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Jesenná výstava
v kultúrnom dome
Prvý októbrový víkend ste si mohli pozrieť
vo vestibule kultúrneho domu jesennú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a všetkého, čo naši
občania dopestovali vo svojich záhradách, na
poliach alebo len tak doma v kvetináči. Ten
kto si myslel, že už všetko videl, či vypestoval,
zostal určite prekvapený, aké plody priniesli
občania tento rok na výstavu. A je fajn, že sa
o svoje výpestky prišli podeliť aj s nami ostatnými. Jednou zo zaujímavostí, ktoré ste si mali
možnosť prezrieť v kultúrnom dome bol cirok,
z ktorého sa vyrábajú cirokové metly. Ďalšou
zaujímavosťou boli veľké klasy prosa. Najviac
pohľadov si však vyslúžila obrovská stonožka indická uhorka. Ako nám majiteľ prezradil,
z tejto zvláštnej uhorky si môžete v záhradke
ukrajovať koľko chcete a ona stále dorastá.
Krásnu jesennú atmosféru kultúrneho domu
dotvorili umelecké výtvory žiakov zo základnej školy. Už teraz sa tešíme na vašu úrodu
v budúcom roku. 
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Posedenie
s dôchodcami
Október je mesiac úcty k starším. V našej obci
si každoročne pripomíname mesiac úcty
k starším malou slávnosťou. Nebolo tomu
inak ani tento rok a tak sa v jeden októbrový piatok zišli v kultúrnom dome naši starší
spoluobčania nad 70 rokov. Od obce dostali
malý darček a občerstvenie. Pri tejto príleži-

tosti sa im v kultúrnom programe predstavili
deti z MŠ, žiaci zo ZŠ, ktorí si pripravili bohatý
kultúrny program. Vystúpila aj DFS Javorinka a na záver im do spevu a tanca zahrala
domáca hudobná skupina Meteor. Okrem
pekného programu sa naši ,,starší“ stretli
s priateľmi a zaspomínali na spoločné zážitky, jeden druhému sa pochválili deťmi a vnúčatami, ale možno aj trošku posťažovali na
zhoršené zdravie. Prajeme veľa zdravia do
ďalších rokov.
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Čerpanie rozpočtu obce január - september 2016

ÚVODNÍK

PRÍJMY OBCE

Rozpočet

Rozpočet
po zmene

Skutočnosť
k 30. 9. 2016

PRÍJMY OBCE SPOLU

1 342 344,00

2 163 207,13

1 418 924,30

1

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

613 792,00

613 942,00

494 605,61

2

Nedaňové príjmy (prenájom,
správne poplatky, predaj tovaru)

106 696,00

445 956,61

414 093,73

3

Granty a transfery (dotácie
matrika, evidencia obyvateľstva,
životné prostredie, stavebný
úrad, doprava, poplatok za výrub
drevín)

515 069,00

853 497,97

330 427,77

4

Z toho: bežné

419 451,00

433 928,00

330 427,77

5

kapitálové (Prístavba MŠ, predaj
pozemkov, verejné osvetlenie,
kanalizácia)

95 618,00

419 569,97

0,00

6

Rezervný fond

106 787,00

249 810,55

179 797,24

1 342 344,00

1 909 970,36

834 490,08

1 112 154,00

1 093 839,45

622 971,45

Por.č.

Milí občania,
žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe,
a preto je dôležité uvedomiť si, aké potrebné je na chvíľu sa zastaviť. Veľmi dobrou príležitosťou pre spomalenie a pozastavenie sa sú práve blížiace sa Vianoce.
V tomto čase sme si bližší ako inokedy
a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. S blížiacimi sa Vianocami nastáva čas
otvárania ľudských sŕdc. Prichádza čas radosti, lásky, pokoja a mieru.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú
chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne
chvíle prežité počas tohto roka. Okrem
toho, že sa zamýšľame nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov, snažíme
sa nezabúdať na svojich blízkych. Zároveň však prináša tento čas so sebou aj
bilancovanie toho, čo všetko čo sme si
predsavzali a čo sa nám podarilo počas
roka splniť.
Prajem Vám všetkým príjemné prežitie
vianočných sviatkov, šťastie v duši, pokoj,
lásku a pevné zdravie v rodinách.
Zároveň Vám všetkým prajem, aby ste
do Nového roka vykročili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postretnú
krásne, ale i nepríjemné chvíle a okamihy,
lebo aj tie patria k životu. No nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.

P.Č.

VÝDAVKY OBCE

1.

Bežné výdavky

2.

Z toho: mzdy, platy, poistné

580 657,63

621 114,45

400 464,73

3.

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

531 496,42

472 725,00

222 506,72

4.

Kapitálové výdavky (prístavba
MŠ, vodovod miestne komunikácie)

210 750,00

515 739,00

192 118,63

5.

Výdavkové finančné operácie
(splátka úveru)

19 440,00

300 391,91

19 400,00

6.

Celkový prebytok/schodok
obce

0,00

253 236,77

584 434,30

Regulácia kúrenia
V septembri sa v budove obecného úradu,
hasičskej zbrojnice, budove kultúrneho domu
a v materskej škole previedli práce na regulácii
kúrenia. Tieto budovy sú vykurované biomasou. Regulácia kúrenia je v súčasnosti v testovacej prevádzke a snažíme sa o nastavenie
optimálnej teploty. Reguláciu kúrenia robila

Prehľad o výbere daní
a poplatkov za komunálny
odpad k 30.09.2016
Druh dane

Predpis k
Uhradené k
31.12.2016 30.9.2016

Stavby

13 520,50€

13 074,00€

Pozemky

16 188,89€

15 731,00€

Poplatok za psa 1 366,66€
Daň z bytov

58,16€
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1 320,00€
58,00€

65 849,66€ 63 229,36€

Asfaltovanie miestnych komunikácií
Aj v tomto roku sa nám podarilo opraviť viacero miestnych komunikácií. Obyvatelia z časti
obce za cintorínom a do Gábov si konečne vydýchli, pretože táto miestna komunikácia bola
niekoľko rokov vo veľmi zlom stave. Asfaltovali
sa aj miestne komunikácie (uličky) ku Cichákovcom, ku fare a pri cintoríne. V oprave miestnych
komunikácií sa pokračovalo na dolnom konci,
kde bola miestna komunikácia tiež vo veľmi
zlom stave. Asfaltová drť sa použila na cestu od

firma Media Control s.r.o. Bratislava. Kúrenie je
regulované podľa vnútornej teploty v jednotlivých budovách. Snímače tepla sú umiestnené v kanceláriách a v miestnostiach, ktoré
sú najchladnejšie a teplotu je možné nastaviť
a regulovať priamo v počítači. Celkovú úsporu
na kúrenie budeme vedieť prepočítať až po
ukončení vykurovacej sezóny s porovnaním
za minulé roky.
pošty k detskému ihrisku, od obecného úradu
na dolný koniec po pravej strane rieky a na dvore za obecným úradom. Pôvodne sa plánovalo,
že asfaltová drť bude použitá aj na cestu na Šustové, no po konzultácií s dodávateľom prác to
firma neodporučila, nakoľko by drť v šikmom
teréne dažďové vody povymývali. V budúcom
roku sa preto tie najhoršie úseky vyfrézujú
a zaasfaltujú. V časti obce Barnovce sa opravili výtlky a pri základnej škole sa zaasfaltovala
ryha po kanalizácií a tiež upravil vjazd na dolné
ihrisko. Celkový objem finančných prostriedkov
na asfaltovanie z rozpočtu obce sa vyšplhal na
117 tis. € s DPH.
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Rozšírenie kapacity
v materskej škole
Obec dostala z Ministerstva školstva, vedy
a výskumu dotáciu na rozšírenie kapacity materskej školy vo výške 55 000 bez DPH ešte
v minulom roku. Celkové náklady boli vo výške
66 499,20€. Práce na materskej škole vykonávala firma ARTICEL SK, s.r.o. v letných mesiacoch a ukončené boli v septembri. Z dôvodu
vykonávaných prác nebolo možné materskú
školu otvoriť v riadnom termíne a tak sa škôlka otvorila o pár dní neskôr. Dnes je rozšírená
o jednu novú triedu, šatne a WC. V súčasnosti
nie je nová trieda využívaná, ale deti by ju mali
začať využívať od januára 2017. Vďaka rozší-

Kanalizácia a vodovod
v časti Záhumnie

Po mnohých neúspešných rokoch a každoročnom podávaní žiadostí o dotáciu na kanalizáciu a vodovod sa konečne usmialo šťastie
aj na nás a dostali sme z Environmentálneho
fondu dotáciu na vybudovanie kanalizácie vo
výške 100 000€. Z rozpočtu obce sa okrem 5%
spoluúčasti, čo predstavovalo sumu 5 263,16€
vyčlenilo103 855,39€ a s budovaním sa mohlo začať. Firma Regastav alfa, s.r.o., prevádzala
práce na kanalizácii a vodovode až do jesenných mesiacov. V časti Záhumnie sa za tieto finančné prostriedky vybudovalo celkom 544m
vodovodu, 39 vodovodných prípojok a 575m
kanalizácie a 37 kanalizačných prípojok.
Občania, ktorým bola vybudovaná vodovodná a kanalizačná prípojka, sú povinní
s obcou Lysá pod Makytou uzatvoriť zmluvu
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v termíne do 31.12.2016.

reniu materskej školy budeme môcť pokryť
záujmy rodičov o umiestnenie detí nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí. Pre naplnenie
škôlky chceme vyjsť v ústrety všetkých rodičov
a teda upraviť podmienky, ktoré by vyhovovali
väčšine rodičov. Jednou z navrhovaných riešení je aj otvorenie prevádzky MŠ v skorších ho-

dinách. Rodiča, ak máte záujem o umiestnenie
svojich detí v našej materskej škole, ale z dôvodu vašich pracovných povinností potrebujete,
aby bola otvorená skôr prípadne dlhšie, dajte
nám vedieť. Vaše podnety zašlite, prípadne nahláste priamo na obecný úrad v našej obci.
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.08.2016
Na augustovom zasadnutí schválili poslanci
VZN č. 3/2016 o používaní verejného vodovodu a kanalizácie. K zmene VZN sa pristúpilo
z dôvodu vytvorenia rovnakých podmienok
platenia stočného pre všetkých občanov pripojených na verejnú kanalizáciu. Doteraz bolo
možné platiť stočné podľa odpočtu vodomeru
v domácnostiach pripojených na obecný vodovod (pokiaľ odoberali vodu iba z obecného
vodovodu) alebo podľa smerných čísiel vody.
Nakoľko podľa analýzy odobratej vody z obecného vodovodu sa ukázalo, že niektorí občania
odoberajú vodu aj z vlastného zdroja a túto
skutočnosť nenahlásia na OcÚ, teda si neplnia
povinnosti stanovené zákonom. Potom občania, ktorí nie sú napojení na obecný vodovod
a platia podľa smerných čísiel spotreby vody
majú omnoho vyššie poplatky. Na základe
VZN budú občania platiť stočné podľa smerných čísiel spotreby vody. Právnické osoby
a podnikateľské subjekty môžu platiť stočné
aj podľa skutočne nameranej vody vodomerom pokiaľ nemajú iný zdroj pitnej vody.
Uznesením 55/2016 schválili poslanci
OZ VZN č. 4/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia. Uznesením č. 56/2016 schválili poslanci OZ použitie rezervného fondu vo výške
172 329,00€ na účely financovania akcie:
•
Realizácia nových stavieb –
vodovod a kanalizácia: 31 500,00€

•
•

Rekonštrukcia MŠ:7 500€
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií: 136 329,00€
Uznesením č. 57/2016 zobrali na vedomie
informáciu starostu obce o rozpočtovom opatrení č. 5/2016 a schválili zmenu programového
rozpočtu č. 6 k 26 .8. 2016.
Uznesením č. 58/2016 zobralo OZ na vedomie správu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2016.
Uznesením č. 59/2016 schválili monitorovaciu
správu za 1. polrok 2016.
Uznesením č. 60/2016 zobrali poslanci OZ
na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku. Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
finančnej situácie k 31. 12. 2015. Uznesením
č. 61/2016 schválili poslanci odkúpenie pozemku v k. ú. Lysá pod Makytou parc. KN
C 2467/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 za cenu 3,00€/m2. Pozemok sa nachádza v časti obce dolný koniec a je využívaný
ako súčasť miestnej komunikácie.
Uznesením č. 62/2016 schválili poslanci OZ
poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ
s MŠ (navýšenie rozpočtu na rok 2016 z dôvodu zvýšenia miezd vo výške 1166,00€ z toho
pre ŠKD 380,00 € a pre nepedagogických zamestnancov MŠ, ŠJMŠ a ŠJZŠ 786,00€).
Uznesením č. 63/2016 a 64/2016 schválili poslanci OZ cenu a zámer predaja pozemku KNC
4/2 o výmere 48 m2 v k. ú. Lysá pod Makytou,

ktorý je vo vlastníctve obce formou priameho
predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že pozemok sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa a tvorí jeden funkčný
celok priľahlými pozemkami KN C 51/, a 51/3
čo dokazuje jeho súčasné oplotenie. Uznesením 64/2016 schválilo OZ zriadenie vecného
bremena na uloženie a údržbu kanalizačného
potrubia vedeného cez parcelu KN C 4/1 v prospech súčasných aj budúcich vlastníkov rodinného domu s.č. 14.
Na augustovom zasadnutí OZ vyhlásili poslanci deň konania voľby hlavného kontrolóra
na 7.10. 2016. Na záver starosta informoval poslancov, že Železnice SR, Bratislava pripravujú
komplexnú rekonštrukciu trakčného vedenia
v úseku Púchov-Lúky – štátna hranica SR/ČR.
Z uvedeného dôvodu požiadali o výrub drevín na úseku železničnej trate v K. ú. Lysá pod
Makytou, pričom predložili aj dendrologicky
prieskum, v ktorom bola vyčíslená spoločenská hodnota uvedených drevín určených na
výrub. Obec vydala rozhodnutie na výrub
drevín, v ktorom požaduje finančnú náhradu
330 000€. Finančné prostriedky musíme použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so
starostlivosťou o dreviny. Na tomto zasadnutí
sa schválilo navýšenie rozpočtu v MŠ z dôvodu
prijatia novej učiteľky.

Kostolná veža
Dielo, na ktoré sme sa spoločne podujali dostalo hmatateľnú podobu a dnes s uspokojením
pozeráme na vežu nášho kostola, ktorá svojou
veľkosťou a tvarom je očividne primeranejšia
ako stará. Avšak okrem vhodnosti tu bol aj dôvod nevyhnutnosti, čo sa ukázalo pri demontáži
starej veže. Viacerí skomentovali, že už bol najvyšší čas…
Výmena kostolnej veže sa chystala už dlhodobejšie. Pripravovali sa návrhy, hľadali možnosti
a riešenia. Dňa 9. 4. 2014 biskupský úrad v Žiline
vydal súhlasné stanovisko k žiadosti o schválenie zámeru výmeny veže, ale tiež rekonštrukcie
krovu, zvonov a fasády kostola, čim sa otvorila
cesta k vypracovaniu architektonickej štúdie
a po jej schválení k vypracovaniu statickej a projektovej dokumentácie. Popri tom od leta roku
2014 sa začali objavovať prvé príspevky a od
nového roku 2015 sa začali konať zbierky každú prvú nedeľu. Spolu so sponzorskými darmi
sa dodnes vyzbieralo na tento účel 43214 Eur.
Z biskupského úradu sme dostali príspevok
5000 Eur a pôžičku 15000 Eur. Urbárska obec
prispela dodávkou drevnej hmoty v hodnote 5000 EUR a značne nám napomohla aj Píla
Šulík. Samotné práce na veži sa začali od polovice júla tohto roku a po štyroch mesiacoch
môžeme vidieť drevenú vežu s troma oknami,

s veľkou a malou kopulou oplechovanou medeným plechom, na vrchole ktorej sa týči
kríž. Sú v nej osadené dva zvony, ktoré sa v
krátkej dobe budú elektrifikovať. Najväčší
historický zvon z 18 stor. je bohužiaľ poškodený a aj keď nebude vrátený na pôvodné
miesto, predsa len bude mať svoje miesto
v kostole.
Doteraz je preinvestovaných 49 534 Eur.
V tejto sume je zahrnutá projektová dokumentácia, tesárske práce, klampiarske práce, plech,
spojovací materiál, OSB dosky, zvony - projekt,
nákup, ťažba , dovoz a porez dreva, impregnácia dreva, projektová dokumentácia , zemné
práce na bleskozvode, projektová dokumentácia elektroinštalácie. Aj keď nám treba dofinancovať ešte niekoľko položiek, ukazuje sa
že do budúceho roka nepôjdeme s deficitom,
čo je dobré aj vzhľadom na to, že na budúci
rok nás čakajú ďalšie práce. Zamedziť vlhkosti zavedením okapového systému – rinháky,
ríny a zvody, obúranie spodnej časti vonkajšej
omietky kostola a nanesenie sanačnej omietky, odvodnenie, vyspravenie fasády kostola,
zaizolovanie veže, na ktorú sa nanesie omietka
a nakoniec omaľovanie celej fasády kostola.
V budúcnosti budeme uvažovať aj nad novým
zvonom.

Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh a realizáciu nášho diela. Nech pohľad na
kostol s novou vežou v Lysej pod Makytou poteší oko a obohatí dušu všetkých, ktorí ho navštevujú, alebo okolo prechádzajú.
Mgr. Jozef Hlaváč
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OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.

Stavebné úpravy –
PEKÁREŇ
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. získala dotáciu na pekáreň z programu Rozvoja vidieka SR
2014-2020. Opatrenie: 4 – investície do hmotného majetku. Názov projektu:
Obstaranie technológie malej pekárne
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o.
Celková výška oprávnených výdavkov je
149 401,26€
Výška spolufinancovania prijímateľa
82 170,70€ čo predstavuje 45% z oprávnených výdavkov.
Výška poskytnutej dotácie vo výške
67 230,56€
Primárnym cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku lepším využívaním
výrobných faktorov a uplatňovaním nových
technológií a inovácií. Investícia je zameraná
na rozšírenie kapacity existujúceho podniku
na výrobu a produkty pekárenského priemyslu – rekonštrukcia objektu pekárne a nákup
inovatívnej technológie s ohľadom na zabezpečenie efektivity a konkurencieschopnosti
a do modernizácie spracovateľskej technológie. Cieľ projektu je jednoznačne definovaný
a orientovaný na zvýšenie komplexnosti spracovania produktov s evidentným zlepšením
stavu a úrovne spracovania.
Cieľom projektu:
- zavádzanie nových výrobkov,
- zavádzanie novej techniky a technológie,
- zlepšovanie kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch,
- zavádzanie a rozširovanie informačných
a komunikačných technológií,
- tvorba nových a zachovanie už existujúcich
pracovných miest.
Cieľom projektu je rozšírenie výroby v objekte jestvujúcej pekárne na prízemí o prístavbu a stavebné úpravy tak, aby vznikol ďalší
priestor výroby pre sladké pečivo a zlepšili sa
podmienky pre zamestnancov v hygienických
priestoroch. Po zrealizovaní stavebných úprav
a prístavby sa bude nachádzať v jestvujúcom
objekte sklad múky prístupný z exteriéru cez
prístupovú rampu, predajňa prístupná taktiež
cez schodisko s rampou, kancelária, chodba
sprístupňujúca hygienické zázemie so vstupom pre zamestnancov, šatňa s WC, rampa so
schodmi do výroby, výroba pečiva, rampa na
zásobovanie a expedíciu, chladiareň pečiva,
výrobu pečiva a sklad surovín.
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Hospodárenie spoločnosti OBECNÁ
PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. k 30. 9. 2016
Prevádzkové príjmy:
Tržby za pekárenské výrobky

246 186,32 €

Tržby za predaj tovaru - mliečne výrobky, kvasnice, minerálne vody IWA 14 138,36 €
a nálepky
Tržby za služby - pálenica, krájanie chleba, ubytovňa, doprava

20 432,33 €

Ostatné výnosy - refundácia mzdy z úradu práce, úroky

495,37 €

SPOLU:

281 252,38 €

Prevádzkové výdaje:
Mzdy zamestnancov, odvody

153 559,14 €

Príspevok na stravné, ochranné pracovné pomôcky, príspevok na DDS

8 392,67 €

Spotreba materiálu na výrobu pekárenských výrobkov, nafty, nákup ma- 73 060,11 €
teriálu na opravu
Nákup tovaru – mliečne výrobky, kvasnice, minerálna voda IWA a nálep- 1 974,17 €
ky
opravy a využívané služby – BOZP, PO, licencia, servis PC,
pošt. známky, atď.

12 896,56 €

Spotreba elektrickej energie

3 929,36 €

Opravy a údržba - oprava kotlov v pálenici

3 753,50 €

Opravy a služby – BOZP, PO, licencia, servis PC, pošt. známky, telefóny, 5 592,81 €
atď.
Nájom obci

5 836,50 €

Vývoz výpalkov, septiku a odpadu

2 758,34 €

Odpis dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

5 679,90 €

Ostatné náklady - úroky, poplatky, náklady na repre, atď.

2 840,55 €

SPOLU:

278 299,44 €

Strediská:

Turistická ubytovňa

Turistická ubytovňa je opäť v prevádzke.
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. ponúka služby
ubytovania a prenájmu turistickej ubytovne,
ktoré boli dočasne nedostupné pre nedostatok vody.
Cena za prenájom budovy turistickej ubytovne je 35€/1 deň + spotrebovaná elektrická energia
Cena za ubytovanie pre jednu osobu je
8€/1noc + spotrebovaná elektrická energia
V prípade záujmu o dlhodobé ubytovanie
je možné dohodnúť zľavu až do výšky 30% po
skončení ubytovania.
Ceny sú uvedené s DPH platné od 1.11.2016
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Naša obec chce byť zodpovednejšia – pokračuje v kompostování

Obec reaguje na nový zákon o odpadoch,
ktorý je v platnosti od 1.1.2016 a zároveň na
vysoké množstvo zeleného odpadu, ktorý sa
nachádza v zmesovom komunálnom odpade.
Naša obec sa rozhodla pre ekologickejšie,
ekonomickejšie a zmysluplnejšie riešenie kompostovanie. Cieľom je odbúrať biologicky
rozložiteľný odpad z nádob na zmesový komunálny odpad, ktorý tvorí viac ako polovicu
objemu smetných nádob. Občania tak začnú
popri separovaní plastov, skla, papiera, textilu
a kovov triediť aj svoj zelený odpad zo záhrad.
Kompostovanie má pomôcť k čistejšej a zelenšej obci.
Biologicky rozložiteľný odpad už nemôže končiť v komunále
Biologicky rozložiteľný odpad ako odpad zo
záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená
tráva či šupky z kuchyne už viac podľa nového
zákona o odpadoch nemožno vyhadzovať do
bežných kukanádob na zmesový odpad ale
musí byť zhodnocovaný napríklad kompostovaním. Prečo to tak je?
Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho
odpadu, ktoré začali naberať nekontrolo-

vané rozmery. Bioodpad ako taký je sám
o sebe vo väčšine prípadov neškodná látka,
avšak jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých
a nekontrolovateľných reakcií na skládkach
a v spaľovniach. Keď sa tento organický odpad rozkladá na skládke pri anaeróbnych
podmienkach, vzniká skládkový plyn a jeho
prioritnou zložkou je metán. Ten je jedným
z hlavných atmosférických stopových plynov
zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu a narastanie globálneho teplotného priemeru. Taktiež spaľovanie zeleného odpadu v domácnostiach a spaľovniach
dostalo červenú, pretože pokiaľ sa bioodpad
dostane do spaľovne, stáva sa zdrojom pre
tvorbu toxických plynov – dioxínov. Práve
z týchto dôvodov sa v spoločnosti pristúpilo
k zmenám v oblasti nakladania s komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom.
A keďže naša obec chce v tomto smere taktiež
napredovať, stihla už zrealizovať prvé kroky
k postupnému zavádzaniu systému domáceho kompostovania prostredníctvom záhradných kompostérov, ktoré by mali byť súčasťou
každého rodinného domu.

Kompostovanie ako tradícia a nový
trend v jednom
Už naši prarodičia dobre vedeli, že ak
v prírode nebudú ničím plytvať, ak k nej budú
ohľaduplní, dobrom sa im odplatí. To, čo sa javilo ako nevyužiteľný odpad a záťaž, dokázali
spracovať a ďalej využívať. Reč je o kompostovaní, o vhodnom zaobchádzaní s niečím,
čo sa dnes nazýva bioodpad. Kompostovanie
je totiž prírode najbližší spôsob, ako nakladať
s organickými zbytkami. Tráva, seno, burina,
slama, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny
a iné zvyšky z kuchyne a záhradky môžu byť
mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom,
bohatým na živiny. Pôde sa tak navracia to, čo
sa pri pestovaní plodín z nej odčerpáva.
Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie
v kompostéroch. V nich dochádza k rýchlejšiemu rozkladu biologických odpadov za
pomoci vzduchu a pôsobením mikroorganizmov či ostatných pôdnych organizmov.
Aj napriek tomu, že rozkladný proces v kompostéroch prebieha na rovnakej báze ako
v pôde, je možné ho technologicky ovládať
a zefektívňovať, aby kvalitného prírodného hnojiva bolo v čo najväčšom množstve
a v čo najkratšom čase. V hnojisku, ktoré má
na záhrade väčšina ľudí, trvá spracovanie
biodpadu minimálne rok. Kompostér, tým že
udržuje teplotu a vlhkosť, túto dobu skracuje
až o tretinu. Zužitkovaním zeleného odpadu
sa získava kvalitné hnojivo a nie je potrebné
nakupovať drahé priemyselné výrobky.
Občania, ktorí majú záujem o domáci
kompostér môžu prísť na úrad vyplniť návratku a vybrať vhodný typ kompostéru.
foto: www.menejodpadu.sk
text: JRK WasteManagment s.r.o.
informácie a ponuku kompostérov nájdete
aj na webstránke www.lysapodmakytou.sk
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Príspevok pri narodení dieťaťa
Od roku 2017 v rámci podpory rodín,
bude rodičom z rozpočtu obce na základe
žiadosti vyplácaný jednorazový príspevok
pri narodení dieťaťa. Výška príspevku na
jedno dieťa je 100€. Jednou z podmienok
pre vyplatenie príspevku je trvalý pobyt
aspoň jedného rodiča na území obce a tiež
trvalý pobyt dieťaťa na území obce. Žiadosť
o poskytnutie príspevku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade prípade stiahnuť
z web stránky obce. Príspevok pri narodení dieťaťa bude vyplácaný pri slávnosti –
Uvítanie detí do života.

NARODENÉ DETI

júl–september 2016

Júl

Margaréta Mikolášová

August

Juraj Boško
Marko Koleno
Dominika Gašpárková
Kristína Pániková

September

Natália Fojteková

Lysá

Lysá
Lysá
Dešná
Strelenka

Strelenka

Blahoželáme rodičom, deťom prajeme
zdravé a šťastné detstvo.

Zvonica v Strelenke
Obyvatelia z časti obce Strelenka sa pustili
do opravy zvonice, ktorá sa nachádza v tejto
miestnej časti. Bolo potrebné vymeniť šindeľ,
ktorý nebol funkčný. Na zvonici sa previedla
kompletná výmena strešnej krytiny ako na veži
tak aj na striežke zvonice.Pokládku ručne kresaného šindľa urobil pán Brlica z Francovej Lhoty.
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Obyvatelia Strelenky šindeľ natreli fermežou
a natreli sa aj steny kaplnky. Ďakujeme obyvateľom časti Strelenka, ktorí sa podieľali na
prácach na oprave zvonice. Celková cena práce
na oprave zvonice (šindeľ, pokládka a náterové
hmoty) predstavujú výšku cca 700€.

OPUSTILI NÁS

júl-september 2016
Júl

Vincent Okrajek
Alena Kuzmová

August

Marta Mozolíková

September

František Hoždora
Terézia Samková
Peter Sieklik

Lysá
Lysá

Strelenka

Dešná
Lysá
Lysá

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

Jubilanti
nad 70 rokov

Júl

Mária Kučíková 92 rokov
Alojz Danihlík 85 rokov
Veronika Barteková 75 rokov

August

Martin Janíček 85 rokov
Júlia Javorková 70 rokov

Lysá
Dešná
Lysá

Lysá
Lysá

September

Bronislava Janíčková 75 rokov Strelenka
Mária Janíčková 75 rokov
Dešná
Marta Janíčková 75 rokov
Lysá
Anton Brindza 70 rokov
Lysá
Pavol Janíček 70 rokov
Lysá
Miloslava Kuzmová 70 rokov
Lysá
Jubilantom blahoželáme a do ďalších
rokov im prajeme zdravie, porozumenie
a lásku.
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Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov patrí medzi aktívnu
zložku v našej obci. Členovia a členky JDS
počas roka rozhodne nezaháľajú. Okrem
stretnutí v kultúrnom dome, zorganizovali
počas roka aj niekoľko výletov a podujatí. Jedným z vydarených výletov bol výlet
do okolia Topoľčianok, kde okrem kaštieľa
a šľachtického dvora navštívili aj zubriu
oboru. V neďalekej Nimnici navštívili soľnú jaskyňu či kúpele v Rajeckých Tepliciach. Športového ducha predviedli na Krajských športových hrách seniorov, odkiaľ si
priniesli bronzovú medailu. Nezabúdajú
ani na kultúru a aj preto navštívili divadlo
v Púchove. 19 členov Jednoty dôchodcov
Slovenska sa zúčastnilo týždňového pobytu vo Vysokých Tatrách. Najbližšie ich budeme mať možnosť vidieť na Ondrejskom
jarmoku. V stánku JDS budú na vás čakať
dobroty v podobe koláčikov, či vareného
punču.

Vianočné trhy po lyšansky budú aj tento rok
Po minuloročnej úspešnej charitatívnej
akcii – Vianočné trhy po lyšansky sa tento
rok môžete na podobnú akciu tešiť opäť.
OZ Massport v spolupráci s obcou pripravujú charitatívne trhy aj tento rok. Presný termín sa včas dozviete. Minulý rok sa
na lyšanských trhoch podarilo vyzbierať
750€,ktoré následne putovali do rodín, kde
pomôže každé euro a tak aj vďaka vám,
mali tieto rodiny krajšie Vianoce. V tomto

roku by sme opäť chceli pomocť niekomu,
kto to naozaj potrebuje. Budeme radi, ak
svojou účasťou na vianočných trhoch podporíte túto skvelú myšlienku a tiež ak nám
do 15. 12.2016 oznámite na OcÚ meno rodiny, prípadne jednotlivcov, kam by mali
vyzbierané peniažky z vianočných trhov
putovať tento rok. Nezabúdajme na to, že
si musíme pomáhať a to nielen cez vianočné obdobie.

HLAS LYSEJ

HLAS LYSEJ

Zhorela chata
športovcov
Keď sa dedinou nesie nepríjemný zvuk
sirény, väčšinou ide o predzvesť niečoho
zlého. Nebolo tomu inak ani 3. októbra
v popoludňajších hodinách. Po spustení
sirény sa členovia DHZ Lysá bleskurýchle
presunuli na miesto požiaru do Dešnej časť Beňadín. V priebehu niekoľkých hodín
im priamo pred očami zhorela chata športovcov, ktorú sa žiaľ nepodarilo zachrániť.
Chata bola vo vlastníctve obce a v minulosti ju využívali športovci pri konaní bežkárskej akcie Memoriálu Jožka Furu. Neskôr
slúžila turistickému oddielu. V priebehu
niekoľkých hodín zhorelo mnohým z vás
veľa spomienok na toto nezvyčajné miesto. Požiar vznikol pri obvodovej konštrukcii
chaty z východnej strany od lesného porastu. Či však vznikol požiar z vnútornej alebo z vonkajšej strany sa zistiť nepodarilo.
Nepotvrdilo sa, či požiar vznikol z dôvodu poruchy elektro inštalácie alebo či išlo
o zapálenie chaty neznámou osobou.

ZLOŽKY – ORGANIZÁCIE
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Detský jarmok ľudových remesiel v Púchove
Základná škola
Výrobky z keramiky, prívesky, rôzne de- v Púchove. Centrum voľného času Včielka
v Lysej pod Makytou korácie
a omaľovánky predstavili dievčatá im udelilo ďakovný list, ktorý ich povzbudil
Naša škola píše svoju históriu už od roku
1961, kedy školu navštevovalo 416 žiakov.
Školský rok 2016/17 sme slávnostne otvorili
5. septembra so 188 žiakmi. Naša škola prešla
rozsiahlou rekonštrukciou, moderné triedy
disponujú dataprojektormi, interaktívnymi
tabuľami. Tento školský rok prebehne rekonštrukcia fyzikálnej učebne a zriadenie dielní,
vybavíme triedy novými tabuľami, obnovíme
počítačovú učebňu nákupom nových počítačov a vybudovaním školskej siete. Doplnením nových učebných pomôcok a kníh do
školskej knižnice zlepšujeme výchovno-vyučovacie výsledky našich žiakov.

s p. učiteľkou Šulavíkovou v ľudových krojoch na Detskom jarmoku ľudových remesiel

do ďalšej aktívnej záujmovej tvorby.

Úspechy
našich žákov

Around the world
alebo Cesta okolo
sveta

Beh pre zdravé
srdce
Od roku 2000 si 25.9. pripomíname Svetový deň srdca, ktorý podporujú organizácie
ako UNESCO, WHO aj WHF (Svetová federácia pre zdravé srdce). Pri tejto príležitosti sa
na našej škole uskutočnil štafetový Beh pre
zdravé srdce. Uvedenou akciou sme chceli
rozhýbať naše srdiečka, urobiť niečo pre svoje zdravie a podporiť súťaživosť detí.
Už od rána sme však, bohužiaľ, registrovali
zvýšený počet žiakov s akútnymi zdravotnými problémami, až sme nadobudli pocit, že
niektorí sa najviac spotia nie pri behu, ale pri
vymýšľaní dôvodov, prečo tých 300m neodbehnúť...
Napriek tomu sa našlo veľa žiakov, ktorí sa
na beh tešili a užili si ho. V tomto smere už
tradične vynikali najmä žiaci 1. stupňa, ktorých hlasivky dostali od hlasitého povzbudzovania poriadne na frak. Behu sa nakoniec
zúčastnilo 148 zo 180 žiakov školy.
Veríme, že aj vďaka takýmto akciám prispejeme k zdraviu detí a budúci rok bude
„chorých“ žiakov menej. Ak dnes my nepobehneme pre zdravé srdce, v budúcnosti nás
ono dobehne.

Výchovno-vzdelávacie podujatia
Ľudová hudba Fidlikanti pod vedením Jozefa Lednického a Andreja Jarolína pripravila 24. októbra výchovný koncert, ktorý bol
zložený z najkrajších ľudových piesní celého
Slovenska a obohatený virtuóznymi skladbami a hrou na cimbale, husliach a fujare.
Naučili deti tancovať „čapáš“ a „klobúkový
tanec.“ Tešme sa na ďalšie vystúpenie. Sú výborní majstri svojho umenia!

Dobré meno školy i obce šíria žiaci výbornými športovými výsledkami. V cezpoľnom
behu základných škôl v okrese získali chlapci
1.miesto, z jednotlivcov Adam Janíček obsadil 2.miesto a Ivona Pavlisová 1.miesto. V kraji
dosiahli chlapci výborné 3.miesto a Adam Janíček dobehol na výbornom 4. mieste.
V okresnom prebore žiakov v rapid šachu
získal Hugo Félix Rusnák 6.miesto.
Veľmi pekný úspech dosiahli žiačky 7.ročníka M. Kačíková a V. Satinová, ktoré na Majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe
získali 1.miesto vo veľkej formácii kategórie
pom-pom za pôvodnú choreografiu. Valika
Satinová získala 3.miesto za defilé.

Ľudová hudba Fidlikanti pod vedením Jozefa Lednického a Andreja Jarolína pripravila 24. októbra výchovný koncert, ktorý bol
zložený z najkrajších ľudových piesní celého
Slovenska a obohatený virtuóznymi skladbami a hrou na cimbale, husliach a fujare.
Naučili deti tancovať „čapáš“ a „klobúkový
tanec.“ Tešme sa na ďalšie vystúpenie. Sú výborní majstri svojho umenia!

ZŠ a MŠ
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Lampionový
sprievod
V predvečer výročia založenia materských
škôl, ktorý si každoročne pripomíname dňa
4.11. sa v našej obci Lysá pod Makytou uskutočnil už druhý ročník lampiónového sprievodu. V príjemnej atmosfére a za pekného

počasia sa rodičia s deťmi pod vedením pani
učiteliek zhromaždili pred budovou materskej školy a spoločne sa vybrali na pochod
obcou. Deti si so sebou priniesli veľa lampiónov rôznych farieb a tvarov, ktoré po zotmení
krásne žiarili. Tento rok sa ku k nám pridali aj
pani učiteľky a žiaci základnej školy a prispeli
tým k priateľskej atmosfére celého podujatia.
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Na deti a rodičov čakalo malé občerstvenie
v podobe čaju a sladkej odmeny.
Lampiónový sprievod opäť raz priniesol
veľa pekných zážitkov a spomienok, o ktoré
sa pričinili nielen učiteľky, ale hlavne rodičia,
ktorí svoje detičky priviedli za čo im ďakujeme a tešíme sa aj na iné spoločné podujatia.
Mgr. Jana Barnincová
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Memoriál bývalých
hráčov TJ Spartak

ŠPORT
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20. augusta 2016 sa na futbalovom ihrisku konal už 10. ročník Memoriálu bývalých
hráčov TJ Spartak Lysá pod Makytou Jožka
Cicháka a Ing. Vladimíra Riedla. Na medzinárodnom turnaji sa predstavili družstvá zo
Střelnej, Dolných Kočkoviec, Lysej pod Makytou a Valašskej Polanky. TJ Spartak Lysá pod
Makytou si každoročne memoriálom pripomína výborných futbalistov a dobrých kamarátov Jožka Cicháka a Ing. Vladimíra Riedla.

Florbalový turnaj
o pohár starostu
obce
Poradie Kráľa strelcov:
1.Šimon Janíček
2.Andrej Panáček
3.Andrej Martiško
4. Natália Ondričková
Prvý ročník Florbalového turnaja o pohár
starostu obce mal výborné ohlasy. Okrem
florbalového turnaja sa súťažilo aj o Kráľa
strelcov. Pre deti bol pripravený sprievodný program. Nechýbala detská diskotéka,
kreslenie na ihrisko či jazda na špeciálnych
bicykloch (trialový, tandemový). Skončilo sa
vo večerných hodinách s výborným pocitom
zo skvelých výkonov a dobrej nálady. Veľké
poďakovanie patrí Martinovi Mackovi, ktorý
svoj nápad florbalového turnaja zrealizoval
a dotiahol do úspešného konca. Počas letných prázdnin decká pod jeho dozorom
poctivo trénovali a trénuje aj teraz počas
školského roka. Veľká vďaka patrí aj Anničke
Mackovej a Ivanovi Pavlisovi, ktorí počas turnaja Martinovi Mackovi pomáhali všade tam,
kde bolo treba. Osobitné poďakovanie patrí

Výsledky
florbalového
turnaja

1. miesto
Andrej Panáček
Šimon Janíček
Jakub Buzalka
Samuel Panáček

všetkým sponzorom, ktorí akokoľvek prispeli
na túto akciu, pretože bez sponzorov to jednoducho nejde . Veľké ďakujem patrí aj pani
riaditeľke ZŠ s MŠ, ktorá ochotne poskytla
a poskytuje priestory, pomôcky a florbalové
2. miesto
Katarína Janíčková
Barborka Paavlisová
Šimon Panáček
Tomáš Janíček

3. miesto
Erik Matej
Alex Macko
Michal Vrábel
Ivana Pavlisová

náradie, aby mohli budúci florbaloví majstri,
ktorým nechýba chuť a elán naďalej trénovať a zlepšovať svoje výsledky. Tešíme sa na
budúci ročník Florbalového turnaja o pohár
starostu obce 2017.
4. miesto
Tomáš Struharňanský
Michal Lysý
BrankoKauzal
Matej Buzalka

5. miesto
Andrej Gabko
Natália Ondričková
Patrik Janíček
Martin Macko
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