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  Vážení spoluobčania, 

            Prihováram sa k Vám ako k  občanom našej obce, rovna-
ko aj ako  k čitateľom druhého vydania Bystrianskych novín. Pev-
ne verím, že prvé vydanie bolo prijaté vo vašich domácnostiach 
pozitívne a že aj táto forma informovanosti bude mať svoj prínos 
pre nás všetkých. Druhé vydanie novín je distribuované v čase, 
keď sa po zimnom období začína všetko prebúdzať a my začína-
me dýchať „ jarný“ vzduch. S príchodom jari prichádza množstvo 
situácií, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa snažili o očistenie 
svojho prostredia. V tomto smere je potrebné myslieť aj na svoje 
okolie, na susedov, na vzduch, ktorý chceme dýchať. Je treba pri 
jarnom upratovaní  postupovať podľa spoločensky prijatých zá-
sad, ktoré svojím dodržiavaním neohrozujú náš život.  Ani tu nie 
je na škodu, aby sme boli ohľaduplní a  spoločenskí.  
     Je treba dbať na bezpečnosť aj pri rozbehávaní jarných špor-
tov. Ulice sú už zaplnené cyklistami  a korčuliarmi a netreba za-
nedbávať opatrnosť  ani v tomto smere.  
    V  jarnom období slávime sviatky Veľkej noci. Pri tejto príleži-
tosti Vám chcem úprimne zaželať, aby ste tieto sviatky v svojich 
domácnostiach prežili v zdraví, v rodinnej pohode, v radosti 
a nech ten jarný vzduch naplní všetkých nás Bystrančanov. 
                                      S pozdravom a prianím všetkého dobrého 

                                                          Mgr. Ľubomír Hreha - starosta obce 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       BYSTRIANSKE  NOVINY 

Druhé vydanie Bystrianskych novín, občasník pre 

obec, pre všetkých obyvateľov Bystrého.              Rýchlostná komunikácia 
                                                     
 V druhom vydaní našich novín 
by sme  Vašu pozornosť upriamili na 
článok týkajúci sa výstavby rýchlostnej 
komunikácie, ktorá by mala v budúc-
nosti prechádzať našou obcou. Chceli 
by sme, aby občania mohli využiť svoje 
právo niečo k tomu povedať, a tak mali 
možnosť vyjadriť svoj názor. Nemalo 
by nám byť  ľahostajné, čo sa v obci 
deje alebo do budúcnosti plánuje uro-
biť. Je niekoľko vypracovaných návr-
hov, ako by mala daná komunikácia 
prechádzať obcou. Pri výbere niektoré-
ho z variantov by sa nemali zohľadňo-
vať len faktory ekologické(dopad na 
živ. prostredie), finančné (náklady in-
vestora na výstavbu) a pod., ale určite 
by sa mali naši poslanci vo svojich 
obvodoch opýtať na názory občanov a 
tie potom prezentovať pri hlasovaní na 
obecnom zastupiteľstve. Ale určite by 
to nemalo byť tak, že sa najskôr o nie-
čom zahlasuje a až potom občanom 
oznamuje. 

 pokračovanie na str.2                      

Preveselé sviatky jari,  

slnko v každej jednej tvári.  

Bystré nohy, svižný korbáč,  

šunku, chlebík, ba aj koláč.  

Trošku kriku, šťastia moc,  

skrátka krásnu Veľkú noc! 

 
                              Redakčná rada 

Zabrániť vandalizmu môžeme len spoločnými silami 

  Naša obec vynakladá nemalé prostriedky na vybudovanie vše-
obecne prospešných zariadení, spríjemňovania a skrášľovania životné-
ho prostredia. Na takýchto  činnostiach sa podieľa väčšina obyvateľov 
obce. Nemožno sa preto čudovať, že poškodzovanie týchto výsledkov 
ich práce vyvoláva rozhorčenie. Stopy vandalov, ako sú poškodené 
verejné označenia ulíc, či zničenie verejného osvetlenia, poškodenie 
lavičiek, autobusových zastávok, popísané steny budov, zničené oplo-
tenia. To všetko vidíme aj v našej obci. Každý súdny človek si kladie 
otázku, čo vedie tých jednotlivcov, či skupiny k takému konaniu? Ide 
o vekovo nezrelých? Ak chceme tento protispoločenský jav odstrániť, 
musíme účinnejšie výchovne pôsobiť na mládež v rodine, škole, na 
verejnosti a pestovať v nej úctu k hodnotám a práci, učiť ju sebaovláda-
niu a kroteniu vášní. Na druhej strane by každý mal prispieť k tomu, aby 
vandali nezostali neodhalení a za svoje protispoločenské konanie boli aj 
patrične potrestaní. Žiada sa, aby sme boli všímavejší a zodpovednejší 
pri ochrane spoločenských hodnôt, neriadili sa heslom „čo ťa nepáli, 
nehas“. Majme na zreteli, že trest je najúčinnejší vtedy, ak nasleduje 
hneď po čine. Anonymitu vandalského vyčíňania možno odstrániť len 
spoločným úsilím nás všetkých. Tak nech sa nám to všetkým v našej 
obci darí a vandalizmu je čo najmenej.                    Mgr. Ľubomír Hreha 
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                                                                              Zákaz vypaľovania porastov a trávy       

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokračovanie  článku  Rýchlostná komunikácia . 

 Každého z nás sa dotýka všetko, čo sa v 
obci deje. Či sa nám to páči alebo nie, buď  s tým 
prídeme do styku priamo, alebo sa nás to môže 
týkať neskôr, poprípade až našich detí. A to nám 
nemôže byť ľahostajné, ak chceme napredovať. 
Naša obec je už teraz predelená jednou cestnou                 
komunikáciou - železnicou a treba si priznať, že 
niekedy to vyzerá, ako keby tu boli dve obce a nie 
jedna. Ale na to si každý z nás  určite vytvorí svoj 
vlastný pohľad. Pri zohľadňovaní prijatia nejakého 
riešenia by sme si mali položiť otázku : „Nerozdelí 
to spodnú časť obce a sídlisko ešte viac? Ako 
budeme prechádzať zhora dole a opačne ,ak sa 
postaví pri železnici rýchlostná komunikácia? Ako 
sa budú presúvať naše deti do školy? Čo naši 
starší, menej mobilní spoluobčania, neobmedzí 
ich to ešte viac? Ak sa schváli variant okolo Tople, 
neohrozí to nezávadnosť prameňa? Bude dosta-
točne zabezpečená ochrana obyvateľov proti hlu-
ku a výfukovým plynom? Aký by to malo dopad na 
životné prostredie v Polome? Nebude mať výstav-
ba vplyv na záplavové zóny rieky?“ Tieto a po-
dobné otázky by sme mali s našimi poslancami 
riešiť, aby sme dospeli k riešeniu, ktoré bude pre 
náš  život v obci najlepšie. Pri príprave a výstavbe 
podobných projektov sa musí brať ohľad aj na 
názory obyvateľov dotknutých obcí a miest, veď 
všetko by sa malo robiť pre ľudí. Je len na nás, 
ako k tomu pristúpime a ako sa rozhodneme. Na-
še rozhodnutie, nech bude akékoľvek, musí inves-
tor rešpektovať. Preto je dôležité, aby sme všetci 
mali možnosť vyjadriť sa k danej problematike.                                                                      

Pozn.: Mapka  cestných variant - strana 10, farebné 
označenie nájdete na internet. stránke obce.                                                   

                                                                   Onufer Juraj 

 Rozvoz chleba a pečiva v obci 

 Obecný úrad oznamuje občanom, že obecná pekáreň 

robí v dňoch - pondelok až piatok - rozvoz chleba a 

pečiva. Cena výrobkov je ako v pekárni. Objednávať 

pečivo  a chlieb môžete na číslach:4452144,4492317, 

alebo osobne pri okienku v pekárni.         Obecný úrad                                                                        

 Rozhovor pána Havrilu s veliteľom obecného 
hasičského zboru v Bystrom pánom Štefanom Hre-
hom.                                                                                
 Pomaly končí  zima a začína jar. S príchodom jari 
často dochádza k požiarom najmä tým, že sa vypaľuje 
suchá tráva a iné porasty. Nedávno sme sa o tom mohli 
presvedčiť sami, keď bol požiar v Szeghyovej záhrade.                                                                          
 Pán veliteľ, aké zákony sa porušujú svojvoľným 
vypaľovaním?                                                                                                         
 Národná rada Slovenskej republiky vydala zákon 
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 2.7.2001 a v 
znení neskorších predpisov. A čo vyplýva z uvedeného 
zákona pre nás - občanov? Spomínaný zákon 314/2001 
Z.z. v § 14 hovorí o povinnostiach fyzických osôb toto : 
ods.2 pís. a) fyzická osoba nesmie fajčiť alebo používať 
otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru, pís. b) nesmie vypaľovať porasty 
bylín, kríkov a stromov, pís. c) nesmie zakladať oheň v 
priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu. Takýmto konaním občania ohrozujú nielen 
svoje životy, ale aj faunu a flóru daného miesta. Deti bez 
dospelej osoby nesmú vo voľnej prírode rozkladať oheň. 
Vypaľovaním suchej trávy a spaľovaním lístia nesmie dym 
ohrozovať susedov, ani ich životné prostredie. Pán veli-
teľ, môžu byť za spomínané priestupky uložené fi-
nančné pokuty? Áno. Za porušenie vyššie citovaného 
zákona sa občan vystavuje sankcionovaniu za priestupok 
§ 61 ods.4 blokovou  pokutou od 100 až do 331,50 €. 
 Komu v Bystrom možno oznámiť porušovanie 
zákona o vypaľovaní porastov ? Obecnému úradu v 
Bystrom. Vyskytli sa požiare podobného charakteru aj 
v našej obci ? V roku 2011 sme museli zasahovať v šies-
tich prípadoch. Aké preventívne opatrenia robí náš OÚ 
v tomto smere ? Obecný úrad každoročne vysiela relácie 
ohľadom zákazu vypaľovania suchých porastov a suchej 
trávy cestou miestneho rozhlasu, kde sú občania upozor-
ňovaní na možnosť vzniku požiarov najmä v blízkosti 
lesov i v okolí rodinných domov. Napriek tomu sa ale kaž-
doročne nájdu jednotlivci, ktorí to porušujú. A dôsledky, 
tie si za svoje konanie ponesú sami.  
 Milí spoluobčania! Vážme si svoje životné prostre-

die i seba navzájom. Dbajme pri jarných záhradkárskych 

prácach aj na ľudí v našom najbližšom okolí, aby sme im 

hoci neúmyselne nepripravili nepríjemné chvíle. A neza-

búdajme, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.  

Tel. čísla, na ktoré môžeme volať v prípade požiaru : 

1.veliteľ OHZ v Bystrom - 0908 543 440 

2.čísla na dispečing 112  alebo 150  

  
       Zásah hasičov - horelo pod Stavencom 22.03.2012                                                                                 

Majitelia psov POZOR ! 

Obecný úrad dôrazne upozorňuje občanov, že v 
zmysle zákona č. 282/2002 Zb. z. v znení neskorších 
predpisov o podmienkach držania psov je každý 
majiteľ povinný zamedziť pohyb psov po ulici a za-
bezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvo-
re. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verej-
nom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez 
vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. 
Všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vode-
ní a držaní psov na území obce Bystré upravuje po-
vinnosti majiteľa psa pri znečistení verejného prie-
stranstva psom, a to tak, že majiteľ psa alebo sprie-
vodca psa je povinný odstrániť exkrementy po psovi 
z verejného priestranstva. Porušenie povinnosti 
upravených všeobecným záväzným nariadením je 
priestupkom podľa zákona o priestupkoch, takže 
takýto priestupok po písomnom oznámení sťažovate-
ľa bude postúpený na riešenie komisií na ochranu 
verejného poriadku a sankcionovaný podľa platných 
zákonov.                                               Obecný úrad 
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Rok nášho dobrovoľného hasičského zboru v skratke 

Minulý rok bol pre našich 
dobrovoľných hasičov v Bystrom 
pestrý a dosť náročný. V priebehu 
roka uskutočnili viacero akcií, bri-
gád na zveľaďovaní majetku, zú-
častnili sa rôznych pohárových 
súťaží, ale aj postupových kôl. Už 

tradične sa sezóna u dobrovoľných 
hasičov začína sviatkom sv. Flo-
riána, ktorý je patrónom hasičov. 
Nebolo tomu inak ani minulý rok, 
keď súťažné družstvo mužov sa 
zúčastnilo Zemplínskeho pohára 
a odnieslo si krásne 1. miesto. 
Sviatok sv. Floriána si pripomenuli 
aj v našej obci, keď zorganizovali 
športové popoludnie ukážkou tak-
tického cvičenia - hasenia požiaru - 
členmi obecného hasičského zbo-
ru, názornými  ukážkami nácviku 
detí z MŠ, mladých hasičov, doras-
tu a dospelých. Taktiež bola veľmi 
vydarená akcia, ktorú už organizujú 
niekoľko minulých rokov, športové 
popoludnie pre detí pri príležitosti 
sviatku Medzinárodného dňa detí. 
V mesiaci jún sa súťažné družstvá 
zúčastnili postupových kôl previer-
ky odbornej pripravenosti dobro-
voľných hasičských zborov, t.j. 
obvodového kola, okresného kola 
a krajského kola, ktorého usporia-
dateľom bola obec Bystré a hostila 
súťažné družstvá z celého Prešov-
ského kraja. Na túto udalosť sa 
dobrovoľní hasiči  pripravovali dlhé 
obdobie a vyžiadalo si to odpraco-
vanie veľkého počtu hodín na prí-
pravu a zabezpečenie súťaže po 
materiálno - technickej stránke. 
Zhotovili sa nárazové aj nástrekové 
terče, ktoré sú samozrejme použi-
teľné s časomierou.  Samotná sú-
ťaž si vyžiadala aj zapojenie veľké-
ho počtu členov. Požiarne útoky sa 
uskutočnili na tréningovom ihrisku 
a štafety na hlavnom ihrisku obec-
ného futbalového klubu Tatran 
Bystré. Pre účastníkov okrem stra-
vy, ktorú mali všetci podávanú 
v školskej jedálni, bolo pripravené  
malé občerstvenie v pripravených 
jednotlivých stánkoch na ihrisku. 

Túto súťaž považujú hasiči za naj-
významnejšiu akciu posledných 
rokov, ktorú  DHZ mohol v obci 
organizovať. V priebehu roku sa 
súťažné družstva zúčastňovali via-
cerých pohárových súťaží, kde 
dosahovali popredné umiestnenia.  
V mesiaci august sa uskutočnil už 
30. ročník hasičskej súťaže 
O pohár starostu obce Bystré. 
Svojou účasťou na súťaži poctilo aj 
vedenie družobnej obce Harasiuki 
z Poľskej republiky, s ktorou obec 
Bystré udržuje družobné styky, a 
v priebehu roka  zástupcovia obce 
Bystré a členovia hasičského zboru 
navštívili družobnú obec. V Poľskej 
republike sa zúčastnili členovia 
DHZ nielen na  slávnostnej po-
sviacke a odovzdaní hasičskej 
zbrojnice, ale aj na samotnej   ha-
sičskej súťaži. Hasiči v priebehu 
celého roka sa nielen zúčastňovali 
súťaží, ale aj trochu oddychovali. 
Zúčastnili sa zájazdu na termálnom 
kúpalisku v Maďarsku a usporiadali 
už 2. ročník Výstupu na Šimonku. 
Na záver súťažnej sezóny sme 
pripravili športové popoludnie pre 
všetky súťažné kategórie pred ha-
sičskou zbrojnicou a spoločné po-
sedenie pri guľáši. 

V rámci krúžkovej činnosti 
je v Základnej škole Bystré zriade-
ný krúžok mladých hasičov. Od 
začiatku školského roku 2011/2012 
bola jednotlivá príprava mladých 
„plameňákov“ rozdelená na prí-
pravu pri požiarnej zbrojnici 
v jarných a letných mesiacoch 
a prípravu v telocvični v zimných 
mesiacoch. Práca je venovaná 
kondičnej príprave, nácviku uzlov, 
ako aj samotnému zdokonaľovaniu 
sa v technike spájania požiarnych 
hadíc a podobne. U nás krúžok 
mladých hasičov zastrešuje pani 
riaditeľka ZŠ PeadDr. Pradová. 
V januári tohto roku bol zorganizo-
vaný členmi hasičského zboru a ich 
rodinnými príslušníkmi prvý ročník 
hasičského karnevalu v hasičskej 
zbrojnici. 
 V priebehu roka vykonali 
hasiči aj niekoľko brigád pri úprave 
okolia zbrojnice a uprataní garáží.  
V spolupráci so 
starostom obce sa  
podarilo zrealizo-
vať čiastočnú pre-
stavbu pochodia 
hasičskej zbrojni-
ce. Ide konkrétne 
o bývalú  pingpongovú miestnosť, 

ktorá bola prerobená na ubytovanie 
stredného štandardu. Jedná sa o 
ubytovaciu dvoj - unimobunku s 
vybudovanými sociálnymi zariade-
niami. Došlo k výmene starých 
okien a dverí, vykurovania, obnove 
elektroinštalácie, potrebnému za-
tepleniu, zníženiu stropu a napoje-
nia nového plynového ohrievača na 
teplú vodu. Táto rekonštrukcia sa 
uskutočnila v jesennom období 
svojpomocne. 
 V obci je zriadený obecný 
hasičský zbor, ktorý pracuje 
v zložení 20 členov. Je k dispozícií 
pre všetkých občanov obce 
v prípade požiaru na vykonanie 
záchrany osôb a záchrany majetku, 
na vykonanie záchranných prác pri 
živelných pohromách, na  poskyt-
nutie pomoci podľa svojich technic-
kých možností a odbornej kvalifiká-
cie pri bezprostrednom ohrození 
života osôb pri nehodách a iných 
mimoriadnych situáciách. 
  Členovia OHZ sa zúčastnili 
v minulom roku niekoľkých školení  
a taktických pož. cvičení. Vybraní 
členovia OHZ sa podrobili psycho-
diagnostickému vyšetreniu za úče-
lom získania spôsobilosti viesť 
vozidlo skupiny „C“, ako aj právo 
prednostnej jazdy. V mesiaci no-
vember sa v priestoroch hasičskej 
zbrojnice uskutočnilo školenie čle-
nov OHZ, ktoré bolo ukončené 
výstupným testom a na základe 
toho dostal každý člen certifikát 
o odbornej spôsobilosti. V roku 
2011 mal obecný hasičský zbor  11 
výjazdov, z toho  5 k požiarom a 6 
technických zásahov. Členmi OHZ 
je zabezpečovaná aj služba pre 
obec - vynášanie nebohých na 
pohreboch.   
 Viac o práci, pripravovaných 
športových akciách a činnosti dob-
rovoľného hasičského zboru, či 
obecného hasičského zboru 
a dôležité kontakty v prípade potre-
by nájdete na internetovej stránke 
obecného hasičského zboru: 
www.dhz-bystre.tym.sk 

Na záver už len patrí poďa-
kovať sa všetkým členom a  aktív-
nym priateľom hasičského športu, 
ktorí sa podieľajú na činnosti 
a rozvoji hasičského športu v obci 
a popriať im veľa úspechov v ďalšej 
činnosti. 

                  Kováčová Beáta 

 

http://www.dhz-bystre.tym.sk/
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Z histórie predškolského vzdelávania na Slovensku  

 Inštitucionálna predškolská výchova na Sloven-
sku má svoju dlhoročnú tradíciu. Historické dokumenty 
potvrdzujú, že činnosť prvých detských opatrovní za-
kladaných v rokoch 1829 – 1832 nebola živelná, ale 
plnila okrem sociálnej funkcie aj pedagogickú, zame-
ranú na rozvoj dieťaťa. Už v 1.polovici 19. storočia 
začali vznikať na Slovensku detské opatrovne. Prvým 
verejným predškolským zariadením na území Sloven-
ska bola opatrovňa v Banskej Bystrici. O jej založenie 
sa zaslúžila propagátorka opatrovní v Uhorsku Terézia 
Brunswicková roku 1829. Bolo to druhé zariadenie 
tohto typu v rámci Uhorska.  Ďalšie detské opatrovne 
vznikli v Bratislave (1830) a Trnave (1832). Zriaďovali 
ich súkromné osoby a dobročinné spolky. Postupujúca 

priemyslová výroba a postupné zamestnávanie žien si 
žiadalo vytvoriť zariadenia na opateru a výchovu naj-
menších. Detské predškolské zariadenia v období 19. 
storočia a prvej polovice 20. storočia boli dvojakého 
typu: opatrovne a útulky.  V opatrovniach pôsobili opat-
rovateľky s pedagogickou kvalifikáciou, v útulkoch bez 
nej. Podľa toho, kto tieto zariadenia vydržiaval, boli 
štátne, obecné, cirkevné, spolkové alebo súkromné. 
Pred 1. svetovou vojnou bolo na území Slovenska už 
416 takýchto zariadení, po 2. svetovej vojne došlo 
k ich rozšíreniu až na 751 a navštevovalo ich 46.830 
detí. Podľa 1. školského zákona č.95 z r. 1948 sa det-
ské opatrovne premenovali na  materské školy. 

 

Z histórie našej Materskej školy 
  
Podľa zápisu v kronike MŠ Bystré 172 sa školský rok 
1948/49 začal dňa 1. septembra 1948 slávnostným 
,,Veni sancte „ /slávnostná svätá omša/ v miestnosti 
rímskokatolíckeho kostola. Započal sa s 37 žiakmi, 
z toho 18 chlapcov a 19 dievčat. Povereníctvo školstva 
a osvety výmerom zo dňa 27.augusta 1948, číslo 
22.210/48-1/3 zriadilo Materskú školu v Bystrom. Na 
túto školu dekrétom vymenovalo Blanku Andrejčákovú 
ako učiteľku. Vedením správy tejto školy bol poverený 
Juraj Sabol, riaditeľ Národnej školy v Bystrom. V zmys-
le ustanovenia § 87 zákona zo dňa 21.apríla 1948 
číslo 95 o základnej úprave jednotného školstva (Škol-
ský zákon) úradný názov školy znie Materská škola v 
Bystrom. Materská škola je umiestnená v Národnej 
škole, je vytvorená  trieda s 37 žiakmi, prevádzka školy 
je dopoludnia. Až v šk. roku 1951/52 sa začalo variť na 
tunajšej škole. Na stravovanie sa prihlásilo 12 detí, 
ktoré už ostávali  na celý deň do 18.00. Riaditeľkou 
Materskej školy bola poverená Mária Sopčáková.  
V šk. r. 1953-54 Materská škola sa preniesla 
z Národnej školy do tunajšej budovy. Začala sa stavať 
v roku 1952 a bola dokončená 28.8.1953. Všetky prá-
ce neboli skončené, ale počas šk. roku sa dokončili. 
V novej Materskej škole bola umiestnená jedna trieda 
Materskej školy a tri triedy Národnej školy. 

  Do obce prichádza učiteľský pár Kováčovci. 
Elena Kováčová bola poverená riadením Materskej 
školy a Jozef Kováč bol učiteľom Národnej školy. 
V školskom roku 1955-56 sa v Materskej škole vytvorili 
dve triedy , jedna bola v dedine a jedna na sídlisku. 
Riaditeľkou  bola E. Kováčová , učiteľkou E. Tomašči-
ková a pestúnkami Anna Kažová a  Anna Jenčová. 
V šk. roku 1957/58 pracovali v prvej triede riaditeľka 
Elena Kováčová, vychovávateľka  Anna Kažová 
a školníčka Anna Ježková, v triede na sídlisku Anna 
Dobošová, vychovávateľka Eva Andrijková a školníčka 
Anna Kráľová. V šk. roku 1964/65 začala samostatne 
fungovať Materská škola na sídlisku pod vedením 
riaditeľky Anny Dobošovej a Materská škola v dedine 
pod vedením Eleny Kováčovej až do roku 1982. Od 
roku 1982 do roku 1991 bola riaditeľkou pani Mária 
Kováčová, od roku 1991 do roku 2002 pani Anna Do-
linská, od roku 2002  pani Mgr. Eva Bačová a od  roku 
2009 je menovaná riaditeľkou školy pani Bc. Anna 
Reváková. Počas prevádzky v tejto Materskej škole sa 
vystriedalo veľa učiteliek a personálu. 

Bc. Reváková  Anna                                                                                                                                                    

  

 

 

 

Výstavba materskej školy r.1952 
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Milí spoluobčania, 
  v dnešnom historickom okienku by som vám 
chcel priblížiť našu najstaršiu, písomne doloženú kul-
túrnu pamiatku v obci. 
 „Kostol sv. Urbana“ je teda našou najstaršou, 
zachovanou historickou pamiatkou v obci Bystré. 
Presný dátum jeho postavenia  nie je známy. Usudzuje 
sa, že kostol bol postavený v druhej polovici 14. storo-
čia pričinením zemepanskej rodiny Soósovcov. Začiat-
kom roku 1438 bol patrónom kostola sv. Anton. Tento 
svätec bol patrónom nášho kostola dlhé roky. Roku 
1490 bol kostol po dostavbe rozšírený o presbytérium. 
Začiatkom 17. storočia na dlhých 100 rokov prešiel 
kostol do správy evanjelikov. V roku 1717 sa kostol 
opäť dostal pod správu katolíkov a vtedy došlo aj k 
zmene patrocínia - kostol bol zasvätený sv. Urbanovi. 
V prvej polovici 19. storočia bola ku kostolu pristavená 
sakristia.  

 

 

Na kostole boli vykonané v 20. storočí rozsiahlejšie 
opravy, pri ktorých v roku 1914 bola šindľová strecha 
odstránená a nahradená plechovou krytinou. V kostol-
nej veži, ktorá má po spodnú časť makovice výšku 
31,35 m,  boli umiestnené dva zvony, „väčší sv. Ur-
ban, menší sv. Ján Krstiteľ“ pochádzajúce z roku 
1921, ktoré nahradili pôvodné zvony z roku 1636. Tieto 
zvony boli počas vojny v roku 1917 zrekvirované na 
vojenské účely. V neogotickej arche sa na hlavnom 
oltári nachádza neskorogotická reliéfna scéna Koruno-
vania Panny Márie s plastikami sv. Petra a Pavla v 
bočných nikách. Ide o polychrómovanú drevorezbu 
vyhotovenú okolo roku 1500. Autorstvo zhotovenia 
oltára sa pripisuje prešovskému rezbárovi Jánovi   

Weissovi.  

                                                                  Onufer Juraj                                                                                                     

 

Kresťanská katolícka mládež - Bystré - TAJM     www.katolickamladezbystre.estranky.sk 

 Pýtate sa, kto sme? Sme skupina mladých i 
starších katolíkov, ktorí sa stretávajú pri modlitbe, 
športe, na kultúrnych akciách, výletoch a pod. Od roku 
2007 organizujeme rôzne akcie a chceme v tom po-
kračovať. Radi by sme medzi  sebou privítali mladých i 
starších, ktorí majú u nás otvorené nielen dvere, ale i 
naše srdcia. V uplynulom období sme organizovali 
letné tábory či už v  Hermanovciach, alebo v Pavlov-
ciach, rôzne výlety, napr. do ZOO v Košiciach, výlet na 
hrad v Kapušanoch, akcie ako karnevaly pre deti,  
opekačky a pod. Od leta roku 2011 účinkuje detský 
spevácky zbor pri Pastoračnom dome, ktorý sa každý 
piatok zúčastňuje na mládežníckej svätej omši. Ak sa 
chcete pridať, DVERE SÚ OTVORENÉ. Nechceme 
však zostať len pri hrách, výletoch a zábave. 
  Nechceme len brať. Žijeme v našej obci a 
chceme jej pomôcť tam, kde budeme môcť. Či už to 
bude v skrášľovaní životného prostredia, zapájaní sa 
do aktivít organizovaných obecným úradom, pomoci 
starším a chorým spoluobčanom, organizovaním det-
skej burzy, kde by sme chceli pomôcť deťom a rodi-
nám sociálne slabším a pod. Plánov a elánu do práce 

máme dosť. No treba k tomu ešte čosi. Chce to mať 
otvorené srdce a robiť nezištné veci pre toho druhého. 
Ak chceme niečo urobiť, nerobme to len pre seba, ale 
myslime aj na tých, ktorí v živote nemali toľko šťastia 
ako my. V našich novinách vás budeme informovať, 
ako sa nám darí plniť naše predsavzatia, ako pracuje-
me, budeme sa s vami rozprávať o našich starostiach i 
radostiach. A nezabudnite: Naše srdcia a dvere sú 
otvorené pre všetkých. Pekne to povedal v jednej 
svojej básni J. Kollár - "Dar na chvíľu poteší, ale keď 
sa s niekým podelíš o svoje srdce, dáš mu všetko, 
čo je  dôležité.“ 
 Verím, že my všetci chceme, aby sa život v na-
šej obci už len zlepšoval,  naše farské spoločenstvo 
žilo pravým kresťanským životom, aby sme si vedeli 
vážiť prácu a život toho druhého. Preto je dôležité, aby 
každý z nás prispel tou svojou troškou do nášho po-
myselného „mlyna.“ Ako sa nám to vodí, či naše pred-
savzatia a plány sa nám darí plniť, Vás budeme   in-
formovať.                                                                          

        

 

          

         Výlet nášho spoločenstva do Košíc 

                                                                               Onufer Juraj 

Historické  okienko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bystr%C3%A9_(okres_Vranov_nad_Top%C4%BEou)
http://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/1490
http://sk.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A9rium
http://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/1914
http://sk.wikipedia.org/wiki/1921
http://sk.wikipedia.org/wiki/1636
http://sk.wikipedia.org/wiki/1917
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_(apo%C5%A1tol)
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv._Pavol&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1500
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1n_Weiss_(rezb%C3%A1r)&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1n_Weiss_(rezb%C3%A1r)&action=edit&redlink=1
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Povedali múdri múdrosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brat Jozef! 
 Vieme o vás, že ste rodákom z Bystrého, ale už 
veľa rokov tu nežijete. Mohli by ste pre naše Bys-
trianske noviny prezradiť niečo bližšie o svojom rod-
nom hniezde? 
          Určite 
a samozrejme 
veľmi rád. Rodné 
Bystré a okolie mi 
veľmi priľahli 
k srdcu, a preto 
sa domov vra-
ciam rád. Narodil 
som sa 22. 7. 
1958 v Prešove, 
ale vyrastal som v Bystrom spolu so svojimi rodičmi Al-
žbetou a Andrejom a štyrmi súrodencami  sestrou Má-
riou, bratom Jánom a sestrami Evou (Máriou Lydiou, 
rehoľnou sestrou dominikánkou pôsobiacou na misiách 
na Ukrajine) i sestrou Annou (Anna Mária Dolores, rehoľ-
nou sestrou z kongregácie Misionárok lásky, t.j. kongre-
gácie blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, pôsobiacou 
na misiách na Sicílii). S rodičmi som býval do ukončenia 
VŠT v Košiciach a ešte rok, pokiaľ som  pracoval v našej 
cementárni. 
Aj keď ste neskôr vyštudovali teológiu, pôvodné va-
še štúdium malo iné zameranie. 
 Áno. Po skončení ZŠ v Bystrom som v rokoch 
1973 – 1977 študoval na SPŠ strojníckej v Prešove. Už 
počas nej som pociťoval duchovné povolanie. Nakoľko 
komunistický štátny režim dovoľoval len obmedzený a 
kontrolovaný počet uchádzačov o jedinú teologickú fakul-
tu v Bratislave a prvý pokus mi nevyšiel, rozhodol som sa 
pokračovať  v štúdiách na Strojníckej fakulte VŠT 
v Košiciach (1977 – 1982). Povedal som si, ak ma Boh 
volá na cestu za ním, nájde spôsob, ako to uskutočniť.  
 
 

 
 
V tejto viere a nádeji som študoval a pracoval v rokoch 
1982 – 1983 ako technický pracovník v bystrianskej ce-
mentárni, odkiaľ som odišiel na jednoročnú vojenskú 
službu do Čiech. Hneď po ukončení vojenskej služby 
som si našiel bývanie a prácu v Bratislave – Petržalke, 
v Stavebnom bytovom družstve ako technický pracovník. 
Nebolo to však to, po čom túžilo moje srdce. Preto hľa-
danie, nádej a viera boli neustále oživované, že príde čas 
naplnenia túžby srdca.  
Čo vás viedlo zmeniť povolanie a začať študovať 
teológiu? Kde všade ste študovali? 

Skúsenosť práce, života, neslobodnej totality 
a vnútorné volanie Boha slúžiť jemu a ľuďom, neustále 
doliehalo na moje svedomie niečo podniknúť.  A Boh 
moje modlitby vypočul a pripravil všetko, čo bolo potreb-
né.  V roku 1986 sa mi podarilo po mnohých pokusoch 
dostať cestovnú doložku do zahraničia. A keďže som v 
roku 1979 tajne vstúpil do Rádu Menších bratov Kapucí-
nov v Bratislave, bol som teda rehoľníkom - kapucínom 
(teda zasvätenou osobou Bohu po príklade svätého 
Františka z Assisi, nášho zakladateľa rehole), tak teraz 
sa mi naskytla príležitosť ostať v Taliansku a študovať 
v Ríme za kňaza a rehoľníka. V auguste 1986 som sa 
stal emigrantom a po ťažkých peripetiách sa  mi podarilo 
s pomocou Božou začať študovať teológiu v Ríme. Jeden 
rok som teda chodil na pápežskú Univerzitu sv. Jána v 
Lateráne a prehlboval som si spiritualitu rehoľného kapu-
cínskeho života. Od roku 1987 som  študoval tri roky 
filozofiu na Rehoľnom inštitúte svätého Pavla 
v Ronciglione a potom tri roky teológie vo Viterbe, ktoré 
som ukončil v roku 1993 štátnou skúškou. V rehoľnom 
živote sú najdôležitejšie doživotné (večné) sľuby, ktoré 
vyjadrujú celoživotný vzťah a závislosť na Bohu.  Mne sa 
ich podarilo zložiť 31.5.1991 v Ronciglione, ktoré sa mi 
stalo druhým domovom. Po vysvätení za kňaza som 
pracoval 3 roky v špecializovanej onkologickej nemocnici 
v Ríme a súčasne som študoval na Pápežskej Univerzite 
Tereziánum Spirituálnu teológiu, ktorú som ukončil 
s titulom ThLic. 

Väčšina z nás si pamätá, že 7.8.1993 ste 
v rímskokatolíckom kostole v Bystrom boli vysvätený 
za kňaza košickým biskupom Mons. Alojzom Tkáčom 
za bohatej účasti našich bystrianskych cirkevníkov. 
Kde všade ste potom pôsobili? 

Po vysviacke som sa vrátil ešte do Talianska, 
aby som sa zavďačil Rímskej provincii kapucínov, ktorí  
ma ako emigranta prijali medzi seba, zaplatili štúdiá 
a vytvorili skutočné domovské zázemie počas dvanástich 
rokov môjho účinkovania v ich provincii. Prvé dva roky 
ako kňaz som pôsobil v spomenutej onkologickej nemoc-
nici v Ríme ako duchovný správca s jedným staručkým 
spolubratom a pritom študoval spirituálnu teológiu v Rí-
me. Nasledujúce tri roky mi zverili službu ekonóma 
a zástupcu predstaveného v najstaršom Rímskom kapu-
cínskom kláštore s tridsiatimi staršími bratmi na námestí 
Barberini. Na rok som opäť odišiel pôsobiť do onkologic-
kej nemocnice ako duchovný. Po piatich rokoch kňazskej 
služby v Taliansku, na žiadosť Slovenského provinciála, 
mi rímsky Provinciál dovolil vrátiť sa na Slovensko 
a vstúpiť do Slovenskej provincie kapucínov. Nastúpil 
som 1.11.1997 na Poniky pri Banskej Bystrici do nášho 
kláštora ako gvardián a novicmajster (t.j. zodpovedný 
predstavený a formátor pre prichádzajúcich mladých 
záujemcov o náš kapucínsky život).  Zakrátko, t.j.  

 

Náš rodák - páter Jozef Timko 

„Láska žiada všetko a to úplne právom“ 

 Autorom tejto múdrosti je jeden z najväčších 
hudobných skladateľov Ludwig van Beethoven. 
Narodil sa v Bone v roku 1770, žil a tvoril vo Viedni a 
tam aj v roku 1827 zomrel. Patril medzi umelcov 
vrcholného klasicizmu. Žiaľ, v roku 1800 úplne ohlu-
chol. Jeho hudobné diela patria k najvzácnejším 
klenotom vo svetovej hudobnej tvorbe. Jeho skladby 
sa hrajú po celom svete a skladba „Óda na radosť“ 
sa stala hymnou Európskej  únie. V tejto myšlienke 
postavil lásku na najvyšší piedestál, ktorá je nielen 
tým najväčším vyjadrením vzťahu k Bohu a blížne-
mu, ale aj zmyslom Ježišových slov: „Neprišiel som 
zákon zrušiť, ale ho naplniť!“ A toto naplnenie urobil 
Ježiš práve na princípe zákona lásky. Nádherne ju 
opísal apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom v tzv. 
Veľpiesni lásky. A takáto láska môže naozaj žiadať 
všetko a to úplne právom. 
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24.1.1998, som sa sťahoval  s novicmi (novými 

záujemcami) do novopostaveného kláštora na Kremnické 
Bane v strede Európy pri Kremnici, ktorý bolo nutné pri-
praviť na kolaudáciu. Po piatich rokoch služby gvardiána, 
novicmajstra a ekonóma som bol poslaný ako gvardián 
do komunity Bratislava – Rača. Po roku si ma slovenskí 
kapucíni zvolili za provinciálneho predstaveného kapucí-
nov na Slovensku.  Jeden mandát trvá tri roky (2003- máj 
2006). Po ukončení mandátu provinciála som bol poslaný 
do kláštora na Hriňovú s možnosťou študovať islandský 
jazyk a pripravovať sa na misie na Island. Tam sme otvo-
rili našu prvú misiu slovenských  kapucínov. Mal som 
odlietať na Island v novembri 2006. Tesne pred odletom 
však  prišla naliehavá potreba z Ríma ísť vypomôcť  su-
sednej provincii kapucínov v Čechách. Keďže ma Českí 
bratia kapucíni zvolili za svojho provinciála, v priebehu 
dňa som sa sťahoval do Prahy a tam prevzal túto službu 
na tri roky (2006-2009). Po ukončení prvého mandátu si 
ma bratia Česko- Moravskej provincie znovu potvrdili na 
ďalšie obdobie (2009-2012) za provinciála. Táto moja 
služba v Čechách sa teda už blíži ku koncu (máj 2012). 

Aký je najbližší program vašej duchovnej čin-
nosti? 

Ťažko povedať, čo bude v najbližšom čase. Re-
hoľník si nevyberá ani miesto, ani službu... Provinciál so 
svojou radou rozhodne podľa potrieb provincie či potrieb 
miestnej cirkvi,  kde nás pošle.  V máji 2012 máme pro-
vinčnú kapitulu v Prahe, kde si budeme voliť nového 
provinciála. Ja osobne sa po tejto misii chcem vrátiť na 
Slovensko, keďže som bol vyslaný len na určené obdo-
bie.  Slovenský provinciál mi určí nové miesto a službu 
na nasledujúce tri roky. Podľa našej reguly 
a kapucínskych konštitúcií (tu je popísaný náš rehoľný 
život a právne normy), môžeme byť my  kapucíni každé 
tri roky premiestnení na nové miesto a je nám zverená 
nová služba.  Provinciál a gvardiáni  sa menia po troch 
rokoch. Takže teraz, v pokoji a láske, sa chcem pripraviť  

 
 
 
 

 
 
na moment zmien a budem očakávať, kde ma 

cez provinciála pošle Boh na nasledujúce obdobie slúžiť 
Bohu a ľuďom. 

Čo by ste chceli odkázať našim Bystranča-
nom?    

Určite každému z vás by som chcel popriať všet-
ko najlepšie a aby ste boli šťastní v živote. Lenže  upo-
zorňujem hneď  všetkých, že šťastie v živote nie je skoro 
nikdy to, čo je najpohodlnejšie, najjednoduchšie, najľah-
šie, najskôr dosiahnuteľné... Naopak, dosiahnuť  skutoč-
né  šťastie je veľký Boží dar i naša drina a stojí to nie 
peniaze, ani tak pot  na čele a mozole na rukách, ale 
skôr pot srdca, lásky. Byť šťastný, znamená  prijať milosť 
od Boha  a spolupracovať s ňou,  aby  sa človek mohol 
stať charakterný, pravdivý, silný a pevný morálne, obeta-
vý, trpezlivý, milosrdný, pokorný, slúžiaci svojimi darmi 
druhým, ba vedieť  zomrieť pre druhých. To je sloboda 
v láske, a to je opravdivé šťastie a kvalita života. Kvalita 
života sa meria nie dĺžkou života, ale láskou v živote. 
Ježiš Kristus taký bol a dáva nám tento dar a pozýva 
i nás všetkých vykročiť touto cestou a byť mu podobným 
v láske a šťastí.  Dnešná spoločnosť však chce všetko 
rýchlo a hneď a bez Boha, no takto k stálemu šťastiu 
nedôjde. Žijeme dnes tak rýchlo, že ani nestačíme žiť.  
To, čo človek nemá, nemôže dať. Šťastie je a má iba 
Boh, a preto ho  môže dať len Boh, a to nielen tu na ze-
mi, ale i po smrti vo večnom živote. Moderná spoločnosť 
a  postmoderný človek nebude šťastný, pokiaľ sa nena-
vráti k Bohu a nebude s ním spolupracovať.   

Keďže Bystrančanov i tento náš kraj mám veľmi 
rád, preto ponúkam tento odkaz; zopár myšlienok pre 
tých,  ktorí sa chcú zamyslieť o živote a o jeho šťastí 
a podeliť sa s tým, kde som šťastie, pokoj, dobro 
a lásku našiel ja. Také šťastie Vám zo srdca prajem 
a na cestu v živote žehnám. 

          br. Jozef Timko, kňaz kapucín, Váš spolurodák 
                                             rozhovor pripravil Havrila Ján 

 
 
 
                                                                                                 

 

  
 

                                                                                                            

                                                                                                

     

  

  

        

                                                                              

                                                                                                                    

                        

    

 

 

 

 

 

Vysviacka pátra Jozefa Timka r.1993 

 

Vystúpenie sakrálneho zboru sv. Cecílie z Dómu sv. 

Alžbety.                                                                    

 V nedeľu 04.03.2012 vystúpil vo farskom Kostole 

sv. Urbana zbor sakrálneho spevu z Košíc. Všetci, ktorí sa 

ho zúčastnili prežili krásne chvíle a  odniesli si domov 

hlboký umelecký zážitok. Spev, ktorý z nás už mnohí 

určite  počuli pri prenosoch na rádiu Lumen bolo niečo, čo 

človek  bežne nezažije. Za to patrí vďaka duchovnému 

otcovi Igorovi Čellárovi, ktorý tento večer zorganizoval. 

Veríme, že to nebol posledný pokus priviesť niečo pekné, 

čo obohatí život v našej obci. Prajeme Vám, duchovný 

otče, v ďalšej práci všetko dobré. Ešte raz ďakujeme!  

 

                                  POZVÁNKA                                  
Pozývame mladých a deti našej farnosti, ktorí by sa chceli 

zapojiť do činnosti detského speváckeho zboru na pravi-

delné“ piatkové detské sväté“ omše v Pastoračnom 

dome.  Všetci ste veľmi srdečne vítaní. 
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                                                                                          Mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                            28. marec - Deň učiteľov                                                                                                                                                                          

                                                                                                                      „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí,                       

                                                                                                        že slúžiť a pomáhať je vlastnosť vznešených ľudí“                                                                                                                                                                 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Rozvrh bohoslužieb vo Veľkonočnom období 

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                             Program bohoslužieb vo Veľkonočnom období 5. - 9.04.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Naša knižnica 

Návrat k voľbám do parlamentu r.2012 

Dňa 10.marca 2012 sa na Slovensku konali predčasné 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V našej 
obci bol celkový počet voličov zapísaných v zozname 
voličov 2057. Na hlasovaní sa zúčastnilo 1139 voličov, čo 
predstavuje 55,37 %.  Celkový počet platných odovzda-
ných hlasov 1117. Počet platných hlasov odovzdaných 
pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
1. SMER - sociálna demokracia - 715 hlasov, 2. Kres-
ťanskodemokratické hnutie - 100 hlasov, 3. OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti - 59 hlasov, 4. Slovenská 

národná strana a Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana - zhodne 38 hlasov, 5. 99% - 
občiansky hlas - 36 hlasov, 6. Ľudová strana Naše Slo-
vensko - 25 hlasov, 7. Sloboda a Solidarita - 22 hlasov, 8. 

STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ - 
18 hlasov, 9. Strana Rómskej únie na Slovensku - 16 
hlasov, 10. MOST - HÍD - 9 hlasov, 11. Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko - 8 hlasov, 12. PRÁ-

VO A SPRAVODLIVOSŤ a Národ a Spravodlivosť - naša 
strana - zhodne 7 hlasov, 13. Komunistická strana Slo-
venska - 6 hlasov, 14. NÁŠ KRAJ - 4 hlasy, 15. Zmena 
zdola, Demokratická únia Slovenska - 3 hlasy, 16. Robí-
me to pre deti - SF - 2 hlasy, 17. Strana demokratickej 

ľavice, Strana zelených, Obyčajní ľudia, Strana živnostní-
kov Slovenska - zhodne po 1 hlase, 18. Zelení, STRANA 

+ 1 HLAS, Strana občanov Slovenska, Strana maďarskej 
koalície - 0 hlasov.  

 

  Z materskej školy  172                                                                                                                      

 „Zahrajme sa básničkou“  

 
 Číslo sedem je mnohokrát považované  za magické     
číslo, ktoré vraj prináša šťastie. Keď sme začínali 
s akciou ,,Zahrajme sa s básničkou“ , nikto z nás ani 
netušil, že 7.3.2012 budeme oslavovať siedme výročie 
vzniku.  
   Každoročne k nám zavítajú deti a učiteľky z blízkeho 
aj vzdialenejšieho okolia. Aj tohto roku to nebolo inak. 
Do súťaže sa prihlásilo 15 materských škôl s 35 deťmi. 
Prezentovali sa s krásnou prózou a poéziou. Deti 
s nadšením  ukázali, čo sa naučili. Na priebeh súťaže 
dozerala porota v zložení Mgr. Roziková zo školského 
úradu Hanušovce n/T, Mgr. Marta Hermanovská zo 
ZŠ Bystré a Emília Petričková z MŠ 311 Bystré a za 
OcÚ Bystré nás navštívila aj Mária Vravcová -  pred-
nostka OcÚ Bystré. Deti za krásny prednes dostali 
darčeky, sladkosti a samozrejme ako spomienku dip-
lom. 
   Ďakujeme všetkým za bohatú účasť, rodičom za ich 
spoluprácu a OcÚ za finančnú pomoc pri zrealizovaní 
tejto súťaže. 

 

Pozývam Vás do knižnice  

Milá mládež, deti, priatelia dobrej knihy! Dom bez knihy  je ako 

dom bez okien. Pozývam Vás do knižnice, kde si môžete 

vybrať knihu, autora knihy tak, ako si vyberáte priateľa. Viete, 

že najväčšia kniha na svete váži 1060 kg a má 304 strán ? 

Bola vystavená v r. 2009 v Bejrúte. My, pravdaže, takéto knihy 

nemáme. Ale aj u nás si nájdete tú svoju knihu, ktorá Vás 

poučí, rozplače aj poteší. Rada Vás privítam a verím, že to, čo 

v knihách hľadáte, aj u nás nájdete.                                                     

Pracovná doba : Osvetové stredisko a knižnica                                           

Pondelok : 7.30 - 16.00                                                                                

Utorok      : 7.30  - 18.00                                                                                     

Streda      : 7.30 - 16.00                                                                                              

Štvrtok     : 7.30  - 16.00                                                                                   

Piatok      : 7.30  - 14.00             Tegzová Ľudmila-knihovníčka 

 

 

 28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých 
pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa 
národov - Jana Amosa Komenského. Tento veľký peda-
góg svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil 
medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jed-
ným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom 
bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia.. Bol 
hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka 
lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy 
pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú 
dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby 
pripravili do života vzdelaných schopných mladých ľudí. 
Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. 
Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali. 
Spomenú si na pohladenie pani učiteľky v materskej ško-
le, ktorá suplovala ich mamu. Spomenú si na pani učiteľ-
ku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a písať a otvorila im tak 
cestu k poznávaniu. Spomenú si na pani učiteľky a pánov 
učiteľov, ktorí na nich boli prísni a pomohli im vniknúť do 
tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery 
literatúry a naučili ich aj spievať a športovať. Uznávajú, 
že pripravili svojim učiteľom radostné, ale i ťažké chvíle, 
že ich práca nekončí zvonením a že aj ich učitelia majú 
vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa treba tiež starať. 
 Takýmito návratmi do žiackych a študentských čias 
si vytvárajú obraz o poslaní učiteľa, jeho zodpovednej 
práci, za ktorú patrí všetkým učiteľom úprimná vďaka.  

 

                                                     

 
                               Kostol sv. Urbana              Evanjelické služby Božie               

Zelený štvrtok     18.00 hod                   ––––-                                            

Veľký piatok          16.00 hod   10.00 hod                                

Biela sobota         19.30 hod                   ––––-                                            

Veľkonočná nedeľa      09.00 hod   10.00 hod                             

Veľkonočný  pondelok 09.00 hod               10.00 hod                             

Svätenie jedál  -   Farský kostol v nedeľu o 7.00 hod                                         

        Pastoračný dom v sobotu o 16.00 hod                     

        Hermanovce v sobotu o 15.30 hod                      

Poklona pri Božom hrobe v sobotu od 8.00 do 18.00 hod.                                             
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Vážení spoluobčania, milí čitatelia! 

 Týmto príspevkom do Bystrianskych novín Vám 
chcem priblížiť obraz našej knižnice, jej bežný, každo-
denný život, obyčaje a zvyky. Začiatky knihovníctva na 
Slovensku sú spojené s vývinom Európskej knižnej kul-
túry. Pod jej vplyvom sa rodila a vyrastala i knižná kultú-
ra našich predkov. Príklad národov so staršími tradíciami 
pôsobil u nás na vznik a vývin knižných zbierok - knižníc, 
najprv rukou písaných a zdobených, neskôr tlačených 
kníh. Umiestňovanie a opatrovanie knižných zbierok v 
chrámoch sa stalo tradíciou, zvýrazňujúcu úctu ku kni-
hám a knižniciam. Zákon 430/1919 o verejných knižni-
ciach otvoril cestu k zakladaniu knižníc. Už tento zákon 
určoval, že každá knižnica má mať požičovňu a čitáreň s 
príručnou knižnicou a má byť udržiavaná z verejných 
prostriedkov. Jeho uplatnenie na Slovensku nebolo jed-
noduché, do praxe sa presadil až v roku 1925 s účasťou 
českých odborníkov. Zákonom SNS z roku 1954 sa Ma-
tica slovenská stala Slovenskou národnou knižnicou s 
úlohami v oblasti knihovedy, knihovníctva a bibliografie.                                                                             
 Charakteristika našej knižnice. Naša knižnica 
začala plniť svoju funkciu od roku 1971. Do tohto roku 
bola pričlenená pri ZK ROH Cementáreň Bystré. Od 
roku 1993 knižnicu prevzala obec, a tak bola premeno-
vaná na „obecnú knižnicu“. Je verejnou knižnicou, ktorá 
poskytuje knižnično-informačné služby občanom. Spolu- 

 
 
pracuje s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad 
Topľou. Je výhodne situovaná, nakoľko je umiestnená v 
kultúrnom dome na sídlisku Kolónia. Knižnica má aj 
dnes svoje zastúpenie pri zabezpečovaní celoživotného 
vzdelávania, pri využití náučnej a oddychovej literatúry, 
či pri formovaní deti a mládeže. Knižnica má dve miest-
nosti: čitáreň s príručnou knižnicou, kde je oddelenie pre 
deti a mládež a oddelenie pre dospelých a požičovňu. 
Čitateľ má prístup do knižnice na základe čitateľského 
preukazu. Knižnica poskytuje služby bez ohľadu na poli-
tickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. 
Zápisné v našej obecnej knižnici je určené podľa veku 
t.j. od šesť do pätnásť rokov je to 0,40€, od pätnásť ro-
kov 0,80€ na jeden kalendárny rok. Knižničný fond tvorí 
7225 ks knižných jednotiek a v menšom počte aj časopi-
sy. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia 
obce. Doplňovanie knižničného fondu je zamerané hlav-
ne podľa požiadaviek čitateľov. Ďalšie zaujímavosti o 
práci v knižnici, ktorá je krásna, ušľachtilá a prináša ra-
dosť, ktorá spočíva najmä v pokojných tváričkách našich 
detí, mladých i tých skôr narodených, budem v takejto 
forme predkladať tým, ktorí do knižnice prísť nemôžu.                                    
   Za to, že mám takúto možnosť, veľmi pekne 
ďakujem starostovi obce Mgr. Ľubomírovi Hrehovi. 
                                           Tegzová Ľudmila-knihovníčka

                                                                                                           

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V mesiaci marec, častejšie ako inokedy, pri-
chádzajú do obecnej knižnice žiaci ZŠ so svojimi 
učiteľmi, aby sa oboznámili s tým, čo všetko im naša 
knižnica môže ponúknuť. A prečo v marci? Pretože 
marec je mesiac knihy. Dozvedeli sa, ako sa môžu 
stať našimi čitateľmi, aké je zápisné, čo všetko sa 
môžu v knižnici dozvedieť. Naši malí škôlkári si tiež 
našli cestu do obecnej knižnice. Keď som im pove-
dala, že táto miestnosť je zázračná a plná pokladov, 
sprvu len neveriaco pozerali. Ale keď sme si ukázali 
rozprávkové knihy o princeznách, leporelá Myšiačik 
ňufáčik nechce chodiť do škôlky, Požiarnik, Farmár a 
stavbár - uverili, že v knihách sa nachádzajú ozajst-
né poklady. A ich veselé a žiarivé očká boli prísľu-
bom, že sa do knižnice určite vrátia.    

                                     Ľudmila Tegzová knihovníčka                                                                   

Znenie krížovky z prvého vydania:“ Či je leto a či 
zima števica je vždycky prima“. Šťastní výherco-
via : Marta Horná č.d.307, Mária Selecká č.d.194, 
František Pišta č.d.414. Odmenu za správne vylúš-
tenie tajničky si môžu výhercovia prevziať osobne 
na Obecnom úrade u p. Kováčovej. 

 

Úspechy žiakov Základnej školy 

Aj tento školský rok nás naši žiaci úspešne reprezentova-

li a reprezentujú na súťažiach. Prinášame stručný pre-

hľad umiestnení: „Šaliansky Maťko“ (okresné kolo) 

19.1.2012 - 3.miesto Vladimír Štefanko 2.A, Kamila Mitrá-

šová 6.B. „Olympiáda z ANJ“(obvodové kolo)  

17.1.2012 - 5.miesto R. Kachman 9.A. “Matematická 

olympiáda“(obvodové kolo) 25.1.2012 - 3.miesto M. 

Kolesárová 5.B, úspešní riešitelia: L. Vravcová 5.A, J. 

Džama 9.A, A. Vravcová  9.A. „Dejepisná olympiá-

da“(obvodové kolo) 1.2.2012 - 5.miesto S. Onderová  

9.A, 12.miesto K. Juhaščíková 9.A. „Geografická olym-

piáda“(obvodové kolo) 7.2.2012 - úspešní riešitelia: V. 

Vasiľovová  5.A, L. Vravcová 5.A, E. Dvorjaková 6.A, N. 

Sabová 6.A, K. Kolesárová 8.A, P. Vravcová 8.A, A. Vrav-

cová 9.B. „Fyzikálna olympiáda“ (okresné kolo) 

15.3.2012, kategória F (8 ročník) - 1. miesto Daniel Brin-

da 8.A, 5. miesto Martin Bendík 8.A. A niečo zo športu: 

„Basketbal dievčatá“ (obvodové kolo) 7.3.2012 - 

4.miesto G. Gajdošová 9.B, A. Mitrášová 9.B, D. Puchei-

nová 9.B, N. Miženková 9.B, K. Kolesárová 8.A, Z. Vravco-

vá 8.A, K. Repjaková 8.A, K. Sabová 7.A. „Futbalový tur-

naj Hanušovce nad Topľou“ - 3. miesto A. Tkáč, E. Fiľo, 

J. Sivák 7.A, M. Haľko, M. Rozkoš 9.A, M. Turanský, M. 

Sukovský, J. Malík, D. Hreha, M. Dobranský 9.B. „Súťaž 

hliadok CO - Zámutov“  22.9.2011-  2.miesto G. Gajdošo-

vá, A. Dzivák  9.B, K. Juhaščíková, J. Džama 9.A. „Cezpo-

ľný beh“ (okresné kolo) 05.10.2011 - 7.miesto G. Gajdošová, 

A. Dzivák, M. Dobranský 9.B, K. Juhaščíková 9.A. „Bas-

ketbal chlapci“ (obvodové kolo)  8.3.2012 - 2 miesto - M. 

Haľko, J. Džama 9.A, J. Malík, M. Dobranský, D. Hreha 9.B, 

D.  Džama  6.A,   D. Kaščák, P. Pivovarník 8.B, A. Vasilišin 

8.A.                                        PaedDr. Veronika Pradová                                                                               
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ZLOSOVATEĽNÝ KUPÓN 

MENO:..............................................       

PRIEZVISKO:.............................................. 

ADRESA:....................................................... 

ZNENIE TAJNIČKY:............................................................................ 

.......................................................................... 

 

Navrhované  3 varianty rýchlostnej komunikácie - modrá, zelená okolo Tople a červená popri železnici                           

( Farebne zobrazené navrhované varianty rýchlostnej cesty nájdete na internetovej stránke obce- www.bystre.ocu.sk) 

 

 

          Vyplnené  zlosovateľné kupóny odovzdajte na Obecnom úrade, alebo v obecnej knižnici p. Tegzovej 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

                                                                                                                                    

 

NIE BOSÁ 
ZNAČKA 

LAKU 
NA VLASY 

AZDA 
ZNAČKA 
FOOTU 

POMÔCKY: 
BOOLE 
ERILON 
EVRE 

STRMÁ 

AMATÉR. 
ATLET. 

ASOCIÁCIA 
AMERIKY 

NAM 
NEWS 

NETWORK 

ČASTI 
PEVNINY 

NÁRODNÁ 
KNIŽNICA 

INICIÁLKY Y. 
YEMINIHO 

MUŽSKÉ 
MENO 

    

PORIADAČE 
SPISOV 

      
HORSKÁ 

BYSTRINA 

1. ČASŤ 
TAJNIČKY 

           

BIZMUTID 
URANU 

   

CUDZIE MUŽ. 
MENO 

     
2. ČASŤ 

TAJNIČKY 
ŽENSKÉ 
MENO LÁSKA 

(ANGL.) 

CHEM. ZN. 
TANTALU 

  

DRUH 
ŤAVY 

    

RADIO FREE 
EUROPE 

   
MENO HERCA 

RACKA 
PÁV 

(ESPER.) 

VYTVORENÁ 
Z ÁRIÍ 

      

ZDRUŽENIE 
PODNIKOV 

    

ZÁNIKY 

POMÔCKY: 
IROBO 
UMEA 

BYTIE 

EČV OKR. 
LEVICE 

   

ŽENSKÉ 
MENO 

     
SÍDLO 

POBR. SLON. 
MALÁ 
NANA 

3. ČASŤ 
TAJNIČKY 

    

ZLOZVYK 

     
ŠVÉDSKE 

MĚSTO STAVITEĽ 
ARCHY 

MENO 
IRENY 

   

PREDLOŽKA 

    

CHEM. ZN. 
LUTÉCIA 

  
EČV OKR. 
BRUNTÁL 

ZÁKLADNÁ 
ČÍSLOVKA 

PREDLOŽKA   

PEŇAŽNÉ 
POUKÁŽKY 

    

KATEDRÁLA 

   
NÁZOV 

HLÁSKY N 
SORTA 

HROZNA 

POĽSKÝ 
TANEC 

      

RIEKA VO 
FRANCÚZSKU 

    

TLAPA 

1000 KG     
ÚDAJE NA 

DOPISE 
      

 

ČASŤ 
RASTLINY 

    PRINÁŠAJ 

ZÁHRADNÁ 
BESIEDKA 

     

KRÁTER 
NA MESIACI 

     

AIR 
NATURA 

  
ZNÍŽENÝ 

TÓN E 
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Recepty našich babičiek               Jeden  veľkonočný  vtip 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

             SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 
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Porichtujme še gazdine na Veľku noc 

 Jaka by to bula veľká  noc, kebi gazdine 
jedna pred druhu nevidumovali recepti na sirec, 
pasku, cviklu, žebi jedna prebehla druhu. Ale 
tak vam povim, najlepše recepti tote co išče 
našo babi robili. A teraz vam ich ponukame:  
 Sirok : Na 10 vajca nam treba 1 liter 
sladkoho mlika, kuščok soli a 1 polivkova lažka 
krištalovoho cukru. No a varime ho tak, že do 
harka nalejeme pol litra mlika a mišame 
z drevenu varišku, žebi nam neprihorelo.Druhi 
pol litra mlika ulejeme do misky a do mlika roz-
bijeme 10 vajca, pridame 1 polivkovu lažku 
krištaloveho cukru, kuščok soli a poriadne s 
metelku roztrepeme. Tak toto prilejeme do ho-
rucoho mlika u harku a vjedno mišame, naj 
pomali vre. Furt mišame z drevenu varišku, až 
dokedy še nespoja vajca z mlikom. Kec už 
vidzime, že še robia take jak hrudki a ostava len 
servatka, tak precadzime. A to tak, že na driš-
ľak, u ktorim cedzime rezanki, dame taki ridše 
placenko a na toto scedzime. Dobre posciska-
me a zaviažeme zo šnurkom do hrudki. Zave-
šime na ručku drevenej varišky naj dobre odce-
če.Vecka z placenka vibereme von, dame do 
kajstronka a položime do ceplej ruri, žebi še 
hrudka kuščok pripekla, ale lem žebi dostala 
taku šumnu žultu skuročku. No a hrudka je 
hotova.  
 Dobrej šunki, veľo vajec, k tomu chleba 
krajec. Do pohára vínečka a veľa zdravíčka. 
Tým čo noša sukničky, veľa vodičky. Tým čo 
noša nohavice, veľa dobrej šlivovice.  

                                    

SPOMÍNAME NA NAŠICH ZOSNULÝCH 

(január-marec r.2012) 

 1. Ján     Soták                        60r.   

 2. Anna   Hrehová                   83r. 

 3. Mária   Chmeľovská           75r.                                        

VÍTAME NOVÝCH SPOLUOBČANOV 

(január-marec r.2012) 

Filip Gajdoš Sebastián Gabčo 

Štefan Ján Dezsö Michaela Kováčová 

Michal Kentoš Jakub Nič      

Lucia Demčáková Noemi Perunská 

Barbara Fiľová Matúš Antol 

 

NAŚI   NOVOMANŹELIA  január-marec r. 2012       

 

Jozef    Fiľo           -  Iveta  Bertová                                   

Radoslav Jedinák - Lenka Chmeľovská                       

Radoslav Husák   -  Adriana Dávidová 

 

 Otec  volá synovi:  - Synu, 
s mamou sme sa rozhodli , že sa 
po 40-tich rokoch manželstva 
rozvedieme. Už to nemá zmysel. 
Prosím Ťa, vysvetli to svojej ses-
tre. Ja to nedokážem! - Syn volá 
okamžite sestre a nasleduje bojo-
vá porada. O hodinu volá späť 
otcovi. - Otec, prosím Ťa, zatiaľ nič 
nepodnikajte ! Prídeme aj so ses-
trou na Veľkú noc! Porozprávame 
sa.- Otec zloží telefón a hovorí 
manželke.- Tak, deti predsa len 
prídu na Veľkú noc. Čo si ale 
vymyslíme na Vianoce?                                 

Začala jarná, odvetná časť IV. futbalovej ligy  

 Zimnú prípravu sme začali 13. januára striedavo v 
telocvični a v teréne. V tréningu som sa rozhodol klásť 
dôraz na vysokú fyzickú prípravu hráčov, obnovovanie a 
upevňovanie technickej stránky herných činností, zvý-
raznenie koncepčných predpokladov hry a indukovanie 
morálnych vlastností v obsahovej stránke. Trénovali sme 
dvakrát týždenne, v utorok a v piatok. Disciplína bola na 
dobrej úrovni. Vrchol prípravy sme dosiahli na trojdňo-
vom sústredení v Pavlovciach, kde bol 17- členný hráč-
sky káder. Odohrali sme 11 prípravných zápasov s bi-
lanciou 7 výhier a 4 prehry so skóre 21:17. Zmenil som 
aj systém hry, kde sa mužstvo  musí naučiť hrať v zá-
kladnom rozostavení 4-2-3-1. Je na to potrebný čas a 
trpezlivosť, aby si hráči na tento systém zvykli. Ja osob-
ne verím, že to časom príde, dostavia sa výsledky a 
priaznivci futbalu v našej obci budú spokojní. V posledný 
marcový týždeň sme odohrali prvý majstrovský futbalový 
zápas s mužstvom z Jasenova. V zápase sme si dali za 
cieľ získať prvé majstrovské body, ale  žiaľ, aj napriek 
dobrému hernému prejavu sa nám to nepodarilo. Chlapci 
boli z tejto prehry v kabíne veľmi sklamaní a nešťastní, 
pretože veľmi chceli dokázať našim divákom, ktorých 
bolo na zápase vyše 200, že futbal vedia hrať. Je po-
trebné tomuto mužstvu poskladanému z mladých a hlav-
ne domácich hráčov fandiť a veriť, že už v nasledujúcom 
zápase sa nám podarí získať prvé body.  

                                                         Tréner Michal Barna 

POZOR - možnosť inzercie          

 Ponúkame podnikate-

ľom, živnostníkom, firmám 

možnosť inzercie a propagá-

cie firiem a ich výrobkov v 

našom štvrťročníku. Pod-

mienky možnosti inzercie si 

môžu prípadní záujemcovia 

dohodnúť na obecnom úrade 

v Bystrom. 

mailto:novinybystre@gmail.com.Redakčná
mailto:novinybystre@gmail.com.Redakčná
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