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Keď Lysá spevom a
tancom ožije…
Každoročne koncom júna Lysá ožíva spevom a tancom. Nebolo tomu inak ani tento
rok a niekoľkomesačné prípravy na folklórne slávnosti vyvrcholili 26. júna v prírodnom amfiteátri pri základnej škole. Ráno
a vlastne takmer celé nedeľné dopoludnie
to vôbec nevyzeralo pozitívne. Organizátori spolu s členmi DHZ sa stretli na ihrisku
a čakali čo bude. Upršané ráno však neveštilo nič dobré a namiesto očakávaného slnečného dňa prišla prietrž aká veru u nás dávno
nebola. A tak sme len čakali... Pozitívne naladený starosta pred obedom oznámil, že…
…viac na strane 6
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Medzinárodný deň detí sme strávili v areáli základnej školy. Detí prišlo veru neúrekom. Obec v spolupráci so základnou školou
a najmä s ochotnými a šikovnými rodičmi pripravila pre deti pekné popoludnie. V základnej škole na deti čakalo mobilné planetárium,
kde si mohli pozrieť krátke náučné filmy: As-

tronómia pre deti, Ako putoval Mesiac k Slnku
či Pôvod života. V areáli boli pre deti pripravené rôzne súťaže, za ktoré získavali sladké odmeny. Hasiči si na ukážku pripravili požiarny
útok a prezentáciu hasičskej techniky. Pri rieke
zapálili požiar, ktorý chvíľami a najmä vďaka
zadymenému okoliu vyzeral ako skutočný.
Táto pekná detská akcia sa podarila aj vďaka
ochotným rodičom, ktorí si aj napriek iným
povinnostiam našli čas a priložili ruku k dielu
a vydarená akcia bola na svete.
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Čerpanie rozpočtu obce január - jún 2016
Por.č.

Rozpočet
PRÍJMY OBCE

Rozpočet
po zmene

Skutočnosť
k 31. 6. 2016

1 342 344,00

1 734 433,48

622 114,58

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

613 792,00

613 792,00

336 994,20

3

Nedaňové príjmy (prenájom, správne poplatky, predaj tovaru)

106 696,00

105 915,00

61 399,11

4

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

515 069,00

852 939,48

221 663,56

5

Z toho: bežné

419 451,00

433 369,51

221 663,56

6

Kapitálové príjmy (Prístavba MŠ, predaj pozemkov, rekonštrukcia brán na
cintoríne, vodovod a kanalizácia, verejné osvetlenie)

95 618,00

421 629,97

2 057,71

7

Rezervný fond

106 787,00

161 787,00

0,00

1 342 344,00

1 730 621,38

428 213,84

1 112 154,00

1 091 239,47

400 980,29
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Por.č.

VÝDAVKY OBCE

1.

Bežné výdavky

2.

Z toho: mzdy, platy, poistné

580 657,63

619 579,63

249 080,62

3.

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

531 496,42

471 659,84

151 899,67

4.

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

210 750,00

338 990,00

7 833,55

5.

Výdavkové finančné operácie (splátka úveru)

19 440,00

300 391,91

19 400,00

6.

Celkový prebytok/schodok obce

0,00

3 812,10

193 900,74

ÚVODNÍK
Vážení občania!
V tomto roku si naša obec pripomína
545. výročie prvej písomnej zmienky
o obci. Pri tejto príležitosti sme pre Vás
na Folklórnej Lysej okrem bohatého
programu pripravili výstavu, ktorá návštevníkom priblížila obec v minulosti.
Či už z pohľadu architektúry a zmien významných budov obce alebo života obyvateľov, či športovo-kultúrne podujatia,
ktoré v Lysej prekvitali. Folklórna Lysá patrí k náročnému podujatiu a príprava zaberá niekoľko mesiacov. Chcel by som sa
preto ešte raz poďakovať všetkým, ktorí
sa akokoľvek podieľali na príprave a organizácií. Veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí na túto akciu prispeli.
V oblasti výstavby pokračujú práce na
budovaní kanalizácie a vodovodu v časti
Záhumnie. Podarilo sa nám vyasfaltovať
a vyspraviť viaceré miestne komunikácie. Začiatkom septembra sme dokončili
prístavbu MŠ. V obci sa tiež počas leta
konalo viacero kultúrnych či športových podujatí. O aktivitách v obci, ako aj
o prácach, ktoré sa v obci počas posledných mesiacoch urobili Vás chceme informovať na nasledujúcich stránkach Hlasu
Lysej.
Ing. Michal Ondrička – starosta obce.

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI Z
DOMÁCNOSTÍ A ŽUMPOVÝMI VODAMI
V každej domácností vznikajú odpadové-splaškové vody (OV), ktoré je nutné správne zneškodňovať kvôli ochrane životného prostredia a zdravému spôsobu života obyvateľov obce
(možné priesaky OV do vodných zdrojov obce). Pre správne nakladanie s OV predkladáme
legislatívne povinnosti platné v SR.

POVINNOSTI OBCE
Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kamalizáciách
§36 Orgány verejnej správy
Obec
a) Zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej
obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej
nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie
pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd.
b) Vydáva VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
c) Ukladá pokuty
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§4 Samospráva obce
Obec pri výkone samosprávy najmä
a) Zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami
zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.
b) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila
súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
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Územný plán obce

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
§36 vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd
a) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách sa musia odvádzať
a prejsť primeraným čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej
kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké náklady alebo jej vybudovaním sa nedosiahne
výrazné zlepšenie životného prostredia, možno použiť iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany
vôd ako pri odvádzaní týchto vôd verejnou kanalizáciou
b) Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody
vypúšťané do povrchových vôd musia pred ich vypúšťaním prejsť sekundárnym
čistením, prípadne primeraným čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za
bežných klimatických podmienok.
c) Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je
zakázané.

NAPOJENIE NA VK
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
§23 Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej
kanalizácie
a) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde
vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmú miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci , na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného
orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

MOŽNOSTI OBYVATEĽOV AKO RIEŠIŤ LIKVIDÁCIU OV
a) NAPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU – zmluva o vypúšťaní splaškových odpadových
vôd s obcou
b) MALÁ DOMOVÁ ČOV – povolenie OÚ-ŽP na vodnú stavbu (vodoprávne rozhodnutie
s podmienkami na čistenie OV, zadané limity)
c) ŽUMPA – nepriepustná nádrž na zhromažďovanie OV musí byť vyvážaná fekálnym vozidlom (doklad o zneškodňovaní OV na ČOV)

VÝVOZ ODPADOVÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD ZO ŽÚMP PVS.
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá
MAN Feka 8 m3 na vývoz splaškových vôd z domácich žúmp. Služby sú určené pre okres
Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Nižšie uvádzame cenník za vývoz a likvidáciu.
A.

3

Výpočet ceny za vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp
Počet najazdených km (Cena za 1 km = 1,212€ s DPH)
km

Cena

km Cena

km

Cena

km

Cena

km

Cena

1

1,21€

11

13,33€

21

25,45€

31

37,57€

41

49,69€

2

2,42€

12

14,54€

22

26,66€

32

38,78€

42

50,90€

3

3,64€

13

15,76€

23

27,88€ 33

40,00€

43

52,12€

4

4,85€

14

16,97€

24

29,09€

34

41,21€

44

53,33€

5

6,06€

15

18,18€

25

30,30€

35

42,42€

45

54,54€

6

7,27€

16

19,39€

26

31,51€

36

43,63€

46

55,75€

7

8,48€

17

20,60€

27

32,72€

37

44,84€

47

56,96€

8

9,70€

18

21,82€

28

33,94€

38

46,06€

48

58,18€

9

10,91€

19

23,03€

29

35,15€

39

47,27€

49

59,39€

10

12,12€

20

24,24€

30

36,36€

40

48,48€

50

60,60€

Hlavným cieľom územného plánu obce je riešenie možnosti výstavby rodinných domov, bytových domov, rekreačných objektov, objektov
občianskej vybavenosti, dopravnej siete, atď. Na
to, aby sa mohla povoliť výstavba na ktoromkoľvek pozemku je potrebné, aby bol pozemok na
tento účel začlenený v územnom pláne obce.
Územný plán obce Lysá pod Makytou bol
schválený v r. 2005, v r. 2012 boli schválené
Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce.
Nakoľko v súčasnosti už viacerí občania majú
záujem stavať rodinné domy a rekreačné
chaty na pozemkoch, ktoré nie sú zahrnuté
v územnom pláne obce ako pozemky určené
na výstavbu, Obecné zastupiteľstvo Lysá pod
Makytou schválilo uznesenie, ktorým súhlasí so začatím obstarávania Zmien a doplnkov
č. 2 k ÚPN-O Lysá pod Makytou. Podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bude Obec Lysá pod Makytou požadovať
úplnú úhradu nákladov za obstaranie Zmien a
doplnkov č. 2 ÚPN-O Lysá pod Makytou od fyzických a právnických osôb, ktorých výhradná
potreba vyvolala obstaranie Zmien a doplnkov
č. 2 ÚPN-O Lysá pod Makytou.
Rozšírenie územného plánu obce nie je jednoduchá záležitosť. Podlieha schvaľovaniu
mnohých inštitúcií, ktoré musia súhlasiť so začlenením pozemkov do územného plánu. Môže
nastať situácia, že nie všetky požadované pozemky sa dostanú do územného plánu obce.
Aby sme zistili predbežný záujem občanov,
ktorí plánujú v budúcnosti výstavbu na svojich
pozemkoch sme vyzvali občanov, aby podali
na Obecný úrad v Lysej pod Makytou žiadosť
o začlenenie pozemkov do územného plánu
obce. Podľa počtu záujemcov sa rozhodneme,
či začneme obstarávanie Zmien a doplnkov
č. 2 k ÚPN-O Lysá pod Makytou. Náklady na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu sa
rozpočítajú medzi všetkých žiadateľov. Obec tiež
požiada o dotáciu na tento účel. Ak dostaneme
dotáciu, tak budú náklady nižšie.
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien
a doplnkov č. 2 k ÚPN-O Lysá pod Makytou
bude oznámené občanom verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce. Od zverejnenia vyhlášky do 30
dní bude môcť verejnosť ešte podať námety na
riešenie alebo pripomienky k územnému plánu.
Potom spracujeme návrh Zmien a doplnkov
č. 2 k ÚPN-O. Termín prerokovania zmien a doplnkov č.2 k ÚPN-O bude tiež oznámený verejnou vyhláškou a každý žiadateľ sa ho môže zúčastniť.
Občania, ktorí ste doteraz nevedeli o možnosti rozšírenia územného plánu obce a plánujete v budúcnosti výstavbu na svojich pozemkoch, informujte sa na Obecnom úrade
v Lysej pod Makytou, či na konkrétnom pozemku je možná výstavba, alebo treba podať žiadosť
o začlenenie pozemku do územného plánu obce.
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B.

Použitie vozidla (Cena za 15 min = 13,824€ s DPH)

15 min x
Cena
C.
m3
Cena

1

2

13,82€ 27,65€

3
41,47€

4

5

6

55,30€ 69,12€ 82,94€

7
96,77€

8
110,59€

Objem v m3 (Cena za 1m3 = 1,824 € s DPH)
1
1,28€

2
2,57€

3
3,85€

4
5,14€

5
6,42€

6
7,70€

7
8,99€

8
10,27€

Fakturovaná cena s DPH = A+B+C
A.
Počet najazdených km tam aj späť
B.
Použitie vozidla, počet 15-minutoviek.
(Rozvinutie a zvinutie savíc, čerpanie, vypúšťanie)
C.
Objem odpadovej splaškovej vody v m3 – stočné.
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Prehľad o výbere daní
a poplatkov za komunálny
odpad k 30.06.2016
Druh dane

Predpis k
Uhradené k
31.12.2016 30.6.2016

Stavby

13 520,50€

10 767,99€

Pozemky

16 188,89€

10 907,46€

1 366,66€

1 064,50€

Poplatok za psa
Daň z bytov

58,16€
34,48€
65 849,66€ 49 598,41€

Zo zasadnutia obec- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ného zastupiteľstva
18. 3. 2016
6. 5. 2016
Na marcovom zasadnutí OZ informoval starosta obce poslancov o Dodatku
č. 2 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 2/2014 v znení Dodatku
č. 1, zo dňa 19.12.2014, uzatvorený medzi
zmluvnými stranami – členovia ,,Združenia
Púchovskej doliny“. Predmetom dodatku je
spolufinancovanie za obec Lúky vo výške
10.968,12€, ktoré prevzali ostatní členovia
,,Združenia“ za účelom zakúpenia KUKA
vozidla. Starosta informoval poslancov, že
pôvodný Dodatok č. 1 bol uzatvorený z dôvodu, že Obec Lúky mala finančné problémy
a jednotlivé obce (členovia Združenia) sa vtedy vyskladali obci Lúky na úhradu dofinancovania KUKA vozidla. Predmetom Dodatku
č. 2 je vrátenie finančných prostriedkov
z obce Lúky jednotlivým obciam na bankové účty v termíne do 31.12.2016, čo poslanci
jednohlasne schválili. Na marcovom zasadnutí zobrali poslanci na vedomie žiadosť spoločnosti Niké, spol. s.r.o. Bratislava o udelenie
súhlasu na otvorenie pobočky. Poslanci tiež
schválili vyradenie inventárnych predmetov
Obce Lysá pod Makytou podľa návrhu na vyradenie inventárnych predmetov v celkovej
hodnote 12 162,93€ a vyradenie inventárnych predmetov v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou podľa návrhu na vyradenie v celkovej
hodnote 3 382,31€. Poslanci zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu obce
č. 1/2016. Uznesením č. 25/2016 zobralo OZ
na vedomie predloženie petície na zrušenie
hracích automatov a uložilo prednostke povinnosť vypracovať VZN na zrušenie hracích
automatov. Uznesením č. 26/2016 schválili
poslanci Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2016 a uznesením
č. 27/2016 schválili zámer vypracovania Komunitného plánu sociálnych služieb.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 30/2016
schválilo VZN obce Lysá pod Makytou o zákaze
prevádzkovania niektorých hazardných hier
na území obce Lysá pod Makytou. Poslanci
na májovom zasadnutí zobrali na vedomie
rozpočtové opatrenie starostu obce č 2/2016.
Uznesením č. 32/2016 schválili zmenu programového rozpočtu č. 1, ku dňu 6.5.2016.
Na májovom zasadnutí, OZ zobralo na vedomie informáciu o začatí obstarávania zmien
a doplnkov ÚP-O. Poslanci zobrali na vedomie žiadosť spoločnosti Stitch and Comp,
s.r.o. Lúky o možnosti natiahnutia optického
vedenia v obci a využitia optických vlákien
v Púchovskej doline. Uznesením č. 35/2016
poverilo obecné zastupiteľstvo starostu
obce, aby vo funkcii Valného zhromaždenia
Obecnej prevádzky Lysá s.r.o., schválil manažérsku pracovnú zmluvu pre riaditeľa Obecnej prevádzky Lysá, s.r.o. a poslanom, povinnosť predložiť pripomienky k manažérskej
zmluve v termíne do 13.5.2016.

lilo záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. Poslanci
OZ vzali na vedomie Správu dozornej rady
Obecnej prevádzky Lysá, s.r.o. k účtovnej
závierke Obecnej prevádzky Lysá s.r.o. a poverili starostu obce, aby vo funkcii Valného
zhromaždenia Obecnej prevádzky Lysá s.r.o.
schválil účtovnú závierku Obecnej prevádzky Lysá s.r.o. za rok 2015 a tiež rozdelenie
zisku spoločnosti Obecná prevádzka Lysá,
s.r.o. podľa návrhu. Obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo prevedenie úprav obecného pozemku vlastníkom rodinného domu
s.č. 14 na parcele č. KN C č.4, ktorá je súčasťou
prístupovej komunikácie k rodinnému domu
s.č. 14. Na záver poslanci zobrali na vedomie
informáciu o rozpočtovom opatrení starostu
obce č. 4/2016.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obec24.6. 2016
ného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti
Lenky
Martinkovej a Stanislavy Tkadlecovej
3. 6. 2016
Na júnovom zasadnutí OZ, zobrali poslanci na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
a správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke, výročnej správe a dodržiavaniu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2015. Na
vedomie zobrali aj hodnotiacu správu programového rozpočtu k 31.12.2015. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č.41/2016 schvá-

o odkúpenie obecného pozemku v k. ú. Lysá
pod Makytou parc. č. 2960. a odložilo žiadosť do vyriešenia prístupovej cesty k pozemkom. Uznesením č. 49/2016 schválilo VZN
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Lysá pod Makytou. Na záver poslanci zobrali
na vedomie informáciu o konaní Valného
zhromaždenia Obecnej prevádzky Lysá, s.r.o.
dňa 6.6.2016 a Správu o hospodárení Obecnej prevádzky Lysá, s.r.o. za 1.štvrťrok 2016.
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Hospodárenie spoločnosti OBECNÁ
PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. 1Q 2016
Najvýznamnejšie príjmy spoločnosti sú tržby za predaj vlastných výrobkov,
tržby za predaj tovaru a tržby za služby.
Prevádzkové príjmy:
tržby za pekárenské výrobky

71 093,68 €

tržby za predaj mliečnych výrobkov, minerálnych vôd IWA a droždia 3 421,49 €
tržby za služby

19 108,21 €

úroky

1,26 €

PRÍJMY SPOLU:

93 624,64 €

Prevádzkové výdavky:
mzdy zamestnancov, odvody

50 822,36 €

spotreba materiálu na výrobu pekárenských výrobkov, nafty,
nákup materiálu na opravu

21 153,72 €

nákup tovaru – mliečne výrobky

3 320,17 €

spotreba energie

1 974,17 €

opravy a využívané služby – BOZP, PO, licencia, servis PC,
pošt. známky, atď.

1 940,43 €

nájom obci

1 945,50 €

vývoz výpalkov, septiku a odpadu

2 616,67 €

odpis dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 893,30 €

ostatné náklady

320,59 €

VÝDAVKY SPOLU:

85 986,91 €

Výsledok hospodárenia spoločnosti za 1. štvrťrok dosiahol výšku 7 637,73 €.

ZAPISOVANIE DO
PÁLENICE

Oprava kotlov
v pálenici

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem
o pálenie v obecnej pálenici, že zapisovať sa
bude od 19. 9. 2016 do 24. 09. 2016 v čase
od 9:00 hod do 16:00 hod v pestovateľskej
pálenici. Tel: 042/4680472

Pred začatím páleničiarskej sezóny 2016/2017 prebehne v pálenici oprava destilačných kotlov
a výmena cylindrov na rektifikačných kotloch.

OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.
IČO: 43905927, IČ DPH: SK 2022526968
OTVÁRACIA DOBA
pondelok

15,00 - 19,00

utorok

15,00 - 19,00

streda

15,00 - 19,00

štvrtok

15,00 - 19,00

piatok

13,00 - 19,00

sobota

ZATVORENÉ

nedeľa

17,00 - 19,00

V ostatnom čase predaj prostredníctvom
zvončeka medzi pracovným procesom

Výrobky z našej pekárne
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Keď Lysá spevom a
tancom ožije…
Každoročne koncom júna Lysá ožíva spevom a tancom. Nebolo tomu inak ani tento
rok a niekoľkomesačné prípravy na folklórne slávnosti vyvrcholili 26. júna v prírodnom amfiteátri pri základnej škole. Ráno
a vlastne takmer celé nedeľné dopoludnie
to vôbec nevyzeralo pozitívne. Organizátori spolu s členmi DHZ sa stretli na ihrisku
a čakali čo bude. Upršané ráno však neveštilo nič dobré a namiesto očakávaného slnečného dňa prišla prietrž aká veru u nás dávno nebola. A tak sme len čakali... Pozitívne
naladený starosta pred obedom oznámil, že
dažďový mrak sa aj s prietržou blíži k Ostrave
a keďže zmenil smer, mali by sme byť popoludní ,,suchu“. Urýchlene sa začalo s prípravami aby sa všetko stihlo. O jednej sa situácia
z rána zopakovala a prietrž prišla opäť, ale
to asi len preto, či vydržíme a nezľakneme
sa. Nenecháme sa predsa vyplašiť nejakým
dažďom. Čuduj sa svete o 15:00 hod – na začiatok FS Lysej svietilo slnko, počasie krásne
a vzduch príjemne ochladený dažďom. Hlasité ufff a kameň obrovský spadol nejednému
z nás zo srdca. Opäť sa raz potvrdilo, že vieme akciu zorganizovať so všetkým čo k tomu
patrí aj s výborným počasím.  Starosta privítal hostí, súbory a kolektívy v tradičnom ly-
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šanskom kroji. Tento rok sme videli kolektívy
z Lysej pod Makytou, z Lúk, Halenkova,
Podmanína, Jasenice, Hornej Marikovej
a Trenčianskych Stankoviec. Lákadlom slávností boli FS Bystričan z Považskej Bystrice
a FS Karpaty z Bratislavy. Záver slávností ukončila orientálna skupina brušných tanečníc, ktorá nám predviedla folklór tak trošku z iného
súdka. Len málokto tušil, že v orientálnej skupine má zastúpenie aj naša obec a to v podobe
rodáčky Ivany Hanzlíčkovej. Večer návštevníkov čakala ľudová veselica a do spevu a tanca
zahrala hudobná skupina Lego-Mikušovskí
chlapci. Program tohtoročných slávností bol
naozaj bohatý a hoci profesionálne kolektívy predviedli výborné vystúpenie, naši DFS
Javorinka a FSk Javorina sa zahanbiť nenecha-

li. Dlhá príprava na tieto slávnosti bola poznať
a Fsk Javorina predviedla pásmo Lyšanské veselie, ktoré zožalo medzi divákmi veľký úspech.
Tento rok si pri príležitosti 545. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Lysá pod Makytou
mali možnosť návštevníci pozrieť výstavu venovanú obci. Tradičný odev našich predkov si
mohli návštevníci a milovníci folklóru pozrieť
na výstave p. Ofúkanej. Pre deti boli pripravené
tvorivé dielne a skákací hrad. Máme za sebou
ďalší vydarený ročník folklórnych slávností
a tešíme sa na 22. Folklórnu Lysú. Samozrejme, za folklórnymi slávnosťami je nemalé úsilie organizátorov, ale aj nemalé finančné prostriedky. Takže veľká vďaka patrí sponzorom,
ktorí na túto akciu prispeli, či už finančne alebo pomocnou rukou.

mestnaných, prostredníctvom rozhlasu či web
stránky, aby sa do tejto akcie zapojili. Stačilo sa
nahlásiť prípadne prísť osobne na OcÚ. Ponúkli sme pracovné rukavice, vrecia na odpad,
ale i malé občerstvenie. Prišiel deň ,,D“ a pred
obecným úradom sa 22. apríla zišli zamestnanci OcÚ a čuduj sa svete...sami... A tak sme si teda
rozdali rukavice a vrecia a pustili sa aspoň popri
ceste a vodnom toku zbierať čo to z odpadu.
A hoci ako sa hovorí viac hláv a viac rozumu, určite platí, že aj viac rúk, viac vykonanej roboty.
Za pol dňa sme čo to stihli a našli veru kadečo.

V časti dolný koniec, kde si pravidelne ľudia robia smetisko spod mosta, sme vybrali celkom
slušnú výbavu od kolobežky cez nafukovačku,
lyže, kočík, obkladačiek na polovicu kúpeľne
a kadečo iné. To, že sme súčasťou prírody, by
sme si mali asi častejšie opakovať a aj to že
odpad patrí do koša. A tiež, že by nám nemalo byť ľahostajné, kde žijeme. Preto dávame
do pozornosti, že v obci je v prevádzke zberný
dvor pre potreby našich občanov, ktorý je otvorený každú stredu od 14:00 hod do 17:00 hod
a v sobotu od 8:00 hod do 11:00 hod.

Jarné upratovanie
Jarné mesiace sú spojené s upratovaním
nielen našich domovov, ale snažíme sa upratať tak akosi všetko navôkol. Okrem pravidelného vývozu komunálneho odpadu
a zvozu PET fliaš, obec dvakrát do roka organizuje zber použitého textilu a obuvi a tiež
zber elektroodpadu. Zber textilu a obuvi je
organizovaný v spolupráci s charitatívnou organizáciou Diakonie Broumov a tak oblečenie
a obuv, ktoré odovzdáte končí v rukách ľudí,
ktorí to naozaj potrebujú. Každé 3 mesiace
chodí do našej obce spoločnosť vykupujúca papier. Dlhé rady občanov, ktorí chodia
papier odovzdávať, svedčí o tom, že nápad
to bol dobrý a tak nepotrebný papier doma
ľudia neskladujú, ale takto majú možnosť vymeniť ho za hygienické výrobky potrebné
v každej domácnosti. Zber elektrodpadu
ako aj textilu budeme pre Vás organizovať aj
v jesenných mesiacoch. Predpokladáme, že
v mesiaci október.
V apríli pri príležitosti Dňa zeme, naša obec
v spolupráci so Združením obcí mikroregiónu
Púchov zorganizovala dobrovoľnícku akciu,
zameranú na čistenie verejných plôch a vodných tokov. Takmer dva týždne sme sa snažili
vyzývať občanov, ktorí sú doma, ale aj tých za-
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NARODENÉ DETI
apríl-jún 2016
Apríl

Štefan Panáček
Miriam Polacecová

Máj

Lukáš Janíček

Strelenka
Lysá

Prvá písomná zmienka
Lysá

Blahoželáme rodičom, deťom prajeme
zdravé a šťastné detstvo.

OPUSTILI NÁS
apríl-jún 2016
Apríl

Ivan Panáček

Máj

Anna Kubáňová
Anna Kamenská

Jún

Mária Brindzová

Z histórie obce
pri príležitosti
545. výročia prvej
písomnej zmienky

Strelenka

Prvá najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci pochádza z 13. marca 1471. Uplynulo 545. rokov od vtedy, čo kráľovský pisár
na pokyn samotného kráľa Mateja I. (Korvína)
spísal obce a majetok Lednického panstva.
V tomto súpise sa medzi inými nachádza aj
naša obec. Obec je v historických prameňoch
zapísaná pod rôznymi názvami: possesioLyzza v roku 1471, neskôr Lyza 1475, 1504 – 1554,
Lysa 1532, LizzaValachorum 1600, Lysa 1773,
Lissza 1898 – 1902, Féherhalom 1907 a od
roku 1927 Lysá pod Makytou.

Dešná
Lysá

Lysá

Jubilanti
nad 70 rokov
Milan Pšenka 70 rokov
Anna Janíčková 75 rokov
Augustín Krcho 80 rokov
Mária Matochová 93 rokov

Lysá
Lysá
Lysá
Strelenka

Máj

Bohuslava Zlochová 70 rokov
Lysá
Peter Pánik 75 rokov
Dešná
Augustína Janíčková 75 rokov
Lysá
Anna Panáčková 80 rokov
Strelenkka
Oľga Motúzová 80 rokov
Lysá
Anton Kapusta 80 rokov
Lysá
Anna Rišková 85 rokov
Lysá
Augustín Janíček 90 rokov
Strelenka

Jún

Anna Backárová 70 rokov
Štefan Barninec 85 rokov
Anna Martinková 85 rokov

Lysá
Lysá
Lysá

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

Tridsiatková stanica
Osobitná pohraničná poloha Lysej na
dôležitej obchodnej ceste vedúcej na Moravu prirodzene predurčovala dedinu za sídlo
pohraničnej mýtnej stanice, čo jej význam
len znásobovalo. Pohraničné mýto sa v Lysej
vyberalo nielen v 2. polovici 15. storočia, ale
aj po celé 16. storočie. Neskôr bola na mieste pôvodnej stredovekej mýtnice postavená
tridsiatková stanica. Tridsiatkové stanice vyberali v období feudalizmu pohraničné clo.
V Lysej sa dom pre zamestnancov tridsiatkovej stanice staval od r. 1741. Podľa úpravy
dom pre tridsiatkovú stanicu v Lysej mal dve
izby. Jednu pre vybavovanie obchodníkov
a druhú pre domácu rodinu. Budova sa zachovala doteraz, v súčasnosti je v nej sídlo
obecného úradu

Obecné symboly
Významnú úlohu v administratíve obce
tvorili obecné symboly. Išlo hlavne o obecnú pečať, ktorou predstavenstvo obce overovalo pravosť ním vydávaných písomností
a dokumentov.
Najstaršie pečatidlo vzniklo už v r. 1771,
v ktorom je nápis SIGIL:NM POSSESSIONIS
LISZA 1771. Koncom deväťdesiatych rokov
18. storočia a začiatkom 19. storočia si dala
obec vyhotoviť pečatidlo s nápisom: POSSA
LISZA. V roku 1841 si dala obec vyhotoviť
novú obecnú pečať. V jej pečatnom poli sú
vyobrazené v oválnom štíte nad pažiťou iniciálky OJTI(?), prevýšené korunou s hviezdou
po ľavej strane a polmesiacom po pravej
strane. Pod iniciálami je vyrytý letopočet
1841, ktorý po stranách obkolesujú ratolesti. V kruhopise možno čítať nápis: SIGIL:NM
POSSESSIONIS LISZA 1771. Symbol koruny
v pečati bol nepochybne poukazom na patrocínium sv. Štefana – kráľa, ktorému bol
zasvätený tunajší farský kostol. Najstarší odtlačok tejto pečate je známy z listiny, vydanej obecným predstavenstvom 17.júla 1860.
Začiatkom 70. rokov 19. storočia, v dôsledku
tzv. Rakúrsko-uhorského vyrovnania si dala
obec vyhotoviť novú obecnú pečať. Jej pečatné pole vypĺňal rozložený slovensko-maďarský nápis OBEC LISZA KOZSÉG.

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

Apríl
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Ako sme oslavovali
Deň matiek
Základná škola s materskou školou v spolupráci s obcou pripravila pre všetky mamičky,
babičky i prababičky oslavu ku Dňu matiek.
Na úvod sa mamám prihovoril starosta obce
a potom sa už v kulturáku spievalo, tancovali a hralo na hudobné nástroje. Všetky deti
prišli ukázať svoju šikovnosť a každé dieťa

chcelo potešiť tú svoju mamu. Mamičky dostali kvietok a z vystúpenie šikovných detí im
vyčarilo úsmev na tvári.

8

ZLOŽKY – ORGANIZÁCIE

HLAS LYSEJ

Bežecký klub Lysá pod Makytou
Bežecký klub vznikol v roku2001. V obci
funguje15 rokov a zastrešuje úspešných
bežcov a bežkyne nielen z našej obce.
Jeho zakladajúci členovia sú dôkazom, že
láska k športu sa dedí z generácie na generáciu. Korene BK Lysá môžeme hľadať
medzi lyžiarmi, bežkármi či biatlonistami.
Milan Janíček st. sa preháňal najmä na
bežkách, neskôr si jeho obľubu získali
cezpoľné behy. A hoci dnes už nesúťaží má
za sebou mnoho nabehaných kilometrov
a nezabudnuteľných pretekov. Pre športové aktivity sa mu podarilo nadchnúť syna
aj dcéru, ktorí sa neskôr stali zakladajúcimi
členmi BK Lysá. Dnes BK Lysá pracuje pod
vedením Róberta Janíčka, ktorý k behu priviedol aj svoje deti. Najskôr Róberta a Adriánu, dnes už vidieť behávať aj tie mladšie
Katku a Tomáša. Medzi úspešné bežkyne
patrí aj jeho manželka Iveta.V minulosti
patrili k členom BK Lysá talenty ako Ľudovít Kadlec a Monika Kadlecová, Adriána
a Róbert Janíčkovci, Miroslav Zlocha či
Anton Luliak. Za 15 rokov sa BK klub Lysá
rozrástol o nových členov a medzi tých najúspešnejších dnes patrí Ivan Pavlis a Ivona
Pavlisová. Manželia, ktorí k behu priviedli
tiež svoje deti Ivonku a Barborku. Vynikajúce výsledky dosahuje Milan Plevák. Medzi úspešné bežkyne stále patrí aj Alena
Kadlecová s dcérou Monikou a synom Ľudovítom. Najstarším pretekárom a členom
BK Lysá je pán Andrej Kusenda, ktorý tento
rok dovŕšil 79 rokov a stále aktívne behá.
Členovia BK Lysá A. Kadlecová,M. Mitanová, Janíček M. a R. Janíček boli viackrát
odmenení ako najlepší účastníci Bežeckej
ligy Považia. Vďaka dobrej spolupráci so
základnou školou sa dá podchytiť záujem
žiakov o beh, hoci v dnešnej dobe PC, mobilov a internetu to ide čoraz ťažšie. Členova BK Lysá sa pravidelne zúčastňujú na behoch nielen v SR, ale aj v Českej republike.
Obec reprezentujú na behoch ako: Dubnický kros, Ilavský beh, Dubnická hodinovka,
Beh okolo Lysej, Beh Nová Dubnica, Beh
Pruské-Vršatec, Memoriál Ľubomíra Podobeňa Púchov, Malý Manínsky maratón, Beh
okolo Dulova, Memoriál Ing. Košeckého,
Silvestrovský Beh Dubnica, Valachy Tour
a mnoho ďalších.Vďaka BK Lysá sa v obci
udržala tradícia Behu okolo Lysej, ktorý je
vyhľadávaný medzi registrovanými i neregistrovanými bežcami. Ide o beh, ktorý je
súčasťou Bežeckej ligy Slovenska.Tento rok
sa konal už 23. ročník a medzi pretekármi
má od začiatku veľmi dobré meno.
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Folklórna skupina
Javorina
Láska k ľudovým tradíciám, spevu a tancu je
s našou obcou spätá od nepamäti. Jasným dôkazom toho je Folklórna skupina Javorina, ktorá sa obnovila minulý rok. Členom chýbali kro-
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je, papuče, klobúky, ale nechýbal im elán. Obec
každoročne na folklórnych slávnostiach hosťuje kolektívy, súbory a skupiny z celého Slovenska. O to väčším potešením je, že tento rok na
FS Lysej reprezentovala obec aj domáca FSk
Javorina. A že sa ukázali v plnej paráde, o tom
niet pochýb. Členovia a členky FSk Javorina sa

počas roka pravidelne stretávali a nacvičovali
program, ktorý pod názvom ,,Lyšanské veselie“
predviedli na tohtoročných slávnostiach. Pásmo nacvičili pod vedením Mgr. Janky Nošíkovej. Počas roka prišla FSk Javorina o dva dôležité články – osobnosti neodmysliteľne patriace
k folklórnej skupine. Prvým bol Rudolf Kresánek,
ktorý bol ešte minulý rok pri obnove FSk Javorina a nielen ako výborný spevák, ale doprevádzal členov FSk Javorina aj na harmoniku. Rodinu, priateľov, folklórnu skupinu a našu obec
opustil krátko po minuloročných folklórnych
slávnostiach. Ďalšou nečakanou stratou pre FSk
Javorina bola Anna Kamenská. Vo FSk Javorina
pôsobila ako speváčka, ale aj ako šička a vyšívačka košieľ a rukávcov pre folklórnu skupinu.
K tomu, aby sa členovia FSk Javorina mohli
predviesť na slávnostiach v nových krojoch
prispeli šikovnými rukami a veľkou dávkou
u trpezlivosti aj členky JDS, ktoré pomohli
so šitím a vyšívaním krojov. Do ďalšieho obdobia želáme FSk Javorina ešte veľa elánu
a tešíme sa ich ďalšie vystúpenie.

FUTBALOVÝ TURNAJ MAŠÍK CUP
Dňa 23.7.2016 sa v našej obci uskutočnil
populárny malý futbalový turnaj nadšencov amatérskeho futbalu MAŠÍK CUP, ktorý organizovalo naše občianske združenie
MASSPORT. Išlo už o jubilejný piaty ročník.
Turnaj sa odohrával na veľkom ihrisku pri základnej škole, na ktorom boli vytýčené štyri
menšie ihriská. Na turnaji sa zúčastnilo devätnásť tímov z rôznych regiónov. Dva tímy boli
z Českej republiky, zo Střelnej a z Valašských
Klobúk, ďalšie napr. zo Žiliny, z Bratislavy, ale
samozrejme veľa tímov bolo z našej obce
a Púchovskej doliny. Víťazom turnaja sa po
zaujímavých a veľmi vyrovnaných zápasoch
stal tím z Púchova – ACROSS. Na druhom
mieste sa umiestnil tím zo Žiliny VIKINGOVIA
Z DEPORTIVA. Tretie miesto obsadil tím z Lazov pod Makytou LAZ VEGAZ. Jubilejný ročník futbalového turnaja sme chceli osviežiť
a trošku odlíšiť od predošlých ročníkov, čo si
myslím, že sa nám aj podarilo. Okrem samotného futbalového zážitku, výborného jedla si
hráči a samozrejme aj diváci odniesli z turnaja veľa skvelých zážitkov a pekných spomienok. Pripravili sme pre návštevníkov viacero
zaujímavých súťaží. Pre deti bol počas turnaja pripravený detský kútik, maľovanie na
tvár, skákací hrad a obrovská nafukovacia
šmýkačka, na ktorej sa mohli deti do sýtosti
vyšantiť. Po vyhlásení výsledkov sa futbalisti

a diváci, ktorí vydržali až do konca, ale aj tí,
ktorí prišli až večer, zabávali do neskorých
nočných hodín na tanečnej zábave. Do rytmu hrala skupina Old Boys a Traverza.
Občianske združenie MASSPORT si dalo na
organizácii turnaja záležať a aj takýmto spôsobom veľmi pekne prezentovalo našu obec
v širšom regióne. Preto si členky a členovia
občianskeho združenia, ktorí sa podieľali na
organizácii turnaja zaslúžia veľké poďakova-

nie. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli na organizáciu tohto pekného podujatia a Obci Lysá pod Makytou, ktorá nám poskytla priestory a nafukovaciu šmýkačku pre deti.
Veríme, že sa nám podarí výbornú úroveň
turnaja udržiavať, poprípade zlepšovať aj po
ďalšie roky.
Ing. Michal Janíček
Predseda občianskeho združenia MASSPORT

Dobrovoľný
hasičský zbor

ný hasič v susednej obci Lúky. Súťažili na čas
a v náročných disciplínach. Podliezť pódium
s hasičskou výbavou nie je žiadna hračka. V ďalšej disciplíne bolo treba vybehnúť na hasičské
auto s 10 l nádobu vody a zliezť dolu a následne zapojiť do rozdeľovača 2 C-čkové koncov-

ky. Štyrikrát prevrátiť pneumatiku od traktora
a 5kg kladivom posúvať pneumatiku na miesto.
Potom preskočiť dvojmetrovú bariéru s dýchacím prístrojom a ťahať pneumatiku od traktora
na lane. A hoci neskončili na víťaznom stupni
nevadí, palec hore a klobúk dole chlapi. 

Aktívni hasiči Miroslav Kučík a Lukáš Vraník
reprezentovali našu obec v júni na súťaži Želez-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Najlepšie športovkyne v kategórii 1.-3.ročníka

HLAS LYSEJ
Vytrvalostný beh mladších žiakov

Medzinárodný
deň detí
Medzinárodný deň detí je sviatok detí,
ktorý sa oslavuje na Slovensku každoročne
1. júna od roku 1952.
MDD sme na škole oslávili detskou športovou olympiádou. Súťažilo sa v 5 disciplínach:
beh na 60m, skok do diaľky, šplh, hod kriketovou loptičkou a vytrvalostný beh.
Najlepšie výkony podali a najviac medailí
získali títo žiaci v kategórii1.-3. ročník:
Paľko Jáňa, Miško Lysý, FilipkoBednárik,
Patrik Janíček, Barborka Pavlisová, Anetka
Panáčková, Saška Hoždorová.

Recyklujeme
a separujeme
Čo všetko sa triedi, separuje, vedia žiaci
triedením odpadu do zberných nádob, ktoré
máme umiestnené v škole na dolnej chodbe.
Sú určené na zber papiera, skla a plastov.
Celý školský rok prebieha zber papiera, tetrapakových obalov a plastových vrchnáčikov. Na konci školského roku sú najlepší jednotlivci a triedy vyhodnotené a odmenené.
1.miesto v zbere papiera získala 1.B trieda,
ktorá nazbierala 586 kg papiera., čo prestavuje 41,85 kg na žiaka. Spolu sme aj s materskou školou nazbierali 4065,5 kg.

Spoznávame krásy
regiónu

V kategórii 4.-6. ročník:
Tomáš Janíček, Timotej Panáček, Katka
Janíčková, Miška Kačíková, Valika Satinová.

Najlepší jednotlivci v zbere papiera:
1.miesto Krištofko Madala, 1B
315 kg
2.miesto Miško Lysý, 2A		
256 kg
3.miesto Tomáš Panáček, 9A
207 kg
Najviac tetrapakov nazbierali:
Andrej Panáček zo 7.A triedy, Pavol Vrábel
z 1.B a Sarah Badošková z 3. A triedy.

V kategórii 7.-9. ročník:
Marika Revaincová, Anabela Mrníková,
Martin Chodúr, Braňo Prosnan, Juraj Riedel.

a Juraj Riedel 1. miesto v behu na 60 metrov
a 2. miesto v skoku do diaľky.

Deň narcisov
15. apríl

Výborné športové výkony podali v okresnom kole atletiky v Púchove Marika Revaincová, ktorá obsadila 2.miesto v skoku do diaľky, Nikola Šulíková 3. miesto v skoku do výšky

Deň narcisov je verejno prospešná zbierka
Ligy proti rakovine. Na našej škole sa konala
pod vedením p. učiteľky Kapustovej už šiestykrát. Pripnutím žltého kvietku vyjadríme spolupatričnosť s onkologickými chorými pacientami. Tento rok sme vyzbierali 225,62€.Táto
finančná zbierka pomôže chorým pacientom
a ich rodinám na celom Slovensku.Ďakujeme
všetkým darcom základnej a materskej školy!

Mesiace jún a máj sú obdobím výletov
a exkurzií. Prváci a druháci si užili krásny
deň na Beňadíne, ôsmaci vystúpili na vrch
Makyta, siedmaci spoznali Púchovskú kultúru spojenú s prehliadkou Župného domu

a Púchovskej skaly. Krásy Manínskej tiesňavy
objavovali žiaci 5. a 9. ročníka. Trenčín, Beckov, Čachtice, Podolie, Skalka pri Trenčíne
boli ďalšími zaujímavými miestami, ktoré žiaci 3.,4., 5. a 6. ročníka navštívili.

Športové úspechy

hrad Beckov

Manínska tiesňava

ŠPORT

HLAS LYSEJ
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Rozpis zápasov Futbalového oddielu
TJ Spartak
Muži VI. Liga sezóna 2016/2017
11. 09. 2016
18. 09. 2016
25. 09. 2016
02. 10. 2016
09. 10. 2016
16. 10. 2016
23. 10. 2016
30. 10. 2016

Ilava – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Dulov
Horná Poruba – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Košeca
Podmanín – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Tuchyňa
Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Udiča

Dorast VI. Liga sezóna 2016/2017
11. 09. 2016
18. 09. 2016
25. 09. 2016
02. 10. 2016
09. 10. 2016
16. 10. 2016
05. 06. 2016
12. 06. 2016

Udiča – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Plevník
Tuchyňa – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Dolné Kočkovce
Dohňany – Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou – Mikušovce
Lysá pod Makytou – Ladce
Papradno – Lysá pod Makytou

Výsledky 5.
Medzinárodného
šachového turnaja
14. mája sa v našej obci konal 5. ročník medzinárodného šachového turnaja – Finále GPX
Trenčianskeho kraja. Z celkového počtu 92
hráčov uvádzame výsledky našich najlepších
hráčov.

Kategória A
41. miesto Hugo Félix Rusnák
44. miesto Michaela Kačíková
55. miesto Veronika Jurišicová
64. miesto Michal Vrábel
74. miesto Lenka Brindzová
79. miesto Alexandra Kačíková
Kategória B
12. miesto Diana Zlochová
13. miesto Tatiana Vetešková

Mašík Cup

Výsledky futbalového
turnaja MAŠÍK CUP 2016
16:00 hod
15:30 hod
15:30 hod
15:00 hod
15:00 hod
14:30 hod
14:30 hod
14:30 hod

13:15 hod
12:45 hod
12:45 hod
12:15 hod
12:15 hod
11:15 hod
13:30 hod
13:30 hod

Futbalové
mužstvo

Poradie

Základná
skupina

1.

ACROSS

C

2.

VIKINGOVIA
Z DEPORTIVA

A

3.

LAZ VEGAZ

C

4.

OPIČIACI

A

5.

SANTOS

B

6.

BOMBAY

B

7.

DEVILS

D

8.

ALF

B

9.

EL NOTORITOS

A

10.

OLD STAR

11.

ORANIES

D

12.

MAŠÍCI

D

13.

PUSINKY

B

14.

SRNEČCI

D

15.

SLOVAN
ZÁRIEČIE

C

16.

ALBION

C

17.

SLABČÁCI

A

18.

TJ TATRAN
MOŠTENEC

A

19.

PAVÚCI

B

C

ŠPORT
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HLAS LYSEJ

Beh okolo Lysej 18.06.2016 – výsledky
MŠ r. nar. 2013 – 2016 – chlapci (100m)

MŠ r. nar. 2013 – 2016 – dievčatá (100m)

Kategória MužiA –do 40 rokov (6000 m)

1.Tobias Velič		Lysá		1. Laura Hajdú		Lysá

1.Václav Bitala		

AK EZ Kopřivnice

2. Michal Halač		

Lúky		

2 .Michaela Šišovská

Dubnica

2. Jakub Benko		

MKŠS –AK KysuckéN.M.

3. Matúš Klinovský		

Púchov		

3. Daniela Šimkovičová

Bratislava

3.Miroslav Ilavský		

JK Dubnica

MŠ r. nar. 2010 – 2012 – chlapci (200m)

MŠ r. nar. 2010 – 2012 – dievčatá (200)

Kategória Muži B – do 50 rokov (6000 m)

1.Tomáš Maník		

Dubnica		

1. Sofia Hoždorová		

Lysá

1. Ján Križák		

ASK Skalica

2. Jakub Ondrášik		

Pruské		

2. Katka Gombárová

Dubnica

.Milan Plevák		

BK Lysá

3. Martin Veljač		

Banská Bystrica

3. Veronika Javorková

Lysá

3. Jozef Kováč 		

Dohňany

Rok nar. 2007 – 2009 – chlapci (300)		

Rok nar. 2007 – 2009 – dievčatá (300)

Kategória Muži C – do60 rokov (6000 m)

1.Filip Koyš		

Dubnica		

1. Anetka Panáčková

Lysá

1. Ján Cvičela		

AK Bojničky

2. Filip Bednárik		

Lysá		

2. Alica Rusnáková		

Streženice

2. Ervín Páleník		

Activstar Trenčín

3. PalkoJáňa		Lysá		3. AnabelBeláková		Dubnica

3. Vladimír Vlasatý		

ŠKK Led. Rovne

Rok nar. 2005 – 2006 chlapci (300 m)

Rok nar. 2005- 2006 dievčatá (300m)

Kategória Muži D do 70 rokov (6000 m)

1.Timko Panáček		

Lysá		

1. Ivonka Pavlisová		

Lysá

1.Ján Kuchárik		

ŽSR Trenčín

2. Lukáš Fursten		

Pruské		

2. Katarína Janíčková

Lysá

2. Miroslav Kováč		

Trenčín

3. Milan Eliáš Pšenka

Lazy		

3. Marie Kročová		

Hranice

3. Marián Cyprian		

Dubnica

Rok nar. 2003 – 2004žiaci (500 m)		

Rok nar. 2003- 2004žiačky (500m)

Kategória Muži E – nad 70 rokov (6000 m)

1.Tomáš Janíček		

BK Lysá		

1. Anabela Mrníková

Lysá

1.Rudolf Sopko		

Trenčín

2. Patrik Šmigura		

MŠK Púchov

2. Terézia Pavlíková		

Trenčín

2. Andrej Kusenda		

BK Lysá

3. Andrej Panáček		

Lysá		

3. Lenka Satinová		

Lysá

3. Ján Klimek		

Čachtice

Rok nar. 2001 – 2002 st. žiaci (1000 m)

Rok nar. 2001- 2002st. žiačky (1000m)

1.David Kováč		

Dohňany		

1. Janka Harvánková

2. Adam Janíček		

Lysá

3. Filip Fursten		

Pruské

Dubnica

KategóriaJuniori (3000 m)			

Kategória Juniorky (3000 m)

1.Vratko Šimek 		

MK Rajec		

1. VanessaVraníková

Lysá

2. Peter Strapko		

ŠKK Led. Rovne

2. Ivonka Pavlisová		

Lysá

3. Tomáš Janíček		

Lysá		

3. Barborka Pavlisová

Lysá

Kategória Ženy A – do 35 rokov (3000 m)

Kategória Ženy B do 45 rokov (3000 m)

1.Adela Esentierová

Ostrava		

1. Zuzana Kročová		

SK Hranice

2. Silvia Valová		

AK ZVP Lučatín

2. Jitka Hudáková		

ĎT Trenčín

3. Veronika Bakalárová

Lysá		

3. Ivana Pavlisová		

Lysá

Kategória Ženy C – nad45 rokov (3000 m)

Kategória Ženy Lysej (3000 m)

1.Alena Kadlecová		

1. Iveta Janíčková		

Lysá		

BK Lysá

					2. Jana Janíčková		Lysá
					3. -4. Miroslava Bartoníková Lysá
					3. -4. Jana Prosnanová

Lysá
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