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Z jednania obecného zastupiteľstva:
1. riadne zasadanie obecného zastupiteľstvo sa konalo dňa
06. 02. 2008, kde poslanci prejednali a :
- schválili passport
komunikáciách v obci.

Číslo 2

Ročník 3

január – apríl 2008

„ Moderný je človek, ktorý sa nespolieha len na svoje vlastné myslenie,
ale na súhrn myslenia všetkých ľudí“
Lombardi
Na úvod:
Vážení občania, jar sa prebudila a môžeme si vychutnávať jej krásy. Aby
bola krásna ,každý z nás sa snaží skrášliť si svoje domy ,záhradky, zbaviť sa
nepotrebných vecí. Je tu čas jarného upratovania. A že mnohí z nás upratujú
intenzívne, je vidieť na tom ako sa rýchlo plnia veľkoobjemové kontajnery. Za
mesiac január až apríl sme ich vyviezli už 12. Je to v poriadku potiaľ , pokiaľ do
nich dávame odpad ktorý tam patrí. Sú však medzi nami aj takí spoluobčania,
ktorí nemajú problém tam naložiť orezané konáre, papier, plastové fľaše, sklo.
V mimoriadnom vydaní „občasníka“ v mesiaci február sme Vás Informovali
o možnosti výstavby bytového domu. Postupne 28.2., 6.3., 13.3., 20.3.
v zasadačke obecného úradu stte mali možnosť individuálne sa informovať
o podmienkach výstavby. K 20. 04. 2004 sa informovalo celkom 5 občanov.
Vážny záujem o bývanie v bytovom dome však neprejavil nikto. Vzhľadom k
tejto skutočnosti boli aktivity k výstave bytového domu dočasne pozastavené.
V mesiaci marec sa vyskytol v našej obci nový fenomén - „sprejeri“. Svoje
umelecké ambície vyjadrili kresbami na fasáde KD. Polícii sa podarilo autorov
týchto kresieb vypátrať a po uzatvorení vyšetrovania sa budú podieľať na
úhrade škody, ktorá vznikla poškodením fasády.
Rok 2008 je prvým rokom kedy máme reálne možnosť žiadať o finančné
prostriedky z fondov EU. Prvá výzva na predkladanie žiadostí by mala byť
zverejnená v mesiaci júl, august .Aj naša obec sa zapojila do tohto procesu
a v spolupráci s občianskym združením Interegio pripravujeme projekt na
podanie žiadosti. V 1.etape je to
návrh na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a chodníkov, sadové a parkové úpravy ,vybudovanie detského
ihriska.
Ing. Anton Fiala
starosta obce

trvalého dopravného

značenia na miestnych

- neschválili žiadosť p. Miroslava Jurovatého o vydanie súhlasu
vybudovanie zberne kovového odpadu v areáli PD Osuské.

na

- schválili odpredaj pozemku p. č. 1137/4 o výmere 184 m² pre
spoluvlastníkov bytového domu č.p.12 uvedených na LV 1699
- schválili pracovnú komisiu na prípravu obce pre zavedenie eura
- schválili VZN č. 1/2008 o určení času predaja v obchode, času
prevádzky služieb.
- schválili „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Osuské.“
Mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 26.
03. 2008, kde poslanci prejednali a schválili vstup obce do záujmového
združenia právnických osôb INTEREGIO, za účelom prípravy projektov a
žiadostí o dotácie z prostriedkov európskych fondov.
2. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 08. 04. 2008,
kde poslanci prejednali a :
- schválili dotácie pre spoločenské organizácie
- schválili žiadosť MUDr. Olšovskej o poskytnutie príspevku pre detskú
ambulanciu v Jablonici
- vzali na vedomie žiadosť Antona Lukáča ml. o povolenie výnimky na
prejazd a parkovanie vozidla s hmotnosťou nad 5 ton na ulici
Dr .Ing.Janšáka pred rodinným dom č.263 a žiadosti nevyhoveli.
- schválili žiadosť pána Miroslava Barcaja o vydanie súhlasu na právo
užívania a údržby žumpy na pozemku p.č.1137/2
- schválili žiadosť nájomcu budovy starej školy firmy MW - Agro s.r.o.
o predĺženie nájomnej zmluvy
Zápisnice z jednania OZ sú pre občanov k nahliadnutiu na Obecnom
úrade v Osuskom alebo si ich môžu pozrieť na internetovej stránke
obce www.osuske.sk v časti Samospráva v sekcii Dokumenty.
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11. 05. 2008 o 14

Spoločenská kronika
Koľko nás je
K 15. 04. 2008 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 625 občanov. Z
toho 336 žien a 289 mužov. V období od 1. 1. 2008 do 15. 04. 2008 sa
narodili 2 deti. Zomrelo 5 občanov.
Opustili nás :

február

Maco Miroslav
Kocúrik Jozef

marec

Vítame medzi nami:
Naši jubilanti

Masárová Mária

Aktualita

Krutá Mária

Od 22. 04. 2008 je na internete sprístupnená oficiálna internetová stránka
obce Osuské www.osuske.sk.

apríl

Zubáková Mária

február

Hluchá Lucia

apríl

Olah Jakub

február

Huttová Hedviga

80

Mikušovič Alojz

80

Banda Ján

65

Zlámalová Anna

65

Ferencová Marta

96

Lulíček Pavol

70

marec

Zaujímavosti

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie
Pripravujeme:
15

30. 04. 2008 o 17

hod. - Deň matiek - v Kultúrnom dome, v programe
vystúpia deti so Základnej školy s materskou
školou Osuské a krojovaná skupina. Ďalej je
pripravený pre všetkých predaj medovníkových
srdiečok.
18. 05. 2008 - prehliadka krojovaných skupín v Hlbokom, na ktorej sa
zúčastní i krojovaná skupina z Osuského. Zo ZŠ s MŠ
Osuské vystúpi 11 žiakov v krojoch s programom
„Vynášanie Moreny“.

hod. - slávnostné stavanie mája s kultúrnym
programom, vystúpi krojovaná skupina a deti zo
ZŠ s MŠ Osuské , zahrá hudobná
skupina
METEOR, a vystúpi spevácka skupina Jednoty
dôchodcov

07. 5. 2008 - 12. 05. 2008 - bude pri budove Základnej školy s Materskou
školou pristavený kontajner na zber papiera.
Žiaci budú chodiť po dedine v piatok 9. mája v
00
30
čase od 8 do 11 hod.

Dňa 15. 03. 2008 sa konal Jozefovský turnaj v stolnom tenise. Zúčastnilo
sa na ňom 10 detí a 24 dospelých. V kategórii deti vyhral Róbert Lalák ml.
a v kategórii dospelí sa víťazom turnaja stal Anton Sedlák.
Oznamy pre občanov:
Okresné riaditeľstvo informuje:
S príchodom jarných dní, sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky
pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. S jarným obdobím je spojené i
jarné upratovanie, kedy dôkladne vyčistíme všetky budovy a odstraňujeme
nepotrebné predmety. Snažíme, sa, aby okolie našich domov, dvorov i
záhrad boli čisté. Odpad potom likvidujeme spálením.
Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a
vypaľovanie. Veľa občanov vypaľuje porasty bylín, stromov a kríkov a
zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu. Podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 314/ 2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi, je toto konanie zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm.
f) zákona, môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
za túto činnosť uložiť pokutu v správnom konaní fyzickej osobe do
10.000,- Sk alebo v blokovom konaní fyzickej osobe do 1.000,- Sk. Podľa
zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, sa zakazuje zneškodňovať
biologicky rozložiteľný odpad.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil v obci Osuské
celoplošnú deratizáciu. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby
vykonajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v
bytových domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v
potravinárskych prevádzkach, v skladoch potravín, v pohostinských
zariadeniach. Vykonanie deratizácie preukážu fyzické osoby - podnikatelia
a právnické osoby potvrdením, ktoré zašlú na regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Senici, Kolónia 537, 905 01 Senica. Potvrdenie vydáva
firma vykonávajúca deratizáciu. Potvrdenie treba zaslať do 30. 04. 2008.
Oznamujeme občanom, že od 01. marca 2008 sa začali vyberať poplatky
za daň z nehnuteľnosti, za psa i za odpad. Týmto žiadame občanov, aby si
do 30. apríla prišli vyzdvihnúť platobné výmery a v prípade potreby si
dohodli splátky.
Zároveň upozorňujeme všetkých občanov, ktorí nemajú vyrovnané všetky
podlžnosti z predchádzajúcich období, aby splátky uhrádzali podľa
schváleného splátkového kalendára
Separovaný zber na rok 2008:

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC
Termín / 2008/ deň v mesiaci
Mesiac

Plasty, sklo a kovové obaly

Čas zberu

Máj

29.

7.00

Jún

26.

7.00

Júl

31.

7.00

August

28.

7.00

September

25.

7.00

Október

30.

7.00

November
December

27.
22.

7.00
7.00

Základná škola s materskou školou informuje:
Dňa 15. 03. 2008 zasadala rada školy pri Základnej škole s materskou
školou Osuské. Prejednávala ďalší postup pri vykonávaní rekonštrukčných
prác na budove. Zasadania sa zúčastnil starosta obce, ktorý informoval
radu školy o pripravovaných investičných akciách. Už v mesiaci február
boli pre školu zakúpené 2 ks pákové batérie v hodnote 1.600,- Sk. V
mesiaci apríl bude pre školu zakúpený nerezový drez do kuchyne v
hodnote 25.000,- Sk. Počas letných prázdnin bude zrealizované
vymaľovanie tried, kuchyne, sociálnych zariadení a bude vykonaná
rekonštrukcia elektrickej rozvodnej skrine. Predpokladané náklady sú cca
50.000,- Sk
Dňa 30. mája sa deti z MŠ i deti zo ZŠ vydajú hľadať poklad a tak
oslávia 1. jún - deň detí.
V mesiaci máj a jún organizuje škola plavecký výcvik žiakov, ktorého
sa zúčastní 9 detí.
Dňa 17. júna nás čaká školský výlet: plavba loďou po Baťovom kanály
zo Skalice do Sudoměříc a návšteva ZOO v Hodoníne. A na konci
školského roka čaká na tých, ktorí sa neboja, noc v škole spojená s hrami,
súťažami, ale aj strašením. A potom už: Hurá, prázdniny!
Okrem toho škola sa prezentuje na verejnosti aj predajnými burzami.
Učitelia aj deti vyrábajú rôzne darčeky, pečú a zdobia medovníky. Peniaze
získané za predaj týchto výrobkov sú určené na zakúpenie učebných
pomôcok pre žiakov. V mesiaci marec, po kontrole z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Senica, bolo v našom zariadení zistených viacero
nedostatkov. Niektoré sme odstránili sami - zakúpenie umývadla a oprava
WC v telocvični (1.200,- Sk), zakúpenie tanierov do ŠJ (2.000,- Sk),
zakúpenie vlhkomera a teplomera do skladov (750,- Sk), zakúpenie
potravinárskych farieb na nátery do kuchyne (500,- Sk), veľké uteráky
(450,- Sk),....... Ešte nás čaká nákup hrnčekov. Ale sú závady, s ktorými si
škola sama neporadí a taktiež obec nemá dostatočné finančné prostriedky,
na ich odstránenie. Preto sme sa rozhodli vypísať verejnú zbierku pre
Základnú školu s materskou školou Osuské. Všetky finančné prostriedky
získané verejnou zbierkou budú použité na dofinancovanie rekonštrukcie
vnútorných priestorov školy. Miesto a čas verejnej zbierky bude včas
oznámený. V mene detí všetkým, ktorí by chceli prispieť, vopred
ďakujeme.
Mgr. Ivana Bucalová
riaditeľka ZŠ s MŠ Osuské
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„ Sirotou nie je ten, kto stratil matku a otca, ale kto nemiloval“
Friedrich Ruckert
„ Keď sa silné myšlienky stručne vyslovia, veľmi vplývajú na zlepšenie
života.“
Cicero
„ Každá myšlienka vyjadrená slovami je silou, ktorá má neobmedzené
pôsobenie“
Amiel
„ Láska je vzácny kvet, ale človek musí mať odvahu, odtrhnúť ho na kraji
priepasti.“
Stendhal
„ Kto v styku s ľuďmi zachováva maniery, žije zo svojich úrokov, kto ich
ignoruje, siaha na svoj kapitál.“
Hormannstahl
„Múdrosť spočíva v tom, že poznáme svoje poslanie a spôsob, ako ho splniť.
Tolstoj
„Natoľko sme si zvykli sa pred inými pretvarovať, že napokon sa pretvarujeme
aj pred sebou samými.“
La Rocheroucauld
Výborné tyčinky k vínu:
cesto: 250 g polohrubej múky, 1/2 lyžičky soli, 250 g tuku ( z neho aspoň
100 g masla), 250 g mäkkého tvarohu, 50 g strúhaného syra
(Eidam), 1 vajce na potretie
na posýpku: mak, sezamové semienko, drvená rasca, mletá paprika, soľ
Múku zmiešame so soľou, pridáme rozdrobený tuk, tvaroh a nastrúhaný
syr. Na pomúčenej doske vypracujeme hladké cesto. Hneď ho rozvaľkáme
na hrúbku 3 až 5 mm, potrieme rozšľahaným vajcom a posypeme makom,
sezamom a pod. Takto pripravené cesto nakrájame ostrôžkou na pásiky,
tie pokrájame na tyčinky a nožom prenesieme na zľahka pomastený alebo
papierom na pečenie vystlatý plech. Povrch tyčiniek posolíme a plech
vložíme do predhriatej rúry. Spočiatku pečieme prudko pri 200° C, aby sa
tyčinky pekne nafúkli a hneď ako sa začnú sfarbovať, teplotu mierne
znížime. Upečieme do svetlo hneda, aby tyčinky boli chrumkavé.
Podávame k dobrému vínu.
Dobrú chuť
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