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Noviny Obce Lysá pod Makytou
Vážení občania!
Ako víťaz v komunálnych voľbách som v januári zasadol na
starostovskú stoličku a vykonávam funkciu starostu obce. Dovoľte
mi ešte raz sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi
v komunálnych voľbách prejavili. Verím, že ako starosta obce
budem svoju funkciu zastávať čestne a zodpovedne a hájiť záujmy
nielen obce, ale aj Vás občanov. Spoločne sa budeme snažiť
vybudovať obec, na ktorú budeme pyšní nielen my, ale aj naše deti.
Som rád, že sa Vám môžem prihovoriť aj týmto spôsobom a t.j.
prostredníctvom novín Hlasu Lysej, ktorého vydávanie sa nám
podarilo obnoviť. Ako som sľúbil vo volebnom programe, mojou
snahou bude aj lepšia informovanosť občanov o dianí a aktivitách
obce. Aj preto som rád, že po pol roku vo funkcii starostu obce sa
môžeme pochváliť nielen prvým číslom novín, ale aj viacerými
aktivitami, ktoré smerujú k lepšej informovanosti. Okrem novín,
ktoré by sme chceli počas roka vydávať ako občasník, zriadili sme
pre Vás aj službu SMS-info, vďaka ktorej môžete byť pravidelne
informovaní prostredníctvom krátkych SMS správ. Teším sa na Vaše
nové podnety a spoluprácu.
Ing. Michal Ondrička, starosta obce

Zápis detí do ZŠ

Každý rok vo februári sa v Základnej škole
s materskou školou koná zápis prvákov. Nebolo tomu
inak ani tento rok a druhú februárovú stredu sa zišli na
pôde základnej školy budúci prváčikovia, ktorí spolu so
svojimi rodičmi prišli na zápis do prvej triedy. Zápisu sa
zúčastnilo 28 prvákov, čo znamená, že v septembri budú
v základnej škole otvorené 2 triedy prváčikov.
Prváčikovia si školu trošku obzreli, žiaci ZŠ im predviedli
program, predškoláčikovia sa zahanbiť nenechali a tiež
ukázali pani učiteľkám, že sú šikovní a do školy sa tešia.
Po slávnostnom zápise dostali pamätný list na tento deň
a zopár pozorností, ktoré v prvej triede čoskoro využijú.

Vymenili sme staré za nové
V KD prebehla kompletná rekonštrukcia sociálnych
zariadení. Počas minulých rokov sa realizovali viaceré opravy,
avšak rekonštrukcia sociálnych zariadení bola nevyhnutná už
dávnejšie. Projekt na rekonštrukciu mala obec vypracovaný ešte
v minulom roku. Vďaka rekonštrukcii sme výrazne zvýšili štandard
KD, ktorý je často využívaný na svadby, či rôzne rodinné oslavy
nielen našimi občanmi. Stavebné práce realizovala firma Prorea.
V letných mesiacoch budeme v KD meniť aj nové okná.

Výstavba chodníka ku ZŠ
Projekt z názvom Modernizácia verejného priestranstvo –
výstavba chodníka ku ZŠ. Celková výška projektu 25 392 €. Išlo o
projekt z MAS Naše Považie, z programu rozvoja vidieka SR 20072013. Obnova a rozvoj obcí. Stavbu realizovala firma Gemma
Consulting subdodávateľským spôsobom. Cieľom bolo
vybudovanie nového chodníka v rámci zabezpečenia vyššej
bezpečnosti občanov, nakoľko sa doteraz chodilo len po
spevnenej a nespevnenej krajnici komunikácie.

Nová WEBstránka
V obci pracujeme na novej
webstránke.
Pôvodná
webstránka už kapacitne
nepostačovala
a tak
sa
starosta obce rozhodol, že
webstránka bude mať nový
šat. Momentálne nie je
k dispozícií. Starosta spolu
s pracovníčkami OcÚ novú
stránku zapĺňanú novými,
ale
aj
pôvodnými
informáciami a obsahom,
ktorý stránka musí zo zákona
obsahovať. Inak máte sa na
čo tešiť, 

Projekt na rozšírenie kapacít MŠ
Využili sme možnosť a chytili sa výzvy na rozšírenie
kapacity materskej školy. Cieľom projektu je vyriešiť problém
s nepostačujúcou kapacitou MŠ prevádzkovanej v obci a vyhovieť
všetkým žiadostiam rodičov o umiestnenie ich detí do MŠ.
Pôrodnosť za posledné roky je pomerne vysoká, čo považujeme za
ďalší dôvod prečo je nevyhnutné rozšíriť kapacitu. Predmetom
projektu je rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou, vďaka čomu
predpokladáme, že kapacita dosiahne úroveň 78 detí. MŠ by sa
rozšírila o jednu triedu so všetkými priestormi súvisiacimi
s predprimárnym vzdelávaním. Ide konkrétne o tieto priestory:
schodisko, chodba, šatňa pre deti, WC a umyvárka pre deti,
zázemie pre personál, príručné sklady, herňa, spálňa. Realizácia
projektu by si vyžiadala náklady vo výške 99 351,43 Eur, obec
z vlastných zdrojov zabezpečí 5% t.j. takmer 5000 Eur. V súčasnosti
máme informácie, že v prvom kole nebola naša obec vybraná
medzi úspešných uchádzačov, veríme však, že v druhom kole kde
zostalo 112 žiadostí, máme veľkú šancu byť úspešní.
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Záverečný účet obce za rok 2014
Hospodárenie obce sa počas roka 2014 riadilo rozpočtom schváleným OZ, dňa 16. 12. 2013
uznesením č. 115/2013.
Rozpočet obce
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet po
poslednej zmene
Príjmy celkom
957 293,00
1 238 347,97
Z toho:
Bežné príjmy
935 324,00
1 040 099,27
Kapitálové príjmy
2 000,00
2 000,00
Finančné príjmy
9 548,00
181 610,70
Príjmy RO s právnou subjektivitou
10 421,00
14 638,00
Výdavky celkom
957 293,00
1 227 779,31
Z toho:
Bežné výdavky
413 078,00
430 067,73
Kapitálové výdavky
40 306,00
254 253,76
Finančné výdavky
0,00
9720,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou
503 909,00
533 737,82
Podiel výnosu dane pre obec na rok 2014

456 200,35 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo
Dotácia na stavebnú agendu
Dotácia na matričnú činnosť
Dotácia na evidenciu obyvateľstva
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na cestnú dopravu
Dotácia na rekonštrukciu KD
Výdavková časť rozpočtu
Správa obecného majetku
Kultúrne a spoločenské podujatia
Výdavky na šport
Výdavky na vývoz a uloženie odpadu
Výdavky na opatrovateľskú službu
Výdavky bežné na školstvo
Výdavky na materskú školu

381 250,32 €
1 967,88 €
2 869,09 €
698,28 €
198,27 €
91,41 €
10 000 €
257 193,66 €
3 713,13 €
9 284,93 €
33 549,00 €
20 102,57 €
423 447,78 €
110 001,00 €

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Zakúpenie KUKAVOZU /Združenie Púchovská dolina/
Rekonštrukcia Obecného rozhlasu
Projektová dokumentácia KD – soc. zariadenia

165 807,00 €
30 153,07€
16 540,68 €
2 180,00 €

Investičné akcie na rok 2014 schválené pre našu obec z programu rozvoja vidieka
Rekonštrukcia rozhlasu
16 541,00€
Modernizácia verejného priestranstva cintorín
22 077,60€
Modernizácia verejného priestranstva -chodník ku ZŠ
27 600,00€
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Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2015
Por.č

PRÍJMY OBCE

1

Daňové
príjmy
/podielové
dane,
daň
z nehnuteľnosti, TKO/
Nedaňové príjmy /prenájom,spr.poplatky, predaj
tovaru/
Granty, transfery /dotácie- matrika, evidencia,
životné prostredie, stavebný úrad, doprava/
Z toho bežné:
Kapitálové /chodník, cintorín, KD/
Zostatok rezervného fondu

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

VÝDAVKY OBCE SPOLU
Bežné výdavky
Z toho mzdy, poistné príspevky
Výdavky
na
zabezpečenie
chodu
obce,
ver,osvetlenie, vývoz odpadu
Kapitálové výdavky /cintorín, chodníku ku ZŠ/
Výdavkové operácie /splátka úveru/
Celkový prebytok/schodok obce

Rozpočet
1 221 243,30
592 637,00

Skutočnosť
293 937,66
155 061,06

93 330,00

20 627,31

514 915,34
417 285,34
97 630,00
20 361,00

108 249,29
108 249,29
0,00
10 000

1 217 908,30
1 064 247,70
595 096,46
469 151,27

222 614,82
180 559,22
110 270,36
70 288,86

114 860,60
38 800,00
3 335,00

32 335,60
9 720,00
71 322,84

20. Folklórna Lysá
Dňa 28. 6. 2015 sa v našej obci bude konať už 20 Folklórna Lysá. Prírodný amfiteáter pri
základnej škole po roku ožije spevom a tancom. V programe sa Vám predstavia folklórne súbory a skupiny
z Púchovskej doliny, ale aj z Praznova. Pozdrav z Trnavy Vám prinesie profesionálny FS Trnafčan a predstaví
sa Vám aj súbor Mladosť z Dubnice nad Váhom. Prípravy sú v plnom prúde. Tešiť sa môžete aj na
sprievodné podujatia: Tvorivé dielne pre deti, Výstavu – prierez za 20 rokov folklórnych slávností. Určite si
nenechajte ujsť kultúrny zážitok.

Služba SMS info
Ak sa chceme aktívne podieľať na živote v obci, musíme byť informovaní. Z dôvodu lepšej
informovanosti sme pre občanov pripravili dve služby, ktoré majú možnosť využívať. Na tel. čísle 0948
558 203 je aktivovaná služba, kde máte možnosť vypočuť si posledné správy hlásené v obecnom rozhlase
(služba je spoplatnená sadzbou odchádzajúceho hovoru do mobilnej siete O2). Druhou službou je SMS
info, (bezplatná služba), čo sú krátke správy zasielané prostredníctvom SMS. Pre využívanie tejto služby je
potrebná registrácia na odber oznamov. Možnosť výberu zo 4 informačných kanálov:
Samospráva – info z našej obce, vývozy odpadov, mimoriadne udalosti
Kultúra a šport – info o kultúrnych a športových podujatiach v obci
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. – info o rozvozoch pekárenských výrobkov, oznamy z obecnej pálenice,
a pekárne
Školstvo – oznamy nielen pre rodičov, info o akciách pre deti.
Pre odber správ je potrebné len vyplnenie registračného formulára na stránke:
https://e-id.sk/identity/registraciaosoby.do
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Obecná prevádzka Lysá s.r.o Výročná správa o hospodárení za rok 2014
Na základe účtovnej evidencie, ktorá je evidovaná na 5 stredísk, dosiahla spoločnosť v účtovnom
období od 1.1.2014 – 31. 12. 2014 hospodársky výsledok 198,65 €. Ide o najnižší hospodársky zisk za celé
obdobie trvania prevádzky od roku 2008. Zisk je nízky najmä z nasledujúcich dôvodov:
- zvýšenie nájmu, ktorý prevádzka platí za obecné budovy obci v celkovej výške 8 578,50€ (budova pekárne,
pálenice, ubytovne, budova garáže, automobilu, budova pekárne)
- v minulom roku bolo počasie natoľko nepriaznivé, že sa urodilo veľmi málo ovocia, čo výrazne ovplyvnilo
tržby za služby v pálenici.
- navýšenie počtu zamestnancov, pretože viacerí zamestnanci sú dlhodobo PN
- kúpou nového automobilu, Peugeot Boxer formou leasingu v celkovej hodnote 15 490 €
- zaplatili sme daňovú licenciu ako novú povinnosť Finančnej správe
- nedoplatky za na el. energiu boli vo výške 1331,48€

Pekáreň
Celkový výnosy: 287 512,16 €
Celkové náklady: 244 213,67 €
Výsledok hospodárenia 43 298,49€
Počas minulého roka došlo k výmene okien,
vymaľovaniu interiéru, rekonštrukci šamotovej
platne v druhej a tretej etáži pece. Zakúpili 2 ks
stánkov na príležitosné trhy, ktorých sa
zúčastňujú. Spoločnosť priamym predajom
výrobkov formou ambulantného predaja tvorí
približne 80% z celkových tržieb.

Pálenica
Celkové výnosy: 24 939,54 €
Celkové náklady: 21 055,26 €
Výsledok hospodárenia: 3 884,28 €
V roku 2014 sa vypálilo 10 546,24 La.
V minulom roku boli najslabšie tržby za
vypálenie kvasu od založenia spoločnosti, čo
výrazne ovplyvnilo výsledok hospodárenia za
rok 2014.

Ubytovňa
Celkové výnosy: 1 931,73 €
Celkové náklady: 3 168,32 €
Výsledok hospodárenia: -1236,59 €
Na ubytovni je problém z vodou a preto musela
byť dočasne zatvorená, hoci o ubytovanie bol
záujem, problém bude v budúcnosti treba vyriešiť
napr. dobudovaním obecného vodovou.

Doprava
Celkové výnosy: 175,00 €
Celkové náklady: 15 212,19 €
Výsledok hospodárenia: -15 037,19 €
Je tvorená nákladovým strediskom pekárne.

Kancelária
Celkové výnosy: 0,00 €
Celkové náklady: 30 710,34 €
Výsledok hospodárenia: -30 710,34 €
Administratívne náklady spojené s prevádzkou
celej spoločnosti,

Výsledok hospodárenia za 1.Q/2015
Obecná prevádzka v 1.Q dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške –3738,46€. Dôvodom
neziskovosti je stredisko pálenica, ktoré v zimných mesiacoch vytvára zisk. Príčinou nedostatku zákazníkov
v páleničiarskej sezóne bola veľmi malá úroda ovocia. To sa odrazilo nielen v celkovom hospodárení za
predchádzajúci rok, ale aj v 1.Q tohto roku.
Pekáreň
Zisk vo výške 10 709,79€. Výdaje spoločnosti narástli aj zmenou legislatívy na výkon pracovnej zdravotnej služby pre
zamestnancov. Do pekárne zakúpili dvojkrídlovú chladničku, pre zlepšenie skladovania potravinárskych výrobkov.
V minulom roku nastali v pekárni problémy v dôsledku zatápania pivničných priestorov. Bolo potrebné zakúpiť
kalové čerpadlo a el. materiál na odstránenie zatápania pivnice.
Pálenica
V prvom štvrťroku vykázala pálenica stratu -737,€. Sezóna 2014/2015 bola najslabšou za posledných 9 rokov. Koniec
sezóny bol už vo februári. V roku 2015 sa pálilo iba 5 dní a vypálilo sa 557,68 La. V sezóne 2015/2016 čaká pálenicu
premiestnenie liehového meradla a to z dôvodu veľkej výparnosti liehu z výparok. Takáto prestavba si bude
vyžadovať prerobenie schodov k epruetám a chladičom.
Ubytovňa
Ubytovňa vykázala stratu -657,88 €. Tržby za ubytovanie boli v 1.Q veľmi nízke (41,67 €). Nízke tržby sa dajú pripísať
problémom s vodou, ktoré sa na ubytovni začali vyskytovať už koncom minulého roka.
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ŽIVOT V OBCI
Fašiangy a pochovávanie basy
Dňa 14. 2. 2015 sa u nás konali
fašiangy. Masky sa stretli pred KD
a spoločne za doprovodu chlapcov
z HS Meteor sa vybrali na
fašiangový sprievod obcou. Po
náročnom celodennom pochode
sa vrátili do KD. Večer sa konala
fašiangová zábava, do tanca
a spevu zahrala HS Meteor.
O 22:00 hod sme pochovali basu
o čo
sa
postarali
členovia
folklórnej skupiny spolu s členmi
DHZ.
Pre deti obecný úrad v spolupráci so
Základnou školou s materskou školou
pripravil v KD detský karneval. Kultúrny
dom
ožil
detským
smiechom.
Pripravené boli rôzne súťaže, ale aj
odmeny pre všetky detičky.
O
občerstvenie sa postarala Obecná
prevádzka Lysá s.r.o., ktorá na túto milú
akciu venovala deťom koláčiky z
vlastnej výroby.

Stavanie májov
Tradíciu stavania májov si v obci pripomíname
každoročne. 30. apríla, malí aj veľkí, dievčatá aj
chlapci sa stretli pred obecným úradom a spoločne
postavili máje pred obecným úradom, pri Rímskokatolíckom kostole, ale aj pri kríži nad školou. Do
spevu a tanca nám zahrala aj domáca HS Meteor.
V centre obce na námestí sme si prvýkrát mohli
pozrieť vystúpenie DFS Makytka, ktorý mal svoju
,,premiéru“ pri stavaní májov.
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Obnovenie DFS Makytka

Deň matiek

Potešujúcou novinkou je, že Detský
folklórny súbor MAKYTKA, ktorý v minulosti
reprezentoval našu obec na mnohých
folklórnych podujatiach, obnovil svoju činnosť
pre deti, ktoré majú záujem o folklórny tanec,
zvyky a tradície. Súbor pracuje pod vedením
Ing. Kapustu, Mgr. Kačíkovej, pani Plevákovej
a pána Kačíka. V súčasnosti je v súbore 15
detí. Deti sa Vám prvýkrát predstavili krátkym
vystúpením pri „stavaní májov“ pred obecným
úradom. 6. júna sa predviedli v obci Halenkov
na Halenkovských slávnostiach. Doma ich
môžete vidieť 28. 6. 2015 na 20. ročníku
Folklórnej Lysej.

Počas májovej nedele sa kultúrny dom
otvoril pre všetky mamičky a staré mamičky.
Základná škola s materskou školou pripravili
spolu s deťmi kultúrny program, ktorým
potešili mamičky aj babičky.

Jednota dôchodcov
Dôchodci v našej obci žijú aktívnym
životom. Predsedníčkou Jednoty dôchodcov
je Mária Panáčková. V súčasnosti majú
okolo 65 členov. V tomto roku sa zišli na
výročnej schôdzi, zorganizovali ponovoročné
stretnutie a na prírodnom amfiteátri si
uvarili guláš. Svoje skúsenosti a zručnosti
odovzdávajú aj mladšej generácií. V škole
predviedli deťom ako sa v minulosti drápalo
perie.

Obnovenie FS Javorina
Pri
príležitosti
20.
ročníka
folklórnych slávností sa bývalí členovia
domácej skupiny Javorina rozhodli, že na
slávnostiach
sa
nenechajú
zahanbiť
a vystúpia po takmer dvojročnej prestávke.
Tento rok sa predstavia s pásmom piesní.
Obnova folklórnej skupiny nás všetkých
potešila aj preto, že slávnosti, ktoré sa v obci
konajú každoročne sú na veľmi dobre úrovni.
Bolo by naozaj škoda, ak by na nich
nevystupovali aj naši domáci. Preto držíme
palce,
aby folkloristom elán vydržal
a v budúcom
roku
vystúpili
s novým
programom pri príležitosti okrúhleho výročia
obce. Týmto by sme chceli osloviť aj
záujemcov o folklór. Ak ste v sebe našli
folkórneho ducha, členovia folklórnej
skupiny Vás určite radi medzi sebou privítajú.
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Dobrovoľný hasiči
Aktívnou zložkou v našej obci sú aj
dobrovoľní hasiči. V súčasnosti majú cca 30 členov.
Predsedom DHZ je Peter Janu. Počas roka sa
zúčastňujú na hasení požiarov nielen v našej obci,
ale aj okolitých obciach. Požiare vznikajú veľakrát
z dôvodu nepozornosti, ale aj nezodpovednosti
občanov. Napriek každoročnému vyhlasovaniu
v obecnom rozhlase a upozorňovaniu občanov na
zákaz vypaľovania tráv sa hasiči každoročne
stretávajú s tým istým problémom. Vo februári
zasahovali naši hasiči pri požiari rodinného domu
v Lazoch pod Makytou v časti Dubková. V marci
a apríli zas pri požiaroch na Nive a v časti nad
hlavnou cestou, kde z dôvodu vypaľovania trávy
došlo k šíreniu požiaru. V mesiaci máj zasahovali
pri požiari na ceste I/49 pri pekárni, kde horel
nákladný automobil naložený drevom.
V apríli sa v obci Lúky zúčastnili Technickotaktického cvičenia a v Lysej pomohli aj pri stavaní
májov. Svoju techniku, ale aj šikovnosť či zručnosť
mladých
hasičov
predviedli
na
oslave
Medzinárodného dňa detí, ktorá sa konala na
prírodnom amfiteátri pri základnej škole.

Medzinárodný žiacky turnaj v šachu
V kultúrnom dome sa konal už 4. ročník
Medzinárodného žiackeho turnaja v šachu. Turnaj sa
konal v rámci cezhraničnej spolupráce a bol súčasne GPX
turnajom
a finálovým
turnajom
Majstrovstva
trenčianskeho kraja. GPX turnaje (náborové turnaje
registrované Slovenským šachovým zväzom) sa hrajú
tempom 2x15 minút na 7 kôl švajčiarskym systémom.
Turnaja sa zúčastnilo 77 hráčov z toho 17 z Českej
republiky. Veľký počet hráčov, rodičov, trénerov našiel
vynikajúce zázemie v našom dome kultúry. Okrem
turnaja GPX sa hral aj
B-turnaj, určení pre
mládežníkov, ktorí už vyrástli z kategórie GPX. Turnaje
majú svoju osobitú, prívetivú atmosféru. Organizátorkou
podujatia bola už po štvrtýkrát RNDr. Marta Motúzová,
ktorá celému turnaju velila. Nakoľko je skúsenou
organizátorkou všetko klapalo bez najmenších
problémov. Odmenou je spokojnosť všetkých účastníkov
a upratovanie na konci turnaja.
Na fotke Majstri Lysej sú zľava: M. Kačíková, R. Panáček, J. Riedel, D. Zlochová,
H.F. Rusnák, V. Jurišicová, J. Brindza a A. Kačíková.
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Ako sme oslávili Medzinárodný deň detí
Posledná májová nedeľa patrila deťom. V
prírodnom amfiteátri pri ZŠ sa zišli záchranné
zložky SR. Deti mali možnosť vidieť DHZ Lysá pod
Makytou, Hasičský a záchranný zbor Púchov
Políciu SR, Psovodov, Rýchlu zdravotná pomoc a
Poľovnícke združenie Kýčera.
Deti mali možnosť vidieť techniku a vybavenie
vozidiel úplne zblízka. Povozili sa na policajných
autách, psovodi previedli ukážky svojich
cvičených psov. Pani učiteľky zo školy a škôlky
pripravili pre deti rôzne súťaže, za ktoré ich
čakala sladká odmena. Poľovníci dovolili deťom
zastrieľať si zo vzduchovky.

Uvítanie detí do života
V máji starosta obce privítal v kultúrnom dome za
najmladších občanov deti narodené v druhom
polroku 2014. Privítali sme: Emu Sádeckú,
Martina Sýkoru, Tobiasa Žitniaka, Sofiu Kučíkovú,
Annu Vráblovú, Kristínu Furovú, Kristínu
Panáčkovú, Damiána Všelku, Mateja Brindzu
a Olivera Zlochu. Deťom prišli zaspievať
a zarecitovať naši škôlkari. Po slávnostnom
podpísaní do pamätnej knihy sa stali najmladšími
občanmi obce.

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce
Amatérski hráči nohejbalového
turnaja odohrali 9. mája v športovokultúrnom
areáli
9.ročník
Nohejbalového turnaja o pohár
starostu obce. Tohoto turnaja sa z
roka na rok zúčastňuje viacej
súťažných družstiev. V tomto ruku si
zmeralo sily 10 súťažných družstiev.
Počasie im prialo, nálada bola
výborná, pivo vychladené a
občerstvenie zabezpečené. Víťazom
odovzdal ceny starosta obce.
Organizátori sa tešia na ďalší ročník
Nohejbalového turnaja.
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Konečné umiestnenie
1. Hasiči Falck (Anton Luliak, Štefan Veselovský,
Bohumil Karlik)
2. Michal Macko, Martin Macko ml., Peter Kováč
3. Ľubomír Janíček, Martin Janíček, Andrej Zlocha
4. Furmani (Michal Dragan, Milan Dragan, Peter Duriš,
Štefan Zachar)
5. Martin Macko st., Kováč Pavol, Martin Gábik
6. Pinpongisti Lysá (Anton Ladecký, Dominik Panáček,
Milan Panáček )
Balvani (Pavol Zlocha, Pavol Vraník, Ladislav Vraník)
7. Kamil Bartek, Martin Ofúkaný, Patrik Prosnan
8. Lukáš Cichák, Lukáš Formánek, Jackson Jones
9. Patrik Drienik, Roman Zlocha, Mário Macko

Narodené deti v prvom
štvrťroku 2015

Január
Február
Február
Marec
Marec

Kristína Janíčková
Tereza Orlíková
Marek Matej
Nina Javorková
Jiří Juráň

Jubilanti v prvom
štvrťroku 2015 nad
70 rokov
Január
Anna Putalová
Peter Brindza
František Okrajek
Vlasta Rusnáková
Marta Kapušová
Mária Bartoníková
Terézia Vraníková
Verona Javorková

Lysá
Lysá
Strelenka
Lysá
Lysá

Úmrtia v prvom
štvrťroku 2015
Január
Január
Február
Február
Marec

Františka Vetešková

Miroslav Doskoč
Jozef Dlábik

Jozef Vraník
Katarína Siekliková

Lysá
Lysá
Lysá
Lysá
Lysá

Hlas Lysej

Strelenka
Dešná
Lysá
Lysá
Lysá
Dešná
Lysá
Dešná

93 rokov
85 rokov
85 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov

Február
Matilda Počarovská Lysá
Anna Danihlíková
Dešná
Ing. Pavol Gábik
Lysá

91 rokov
80 rokov
70 rokov

Marec
Jozef Gábik
Mária Mrníková
Rudolf Vraník

80 rokov
80 rokov
75 rokov

Lysá
Lysá
Lysá
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