odpredaj pozemku p.č.162/13,diel 3,diel , tak ako bolo schválený zámer uznesením  
   č.29/2018, 
- „Správu o výchovne vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018“, 

- správu o plnení PHSR obce za rok 2018, správu starostu obce o vyhodnotení volebného 
obdobia 2014-2018. 

 

Úplné znenie zápisníc je verejnosti prístupné na Obecnom  úrade Osuské 

 

 

      ZO ŽIVOTA ŠKOLY     

 V septembri 2018 sa začal nový školský rok 2018/2019. Bránu základnej školy prekročilo 

27 žiakov, z ktorých v súčasnosti je: 

 4 prváci (triedna učiteľka: Mgr. Dana Jamrichová) 

 7 druhákov (triedna učiteľka: Mgr. Dana Jamrichová) 

 9 tretiakov (triedna učiteľka: Mgr. Lucia Khúlová) 

 7 štvrtákov (triedna učiteľka: Mgr. Lucia Khúlová) 

Materskú školu navštevuje 14 detí. 

Aj tento školský rok je plný aktivít, medzi ktorými isto nechýbalo svetlosenie, ktoré sa 

vyznamenalo veľkým záujmom, vystúpenie pre Mikuláša, vystúpenie v rámci mesiaca úcty 

k starším či Šarkaniáda. Okrem toho spolu s predškolákmi školáci zažili prechádzku na 

Kunovskú priehradu a spoznávali flóru a faunu, navštívili dopravné ihrisko. Do konca roka 

ešte deti zažijú výchovný koncert v ZUŠ Senica, navštívia planetárium v Hlohovci, a budú 

si môcť vyskúšať 3D aktivity v škole. Všetko v úzkej spolupráci s MŠ Osuské.  

ZŠ bola ocenená v celoslovenskom kole medzinárodného projektu: Záložka do knihy spája 

školy“. Nelka Olšovská obsadila 2. miesto vo výtvarnej súťaži.  



 

 

     KULTÚRA 
  

Heligonkár Anton Lukáč a Dáša Lukáčová 

Reprezentujú našu obec na rôznych folklórnych festivaloch a prehliadkach. Svoju lásku 

k hudbe ukazujú na vystúpeniach, počas ktorých sa naokolo šíria zvuky heligónky a tóny 

spevu. Ich repertoár tvoria rôzne slovenské a moravské ľudové piesne . Pravidelne sa 

zúčastňujú na podujatiach obci, okrem toho svojim vystúpením spestrili folklórne 

prehliadky v Myjave, Senici, Sobotišti, Kotešovej, Bytči, Hornej Maríkovej, Štiavniku, na 

Morave – Slavičín Divnice, Halenkov.  

Želáme im aj v nasledujúcom roku množstvo vydarených vystúpení a s radosťou zahratých 

piesní.  

 

 

 
Osuská kapela 

.  
 Počiatky jej vzniku sú v decembri 2012, kedy sa zišla šestica nadšencov hudby a začali hrať 
piesne pod názvom „Osuské sexteto“, ktoré napísal a upravil p. Vladimír Hološka. Repertoár 
sa postupne rozširoval a ďalšie skladby napísal a upravil p. Bohumil Holásek. Vo februári 
2014 sa počet členov rozšíril na 8  a názov sa zmenil na „Osuská kapela“. Nasledovali ďalšie 
vystúpenia a koncerty pri rôznych príležitostiach v  Osuskom a širokom okolí a vydali už 4 
CD:  

„ ...pre radosť a potešenie ...“ (2016) 
“A túto poznáte?“ 

“Spjev sa nese Záhorím„ 
„Spievajte s nami.“ 

 
Repertoár tvoria české, moravské a slovenské polky, valčíky. Z ďalších hudobných žánrov 
je to tango ,foxtrot slowfox, boogie , cha-cha, rock n roll ale aj ďalšie skladby 50-tych až 80-
tych rokov.  
 
Súčasné zloženie: Miriamma Halabrínová - spev, Vladimír Hološka – trubka 1B, spev, 
Jaroslav Čerešník - trubka 1B, Anton Fiala – trubka 2B, Milan Kapsa – tenorsaxofón, Bohumil 
Holásek - akordeón, Slavomír Grimm – bas gitara a spev, Jozef Krchňavý –bicie. 
      
Tvrdia o sebe, že nie sú profesionáli, hudbou sa bavia, hudba je pre nich relax. Budú radi 
ak sa pri ich hudbe budú baviť ich poslucháči.  
 



 

 

 
V živote nastáva zmena za zmenou. Tento školský rok nastala zmena aj v osuskej škole. 

Dovoľte nám teda bližšie Vám predstaviť novú pani riaditeľku a učiteľku, ktoré sa rozhodli 

podieľať na vzdelávaní našich detí. Obe to robia výnimočne a s našou vďakou. 

Mgr. Dana Jamrichová – poverená riadením školy 

Ako ste si zvykli na novú pozíciu?  
Spočiatku to bolo náročné, najmú čo sa týka administratívnych činností. Termíny sú veľmi 
krátke a do konca septembra je potrebné zasielať množstvo údajov, aby sme vôbec dostali 
financie na školu a škôlku. S pomocou kolegýň a bývalej pani riaditeľky sme to zvládli a teraz 
už môžeme pokojnejšie pracovať.  
Aké sú Vaše priority v novej pozícii?  
Predovšetkým mám záujem, aby v škole všetko fungovalo tak, ako má. Prioritou pre mňa, 
ale iste aj pre ostatné pani učiteľky, je dosahovať výborné výsledky vo vzdelávaní. Snažíme 
sa aj o to, aby sa deti v škole cítili komfortne, navzájom si pomáhali a podporovali sa. 
V neposlednom rade je to udržanie korektných a vzájomne prospešných vzťahov 
s obecným úradom, rodičmi a v kolektíve školy.  
Ako hodnotíte svoj prvý polrok vo funkcii riaditeľky školy?  
Neprináleží mi hodnotiť moju prácu, nech ona hovorí za mňa. Osobne si myslím, že sme 
spolu s kolektívom vytvorili v škole dobrú atmosféru. Nikdy nič nie je hotové na 100%, vždy 
sú nejaké rezervy, či už je to vo vzdelávacom procese, správaní detí alebo mimoškolskej 
činnosti. Verím však, že naša činnosť bude smerovať k neustálemu zlepšovaniu 
a spokojnosti rodičov a detí.  

ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

 

  

 Mgr. Lucia Khúlová – učiteľka 

 
Ako si si zvykla na učenie na Osuskom, v čom bol najväčší rozdiel v porovnaní s učením 
v Lakšárskej Novej Vsi? 
Musím sa priznať, že každý deň sa niečo učím. Každý deň prinesie niečo nové, čo ma 
posúva ďalej, takže si stále zvykám. Učiť nie je niečo, čo je každý deň rovnaké - čo sa 
človek naučí a každý deň to potom už len opakuje. Rozdiel medzi mojou predchádzajúcou 
školou a mojím pôsobením v Osuskom je väčší ako by sa zdal. Menšia škola, menej žiakov, 
dovolím si však tvrdiť, že viac zodpovednosti ako na väčšej škole. Keďže sú dve triedy na 
raz - tak sa treba naučiť viac a lepšie hospodáriť s časom, aby nebola ukrátená ani jedna 
trieda. 
 Prečo si si vybrala povolanie učiteľky? 
Odpoveď je jednoduchá. Baví ma byť s deťmi, odovzdať im niečo, čo im zostane a bude 
ich to posúvať v živote ďalej a ďalej. Ak sa ma niekto i dnes spýta, či nechcem ísť robiť 
niečo iné, tak si to ani len neviem predstaviť. 
Aké sú tvoje záľuby a ako zvykneš tráviť voľný čas? 
Mojou najväčšou záľubou je môj syn. Ak si však nájdem chvíľku času ozaj sama pre seba, 

tak si rada idem behom vyvetrať hlavu. 



 

 

 

Stav obyvateľstva k 30.11. 2018 
 

Muži:  287  

Ženy:  326  

Spolu: 613      (dospelí nad 18 rokov 482,deti a mládež do 18 rokov  131) 

Najstaršou občiankou je pani Hedviga Huttová , ktorá sa dožila vo februári 90 rokov. 

 

Opustili nás 

                             
   Rudolf Zeman                               Jozefa Jozefáková 

      Miroslav Barcaj                                   Jaroslav Šajánek 

                                                                     Anna Pirohová                                             Adam Sliva 

    

 

Vítame medzi nami                                
 

Alexandra Dordevic 

Sebastian Černek 

Linda Polakovičová 

Natália Olšovská 

Jubilanti 

Florián Adamovič                                                              Anna Vašková 

Ing. Dagmar Chorvatovičová                                                     Dáša Krajčírová 

Ján Keblúšek                                                                                Anna Petrášová 

Viliam Lacko                                                                                Jozef Malatinský  

Miroslav Polakovič                                                                      Mária Macová 

Michal Redenkovič                                                                      Jolana Polakovičová 

Jaroslav Sasák 

Alena Sedláková 

Jozef Ševčík 

 

                                     Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. 

 

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
(júl - december 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


