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Ozvena dvoch jubileí 
 

Je nanajvýš nezvyčajné, aby v jednej obci boli aktív-
ne štyri spevácke zbory, ba dokonca päť, ak zoberieme 
do úvahy aj voľnejšie zoskupenú folklórnu ženskú spe-
vácku formáciu. Kysak (pravda s istým podielom aj Obi-
šovčanov) sa týmto – na slovenské pomery nezvyklým 
fenoménom – môže pýšiť už pekných pár rôčkov, čoho 
dôkazom sú aj minuloročné jubileá dvoch zborových 
telies. 

 
Prvým oslavujúcim speváckym zborom bola Kysa-

čanka, ktorá v júni 2009 bilancovala svoju 35-ročnú čin-
nosť. Pri jej založení na sklonku roku 1973 stáli učitelia 
miestnej školy Ľudmila Čopová a Jozef Sabol, ktorý bol 
jej prvým dirigentom. V súčasnosti zbor diriguje Júlia 
Ráczová, učiteľka hudby a bývalá zbormajsterka Štátne-
ho divadla v Košiciach. Za svoju obdivuhodnú umeleckú 
činnosť získal zbor pri 35. výročí Poctu generálneho ria-
diteľa NOC za systematickú zborovú činnosť vo výcho-
doslovenskom regióne, od Krajského osvetového stredi-
ska v Košiciach Pamätný list za šírenie kultúrneho de-
dičstva a prezentáciu zborového umenia a napokon aj 
Pamätný list Matice slovenskej. Kysačanka je neoddeli-
teľnou súčasťou kultúrno-spoločenských podujatí 
a cirkevných stretnutí nielen v obci, ale spievala naprí-
klad v Sebechleboch,  v Námestove,  v Leviciach, 

v Slovenskej televízii, v Srbsko-čiernohorskej Vojvodine, 
V Kysáči, v Košiciach a naposledy v rázovitej horskej 
dedine Stratená. Jediný vidiecky ženský spevácky zbor 
na východnom Slovensku cvičí nové piesne pre poteše-
nie všetkých priaznivcov zborového spevu. 

Druhým jubilujúcim bol Pútnik, evanjelický zborový 
spevokol, ktorý si 23. nedeľu po svätej Trojici pripomínal 
60. výročie svojho založenia. Jeho zakladateľom bola 
v roku 1949 pani Kristína Rybáriková, rodená Krupová, 
prvým dirigentom bol vtedajší kantor a dozorca brat Ján 
Rybárik, ktorý sa v dirigovaní striedal so svojím synom 
Danielom. Po ňom v roku 1995 nastupuje dirigentka 
a zároveň kantorka pani Júlia Ráczová. Výpočet umelec-
kých aktivít je úctyhodný. Vystupuje na rozličných osla-
vách cirkvi, ako aj na Žatve spevokolov v Budimíri 
a na prehliadke cirkevných spevokolov v Drienovskej 
Novej Vsi. Jeho spev počuli obyvatelia dediny Kysáč 
v Srbsku, na Slovensku to boli mestá a obce: Košice, 
Šarišské Bohdanovce, Spišská Nová Ves, Prešov, Suchá 
Dolina, Opiná, Rankovce, Svätý Kríž, Zvolen. V minulom 
jubilejnom roku sa Pútnik zúčastnil na Dištriktuálnych 
dňoch v Liptovskom Mikuláši, dostalo sa mu cti vystúpiť 
na slávnosti duchovnej piesne v ŠD v Košiciach a na 
folklórnej slávnosti v Družstevnej pri Hornáde. 

 
Zbor na sklonku roka nahral svoje prvé CD, čo potešilo 
hlavne priaznivcov sakrálnej hudby. Obom zborom – Ky-
sačanke i Pútniku želáme, aby svojím krásnym spevom 
ešte dlhé roky spríjemňovali chvíle priaznivcom vokálne-
ho umenia.  

                           v yňaté z kroník súborov 
Mgr. Jozef Sabol 

Rok 2009 z pohľadu starostu 
 

 Chcem sa poďakovať všetkým  občanom, ktorí pri-
speli v minulom roku akýmkoľvek pozitívnym spôsobom 
k rozvoju a šíreniu dobrého mena obce Kysak. Ďakujem 
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí si zobrali na 
seba neľahkú úlohu vytýčenia ďalších smerov rozvoja 
obce. Ďakujem zamestnancom obecného úradu, športo-
vcom – orientátorom, futbalistom, motokrosárom, trialis-
tom za vzornú reprezentáciu obce. Ďakujem spevokolom 

Kysačanke, Pútniku, Zboru sv. Kataríny Alexandrijskej, 
Katarínke, Vrecenku za neúnavné šírenie kultúrneho de-
dičstva našej obce nespočetnými vystúpeniami doma i za 
jej hranicami. Oslávili sme ich významné jubilea – 35 ro-
kov založenia Kysačanky a 60. výročie založenia Pútni-
ka.  Obec Kysak delimitovala v decembri 2009 pozemky 
pod panelovou cestou k cintorínu a popod les, ktoré ne-
boli doposiaľ jej vlastníctvom a nemohla do nich investo-
vať.                                                        pokračovanie na strane 7 
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O čom rokovalo Obecné zastupiteľstvo v  Kysaku  
dňa 19.2.2010? 
 

• Starosta podával majetkové priznanie komisii 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov. 

• Schválil i  sa jednorazové finančné dávky po 35€ pre 
Jána  Rybára a Jána Čopa na zabezpečenie základ-
ných životných potrieb. 

• Schválil sa plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 
2010. 

• Schválil sa rozpočet na rok 2010 s navrhnutými zme-
nami. 

• Schválilo sa  rozšírenie vykonania sobášnych aktov 
okrem určenej sobášnej miestnosti v Kysaku o Obecný 
úrad Malá Lodina, Obecný úrad Veľká Lodina, Obecný 
úrad Trebejov, Obecný úrad Obišovce, miestnosť 
v Škole v prírode Kysak. Poplatok za vykonanie sobáš-

neho aktu mimo sobášnej miestnosti v sídle Matričné-
ho obvodu v obci Kysak je podľa správnych poplatkov 
určený na 66 €. 

 

Muselo sa zísť aj  mimoriadne Obecné zastupiteľstvo 
v Kysaku dňa 15.3.2010 
 

• Schválilo sa  predloženie žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok v rámci výzvy ROP za účelom realizácie 
projektu „Regenerácie obce Kysak.“  Projekt rieši spo-
jenie dvoch centier obce - rekonštrukciu cesty a chod-
níkov medzi obecným úradom a školou, oplotenie 
a chodník v detskom ihrisku, autobusovú zastávku, 
odpadkové koše a lavičky. 

• Urobil sa rozbor trestnej činnosti v Kysaku s OO PZ 
• Musí sa riešiť parkovanie áut na miestnych cestách, 
ktoré značne komplikuje a ohrozuje premávku v obci 
vyberaním poplatkov podľa VZN obce. 

Ing. Ľubomír Krajňák 

Neochraňuj sa plotom, radšej priateľmi.  
Slovenské príslovie 

Jednota dôchodcov v Kysaku má najviac 
členov 
    

  Privítal som možnosť oboznámiť Vás o činnosti ZO 
Jednoty dôchodcov v Kysaku. Naša ZO má najväčšiu  
členskú základňu (105 členov) v rámci okresu Košice-
okolie. Chcel by som upriamiť Vašu pozornosť na to, že 
našou snahou je uplatňovať a rozvíjať hodnoty  ako kul-
túrnosť, rovnosť ľudí, vzájomnú úctu medzi ľuďmi 
a morálnosť. 
   Pri množstve aktivít, ktoré sme v našej základnej orga-
nizácií vykonali, nám veľmi rýchlo uplynul rok 2009. Rok 
hrdej bilancie desaťročnej č innosti. Stanovili sme si mno-
hé smelé ciele, ktoré nebolo vždy jednoduché splniť. 
Hlavná činnosť našej základnej organizácie sa v roku 
2009 zameriavala v rámci členských schôdzí na kultúrno-
spoločenské aktivity, na turistiku, verejno-prospešné prá-
ce a kurzy.      
   V rámci kultúrno-spoločenských aktivít to bolo 
v mesiaci február fašiangové posedenie, v marci posede-
nie a pozdravenie žien kvetom pri príležitosti MDŽ, v ok-
tóbri slávnostné spoločenské posedenie pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším s vystúpením  folklórneho súboru 
z Veľkých Loviec, ako aj kysackej folklórnej skupiny Vre-
cenko a živej hudby. V decembri Mikulášske posedenie 
s nádielkou od Mikuláša v spolupráci s Obecným úra-
dom. Vianočný koncert s posedením  a  rozlúčka 

so starým rokom pri Silvestrovskom posedení s hudbou 
a tancom.  
 V rámci č lenských schôdzí sme v roku 2009 zablaho-
želali 22 jubilantom s malou pozornosťou a navštívili sme 
aj  nemocných členov, aby na chvíľu zabudli na svoje 
trápenie. V  popredí záujmu členov boli aj rôzne turistické 
a poznávacie zájazdy na Slovensku i v zahraničí: Flóra 
Bratislava, Červený kláštor a Ľubovniansky hrad, termál-
ne kúpalisko Sárospatak,  ako aj vychádzka k našej obľú-
benej horárni, kde sme mali posedenie pri guľáši, opeka-
ní a speve. V rámci verejno-prospešných prác sme usku-
točnil i úpravu cintorína, oplotenie cintorína, úpravu pa-
mätníka čs. legionárov  a tiež opravu lávky pri studničke.   
V oblasti vzdelávania 25 členov absolvovalo počítačový 
kurz v  Základnej škole v Kysaku. Vďaka patrí 
p. riaditeľovi školy Mgr. Ondrejovi Krišandovi za jeho tr-
pezlivosť a pochopenie ako prednášajúceho, aby sme 
nemali pocit, že sme ťažkopádni. 
    Pri plnení úloh si veľmi ceníme prístup Obecného za-
stupiteľstva, ktorý nám vytvára podmienky pre našu čin-
nosť, či už je to finančná pomoc, ale aj možnosť využívať 
priestory kultúrneho domu pre naše aktivity. Zvlášť oce-
ňujeme prítomnosť p. starostu Ing. Ľubomíra Krajňáka na 
našich podujatiach a členských schôdzach. Za tieto spl-
nené ciele patrí vďaka členkám výboru našej základnej 
organizácie, za ich prístup a za ich obetavosť popasovať 
sa neraz s ťažkosťami pri ich plnení. 
 Úcta a  poďakovanie patrí aj Vám, milé seniorky 
a seniori, za Váš prístup a aktivitu pri plnení úloh, ktoré 
sme si dali. Pri niektorých akciách, či už verejno-
prospešných prácach a kultúrno-spoločenských aktivi-
tách  môžem smelo napísať, že ste boli príkladom pre 
mladú generáciu a verím, že spoločným úsilím 
s Obecným úradom budeme prispievať k povzneseniu 
a skrášleniu našej obce. Na záver zacitujem  jednej 
z jednej piesne, ktorá sa spievala počas nedávnych svia-
točných dní. Jej obsah nech nám pripomína želania 
a vinše tých, ktorí sa dožili začiatku roka 2010 
a spoločne ho oslávili. 

Daj Boh šťastia tejto obci, všetkým ľuďom v nej, 
nech im slnko jasne svieti každý boží deň. 

Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. 
Daj Boh šťastia tejto obci, všetkým ľuďom v nej. 

 

za výbor ZO JDS v Kysaku predseda Mikuláš Girčák  
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Príprava monografie obcí Kysak a Ružín  
 

  „Vo dne v noci uvažuj o pamiatke otcov, skúmaj počiat-
ky národa svojho, poznaj históriu i pamiatky duchovnej 
kultúry, lebo ohavnou vecou je chodiť vo svojej vlasti ako 
cudzinec.“ 

 Vážení Kysačania, 
 stalo sa už akýmsi zvykom, že obce si pripomínajú 
svoju históriu pri mnohých významných medzníkoch, naj-
častejšie pri výročí prvej písomnej zmienky. No nemusí 
to byť pravidlom vždy. Údajne prvá, nám známa, písom-
ná zmienka o obci Kysak je z roku 1335. Avšak viazať sa 
na tento dátum ako na medzník, č i dokonca rok vzniku 
obce, by bolo nielen nesprávne, ale priam deštrukčné. 
Veď predsa vieme, že história obce sa nikdy nezačína 
určitým konkrétnym rokom, že dedina nevznikla zo dňa 
na deň, ale že život sa na určitom území vyvíjal len po-
stupne, po mnoho stáročí. O starodávnom pôvode Kysa-
ku svedčí neskororománsky kostol sv. Kataríny Alexan-
drijskej, podľa najnovších výskumov datovaný už do po-
lovice 13. storočia, čo nám posúva vznik osídlenia dávno 
pred tento časový údaj. O starobylosti obce svedčí aj 
slovanské osídlenie doložené v okolí, ale ešte skôr aj 
osídlenie v dobe laténskej, z ktorej ostali stopy železiar-
skej činnosti starých Keltov.  
 Bohatá história obce Kysak si zaslúži pozornejší histo-
rický výskum zhmotnený do knižnej podoby a to aj bez 
viazania sa na určitý medzník. 

 
 Zostavovateľ knihy spolu s autorským kolektívom sa 
vynasnaží zhromaždiť čo najviac informácií o Kysaku 
a vytvoriť tak ucelený obraz histórie obce od jej počiatku 
až po súčasnosť. Ide o úlohu náročnú, vyžadujúcu si tr-
pezlivý a dlhodobý výskum, pri ktorom je potrebná po-
moc aj vás, občanov. Pretože to nebude kniha len o obci 
ako takej, ale bude to kniha aj o minulých a terajších Ky-
sačanoch, ktorí svojím životom tvorili a tvoria históriu ob-
ce. Preto aj na tomto mieste spracovávatelia monografie 

vyslovujú naliehavú prosbu o vašu aktívnu pomoc. Je 
potrebné zhromaždiť čo najväčšie množstvo najstarších, 
starších, ale aj novších fotografií týkajúcich sa obce Ky-
sak a jej obyvateľov. Ide o zábery dediny a jej častí, 
z výstavby verejnoprospešných budov, fotografie 
z rôznych slávností a podujatí, školské fotky, zábery oko-
lia obce, rodinné fotografie – svadobné a iné, zábery 
z cirkevných udalostí, výstavby kostolov, ale aj zábery 
starých domov, stodôl, mlyna, školy, kaštieľov, hájovne, 
cintorínov, kováčskej vyhne,....fotky požiarnikov, divadel-
níkov, muzikantov, športovcov, poľovníkov, železničiarov, 
richtárov a predsedov MNV, fotky z obdobia oboch sveto-
vých vojen, fotky príslušníkov rodiny, ktorí sa odsťahova-
li, alebo boli v čase vysťahovalectva v Amerike a ďalšie 
fotografie. Okrem fotografií môžete poskytnúť čokoľvek, 
čo sa týka dejín obce a života jej obyvateľov, napríklad 
listy zo zámoria, plavebné lístky, staré dokumenty, novi-
nové články, pôvodné výšivky, časti krojov,... všetko, čo 
napomôže k poskladaniu mozaiky dejín obce, aby kniha 
o Kysaku bola jedinečná a významne reprezentovala 
obec a bola súhrnným obrazom starého i nového Kysa-
ku. 

 Mnoho Kysačanov však pochádza z obce Ružín. Obce, 
ktorá je už vyše 40 rokov pod vodami priehrady, a ktorej 
mnohí obyvatelia našli svoj nový domov práve v Kysaku. 
Preto predmetom spracovania bude aj obec Ružín. Preto 
rovnaká výzva platí aj pre pôvodných obyvateľov Ružína. 
Je potrebné zhromaždiť takisto čo najviac starých foto-
grafií a informácií. Pre spomienky i pamiatku na svoju 
milovanú obec, z ktorej boli jej obyvatelia násilím vysťa-
hovaní. Takisto história Ružína nech je venovaná všet-
kým potomkom pôvodných Ružínčanov, aby spoznali 
svoje korene, zem, ktorú obrábali ich otcovia a dedovia.  
 Vážení Kysačania, teraz je jedinečná možnosť vytvoriť 
ucelené dielo z histórie obcí Kysak a Ružín zhmotnené 
do knihy, ktorá bude určite zaujímavým čítaním nielen 
pre vás, rodených Kysačanov či Ružínčanov, ale aj pre 
tých, ktorí sa rozhodli prežiť svoj život práve tu. Rozsah 
a obsah knihy záleží aj od vás všetkých, od toho, či ju 
obohatíte svojimi materiálmi a fotografiami.  
 Vyššie uvedené materiály a fotografie môžete doručiť 
čo najskôr na obecný úrad alebo Michalovi Novákovi 
(tel.č.0908 326 705). Samozrejme, všetky fotografie 
a materiály vám budú vrátené späť! Za spoluprácu ďaku-
je Anton Medvec, zostavovateľ publikácie tel.č.: 0904 
558 034, e-mail.: a.medvec@centrum.sk 

Anton Medvec 
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 Archeologický prieskum    
 

 V minulom, teda už vlastne predminulom roku 2008 sa 
uskutočnil v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Ale-
xandrijskej (v starom) základný archeologický výskum 
pod vedením PhDr. Júliusa Béreša a Mgr. Petra Tajkova. 
Práce prebiehali od 24. októbra do 18. decembra 2008. 
No a na čo páni archeológovia prišli? Žiaľ, vzhľadom 
na to, že išlo len o základný a najnutnejší výskum, veľa 
toho nebolo. Celkovo boli vykopané štyri sondy, jedna 
exteriérová a tri interiérové. Výskum sa zameral na pres-
né popísanie stavebných etáp. Podarilo sa dokázať to, 
čo si všetci odborníci už dávno mysleli. Stavebný vývoj 
kostolíka bol nasledovný. Ako prvá bola vystavaná sa-
motná loď a presbytérium kostola bez veže a sakristie.  

 
Táto loď bola datovaná do obdobia pred rokom 1250, 
z čoho môžeme usudzovať to, že Kysak už mohol byť 
vtedy osídlený. Ďalej bola k lodi postupom času (zrejme 
o maximálne 50 rokov) pribudovaná sakristia a nakoniec 
samotná dominantná kostolná veža. Archeológom sa 
podarilo objaviť aj dva kostrové hroby. Jeden pred oltá-
rom a druhý v pravom zadnom rohu lode. Odkrytý bol 
však z neznámeho dôvodu len hrob v pravej zadnej časti 
lode kostola a aj to len horná časť tela nebožtíka. Jeho 

spodnú časť zakrýva základ 
barokového piliera. Tento 
pilier držal v období baroka 
dnes už zaniknutý barokový 
spevácky chór. Na základe 
nájdenej keramiky, ktorá 
slúžila zrejme ako obetný 
dar, sa podarilo telo datovať 
do 15. storočia. Kto je však 
pochovaný pred oltárom, 
do dnešných dní nevieme. 
Môžeme len špekulovať nad 
tým, či je to telo kňaza ale-
bo miestneho šľachtica. 
Pokračovaním archeologic-
kého výskumu bol aj  výskum fresiek, ktoré boli objavené 
hlavne na povale kostola. 

 
 Dúfajme, že sa v budúcnosti dokončí tento výskum 
a náš spoločný kostolík nám odhalí všetky alebo aspoň 
väčšinu svojich tajomstiev. Tie na nás čakajú pod jeho 
dlážkou a hrubými omietkami. Zaslúži si to, veď je to naj-
staršia a jediná neporušená pamiatka nielen v obci, ale aj 
v širokom na okolí. 

Michal Novák 

Klub OB Sokol Kysak bude mať 35 rokov 
 

 Redakčná rada Kysačníka ma požiadala, aby som na-
písal niečo o našom klube. Klub OB bol založený v roku 
1976,  takže na budúci rok oslávime 35. výročie.  

 
 Počas tohto obdobia sa v klube vystriedalo množstvo 

detí a mládeže,  z ktorých niektorí pokračovali v OB aj 
vo vyšších kategóriách a momentálne už behajú kategó-
riu veteránov. Môžeme povedať,  že  orientačný  beh sa 
stal súčasťou ich života. Niektorí behali len tak pre ra-
dosť, pre zdravie a iní to dotiahli až do reprezentácie, či 
už v letnom alebo lyžiarskom OB. Menil sa aj názov klu-
bu, najprv to bola Lokomotíva Kysak,  pod záštitou ktorej 
fungoval klub OB, neskôr sa klub osamostatnil na Klub 
OB a lyžovania Kysak a nakoniec v roku 2006 sme sa 
pretransformovali na Klub OB Sokol Kysak. 
 Momentálne má klub 45 členov. Predsedom klubu je 
Jaroslav Kollár. Väčšina z nás sa pravidelne zúčastňuje 
súťaží po celom Slovensku aj v zahraničí. 
 Tréningy prebiehajú od apríla do konca októbra väčši-
nou vonku v lese, trikrát  do týždňa  a to v utorok,  štvrtok 
a v nedeľu. V utorok je to mapový tréning v okolí obce, 
alebo v Košiciach, vo štvrtok zase kondičný. V nedeľu 
doobeda vytrvalostný dlhý beh  alebo turistika.  V zime  
sú tréningy v priestoroch telocvične základnej školy, kto-
ré sú zamerané na posilňovanie, atletickú prípravu 
a techniku behu. Na záver tréningu v telocvični hráme 
kolektívne športy, a to basketbal a futbal.   



Aký bol, taký bol ... Ubehol 
 
 Aký bol rok 2009 pre skautov?  Január sme odštartova-
li skautskou registráciou a organizovaním kurzu Prvej 
pomoci v spolupráci so záchranármi z Falck záchranná. 
Tento kurz sa uskutočnil neďaleko Fričoviec a zúčastnilo 
sa ho približne 25 skautov z východného Slovenska. Me-
dzi pekné akcie patrilo aj zlaňovanie Jánošíkovej Bašty 
organizované pre skautských rodičov a ich deti. Rok však 
pokračoval a my sme popri tradičných akciách 
a podujatiach pre našich členov museli myslieť na prípra-
vu Letného skautského tábora. Pred tým sme ešte stihli 
reprezentovať na rôznych tradičných celoslovenských 
alebo oblastných podujatiach.  
 Tábor sme odštartovali v mesiaci júl a táborili sme spo-
ločne so skautmi a skautkami zo 67. zboru Stropkov ne-
ďaleko dedinky Sedlice. Trval dva týždne a zúčastnilo sa 
ho vyše 20 kysackých skautov. 

 
 Prázdniny sa dostali do svojej druhej polovice a nás 
čakalo organizovanie netradičného dvojtýždňového pod-
ujatia na pomoc Šarišskému hradu. Projekt s názvom 
Putovanie storočiami nám a Východoslovenskej skaut-
skej oblasti finančne podporila Karpatská nadácia. Museli 

sme uchýliť štyridsať skautov a skautiek z celej republiky 
priamo na hradných nádvoriach. Nakoniec sme však boli 
radi, že sme sa do takéhoto projektu pustili, pretože or-
ganizácia takejto akcie nám priniesla nielen veľké množ-
stvo kamarátov a známych, ale aj veľmi veľa skúseností. 
Leto skončilo a my sme sa začali zápoliť s novým škol-
ským rokom. V nasledujúcich mesiacoch sme pokračova-
li v tradične netradičnom programe. Okrem tvorby prog-
ramu pre deti sme opäť podali už druhý projekt na vý-
stavbu detského ihriska, ale žiaľ ani tento nebol podpore-
ný. 

 Neúprosne sa však blížila zima a s ňou spojené Betle-
hemské svetlo. Ani tu nechýbala Kysacká vlaková posád-
ka. Tá roznášala plamienok pokoja a mieru rýchlikom 
z Bratislavy až do Humenného. Tento rok to bol náš šies-
ty ročník. Tiež sme sa zúčastnil i slávnostného odovzda-
nia svetielka v Glódowke – Tatranskom centre poľských 
skautov. Samotný záver roka patril roznášaniu svetielka 
po Kysaku a okolí. Tento rok sme ho opäť odniesli aj do 
Obišoviec a Kendíc. V Kysaku sa svetielkom rozsvietili 
štedrovečerné stoly v približne osemdesiatich rodinách. 
Toto podujatie dalo aj bodku za rokom 2009. 

Michal Novák 
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 Akonáhle napadne sneh, hneď presedláme na lyže 
a tréningy pokračujú pri horárni na skútrom upravených 
bežeckých tratiach. Škoda, že táto zima bola na sneh 
dosť skúpa a keďže nasnežilo až  koncom januára, ly-
žiarska sezóna trvala len krátko. 
 Každoročne organizujeme rôzne športové podujatia, 
rok začína väčšinou zimnou akciou pre širokú verejnosť  
Perinbaba show, súčasťou ktorej sú aj Zimné sokolské 
hry. Potom nasleduje Beh hornádskou dolinou, tohto ro-
ku to bude už 28. ročník tohto atletického podujatia, na 
ktoré by som aj touto cestou rád pozval všetkých obča-
nov, aby prišli povzbudiť pretekárov na trati,  alebo pri 
dobehu do cieľa pred obecným úradom. S ďalších podu-
jatí by som spomenul preteky v orientačnom behu - Troj-
kráľová buzola, oblastné rebríčky, celoslovenské rebríč-
ky. A takisto majstrovstvá Slovenska v dennom,  nočnom 
a lyžiarskom OB. V neposlednom rade sú to aj školské 
súťaže, v rámci ktorých sa každoročne koná Memoriál 
Stanislava Franka, ktorý organizujeme v spolupráci so 
základnou školou.  
 Aj keď orientačný beh nepatrí medzi najobľúbenejšie 
športy, čo sa týka diváckeho záujmu a záujmu sponzo-

rov, je to krásny šport, v ktorom sa spája fyzická kondícia 
a orientácia v teréne, pri ktorej sa cibrí myseľ, rozvíja 
kombinačné myslenie a postreh.  
 Takže v skratke je to všetko o našom klube, o činnosti, 
tréningoch. Pokračujeme v tradícii a športe, ktorý do Ky-
saku priniesol pán Stanislav Franko, náš „Šéf“, ako sme 
ho volali my orienťáci. 

 Kráčame v jeho šľapajach a  snažíme sa, aby sme ne-
sklamali.  

Rado Marton 



Základná škola v roku 2009 
 

 Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som Vám odpre-
zentoval niektoré udalosti zo života Základnej školy Ky-
sak v školskom roku 2009/2010, ktorá stojí vo Vašej obci 
od roku 1964. Už počas prázdnin naša škola nesnívala 
prázdninový sen, ale inovovala svoj vnútrajšok aplikova-
ním nového hygienického náteru v III. a II. pavilóne. Nový 
náter dostala aj kuchyňa a školská jedáleň. Keďže škola 
má už 42 rokov, je veľa havarijných situácií, ale snažíme 
sa ich riešiť podľa priorít a finančných prostriedkov. 
V takejto havarijnej situácii sa nachádzali aj toalety 
v hlavnom pavilóne, ale v priebehu mesiaca august sa 
vynovili a svojím vzhľadom a funkčnosťou patria už do 
21. storočia. 
 Na zvýšenie kvality výučby cudzích jazykov sme zriadil i 
multimediálnu učebňu, ktorá je vybavená pätnástimi mo-
dernými počítačmi s pripojením na internet 
a dataprojektorom. 

 Aj učebňa informatiky dostala 6 nových kusov počíta-
čov a to vďaka prihláseným učiteľom našej školy do pro-
jektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, kde sa vzde-
lávajú v oblasti, ako učiť po novom. V ďalšom projekte sú 
prihlásené aj pani učiteľky z I. stupňa, ktoré si rozširujú 
vzdelanie o cudzí jazyk, aby jeho výučba na našej škole 
bola plne odborná, a aby deti dostali len to najlepšie.

 
  V decembri nás čakala ťažká úloha, a to bola naša je-
dáleň, ktorá už nezodpovedala dnešnému štandardu, 
a tak sme sa rozhodli pre výmenu starého žltého linolea, 

ktoré si mnohí určite z Vás pamätajú, za novú keramickú 
dlažbu. Aby sa deťom lepšie sedelo, zabezpečili sme pre 
ne aj nové jedálenské stoličky. Celú  tú prácu sme museli 
stihnúť počas vianočných sviatkov.  
 Po zdarnej výmene podlahy a stoličiek sme narazil i 
ešte na jeden závažný problém, a to bola stará žltá vzdu-
chotechnika, ktorá sa ťahala po stene jedálne. Vyriešiť 
tento problém sa podujala naša nadaná pani učiteľa vý-
tvarnej výchovy a ruského jazyka Mgr. Daniela Antolová, 
ktorá svojou maľbou vyhotovila nádhernú súčasť jedálne, 
za čo jej veľmi pekne ďakujeme. 
 Za dobre polročné vysvedčenie a slušné správanie 
dostali naši prváci nové výškovo nastaviteľné lavice 
a stoličky, aby sme predchádzali rôznym ochoreniam 
chrbtice už v útlom veku. 

 Aby sme nezostali len pri materiálnom vylepšovaní na-
šej školy v Kysaku, musíme upriamiť našu pozornosť aj 
na naše šikovné deti a učiteľov, ktorí sa im venujú 
a prehlbujú ich vedomosti, alebo rozvíjajú ich talent. Celý 
tento proces sa deje buď vo forme vyučovania alebo po-
čas  krúžkovej činnosti, ktorá je na našej škole bohatá. 
Naši žiaci sa zúčastňovali rôznych súťaží a olympiád, či 
už zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matemati-
ky, športových súťaží, biblických súťaží, ale aj súťaží or-
ganizovaných našou školou. V jednotlivých súťažiach sa 
žiaci umiestňovali na popredných miestach.  

 
 Najvýznamnejšie podujatia a naše úspechy na mimo-
školských akciách: 
 
1. Oživené príbehy: 3. miesto Katka Andrejčáková  

2. Celoslovenské kolo Kukučínova literárna Revúca: 
Bronzové pásmo Ľudmila Kosturková  

3. Hviezdoslavov Kubín: postúpil Martin Lipták  

4. Obvodové kolo matematickej olympiády:                   
3. miesto Matej Labanc  

5. Obvodové kolo olympiády anglického jazyka:           
2. miesto Michaela Urbanová 

6. Beh okolo Slanského hradu:                                        
1. miesto Peter Gregorovič 

7. Okresné kolo vo volejbale chlapci: I. miesto  
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 Veľkým prekvapením bol aj priebeh dlhoročne organi-
zovanej akcie „Vianočná burza“, ktorá bola vypredaná za 
2 dni, čo svedčí o tom, že výrobky našich detí sa Vám 
páčia a máte o ne záujem. Základná škola Kysak je však 
otvorená aj pre staršiu vekovú kategóriu, a to nemyslím 
žiakov ôsmeho či deviateho ročníka, ale spolupracujeme 
aj s Jednotou dôchodcov a pripravili sme pre nich kurz 
základov informatiky pod  vedením Mgr. Ondreja Krišan-
du, na ktorom sa zúčastnilo celkovo 25 ľudí v dvoch tur-
nusoch, kde najstarší účastník kurzu pán Jozef Oružin-
ský má 82 rokov. Je to obdivuhodné, že aj v takom po-
kročilom veku našli tú odvahu a prišli si to vyskúšať 
a naučiť sa niečo nové, nuž „klobúk dole“. 

 
 Posledných 7 mesiacov ubehlo ako voda, počas nich 
sa  vykonal kus dobrej a kvalitnej práce, a preto by  som 
sa chcel poďakovať všetkým zainteresovaným: Obecné-
mu úradu, poslancom, všetkým učiteľom Základnej školy 
Kysak a celému personálu školy za ich doterajšiu prácu 
a prínos k rozvoju našej krásnej školy. Viac informácií 
o našich aktivitách sa dozviete z našej internetovej strán-
ky www.zskysak.edupage.org. 

Mgr. Ondrej Krišanda 

 

Práca ocenenej žiačky Ľudmily Kosturkovej – báseň  
 

OSUD A ŽIVOT 
 

Už nechcem byť sama v živote, 
žiť krátko a v samote. 

Keď vdýchneš do mňa zlý kyslík, 
prestanem žiť, snívať krásne sny. 

  
Nie som dlho na tom svete, 

chcem žiť a nečudovať sa strate. 
No až príde moja chvíľa, 
opustí ma moja sila. 

Ale ja hneď ožijem, budem sa tešiť, 
už netrpieť, len naplno žiť. 
Vtedy vidím život krásny, 

ty stlm svetlo, sviečku zažni. 
  

Keď ráno tma zasvieti, 
to ma stále poteší. 

Môj život nie je nudný, 
je pekný a hlavne plný. 

  
Ja mám ešte málo rokov, 

chcem v živote spraviť veľa krokov. 
Túžim v živote dobre sa mať, 

byť veselá, šťastná a nesklamať. 
  

Pýtam sa sama seba: 
„Toto všetko mi k životu treba?“ 

Sudičky sa postarali, 
do osudu mi to dali. 

  
Budem kráčať po veľkej ceste, 
zostanem na jednom mieste. 

Tu však príde samota, 
vraj je samá dobrota. 

  
Až zafúkne jemný vánok, 
ja mám pokojný spánok. 
Tu zacítim vôňu kvetu, 

ľudia mi pripadajú k svetu. 
  

Čo mám od osudu čakať? 
Budem sa smiať a či plakať? 

Som rozhodnutá priamo kráčať, 
vždy načas a zodpovednosť znášať. 

 
Ja som teraz taká šťastná, 
moja duša je  tiež krásna. 
Ja si teraz dobre žijem. 
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 V budove kultúrneho domu sa vykonala rozsiahla 
rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení, musela sa 
však odložiť plánovaná výstavba novej kuchyne. 
 

 Bol spracovaný projekt rekonštrukcie zdravotného stre-
diska so zameraním na jeho rozšírenie o domov pre se-
niorov. Je však nutné nájsť možných investorov. Neuspe-
li sme v žiadosti o grant z eurofondov na rekonštrukciu 
základnej školy. V základnej škole boli zrekonštruované 
sociálne zariadenia v hlavnom pavilóne,  boli vymaľova-
né pavilóny a kuchyňa, zrekonštruovaná jedáleň s novým 
vybavením.  
 Rozbehol sa dôležitý proces tvorby Územného plánu 
obce Kysak, akéhosi zákona podľa, ktorého sa bude 
obec ďalej rozvíjať a bude sa ním musieť riadiť každý 
stavebník a investor.  

 V súčasnosti prebieha kolaudácia a skúšobná prevádz-
ka novej čističky odpadových vôd, jej výstavba bola nut-
nou podmienkou pre začatie dobudovania kanalizácie 
v obci. 

 Na tento rok pripravujeme vydanie monografie o obci 
Kysak. Prosím čo najviac občanov, aby do nej prispeli 
fotografiami a článkami, aby pomohli pri tvorbe knihy 
o našej obci, aby kniha bola pravdivou, objektívnou výpo-
veďou o histórii a tradíciách obce Kysak. Je už najvyššia 
chvíľa „vyspovedať“ našich najstarších a zaznamenať  
ju na večné veky.   

Ing. Ľubomír Krajňák 
foto: Ing. Jozef Kriška 
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V 1. štvrťroku 2010  
 

• sa nám narodil i :  

 
Richard Zohn 

Alexandra Gatialová 
Peter Gajdoš 
Alex Martalus 

Vladimír Fiľakovský 
 

• blahoželáme k jubileám: 

 

60. výročie 
Ing. Vladimír Bogdány i  

Mária Diškantov á  
Miroslav Kender  

Štef an Kvaka  
Jozef Mirga  

Marta Ry bkov á  
Margita Vrzalovská  

Anna Zuščinov á  
 

65. vyročie: 
Jozef Juraško  

JUDr. Milan Šušor  
 

70. výročie 
Antónia Buková  
Štef an Jesenský  
Mária Karoliov á  
Jolana Lorková  

 

75. výročie 
Oľga Gašová  
Ján Seman  

Mária Semanov á  
Jozef Ščepita  

Helena Valková  
 

80. výročie 
Zuzana Eštvaniková  
Terézia Vrzalov ská  

 
• nás opustili:  

Karol Kecer 
Ján Sv at 

Jana Vojakovičová 

S priateľmi zachádzaj ako so svojimi obrazmi. Stavaj ich do najlepšieho svetla. 
Jenni e J. Churchillová 

Chcete sa stať spolutvorcami nov ín? 
 

 Vážení Kysačania, po dlhšej odmlke opäť k vám prichádza váš Kysačník.  Ako ste postrehli, prvé tohtoročné 
číslo je skôr obzretím sa za uplynulým rokom – a to nielen z pozície Obecného úradu, ale ide o akési bilancovanie 
činností zo športového, kultúrneho, č i cirkevného života. Boli by sme radi, keby ďalšie čísla odzrkadľovali aktuálne 
problémy obce, či inštitúcií a organizácií. Preto uvítame, vážení spoluobčania, ak sa aj vy sami budete podieľať na 
tvorbe našich, vlastne vašich novín – a to príspevkami, nápadmi, námetmi, hľadaním riešení, postrehmi a pod. 
V priebehu tohto roku chceli by sme Kysačník vydať ešte 3-krát  a veríme, že aj vaším pričinením budú to noviny 
vždy aktuálne a predovšetkým podnetné. Tešíme sa na vzájomnú, obojstranne užitočnú spoluprácu.              redakcia 

 
Miesto pre Vašu  

inzerciu 


