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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 21. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Milí spoluobčania,  

ani sme sa nenazdali a sú tu Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Prichádzajú k nám 

pomaly a nenápadne a mnohí z nás si to v každodennom zhone ani neuvedomujú. 

Zastavme sa teda alebo aspoň spomaľme každodenný zhon, na chvíľu si 

vydýchnime a pripravme sa na to aby sme si spolu s našimi najbližšími užili tento 

vianočný čas. Veď čaro Vianoc nám prináša prívetivosť, láskavosť, pohodu, pokoj a 

priam zázračnú vôňu domova. Čaro Vianoc spojené s nádherne pripraveným 

štedrovečerným stolom, vôňou kapustnice, kapra a iných dobrôt, žiarivým 

stromčekom a darčekmi, ktoré nás pod nim čakajú, čaro Vianoc, ktoré prežijeme 

v prítomnosti svojich najbližších a spomenieme si na tých, ktorý tu už nie sú snami. 

Vianočné sviatky – čas radosti a pokoja, vychutnajme si ich teda so všetkým, čo k 

nim patrí. 

     Dovoľte mi, v  tomto predvianočnom čase sa poďakovať všetkým, ktorí ste sa           

 akoukoľvek mierou a spôsobom zapojili do kultúrneho, spoločenského aj 

športového života našej obce. 

 

 

                Želám Vám v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva 

 prijemné prežitie Vianočných sviatkov, v novom roku 2020 pevné zdravie a veľa 

 osobných a pracovných úspechov.  

 

 

Ing. Anton Fiala 
starosta obce 

 

Číslo 2/2019 
 



 

 

 
 

ROK 2019 v našej obci  

202 
Z investičných projektov boli realizované: 

 

-rekonštrukcia a zateplenie strechy, bleskozvodu na budove TJ Osuské,  

- montáž kamerového systému v obci,  

- údržba priestorov a elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ, 

- dodávka a montáž konvektomatu v školskej jedálni, 

- oprava parkovacej plochy pri kultúrnom dome.  

 

 

Tak ako každý rok tak aj v roku 2019 sme v spolupráci s ZŠ s MŠ a spoločenskými 

organizáciami organizovali v obci kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Boli to 

tieto hlavné akcie: 

 

- v mesiaci február – detský karneval a maškarný bál pre dospelých, 

- v mesiaci marec ,apríl – súťaž Čistý chotár 2019, 

- v mesiaci apríl pietnu spomienku k oslobodeniu obce, stavanie mája, 

- v mesiaci jún športový festival detí a za účasti deti z ZŠ s MŠ Osuské, ZŠ Vrádište, ZŠ 

Plavecký Peter, ZŠ Hradište pod Vrátnom,, ZŠ Prievaly,  ZŠ Senica, DSS Rohov ,oslava 

70.výročia futbalového klubu, 

- v mesiaci september – regionálny šachový turnaj detí, 

 -v mesiaci október stretnutie jubilantov a seniorov pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším spojené s výstavou poľovníckych trofejí, 

-v mesiaci november „Osuské svetlonosenie“ a pietna spomienka ku dňu vojnových 

veteránov,       

- v mesiaci december stretnutie s Mikulášom, vianočný koncert na námestí.  

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 2020 

Mesiac 
Termín /2020/                  

deň v mesiaci 
Čas zberu 

Január 16 7.00 

Február 27 7.00 

Marec 26 7.00 

Apríl 30 7.00 

Máj 28 7.00 

Jún 25 7.00 

Júl 30 7.00 

August 27 7.00 

September 24 7.00 

Október 29 7.00 

November 26 7.00 

December - - 

Január 2021 Termín bude upresnený  

 

Vývoz plastov, tetrapakov, skla, kovových obalov 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
AKO ĎALEJ S ODPADOM ?  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Od roku 2019 sa podstatne zvýšili poplatky za uloženie odpadu na skládku. Naša obec mala 

za rok 2018 mieru vytriedenia odpadu 11% a rok 2019 asi nebude lepší. Aby sme toto 

percento zvýšili musia mnohí z našej obce prehodnotiť svoj prístup k triedeniu odpadu. 

Máme celoročne v obci  tri veľkoobjemové kontajnery, ktoré majú slúžiť na odpad, ktorý sa 

nedá separovať. Žiaľ , je medzi nami veľa takých ktorí tam vozia  všetko „možné a nemožné“.  

A keď sú kontajnery plné, jednoducho to vyhodia vedľa nich. Je nepochopiteľné, že tam 

niektorí vozia papier, plasty, sklo, elektro odpad, drevo, konáre, trávu a ďalší biodpad. 

Zvláštna kapitola sú niektorí „podnikatelia v stavebníctve“. Vozia sem rôzny stavebný odpad 

za ktorého akože likvidáciu si nechajú zaplatiť od svojich zákazníkov a zlikvidujú ho tak, že 

ho dajú do kontajnera alebo hu jednoducho zavezú smerom k priehrade.... 

      Každého Vás napadne myšlienka, že kontajnery sú tam predsa nato. Áno sú, ale za vývoz 

a uloženie na skládku musí obec zaplatiť .Každý z nás robí z času na čas veľké upratovanie 

a potrebuje sa zbaviť nepotrebných vecí . Keď dovezie do kontajnera 2,3 vrecia  je to ešte v 

poriadku ale keď niekto dovezie celý traktorový príves, tak to  nepotrebuje  už žiadny 

komentár. Každý má možnosť si objednať prázdny kontajner .Obec ho poskytuje bezplatne. 

Samozrejme poplatok za vývoz a uloženie odpadu na skládku si musí každý zaplatiť. 

     Spomenieme ešte jeden druh odpadu a to je bioodpad. Tento druh odpadu v žiadnom 

prípade nepatrí do popolníc ani do kontajnerov.  

     Dalo by sa o tom ešte veľa písať. K tomu aby sa situácia v nakladaní s odpadom zlepšila 

záleží  len a len na nás ako sa k tomu postavíme.  

    Informácia: 

    Na základe dohody s TS Senica  od 1.12.2019 môže každý občan odovzdať objemný odpad 

na skládku v Jablonici  alebo v zbernom dvore v Senici. Náklady spojené so zneškodnením 

odpadu si každý občan hradí sám. Ceny sú nasledovné: 

- Cena za zneškodnenie v zbernom dvore v Senici je 0,13 € za kg 

- Cena za zneškodnenie na Skládke Jablonica je 0,072 € za kg 

K uvedeným poplatkom sa pripočíta poplatok v zmysle nariadenia vlády č.330/2018 vo 

výške 0,072 € za kg. Tento poplatok platí obec. 

Objemný odpad je: čalúnený nábytok, sedacie súpravy ,matrace, molitan, koberce, 

polystyrén 



 

 

 
VIANOČNÁ CHVÍĽKA NA ODDYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Schválené 02.10.2019 

 
 
- zvolilo za kontrolórku obce pani Zuzanu Císarovú  
- schválilo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2019 
- schválilo dokument „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Osuské za školský  
   rok 2018 – 2019“ 
 
   

Schválené 11.12. 2019  

 
- schválilo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2019,  
- schválilo rozpočet obce na rok 2020 a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021,  
  2022 
- VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
  stavebné odpady 
- VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností  
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020  
 

Úplné znenie zápisníc a uznesení je verejnosti prístupné na Obecnom úrade Osuské 
 

 
 
Informácia o odpade  
 

     Do zberného dvora v Senici môžete bezplatne odovzdať: 

-drevený nábytok, skrine, stoly stoličky , postele,..... 

-elektroodpad: televízory, počítače , tlačiarne, chladničky, mrazničky, mikrovlnky, vysávače,  

                            rádia, kuchynské elektrospotrebiče, žehličky........ 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch budeme v obci v spolupráci s Technickými službami Senica           

organizovať zber papiera a zber nebezpečného odpadu. Termíny Vám budú v čas upresnené . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
OKOM OBJEKTÍVU 

 

 

 

  

Vystúpenie Mikuláša 

07. 12. 2019 

Slávnostná 

omša pri 

príležitosti 

400.výročia 

kostola 

Všetkých 

svätých 



 

 

 
 

Sumár 
 Rozpočet 2020  

v €  

 Rozpočet 

2021 v €  

 Rozpočet 2022 

v €  

Bežné príjmy       364 350  352 770  351 780  

Kapitálové príjmy     26 000  11 000  11 000  

Príjmy finančných 

operácií   16 200  16 500  16 500  

Príjmy spolu       406 550  380 270  379 280  

Bežné výdavky       364 350  352 770  351 780  

Kapitálové výdavky     36 000  27 000  27 000  

Výdavky finančných 

operácií   6 200  500  500  

Výdavky spolu       406 550  380 270  379 280  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 

     ZO ŽIVOTA ŠKOLY     

 Školský rok 2019/2020 sa začal v pondelok 2. septembra 2019. 

V materskej škole je momentálne  20 detí. Základnú školu navštevuje 26 detí: 6. prváci, 

4. druháci, 8. tretiaci a 8. štvrtáci. V pedagogickom zbore v základnej škole nenastala 

zmena, Mgr. Dana Jamrichová učí prvákov a tretiakov. Druhákov a štvrtákov učí  Mgr. 

Lucia Khúlová, v školskom klube detí  pôsobí vychovávateľka Martina Králiková. 

Z materskej školy odchádza v závere roka pani Zdenka Pavlíková, na jej miesto 

nastupuje pani Martina Valášková.  Touto cestou chcem pani Zdenke poďakovať za jej 

prácu a zaželať jej  veľa zdravia a spokojnosti v ďalšom živote.  

V škole môžu deti navštevovať tieto krúžky: 

• počítačový krúžok, 

• tanečno-dramatický krúžok, 

• šikovné ruky. 

 



 

 

     ČAS VIANOČNÝ...  

  

V  minulosti bolo na Slovensku bežné nechať počas večere aj jeden tanier navyše, pre 

prípad, že by k rodine zrazu zavítal nečakaný hosť. Toto gesto vyjadrovalo štedrosť 

a pohostinnosť, pričom oboje malo patriť k hlavným motívom Vianoc. Z toho sa vlastne aj 

odvodzuje pomenovanie Štedrý deň. Kedysi sa tiež po hlavnom chode jedlo oveľa viac 

dezertov, od vianočiek cez štrúdle až po rozličné koláče z kysnutého cesta. Mnohí ľudia sa 

riadili snahou mať pri stole párny počet hodovníkov, keďže nepárny prinášal smolu 

a dôležitou zásadou bolo aj nedochádzať z izby, kde sa večera konala. Preto sa všetko 

potrebné nachádzalo v dosahu stola, z ktorého sa jedlo. 

 

Adventný veniec  

Pred Vianocami sa deti Johanna Heindricha Wicherna neustále vypytovali, koľko zostáva do 

Vianoc a vymyslel prvý adventný veniec – z kolesa od voza. Deti ho ozdobili, každý deň 

zapálili sviečku a vedeli za koľko dní budú Vianoce. Dnes sa využívajú sviečky už len 4.  

Vianočný stromček  

Legenda vraví, že prvý vianočný stromček vytvoril írsky mních v  roku 573. Na výzdobu 

poučil horiace fakle v tvare kríža, aby prilákal ľudí na svoje kázne. Stromčeky sa však začali 

objavovať až pred asi 400 rokmi v Nemecku, kde pre vrchnú vrstvu predstavovali blahobyt. 

Chudobní ich nahradili vetvičkami, zdobili ich tým, čo vypestovali doma v záhrade, neskôr 

začali používať aj perníky, papierové ozdoby a slamené ozdoby.  

Vianočné oblátky  

Tradičné vianočné oblátky s medom a cesnakom mali význam od dávna. Cesnak mal 

zabezpečiť zdravie, krížik na čele dievčatám krásu a deťom poslušnosť. V minulosti mali však 

výsadu oblátky piecť iba učitelia a organisti.  



 

 

 

 Naša škola   vyvíja, popri vzdelávaní,  bohatú mimoškolskú činnosť. So žiakmi sme 

pripravili veľa podujatí. V októbri sme navštívili detské dopravné ihrisko v Senici, pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším sme pripravili program pre seniorov a uskutočnil sa 

piaty ročník Šarkaniády. 

 

November je už tradične mesiacom, v ktorom sa uskutočňuje Osuské svetlonosenie. 

Tento rok zaujal najmä kultúrny program, žiaci predviedli tieňové divadlo o živote svätého 

Martina. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú  slávnostného privítania bábätiek do  života 

na obecnom úrade. Výrobou a položením červených makov sme si pri Pamätníku padlých 

pripomenuli pamiatku obetí vojen. 

Škola sa zapojila do medzinárodného projektu „ Záložka do knihy spája školy“ , opäť sme  

postúpili do celoslovenského výberu a získali  diplom za aktívnu účasť a vzorné dodržanie 

zadanej témy. Veľa prác sme zaslali do výtvarných súťaží s rôznou tematikou. 

 

December, mesiac príprav na Vianoce, sa už tradične nesie najmä v znamení Stretnutia s 

Mikulášom, pre ktorého si deti pripravili  pásmo piesní a básničiek . Tento rok sa 

uskutočnilo 7.12.2019 a Mikuláš deti  obdaril  sladkou odmenou. 

  S Mikulášom sme sa stretli i 4.12.2019 v Trnave  po ukončení divadelného  predstavenia 

Traja tučniaci . Zároveň sme si popozerali vianočné trhy  a navštívili deťmi obľúbený 

McDonald.   

V stredu 11.12.2019 sme  v škole privítali Mateja Beňu, ktorý nás 

prostredníctvom pásma  Raduj sa, veseľ sa betlehemská chasa,  oboznámil 

s predvianočnými a vianočnými tradíciami a zvykmi.  Súčasťou programu boli najkrajšie 

vianočné koledy.  

Učenie v tomto kalendárnom roku ukončíme v piatok 20.12.2019 vianočnou besiedkou 

pri stromčeku, kde si s deťmi zasadneme k spoločnému stolu, pohostíme sa oblátkami 

s medom, vianočným punčom a zatancujeme si na diskotéke. 

Takmer všetky aktivity realizuje základná škola s úzkej spolupráci s materskou školou 

a Obecným úradom v Osuskom 

Informácie poskytla: Mgr. Dana Jamrichová, poverená riadením školy  

 

ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

 

  



 

 

 

Stav obyvateľstva k 30.11. 2019 
 

Muži:  283  

Ženy:  323  

Spolu: 606    (dospelí nad 18 rokov 470,deti a mládež do 18 rokov  136) 

 

 

Opustili nás 

 

Anna Heráková                             
Jozef Mihalovič 

Peter Zeman 

    

 

Vítame medzi nami                                                                         Povedali si áno   
 

Ľuboš Svatík                                              Barbora Paulíková – Jaromír Sasák 

Jakub Oslej   Zuzana Fialová – Marek Fila  

 Jolana Malíková – Ondrej Daniel  

 

Jubilanti 

Dana Adámková                                                                  Ján Rehúš  
Nadežda Dychová                                                                         Ferdinand Sasák  

Eva Habiňáková                                                                             Mgr. Jozef Pavlík  

Alena Halásová                                                                              Jaroslava Wirthová  

Milan Novanský                                                                             Jozef Królik  

 

                                      

 

 

 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. 

 

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
(august - december 2019) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


