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Deň matiek je už za nami, ale naši 
„malí básnici“ z knižnice, pripravili 
zopár krásnych slov všetkým mam-
kám v obci.                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vážení spoluobčania! 

        Prihováram sa k Vám  prostredníctvom Bystrianskych novín  už po tretí 

krát. V každom čísle sa snažíme stručne priblížiť činnosť v našej obci, ako aj 

oboznámiť Vás občanov  s plánovanými aktivitami, ale aj s prácou, ktorá 

bola v obci  vykonaná. Nie je ľahké dať všetko do pár riadkov , ale je prí-

jemné pre mňa, ako pre starostu obce, aj takouto formou sa Vám prihovoriť.  

        Pred nami je leto, ktoré je obdobím oddychu , čo je spojené 

s patričnými činnosťami. Akousi štartovacou métou pre začiatok leta je 

ukončenie školského roka vo vzdelávacích inštitúciách. Inak to nebolo ani 

v našej obci. V predškolských zariadeniach  bol ukončený školský rok sláv-

nosťami, pri ktorých sa deťom rozdali osvedčenia o ukončení pred primár-

neho  vzdelávania a žiaci v základnej škole si prevzali svoje polročné vý-

sledky vo forme vysvedčení. Tieto chvíle sú dôležitými medzníkmi pre deti 

a žiakov, ako aj pre ich rodičov a širokú verejnosť. Po týchto záležitostiach 

sa pokojne môžu začať prázdniny, ku ktorým neodmysliteľne patria letné 

športy a činnosti, 

ktoré z týchto dní 

vytvoria chvíle 

plné zážitkov. Je 

potrebné počas 

týchto dní dbať 

na bezpečnosť 

zo strany detí, 

ako aj zo strany 

dospelých. Ve-

rím, že opatrnosť 

bude mať počas 

týchto aktivít 

svoje miesto 

počas každého 

dňa. 

         V tomto 

mesiaci v našej obci budú organizované aj kultúrne podujatia, na ktoré Vás 

z tohto miesta srdečne pozývam a teším sa na Vašu účasť , ktorá nám 

umožní prežiť spoločné chvíle. 

 Dovoľte mi teda aj prostredníctvom novín zaželať Vám všetkým pokojné 

letné dni, ktoré budú prežité v zdraví a v pokoji. Deťom a žiakom prajem 

krásne prázdniny, ktoré im prinesú mnoho príjemných zážitkov.  

                                                                       S pozdravom starosta obce 

 

       BYSTRIANSKE  NOVINY 

Tretie prázdninové  vydanie Bystrianskych novín?       

Výborne, už je najvyšší čas - sú tu predsa prázdniny ! 

DEŇ  MATIEK                     
„Moje  ďakujem  patrí  tebe  mami,                                                                                                                                                                     

anjel  s  krídlami  bielymi.                                                                                                                                      

Máš  na  rukách  i  v  očiach  písané,                                                                                                                                                                            

idol  pre  nehu  a  pre  lásku.                                                                                                                                                                           

Noc  meníš  v  deň  a peklo  v  nebo,                                                                                                                                                                                    

keď  usmievaš  sa  alebo  plačeš,                                                                                                                                                

a  rozdávaš   tak  kúsky  seba.                                                                                                                                                                                                    

Už  z  toho  mám  v  hlave  zmätok.                                                                                                                                                                              

Štátny  sviatok,  či  deň  matiek.                                                                                                                                                                                        

Bez  mamky,  by  som  sa  nenarodil,                                                                                                                                               

bez  mamky  by  som  nič  neurobil“. 

Na  lúke   kvitne  kvetina,                                                                                                                                                                                  

vonia  ako  všetky  krásy  sveta,                                                                                                                                                             

je  jemná,  nežná,  jediná,                                                                                                                                                                                                                     

to  pre  Teba  tu  vykvitla. 

Ja  chcel  by  som  ti  ju  venovať,                                                                                                                                                                                                             

k sviatku  všetkých  sviatkov  priať.                                                                                                                                                                                                           

Snáď  budeš  sa  z nej  radovať,                                                                                                                                                                                      

maminka   moja  mám  ťa  rád !!! 
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SPRÁVY Z OBECNÉHO ÚRADU 

Vážení spoluobčania ! 

    Čas uteká ako voda. Ani sme sa nenazdali a 

máme tu  III. vydanie novín. Deň po dni, týždeň po 

týždni a mesiac je za nami. Keď sa obzrieme dozadu  a 

všimneme si, že sa za ten čas urobilo veľa práce. V 

objekte ZŠ Bystré boli dokončené šatne, na ktoré sa 

žiaci dlho tešili. Obec svojpomocne doposiaľ opravila  

poškodené veľkoobjemové kontajnery, zabezpečila 

výrobu orientačných čísel a zabezpečila ich doručenie 

majiteľom budov. Zároveň opravila bočné schodisko na 

objekte Domu Nádeje, taktiež popraskané omietky vo 

vnútri objektu a dokončila  chodník a oplotenie cintorína, 

zhotovila zábradlie okolo príjazdových ciest cintorína. 

Úspešne sme ukončili projekt z programu revitalizácie 

krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Obec 

uvedený projekt realizovala sama, svojpomocne v spo-

lupráci s Obecným podnikom služieb s.r.o., pričom do 

programu bolo zapojených 12 občanov obce Bystré. 

Pokračujeme v projekte na podporu zamestnanosti na 

realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na 

riešenie následkov mimoriadnej situácie, kde sa obci 

podarilo zabezpečiť 6 pracovných miest. Obec pokraču-

je vo zveľaďovaní svojho majetku na sídlisku a to tým, 

že sme začali s opravou a náterom oplotení, ktoré sa 

nachádzajú okolo obytných blokov. Oplotenia sú majet-

kom obce. Skoro všetky doteraz vykonané práce, či už 

na oprave obecného majetku, alebo pri jeho údržbe boli 

vykonané svojpomocne, čiže zamestnancami obce.     

Život na Obecnom úrade funguje v plnom tempe. Podali 

sme dve žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu SR na revitalizáciu 

materských škôl v roku 2012. Projekty doposiaľ neboli 

vyhodnotené.  Boli  podané  žiadosti k projektom  „ Ko-

munitné centrum  v obci Bystré“,  „Rekonštrukcia chod-

níka a oddychových zón na ul. Pod Stavencom,  „Re-

konštrukcia strechy na objekte MŠ 172 na ul. Školskej“. 

V tomto období sa realizuje projekt „Rekonštrukcia ve-

rejného osvetlenia“. 

  Je tu jún, posledný mesiac  v školskom roku. 

Naše deti čaká vysvedčenie za ich vykonanú prácu a 

usilovnosť v škole. Čakajú ich vytúžené prázdniny a nás 

dospelých dovolenkové obdobie. Prajem  nám aj Vám, 

aby sme  ich prežili v zdraví a pohode, aby sa naše deti 

mohli spokojne vrátiť do svojich tried a my do svojej 

práce. 

                                                                                                                              

       prednostka Ocú Mária Vravcová 

                                                                                                                                                                      

 

                               Deň matiek oslávili aj naši najmenší 

 

 Kalendár nám opäť signalizoval druhú májovú nedeľu, keď 

sme s našimi deťmi s radosťou v srdci oslavovali jeden                                                                                 

z najkrajších rodinných sviatkov  roka – Deň matiek. Každý z nás 

svojej mamičke a starej mamičke celkom iste osobne priniesol 

aspoň kytičku kvetov ako symbol vďaky. A tí, ktorí ju už nemohli 

osobne pozdraviť, pohladkať, sa určite zastavili na cintoríne, 

položili na jej hrob kyticu a zapálili sviečku na jej pamiatku... Vie-

te, že Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom, ale vznikol 

veľmi dávno, už 250 rokov pred Kristom?  Za národný Deň ma-

tiek začala kampaň Anna Jarvisová v Spojených štátoch americ-

kých začiatkom 20. storočia. Napadlo jej to  vtedy, keď uplynul 

rok od smrti jej milovanej matky. Bolo to 10. mája 1908.  O 

rok neskôr si vďaka podpore Cirkvi v americkom meste Graf-

ton ľudia v celej Philadelphii  pripomenuli Deň matiek.  Od 

roku 1911 ho už oslavovali takmer v každom štáte USA a 

onedlho sa stal oficiálnym sviatkom. Čoskoro sa tento sviatok 

dostal aj do Európy a od roku 1923 sa oslavuje aj v Maďarsku, 

a to v 1.májovú nedeľu. Inde sa slávi vždy v 2.májovú nedeľu 

a v tento deň si ho pripomínajú aj Slováci.  A či viete, aký kvet 

sa stal symbolom Dňa matiek? Najobľúbenejšie kvety pani 

Anny Jarvisovej – biele klinčeky – sa stali symbolom tohto 

dňa. Predstavujú totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materin-

skej lásky ako daru. Preto nezabudnite, milí spoluobčania, 

malí  i veľkí, potešiť svoju matku a starú matku v Deň matiek 

aspoň jedným bielym klinčekom a milým, nežným slovom...      

                prednostka Ocú Mária Vravcová 
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 POSLEDNÉ ZVONENIE  A SÚ TU .... ???  No predsa prázdniny! 

 

  Zvoní posledné zvonenie, hlási koniec šk. roka 2011/2012. Čo povedať? Už 

v predchádzajúcich číslach novín sme spomínali úspechy našich žiakov. Teraz ich 

doplníme. Žiaci nás úspešne reprezentovali na týchto súťažiach: 

Fyzikálna olympiáda (obvodové kolo) 15.03.2012 – 1. miesto - D. Brinda 8.A, 

úspešný riešiteľ M. Bendík 8.A 

Chemická olympiáda (obvodové kolo) 22.03.2012 – úspešní riešitelia – J. 

Džama, R. Kachman,9.A 

Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo) 29.03.2012 – 1. 

miesto – M. Manigati 3.A, V. Vasiľovová 5.A, 2. miesto – 

B. Majherová 4.B, 3. miesto – Z. Vravcová 8.A, Čestné 

uznanie za čistotu materinskej reči-  K. Mitrášová 6.B 

Minifutbal 24.4.2012 - Molitoris J., Pešta P., Mitráš S., 

Oľha M., Kmec D., Gritters L., Peleščák B., Bašista D., 

Fedor P., Barna S. 

Výtvarná súťaž „Hasičská technika dnes 

a v minulosti“ 1. miesto – S. Juhaščíková 7.A, 2. miesto 

– J. Štofanová,  3. miesto – M. Sciranková 9.B 

Detský výtvarný Vranov – 1. miesto – K. Juhaščíková 

9.A 

Súťaž CO (krajské kolo) – Juhaščíková K., Gajdošová 

G., Dzivák A., Džama J. 5. miesto 

Hádzaná chlapci (obvodové kolo) – 3. miesto – M. Haľko 9.A, J. Džama 9.A, J. Malík 9.B, D. Hreha 9.B, K. Grit-

ters 8.A, S. Moravský 8.A, A. Vasilišin 8.A, D. Kaščák8.B, Š. Oľha 9.A   

Biologická olympiáda (obvodové kolo) – úspešný riešiteľ – K. Kolesárová 8.A 

„Plameň 2012“ (okresné kolo)18.5.2012 - 1. miesto chlapci: B. Leško 7.B, Ľ. Oľha 7.B, J. Buchaľ 2.A, M. Oľha 

4.B, M. Hric 2.A, S. Kovaľ 1.A, A. Dzivák 9.B, S. Moravský 8.A, L. Gritters V.A, M. Rozkoš 4.A, T. Hric 2.B, Š. 

Oľha 9.A  

1. miesto dievčatá: K.Oľhová 6.B, J. Jakubková 5.A, J. Onuferová 5.B, V. Buchaľová 4.A, T. Hricová 4.A, D. 

Hrehová 4.A, E. Valašíková 4.A, D. Molitorisová 1.A, E. Lešková 3.A, M. Foltinová 2.A, T. Balogová 5.A 

Beh mjr. Kukorelliho 7.5. 2012 – 1. miesto – A. Dzivák 9.B, G. Gajdošová 9.B, 2. miesto A. Kmecová V.B, K. 

Juhaščíková 9.A, 3. Miesto B. Mitráš 7.A 

   

  Ako vidíme, máme šikovné deti, ktoré nás úspešne reprezentovali na súťažiach. Ďakujeme! 

Okrem súťaží sme organizovali rôzne akcie. Pripomenieme si aspoň niektoré: Deň vody, kolobeh vody v prírode, jej 

znečistenie a plytvanie s ňou. Výsledok – veľmi dôležitý pre náš život – šetrenie vodou! 

 Ďalšia pekná akcia – Deň Zeme – vyčistime si svoju krajinu. Aj tu každý priložil ruku k dielu. Deň rodiny spoje-

ný s oslavou Dňa matiek a Dňa otcov sme si pripomenuli akadémiou v Kultúrnom dome v Bystrom, kde ste boli všetci  
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srdečne pozvaní. Kultúrny program, ktorý pripravili žiaci s láskou bol pestrý a pekný. Mali sme besedu s poľovníkom, 

besedu o vtáctve, ale aj besedu o SNP. 

 V našej škole máme bohatý a pestrý život. Oddýchnuť si potrebujú žiaci a predovšetkým učitelia. Okrem učenia 

a rôznych aktivít sme sa snažili v spolupráci s obecným úradom  zušľachtiť aj školu. Môžeme sa pochváliť novými 

šatňami, ktoré začneme používať v novom školskom roku 2012/2013. Tým sa nám zväčšili a otvorili priestory chodieb, 

ktoré sa v tomto čase vynovujú. 

  

 Pred nami sú prázdniny, dovolenky. Prajem  všetkým ich príjemné prežitie a hlavne aby sme sa všetci 

3.septembra  2012 stretli zdraví, oddýchnutí, plní elánu a energie do nového školského roka 2012/2013.                                                                                        

                  riaditeľka školy: PaedDr. Veronika Pradová                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
       V dnešnom historickom okienku si pripomenieme naše staré 
mlyny a tkáčsku dielňu. Nemáme presný záznam o tom, kedy sa 
na území obce postavil prvý mlyn, ale už v 16. storočí sa spomína-
jú v listinách dva pravdepodobne vodné mlyny. Ich majiteľmi bola 
rod. Szegyhyovcov a mlyny boli postavené pri Hermanovskom 
potoku- jeden hore a druhý dole. V roku 1824 sa spomína aj Fran-
kov mlyn na lužinoch pri Topli. Tento mlyn na Topli neskôr úplne 
zanikol. V roku 1869 boli v obci už tri mlyny. Okolo roku 1870 dal 
postaviť mlyn aj Otto Liszka a v roku 1884 piaty mlyn postavil Ko-
loman Szeghy. V roku 1897 na mieste, kde stál vodný mlyn Otta 
Liszku, dal postaviť parný mlyn Ján Hamza. V roku 1931 dala vdo-
va Anna Hamzová pri mlyne postaviť aj parnú pílu - gáter. Z ďal-
ších mlynov v obci dal Juraj Virba v roku 1928 po zbúraní starej 
budovy postaviť nový mlyn na vodný a motorový pohon. Ján Hre-
ha(Onufer) vo svojom mlyne v roku 1924 zmenil pohon z vodného 
na parný a v roku 1933 z parného na motorový. Od roku 1936, 
kedy bol mlyn rekonštruovaný, bola pri mlyne i píla. V súčasnosti 
sa nám z piatich mlynov zachovali len budovy troch (mlyn Juraja 
Virbu, parný mlyn Jána Hamzu a mlyn Andreja Ihnáta). Ani jeden z 
nich už nie je v prevádzke. Už len hádam naši najstarší spoluob-
čania by nám vedeli čo to povedať o jedinej tkáčskej dielni, ktorá 
bola v našej obci  v rokoch 1886-1890. Hoci jej trvanie bolo krátke, 
zanechala nám pomenovanie časti obce, ktoré trvá dodnes. Tkáč-
ska dielňa sa nachádzala na kraji obce neďaleko štátnej cesty Prešov - Vranov a pracovali v nej tkáči Ján Pleva, 
Teodor Zavartkay a Anton Zavartkay. Na lúke vedľa dielne sa plátno bielilo. Voda sa nosila z Hermanovského poto-
ka. Keďže nemecky sa povie bielidlo - „die Bleiche“ a naši starí rodičia si to v šariščine premenovali na „Blich“, po-
menovali túto časť našej obce „Blichavka“. Tkáčska dielňa z dôvodu finančných ťažkostí v roku 1890 ukončila pre-
vádzku. Koncom 19. stor. bola krčma, ktorá stála v blízkosti miesta, kde sa bielilo plátno pomenovaná na Blichavku. 
Majiteľom krčmy bol vtedy Móric Šalamonovič. Neskôr v 20-tych rokoch 20. storočia odkúpil krčmu Andrej Bašista. 
Potom tam dlhší čas bol obchod s potravinami a pohostinstvo. V súčasnosti ani obchod ani pohostinstvo nejestvuje 
                                                                                                                                                                         JO 

            Historické  okienko 

      Hore Virbov mlyn, dolu Parný mlyn 
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Ako sa rodila Materská škola sídlisko 311. 

Ako sa rodila materská škola na sídlisku? Ťažko! 

 Postavilo sa nové sídlisko s novými bytmi a najpotrebnejším občianskym vybavením. V hornej časti obce bolo 

odrazu veľa mladých ľudí s malými deťmi. „Chcem ísť do práce!“ zahlásila nie jedna mamička. Ale čo s malým dieťa-

ťom? V dolnej časti obce bola MŠ, kde rodičia začali vodiť svoje deti, ale bolo to ťažké. Veľa detí, málo voľných miest. 

Žiadne autobusové spojenie, žiadne osobné auto. Bola to 

ťažká doba, a preto nastal tlak na obecných funkcionárov 

pomôcť mladým rodinám. Preto sa v roku 1958 zriadila jed-

na trieda predškolského zariadenia a jedna trieda jaslí na 

sídlisku v bytoch v bytovke č.     pri ihrisku. Na prízemí bola 

MŠ a na poschodí detské jasle. Dokončovali sa ďalšie by-

tovky a bytov aj s mladými rodinami a samozrejme i s deťmi 

stále pribúdalo. Začala sa budovať dvojtriedna MŠ na sídli-

sku. V  novej budove bola v roku 1962 k radosti rodičov 

a najmä detí otvorená  dočasne len jedna trieda. Vo voľnej 

časti MŠ bola dočasne družina ZŠ, kde chodili na stravu aj 

žiaci poľnohospodárskeho učilišťa. Začiatok bol podobný 

ako u mladých rodín. Byt pekný, ale prázdny. Tak to bolo aj 

s materskou školou. Z tohto dôvodu sa nepotrebný 

nábytok z MŠ – obec presunul na sídlisko. Trieda na 

sídlisku bola spravovaná riaditeľkou z obce. Pomôcok 

nebolo žiadnych, hračky opotrebované, staré, nábytok 

použitý... Detí stále pribúdalo, jedna trieda nestačila, 

družina sa musela presťahovať do dobudovaných prie-

storov v ZŠ. V budove materskej školy sa mohla otvoriť 

druhá trieda. Stalo sa tak 1.9.1965. Do funkcie riaditeľ-

ky bola menovaná p. Anna Dobošová, ktorá riadila ško-

lu až do odchodu do dôchodku 30.8.1989. Počas týchto 

rokov sa do školy zakúpil nový nábytok, hračky, pomôc-

ky na pobyt vonku, hojdačky, šmýkačky, pohyblivý va-

lec, kolotoč, vonkajšie kolky, preliezky, vybudovalo sa 

pieskovisko, dopravné ihrisko, umelý kopec na prelie-

zanie, sánkovanie a lyžovanie. Zakúpili sa deťom lyže, 

sane, trojkolky, kolobežky... 

Detí stále pribúdalo, triedy boli preplnené. V každej triede bolo po 35 detí, čo bolo už záťažou na psychiku uči-

teliek aj detí. Do tried sa mohli prijímať iba deti zamestnaných matiek a deti v predškolskom veku. Samozrejme museli 

sa zaškoliť všetky cigánske deti predškolského veku. Staršie rodiny sa odsťahovali do novopostavených rodinných 

domov a príliv mladých rodín s malými deťmi pokračoval. Tlak na zaškolenie detí v MŠ bol stále väčší a väčší. Neza-

mestnané matky museli svoje deti vodiť do materskej školy v obci, ktorá v tom čase nebola vyťažená. Tlak 

o umiestnenie deti v MŠ na sídlisku bol už taký silný, že Miestny národný výbor (terajší obecný úrad) rozhodol vybu-

dovať v „akcii Z“ prístavbu k MŠ s jednou triedou. Od 

1.9.1984 sa materská škola na sídlisku stala trojtriednou 

s počtom detí 95 vo veku 3 - 6 rokov. 

Počas týchto rokov sa v materskej škole vystrie-

dalo veľa učiteliek. Od roku 1965 do roku 1989 v MŠ 

pracovali: učiteľky - Anna Dobošová, Eva Ladomerská, 

Eva Tomaščiková, Naďa Barnová, Helena Polčová, Marta 

Fuchsová, Darina Krauspeová, Mária Mogišová, Anna 

Hričaková, Helena Deáková, Viera Vagaská, Anna Gdo-

vinová, Mária Kováčová, Anna Gogová, Eva Kmecová, 

Mária Vašková, Emília Petričková, Eva Havrilová, Anna 

Tkáčová, Zdena Šumberová..., 

upratovačky - Anna Kráľová, Mária Ondeková, Helena 

Sabová, 

kuchárky - Božena Pipiková, pomocnica kuchárky Anna  
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Bindasová. Neskôr sa pomocnicou stala Anna Kráľová, po nej Marta Pastirčaková, 

vedúca stravovne - Terézia Fecková, po nej Darina Packová, 

kurička - Mária Michalčová, neskôr Margita Sobotová. 

V škole stále panovala súdržnosť, stála snaha o vylepšovanie práce s deťmi. Už za týchto čias sa organizovali 

rozprávkové odpoludnia, karnevaly, dni otvore-

ných dverí, kde sa rodičia oboznámili s výchovou 

ich detí v MŠ, metodické združenia, organizovali 

sa brigády na odstraňovanie porúch v MŠ, na 

skrášlenie okolia, ale aj interiéru. Pripravovali 

a organizovali sa spoločné sánkovačky rodičov 

a detí, hľadanie rozprávkových bytostí v lese, 

výlety. Učiteľky všetkých troch materských škôl –

MŠ - 311 sídlisko, MŠ 172 obec, MŠ s DJ pri JRD 

v Bystrom - nacvičovali pre deti spoločné divadlá, 

s ktorými boli úspešné na rôznych súťažiach 

a prehliadkach. Rodičia boli vďační za všetky akti-

vity, na ktorých sa s radosťou zúčastňovali a zve-

rejňovali to v novinách a časopisoch. Materská 

škola veľmi živo spolupracovala aj s Materskou 

školou v Novom Měste na Morave až do odchodu 

p. Dobošovej do dôchodku. Spolupráca spočívala 

vo výmene pedagogických skúseností, nápadov, 

učebných pomôcok a pracovných listov, ktorých 

bolo stále nedostatok. Ale boli to aj vzájomné 

návštevy. 

Na tradíciu spolupráce materskej školy 

a rodiny nadviazali aj ďalšie riaditeľky materskej 

školy 311 sídlisko p. Darina Gajdošová a súčasná 

riaditeľka školy Mgr. Mária Kubová. 

 

     

                          bývalá riaditeľka Anna Dobošová                                                                                                                                                    

                                                                                                                           

 
                                                                                                www.katolickamladezbystre.estranky.sk     
 
 

           Milí spoluobčania. V druhom čísle našich novín sme písali o našich aktivitách, ktoré boli postavené na zákla-
de dobrovoľnosti niekoľkých ľudí, chcení urobiť niečo nezištné pre iných, a to všetko bolo podporované ľuďmi, ktorí 
nám pomáhali finančne či materiálne, za čo im patrí naše srdečné „Ďakujeme“. V pastoračnom dome stále pracuje-
me s deťmi, ktoré sa zapájajú do detských svätých omší a tak prispievajú k  obohateniu života nášho spoločenstva.     
Týmto by som chcel pozvať aj ďalších, ktorí by sa chceli zapojiť do našej činnosti a aj takto sa prihovárať k Bohu, 
lebo ako sa vraví - ak spievaš, dvakrát sa modlíš. Myslím, že sa to pekne ukázalo pri slávení sviatosti birmovania 
2.6.2012, keď spieval zbor dospelých, zbor rómskej mládeže a zbor rodičov a detí z Hermanoviec. Je pekné, ak v 
priebehu svätej omše vidíte spolu modliť sa a spievať starých rodičov aj mladé rodiny s deťmi. Mal som možnosť 
zažiť niečo krásne aj na púti v Čenstochovej, ktorá vo mne zanechala hlboký dojem. Dedkovia, babky, deti a vnúča-
tá, všetci sa spolu modlili a spolu sa aj piesňou prihovárali k Bohu. Určite neboli všetci hudobne nadaní, no nikto sa 
za to, ako spieva, nehanbil a ich spev museli počuť až za múrmi kláštora. Myslím si, že by sme aj my týmto, či po-
dobným  spôsobom na svätých omšiach mohli ukázať, aký je aj náš vzťah k Bohu, k ľuďom v našom spoločenstve, k 
sebe navzájom. Vieru v Boha musíme denne dokazovať svojím prístupom k životu, porozumením jeden k druhému, 
aby už z prvého stretnutia bolo každému zrejmé - toto je  kresťan. Prejav našej viery by nemal končiť príchodom a 
odchodom z kostola a pokračovať až doma pri modlitbe. Musíme sa učiť prejavovať sa v našom spoločenstve, v 
každodennom živote a to každý svojím spôsobom. Niekto možno viac a niekto menej, ale ak budeme všetci robiť 
veci nezištne a zo srdiečka, ľahšie spolu zvládneme aj tie ťažšie chvíle, ktoré  nás v živote určite budú stretávať. 
Treba len úprimne chcieť. Deti a mládež našej obce chceme pozvať do nášho letného kresťanského tábora, ktorý 
pripravujeme opäť v Pavlovciach a ktorý sa uskutoční od 5.8.2012 do 10.8.2012. Je to už 5. ročník a tento rok sa 
bude tábor niesť v zamení myšlienky - Boh a ja. Všetkých našich mladých srdečne pozývame.                  JO 
                                                                                                                                                            

T A J M 
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História školstva v Bystrom  

        Vážení občania, v 1. čísle našich obecných novín 

sme Vás informovali o vývoji školstva v Bystrom až po 

obdobie vzniku OSEMROČNEJ STREDNEJ ŠKOLY 

(ďalej ako OSŠ). V závere príspevku bolo uvedené, že 

o tom, ako sa školstvo v Bystrom vyvíjalo v ďalších ro-

koch, budeme podrobnejšie písať v nasledujúcich čís-

lach. Preto v 2. čísle opisuje pani Reváková históriu a 

začiatky MŠ v našej obci. V tomto 3. čísle sa vrátime k 

histórii školstva v Bystrom a niečo si povieme o období 

zriadenia OSŠ u nás od r. 1954 do r. 1960, kedy v ce-

lom štáte školstvo prechádzalo rôznymi zmenami a 

došlo k premenovaniu škôl. Po 2. svetovej vojne 

(r.1945-1948) mala škola názov Štátna ľudová škola. V 

ČSR školy riadilo a usmerňovalo Povereníctvo školstva 

a osvety, ktoré v zmysle svojho „ZÁKONA“ v r.1948 

premenovalo základné školstvo na Národné školy. Od 

r.1954 znova dochádza k premenovaniu na Osemročné 

stredné školy s povinnou 8-ročnou dochádzkou. K týmto 

zmenám dochádzalo podľa politického vývoja v našom 

štáte - menil sa charakter školstva, menil sa obsah 

školskej náplne a menila sa dĺžka školskej dochádzky. 

Je potrebné dodať, že v rámci územnej organizácie 

spadala naša obec do Giraltovského okresu a bolo to-

mu tak až do r.1960. V apríli 1949 sa u nás začalo 

 

s výstavbou cementárne, ktorá bola uvedená do pre-

vádzky 13.2.1955. Počas výstavby, ale najmä od za-

čiatku jej prevádzky, sa počet zamestnancov postupne 

zvyšoval, a tak narastal aj prírastok školopovinnej mlá-

deže. Preto v šk. r.1954/55 bola v Bystrom zriadená 

OSŠ. V našej obci v tom čase už existovala 1 budova 

pre MŠ a 1 pre školopovinných žiakov v priestoroch, 

kde je terajší STOMEX. Budova mala iba 4 učebne a 2 

kabinety. Po zriadení OSŠ 1954/55 nižšie ročníky(1.- 4.) 

ostali v budove školy v obci a vyššie ročníky(5.- 8.) mali 

zriadené triedy v bývalých skladoch cementárne vedľa 

vlakovej stanice. Do vyšších ročníkov už chodili aj žiaci 

z Hermanoviec. Vtedy školu navštevovalo 218 žiakov 

rozdelených do 8 tried. Vyučovali ich títo učitelia: riaditeľ 

Pavol Figura, Andrej Andrijko, Eva Andrijková, Magda 

Figurová, Mária Iľaščíková, Jozef Kaža, Mária Kašiaro-

vá, Jozef Kováč a Juraj Sabol. Ako upratovačky v škole 

pracovali Anna Guľová a Mária Mäsiarová. Je potrebné 

spomenúť, že bytovky v Bystrom ešte vybudované ne-

boli a mnohí učitelia bývali v podnájme v rodinných do-

moch. V šk.r.1955/56 školu v Bystrom navštevovalo 244 

žiakov rozdelených do 9 tried. K učiteľom pribudli pani 

Irena Janetová a pani Anna Kozubaľová. V nasledujú-

com šk.r. navštevovalo školu 253 žiakov rozdelených do 

10 tried. Pre nedostatok učební 2 triedy mali vyučovanie 

popoludní. Ku kolektívu učiteľov pribudla vychovávateľ-

ka školskej družiny, pani Anna Petrášková. V priebehu 

školského roka zo školy odišla Mária Zuštinová, rod. 

Iľaščíková a na jej miesto nastúpil v januári 1957 Ján 

Havrila, ktorý sa vrátil zo základnej vojenskej služby. V 

školskom roku 1957/58 mala škola už 303 žiakov rozde-

lených do 11 tried s dvoma paralelkami. Priestory na 

vyučovanie nepostačovali, preto sa pokračovalo v strie-

davom vyučovaní. Prišli ďalší noví učitelia: Alžbeta Le-

šová a Jozef Petraško. Pani Eva Andrijková bola prelo-

žená do MŠ v Bystrom. V roku 1957 členovia učiteľské-

ho zboru spolu so zamestnancami cementárne nacvičili 

a zahrali divadelnú hru MOZOĽOVCI. Počet žiakov i 

tried každým rokom narastal. V šk.r. 1958/59 školu na-

vštevovalo 328 žiakov rozdelených do 12 tried. Z učiteľ-

ského kolektívu odišla Mária Kašiarová a prišli noví: 

Mária Beňová, Ján Labaš, Anna Verebová  a Ladislav 

Zebegney. Šk.r. 1959/60 bol posledný, v ktorom bola 

povinná 8-ročná školská dochádzka. Od nasledujúceho 

sa zaviedla povinná 9-ročná školská dochádzka. Bolo 

vytvorených 13 tried s 359 žiakmi. Naďalej bolo strieda-

vé vyučovanie, s čím neboli spokojní rodičia. Aj na ich 

podnet dochádza k výstavbe novej budovy školy na 

sídlisku. Z radov učiteľov odišli Ladislav Zebegney, An-

drej Andrijko a Juraj Sabol a prišli Božena Balíková, 

Jozefína Dudaščíková, Gabriela Dačová a Františka 

Némešpetrová. Nabudúce Vám prinesieme históriu 

vzniku deväťročnej školskej dochádzky a novej územnej 

reorganizácie okresov.                                

                         Havrila Ján 

Hore:Obecná ľudová škola r.1953, Dole: učitelia A.Čontofalský, A. 

Chalupková,A. Suchár,M. Groško,B. Grošková 
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 Rok 1957 

Mihalčin, Palatáš, Štofan, Kračunovský, Hudák,  
Kočišová, Guľová, Motyková, Palková, Švecová, Dziváková 

                                        

 

 V treťom čísle 
našich novín Vám 
chceme priblížiť vznik i 
súčasnosť nášho folk-
lórneho súboru Bys-
trančan, ktorý v našej 
obci zachováva ľudové 
tradície. Aj v dnešnej 
pretechnizovanej dobe 
sa darí skupine mla-
dých ľudí pod vedením 
vedúceho súboru pána 
Martina Haľka naše 
kultúrne dedičstvo 
nielen udržiavať ale aj 
rozvíjať. O tom, ako sa 
im to darí, sme sa 
porozprávali s vedú-
cim súboru: 

Pán Haľko, kedy vznikol súbor Bystrančan a kto bol 

jeho prvý vedúci?  

 Presný dátum založenia súboru asi nevie nikto, 

pretože sa nezachovala jeho kronika. Z rozprávania  

 

 

 

 

pani Heleny Sedlákovej (rod. Dzivákovej), ktorá bola 

spoluzakladateľkou súboru vieme, že folklórny súbor 

(ďalej FS) vznikol v druhej polovici roku 1954, pri zá-

vodnej skupine československej mládeže v Cementárni 

Bystré pod názvom Cementár. Prvým vedúcim a záro-

veň zakladateľom súboru bol Ján Fečo z Čierneho nad 

Topľou.  

Koľko členov mal prvotný súbor, kto boli jeho prví 

členovia a kedy bolo jeho prvé vystúpenie? 

 Na túto otázku je ťažko odpovedať, ale z dobo-

vých fotografií vieme, že prvé vystúpenie FS Cementár 

bolo 13.2.1955 pri príležitosti slávnostného otvorenia 

závodu Cementáreň. Prvými členmi boli páni: Štefan 

Michalčin, Ján Kračunovský, Jozef Hudák, Ján Kach-

man, Ján Štofan, Michal Palataš a členky súboru: Mária  

Palková, Margita Guľová, Helena Dziváková, Mária 

Kočišová, Mária Švecová, Helena Motyková. Je dosť 

možné, že v súbore tancovalo aj viac členov, ale neza-

choval sa o tom záznam. Prvými tanečníkmi boli za-

mestnanci Cementárne, až neskôr sa pridali aj ostatní 

občania, nielen z Bystrého. 

Ako sa vám darí v dnešnej dobe, keď ekonomická 

situácia nie je jednoduchá? 

 Kultúra nikdy nebola a nikdy nebude zisková a 

peňazí pre kultúrnu činnosť je, ako vieme, vždy málo. 

No vďaka obecnému úradu, ktorý je zároveň zriaďova-

teľom súboru, ročne absolvujeme cca 15 vystúpení na 

rôznych kultúrnych akciách, súťažiach, plesoch doma aj 

v zahraničí. 

Odkedy ste boli členom súboru a ako dlho ste jeho 

vedúcim? 

 Členom súboru som sa stal v novembri 1987, keď 

sme sa skoro po desaťročnej prestávke pokúšali obno-

viť činnosť FS v Bystrom. Som rád, že sa nám to podari-

lo a súbor existuje aj dnes. Vedúcim FS som sa prvýkrát 

stal v roku 1995, keď som zastupoval vedúceho Andreja 

Hrehu. Druhýkrát som na post vedúceho nastúpil v je-

seni roku 1999 a som vedúcim až dodnes, t.j. 13 rokov. 

Je problém v dnešnom „modernom“ svete pritiah-

nuť mladých ľudí k folklóru? 

 Je to pravda, dnes je svet veľmi pretechnizovaný 

a mladí ľudia „nemajú“ na nič čas. Lásku k umeniu, 

tancu, hudbe má každý z nás v sebe. Niekto viac, niekto 

menej. Je potrebné len skúšať tú lásku v sebe nájsť. U 

nás v obci je to ťažké, záujem o FS je dosť malý. Keď aj 

niekto do súboru príde, musí sa naučiť rytmiku, tanečné 

prvky, perovanie, klasické tance, spievať, a nie každý to 

zvládne. No ak mladý človek vydrží, určite si obľúbi 

folklór, zažije množstvo zábavy, vystúpení a zájazdov. 

Týmto by som chcel osloviť mladých ľudí, aby neváhali 

a prišli medzi nás, určite neoľutujú. 

Folklórny súbor BYSTRANČAN 
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Aké kultúrne vyžitie poskytuje súbor mladým ľu-

ďom? 

 Sú to hlavne vystúpenia pre našich občanov, 

súťaže medzi folklórnymi súbormi, folklórne plesy, za-

hraničné zájazdy, na ktorých spoznávajú nové kultúry a 

tradície.  

Akých akcií sa FS zúčastňuje v priebehu roka? 

 Každú kultúrnu sezónu začíname stavaním mája 

pred  Kultúrnym domom. Z vystúpení, na ktorých sme 

sa zúčastnili v minulom roku, spomeniem Dni Vechca, 

Partizánske chodníčky v Petrovciach, Kapušanské folk-

lórne slávnosti, Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, Folk-

lórne slávnosti v Bystrom, Hornozemplínske slávnosti 

vo Vranove nad Topľou a ďalšie  vystúpenia v malých i 

veľkých formách. V minulom roku sme absolvovali aj 

zájazd do Istanbulu v Turecku. 

Aký program pripravujete na tento rok? 

 V doterajšej činnosti sme prezentovali najmä 

šarišskú kultúru piesní a tancov. Pre rozšírenie a spes-

trenie obzoru diváka pripravujeme nový program piesní 

a tancov zo zemplínskeho regiónu. Premiéru bude mať 

u nás na Folklórnych slávnostiach v Bystrom. Pri tejto 

príležitosti chcem poďakovať starostovi obce, pánovi 

Hrehovi, za jeho záujem a pomoc pri zabezpečení no-

vých zemplínskych krojov. Využijem túto možnosť a 

pozývam všetkých na Folklórne slávnosti v Bystrom, 

kde by si občania nemali nechať ujsť rusínske spevy, 

vystúpenia našich detí a pozvaných FS. Veď hlavným 

cieľom slávností nie je len kultúrne vyžitie, ale hlavne 

zábava  a stretnutia našich občanov, lebo čím ďalej, tým 

menej sa stretávame. 

Do ďalšej práce Vám prajeme všetko dobré a ak 

dovolíte, ešte jedna osobná otázka: je pravda, že pri 

pôsobení v súbore ste stretli vašu životnú lásku? 

 Nie je to žiadne tajomstvo, je to pravda. V roku 

1992 som sa zoznámil so svojou terajšou manželkou 

Tonkou. Tancovali sme spolu 10 rokov. V roku 1996 

sme sa zosobášili a bez jej podpory a pochopenia, ktoré 

mi veľmi pomáha pri vední nášho FS, by som to asi 

nezvládol. Za to jej patrí moje úprimné poďakovanie. 

Ďakujem Vám za rozhovor, za priblíženie činnosti 

FS a do ďalšej práce Vám prajem veľa trpezlivosti, 

úspechov a radosti zo šírenia našich ľudových tra-

dícií. 

                             JO

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

13. ročník STREETBALL ŠČEVICA 

Priaznivci basketbalu sa zišli v sobotu 30.6.2012 v športovom areáli v Bystrom pri Ščevici. S podporou 

OcÚ v Bystrom sa uskutočnil 13. ročník turnaja STREETBALL ŠČEVICA. Ani horúce počasie neodradilo 8 pri-

hlásených tímov, aby si zmerali sily v športe, ktorý v bystrianskom žiackom športe mal dlhoročnú úspešnú tradí-

ciu. Začiatok turnaja bol už tradične poznamenaný nezohratosťou  a nepresnosťou. S pribúdajúcimi minútami 

však zápasy získavali na kvalite. Bojovnosť a nasadenie priniesli pekné a dramatické zápasy na slušnej úrovni. 

Peknou a zároveň najdramatickejšou bodkou za turnajom bol posledný zápas a hlavne jeho záver. V poslednej 

sekunde zápasu rozhodol o výhre tímu Cosa Nostra nad dovtedy neporazeným tímom Pelikán košom spoza troj-

kového oblúka Peter Hatala. Keďže až tri tímy mali rovnaký počet bodov, rozhodlo o umiestnení na prvých troch 

miestach vzájomné skóre. Výsledky turnaja:1. Pelikán 2. Cosa Nostra 3. To je jedno 4. Richmond 5. Steffaneli 

Academy 6. Junkers 7. Young Boys 8. Sranda tím. Na záver turnaja sa uskutočnila súťaž v hádzaní šestiek, kde 

zvíťazil Jakub Džama a v súťaži o najlepšieho trojkára zvíťazil netradičný strelec Jozef Koštival. 

                                                                                                                                        Peter Kočiško 
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   NIEČO  Z  KULTÚRY  V  NAŠEJ  OBCI 

                                   OKIENKO Z OBECNEJ KNIŽNICE                                                                        

                                                     S  T  A  V  A  N  I E       M  Á  J  A 

 Predvečer  1. mája som pred kultúrnym domom  čo najsrdečnejšie privítala našich občanov 

na tradičnom podujatí  „ s t a v a n i e   m á j a“.                                                                                                                                                                                     

 Čo  to  vlastne  je  a prečo  sa  stavia  máj ?  Vojdeme 

trošku do histórie. Staroveké národy dávali pred  1.májom na  

hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými 

duchmi a chorobami.  Májová zeleň ako magický prostriedok  

vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala 

silu a dobrý rast. V strednej Európe stavali ľudia zelené 

stromy na  Turíce pred kostol  a na  domy popredných meš-

ťanov. Postupom času došli k myšlienke postaviť máj aj pred 

dom milovaného dievčaťa.  

 Máj spravidla označoval dievča súce na výdaj.                                                                                                                                                                                                                                                    

V Čechách sa dokonca dodnes   uchovalo svedectvo  

o rozhodnutí  cirkevného súdu, ktorý uznal  právoplatnosť  

manželstva  na  základe  sľubu  lásky a vernosti  po postave-

ní  mája. Sľub bol daný bez svedkov, ale aj máj postavený 

pred domom milovaného dievčaťa bol dostatočným potvrde-

ním sľubu vernosti a lásky.                                                                                                                                           

Máj  však býval  i nástrojom spoločenskej kritiky. Neobľúbeným  ľuďom postavili vyschnutý strom, tzv. suchár. 

 V našej obci sa prvý  krát  staval  máj v r. 1990, tu pred Kultúrnym domom. Tento strom ozdobený pestrými  

stužkami   podľa tradičných zvykov stojí potom  do konca mája. Program pripravili členovia tanečného súboru Bys-

trančan, ktorí  ešte pred začiatkom tohto podujatia prešli na koči po obci, a postavili máje pred dom svojím dievčatám 

zo súboru. Tie ich za to odmenili krásnym spevom.                                                                                                                                                                                                               

 Záver patril poďakovaniu všetkým   prítomným za 

to, že si našli čas a prišli na túto slávnosť a tiež tým, 

ktorí  sa podieľali na príprave vysokého stromu. Vďaka 

patrí aj nášmu sponzorovi p. Kerpčárovi, ktorý poskytol 

členom súboru na prevoz po obci konský povoz.                        

Pri ukončení slávnosti sme  si ešte pripomenuli 1.máj -  

sviatok práce. 

    

  

 

 

 

    

Slávnostný zápis prvákov do knižnice                            

 Naučiť dieťa čítať, to znamená otvoriť mu bránu 

k ľudskej  vzdelanosti  a  kultúre.   Ale úlohou knihovníčky  je  aj  prebudiť  u detí záujem o čítanie, vypestovať  ná-

klonnosť  ku knihe ako úžasnému  zdroju zážitkov  a poznatkov, naučiť  žiakov vyhľadávať  literatúru ako cestu 

k vlastnému objavovaniu sveta.  

Preto sa v našej obecnej  knižnici  každoročne  usporadúva  slávnostný  zápis prvákov do knižnice. 

 Tohto roku som dňa 3. mája  privítala pod vedením  p.  učiteľky  Šmatkovej  a  p. učiteľky Malastovej  prváčikov  

na  tomto  slávnostnom  zápise . 

 V úvode sme sa porozprávali  o knihe a knižnici, oboznámila som ich koľko kníh sa môže vypožičať, za  aký čas 

sa majú knihy vrátiť  späť,  ako sa dá predĺžiť  výpožičná  lehota.  Informovala  som  ich o všetkom, čo je potrebné 

vedieť  a poučila ich, ako sa majú správať v knižnici, aby boli vzornými čitateľmi.  Po  tomto  malom  poučení  si  prvá-

čikovia prevzali   svoje prvé čitateľské preukazy   aj s darčekmi  -  balíčkom plným sladkostí.  Hneď potom si vypoži-

čali  svoje prvé knihy. 

     Na záver tohto  milého  podujatia  som  prváčikom -  už čitateľom,   prečítala  rozprávku  o psíkovi Fúzikovi, ktorý 

sa túlal  sám bez  svojho  pána  po  uliciach.        

Práca je tvrdý chlieb, ktorým je duša živá,                                                                                                                                                                           

je láska, ktorá Ťa do smrti neopustí.                                                                                                                                                                                                 

Môj otec ten to vie, na vlastnú dlaň sa díva.                                                                                                                                                                           

Kamenné mozole rátajú jeho prsty“. 

Veď  ľudským údelom je  p r á c a,  p o h y b,  b o j... 
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Čo nového u dobrovoľných hasičov 

Naši dobrovoľní hasiči úspešne odštartovali se-

zónu pre tento rok. Tradične sa u nich začiatok sezóny 

začína súťažou o Zemplínsky pohár, ktorá sa pravidelne 

koná vždy v prvý májový víkend, kedy sa oslavuje svia-

tok sv. Floriána, patróna hasičov. Tento rok sa dobro-

voľní hasiči stretli v sobotu 5. mája vo Veľkých Reviš-

tiach. Je to súťaž nie len dobrovoľníkov ale aj profesio-

nálov. Stretávajú sa tam zástupcovia okresov Vranov 

n/T, Humenné, Trebišov a Michalovce, ktorí postupujú 

ako víťazi z okresných kôl. Súťažilo sa v požiarnom 

útoku v kategóriách dorastenky, dorastenci, ženy, muži 

a HaZZ. Okrem žien obhajovali prvenstvo naši súťažiaci 

vranovského okresu vo všetkých kategóriách.  Za našu 

obce reprezentovali okres dve súťažné družstva, a to 

muži a ženy.  Obidve kategórie si odniesli prvé miesta. 

Treba však spomenúť aj ostaných reprezentantov náš-

ho okresu a to dorastenky z Merníka a HaZZ Vranov 

n/T, ktorý si taktiež odniesli prvé miesta a dorastenci zo 

Skrabského - druhé miesto. 

  Sviatok 

sv. Floriána si 

naši dobrovoľní 

hasiči pripo-

menuli aj 

v obci. 8. mája 

uskutočnil náš 

obecný hasič-

ský zbor ukáž-

ky zásahu 

k požiaru, zá-

chranu a vy-

strihovanie ľudí 

z vozidla a p. 

Š.Hreha veliteľ 

OHZ oboznámil 

prítomných 

z technickým 

vybavením  

hasičských 

vozidiel. Potom 

sa v ukážkach požiarneho útoku 

a štafetového behu predstavili naši 

najmenší „Plameňáci“.  

 V piatok 18. mája sa na ihrisku 

pri Topli stretli deti na okresnej súťaži 

hry PLAMEŇ 2012. Cieľom tejto hry je 

rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návy-

ky hasičskej mládeže vo vekovej kategórii od 8-15 rokov 

v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť 

ochrany pred požiarmi. Na organizácii súťaže sa spolu-

podieľali OV DPO Vranov n/T a DHZ Bystré. Mladí hasi-

či súťažili v disciplínach požiarneho útoku CTIF a štafe-

tovom behu s prekážkami na 400 m. 

Výsledky: Kategória chlapci - 1. miesto: Hasiči Bystré, 

2. miesto: ZŠ Vyšný Žipov, 3. miesto: Hasiči Sedliská. 

Kategória dievčatá - 1. miesto: Hasiči Bystré 

Víťazné družstvá v oboch kategóriách postúpili 

na Krajské kolo hry Plameň, ktoré sa uskutočnilo v obci 

Široké, okr. Prešov 

dňa 23. júna. Vo veľ-

kej konkurencii už 

skúsenejších druž-

stiev z celého kraja 

naši chlapci skončili 

na peknom 5. mieste  

a naše dievčatá na 8. 

mieste. Bola to pre 

nich prvá veľká sú-

ťaž, z ktorej si určite 

odniesli pekné zážit-

ky, veľa  skúseností 

a potrebné informá-

cie, ktoré určite pri-

spejú k tomu, aby sa 

do budúcnosti ich 

výkony len a len 

zlepšovali.  

        Kováčová Beáta 

Informačno-náučné besedy v našej knižnici 

        Aprílový  maratón  besedovania  v obecnej  knižnici  nemožno  prehliadnuť  ani  tohto roku.  Aj napriek   tomu, 

že  deti  „museli“  stihnúť  jarné  prázdniny, Veľkú noc   a   školu,  nedali sa zahanbiť  a prišli  aj  do knižnice spolu 

celé triedy   s  pani učiteľkou  Lenďakovovu,  pani učiteľkami  Čurlíkovou, Šmatkovou  a  Malastovou.  Druhákom 

a tretiakom som ešte pripomenula ako vzniká kniha, koľko šikovných ľudí so šikovnými rukami a nápadmi zamest-

ná vyrobenie jednej knihy. Objavili tajomstvo oddelenia pre deti, zistili, že bez abecedy to v knižnici nepôjde a tiež 

sme sa rozprávali o tom, že i kniha potrebuje starostlivé a šetrné zaobchádzanie.   Žiaci  piatej triedy sa  obozná-

mili  so stavaním fondu  v  mládežníckom  oddelení,  prakticky sa  naučili vyhľadávať literatúru v regáloch 

a vyhľadávať diela od spisovateľov, ktorí majú zložené mená. Taktiež sme zisťovali rozdiel medzi beletriou 

a náučnou literatúrou. V závere  informačnej výchovy  som mala pripravené otázky nielen pre zábavu,  ale i pre 

zhrnutie celého podujatia, aby sme sa uistili,  že všetci žiaci besedu vnímali a nielen sedeli a pasívne počúvali.                     

               Ľ.Tegzová, knihovníčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA  OBCE

              

                                                                                    
 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letný kresťanský tábor 

Pavlovce 2012 

 

Termín: od 5. do 10. augusta 2012 

Ak chceš vyplniť prázdninové dni smiechom a hrami, 

neváhaj a prihlás sa! Tešia sa na Teba páter Timko, 

rehoľníčky Janka a Anička a rehoľníci Tomáš a Stano . 

 

Bližšie informácie a prihlášky nájdete u pani M.Pižgovej, 

M.Onuferovej  a M.Tkáčovej. 

 

NAŚI   NOVOMANŹELIA   

(apríl - jún r. 2012) 

Štefan Kolesárik -  Mgr. Júlia Redžepovičová 

Matúš Bašista     -  Jaroslava Grošaftová 

Peter Grohoľ       -  Mgr. Jana Liptáková 

Ján Hlavatý         -  Viera Satúrová 

Igor Potočňák     -  Mgr. Zuzana Šuleková 

Vratko Belcák     -  Viktória Kožejová 

VÍTAME NOVÝCH SPOLUOBČANOV  

(apríl - jún r.2012) 

Frederik Hreha Adam Katriňák 

Dominik Ondek Lukáš Ondek 

  

SPOMÍNAME NA NAŠICH ZOSNULÝCH 

  

Mgr. Božena Uhríková    65 r. 

 Andrej Vravec     83 r. 

 Jozef  Kováč     80 r. 

 Ján Jurko      80 r. 

 Jozef Hreha-Mihališin    59 r. 

 Ján Goroľ      61 r.                           

 Andrej Bakaľár     89 r. 

 Jozef Hreha     56 r. 

 Milada Kolesárová    66 r. 

 Ján Bašista    69 r.    

Jozefína Dudaščíková   87 r.                       

      

       

 

Informačné periodikum obce Bystré. Vydavateľ: Obecný úrad Bystré. Šéfredaktor: Juraj Onufer - Bystrianske noviny. Noviny vy-
chádzajú štvrťročne. Adresa redakcie: Bystré 98, Bystré 094 34.  +421574452144, fax. +421574452145. Redakcia si vyhradzu-
je právo na úpravu príspevkov. Naša schránka: novinybystre@gmail.com.Redakčná rada: Mgr. Ľubomír Hreha, Beáta Kováčová, 
Ľudmila Tegzová,  PaedDr. Veronika Pradová, Bc. Anna Reváková, Mgr. Mária Kubová, Mgr. Ján Havrila,  Emília Petričková,   
Mgr. Anna Hrehová. Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR - evidencie periodickej tlače: EV 4532/12.  

 

Milí spoluobčania!                                                                         

 Oznamujeme Vám, že od 
18.6.2012 začalo pracovať v našej obci 
neziskové občianske združenie TAJM, 
ktorého hlavnou náplňou je práca s mlá-
dežou, organizovanie rôznych vzdeláva-
cích a kultúrnych akcií, spolupráca s 
obecným zastupiteľstvom v sociálnej a 
kultúrnej oblasti a pomoci našim starším 
spoluobčanom. Tí, ktorí by sa k nám 
chceli pridať a chcú vedieť viac, môžu si 
informácie pozrieť na našej webovej 
stránke 
www.katolickamladezbystre.estranky.sk, 
alebo nás kontaktovať e-mailom:  
oztajm@gmail.com.  Ak nám chcete po-
môcť finančne, môžete tak urobiť na  
č. účtu : 5030021163/0900          
    

ĎAKUJEME 

T A J M 
              POZVÁNKA  
Pozývame deti a mládež našej obce na nedeľ-
né mládežnické stretnutia pri kresťanskom 
filme a piesni, ktoré sa uskutočnia každú nede-
ľu od 15.7.2012 do 2.9.2012 o 15.00 hod v 
pastoračnom dome.  Prežiť pekne chvíle pri 
rozprávke,filme, dobrej piesni Vám môže spes-
triť prázdninové chvíle, oddýchnuť si a načer-
pať nové sily. 

mailto:novinybystre@gmail.com.Redakčná
mailto:novinybystre@gmail.com.Redakčná
http://www.katolickamladezbystre.estranky.sk/
mailto:oztajm@gmail.com
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POĽNÁ 
CESTA 

1. ČASŤ 
TAJNIČKY 

RUSKÁ 
RIEKA 

CHEM. ZN. 
CÍNU 

INDICKÝ 
KULTOVNÝ 

SYMBOL 

POMÔCKY: 
AJER 
ALAVI 
AZO 

ŽENSKÉ 
MENO 

VOJENSKÁ 
LETECKÁ 

AKADÉMIA 

CHEM. ZN. 
ASTÁTU 

2. ČASŤ 
TAJNIČKY 

SÍDLO 
V UGANDE 

ÚPRAVY 
VLASOV 

     ČÍSLOVKA      

BOJ      

HORSTVO 
V RUSKU 

     
INT.OLYMP. 
ACADEMY 

ČASTI  
VOZOV 

   

ŽENSKÉ 
MENO 

    

NEDEĽA 
(SKR.) 

  
SOUT. TAS. 

NET. ASSOC. 
 

KONTRABAS 

PREDLOŽKA   

ANTICKÁ 
KOLONÁDA 

    

BORINA 

   
IND. LABOR 
REL. OFFICE 

TALIANSKE 
SÍDLO 

POMÔCKY: 
EJA 

MALS 
YANTRA 

SLOVENSKÉ 
MESTO 

     

VAZAL 

   POUČENIE 
MUŽSKÉ 

MENO 
LIEČIVO 

DIELŇA 
(ČES.) 

     

KVANTOVÝ 
ZOSILOVAČ 

     
HOLO- 

HUMNICA 

RYBIE 
VAJÍČKO 

    

ŽENSKÉ 
MENO 

      
DETSKÁ 
ZBRAŇ 

JAPONSKÉ 
MESTO 

   

BÁL 

    

OBCHODNÝ 
DOM 

  
UHĽO- 
VODÍK 

PERZSKÝ 
LEKÁR 

CHEM. ZN. 
SODÍKU 

  

LIEHOVINA 
Z RYŽE 

    

BEDUÍNSKY 
PLÁŠŤ 

   

PSIE MENO VETROVKA 

Autor: 
Ján Verčimák 

MENO 
SAFINA 

     

AVŠAK 

   
ATÉNSKY 

ŠPORTOVÝ 
KLUB MÁRNE 

ZLÉ 
 POČASIE 

DENNÍK 
(ČES.) 

     

ÚSILIE 

     
VÝZVA 

ZASTAVIŤ 

OBYVATEĽ 
AŠU 

    

SLOVAMI 

      
OXID CÍNNA-

TÝ 

EČV OKR. 
RYCHNOV 
NAD KN. 

   

MNOHO 
VOD. TOKOV 

       
CHEM. ZN. 

TÓRIA 

TUK         SLOVENSKÉ 

PRÍSLOVIE OTRAVNÉ 
LÁTKY 

  GOPAK      
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ZLOSOVATEĽNÝ KUPÓN  

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

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

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

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

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

       

                     

      Šťastní výhercovia krížovky z druhého vydania novín:  1. Jozef Koštival č.484, 2. František Pišta č.414, 3. 

Anna Malíková č.378 . Gratulujeme.  Ceny za vylúštenie tajničky, si výhercovia môžu vyzdvihnúť na obecnom 

úrade osobne  u  p.Kováčovej.  


