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Územný plán obce Kysak 
 

Obec Kysak v tomto roku spracováva dokumentáciu 
Konceptu Územného plánu obce.  K tomuto konceptu sa 
konalo verejné zhromaždenie  17.6.2010, kde sa mohla 
široká verejnosť vyjadriť a uplatniť svoje pripomienky k 
pripravovanému zámeru rozvoja obce Kysak. K tomuto 

konceptu sa vyjadrujú aj všetky zainteresované štátne 
inštitúcie, organizácie a súkromné firmy. Pripomienky, 
návrhy a stanoviská možno zasielať len písomnou for-
mou na obecný úrad do konca júla 2010. Možnosť vyjad-
riť sa majú všetci vlastníci parciel, ktorých sa priamo týka 
výstavba v obci. Ich stanoviská sa budú pre tvorbu územ-
ného plánu rešpektovať.              Ing. Ľubomír Krajňák, starosta  

Kniha v súčasnej dobe 
 

 Možno si to ani neuvedomujeme, ale knihy sú späté 
s celým naším životom. Sprevádzajú naše kroky od útle-
ho detstva, a rovnako dokážu priniesť nevšednú radosť 
aj v jeseni nášho života. Berieme ich do rúk v čase smút-
ku, svetabôľu, radosti, ale i nudy. Zdá sa však, že 
v poslednom čase radšej uprednostňujeme pred ňou roz-
hlas, televíziu, video, či iné technické vymoženosti. Je to 
naozaj škoda. Mali by sme si uvedomiť, že jedine kniha 
má svoju vlastnú podstatu – je pôvodná. Azda niet  kon-
krétnejšieho predmetu, ktorý by tak verne dokázal slúžiť 
ako nevyčerpateľný prameň vedomostí a poznávania. 
Prichádza k nám nevtieravo – potichučky. Najmä vtedy, 
keď sa cítime opustení. V tajomnej pohode ticha vlieva 
do našich žíl potrebný elán a životný optimizmus, novú 
nádej. Knihy – a predovšetkým knihy – nútia človeka 
analyzovať, porovnávať, a neprijímať hotové úsudky. 
Bombardujú mozog. Sú hlavným nástrojom akéhosi du-
ševného telocviku, ktorý mnohým ľuďom u nás tak chýba 

– a žiaľ, najmä mladým. Bez kníh – treba však zdôrazniť 
– bez dobrých kníh nemožno vybudovať nový svet. 
A o to nám ide. Tým viac sme ľuďmi, čím viac sme kultúr-
ni. Ani najmodernejšie masmédiá nedokážu znížiť výz-
nam knihy, ba naopak. Vďaka knihe žijú diela najznámej-
ších svetových autorov – ale aj našej klasiky, s ktorými 
sa stretávame počas celého života. Z tohto dôvodu kniž-
nice plnia nezastupiteľnú úlohu pri formovaní mladých 
ľudí a pomáhajú rodičom i pedagógom tým, že čitateľom 
poskytujú vhodnú literatúru, ktorá je najlepším poradcom, 
priateľom, či zdrojom nových informácií.  
 Aj naša knižnica je svojou činnosťou a knižným fon-
dom špecializovaná  –  nielen pre deti, ale aj pre mládež, 
či dospelých. Využite preto naše služby na spríjemnenie 
dovolenkových a prázdninových dní. Zároveň vyzývame 
tých čitateľov, ktorí majú už dlhodobo vypožičané knihy, 
aby ich vrátili v čo najkratšom čase v úradných hodinách. 
Milí čitatelia, tešíme sa na skoré stretnutie s vami pri 
dobrej knihe.  

Katarína Sýkorová, vedúca knižnice 



Kysacký pivný maratón a Deň detí 
 

 Po niekoľkých týždňov dažďa a nešťastných záplav 
sa počasie napokon umúdrilo a nový ročník Kysackého 
pivného maratónu sa mohol po dvojročnej prestávke 
uskutočniť. Už nedeľné ráno naznačovalo, že bude veľmi 
teplý deň. Jedinou obavou organizátorov zo strany KOB 
Sokol a Obecného úradu bol počet pivných bežcov, ktorí 
by sa odvážili na prekonanie 5-kilometrovej trate 
s vypitím piatich malých pív. To, či sa niekto odváži, dlho 
nebolo  jasné. Našťastie 10 statočných pretekárov sa 
našlo, a tak preteky mohli byť  odštartované 

  

Skauti sa postarali o rôzne športové súťaže: skok vo vre-
ci, rytiersky súboj, lukostreľba a stavanie veže z pivových 
prepraviek, na ktorú bolo treba navyše sa aj vyšplhať. 
Táto disciplína bola asi najobľúbenejšia a úspešne si ju 
vyskúšali aj starší odvážlivci, vrátane nášho pána staros-
tu. Pre najmenších bol pripravený kolotoč a nafukovací 
hrad, v ktorom sa mohli do sýtosti vyskákať. Oteckovia 
súťažili v držaní litrového džbánu piva a mamičky zase 
v prekladaní piva do prepraviek. Samozrejme, nechýbalo 
ani čapované pivko, klobásky a párky. 

Zlatým klincom podujatia bolo vystúpenie hudobnej sku-
piny HRDZA v kinosále Kultúrneho domu. Myslím, že 
tento ročník sa aj napriek nepriaznivej povodňovej situá-
cii spred niekoľkých dní podarilo úspešne zrealizovať. 

  Výsledky Kysackého pivného maratónu:  

Michal Novák 
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Regenerácia obce Kysak  
 

 V rámci Regionálneho operačného programu 
v prioritnej osi 4, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel dosta-
la obec Kysak nenávratný finančný príspevok na projekt  
„Regenerácia obce Kysak“. Celkové náklady na realizá-
ciu projektu sú 453 670 €. Výška príspevku z eurofondov 
je 430 986,50 €.  
 Cieľom projektu je riešiť centrálny priestor obce, kto-
rý spája jej dve centrá – námestie pred Kultúrnym do-
mom s priestranstvom pred Základnou školou Kysak, až  
po autobusovú zastávku. V rámci projektu budú realizo-
vané 4 stavebné objekty, ktoré je možné rozčleniť do 4 
hlavných oblastí, a to:  

 
1. Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej 

zelene. Vytvorenie parkových  chodníkov s prvkami 
drobnej architektúry v priestranstve pred kultúrnym 
domom a plochy detského ihriska pred Materskou 
školou s jej oplotením 

2. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v celkovej dĺžke 
524m, na ktorých bude kryt zo zámkovej dlažby 

3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v celkovej dĺž-
ke 564m 

4. Rekonštrukcia autobusovej zastávky.  
 
 

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta  

Príroda môže existovať bez nás, my však bez nej zahynieme. 
(Jaromíra Kolářová) 

Pivný maratón: Pitie piva na čas:        

1. Milan Dudra  1. Jakub Mašlej 

2. Jaroslav Kollár 2. Pavol Sokol 

3. Marcel Bodnár 3. Peter Pravda 

  

Držanie piva na čas:   Prekladanie piva do pre-
praviek:   

1. Jozef Mitrík 1. Soňa Goldírová 

2. Vlado Lengyel 2. Jana Petričová 

3. Ondrej Kvaka 3. Ivana Bačová 
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O čom rokovalo Obecné zastupiteľstvo 
v Kysaku dňa 6.5.2010? 
 

• schválilo finančnú pomoc p. Mazuchovej na odstrá-
nenie poruchy zvodov zo strechy vo výške 200 € 

• schválilo finančnú pomoc p. Fabriciovej, p. Varianovi 
a p. Šimkovi na nákup dreva na zimu v sume po 
160 €. Táto dávka je podmienená odpracovaním 
prác v obci Kysak 

• schválilo  doplnenie VZN č. 4/2009 o článok č. 4 - 
čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou 
ZŠZČ  na žiaka o sumu 0,70 €/ mesiac 

• schválilo záverečný účet obce za rok 2009 predlože-
ný hlavným kontrolórom obce Kysak Ing. Vladimírom 
Vaščákom s prebytkom - 0 € 

• schválilo finančný príspevok do výšky 500 € na vy-
správku cesty smerom k strelnici 

• súhlasilo so zriadením školského strediska záujmo-
vej činnosti v Základnej škole Kysak s účinnosťou  

       od 1.9.2010 
• súhlasilo s výstavbou rodinného domu, o ktorý požia-

dali manželia Rybkovci 
 
a dňa 28.6.2010? 
 
• schválilo finančnú pomoc pre p. Hajdukovú, p. Se-

mančíkovú a p. Bilčíkovú vo výške po 100 € na úhra-
du elektrickej energie pri čerpaní spodnej vody  
z rodinných domov 

• schválilo finančný  príspevok obce na  pretekárov 
KOB SOKOL Kysak  na Majstrovstva Európy v orien-
tačnom behu v Španielsku vo výške po 100 €  pre  
Franka Dávida, Juraja Sokola a Ľudmilu Sokolovú 

• schválilo programový rozpočet obce na rok 2010 
• súhlasilo s uskutočnením sobášnych obradov a na 

trávnatej ploche v  Škole v prírode a rekreačnom 
stredisku Bokšov  

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta  

Príroda nám kladie do cesty našu hlúposť ako pascu. 
(Greene Graham) 

Chráňme si naše lesy 
 

 Vážení občania, členovia Poľovníckeho združe-
nia Uhrinč so sídlom v Sokoli sa  Vám   aj touto cestou 
chceme prihovoriť pri príležitosti mesiaca poľovníctva. 
Robíme to hlavne z toho dôvodu, že väčšina z Vás využí-
va okolité lesy na oddych, turistiku, šport alebo zber les-
ných plodov. Mesiac jún je spájaný s poľovníctvom práve 
preto, že symbolizuje začiatok nového ročného cyklu le-
sa. Okrem oživenia vegetácie prichádza na svet aj nová 
generácia lesnej zveri, ktorá pre svoj ďalší vývoj potrebu-
je predovšetkým pokoj. Veľmi negatívny vplyv na narúša-
nie života lesa má samozrejme človek, ktorý nerešpektu-
je osobitý, no zároveň čarovný  lesný svet, a správa sa k 
nemu arogantne.   
 Medzi najväčšie prehrešky voči prírode patrí voľ-
né odhadzovanie odpadkov, či dokonca vynášanie odpa-
du do lesa, bezohľadná jazda na motorových vozidlách, 
hlučné správanie, kladenie ohňa a mnohé ďalšie. Lesní 
zamestnanci i poľovníci sa majú možnosť takmer denne 
na vlastné oči presviedčať, ako príroda veľmi citlivo rea-
guje na  každý nešetrný zásah človeka. Lesná zver 

a rovnako aj stromy a všetko živé v lese sa mnohonásob-
ne dokáže človeku odvďačiť za tolerantný prístup – 
a naopak, kruto potrestá zásadné a nenapraviteľné chy-
by v ľudskom správaní. V poslednom období sme sved-
kami mnohých ekologických havárií, ale najmä postupu-
júcich klimatických zmien vo svete. Príčinou týchto kata-
strofických zmien je nepochybne samotný vplyv človeka 
a jeho majetnícky postoj k planéte Zem. Vyčíňanie prí-
rodných živlov,   ktorých vzrastajúcu intenzitu máme 
možnosť v súčasnosti čoraz častejšie aj sami pozorovať, 
je vlastne sebaobrana prírody voči neprimeraným zása-
hom človeka.  
 Vážení občania, niet pochýb, že neexistuje iná cesta 
ako zlepšiť – alebo prinajmenšom aspoň udržať súčasný 
stav, – než  zmeniť svoj osobný postoj pri každom jed-
nom vstupe do prírody. Návštevu lesa treba vnímať ako 
sviatočnú chvíľu, a práve aj z tohto dôvodu správajme sa 
v lese pokorne a s maximálnou úctou i rešpektom voči 
lesu a jeho obyvateľom. Nuž, správajme sa naozaj ako 
hostia, ktorých  opäť radi privítajú. 
 

Slavomír Pollák, podpredseda PZ Uhrinč 

Zdravotné stredisko 
 

Spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o., ktorá prevádzkuje 
ambulancie praktickej a detskej lekárky v zdravotnom 
stredisku Kysak, dala  podmienečnú výpoveď, v ktorej 
žiadajú zníženie nájmu a nákladov na energie na 1€ za 
mesiac a  navýšenie počtu kariet o cca 200. No ani to 
nestačí na to, aby pokryli náklady na prevádzku ambu-
lancií, a tak musia redukovať počet ordinačných hodín. 
K tejto otázke  sa vyjadrilo aj obecné zastupiteľstvo.  
 Obec Kysak má veľký záujem na zachovaní prevádz-
ky obvodného a detského lekára v priestoroch obce, čo 
deklarovala investíciami na záchranu tejto prevádzky – 
odkúpením budovy, výmenou ústredného vykurovania, 
spracovaním projektu na komplexnú rekonštrukciu 
a rozšírením služieb v tejto budove. Táto prevádzka slúži 
na zabezpečenie lekárskej starostlivosti pre obvod, 
v ktorom sú aj obce Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišov-
ce, Trebejov – a jej zrušenie by negatívne ovplyvnilo aj 
občanov týchto obcí.  

Požiadavka na zníženie nájmu  a platieb za mé-
diá na 1 € je riešiteľná, ale požiadavka na navýšenie poč-
tu kariet o 20 %, t.j. 200 kariet je nesplniteľná. Obec ne-
vie garantovať  klientom, ktorí presunú svoju kartu, že 
prevádzka bude fungovať aj po 30.9.2010, keď končí 
nájomná zmluva s Poliklinikou Terasa s.r.o.. Preto obec-
né zastupiteľstvo žiadalo finančnú analýzu príjmov 
a výdavkov prevádzky v Kysaku, na základe ktorej obec 
Kysak a  ostatné obce môžu nájsť riešenie a podieľať sa 
na krytí niektorých výdavkov.  
 Situácia s udržaním lekárskych ambulancií je 
kritická, ale aj napriek tomu žiadam občanov 
o trpezlivosť, aby nevyberali zdravotné karty, lebo je to 
jediné, čo nás môže zachrániť pred úplnou likvidácou 
lekárskych služieb v našej obci. Licencia na obvod zdra-
votného strediska je totiž viazaná len na prevádzku Ky-
sak. S Poliklinikou sa snažíme dospieť k dohode, prípad-
ným ďalším riešením je nájsť nových lekárov. 

 
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta  
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V 2. štvrťroku 2010  

 

• sa nám narodili :  

Saša Hajduková 
Tamara Kováčová 
Martina Nováková 

Viktor Šimon Okrajek 
 

• blahoželáme k jubileám: 
 

 

• opustil nás  

Imrich Hajduk 
 

60. výročie: 

 Jozef Rabada 
 Ľudmila Sviatková 

 Ján Cicman 
 František Semančík 

 Mária Ružinská 

 Gabriela Rabadová 
 Ružena Vereščáková 
 Daniela Bogdányiová 

 Ján Chovan 
 Mária Chovanová 

 Marta Kopčová 
 

65. výročie: 

 Katarína Šušorová 
 Marta Semančíková 

 Justína Seligová 

 Marta Guľašová 

70. výročie: 

 Margita Poláková 
 

75. výročie: 

 Irena Semančíková 
 

80. výročie: 

 Ondrej Lukáč 
 Barbora Mislivcová 

 

85. výročie: 

 Margita Kostelníková 

 Možnosť umiestnenia bioodpadu  na kompostovisku, jeho vývoz a likvidácia konárov pracovníkmi Obecného 
úradu spôsobil v našej obci druhý extrém - ľudia začali vynášať odpad na najbližšiu kopu priamo na ulicu.  Vznikajú 
čierne skládky priamo v obci pod oknami našich domov. Preto znovu opakujem: 

JE ZÁKAZ USKLADŇOVANIA ODPADU NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE 

BIOODPAD - trávu, burinu treba naložiť do igelitových vriec a vyviezť na  biokompostovisko za družstvo. 
KONÁRE  -  malé množstvo  treba vyviesť na skládku konárov za biokompostovisko, pri väčšom množstve objed-

nať štiepkovač, ktorý je pre občanov obce bezplatný. V prípade, že potrebujete vývoz, volajte OÚ 
ELEKTRODPAD - musí sa odovzdávať vždy v kompletnom stave. 
NEBEZPEČNÝ ODPAD - 4.8.2010 - zber chemikálií, farieb, akumulátorov.                            Ing. Ľubomír Krajňák, starosta  

Všetko, čo je podľa prírody, je hodné úcty. 
(Marcus Tullius Cucero) 


