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Fašiangy, Turíce,
Veľká Noc ide...

Fašiangy

Nové hasičské vozidlo
Členovia DHZ v januári dostali nový hasičský automobil – cisternovú striekačku pre
obecné hasičské zbory a vozík – súpravu
povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Automobil a povodňový vozík
odovzdal predsedovi P. Januovi a veliteľovi
J. Vraníkovi, minister vnútra R. Kaliňák. Odovzdávanie hasičskej techniky prebiehalo na
námestí v centre obce za účasti verejnosti.
Medzi delegáciou bol okrem ministra vnútra

SR aj Jaroslav Baška –predseda TSK, Alexander Nejedlý – prezident HaZZ SR, Vendelín
Horváth – generálny sekretár DPO SR a Igor
Šenitko – riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ
v Trenčíne. Veliteľ DHZ zavelil hasičskej jednotke: Hasičská jednotka, ,,POZOR! K hláseniu hľaď!“ a podal hlásenie ministrovi vnútra.
Po slávnostnom príhovore sa ujal slova starosta obce. Novú cisternu prišiel...
...viac na strane 9
Odovzdávanie hasičského vozidla

Obec v rámci zachovania ľudových tradícií každoročne spolu s nadšencami organizuje v obci fašiangový sprievod spolu
s pochovávaním basy. Fašiangová tradícia
sa v posledných rokoch stretáva s obľubou
aj u tých mladších. Zamestnanci obecného
úradu každý rok pevne veria, že bude dobré počasie a dosť masiek. Možno preto, aby
sami nemuseli ísť do sprievodu . Tento rok
nám počasie vyšlo ,,na parádu“ masiek bolo
dosť a aj v sprievode sme boli. A teda môžem
povedať, že stať sa nachvíľu súčasťou takejto
akcie stojí zato. Moje obavy, že to určite nezvládnem lebo je to ďaleko, lebo je to celý...
...viac na strane 6
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Pečať rozvoja obcí a miest

ÚVODNÍK

Pečať Rozvoja obcí a miest našej obci potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú
stabilitu. Predstavuje silný marketingový
a prestížny nástroj pri komunikácií s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou.

Milí spoluobčania!
Mesiac máj patrí azda k najkrajším mesiacom v roku. Okrem prebúdzajúcej sa
prírody si v tomto mesiaci pripomíname
krásny sviatok Deň matiek. MAMA - tá,
ktorú si neskutočne vážime a obdivujeme. Ďakujem v mene Nás všetkých, všetkým mamám za ich jedinečnosť, za život,
ktorý nám dali, za lásku ktorou každého
jedného z nás obdarovali. Ďakujem za
všetko, čo pre nás mamy urobili.
Tento rok sme v obci rozbehli niekoľko
náročných projektov, zároveň pokračujeme v tých, ktoré je treba dokončiť. O viacerých z nich Vám prinášame informácie
v tomto čísle Hlasu Lysej. Úprimne ma
teší záujem o naše miestne noviny, o čom
svedčí nielen to, že s očakávaním čakáte
na ďalšie číslo, ale zvýšil sa aj počet prispievateľov do novín (dúfam, že pravidelných). Okrem rozbehnutých projektov, si
tento rok pripomíname aj 545. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy 545
výročia obce si pripomenieme 26. júna
2016, kedy sa bude konať už 21. ročník
Folklórnej Lysej. Na folklórne slávnosti Vás
srdečne pozývame.
Nakoľko sme sa oneskorili s prvým tohtoročným číslom, to ďalšie pre Vás chystáme už v júni tohto roku.
Ing. Michal Ondrička, starosta obce

Rozšírenie
kanalizácie
Naša obec získala pečať Rozvoja obcí
a miest Slovenska. Hodnotilo sa 2 926 obcí
a miest SR. Na základe hodnotiacej analýzy
sme sa zaradili medzi 37, 7% obcí a miest,
kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu
a obecného zastupiteľstva. Analýza vychádzala z ekonomických údajov, legislatívy,
vrátane rozpočtovej zodpovednosti. Pozostávala tiež z hodnotenia obecných rozpočtov,
z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov. Analyzovali sa príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov a tiež výdavkové položky pre bežnú
existenciu samosprávy.

Obec každoročne podáva žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt:
Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou. Po mnohých neúspešných rokoch,
kedy sme žiadali o dotáciu, sa šťastie konečne usmialo aj na nás. Obec tak získala
dotáciu z Environmentálneho fondu vo
výške 100.000 € na rozšírenie kanalizácie.
Za získané finančné prostriedky sa vybuduje kanalizácia v časti obce na Záhumní. Na
to, aby sme v tejto časti mohli vybudovať
aj vodovod, bolo treba vyčleniť finančné
prostriedky z obecného rozpočtu, čo predstavuje sumu minimálne 70.000 €. Práce na
kanalizácii a vodovode by mali začať v letných mesiacoch.

Čerpanie rozpočtu obce január - marec 2016
Por.č.

Rozpočet
PRÍJMY OBCE

Rozpočet
po zmene

Skutočnosť
k 31. 3. 2016

1 342 344,00

1 352 985,50

317 590,83

Príjmy obce daňové (podielové dane, daň z nehnuteľnosti, TKO, daň za
užívanie verejného priestranstva)

613 792,00

613 792,00

166 790,84

3

Nedaňové príjmy (prenájom, správne poplatky, predaj tovaru)

106 696,00

114 696,00

36 861,84

4

Granty a transfery (dotácie, matrika, evidencia obyvateľstva, životné prostredie, stavebný úrad, doprava)

515 069,00

517 710,00

113 938,15

5

Z toho: bežné

419 451,00

422 092,51

113 938,15

6

Kapitálové príjmy (Prístavba MŠ, predaj pozemkov, rekonštrukcia brán na
cintoríne)

95 618,00

95 618,00

0,00

7

Rezervný fond

106 787,00

106 787,00

0,00

1 342 344,00

1 346 982,60

183 724,29

1 112 154,00

1 113 312,60

167 160,74

2

Por.č.
1.

VÝDAVKY OBCE
Bežné výdavky

2.

Z toho: mzdy, platy, poistné

580 657,63

580 657,63

101 086,86

3.

Výdavky na zabezpečenie chodu obce( verejné osvetlenie, vývoz domového odpadu)

531 496,42

532 655,02

66 073,88

4.

Kapitálové výdavky (prístavba MŠ, rekonštrukcia zastávok, dopravné značenie, detské ihrisko)

210 750,00

214 230,00

6 843,55

19 440,00

19 440,00

9 720,00

0,00

6 002,90

133 866,54

5.

Výdavkové finančné operácie (splátka úveru)

6.

Celkový prebytok/schodok obce
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Rekonštrukcia
obecného úradu
Budova obecného úradu by mala pôsobiť reprezentačne, patrí však k tým najošarpanejším budovám v obci. Po rekonštrukcii
základnej a materskej školy sme verili, že sa
v rozpočte obce nájdu financie aj na rekonštrukciu obecného úradu. Pôvodná stavba obecného úradu pochádza ešte z roku
1760. Kompletná rekonštrukcia si však vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Preto,
keď vyšla výzva z Operačného programu
Kvalita životného prostredia, nezaváhali
sme ani na chvíľu a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zníženie
energetickej náročnosti objektu. Celková
požadovaná výška dotácie je 181 434,41€,
náklady na celkový projekt by sa navýšili
o 5% z prostriedkov obce. Pevne veríme, že
budeme úspešní a vďaka projektu sa nám
podarí získať financie na rekonštrukciu.
V projekte sú navrhované stavebné úpravy,
ktoré spočívajú najmä v znížení energetickej náročnosti objektu. Práce by spočívali na zateplení fasády a stropu, výmene
okien, výmene elektroinštalácie vrátane
osvetlenia. V rámci projektu sa vymení aj
strecha, dvere a hydroizolácia. Dispozičné
riešenie sa nezmení, vytvorí sa však kancelária prvého kontaktu, ktorá bude umiestnená prízemí.

Telocvičňa zatiaľ
nebude
Začiatkom roka sme podali žiadosť o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy na výstavbu telocvične. Projekt
z Ministerstva školstva však nebol úspešný.
Predpokladané výdavky na projekt predstavujú výšku 460 000 €, zo strany obce by
išlo o sumu 260 000 €.
O telocvičňu zabojujeme v druhom kole a veríme, že sa nám podarí
získať finančné prostriedky a najmä
vyriešiť dlhoročný problém s cvičením žiakov
v ZŠ, ktorí
doteraz využívajú na cvičenie
vnútorné a vonkajšie priestory školy.

Výsledky hlasovania volieb do NR SR
dňa 5. 3. 2016 v obci Lysá pod Makytou
Počet voličov zapísaných v zozname voličov .................................................................................... 1709
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................................................................................... 1119
Počet platných hlasov spolu .................................................................................................................... 1102
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Názov politickej strany alebo koalície

Číslo strany Počet platných hlasov

Strana TIP

1

3

Strana moderného Slovenska (SMS)

2

4

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)

3

95

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

4

1

ŠANCA

5

0

SME RODINA – Boris Kolár

6

41

Strana zelených Slovenska

7

12

Kolícia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

8

1

9

0

VZDOR – strana práce

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

10

1

MOST-HÍD

11

12

Slovenská národná strana

12

145

Odvaha-veľká národná a proruská koalícia

13

2

Komunistická strana Slovenska

14

4

Slovenská demokratická a kresťanská únia-demokr.
strana

15

1

SMER – sociálna demokracia

16

474

Kresťanskodemokratické hnutie

17

43

Slovenská občianska koalícia

18

4

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

19

112

# SIEŤ

20

58

Strana maďarskej komunity

21

0

PRIAMA DEMOKRACIA

22

2

Sloboda a Solidarita

23

88
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Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva 8. 1. 2016
Na januárovom zasadnutí poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad v Lysej pod Makytou. Nenávratný
finančný príspevok je možné získať v rámci
Operačného programu Kvalita životného
prostredia. V prípade úspešnosti by sa vďaka
projektu zateplila fasáda OcÚ, pričom pôvodný vzhľad by zostal zachovaný, vymenili by
sa okná a strešná krytina. Projekt obsahoval
práce na zateplenie stropu, výmenu niektorých dverí, omietok, izolácie či vyspravenie
interiérových omietok.
Na zasadnutí OZ poslanci zobrali na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení
č.10/2015.

Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva 29. 1. 2016
Na zasadnutí OZ schválili poslanci výšku
dotácie pre záujmové vzdelávanie žiakov
s trvalým pobytom v obci Lysá pod Makytou
navštevujúcich centrá voľného času mimo

SAMOSPRÁVA
územia obce vo výške 78,21 € na jedno dieťa
pre rok 2016.
Poslanci prehodnotili cenu za výrobu
a dodávku pitnej vody (vodné) vo výške
0,80€/m3 a cenu za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody (stočné) vo výške 0,80€/m3.
Cena vodného a stočného sa oproti minulému roku nezvýšila, napriek tomu, že Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví stanovil
cenu vodného a stočného vo výške 0,90/m3.
Uznesením č.7/2016 obecné zastupiteľstvo
prehodnotilo cenu za prenájom obecného
pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia na pozemku parc. KNC č. 5467/3
a KNC č. 4939/3 v k. ú Lysá pod Makytou pre
spoločnosť ISPA, s.r.o. Bratislava. OZ schválilo cenu za prenájom týchto pozemkov vo
výške 350€/rok. Na zasadnutí OZ poslanci
schválili poskytnutie finančnej pomoci pre
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Lúky a okolitých obcí vo výške 100€.
Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994Z.z. mesačný
plat starostu obce vo výške 1,98-násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, zvýšený
o 35% s účinnosťou od 1.2.2016. Obecné
zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k VZN
č.10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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so sadzbou poplatku vo výške 0,015€/kg
drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín.
Poslanci OZ schválili Dodatok č. 1 k VZN
č. 2/2014(podľa zákona č. 245/2008 Z. z. –
školský zákon), ktorý upravuje presný termín a miesto zápisu dieťaťa do základnej
školy. Poslanci schválili zápis na prvú stredu v mesiaci apríl. Uznesením č. 12/2016
obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1
k VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Lysá pod
Makytou.

Zo zasadnutia obecného
zastupitelstva 12. 2. 2016
Po kontrole plnenia uznesení, ktorú previedol hlavný kontrolór Jozef Baška, pristúpil
starosta obce k programu zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu
o zániku vecného bremena na pozemku
parc. KNC č.391/2.
Na februárovom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu
telocvične v rámci výzvy MŠVVaŠ SR.

Zrušili sme
automaty

Prvé kroky na zrušenie hracích
automatov sme podnikli ešte
v minulom roku. Iniciátorkou
ich zrušenia bola Radka Bednáriková. Zozbieranie podpisov na
petíciu nebolo jednoduché, ale
aj vďaka zamestnancom OcÚ,
poslancom OZ sa podarilo nazbierať dostatok podpisov. Pre
platnosť petície bolo potrebné
získať 30% podpisov od občanov trvale žijúcich v obci nad 18
rokov. Po skontrolovaní petícia
obsahovala 517 platných podpisov, čo stačilo na predloženie
návrhu VZN na zrušenie hracích
automatov. Poslanci VZN schválili. Automaty z obce zmiznú od
januára. Zrušením automatov
prichádzame síce o príjem do
obecnej pokladne, starosta však
pripomenul, že tieto financie
nie sú pre nás až také dôležité.
Dôležitejšie je, že sa nám zrušením automatov podarí podporiť
nielen zasiahnuté rodiny, ale aj
vzťahy a spolunažívanie v obci.

POZVÁNKA
21. Folklórna Lysá
26. jún 2016
– amfiteáter v Lysej pod Makytou
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OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.

Správa o hospodárení spoločnosti OBECNÁ
PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. za rok 2015

Cenník výrobkov platný
od 01. 02.2016 pre predaj
priamo v pekárni

Informácie o členoch orgánov účtovnej jednotky:

Chlieb zemiakový
1000g/1,25€
Chlieb zemiakový
800g/1,00€
Chlieb zemiakový
600g/0,76€
Chlieb Dlháň
1,25€
Chlieb Kornbrot
0,93€
Chlieb bielkovinový
1,65€
Chlieb sójový
1,00€
Pečivo tukové
0,10€
Pečivo cesnakové
0,20€
Uzol syp.makom
0,20€
Slnečnicová kocka
0,20€
Žemľa sezamová
0,17€
Pečivo sójové
0,17€
Pizza koláčik
0,40€
Chlieb sendvičový
0,66€
Rožok sladký
0,13€
Posúch
400g/1,00€
Posúch
200g/0,50€
Bosniak chlebový
0,23€
Bosniak tmavý
0,24€
Lúpačka džemová
0,30€
Lúpačka maková
0,35€
Lúpačka tvarohová
0,44€
Lúpačka vanilková
0,30€
Lúpačka orechová
0,33€
Lúpačka čokoládová
0,40€
Lyšanský koláč
2,90€
Makový závin
1,17€
Orechový závin
1,25€
Vianočka
0,84€
Moravský koláč
0,50€
Pletienka syp.
0,26€
Od 1. 1. 2016 zmenou zákona o DPH sme
zlacnili chlieb o 10%.

Štatutárny orgán - Mgr. Alena Barteková – konateľ spoločnosti
Zástupca štatutárneho orgánu – Ing. Michal Ondrička – konateľ spoločnosti, starosta obce
Dozorný orgán – Ing. Vladimír Motúz, Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Martin Rusnák
Zmena štatutárneho orgánu a dozorného orgánu vznikla na základe komunálnych volieb. OZ
zvolilo členov dozornej rady, ktorí svoju funkciu zastávajú od 01.02.2015.
Spoločnosť prevádzkuje stredisko pekáreň, pálenicu, ubytovňu a dopravu. Za rok 2015
dosiahla kladný výsledok hospodárenia. Najväčšou mierou sa na zisku podieľala pekáreň
a pálenica.

Najvýznamnejšie príjmy spoločnosti sú tržby za predaj vlastných výrobkov, tržby za predaj tovaru a tržby za služby.
Tržby za pekárenské výrobky
Tržby za predaj mliečnych výrobkov, minerálnych vôd IWA a droždia
Tržby za služby – pálenica, ubytovňa, doprava, krájanie chleba
Ostatné príjmy - poisťovňa, úrad práce
Príjmy spolu

315 550,24 €
5 214,67 €
37 739,76 €
11 350,49 €
369 855,16 €

Najvýznamnejšie výdavky spoločnosti v roku 2015 predstavovali:
Mzdy, odvody zamestnancov
Spotreba materiálu na výrobu pekárenských výrobkov,
nafty, nákup materiálu na opravu
Spotreba energie
Opravy a využívanie služieb
Ostatné náklady
Výdavky spolu

207 911,49 €

101 678,42 €
3 787,18 €
34 627,90 €
13 599,30 €
361 604,29 €

Výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením dosiahol výšku 8 276,47€.

Najvýznamnejšie investície spoločnosti v roku 2015 – bez DPH:
Projektová dokumentácia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Dvojkrídlová chladnička na suroviny, chladnička na mliečne výrobky
Reklamné polepy na autá
Softvér, kamerový systém, trezor
Oprava a kúpa rezačky
Úprava tepelnej izolácie v pálenici a výmena potrubia rozvodu pitnej vody

6 224,40 €
1 970,00 €
1 078,00 €
2 332,48 €
2 563,60 €
1 016,10 €

Spoločnosti vznikla nepredpokladaná škoda v sume 1 188,02€ na finančnej hotovosti
v dôsledku krádeže finančnej hotovosti v trezore. Medzi ostatné každoročne sa opakujúce
náklady patria náklady na prenájom obecného majetku, poplatky za komunálny odpad,
znečistenie ovzdušia, rozbor pitnej vody, pitný režim zamestnancov, hygienické, kancelárske potreby a pod.

Plánovanie investícií pre rok 2016
Investičná politika spoločnosti je jedným
zo základných predpokladov úspešného
rozvoja spoločnosti. Základným zámerom
každej investičnej aktivity je prispieť k rastu
efektívnosti podniku. Ako aj v minulom, tak
aj v tomto roku plánujeme investovať nielen
do odstraňovania havarijných stavov, ale aj do
rekonštrukcie, či modernizácie technologického procesu na zvyšovanie kapacity výroby
našich výrobkov. V pálenici plánujeme vymurovať nové ohniská pod destilačné kotle, na

rektifikačných kotloch vymeniť cylindre za
nové a opraviť miešanie. V závislosti od výšky
investície prichádza do úvahy oprava dvoch
chladičov. Využiť chceme nielen vlastné financie, ale zdroje prostredníctvom euro fondov.
V prípade, že sa nám nepodarí získať financie
na prístavbu pekárne, plánujeme investovať
do kúpy podlahovej váhy, deličky cesta, nového pracovného stola, alebo vozíkov na chlieb.
Modernizáciou našej pekárne si udržujeme
stabilné miesto v konkurenčnom prostredí.
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OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. prevádzka pekáreň príjme na dvojzmennú prevádzku fyzicky zdatného
muža na pozíciu pekár. Sociálne výhody - dodatková dovolenka, príspevok
na regeneráciu sily, 13-ty plat, mzdové
príplatky, príspevok do DDS, príspevok
na rekreáciu, stravné lístky, chlieb za
symbolickú cenu. Bližšie informácie na
tel. čísle: 0903 512 434, alebo osobne na
Obecnom úrade v Lysej pod Makytou.
Od konca minulého roka bojujeme s absenciou pekárov. Momentálne máme 5 zamestnancov na PN. Veľkým problémom je
zamestnať muža – pekára na trvalý pracovný
pomer. Ponuku zamestnania inzerujeme neustále v regionálnych novinách, či prostredníctvom miestnych rozhlasov a úradných
tabúľ. Spolupracujeme aj s ÚPSVaR, bohužiaľ
zatiaľ neúspešne. Nie je vylúčené, že v budúcnosti budeme musieť prijať na miesto pekára cudzieho štátneho príslušníka.

ŽIVOT V OBCI
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Fašiangy, Turíce,
Veľká Noc ide...

Fašiangy

Obec v rámci zachovania ľudových tradícií každoročne spolu s nadšencami organizuje v obci fašiangový sprievod spolu
s pochovávaním basy. Fašiangová tradícia
sa v posledných rokoch stretáva s obľubou
aj u tých mladších. Zamestnanci obecného
úradu každý rok pevne veria, že bude dobré počasie a dosť masiek. Možno preto, aby
sami nemuseli ísť do sprievodu . Tento rok
nám počasie vyšlo ,,na parádu“ masiek bolo
dosť a aj v sprievode sme boli. A teda môžem
povedať, že stať sa nachvíľu súčasťou takejto
akcie stojí zato. Moje obavy, že to určite nezvládnem lebo je to ďaleko, lebo je to celý
deň, lebo neviem spievať alebo nedajbože
budem hladná, sa vytratili ihneď ako som sa
do sprievodu pripojila na tehelni. A potom to
začalo, veselý sprievod od domu k domu všade samé šišky, chlebíčky, koláčiky či klobásky. A aj pálenky nám uliali... Do spevu nám

hrali chlapi z Meteoru. Tohtoročný sprievod
sme mali taký ozaj tradičný, nechýbali kone
s vyzdobeným vozom. Akcia vydarená, všetci sme to zvládli úspešne až do kultúrneho

domu. Tam sa konala zábava, kde členovia
FSk Javorina spolu s členmi DHZ pochovali
basu a začal sa pôst.

Vianočné trhy po lyšansky
V predvianočnom období sa v nás akosi častejšie ozýva myšlienka, že si musíme
pomáhať. Skupinka mladých chlapov z OZ
Massport, ktorí v obci organizujú Mašík cup,
prišla s myšlienkou usporiadať v obci vianočné trhy po lyšansky. A tak počas adventu
v spolupráci s obecným úradom a miestnymi
podnikateľmi sme na námestí usporiadali vianočné trhy s charitatívnym účelom. Spoluobčania si okrem príjemnej vianočnej atmosféry
mohli pochutnať na kapustnici, cigánskej,
klobáskach, punči, vínku či domácej pálenke.

A hoci išlo o akciu zorganizovanú na poslednú chvíľu, kto chcel pomôcť prišiel a veru sa
nás stretlo dosť. Okrem bohatého občerstvenia, v stánkoch ponúkali ručné výrobky, z ktorých výťažok tiež putoval na pomoc našim
spoluobčanom. Veríme, že po vydarenom
prvom ročníku sa už teraz môžeme tešiť na
druhý ročník vianočných trhov, aby sme mohli opäť niekomu spríjemniť Vianoce. Spoločne
sa nám podarilo vyzbierať 750€. Výťažok sme
rozdelili na poukážky v hodnote 150€. Tieto
potom putovali do rodín, kde pomôže kaž-

dé euro. Po dlhom výbere nakoniec starosta
s predsedom OZ Massport Ing. Michalom Janíčkom venovali poukážku v hodnote 150€
pani: Lenke Panáčkovej zo Strelenky, Márii
Moravčíkovej zo Strelenky, Petronele Baluchovej z Dešnej, Ľubici Brindzovej z Lysej,
a Jozefovi Hoštákovi z Lysej. Veľká vďaka patrí chalanom z Mašíkcupu, pánovi Kauzalovi,
Občianskemu združeniu Lysá, AB- stavebninám, s.r.o. a firme ASKEN a všetkým ktorí ste
akokoľvek prispeli či už finančne alebo svojou
účasťou k tejto vydarenej akcii.

Okresná súťaž hasičských družstiev DHZ
Termín konania: 29.05.2016 o 9:00 hod.
Miesto konania: Areál ZŠ v Lysej pod Makytou
Hasičské družstvá pretekajú v kategórii: Muži
Ženy
Súťažné disciplíny: Požiarny útok
Štafeta
Členovia DHZ Lysá pod Makytou Vás srdečne pozýva
na Okresnú hasičskú súťaž DHZ. Občerstvenie
je zabezpečené.

ŽIVOT V OBCI
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NARODENÉ DETI
január-marec 2016
Január

James Bennet JONES
Bartolomej Belobrad

Február

Izabela Hrbáčková
Dominik Vrábel

Lysá
Lysá

Strelenka
Lysá

Blahoželáme rodičom, deťom prajeme
zdravé a šťastné detstvo.

OPUSTILI NÁS
január-marec 2016
Január

Terézia Siekliková

Február

Jozef Gábik
Anna Panáčková

Marec

Anna Putalová
Valéria Barnincová
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Vznešenosť z ríše rastlín zavítala
aj do našej obce
Na svete existuje veľké množstvo kvetov
rôznych farieb a tvarov. Jedny z najkrajších majú orchidey, ktoré rastú prirodzene
najmä v exotických krajinách ako epifitické
druhy. Výnimočné sú tým, že rastú na netradičnom mieste – v pazuchách konárov stromov. Vedeli ste, že poznáme aj slovenské
druhy orchideí?!
Všetky druhy slovenských zástupcov orchideí sú zákonom chránené, čo znamená, že je
trestné ich trhať, vykopávať, presádzať alebo
ničiť prostredie, v ktorom rastú. Ich jedinečnosť spočíva najmä v stavbe kvetov, ktoré
môžu vyrastať po jednom alebo v súkvetí.
Farba kvetov môže byť biela, žltá, purpurová, fialová alebo vo farbe stonky (t.j. zelená
alebo hnedá). Výskyt orchideí na Slovensku

je vzácny, pretože vyžadujú špeciálnu súhru
pôdnych aj klimatických faktorov na vhodnom stanovišti. V máji v roku 2014 som našla kvitnúť tieto vzácne rastliny aj v Lysej
pod Makytou. Konkrétne išlo o druh vstavač
mužský (Orchis masculla) čo určil RNDr. Pavol Mereďa, PhD. z Botanického ústavu SAV.
V záujme ochrany týchto rastlín by som chcela zdôrazniť potrebu ochrany prostredia,
v ktorom rastú ako aj rastlín samotných. Ak
ich nájdete kvitnúť, vychutnajte si pohľad na
tieto nežné a krásne kvety bez toho, aby ste
hocijakým spôsobom zasiahli do ich života.
Ide totiž o snáď najkrajšie a najatraktívnejšie
kvety slovenskej prírody.
Bc. Barbora Chochlíková

Lysá

Lysá
Strelenka

Strelenka
Lysá

So smútkom sme prijali správu o úmrtí
našich spoluobčanov. Spolucítime s pozostalými a vyslovujeme im sústrasť.

Jubilanti
nad 70 rokov
Január

Mária Vetešková 80 rokov
Ján Panáček 75 rokov
Oľga Pániková 70 rokov

Február

Františka Kapustová 80 rokov
Mária Hoždorová 75 rokov
Alojz Matocha 70 rokov

Marec

Mária Barnincová 80 rokov
Verona Vetešková 75 rokov
Oľga Rusnáková 70 rokov

Strelenka
Lysá
Lysá

Lysá
Dešná
Lysá

Dešná
Strelenka
Lysá

Jubilantom blahoželáme a do ďalších
rokov im prajeme zdravie, porozumenie
a lásku.

Deň detí v Lysej pod Makytou
Obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ pozývajú rodičov
a deti na oslavu Medzinárodného dňa detí
v Lysej pod Makytou

Termín konania: 4.júna 2016 od 14:00 hod
Miesto:
Areál ZŠ
Program:
Mobilné planetárium
Jazda na koni
Ukážky požiarnej techniky
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Jednota dôchodcov
Vyšší vek nemusí byť prekážkou, aj to nám
počas roka dokazujú aktívni členovia a člen-

ky Jednoty dôchodcov. Cez rok organizujú
poznávacie výlety, športové aktivity, ale i vi-

aceré spoločné stretnutia. Šikovné ruky sú
ochotní ponúknuť aj na akciách, ktoré organizuje obec či ZŠ s MŠ. S ochotou a s úsmevom sa s nimi stretávame takmer na každej
akcii v obci.
Jednota dôchodcov zahájila svoju činnosť
v roku 2013. Od roku 2005 seniori fungovali
ako Klub dôchodcov, predsedníčkou a zakladateľkou bola pani Irena Bajnoková. V súčasnosti má Jednota dôchodcov 65 členov.
Predsedníčkou JDS je pani Mária Panáčková, ktorá niekoľko rokov pôsobila ako matrikárka, neskôr ako kontrolórka na obecnom
úrade.
O svoje životné skúsenosti sú ochotní sa
podeliť nielen vo svojej rodine, ale skúsenosti a zručnosti odovzdávajú aj mladším
generáciám. Žiakom v základnej škole prišli ukázať ako sa v minulosti driapalo perie,
či porozprávali žiakom o vianočných zvykoch. Pravidelne sa zúčastňujú na akciách:
Stavanie májov, Ondrejský jarmok, Fašiangy, Výstava ovocia a zeleniny či na Folklórnych slávnostiach. Na svoje stretnutia
počas roka využívajú priestory kultúrneho
domu, ale organizujú aj výlety do prírody
a menšie túry na Beňadín. Zúčastnili sa na
športových hrách seniorov v Novej Dubnici, kde získali 2. miesto a dve 3. miesta. To,
že sú medzi nimi vášniví tanečníci, dokazuje aj ich účasť na tanečných popoludniach. Radi uvítajú aj kultúrne predstavenia,
pozrieť si boli operu Nabucco v Bratislave,
ale zúčastnili sa aj koncertu Nedvědovcov
v našej obci, či divadelného predstavenia
v Púchove.
Nezabúdajú ani na osvetu, ktorá je potrebná v každom veku a tak počas roka absolvovali aj niekoľko prednášok, ktoré pre nich organizuje Krajská jednota dôchodcov Trenčín.
Išlo najmä o prednášky so zdravotnou tematikou, ale aj z oblasti sociálno-právnej a bezpečnosti seniorov, ktorú im odprednášali
členovia policajného zboru. Niektorí z členov
sa zúčastnili relaxačného pobytu v Nimnici,
kúpeľných pobytov v Rajeckých Tepliciach,
Veľkom Medere, či Podhájskej. V septembri
uskutočnili výlet na Vychylovku a do Starej
Bystrice. Výlet ukončili v Slopnej na sv. omši,
kde sa stretli s našim bývalým pánom farárom Paľkom Mičúchom.
A to, že vzdelávať sa je tiež možné v každom veku dokazuje fakt, že 5 členiek JDS navštevuje Univerzitu tretieho veku v Dubnici
nad Váhom a 3 členky chodia na Univerzitu
tretieho veku v Žiline. Medzi vzornými študentkami je aj pani Gabková, ktorá dovŕšila
90 rokov.
Počas roka majú plné ruky práce aj napriek
tomu sa dali na obnovu folklórnej tradície
v obci a pre členov FSk Javorina vyšívajú
nové kroje.

HLAS LYSEJ
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Detský folklórny súbor Javorinka
DFS Javorinka vznikol na jeseň v roku 2014
a v súčasnej dobe v ňom účinkuje 20 detí.
Veková kategória detí je od 3 do 13 rokov.
DFS Javorinka pracuje pod vedením manželov Kačíkovcov a Veroniky Plevákovej. DFS
Javorinka nadviazal na činnosť DFS Makytka folklórny súbor, ktorý založil Ing. Anton

Kapusta v roku 2001. Činnosť folklórneho
súboru je zameraná najmä na spracovanie
a interpretáciu piesní a tancov z Púchovskej
doliny, ale aj z regiónu Trenčín a Považie. Ich
vystúpenia ponúkajú tanečné hry, či zvykoslovné pásma. Deti ste mali možnosť vidieť
pri rôznych akciách organizovaných obcou.

Našu obec reprezentovali aj v susednej Morave na Halenkovských slávnostiach, kde
zatancovali v sprievode cimbálovej muziky.
Na Ondrejskom jarmoku nám priblížili zvyky z predvianočného obdobia ,,Od Kataríny
do Lucie“.

SR aj Jaroslav Baška –predseda TSK, Alexander Nejedlý – prezident HaZZ SR, Vendelín
Horváth – generálny sekretár DPO SR a Igor
Šenitko – riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ
v Trenčíne. Veliteľ DHZ zavelil hasičskej jednotke: Hasičská jednotka, ,,POZOR! K hláseniu hľaď!“ a podal hlásenie ministrovi vnútra. Po slávnostnom príhovore sa ujal slova
starosta obce. Novú cisternu prišiel požehnať aj pán farár, ktorý pre istotu požehnal

novú aj starú. Obstarávacia cena cisterny
je 114 813,60€ a obstarávacia cena vozíka
je 14 320,94€. Vozidlo je určené na prvotný rýchly zásah pri požiari a vykonávanie
záchranných prác pri živelných pohromách,
ale aj na účely odbornej prípravy a výcviku
vrátane hasičských súťaží. Obec uzatvorila
Zmluvu o výpožičke s MV SR do roku 2021.
Po uplynutí tejto doby bude hasičské vozidlo
a záchranný vozík majetkom obce.

Nové hasičské vozidlo
Členovia DHZ v januári dostali nový hasičský automobil – cisternovú striekačku pre
obecné hasičské zbory a vozík – súpravu
povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Automobil a povodňový vozík
odovzdal predsedovi P. Januovi a veliteľovi
J. Vraníkovi, minister vnútra R. Kaliňák. Odovzdávanie hasičskej techniky prebiehalo na
námestí v centre obce za účasti verejnosti.
Medzi delegáciou bol okrem ministra vnútra

Ochrana lesov pred požiarmi
Novú techniku hasiči využili 4. apríla,
kedy zasahovali pri hasení požiaru v časti
Strelenka. Tam pri jarnom upratovaní vypaľoval miestny občan trávu a oheň sa veľmi
rýchlo rozšíril.
Aj touto cestou Vás chceme upozorniť,
že hoci jarné mesiace sú typické pre ,,jarné upratovanie,, ide najmä o obdobie kedy

v dôsledku vypaľovania trávy, lístia či ihličia
môže dôjsť k vzniku požiarov. Vypaľovanie
suchej trávy a zakladanie ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť každoročne
spôsobuje smrteľné zranenia, ale aj požiare
hospodárskych budov a lesných porastov.
Hasičov v tomto období vidieť častejšie ako
inokedy a to najmä pri požiaroch, ktoré spô-

sobili občania svojou neopatrnosťou. Upozorňujeme Vás na zákaz vypaľovania suchej
trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené a je príčinou veľkého množstva požiarov s materiálnymi škodami. Občan sa svojim konaním
dopúšťa priestupku a môže mu byť uložená
pokuta do výšky 331€.
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Recitačná súťaž
15. 3. 2016

Poviem Vám to celkom skrátka,
Kniha moja kamarátka.
Básničky sa učíme,
jazýčky si cvičíme.

Deň vody 22. 3. 2016
Voda to je kamarát,
preto ju má každý rád.
Tečie, tečie ponad vŕšky,

ponad lúky, ponad briežky.
Voda to je vzácny dar,
vzácnejší než drahokam.

Karneval v MŠ
Dňa 3. 1. 2016 sa v MŠ uskutočnil karneval detí. Zišli sa tu rytieri,
lienky, včielky a iné krásne masky, ktoré si spolu zašantili.

Chystajte si deti masky
bude smiech a špás!
Fašiangový karneval dnes,
prišiel medzi nás.

V záhrade sa začína
zimná vtáčia hostina.
Do kŕmidiel deti dali,
čo si v škôlke nachystali.
Na jar vtáčky na kríčku,
dajú deťom pesničku.

Tak sa teda na tú slávu
aj ty pozrieť príď.
Príď sa s nami zahrať na to,
čím by si chcel byť.

Tvorivé dielne 16.3.2016

Prezradiť Vám chceme práve,
obe ruky máme pravé.
V hlavkach dobré nápady,
príďte si k nám po rady.

Kŕmenie vtáčikov

HLAS LYSEJ
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Skúška odvahy budúcich prváčikov
6. apríla sme privítali rodičov s deťmi na zápis do 1.ročníka v školskom roku 2016/2017.

Pani učiteľka Michalcová si získala pozornosť
všetkých detičiek, ktorí sústredene sledovali

vystúpenie žiakov základnej školy. Hra na gitaru a flautu, tanec a prednes si zaslúžili veľký
potlesk. Ani deti z materskej školy sa nedali
zahanbiť. Svojím vystúpením ukázali, že sú
výborne pripravení, aby zvládli úspešne
1. triedu. Pani učiteľky z materskej školy zvládajú svoju prácu majstrovsky.
Pani riaditeľka Mgr. Marcela Lysá informovala rodičov, že naša škola pripravuje nielen jazykovo zdatných žiakov v 2 cudzích
jazykoch, ale aj fyzicky zdravých a zručných
žiakov. Škola je vybavená didaktickými pomôckam, peknými triedami, jazykovou a počítačovou učebňou.
Pani učiteľky a pán učiteľ z 1. stupňa pripravili pre deti zaujímavé úlohy. Domov si
odniesli nielen milé darčeky, ale hlavne dobrý pocit, že sa na nich tešíme.
Zápisom do 1. triedy urobili rodičia dobrý
krok pre budúcnosť svojho potomka. Vaše
očakávania určite naplníme. Tešíme sa na
vaše detičky!

Úspechy našich žiakov
Na škole máme veľa nadaných a šikovných
žiakov, ktorí sú úspešní vo vedomostných
a športových súťažiach.
V okresnom kole Geografickej olympiády
bola úspešnou riešiteľkou Marika Revaincová zo 7. triedy.
Žiaci 4. ročníka boli opäť úspešní v okresnom kole Pytagoriády. Miško Vrábel obsadil

Veľkonočné dielne
Škola sa 23. marca premenila na ručné dielne. V každej triede žiaci tvorili veľkonočné výrobky.
Dievčatá svoju šikovnosť prezentovali maľovanými vajíčkami. Nedali sa zahanbiť ani
najmenší žiaci, prváci, ktorí pod vedením pani
učiteliek vytvorili pekné veľkonočné vajíčka.
Škola kúpila pec na vypaľovanie keramiky,
ktorá slúži na výrobu drobných hlinených
dekorácií. Starší žiaci vyrobili dekorácie z keramiky a vajíčka zdobené farebným pieskom.
Z prírodných materiálov deti urobili veľkonočné ikebany.
Jednota dôchodcov po úspešných drápačkách v minulom roku na našej škole pripravila pre žiakov nemenej zaujímavé stretnutie. Eduard Panáček, Pavol Ondrička, Milan
Janíček, Anton Gabko, Pavol Sieklik , Marián
Vraník so synom a Peter Sieklik zaujali žiakov
pletením korbáčov. Mnohí žiaci si techniku
pletenia vyskúšali po prvý raz.
Šibačka dievčat korbáčom na Veľkonočný
pondelok mohla začať. Chlapci sa potešili
maľovanými kraslicami a inými pochúťkami,
ktorými ich dievčatá obdarovali.

2. miesto a Agátka Šešová a Adrianka Panáčková sa umiestnili na 5. mieste.
V školskom kole súťaže v prednese poézie
Hviezdoslavov Kubín obsadili v I. kategórii
1. miesto Alexander Krcho, v prednese prózy
Agátka Šešová.
V III. kategórii získala v prednese prózy
1. miesto Eliška Panáčková zo 7. triedy.

Eliška Panáčková získala v literárnej súťaži
Poetický Púchov 3. miesto.
Žiačky 5.,6., a 7. ročníka sa stali víťazkami
obvodného a okresného kola vo vybíjanej
a držíme im palce v regionálnom kole, ktoré
sa uskutoční 15. apríla.

ŠPORT
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Rozpis zápasov Futbalového oddielu
TJ Spartak
Muži VI. Liga sezóna 2015/2016
15. 05. 2016
22. 05. 2016
29. 05. 2016
05. 06. 2016
12. 06. 2016

Dulov – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Horná Poruba
Papradno – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Dolné Kočkovce
Ilava – Lysá pod Makytou

Dorast VI. Liga sezóna 2015/2016
15. 05. 2016
22. 05. 2016
29. 05. 2016
05. 06. 2016
12. 06. 2016

Dohňany – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Kolačín
Prejta – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Udiča
Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou

Žiaci IV. Liga sezóna 2015/2016
15. 05. 2016
22. 05. 2016
29. 05. 2016
05. 06. 2016
12. 06. 2016

Lysá pod Makytou - Košeca
Lysá pod Makytou - Jasenica
Pružina – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Ladce
Papradno – Lysá pod Makytou

Stolnotenisový
klub Občianske
združenie Lysá

Výsledky nohejbalového
turnaja o pohár starostu
obce 7. 5. 2016
16:30 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod

14:15 hod
14:15 hod
14:15 hod
14:15 hod
14:15 hod

12:30 hod
13:00 hod
13:00 hod
13:30 hod
13:30 hod

Bežecký klub
Lysá pod Makytou
Bežecký klub má v obci dlhoročný tradíciu. Mnohí ho však vnímajú len prostredníctvom akcie Behu okolo Lysej, ktorého
23. ročník sa bude konať 18. 6. 2016. Bežci
z našej obce nás reprezentujú takmer počas
celého roka. Prehľad niektorých úspechov
za 1. štvrťrok 2016.

Halové majstrovstvá Slovenska
veteránov
Milan Plevák – 1. miesto

Stolnotenisový klub v našej obci má 10 registrovaných hráčov. Hráči reprezentujú
obec v V. lige. V januári usporiadali v obci
Nultý ročník Memoriálu Rudolfa Kresánka na počesť bývalého spoluhráča. V kultúrnom dome si stolnotenisti zmerali sily
a víťazom nultého ročníka sa stal Dominik
Panáček. Organizátori turnaja chcú v budúcnosti nadviazať na tento ročník a usporiadať turnaj aj pre hráčov Púchovskej doliny
a Hornolidečskej doliny.

1. miesto – tím 1. v zložení: Anton Luliak, Štefan Veselovský, Bohuš Karlík
2. miesto – tím 2. v zložení: Michal Macko,
Martin Macko ml., Peter Kováč
3. miesto – tím 3. v zložení: Martin Macko st.,
Ľudovít Kadlec, Michal Dragan, Szabolcs Hajdú
3. miesto – tím 4. v zložení Ladislav Vraník,
Pavol Zlocha, Martin Gábik

Halové majstrovstvá Slovenska
mladšieho žiactva v Bratislave
Tomáš Janíček – 4. miesto

BEH OKOLO LYSEJ
Bežecký klub Lysá pod Makytou Vás pozýva na 23. ročník Behu okolo Lysej
Termín 18.06.2016
Miesto: Lysá pod Makytou
Prezentácia: od 9:00 hod v KD
Štart: 11:00 hod
Bližšie info: 0907 603 337
Srdečne Vás na túto akciu pozývame!

Valachy Tour – večerný beh 1. kolo
Veľké Karlovice
Alena Kadlecová – 2. miesto
Monika Kadlecová – 6. miesto
Ľudovít Kadlec ml. - 45miesto
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