HLAS LYSEJ

November 2015
Číslo 2

Vážení občania!
Koniec roka sa pomaly blíži a ja sa Vám opäť prihováram prostredníctvom ďalšieho čísla obecných novín. Verím, že rovnako ako prvé číslo, aj toto
poteší nejednu domácnosť. Počas môjho prvého roka vo funkcií starostu obce
sa mi podarilo rozbehnúť, ale aj dokončiť niekoľko akcií, o ktorých by som Vás
rád informoval.
Prostredníctvom miestnych novín Vám môžem priblížiť nielen moju
prácu z pohľadu starostu obce, ale prácu všetkých, ktorí sa spoločne so mnou
podieľajú na budovaní našej obce. Aj vďaka Hlasu Lysej môžete mať informácie
tak povediac z prvej ruky.
Z kultúrnych akcií nás čaká 28. novembra Ondrejský jarmok, na ktorý by
som Vás srdečne pozval. Z rozpracovaných projektov musíme do konca roka
dotiahnuť po realizačnej aj finančnej stránke projekt Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci, v rámci ktorého sa môžu občania tešiť na kompletnú výmenu
a zahustenie svietidiel verejného osvetlenia.
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami Vám prajem požehnané a príjemné
prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.

Ing. Michal Ondrička,
starosta obce

V novembrovom čísle Hlasu Lysej nájdete:
Čerpanie rozpočtu obce (strana 2)

Ponuka mliečnych výrobkov (strana 7)

Rozdelenie obce Lysá podľa obvodov (strana 3)

Život v obci (strana 8, 9, 11)
Mašík Cup, Folklórna Lysá, Nedvědovci, a iné.

Komisie pri obecnom zastupiteľstve (strana 3-4)
Výstavba v obci (strana 5, 7, 8)
Prečítajte si o prístavbe pekárne, o oprave miestnych komunikácii, o obecnom vodovode, alebo o
výstavbe nového detského ihriska.
Výsledok hospodárenia v obci (strana 6)

Z matriky obce (strana 9)
Dobrovoľný hasičský zbor (strana 10)
Prečítajte si o oslavách, ale tiež o histórii DHZ Lysá.
Základná škola s materskou školou (strana 11)
Od septembra sa toho udialo v škole viac ako dosť.

Petícia za zrušenie hracích automatov v obci
Na podnet viacerých
občanov sme podnikli
prvé kroky pre zrušenie hracích automatov v obci. Dôvodom
na zrušenie hracích
automatov je nielen
narúšanie verejného
poriadku, ale najmä
narúšanie rodinných
a spoločenských vzťahov. Aj v našej obci na-

rastá počet ľudí a nielen z radov mládeže,
ktorí podliehajú závislosti na hracích automatoch. Keďže tento
problém nezasahuje
len samotného hráča,
ale trpí celá rodina, rozhodli sme sa túto myšlienku podporiť aj my.
Na zrušenie automatov je však potrebná

petícia, ktorá musí byť
obsahovať 30% podpisov občanov nad 18
rokov s trvalým pobytom v obci. Na základe petície bude môcť
obec vydať všeobecne
záväzné
nariadenie,
ktorým sa zabráni prevádzkovaniu automatov. Veríme, že vďaka
zrušeniu hracích auto-

matov podporíme nielen zasiahnuté rodiny,
ale aj vzťahy a spolunažívanie v našej obci. V
prípade, že ste petíciu
nepodpísali a máte záujem o podporenie tejto akcie, nech sa páči
na obecnom úrade sú
stále pripravené petičné hárky, ktoré môžete
prísť podpísať aj vy.
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Čerpanie rozpočtu obce január –október 2015
por.
číslo

PRÍJMY OBCE

ROZPOČET
1 350 337,70 €

SKUTOČNOSŤ
1 107 617,50 €

1.

Daňové príjmy /podielové dane, daň z nehnuteľnosti, TKO, daň za užívanie verejného priestranstva/

593 957,00 €

593 957,00 €

2.

Nedaňové príjmy /prenájom, spr. poplatky,
predaj tovaru/

106 640,00 €

80 458,84 €

3.

Granty, transfery /dotácie-matrika, evidencia obyvateľstva, životné prostredie, stavebný úrad, doprava/

532 954,00 €

418 911,40 €

4.

Z toho bežné

425 324,00 €

352 669,17 €

5.

Kapitálové /chodník, cintorín, okná KD/

107 630,00 €

66 242,23 €

6.

Zostatok rezervného fondu

116 786,71 €

96 783,13 €

por.
číslo

VÝDAVKY OBCE SPOLU

ROZPOČET
1 316 510,00 €

SKUTOČNOSŤ
808 721,10 €

7.

Bežné výdavky

1 061 298,30 €

657 223,10 €

8.

Z toho mzdy, poistné

162 554,54 €

110 242,59 €

9.

Výdavky na zabezpečenie chodu obce, verejné
osvetlenie, vývoz a uloženie odpadu

460 651,84 €

243 444,38 €

10.

Kapitálové výdavky /cintorín, chodník ku ZŠ/

216 411,73 €

119 098,00 €

11.

Výdavkové finančné operácie /splátka úveru/

38 800,00 €

32 400,00 €

12.

Celkový prebytok/schodok obce

33 827,00 €

298 896,40 €

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) patrí
k základným a k najdôležitejším
dokumentom každej obce.
Táto povinnosť vyplýva obciam zo zákona
č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých
pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce
a vyššie územné celky.
Pôvodný PHSR bol vytvorený na roky 20052015.
Momentálne
pracujeme na vytvorení nového PHSR pre
obdobie 2015-2025.

Vďaka tomuto dokumentu, budeme môcť
čerpať verejné zdroje
z rozpočtu EÚ a Národného rozpočtu SR.
Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja je riešený výhľadovo na 10 rokov.
Okrem možnosti získania financií pre obec
ponúka tiež zlepšenie
imidžu obce, vytvorenie nových aktivít
v oblasti služieb a turistického priemyslu,
zníženie nezamestnanosti a zlepšenie životného prostredia.

Informujte sa o dianí v obci
Pre občanov sme začiatkom roka zriadili
službu SMS-info. Na
naše prekvapenie, nie
je táto služba využívaná, tak ako sme mysleli. Počet prihlásených
občanov je stále veľmi
nízky. Preto vám dávame do pozornosti
opäť službu SMS-info,
vďaka ktorej budete
informovaní o dôležitých udalostiach rýchlo
a v pohodlí vášho do-

mova prostredníctvom
bezplatných SMS správ.
Jediné čo je potrebné
urobiť, je registrácia na
odber oznamov. V prípade záujmu máte na
výber zo 4 informačných kanálov. Samospráva, Kultúra a šport,
Obecná prevádzka Lysá
s.r.o a Školstvo.
Pre odber správ je potrebné len vyplnenie
registračného formulára na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/lysapod-makytou
V prípade, že máte pro- úradu vám ochotne poblém s registráciou, môžu, prípadne registpracovníčky obecného ráciu vyplnia za vás.
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Rozdelenie obce Lysá pod Makytou podľa obvodov
Obecné zastupiteľstvo v našej obci je zložené z 9 poslancov, ktorí na obecných zastupiteľstvách rozhodujú o základných otázkach života v obci. Obec je rozdelená do 9 obvodov nasledovne:
Obvod č. 1. Mgr. Alexander Brežný
Obvod č. 6 - Milan Bartoník
Čísla domov 1 - 35, 347- 367, 369 - 381, 383 – 427, Čísla domov 465 - 489, 495 - 503, 591 - 640, 806, 807,
288 - 291, 328 - 331, 180, 941 – 943, 945
812, 813, 822, 823, 839, 827, 560, 886-889, 932, 934,
(centrum obce – ľavá strana, Gábovce)
935, 938
Obvod č. 2. Ing. Milan Šuša
(Ondričkovce, Krátke, Makynovce, Slamkovce)
Čísla domov 36 - 64, 99 - 124, 126, 128 - 130, 301 - Obvod č. 7 – Ing. Martin Rusnák
314, 318, 319, 335
Čísla domov 490 - 495, 504 - 559, 561 - 590, 830 (od predajne Onhajzer – Láň (po pekáreň), Stráň)
832, 880, 881, 931, 933, 936
Obvod č. 3. Marián Moštenan
(Poľana, Holcové, Vŕšok, Drdákovce, Strelenka)
Čísla domov 127, 131-179, 181-208, 214,292 - 300, Obvod č. 8 – Mgr. Jana Barnincová
322, 324 - 327, 789 - 804, 829, 854, 949
Čísla domov 641 - 688, 805, 808 - 810, 814, 320, 840,
(centrum obce, Štiepkovce, Záhumnie, Okrajkovce) 908
Obvod č. 4 – Mgr. Gertrúda Zlochová
(Putalovce, Švehlovce, Zlochovce, časť Dešnej)
Čísla domov 209 - 213, 215 – 287, 337 - 346, 368, Obvod č. 9 – Peter Okrajek
918,944 (centrum obce)
Čísla domov 689 - 788, 817, 819, 841-850, 896
Obvod č. 5 – Vladimír Veteška
(časť Dešnej, Vlkovce, Beňadín, Šústové)
Čísla domov 85 – 97, 428 - 464, 65 - 84, 98, 125, 315,
316, 317, 321, 334, 382, 816, 821, 876 , 883, 877, 923,
928, 930, 937, 948 (Tehelňa,Sieklovce, Dodkovce,
Krementová, Vnukovce)

Komisie pri obecnom
zastupiteľstve
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli vytvorené komisie, ktoré v prípade potreby pracujú
ako poradný orgán obecného zastupiteľstva.
1. Komisia stavebná a životného prostredia,
dopravy a cestovného ruchu
Predsedom komisie je Peter Okrajek, členovia:
Roman Juríček , Ing. Michal Janíček, Milan Bartoník, Vladimír Veteška
2. Komisie finančná, investičná, správy obecného majetku, obchodu a služieb
Predsedom komisie je Ing. Martin Rusnák, členovia: Mgr. Jana Barnincová a Ing. Milan Panáček
3. Komisia pre kultúru, školstvo a šport a sociálne veci
Predsedníčkou komisie je Mgr. Gertrúda Zlochová, členovia: Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Jana Prosnanová, Mgr. Stanislava
Kačíková, RNDr. Marta Motúzová, Veronika Pleváková.
4. Komisia vybavovania sťažností
Predsedom komisie je Ing. Milan Šuša, členovia:
Mgr. Alexander Brežný, Vladimír Veteška

Náplň činnosti Komisie stavebnej
a životného prostredia, dopravy a
cestovného ruchu
1. Prerokúva a vydáva vyjadrenia
- v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä
a) K návrhom územného plánu obce,
b) k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,
c) k plneniu záväzných úloh, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva
d) k investičným zámerom na území obce z hľadiska
vplyvov na životné prostredie v súlade s Územným plánom obce
2. Spolupracuje s OcÚ a podáva návrhy riešení na úseku
stavebnej činnosti obce, oprave, rekonštrukcii a budovaní miestnych komunikácii v obci
3. Spolupracuje s OcÚ :
a) Pri riešení ohlásení drobných stavieb v prípadoch,
pri ktorých je potrebné miestne zisťovanie
b) sťažností občanov na úseku stavebného poriadku
4. Predkladá návrhy na riešenie dopravy pre občanov
(autobusová a vlaková doprava).
5. Zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom v oblasti cestovného ruchu a služieb spojených
s cestovným ruchom
6. Spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

Hlas Lysej
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Náplň činnosti Komisie finančnej, Náplň činnosti Komisie pre kultúru,
investičnej, správy obecného majet- školstvo a šport a sociálne veci
ku, obchodu a služieb
1. prerokováva a vyjadruje sa k:
- návrhom a koncepciám rozvoja kultúry, športu
a práce s mládežou,
- zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení
v obci,
- využívaniu športovísk na území obce,
- zápisom do kroniky obce,
- knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a doplneniu.
2. podieľa sa a spolupracuje s OcÚ
v oblasti kultúry :
- príprave ročného plánu kultúrnych a športových
podujatí v obci,
- príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou,
- na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce z hľadiska kultúry
v oblasti sociálnych služieb :
- na vykonávaní sociálnych šetrení v domácnosti
(na základe žiadosti občanov),
- na vypracovaní návrhov poskytovania sociálnych
služieb pre občanov.
3. vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované
obcou
4. spolupracuje a komunikuje
- so školskými, kultúrnymi a športovými organizáciami obce
a) Komisia na vybavovanie sťažností,
b) komisia na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov.
5. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie
športových zariadení
6. vyjadruje sa k návrhom rozhodnutí o pomenovaní ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev
7. vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok
8. spolupracuje so školskými radami škôl a zariadení
9. zaujíma stanoviská
a) k investičným zámerom a rozpočtu údržby škôl
Náplň činnosti Komisie na vybavo- a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce,
vanie sťažností
b) k správam o hospodárení škôl a školských zariaKomisia na vybavovanie sťažností:
- vybavuje sťažnosti podané fyzickými osobami alebo dení, ich výsledkom a podmienkam škôl a školprávnickými osobami v súlade so zákonom
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
č. 9/2010 z.z. (o sťažnostiach) v znení neskorších predpi- c) k materiálom predkladaným na rokovania obecsov a v súlade so Smernicou pre vybavovanie sťažností ného zastupiteľstva v oblasti školstva, mládeže a
v podmienkach obce Lysá pod Makytou smerujúce:
vzdelávania a sociálnych vecí.
- proti činnosti starostu obce,
10. spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatný- proti činnosti hlavného kontrolóra,
mi komisiami obecného zastupiteľstva.
- proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva.
1. Spolupracuje so starostom obce a OcÚ pri príprave, plnení a zmenách rozpočtu obce, programovom
rozpočtovaní,
2. monitoruje plnenie rozpočtu, ročné hospodárenie
obce a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a
spoločností s účasťou obce,
3. predkladá návrhy ekonomického zhodnotenia
hnuteľného a nehnuteľného majetku,
4. prerokováva a vyjadruje sa:
- k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
(rezervný fond),
- prijatiu úveru pre obec,
- zriadeniu záložného práva k majetku obce,
- prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
- nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,
- návrhom investičných akcií obce,
- vkladu majetku obce do spoločností,
- žiadostiam o finančné príspevky z rozpočtu obce
podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce.
5. posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich
prínosu pre obec, vrátane rozpočtových požiadaviek
organizácií zriadených obcou a zaujíma k nim stanovisko,
6. navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov
obce (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, a pod.),
7. vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečenia lepšieho využitia
majetku obce a reálneho príjmu z majetku obce do
rozpočtu,
8. navrhuje VZN v oblasti obchodu, služieb a cestovného ruchu, ich zmeny a doplnky,
9. pripravuje návrhy vhodných podmienok pre kvalitné poskytovanie obchodu a služieb,
10. preveruje sťažnosti občanov, týkajúce sa zariadení obchodu a služieb v obci,
11. spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými
komisiami obecného zastupiteľstva.

H las Lysej
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Národný projekt
IOMO
Od 1. decembra 2015
budú môcť občania aj na
našom obecnom úrade vybaviť viac. Obec sa zapojila
do projektu realizovaného
Ministerstvom financií SR,
ako hlavným garantom v
spolupráci s Ministerstvom
vnútra SR, ZMOS a Slovenskou poštou a.s. V rámci
tohto projektu bude aj na
našom úrade zriadené integrované obslužné miesto (IOMO), vďaka ktorému
budete môcť vybaviť viacero vecí na jednom mieste. V prvej fáze projektu
bude možné na obecnom
úrade vybaviť nasledovné
služby: Odpis z registra

Výmena okien na kultúrnom dome
Projekt na výmenu
okien obec podala ešte
v minulom roku. Koncom roka sme dostali
oznámenie z Enviromentálenho fondu, že
sme získali dotáciu na:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujútrestov, Výpis z listu vlast- cich verejných budov
níctva, Výpis z obchod- na projekt: Viacúčelová
ného registra. Cieľom je budova s.č. 3 (Kultúrpriblížiť občanom služby ny dom). Výška dotácie
štátu a pohodlne vybaviť bola v celkovej výške
úradné záležitosti na jed- 33 332,46 € s DPH s 5%
obce.
nom mieste a tým šetriť spoluúčasťou
čas aj peniaze. Viac infor- Zmluvu na čerpanie
mácií na webovej stránke finančných prostriedwww.iomo.sk.
Pracoviská budú označené
logom IOMO.

kov sme podpísali až
v tomto roku. Realizácia sa konala v letných
mesiacoch a práce vykonávala firma Texo
partner, s.r.o. z Bratislavy. Na kultúrnom dome
boli vymenené všetky
okná za nové plastové.
Cieľom tohto projektu
bolo najmä zvýšenie
energetickej účinnosti.
Výmena však prospela
kultúrnemu domu aj po
estetickej stránke. Dúfame, že nových okien sa
čoskoro dočká aj obecný úrad.

Svietiť sa možno bude aj po celú noc
Keďže sa nám v tomto
roku v úspešných projektoch darí, vďaka jednému z nich sa môžeme
tešiť možno aj na celonočné svietenie. Obci sa
podarilo aj pri podávaní
projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Využili sme šancu
na získanie prostriedkov
z Ministerstva hospodárstva SR, operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z opatrenia: Budovanie a modernizácia
verejného
osvetlenia
pre mestá a obce. Ako
úspešní žiadatelia sme
získali nenávratný finančný príspevok vo výške
286 703,05 €. Oznámenie o poskytnutí dotácie
dostala obec koncom
septembra. Ukončenie
realizácie projektu je do
konca decembra 2015.
Keďže ide naozaj o ši-

beničný termín, máme
čo robiť. Obec zatiaľ
podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
Momentálne
čakáme
na koniec administratívnej kontroly verejného obstarávania, aby sa
mohlo začať so samotnou realizáciou projektu. Verejné osvetlenie
v obci prevažne tvoria
svietidlá s ortuťovými
žiarivkami a výbojkami.
Tieto svietidlá už nevyhovujú
požiadavkám
pre svetelno-technické
parametre sústavy verejného osvetlenia. V rámci
projektu sa staré svietidlá vymenia za nové
LED svietidlá. Vďaka projektu ušetríme na celkovej spotrebe nemalé
finančné prostriedky, ale
budeme môcť svietiť po
celú noc, čím sa zvýši aj
bezpečnosť občanov.

Rozšírenie kapacity materskej školy
V minulom čísle sme vás
informovali o podaní
projektu na rozšírenie
kapacity materskej školy. A hoci v prvom kole sa
nám nepodarilo uspieť,
skúsili sme šťastie aj
v druhom kole. Z 267 celkových žiadostí sa usmialo šťastie aj na nás. Z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu sme
získali dotáciu vo výške
55 000 € bez DPH. Cieľom
projektu bolo vyriešiť
problém s nepostačujúcou kapacitou mater-

skej školy a vyhovieť
tak všetkým žiadostiam
rodičov o umiestnenie
ich detí v materskej škole. Prípadne poskytnúť
miesto v materskej škole aj pre deti z okolitých
obcí. Vďaka finančným
prostriedkom budeme
materskú školu nadstavovať. Rozšírime tak
priestor materskej školy
o jednu triedu, pristavíme umyváreň a WC.
Pôvodnú strechu materskej školy čiastočne vymeníme za sedlovú.
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Výsledok hospodárenia k 30. 6. 2015
Spoločnosť dosiahla v 1. polroku k 30.6.2014 kladný výsledok hospodárenia - zisk vo výške 5 952,41 €

Pekáreň

Celkové výnosy: 146 522,46 €
Celkové náklady: 112 019,54 €
Výsledok hospodárenia: 34 502,92 €
Vybrané náklady v I. polroku - na služby technika BOZP, PO a zdravotné
služby. V máji bola prevedená servisná prehliadka na jednej z pokladní.
V 1.Q bol odvedený nájom obci za budovu pekárne a poplatky za znečistenie ovzdušia. Ďalším
nákladom bola oprava
rožkovacieho stroja. Zakúpili sme čerpadlo, hadicu a elektroniku do pivnice pod pekárňou, čím
sme vyriešili problém so
zatápaním pivničných
priestorov. Na niektoré
naše výrobky sme získali
Značku kvality SK GOLD,

ktorá reprezentuje výrobok s nadštandardnými
kvalitatívnymi parametrami. Našim cieľom je
stať sa súčasťou projektu
Rozvoja vidieka, vďaka
ktorému nám môžu byť
poskytnuté dotácie z
euro fondov na rozšírenie pekárne. Od októbra
spolupracujeme s PD
Mestečko. Táto spolupráca nám umožnila predaj mliečnych výrobkov
z PD Mestečko a predaj
syrov z Červeného Kameňa v pekárni, a naopak naše pekárenské
výrobky dodávame do
jedálne v PD Mestečko.

Pálenica

Celkové výnosy: 1 315,48 €
Celkové náklady: 3 220,29 €
Výsledok hospodárenia: - 1 904,81 €
V tomto období nedošlo
k žiadnym investíciám
na opravu zariadenia.
Páleničiarska
sezóna
sa skončila v 1.Q tohto
roku. Do začiatku sezóny 2015/2016 nás čaká
úprava jedného liehového meradla. Dôvodom
je veľká výparnosť zberného liehu z výparok na
liehovom meradle. Kotol

na prepalovanie vodky
bude obložený tepelnoizolačnými doskami,
ktoré zabraňujú úniku
tepla smerom k meradlu.
Meradlo tiež obložíme
tepelnoizolačným materiálom, aby sme zabránili
prístupu tepla. Prieniku
slnečného žiarenia cez
okná zamedzíme nepriepustným závesom.

Ubytovňa

Celkové výnosy: 241,18 €
Celkové náklady: 1 168,04 €
Výsledok hospodárenia: - 926,86 €
Momentálne
ubytov- je sústavný problém s
ňu prenajímame len na vodou, čomu pripisujekrátkodobé akcie, keďže me nízke tržby.

Doprava
Stredisko doprava vykázalo v sledovanom
období 1. polroku stratu
vo výške – 13 360,09 €,
z čoho náklady na toto
stredisko sú vo výške
19 975,37 € a peňažné plnenie za škody od
poisťovne vo výške 6
615,28 €. Na nákladoch
tohto strediska sa najviac podieľa spotreba
pohonných hmôt, opravy a udržiavanie, mzdy
zamestnancov a úroky
leasingových
splátok.
Mesačne splácame 2
leasingové splátky v cel-

kovej výške 743,04 €
(vrátane DPH). V tomto roku chceme vyriešiť problém využívania
elektrickej energie na
garážach. Prevádzka potrebuje len miesto na
parkovanie áut a nevyužíva elektrickú energiu.
Z tohto dôvodu chceme
zmeniť dodávateľa elektrickej energie na obec.
Toto stredisko je z 98%
nákladovým strediskom
pekárne a zvyšné 2%
tvoria služby dopravy
občanom

Chlieb náš každodenný
To, že sa u nás v pekárni pečú kvalitné a
chutné výrobky vieme,
ale že ide o výrobky tej
najvyššej kvality sme
sa dozvedeli nedávno.
Prvým krokom bolo
prihlásenie výrobkov
na posúdenie a prípadné ocenenie kvality.
Pekári napiekli výrobky a vedúca pekárne
ich osobne zaviezla na
Ministerstvo pôdohospodárstva, aby nestratili na kvalite. Je fakt,
že poslať výrobky kuriérom by bolo veľké
riziko, už len z obavy,
že by tie voňavé výrobky po ceste zjedol.
Reakcia Ministerstva
pôdohospodárstva SR
nedala na seba dlho
čakať a výsledkom bolo
udelenie Značky kvality SK GOLD. Značku

najvyššej kvality získali
tieto výrobky: Chlieb
Makyta, Rožok cesnakový a Posúch cesnakový. Naša pekáreň je jednou z mála, ktorá pečie
ešte v klasickej parnej
etážovej peci a aj vďaka
tomu majú výrobky jedinečnú chuť a kvalitu.
A tak je pyšná nielen
vedúca pekárne, pyšní
sú aj pekári a pyšní môžeme byť aj my všetci.

H las Lysej
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Prístavba pekárne

Obecný vodovod

Obecná prevádzka Lysá
s.r.o. podala v septembri žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva z podopatrenia
4.2: Podpora pre investície na spracovanie (uvádzanie na trh) a vývoj
poľnohospodárskych
výrobkov. V prípade, že
bude projekt úspešný v
pekárni sa bude realizo-

Obecný vodovod je v
prevádzke od r. 1998.
Je zásobovaný vodou
z Bačovho prameňa
a Bačovho potoka. V
prvých rokoch sme
používali vodu iba z
prameňa. No postupne, s pribúdajúcimi
prípojkami a vplyvom
suchého počasia v posledných rokoch, keď
výdatnosť
prameňa
klesla takmer na polovicu, bolo treba používať aj vodu z Bačovho
potoka. Práve tu sa
vyskytli problémy. Pri
prudkých návalových
dažďoch filtre nestačili vodu dôkladne vyčistiť, čo spôsobovalo
nepatrný zákal vody.

vať prístavba výrobne
sladkého pečiva, zrekonštruujú sa sociálne
zariadenia a v rámci inovácie zariadení a strojov
by mala byť zakúpená
nová rotačná pec a vyvaľkávač jemného cesta.
Inovácia zariadení ako
aj prístavba pekárne by
v budúcnosti pomohla
pekárni aj lepšie obstáť v
boji s konkurenciou.

Opravy miestnych komunikácií
Každý z nás chce chodiť po pekných vyasfaltovaných cestách.
Preto sme v našej obci
začali s rekonštrukciou
ciest. V minulom roku
sme vyasfaltovali kus
miestnej komunikácie
v centre obce, čo nás
stálo cca 164 000 €
s DPH. Financie z rozpočtu nám nestačili,
museli sme si zobrať
úver 68 tis. EUR. V tomto roku sme si naplánovali ďalšie úseky, vyčlenili sme v rozpočte
obce takmer 90 tis.
EUR s DPH. Nakoľko
ide o sumu nad 30 tis.
EUR bez DPH, na výber
dodávateľa prác sme
museli robiť verejné
obstarávanie, ktorého postup je zložitý a
najmä zdĺhavý. Aj keď
sme začali s prípravou
v júni, verejné obstarávanie bolo ukončené
až v septembri a zmluvu s vybraným uchádzačom sme mohli
uzatvoriť až v októbri.
No a potom už nebo-

lo vhodné počasie na
asfaltovanie, pretože
najskôr treba zrealizovať prípravné práce,
ako zdvihnutie kanalizačných poklopov,
cestných hydrantov a
až potom asfaltovať.
Okrem menších opráv
ciest, lepšie povedané
vyvezením komunikácií makadamom v
časti Príkre v Strelenke, v časti Ondričkovce a v časti Gábovce
sme toho veľa neurobili. Ale nebojte sa, na
jar len čo sa naskytne
pekné počasie, hneď
začneme. Najskôr komunikácie, ktoré boli
naplánované v tomto
roku – Za cintorínom,
smerom do časti Gábovce, ulica pod železničnou zastávkou,
ulica ku fare a na dolnom konci. Potom,
podľa finančných prostriedkov, prídu na
rad aj ďalšie. Postup
opráv bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo.

Preto sme hľadali riešenie, veľa krát sme sa
tým zaoberali aj na
zasadnutiach OZ, konzultovali sme problém
s odborníkmi a urobili
už prvé kroky. V tomto
roku sme zachytili Bačov potok od jeho prameňa a v dĺžke takmer
1000 m sme stiahli
vodu až do vodojemu.
Okrem tejto úpravy
práve v týchto dňoch
vymieňame
náplň
(špeciálne uhlie a piesok) vo viacvrstvových
filtroch, ktorými sa čistí
voda. Ak to dostatočne
nepomôže, máme pripravené aj ďalšie, no
podstatne
finančne
náročnejšie riešenia.

Ponuka mliečnych výrobkov
Od októbra máte možnosť v pekárni k čerstvým rožkom či chlebíku zakúpiť aj denne dodávané čerstvé
mliečne výrobky. Sortiment mliečnych výrobkov budeme postupne rozširovať podľa potrieb a záujmu
občanov.
SORTIMENT
Mlieko 1 L
Zákvas 1 L
Jogurt malý biely 212 ml
Jogurt malý ochutený 212 ml
Dohňanka 1 L
Gazdovské maslo 500 g
Tvaroh 500 g
Bryndza 500 g
Parenička neúdená mini
Parenička údená mini
Nite neúdené
Nite neúdené 250 g
Gazdovská parenica neúdená
Gazdovská parenica údená

CENA s DPH
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
kg
kg
ks
kg
kg

Cenník výrobkov platný od 1. 10. 2015.
Uvedené ceny sú za kus, prípadne cena za 1kg.

0,78 €
1,21 €
0,80 €
0,86 €
1,66 €
3,30 €
1,50 €
3,85 €
10,70 €
10,81 €
10,35 €
2,65 €
8,39 €
8,51 €
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Mašík Cup
O tom, že Lyšania sú naklonení športu
sa nedá pochybovať. Partia nadšencov amatérskeho futbalu zorganizovala v júli už 4. ročník amatérskeho
futbalu Mašík Cup. Akcia ako je táto má v obci
veľa priaznivcov. Klobúk dolu aj pre organizátormi tohto podujatia. Výborne zorganizovaná
akcia, parádne občerstvenie a súťaže nielen pre
deti. Dokonca aj počasie zabezpečili tak, aby bolo
všetko tip-top. Turnaja sa zúčastnilo 21. mužstiev
a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Zvíťaziť však mohlo len jedno mužstvo. Pohár
víťazov si z Lysej do Valašských Klobúkov odnieslo mužstvo SANTOS. Na druhom mieste skončilo
mužstvo z Lysej EL NOTORITOS. 3. miesto zostalo
tiež na Lysej a získalo ho mužstvo NOTORITOS.

Aby sa deti mali kde hrať
V rámci budovania lepšej a krajšej obce myslíme
aj na deti. A keďže v obci
chýbalo niečo pre našich
najmenších, pustili sme sa
do výstavby jedného malého ihriska. V centre obce
zostal po zbúraní lesovne
pozemok, ktorý sa stal ideálnym pre výstavbu detského ihriska. Obec získala
10 000 € s DPH z Ministerstva financií na výstavbu
ihriska a zakúpenie herných prvkov. Ostatné práce
sme financovali z rozpočtu

obce. S prácami sme začali až na jeseň. Ako prvé sa
previedli terénne práce na
úprave pozemku, pozemok
sa podarilo oplotiť a stihli
sme ho zatrávniť. Neskôr
pribudli na ihrisku lavičky,
smetné koše a herné prvky.
Na jar, keď bude dobré počasie, pribudnú vahadlová
hojdačka pre 4 deti, pružinová hojdačka – koník
pre jedno dieťa, pružinová
hojdačka – štvorlístok pre
4 deti, kolotoč a 2 hojdačky
pre malé aj väčšie deti.

20. Folklórna Lysá
Poslednú júnovú nedeľu
ožila naša obec piesňou
a tancom. Na prírodnom
amfiteátri pri základnej
škole sa konala už 20.
Folklórna Lysá. Stretli sa
všetci, ktorí s úctou pristupujú k tradičnej kultúre
a k dedičstvu, ktoré nám
zanechali naši predkovia. Lysá sa po roku opäť
rozozvučala hudobnými
nástrojmi a hlasy účinkujúcich sa niesli celou
dedinou. Oko zas potešili
nádherné tanečné choreografie. Za 20 rokov
sa tu v Lysej predviedli
rôzne folklórne súbory
či skupiny a to nielen z
našej doliny a okolia, ale
mali sme možnosť vidieť
profesionálne telesá z celého Slovenska. Pozvanie
na tohtoročné slávnosti
prijali FSk Javorník z Lúk,
DFS Javorinka a FSk Javorina z Lysej, FSk Konopa z
Dohnian a FSk Mestečko.
Domáca skupina FSk Javorina sa po takmer dvoj-

ročnej prestávke predviedla v plnej kráse a
členovia zaspievali spoločne niekoľko krásnych
lyšanských piesní. Na
záver spoločne všetky
súbory a skupiny z našej doliny zaspievali ľudovú pieseň Púchovská
dolina. Tradície a folklór
na Považí nám zas predstavili FSk Praznovanka
z Praznova, FS Mladosť
z Dubnice nad Váhom a
Trombitáši Štefánikovci z Nimnice. Najväčším
lákadlom tohtoročných
slávností bol FS Trnafčan
z Trnavy. Na tohtoročných slávnostiach mali
návštevníci možnosť pozrieť si výstavu – Čriepky
z histórie Folklórnej Lysej, výrobu šúpolienok
prišla predviesť Antónia
Dvorščíková. Pre deti
boli pripravené tvorivé
dielne, kde s Mgr. Šulavíkovou deti okrem iného
vyrábali aj zvieratká z cibule.

Účelové cvičenie a didaktické hry
V jesennej prírode
18. 9. 2015

Pobytu v prírode nikdy nie je dosť. Milujú
ho nielen žiaci, ale aj upratovačky, lebo v tento deň
sa do budovy nevstupuje a jej interiér zostáva čistý.
Vedenie školy nám zariadilo krásne počasie, a tak sme
v piatok 18. 9. mohli hneď ráno vyraziť do hôr.
Ošetrovanie poranení, či orientáciu v prírode má už
väčšina z nás v malíčku, a tak sme sa pomerne rýchlo
mohli venovať zábavnejšej časti dňa. Niektorí opekali, iní naháňali lúčne kobylky, podaktorí neodolali
vrodenému inštinktu vyliezť naspäť na stromy. A hrali sme sa aj retrohry. Siedmaci zväzovali najdlhšieho
hada z oblečenia, spoznávali sa podľa ohmatávania
kolien, ale zaujímavá bola aj hra Na slona. Tretiaci so
štvrtákmi súťažili v Lesnej galérii. Na pripravené kartičky obkresľovali obrázky rozvešané v lese. A museli
byť veľmi pozorní a presní, lebo za každú chybičku
dostali trestnú minútu k výslednému času. Potom sa
kochali pohľadom z Nivy na Lysú pod Makytou, na
modlivku v tráve, alebo na liečivé bylinky.
Všetci mali pri návrate v sebe nielen veľa sviežeho
vzduchu, ale aj kopec pekných zážitkov.
-vlaza-

H las Lysej
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Jubilanti v druhom polroku 2015 nad 70 rokov

Deti narodené v druhom
polroku v roku 2015

Úmrtia v druhom
polroku 2015

Apríl
Mária Matochová

Lysá
Máj
Jún
Júl
August
August
September
September
Október
Október
Október
November

Simona Vraníková
Juraj Pilát
Tomáš Kobzáň
Adam Chmúrny
Lucia Albertová
Mathias Hajdú
Kristína Hedlíková
Natália Sádecká
Mellisa Novosadová
Matej Rebro
MathiasChudovský

Lysá
Apríl
Apríl
Máj
Jún
Jún
September
Október

Ľudovít Gabko
Veronika Okrajková
František Milko
Alojz Mrník
Ján Kuzma
Ján Okrajek
Marta Kneblová

Dešná
Júl

Sabina Barnincová

Strelenka
Júl
Jul
Júl
November
November

Anna Ondričková
Rudolf Kresánek
Mária Janíčková
Anna Juřičková
Mária Janíčková

Mária Barteková

Máj
Rozália Panáčková

Strel. 92 r.
Lysá 70 r.
Strel.
Strel.
Lysá
Lysá
Lysá
Lysá
Lysá
Lysá

91 r.
80 r.
75 r.
75 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.

Strel.
Strel.
Strel.
Strel.
Lysá

80 r.
80 r.
80 r.
75 r.
70 r.

Strel.
Františka Pleváková Strel.
Strel.
Rudolf Vaško
Františka Ondričková Strel.
Anastázia Moravčíková Strel.
Lysá
Irena Šulíková
Lysá
Jozef Veteška
August
Anna Vaculíková
Lysá
Mária Matochová
Strel.
Lysá
Anton Rusňák

91 r.
85 r.
80 r.
80 r.
70 r.
70 r.
70 r.

Emil Janíček
Irena Bajnoková
Mária Ladecká
Anastázia Samková
Alojz Panáček
Jozef Šulík
Mária Putalová

Jún
Františka Panáčková

Anton Veteška
Agneša Jurčišinová
Oľga Vetešková
Eduard Panáček

Júl
Mária Kučíková

75 r.
70 r.
70 r.

September
Emília Šešová

Lysá
Strel.
Emília Fojteková
Lysá
Mária Luliaková
Augustína Drieniková Lysá
Františka Šulíková Lysá

Október
Ján Luliak

85 r.
75 r.
75 r.
75 r.
70 r.

Lysá 91 r.
Anna Ševelová
Dešná 90 r.
Františka Javorková Lysá 80 r.

November
Anna Gabková

Katarína Bajzíková
Anna Lysá
Antónia Janíčková

December
Anna Blašková

Emília Šulíková
Ján Šulík

Dešná
Lysá
Lysá
Lysá

90 r.
75 r.
70 r.
70 r.

Lysá
Lysá
Lysá

75 r.
75 r.
70 r.

Kríž na cintoríne

Práce na čistení vodného toku

Miestny cintorín zdobí
nový kríž s Ježišom Kristom. Pôvodný kríž už
nebolo možné opraviť
a tak sme v spolupráci
Urbárskou obcou pozemkovým spoločenstvom
a so šikovným tesárom
pánom Túčkom, ktorý

Na zlý stav koryta
vodného toku rieky sme upozornili
správcu Lesy, s.r.o.
O niektorých častiach obce môžeme
hovoriť ako o kritických. Koryto bolo
zanesené naplaveninami, kamením,
zarastené kríkmi či
znečistené naplaveninami. Pred dvomi
rokmi Lesy, s.r.o. zabezpečili vyčistenie
časti koryta, no nie
v takom rozsahu aký
by bol potrebný. Na

pochádza z našej obce
dali vyrobiť nový. O náter
sa postarali naši robotníci, ktorí pracujú na menších obecných službách.
Kríž je potrebné ešte čiastočne oplechovať a veríme, že bude krášliť cintorín ešte dlhé roky.

základe našej žiadosti v tomto roku
vyčistili časť koryta
v centre obce. Tieto
práce v rozsahu cca
15 000 € boli prevedené v letných mesiacoch. V budúcom
roku veríme, že sa v
čistení bude pokračovať a plánujeme
postupne opraviť aj
zábradlie, ktoré vedie popri vodnom
toku v obci, v Dešnej pri kaplnke a v
Strelenke u Slamkov.
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Dobrovoľný hasičský zbor
19. septembra hasiči oslavovali 90. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru. Oslavy začali
slávnostným sprievodom do kostola, kde si počas sv. omše pri tejto príležitosti dali hasiči vysvätiť zástavu sv. Floriána – patróna hasičov. Pokračovalo sa v kultúrnom dome, kde v programe pre
hasičov a hostí vystúpili deti z DFS Javorinka. Pri tejto príležitosti hasičom členovia Okresného výboru DPO v Beluši pán Rudolf Brindza a pani Margita Novotná udelili našim hasičom ocenenia za
dlhoročnú spoluprácu: Eduardovi Panáčkovi, Petrovi Janu, Augustínovi Janíčkovi a Márii Zlochovej.
Hasičov povýšili do hodností Staršieho hasiča, Vrchného hasiča a Mladšieho Zbrojmajstra. Do tejto
funkcie bol menovaný Peter Janu a Mária Zlochová.

Z histórie DHZ
Hasičský zbor v našej bol
obci založený v roku 1890
a obnovený v roku 1925.
Občania si dôležitosť hasičov uvedomili až v roku
1933, keď v dome u Štefana Barninca vznikol požiar z neznámej príčiny.
Vďaka rýchlej pohotovosti
vtedajšieho
hasičského
zboru bol rýchlo uhasený.
Od horiaceho domu sa
nechytili ani farské domy,
ani susedia. Hasičský zbor
v roku 1934 zakúpil svoju
prvú motorovú striekačku, ktorú hasičom posvätil
farár z Lúk. V roku 1967 sa
začalo s výstavbou požiarnej zbrojnice, postavili sa
základy a zabezpečil sa
materiál. V roku 1970 sa
dokončila hrubá stavba
a novú budovu požiarnej
zbrojnice dostali do užívania 22. augusta 1971. V
roku 1987 vybudovali hasiči stožiar na hadice. V roku
1991 bolo zakúpené auto
Avia na prepravu osôb. V
roku 1996 začali s prístavbou požiarnej zbrojnice.
V obci pôsobil Požiarny
zbor, Dobrovoľný hasičský
zbor, Miestna jednotka
Československej požiarnej
ochrany, Miestna jednota
Slovenského zväzu požiarnej ochrany, dnes opäť ako
Dobrovoľný hasičský zbor.
Predsedovia hasičského
zboru počas celých 90 rokov obetovali pre hasičský
zbor každú voľnú chvíľu.

Okrem hasenia požiarov
svoju činnosť venovali najmä preventívnym
prehliadkam
obytných
domov. Naša obec má 21
obvodov, ktoré každoročne kontrolujú hasiči. V
minulosti vysielali rozhlasové relácie zamerané na
prevenciu vzniku požiaru.
V roku 1974 dokonca nacvičili divadlo Amerikán,
ktoré malo veľký úspech.
Svoju činnosť rozšírili aj do
ZŠ, kde žiakov pripravovali
na okresné súťaže ,,Plameň“. V týchto súťažiach
mladí požiarnici získavali
pekné umiestnenia. Pre
deti usporiadali niekoľkokrát ukážkové cvičenie pri
hasení požiaru cisternou a
striekačkou.
Na hasení požiarov sa zúčastňujú nielen u nás, ale
aj v okolitých obciach. Za
svoju obetavú prácu pri
požiaroch dostali niekoľko
ďakovných listov. Mnohí
z vás si iste pamätáte požiar z roku 2012, keď horel
veľkokapacitný senník v
Lúkach. Pri tomto požiari
naši hasiči strávili v teréne
až 20 hodín. Tak ako v minulosti aj dnes sú to práve
požiarnici, ktorí nám všetkým, ale aj obci ochotne
podávajú pomocnú ruku
a to nielen pri hasení požiarov, ale aj pri akciách
organizovaných obcou. Aj
preto si ich obetavú prácu
veľmi vážime.
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Základná škola s materskou školou
Žiaci našej základnej školy sa tešia nielen z pekných priestorov, ale určite aj z aktivít, ktoré pre nich počas
roka pripravuje pedagogický zbor. A hoci školský rok začal v septembri, v škole toho stihli viac ako dosť.

Beh za zdravé srdce

Šarkaniáda

V septembri ku Svetovému dňu srdca zorganizovali pre deti Beh za zdravé
srdce. Okrem samotného

Začiatkom októbra sa vybrali
pani učiteľky s deťmi na kopec
púšťať šarkany. Na oblohe sa
vznášali všakovaké druhy od

behu museli žiaci zvládnuť
aj prekážky, preskoky či
plazenie. Behu sa zúčastnili všetky triedy.

motýľov, stíhačiek či rôznych príšeriek. Deti sa ,,vylietali“ po kopci. Šikovní štvrtáci si svojich šarkanov vyrobili aj vyzdobili sami.

Deň jablka
Deň zdravej výživy strávili
žiaci v jedálni. Rodičia deťom
pribalili okrem školských
potrieb aj jabĺčka. Jabĺčka si
okrájali príborovými nožíkmi
a Filipko Matocha vyhral súťaž o najdlhšiu šupku – 17
cm. Z jabĺk pani učiteľka Mi-

chalcová pripravila chutnú
,,chamudu“. Okrem jabĺk si
priniesli deti aj rôzne druhy
ovocia, z ktorých im pani učiteľky vyrobili ovocné šťavy od
výmyslu sveta. Z krepového
papiera vyrobili deti jabĺčka,
ktoré zdobia školskú chodbu.

Svetový deň knižníc
V októbri pri príležitosti
svetového dňa knižníc, pripravili žiaci 9. ročníka úryvok z knihy anglického spisovateľa R. Dahla Obrovský
krokodíl. Predstavenie sa

páčilo malým aj veľkým. Pri
tejto príležitosti odmenili v
škole peknou knižkou aj
najlepších čitateľov: Filipko Bednárik, Katka Janíčková a Julka Brindzová.

Koncert Nedvědi s kapelou Beh okolo Lysej
Skutočnosť, že kultúrny
dom praskal voľakedy vo
švíkoch si pamätajú už
len tie staršie generácie.
Na to, že u nás vystupovala Tublatanka, či Heidi
Janků im tiež zostali len
nostalgické spomienky.
A tiež, že ,,toto už nikdy
nebude“... ,,toto vy už nezažijete“... A predsa. Do
našej obce prijala pozvanie česká kapela Nedvědi. Možno počuli o tých
starých časoch čo boli
kedysi v ,,kulturáku“, alebo to, že kultúrny dom
vynovujeme a možno za
to môže šikovnosť správkyne kultúrneho domu

Gabiky Šešovej, ktorá ich
ku nám pozvala a oni pozvanie neodmietli. Slovo
dalo slovo a neuveriteľné
sa stalo skutočnosťou. V
októbri do kultúrneho
domu prišli Nedvědi aj s
kapelou. A bolo nás tam
naozaj dosť. Takmer 300
poslucháčov (kapacita
KD je 250 osôb) a len málokto si nechal ujsť takýto
zážitok. Takmer dve hodiny príjemnej hudby a
krásnych piesní stáli naozaj
za to. Veríme, že neboli u
nás naposledy, alebo sa
nám podarí prilákať opäť
nejakú výbornú kapelu a
kultúra ožije aj na Lysej.

20. júna obcou bežali
amatérski aj profesionálni bežci. 155 bežcov
sa zúčastnilo na
22.
ročníku Behu okolo Lysej. Organizátorom podujatia je Bežecký klub
Lysá, ktorý vedie Róbert
Janíček.
Každoročne
má obec zastúpenie

takmer vo všetkých kategóriách od najmladších až po najstarších
účastníkov. Veľký obdiv
si určite zaslúži pán Kusenda, ktorý sa behu
zúčastnil ako najstarší
účastník a umiestnil sa
s výborným časom na
krásnom 4. mieste.

V kultúrnom dome sme vymenili stoly
Po novej podlahe, kompletnej výmene všetkých okien a rekonštrukcii sociálnych zariadení,
tiež nových stoličkách,
nám pribudli do kultúrneho domu aj nové stoly. Obec zakúpila do kul-

túrneho domu 60 kusov
krásnych nových stolov.
Stoly sú so skladacími
nohami a nenáročné
na uskladnenie. V rámci
obnovy zariadenia bola
zakúpená aj veľká chladnička na koláče.
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