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Váţení spoluobčania,
blíţi sa čarovný čas Vianoc, čas keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Spoločne preţité chvíle
pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si
môţeme priať.
Vianoce sú ako krásny sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Vôňa tohto
času do nás vnáša príjemné pocity, s ktorými sa chceme podeliť so
svojimi blízkymi a drahými. V tomto čase sa snaţíme byť k sebe o niečo
láskavejší, milší a ohľaduplnejší.
Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, ktorí sú
niekde ďaleko alebo si v tichosti pripomíname aj tých, ktorí uţ bohuţiaľ
nie sú medzi nami.
Vianoce sú čas, kedy v kruhu svojich blízkych preţívame
neopakovateľné čaro vianočného stromčeka, radostných iskričiek
v očiach našich detí pri rozbaľovaní vianočných darčekov.
Vianočné sviatky sú predovšetkým príleţitosťou znovu si uvedomiť,
ako sa navzájom veľmi potrebujeme, ţe ľudské dobro je tou najväčšou
hodnotou ţivota.
Dovoľte mi, Váţení spoluobčania, aby som Vám v mene svojom
i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaţelal krásne a pokojné
vianočné sviatky plné lásky, domácej pohody a splnených prianí.
Zároveň Vám do nového roka ţelám veľa šťastia, zdravia, lásky,
osobných ako aj pracovných úspechov.

Ing. Anton Fiala
starosta obce
Osuské
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Aký bol rok 2011:
Váţení spoluobčania, rok 2011 sa dostal do svojho posledného mesiaca.
Končí sa rok ktorý bol prvým rokom volebného obdobia 2011-2014, kedy
sme si zvolili novú samosprávu obce, končí sa rok, kedy sme dúfali, ţe sa
situácia v našej spoločnosti zmení k lepšiemu. Ale ako na Slovensku býva
zvykom „občan mieni a naši politici menia“. A tak ako predchádzajúce rok y,
tak ani rok 2011 nebol pre činnosť samosprávy obce jednoduchý. Podielové
dane, ktoré sú hlavným zdrojom príjmu pre obec a ktoré nám vypláca štát
boli niţšie o 10.000,- €, daň za jadrové zariadenie o 7.000,- €. Nedoplatk y na
daniach z nehnuteľností a za odpady od našich občanov sú vo výške
3.300,- €. Aby sme zabezpečili chod obce museli sme prijať niektoré úsporné
opatrenia. Bolo zrušené jedno pracovné miesto, zníţený úväzok na 0,5
pracovníčke obecného úradu, bol zníţený plat starostu o 10%, servisné
a údrţbárske práce a opravy na obecných zariadeniach a budovách boli
vykonávané pracovníkom OcÚ a občanmi, ktorí sú vedení v evidencii
nezamestnaných prostredníctvom aktivačnej činnosti .
Rok 2011 bol rokom, kedy sme sa spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva snaţili hospodáriť tak, aby finančné prostriedk y, ktoré sme
mali k dispozícii, pokryli všetk y potreby obce - zimnú údrţbu, kosenie, odvoz
odpadu, verejné osvetlenie, prevádzku všetk ých obecných budov a chod ZŠ
s MŠ a pokiaľ to bude moţné, vytvoriť finančnú rezervu na rok 2012.
Z investičných akcií sa podarilo na prelome roku 2010 a 2011 dokončiť
výmenu 22 okien a 7 vchodových dverí na budove ZŠ s MŠ a výmenu 2 ks
el. sporákov v školskej kuchyni. Finančné prostriedky vo výške 22.000,- €
boli posk ytnuté z dotácie MŠ SR. V mesiaci október sme vymenili prístrešk y
nad vchodovými dverami v ZŠ s MŠ. V mesiaci október a november bol
vybudovaný odvodňovací ţľab za RD č. 269, 264, 169, 267a zrealizovali sme
rekonštrukciu poštového strediska.
Obec Osuské ako člen MAS Podhoran sa zapojila do projektov na
predkladanie ţiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
z prostriedkov EÚ z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Tieto
finančné prostriedky máme pridelené v rámci MAS Podhoran.
Od mesiaca júla sme mali pripravený projekt na rekonštrukciu cesty na ul.
E. Lehockého od č.87 po futbalové ihrisko v celkovej výške 83.000,-€. Plán
realizácie bol mesiac september, október. No vďaka nečinnosti inštitúcií,
ktoré sú zodpovedné za vyhodnocovanie ţiadosti sa projekt v plánovanom
termíne nemohol realizovať. Verím, ţe projekt zrealizujeme v jarných
mesiacoch roku 2012 .
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V mesiaci november sme s pomocou RRA Senica spracovali a podali
ţiadosť na MŢP SR o dotáciu na projekt „Zberný dvor“. Projekt je zameraný na
vybudovanie objektu, v ktorom by sme vykonávali komplexnú separáciu
odpadu.
V súčasnosti pripravujeme ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na rekonštrukciu kultúrneho domu – strechy, javiska, výmena okien,
dverí. Termín podania ţiadosti je do 31.1.2012.
Administratívna príprava a spracovanie všetk ých týchto projektov je časovo
náročná. Na základe skúseností z minulých rokov sa čas od podania ţiadosti
po samotnú realizáciu pohybuje v rozmedzí od 10-12 mesiacov. Takţe
„trpezlivosť“ je pre nás dôleţitou vlastnosťou .
Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
Z jednania obecného zastupiteľstva v roku 2011:
1. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
13. 01. 2011:
a/starosta obce poveril výkonom funkcie zástupcu starostu poslanca
Miroslava Křupalu
b/ poslanci prejednali a schválili:
- programový rozpočet na rok 2011 s výhľadom na roky 2012,2013
- zloţenie komisií obecného zastupiteľstva a plán zasadania OZ na rok
2011
- rozdelenie obce na poslanecké obvody
- doplnenie rady školy pri ZŠ s MŠ
2. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
24. 03. 2011, kde poslanci prejednali:
- úpravu „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské “
časť D. Akčný plán obce Osuské na obdobie 2007-2013
- odpredaj pozemku pre Ing. Juraja Paţitku a Boţenu Paţitkovú
- projekt - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. E. Lehockého
od č. p 87 po futbalové ihrisko.
- VZN č. 1/2011, ktorým sa mení VZN
č. 3/2009 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, v školskej
jedálni .
- rozdelenie obvodov na vykonanie preventívnych poţiarnych kontrol
v období 2011- 2013
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- uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti s mestom
Senica
3. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
09. 06. 2011, kde poslanci prejednali:
- Záverečný účet obce za rok 2010
- pouţitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
- dotácie pre záujmové organizácie .
- „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Osuské „
- „ Štatút obce Osuské „
- dohodu o urovnaní vlastníckych vzťahov medzi RD VRÁTNO Hradište pod
Vrátnom a obcou Osuské
- termín voľby hlavného kontrolóra obce
4. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
21. 07. 2011, kde poslanci:
- zvolili za hlavnú kontrolórku obce pani Zuzanu Císarovú
- schválili zámer predať nehnuteľnosť p. č. 1046/3
- schválili spracovanie a podanie ţiadosti o príspevok na vybudovanie
zberného dvora
5. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
24. 08. 2011, kde poslanci prejednali a schválili:
- zámer na prenájom nehnuteľnosti č.p.168 a komisiu k vyhodnoteniu
ponúk
- schvaľuje VZN č.2/1011- O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
- predaj nehnuteľnosti, p. č. 1046/3 pre MUDr. Františka Lašáka.
6. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
16.11.2011 kde poslanci prejednali a schválili:
- rozpočtovým opatrením č.1/2011 úpravu rozpočtu
- komisie k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov obce
- spracovanie a podanie ţiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu Osuské“
7. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
14.12.2011 kde poslanci prejednali a schválili:
- VZN č 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN č. 4/2011 - o dani z nehnuteľností
- Programový rozpočet obce na rok 2012 a s výhľadom na roky 2013, 2014.
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- podanie ţiadosti o finančný príspevok na mikroprojekt „ Začiatok dlhodobej
spolupráce v oblasti rozvoja tradícií folklórnych slávností „ z FONDU
MIKROPROJEKTOV a sumu 727,20 € na spolufinancovanie tohto
mikroprojektu.
- úpravu „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské “
časť D. Akčný plán obce Osuské na obdobie 2007-2013 takto:
- doplnenie bodu 6.1 akčného plánu o bod 6.2.1.1 – Rekonštrukcia
spoločenského klubu
Úplné znenie zápisníc zo zasadnutia OZ a úplné znenie VZN je k
nahliadnutiu na Obecnom úrade v Osuskom.

Spoločenská kronika
Naši jubilanti
júl

február Hanzlúvková Mária
Osuský Rudolf
Šefčík Viliam
marec Harasník Jozef
Jurík Stanislav
Palanská Darina
Hološková Jiřina
apríl Segíňová Helena
máj
Barcajová Filoména
Laurincová Mária
Krajčír Miroslav
jún
Dado Jozef
Gočálová Mária

80
70
70
60
65
70
65
60
75
65
60
60
60

Svatíková Irena
Hriňáková Viera
august
Olah Ján
Kolesík Milan
Vulganová Mária
september Polakovičová Emília
Potúčková Kornélia
Bojnanský Michal
október
Harasníková Anna
november Króliková Mária
Sasák Jaromír
Ďuriš Ján
december Barcajová Zdenka
Hamerlík Jozef

70
70
65
60
65
75
80
60
85
70
60
65
65
75

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie.
Koľko nás je
K 20. 12. 2011 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 601 občanov.
Z toho 313 žien a 288 mužov. V období od 1. 1. 2011 do 20. 12. 2011 sa
narodilo 8 detí. Zomreli 12 občania. Prisťahovali sa 2 občania a odsťahovali
sa 5 občania.
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Opustili nás :
február - Maco Ferdinand
Oslejová Margita
marec - Dobšovičová Karolína
apríl - Barcaj Milan
jún
- Rehák Viliam
- Barkociová Irma

august - Hromník Jozef
Zeman Peter
október - Sasáková Helena
november - Sloboda Pavol
december - Hamerlíková Anna
- Herák Emil

Vítame medzi nami:
január
február
marec
apríl

Polák Dominik
Zlámala Šimon
Reháková Ivanka
Mezeiová Mariana Melissa

máj
jún
október

Kudríková Sofia
Čerešník Derek
Olšovská Valéria
Šefčík Dárius

Povedali si áno:
Vladimír Pucheľ ( Šajdíkove Humence ) - Jana Svatíková (Osuské )
Peter Gašo ( Myjava ) -

Kristína Zonová ( Osuské )

Michal Kršteník ( Hradište pod Vrátnom ) - Mária Rehušová ( Osuské )
Drahoslav Kminiak ( Osuské ) - Jaroslava Francanová ( Osuské )
Marian Gašpárek ( Hlboké ) - Jana Semianová ( Osuské )
Základná škola s materskou školou informuje:
V školskom roku 2011/2012 navštevuje:
a/základnú školu:
1. ročník - 9 detí
2. ročník - 4 deti
b/ materskú školu : 16 detí.
Spolu ZŠ s MŠ navštevuje 39 detí.

3. ročník - 4 deti
4. ročník - 6 detí
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Separovaný zber na rok 2012:
V roku 2012 budú Technické služby Senica vykonávať zber
separovaného odpadu v nasledovných termínoch:

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC
Deň v mesiaci
Mesiac

Plasty, sklo a kovové obaly

Čas zberu

Január
Február

12.
23.

7.00
7.00

Marec

29.

7.00

Apríl

26.

7.00

Máj

24.

7.00

Jún

28.

7.00

Júl

26.

7.00

August

30.

7.00

September

27.

7.00

Október

25.

7.00

November

19.

7.00

December

-

-

Január 2013

17.

7.00

Zber komunálneho odpadu (vývoz popolníc) v roku 2012 sa bude
vykonávať:
- obec a záhradková osada OPENDAKY v nepárny týţdeň, vţdy v utorok,
- v osade Rásnik a v časti Vodáreň v párny týţdeň, vţdy vo štvrtok .
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Rýchle koláče:
Ingrediencie:
a) cesto: 125 ml mlieka, 30 g cukru, 80 g droţdia, 500 g polohrubej múky, soľ,
1 lyţička citrónovej kôry, 250 g stuţeného tuku, 2 vajcia
b) plnka: 250 g mletého maku, 300 ml mlieka, cukor, škorica, citrónová kôra,
2 lyţice lekváru, vajce na potretie
c) na posýpku: 80 g masla, 100 g cukru, 80 g hrubej múky
Postup: Pripravíme plnku: mak s mliekom povaríme do zhustnutia, osladíme,
pridáme štipku škorice, citrónovej kôry a lekvár a necháme vychladnúť. Potom
necháme vzísť kvások, z mlieka, cukru a droţdia. Na dosku preosejeme múku,
pridáme štipku soli, citrónovú kôru, nastrúhaný tuk, vajcia a vzídený kvások.
Cesto rozvaľkáme, nakrájame na štvorce a do kaţdého dáme trochu plnky,
protiľahlé cípy spojíme a koláče poukladáme na plech. Potrieme ich
rozšľahaným vajcom a posypeme posýpkou. Zvoľna pečieme dozlata.
Kokosový zákusok:
Cesto: 9 bielkov, 250 g práškového cukru, 200 g kokosovej múčky,
80 g hladkej múky, prášok do pečiva
Plnka: 9 ţĺtkov, 200 g práškového cukru, 1 horká čokoláda, 250 g masla,
2 ČL kakaa
Postup: Do snehu z bielkov pridáme cukor a šľaháme. Pridáme kokos, hladkú
múku a prášok do pečiva. Všetko premiešame a upečieme v rúre na teplote
180°C. Ţĺtky a cukor šľaháme nad parou asi 15 minút do zhustnutia. Pridáme
postrúhanú čokoládu a necháme vychladnúť. V druhej miske zmiešame maslo,
kakao a pomaly pridávame do ţĺtkovej zmesi. Dáme na piškótové cesto a
pokvapkáme čokoládou
Dobrú chuť!
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