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OD NOVÉHO ROKU
BUDEME SEPAROVAŤ ODPAD

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania...
V poslednom vydanom čísle Bystrianskych novín, som sa k
Vám prihováral v čase, keď sme boli pred dovolenkovým,
prázdninovým, čiže letným obdobím. Myslím, že toto obdobie je
za nami bez akýchkoľvek
vážnych obecných starostí, či
nepríjemných situácií a tak je potešením konštatovať, že sa nič
nepríjemné za toto obdobie v našej obci neudialo. Nedošlo k
žiadnym katastrofám, pod ktoré by sa podpísalo počasie, či
ľudský faktor.
Tento kalendárny kvartál sme začali pre nás tradičnými
udalosťami, ako sú otvorenie školského roka 2012/2013 vo
všetkých školských zariadeniach a teda ukončenie prázdninového
obdobia. Toto obdobie prinieslo v každom z týchto školských
zariadení nejaké stavebné ( rekonštrukčné) zmeny, čo prináša
svoju efektívnosť pri ďalšej činnosti v týchto zariadeniach. V
úvode školského roka pri prvých stretnutiach som všetkým
prítomným prial úspešný štart, ktorý prinesie pre žiakov osobné i
spoločenské úspechy.
Prežívame obdobie jesene, kedy v záhradách prebieha
zber úrody, upratanie záhrad, teda príprava na záhradný
odpočinok. Nedá mi pri týchto aktivitách nespomenúť vzájomnú
občiansku ohľaduplnosť a toleranciu. Je potrebné, aby sme tieto
činnosti vykonávali bez skutkov, ktoré by vyvolali nejaké susedské
či občianske spory. V tomto odseku chcem spomenúť aj blížiace
sa dni, počas ktorých si budeme pripomínať našich zosnulých
návštevou cintorína. Aj tu je treba na tomto mieste zachovať pokoj
a poriadok.
Dovoľte mi prihovoriť sa osobitnými riadkami našim
starším, ktorým je venovaný tento mesiac, mesiac október.
Prajem Vám pevné zdravie, rodinnú pohodu a všetko dobré. Nech
dni vašej životnej jesene sú naplnené optimizmom a radosťou z
doteraz prežitých rokov.
S pozdravom starosta obce Mgr. Hreha Ľubomír
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Ten, kto separuje, je ohľaduplný k
životnému prostrediu.
Bezodpadová
spoločnosť
je
iba
neuskutočniteľnou víziou. Napriek tomu však
musíme hľadať možnosti ako nášmu
životnému prostrediu pomôcť. Napríklad aj
tým, že budeme dôslední pri separovaní
odpadov. Budeme ich triediť, teda separovať.
Separácia zahŕňa: recykláciu - opätovné
využívanie.
Čo je separovaný odpad? Pod pojmom
separovaný odpad rozumieme zber
oddelených zložiek komunálnych odpadov.
triedenie
(rozdeľovanie)
komunálnych odpadov
lisovanie
odovzdávanie na recykláciu
Pri
separovanom
zbere
sa
nepotrebná vec nepovažuje za
odpad, ale za druhotnú surovinu,
ktorú možno recyklovať - opäť použiť
na
výrobu
nových
úžitkových
predmetov na spotrebu. Odvoz a
spracovanie vytriedeného odpadu
(druhotnej suroviny) je niekoľkokrát
lacnejší ako uloženie odpadu na
skládke.
Separovanie odpadu nemá len
estetické prínosy v podobe čistejšej
obce ale prispieva aj k zlepšeniu
všeobecnej klímy na celej Zemi.
Dôvodov skutočne nie je málo.
Správne
triedenie,
teda
separovanie odpadov okrem iného
zabezpečuje
čistejšie
životné
prostredie, šetrí prírodné zdroje
surovín
a energie,
redukuje
množstvo odpadu na skládkach,
vrátane čiernych skládok.
pokračovanie na 2 strane

Zanedbávanie základnej starostlivosti o pôdu
...pokračovanie článku OD NOVÉHO ROKU BUDEME
SEPAROVAŤ ODPAD
Napokon, separovanie odpadu je jednoduchá
záležitosť, veď to dokážu zvládnuť aj deti, odkedy
vedia rozoznávať farby, len ich k tomu treba viesť
a vysvetliť, že s nimi a pre ne chceme dosiahnuť
krajšie a zdravé životné prostredie.
Na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo
prirodzenou činnosťou, mali by sme si osvojiť jeho
jednoduché pravidlá. S odpadom sa stretávame
denne či už bývame v rodinnom dome ale
v panelovom byte.
Ešte stále sa stretávame s vyhadzovaním
odpadu z domácností do jednotných čiernych
kontajnerov, kde sa neraz tiež ocitne nepotrebný
textil, použité batérie či stavebný odpad. Na sídliskách
nachádzame tieto kontajnery doslova obstavané
starým nepotrebným nábytkom, televízormi, sporákmi.
Pritom môžu obyvatelia napr. spotrebiče, ktoré
doslúžili, odovzdať do zberných dvoroch v obciach.
Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 300 kg
komunálneho odpadu. Nuž, najlepší odpad je ten,
ktorý vôbec nevznikne. Priemerná domácnosť dnes
„vyhodí“ 10 až 50 % z cien potravín a nápojov iba na
ich obaly.
Hlavným faktorom úspešnosti separovaného
zberu je však záujem každého občana a aktívny
prístup. Pre zber separovaného odpadu si môže každý
vo vlastnej domácnosti vytvoriť systém zberných
nádob - smetných košov pre každú separovanú
zložku. Do procesu separácie sa plánuje zapojiť aj
naša obec tzv. vrecovým systémom t.j. zberom
jednotlivých komodít = papier, plasty, sklo,
biologicky rozložiteľné odpady.
PREČO SEPAROVAŤ
vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou
surovinou, vracia sa do výroby a znižuje
nároky na prírodné zdroje a energiu
zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie
odpadu
zapojte sa do systému šetria sa surovinové
zdroje
AKO POMÓŽETE VY?
separovaného zberu odpadu, ktorý chce
vytvoriť aj naša obec
nevyhadzujte iný komunálny odpad do
kontajnerov určených na separovaný zber
do kontajnerov na separovaný zber vyhadzujte
obaly zbavené zvyškov potravín
usilujte sa minimalizovať objem odpadu napr.
stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka.

V súčasnosti vo veľkom množstve
dochádza k zanedbávaniu základnej starostlivosti
o poľnohospodársku
pôdu
nadmerným
výskytom
a šírením škodlivých organizmov rastlinného pôvodu,
najmä burín. Zanedbávanie starostlivosti o pôdu súvisí
najmä so zmenou hospodárenia na poľnohospodárskych
pôdach, s vytýčením náhradných pozemkov, ktoré sú
opustené a s opustením poľnohospodárskej pôdy
užívateľmi v záhradkárskych oblastiach. Zanedbávanie
starostlivosti
o poľnohospodársku
pôdu,
výskyt
a následne šírenie burín na poľnohospodárskej
i nepoľnohospodárskej pôde má každoročne za následok
vznik veľkých škôd na kvalite pôdy a pestovaných
plodinách, ohrozuje ekologickú stabilitu územia
a funkčnej spätosti prírodných procesov v krajinnom
prostredí, ako aj narúša estetický vzhľad krajiny. Preto je
nevyhnutné venovať tomuto dostatočnú pozornosť.
Podľa §3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z. z.
o ochrane
a využívaní
poľnohospodárskej
pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je každý vlastník, nájomca
a správca
poľnohospodárskej
pôdy
povinný
predchádzať
výskytu
a šíreniu
burín
na
neobrábaných pozemkoch. Vlastníci zaburinených
pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné
pozemky. Podľa §3 ods. 1 Občianskeho zákonníka
výkon práv a povinnosti vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu
zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných
a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. V záujme
zabezpečenia
ochrany
poľnohospodárskych
a nepoľnohospodárskych pozemkov proti burinám, ako aj
za účelom zintenzívnenia ochrany poľnohospodárskej
pôdy, upozorňujeme na povinnosť likvidácie burín
vyplývajúcich zo zákona č. 193/2005 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Za
porušenie
povinnosti
starostlivosti
o poľnohospodársku pôdu, môže úrad vlastníkovi
v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky
332 eur !!!
Touto cestou, preto žiadame a zároveň
upozorňujeme všetkých
vlastníkov, nájomcov
a správcov aby sa riadili danými zákonmi a udržiavali
svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným,
dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním
burín.

Mgr. Humeníková Lucia

Kováčová Beáta
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Naši zástupcovia na stretnutí obcí Bystré
V dňoch 6.7. až 8.7.2012 sa uskutočnilo v obci Janovice - Bystré už ôsme stretnutie „obcí Bystré“. Obec
Janovice -Bystré leží v časti Moravskosliezkych Beskýd, neďaleko okresného mesta - Frýdek Místek. Nad obcou sa
vypína Lysá hora, najvyšší vrch Beskýd s
nadmorskou výškou 1323m. Názov Bystré dostala
obec podľa miestneho potoka, ktorý pramení v
nad. výške 820 metrov pod horou Kykulka. Obec,
čo do počtu obyvateľov menšia ako naša, sa na
stretnutie pripravila veľmi dobre a všetkým
účastníkom pripravila príjemný pobyt plný
príjemných stretnutí a samozrejme zážitkov.
Účastníkmi 8. ročníka boli obce : Bystré u Poličky,
Bystré v Orlických horách, Bystré - Stárkov, Bystré
od Vranova a samozrejme domáci Janovice Bystré. Po príchode a úvodnom privítaní, si
zástupcovia našej obce pozreli hasičskú zbrojnicu
a jej vybavenie, miestny kostol, obecný úrad a
základnú školu. Pri prehliadke školy ma upútali
dve veci. Obci sa podarilo cez projekty EÚ zariadiť úplne novú kuchyňu (všetko z nerezu) a vybudovať vykurovanie
školy moderným spôsobom a to vrtmi s odoberaním tepla cez tepelné čerpadlo. Investície to neboli malé, ale čo sa
týka kúrenia, ročný fakturačný náklad je v prepočte len 1/5 oproti plynu. Po prehliadke školy sme sa presunuli ku
kultúrnej pamiatke v obci - „ krčme u Ondráša“. Ondráš bol miestny zbojník, ktorý sa postavil proti bohatým. Prepadol
dokonca aj sprievod vlastného otca, ktorý bol v tom čase kupcom a starostom. V roku 1715 bol v krčme zabitý svojim
najlepším kamarátom, ako inak - pre peniaze. Miestny sprievodca sa tak rozhovoril o zbojníkovi Ondrášovi, že sme sa
nedostali ani na jedno pivko a už sme sa museli ísť ubytovať. Ráno na nás čakalo „prekvapenie.“ Domáci pripravili pre
účastníkov výstup na Lysú horu. Trasa to bola náročná a tak sa odhodlali len niektorí. Našu obec na pešej túre
reprezentovali starosta obce Mgr. Hreha s manželkou Janou, pani prednostka Vravcová s manželom Dušanom, Stano
Hreha s manželkou Darinou, Paľo Benčo, pani Anna Hrehová (manžel Štefan váhal, ale nakoniec zvolil autobus) a
pán Kováč Jozef (manželka jednoznačne volila autobus). My ostatní sme sa na 1323 metrov vysokú horu vyviezli
pekne autobusom. Pozreli sme si vysielač na Lysej hore a od sprievodcu sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o
živote a práci na vysielači. A dať si pivko vo výške 1323 metrov stojí za to. Po výstupe všetkých účastníkov pešej túry
a krátkom oddychu nás odviezli autobusy dole na obed. Po obede bol v areáli ranča športový a kultúrny program,
ktorí pripravili zástupcovia jednotlivých obcí. Ale najskôr starosta obce Janovice - Bystré oficiálne všetkých privítal a
zaželal všetkým príjemnú zábavu. Potom sa to už pekne rozbehlo. Videli sme požiarny útok mladých hasičov,
vystúpenie domácich mažoretiek a dievčat z Bystrého u Poličky. Potom prišli na rad športové disciplíny, ako kosenie
trávy, štiepanie dreva, rezanie klády, vypitie pollitra
piva na čas, slalom s tragáčom a hod vidlami na
presnosť. A naši sa veru nestratili. Mali sme aj
víťaza, jasné že vo vypití piva na čas - poobede sme
nedali nič vypiť Paľovi Benčovi a tak vypil polliter na
jeden dúšok v rekordnom čase. V týchto súťažiach
nešlo o víťaza, ale o to, aby sa každý zabavil a to sa
podarilo. Večer, v rámci kultúrneho večera, vystúpil
náš súbor Bystrančan a na ranči nebol človek, ktorý
by nesledoval vystúpenie našich tanečníkov s
cimbalovou muzikou. Skandovaný potlesk a
jednotlivé prídavky hovorili za všetko. Spotené košele
chlapcov a prepotené kroje dievčat stáli za to.
Vystúpenie súboru z Bystrého si zapamätal každý a
ako povedali usporiadatelia, bol to taký malý vrchol kultúrneho večera. A my všetci sme boli na našich mladých pyšní.
Na záver domáci pripravili krásny ohňostroj, ktorý ukončil 8. ročník stretnutia Bystranov. V nedeľu sme sa po sv.
omši so všetkými rozlúčili a vybrali sa na cestu domov. Verím, že všetci sa tešia na ďalší ročník spoločných stretnutí,
nové zážitky a samozrejme na upevnenia starých priateľstiev.
OJ
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HISTÓRIA FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ V NAŠEJ OBCI
Obec Bystré má bohaté folklórne tradície a tradičná
ľudová kultúra je tu stále živá.
Najväčším podujatím sú „ Folklórne slávnosti
obce“. Prvý ročník sa konal v roku 1967 a odvtedy sa
každoročne konajú v prvú júlovú nedeľu. Postupom
času sa stali tradíciou kultúrneho života. Slávnosti sú
venované hlavne k zachovaniu duchovných hodnôt
a kultúrneho dedičstva – spevu, tanca a zvykov ,
formou vystúpení profesionálnych i amatérskych
tanečných skupín z celého Slovenska i zahraničia.
Za celé roky sa na nich predstavili desiatky
folklórnych skupín a účinkujúcich . So zahraničnými
súbormi sa organizujú vzájomné výmeny na takýto
druh slávností. Do roku 1993 tieto folklórne slávnosti
niesli meno Mierové slávnosti a konali sa pod
záštitou vtedajšej Cementárne Bystré. Pod jej
vedením vznikol aj tanečný súbor Cementár, ktorý
sa stal hlavným účinkujúcim na týchto slávnostiach.
Od roku 1993 sa stáva hlavným organizátorom obec
Bystré. Súčasne prestáva folklórny súbor účinkovať
pod názvom Cementár a jeho názvom sa stáva
„Bystrančan“. Stálym miestom konania folklórnych
slávnosti je areál futbalového klubu. V programe
dominujú vystúpenia
domácich
súborov
ako
„Bystrančan“ a detský súbor „Bystranček“. Striedajú

sa tu spevácke a hudobné skupiny. Častými
účinkujúcimi bývajú aj ľudoví rozprávači.
Pred
vstupom do areálu sú umiestnené stánky s
občerstvením a pohostením. Záver folklórnych
slávností ukončuje losovanie už tradičnej tomboly.
Na tomto podujatí sa zúčastňuje okolo 800 občanov,
čo je asi tretina našej obce.
Tak tomu bolo aj tohto roku.
Dňa 15.07.2012 Bystrianske folklórne slávnosti
otvoril
p. starosta
Mgr. Ľubomír
Hreha.
Po krátkom príhovore boli prítomní oboznámení s
bohatým programom. Bystré v to nedeľňajšie
popoludnie
ožilo hudbou, spevom, sviatočnou
atmosférou a veselým
príhovorom ľudového
rozprávača. Pre návštevníkov bolo pripravené
občerstvenie a pohostenie. Po kultúrnom programe
boli odovzdané diplomy a vecné ceny všetkým
účastníkom
programu
a začalo sa očakávané
losovanie o pestré ceny v tombole.
Týmto sa aj
ukončili folklórne slávnosti obce. Poďakovanie patrí
organizátorom a občanom našej obce, ktorí sa
nezištne podieľali na prípravách týchto významných
slávností.
Ľ. Tegzová

Výstup na Šimonku
Obec Bystré v spolupráci s obcami
Hermanovce nad/Topľou, Čierne nad/T.,
Agrodružstvo Bystré a firmou Zeocem
a.s., z príležitosti 68. výročia osláv SNP
usporiadala výstup na najvyšší vrchol
Slanských hôr – Šimonku. Tohto roku to
bol 32. ročník výstupu.
Stretnutie sa začalo ráno 8.45 hod
pri pamätníku SNP v Hermanovciach
kladením venca k pamätníku SNP
a
štátnou
hymnou
.
Slávnostným
príhovorom a básňou vystúpil zástupca
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov pán Bohmer z Čierneho n/T
a starostovia obcí .
Spoločne sme vyštartovali o 9.30
hodine a svižným krokom sme kráčali
vyznačenou trasou. Trasa pre mnohých
z nás nebola neznáma ani náročná. Prialo nám aj počasie a slniečko nás hrialo svojimi lúčmi čoraz viac a viac.
Cestou sme stretávali známe tváre, pri rozhovoroch nám túra ubiehala rýchlejšie. Po dvaapolhodinovej túre
sme prišli k cieľu – 1092 m vysokej Šimonke, kde už nás čakalo množstvo turistov. Po zapísaní do knihy
a odovzdaní vlajok sme spoločne posedeli na lúke pod Šimonkou, pri ohníku sme sa posilnili pečenou
klobáskou a slaninkou. Takto posilnení sme sa vybrali cestou nadol. Poháňala nás myšlienka na dobrý guláš,
ktorý nás čakal na chate Mjr. Kukoreliho a pripravili nám ho dobrí kuchári z Hermanoviec. Chutil nám
vynikajúco. Utrápení, ale šťastní po celodennej túre, sme sa vrátili domov. Veď o rok sa stretneme zas.
prednostka Ocú Mária Vravcová
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D U K L A cesta k vytúženej slobode
Tak ako každý rok, aj tento si pri príležitosti 68. výročia ukončenia
vojny pripomíname rôzne udalosti z tejto epochy dejín. Aj Karpatskodukelská operácia spadá do tohto obdobia.
Karpatsko-dukelská operácia začala hneď po potlačení
Slovenského národného povstania. Bolo to v roku 1944 keď sa blížil
koniec II. svetovej vojny. Sovietske vojská postúpili k slovenským
hraniciam. Vojská I. ukrajinského frontu maršala Koneva prelomili
nemeckú obranu na Visle a dostali sa do blízkosti nášho územia
v priestore poľských miest Krosno a Sanok. Na ľavom krídle 1.
ukrajinského frontu, pozdĺž Karpát si cestu kliesnil na západ 4. ukrajinský
front generála T.J. Petrova. Čím viac boli bližšie sovietske vojska
k hraniciam, tým bol boj ťažší a namáhavejší.
Všeobecná situácia bola taká, že útok sovietskych vojsk v smere Krosno – Dukla sa zastavil. Nepriateľovi sa
podarilo v tomto prielome sústrediť veľké živé sily a techniku, nehovoriac o zvážajúcom sa teréne, výhodnom pre
nepriateľa a o dobre vybudovaných viacerých obranných postaveniach.
Útok sovietskych vojsk na poľsko-slovenské hranice sa začal v skorých ranných hodinách 20. septembra 1944.
Dva pluky 242. horskej divízie zaútočili nad obcou Kalinov a ešte v ten deň bola obec oslobodená. Boje o Kalinovo
patrili k tým najťažším. Dobyť Kalinovo sa rozhodol gardový generál Koldubov. Na východ a na sever od
nepriateľského postavenia presunul dva pluky, aby tak obišiel nepriateľa s tým, že súčasne zaútočil z dvoch smerov.
A tak 21. septembra 1944 bola obec Kalinovo už oslobodená. Sovietske vojska do večera tohto dňa oslobodili aj obce
Haburu, Borov a Čertižné. V nasledujúcich dňoch museli však vydobyté pozície opustiť a ustúpiť pred presilou
fašistických vojsk.
Do týchto bojov bola nasadená aj 2. čs. paradesantná brigáda pod velením gen. Svobodu. Táto brigáda mala
za úlohu posilniť sovietsku útočnú zostavu na ľavom krídle prielomu, zabrániť obkľúčeniu útočiacich sovietskych vojsk
a spolu s ďalšími sovietskymi posilami vytlačiť nepriateľa, rozšíriť prielom a tým aj cestu na Duklu. Cesta sovietskym
vojskám na Duklu bola prispením 2. čs. paradesantnej brigády otvorená. 2. čs. paradesantná brigáda oslobodila 12
poľských obcí. Tieto boje si vyžiadali stratu 143 mŕtvych, 438 zranených, 47 nezvestných. Na Slovensko vstúpili
oslabený o 628 svojich príslušníkov. Boli však pripravený ísť ďalej, aj napriek veľmi ťažkým bojom. Tento deň sa
zapísal do histórie 2. svetovej vojny ako deň oslobodenia prvej obce na území Československa. Nesmieme
opomenúť, že do týchto bojov o Kalinovo sa zapojili aj partizánske skupiny, ktoré pôsobili v Slanských vrchoch,
Ondavských horách, ale aj samotný civilisti. Dňa 24. septembra 1944 v skorých ranných hodinách frontové postavenie
Nemcov v priestore Habura a Borov narušil partizánsky zväzok Čapajev. Pri tomto prechode narazili na mínové pole.
V priebehu 2 hodín zahynulo 375 príslušníkov. Aj napriek tomu sa im podarilo prelomiť obrannú líniu nepriateľa. Tí čo
to prežili sa mohli zvítať s červenou armádou. Tento partizánsky zväzok, ktorý sa vytvoril v Slanských vrchoch bol pod
velením náčelníka Ľudovíta Kukureliho. Ten padol v bojoch
o Kalinovo, Haburu, Borov a Čertižné. Toto narušenie bolo v dĺžke
20 kilometrov, čo umožňovalo sovietskym vojskám rýchlejší postup
pri oslobodzovaní miest a obcí na východe Slovenska.
Týchto bojov o našu slobodu sa zúčastnili aj naši občania, a to
Štefan Ondek, Ján Pižga, Ján Bochnovič, Jozef Zeleňák, Ján
Soták, Juraj Soták, Andrej Sedlák, Ján Cipala, Michal Vasiľ,
Michal Kováč, Juraj Ihnát, Michal Sukovský, Michal Novák,
Michal Hreha, Jozef Kovaľ, Ján David, Juraj Hreha, Michal
Hudák.
Vo vojne padli: Michal Ihnát, Ján Hreha, Jozef Soták (partiz.),
Jozef Haško ako civil a malý chlapec Juraj Glod pri prestrelke
v obci.
Tieto útrapy bojov o Duklu a jeho okolí zažilo 16tisíc mužov
a žien. To, že mnohí padli i pri plnení občas chybných, nezmyselných rozhodnutí neznižuje veľkosť obetí. Pre
Československú armádu to bola najkrutejšia a najkrvavejšia bitka v druhej svetovej vojne. Pripomína nám to aj
pamätník Dukelských hrdinov. Nikdy nesmieme zabúdať na ich obetavosť, odhodlanie a vitalitu doviesť boj až
k samému zničeniu nepriateľa. Túto pomyselnú štafetu musíme ďalej odovzdávať mladým ľuďom a vštepovať im, že
toto mierové obdobie bolo tvrdo a kruto vybojované našimi rodičmi, a že nebolo zbytočné toľkých obetí.
Česť ich pamiatke!
ZO SZPB Bystré
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Škola volá...

prvý mesiac v školských laviciach. Zistili, ako to v škole
chodí, nakreslili svoje prvé čiary, spoznávajú prvé
písmená – poznajú školu a aj to, ako to v nej chodí.
Deviataci majú pred sebou zasa posledný rok v tejto
škole a v ňom riešia veľmi dôležitú otázku, rozhodujú sa
o výbere strednej školy, o svojom ďalšom smerovaní.
Zúčastnia sa aj celoslovenského Testovania T9 - 2013,
ktoré preveruje úroveň ich vedomostí.
Ale aj ostatných žiakov našej školy čakajú rôzne
akcie či už v podobe exkurzií, výletov, či súťaží, kde sa
budú snažiť, čo najlepšie reprezentovať našu školu
a robiť dobré meno škole aj našej obci. Ako prví to
dokázali naši deviataci v zložení Ema Andreková,
Zuzana Vravcová, Daniel Brinda, Martin Bendík, ktorí sa
zúčastnili okresnej súťaže Mladých záchranárov CO v
Zámutove a obsadili 1. miesto z 13 zúčastnených škôl,
a tým postúpili na krajské kolo, ktoré bude na jar 2013.
Na záver chcem všetkým popriať úspešný šk. rok
2012/2013 aby všetci mali radosť zo svojej práce a jej
úspechov.

Dva mesiace bezstarostných prázdnin a dní plných
nezabudnuteľných zážitkov sú za nami. Bol to čas
oddychu, čas naberania nových síl, spoznávania nových
miest, krajín, nových priateľov. Pred nami je nový školský
rok. Začali sme ho 3. septembra 2012, keď sme sa všetci
spolu stretli ráno na školskom dvore. Žiakom a
zamestnancom školy sa prihovorila p. riaditeľka PaedDr.
Veronika Pradová, p. starosta Mgr. Ľubomír Hreha
a zástupca rodičov Dušan Bašista. Zaželali im veľa
krásnych dní v škole, veľa trpezlivosti, chuti do učenia a
práce.
PaedDr. Veronika Pradová oboznámila prítomných, že v
šk. roku 2012/2013 do školy nastúpilo 327 žiakov, ktorí
sú zaradení do 17 tried. Na škole bude fungovať 1
oddelenie školského klubu.
Po základných informáciách sa žiaci v sprievode svojich
triednych učiteľov vybrali do svojich tried, kde boli
poučení o bezpečnosti a správaní sa v škole.
Tento deň bol výnimočný najmä pre našich
prvákov, ktorí nesmelo stískali ruku svojej mamy,
nevediac, čo ich v škole čaká. Dnes už majú za sebou

PaedDr. Veronika Pradová, riaditeľka školy

V novom školskom roku pod novou
strechou
60 rokov - v živote človeka cesta od narodenia po vek,
kedy vlasy sú postriebrené múdrosťou.
Aj naša materská škola tohto roku oslávi 60 rokov.
Keď v roku 1952 do nej vstúpili prví žiaci a učitelia, bola
krásna a úplne nová. Za tento dlhý čas prešlo bránami
tejto školy veľa detí aj dospelých. Tak ako všetko okolo
aj ona starla. Postupne sa na nej robili rôzne úpravy –
výmena okien, dverí, podláh, kúrenia, nábytku. No
strecha vydržala dlhých 60 rokov. Aj z nej sa stala
starenka, ktorá už nevládala a postupne začala slabnúť.
Pri silnejších lejakoch začala pretekať a na strope sa
začali objavovať mokré škvrny. Aj ona už potrebovala
opraviť. Po dohovore riaditeľky a starostu obce sa veci
dali do pohybu. Pán starosta a poslanci našej obce na
zastupiteľstve schválili výmenu strechy z vlastných
zdrojov, nakoľko štát neprispieva na opravu materských
škôl. Výmena strechy sa zrealizovala koncom augusta
tohto roku. Veríme, že pod touto novou krásnou
strechou sa budú stretávať deti ďalších minimálne 60
rokov.
Poďakovanie patrí tým, čo sa pričinili o výmenu
strechy, osobitne firme Martina Haľka.
Po oprave našej strechy sa v MŠ začal nový
školský rok 2012/2013. Do MŠ nastúpilo 51 detí a to do
mladšej vekovej skupiny nastúpilo 24 detí a do staršej
vekovej skupiny 27 detí z toho 21 predškolákov . Deti
sú rozdelené do dvoch tried. V našej MŠ pracujú štyria pedagogickí pracovníci , kuchárka, školníčka a vedúca
školskej jedálne.
kolektív MŠ 172
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Začali sme nový školský rok v MŠ sídlisko 311...
September už tradične patrí školám, školským zariadeniam, žiakom, deťom....
Tento školský rok 2012/2013 sa začal v našej MŠ 3. septembra s vytýčenými cieľmi, s novými úlohami. Deti sú
dominantou našej práce , sú ako čisté zošity do ktorých vpisujeme poznatky, vedomosti, ale aj lásku, schopnosť
podeliť sa, pomôcť si. Prostredníctvom detí , ich prítomnosťou v MŠ môžeme rozvíjať spoločnosť a plniť stanovené
ciele a úlohy. Naša práca je nepochybne úzko spätá so spoluprácou rodiny, ale aj inými inštitúciami, ktoré sa na
rozvoji osobnosti dieťaťa podieľajú. Naše skúsenosti so spoluprácou nás motivujú k ďalšej činnosti, ktorá by mala
doniesť to správne ovocie. Tento školský rok sme začali s počtom 67 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried podľa
vekových osobitostí. So zaangažovaním všetkých zamestnancov, ale aj rodičov a detí sa budeme snažiť rozvíjať aj
spoločenský život v našej obci. Po dlhoročných skúsenostiach a úspechoch v rôznych súťažiach reprezentujeme
školu, ako aj obec. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Zelená škola a veríme že s pomocou všetkých
sa nám podarí projekt doviesť k úspechu. Aj touto cestou chceme vyjadriť spokojnosť so spoluprácou a starostlivosťou
o predškolské zariadenie zriaďovateľovi, obci Bystré.
Od vybudovania prístavby k našej MŠ v roku 1985
nastal neriešiteľný problém so spojením oboch budov. Tento
problém sa podarilo zriaďovateľovi počas prázdnin vyriešiť
k spokojnosti detí , rodičov, ako aj personálu MŠ. Počas
prázdninového obdobia bola na škole vybudovaná spojovacia

chodba medzi budovami školy, boli zabetónované
vstupné chodníky a prístupová cesta pre dovoz tovaru.
Bol vybudovaný veľký drevený zastrešený altánok na
edukačné aktivity.
Poslancami bola schválená výmena okien na
prístavbe MŠ, čoho výsledkom je a bude zefektívnenie
prevádzky v materskej škole.
Teda čo v úvode školského roka ešte povedať? Snáď dovolíme si zaželať nám všetkým, čo sme v tomto
predškolskom procese zaangažovaní mnoho zdravia počas celého školského roka. Mnoho pracovných úspechov,
veľa, veľa usmievavých dní v materskej škole a radosť z detí a z ich šikovnosti....

Jeseň v Materskej škole 311
„Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata, premaľúva
celý sad“.... Aj túto melódiu počuť z okien MŠ na sídlisku.
Okrem nových piesní, básní, hier a riekaniek o jeseni, si
deti osvojili nové zručnosti, vedomosti, návyky. Spoznali
na turistických vychádzkach blízke aj vzdialenejšie okolie.
Každý septembrový týždeň bol v MŠ pod inou témou: 1. Ja
a moja rodina, 2. Za bránami materskej školy, 3. Najkrajšie
miesto (kde bývam), 4. Slovensko – moja vlasť. V októbri
si deti osvojili vedomosti, zručnosti, ale aj sociálnoemocionálne návyky v témach 1. Jeseň v sade a záhrade,
2. Jesenná cestička, 3. Ľudské telo a starostlivosť
o zdravie, 4. Jeseň života. Materská škola pripravila
v týchto jesenných mesiacoch pre rodičov tvorivé dielne. V septembri to bolo pletenie papierových zvončekov
s lektorkou p. Krupovou. V októbri sa rodičia a deti zúčastnili šarkaniády na futbalovom ihrisku. Po skončení
šarkaniády bolo posedenie pri vatre s opekaním .Ďalšou tvorivou dielňou pre rodičov a deti bol „tekvicový deň“, na
ktorom rodičia spolu so svojimi deťmi zhotovovali tekvicových strašiakov.
Posledný októbrový týždeň prídu na návštevu do jednotlivých tried starí rodičia našich detí. Vnučky a vnuci so svojimi
učiteľkami pripravujú pásma básní, piesní , tancov a malé darčeky, ktorými potešia svoje babky a dedkov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu rodičov a detí s MŠ v rôznych aktivitách tvorivých dielňach, oslavách
a rôznych iných podujatiach.
Riaditeľka MŠ Emília Petričková
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Náš rodák - Albert Marenčin
Významný slovenský prozaik, básnik, esejista, dramaturg, výtvarník, kolážista,
prekladateľ a kritik.
Narodil sa 26. júla 1922 v Bystrom. Vyštudoval Filozofickú fakultu na
Slovenskej univerzite v Bratislave a po skončení štúdia v roku 1944 sa aktívne
zúčastnil SNP, kde bojoval proti fašizmu ako člen partizánskej skupiny
Čapajev. Po skončení vojny pracoval ako redaktor v denníku Národná obroda
a neskôr pokračoval v štúdiu v Paríži na známej univerzite Sorbone. V rokoch
1949 až 1972 pracoval na rôznych pozíciách v Československom štátnom
filme ako lektor, dramaturg, scenárista a pod.
Literárne začal písať už počas vysokoškolských štúdii, kedy napísal
svoje prvé rozhlasové hry. Vlastnou tvorbou sa radí medzi autorov próz s
tematikou druhej svetovej vojny a filmových scenárov. Okrem vlastnej tvorby sa venoval prekladom z francúzštiny.
Ako výtvarník sa venuje tvorbe koláží a výtvarnej histórii. Z jeho literárnej tvorby vyberáme : OKAMIH PRAVDY,
NEZABÚDANIE a najmä MOJE MALÉ DEJINY. V tomto diele Albert Marenčin približuje čitateľom svoj vlastný život od detstva, cez štúdium po rozličné zamestnania a samozrejme svoju umeleckú tvorbu. Okrem iného sa v tejto knihe
citovo vyznáva z krásnej krajiny svojho rodiska a detstva.
Za jeho bohatú autorskú činnosť mu svetové kolégium patafyziky udelilo RAD VEĽKÉHO BACHORA. V roku 1993 mu
francúzsky minister školstva a kultúry udelil Rad umenia a literatúry / L ORDERÉ DES ARTS ET DES LETTERES / s
titulom RYTIER za jeho zásluhy o prehlbovanie francúzsko - slovenských kultúrnych vzťahov.
Niektorí naši občania a žiaci ZŠ sa so spisovateľom Albertom Marenčinom, našim rodákom, naposledy stretli
10. mája 2001, keď zavítal do Bystrého a na obecnom úrade sa uskutočnila milá beseda. Do našej školskej kroniky
napísal túto vetu : „ Ani vo sne by som si nebol predstavil, že sa raz ocitnem doma v Bystrom pri takejto príležitosti a
že tu budem tak slávnostne prijatý. Ďakujem, Albert Marenčin.“
Albert Marenčin žije v Bratislave a tohto ruku sa dožil 90 rokov. Aj cestou našich Bystrianskych novín nášmu
rodákovi srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme pevné zdravie.
Havrila Ján

Ženské hnutie na Slovensku a Základná organizácia Socialistického zväzu žien v Bystrom
V druhej polovici 19. storočia sa začína
spomínať buržoázne ženské hnutie, na konci 19.
storočia už medzinárodné hnutie. Roku 1888 bola
založená Medzinárodná rada žien a v roku 1902
Medzinárodný ženský zväz, ktorý bojoval za
volebné právo a rovnoprávnosť žien. Hnutie
Internacionála
otvorených dverí bojovala za
pripustenie žien do všetkých zamestnaní a funkcií.
V Uhorsku, t.j. aj u nás, vládlo feudálno –
monarchistické zriadenie, ktoré brzdilo rozvoj
ženského hnutia spolu s násilnou maďarizáciou.
Koncom 18. storočia sa ale ženy začínajú
prebúdzať. Vzniká spolok Živena, ktorého
predsedníčkami boli spisovateľka Elena Maróthy
Šoltésová a Terézia Vansová. Základná organizácia
Socialistického zväzu žien v Bystrom bola založená na ustanovujúcej schôdzi 17.októbra 1968 s počiatočným počtom
členiek 75. Ženy do organizácie vstupovali dobrovoľne a neustále ich pribúdalo až na 122. ZO-SZŽ pracovala podľa
plánu. Bol zvolený 16 členný výbor a 3 členná revízna komisia. Ďalej boli vytvorené komisie: 1.rozhlasová,
2.propagačná, 3.verejnoprospešná, 4.kontrolná, 5.kultúrno-výchovná. O činnosti MO-SZŽ a plánovaných akciách
oboznamovali aj obyvateľov obce reláciami v miestnom rozhlase, článkami v časopise Slovenka, vo
Východoslovenských novinách. Pozývali členky na schôdze, prednášky, akcie. Veľkým prínosom pre kultúrno –
výchovnú činnosť bolo založenie speváckeho zboru pod vedením p. učiteľa Milana Capáka, v ktorom účinkovalo 30
členiek. Pripravovali sa nácviky, vystúpenia, zúčastňovali sa súťaží v speve. Súťaže ľudových piesní sa zúčastnili pani
Hrehová, Kmecová a Krištanová. Organizovali sa aj kurzy správania sa pri jedle, stolovania, úpravy stolov – kultúry
stolovania, kurzy šitia a zhotovovania strihov, kurz varenia, vyšívania, šitia krojov pre detské súbory, kurz
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hygienického minima pre ženy rómskeho pôvodu. Ku kultúrno-výchovným akciám patrili prednášky s tematikou
významných výročí, prednášky ekonomické, prednášky o sociálnych službách. Boli to aj zdravotné prednášky ktoré
prednášal gynekológ MUDr. Kuchta. Pre členky zväzu pripravovali zájazdy: Exkurzno - vzdelávací zájazd Krakov,
Osvienčim - 40 členiek, exkurzia do
cukrovaru Trebišov a do hrnčiarskeho
závodu v Pozdišovciach - 29 členiek.
Dopravu zaplatilo JRD za pomoc členiek pri
zbere zemiakov. V Tatrách v Ždiari bolo 27
členiek V Jelšave 14 členiek. Ďalej to boli
zájazdy: po stopách SNP, Flóra Bratislava,
Levoča, Smižany, Važec, Tatry, pamätná
izba
kap.
Nálepku,
pamätná
izba
akademického maliara Hallu, výlet do
Užhorodu, návšteva divadiel v Prešove aj
v Košiciach. Členky MO SZŽ sa podieľali aj
na brigádach pri nárazových prácach na
JRD – zber zemiakov, obilia, viazanie ľanu,
hrabanie sena. Pomáhali pri úprave okolia
MNV (Miestneho národného výboru, kde
vysadili okrasne kríky, upravili okolie pomníka, vysadili kvety okolo ZDŠ, natierali ploty, čistili chodníky, pieskoviská.
Pripravovali slávnosti a program , zriadili a otvorili slovenskú izbu. Členky navštevovali cigánske rodiny za účelom
hygieny, kultúrnosti bývania, dochádzky detí do školy. Pozornosť venovali aj predajniam a kultúre predaja. Začalo sa
na podnet SZŽ predávať fľašové mlieko miesto rozlievaného. Riešili sa aj možnosti podávania teplého jedla v bufete
a v závode KOŽA GUMA TEXTIL rozšírenie prevádzky. MO SZŽ navštevovala prestárlych občanov, zakúpila darčeky
vdovám, organizovala posedenia pri hudbe, pripravovala relácie do rozhlasu. Do kultúrnych programov sa zapájali
členky: pani Dobošová Božena, pani Dobošová Anna riad. MŠ, pani Hrehová Mária, pani Kováčová Mária riad. MŠ,
pani Poníková Mária, pani Jurušová, pani Uhríková, pani Kozubaľová, pani Sabová, pani Krauspeová. Za účelom
zachovania tradícii si členky zriadili izbu tradícií s výstavkou tradičného nábytku, tkaného plátna, výšiviek... MO SZŽ
sa zapájala do rôznych súťaží : Hľadáme mladé talenty, súťaž ľudových piesní, divadelné predstavenia, recitačné
súťaže . Na týchto súťažiach boli úspešné tieto členky: Dobošová A., Hrehová M., Polčová, Tomaščíková, Poníková,
Kováčová E., Hrehová M., Kmecová, Krištanová, Uhríková.
S nadšením sme vítali fašiangy, usporiadali fašiangové
zábavy s programom : pochovávanie basy, tradičná svadba,
maškarný ples pre dospelých, Katarínska zábava
s tombolou, módne prehliadky, posedenie pri hudbe...
Každá organizovaná zábava mala svoju úroveň, bola
riadne vyúčtovaná, vyhodnotená. Okrem týchto akcií MO
SZŽ pripravovala výstavku ručných prác – „Krása životu,“
kde boli vystavené anglické prestierania, kabelky, klobúčiky,
háčkované dečky, tkané prestieranie, obrazy zo slamy.
Ďalšie akcie pripravované členkami boli : Sám sebe, Rozum
do hrsti, Práca bohatá a zaujímavá, cvičenie žien 2 krát
v týždni, zbierka kníh pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Najaktívnejšie členky boli: Hrehová M., Krištanová, Drobná E., Dobošová A., Dobošová B., Polčová, Leššová,
Štofanová A., Pradová M., Kozubaľová A. Členky pripravovali školenia , kurzy a krúžky : Výchova mladých ľudí
k manželstvu a rodičovstvu, školské stravovanie...V prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička, pani Božena
Uhríková získavala popredné umiestnenia. Organizácia prispievala finančne : prestárlym ženám, ktoré žili v zlých
podmienkach, pri sťahovaní, zhotovovali darčeky na kongres v Berlíne pre opustené ženy...Od roku 1968 až do roku
1976 bola predsedníčkou MO SZŽ Božena Dobošová. Od roku 1971 bola poslancom, členkou rady a pléna pri MNV
a predsedníčkou Spotrebiteľskej kontroly pri MNV v Bystrom. Ako krajská inštruktorka a okresná cvičiteľka
nacvičovala spartakiádu so ženami v Cementárni na celoštátnu spartakiádu v r.1955. Za prácu v SZŽ bola prijatá pri
príležitosti osláv MDŽ u predsedu vlády na Bratislavskom hrade 6.3.1980 a na Pražskom hrade u prezidenta ČSR. Za
svoju neúnavnú prácu pre ženy jej bola udelená ÚV SZŽ Zlatá plaketa. V roku 1976 sa Božena Dobošová z Bystrého
odsťahovala a ukončila pôsobenie v MO SZŽ slávnostnou rozlúčkou SPOZ.
Napísala Božena Dobošová
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Je čas vinobrania = bude burčiak
Zber hrozna má svoje nenapodobiteľné čaro. Ak je dobrá
úroda a pekné počasie, stáva sa nezabudnuteľným zážitkom aj
pre laikov. Pre tých, čo pestujú hrozno je to vrchol roka, moment,
kedy zbierajú plody svojej práce. Navonok má vinobranie
romantickú, sladkú podobu, skrýva sa však za tým kus práce.
Toto leto bolo suché a horúce, čo pre vinohradníkov nie je veľmi
dobré. Slnko poškodilo vinič a uškodil mu aj extrémny nedostatok
vlahy. Dnes by som Vám chcel niečo povedať o nápoji, ktorý
otvára vinohradnícko-vinársku sezónu. Určite ho väčšina z Vás
pozná. Áno je to BURČIAK. Je to výlučne sezónny nápoj, ktorý sa
veľmi rýchlo mení na mladé víno - tzv. rampáš. Pôvodne je to
sladký rozkvasený mušt, a potom už nastáva ta magická chvíľa,
kedy ideálny pomer medzi obsahom cukru, alkoholu a kvasinkami
vyústi do harmónie lahodnosti a chuti. Niektorí máme možnosť
urobiť si burčiak doma, ale väčšina z nás ho má možnosť
ochutnať len na jarmoku. Burčiak výrobcovia ponúkajú od.1.8. do
31.12 kalendárneho roka zberu úrody. V čase, keď nás
informačné média bombardujú informáciami o nekvalitných a
zdraviu škodlivých liehovinách, ktoré nám „ponúkajú obchodníci“,
nezaškodí, ak si na výveske (ktorú je predajca povinný mať v
mieste predaja) pozrieme, či ide o burčiak a kto je jeho výrobca.
Kvalitný nápoj z odkaleného muštu by mal mať homogénny
vzhľad, bez výrazného sedimentu na dne fľaše a mal by byť
zeleno-mliečnej svetlej farby (z bielych odrôd). Veľké riziko je
kupovať burčiak od neregistrovaných výrobcov, ktorí ponúkajú
burčiak už naplnený vo fľašiach, ktoré sú mnohokrát vystavené
podmienkam, nevhodným pre udržanie kvality (teplo, slnečné
žiarenie a pod.) a nejeden z nás už pozná, ako dokáže taký
burčiak vystreliť z fľaše. Tak, ak už budete na potulkách po
jarmoku nezabudnite aj na tento lahodný nápoj, ktorý stojí za to
ochutnať.
OJ

Drobné rady do záhrady
- Nepoužívajte na hnojenie kompost
pochádzajúci z vinohradu (odrezky,
buriny). Môže byť zdrojom chorôb. Orechové listy nepoužívame do kompostu.
Je kyslé a dlhšie sa rozkladá. - Ak
vysádzame dreviny na jeseň, obyčajne
nevymrznú, ale vyschnú. Preto je dôležité
ich ešte pred príchodom zimy dostatočne
zavlažovať. - Nástielka z čečiny, slamy či
kôry chráni porasty pred stratou vlahy
vyparovaním a pred holomrazmi. - Ak
pestujeme maliny, odrodené trsy malín
odstránime pred zimou tesne pri zemi a
umožníme rast nových výhonkov, ktoré
budú rodiť v novom roku. Taktiež
ostriháme
nožnicami
nedostatočne
vyvinuté tohtoročné výhonky. Pozor,
nevytrhávame, lebo by sme mohli
poškodiť koreňový systém. - Po ukončení
zberu jabĺk, oberieme všetky zhnité listy a
plody. Mohli by sa stať zimoviskom pre
škodcov. Takisto odstránime nalomené a
vyschnuté konáre. Ak je rana väčšia v
priemere ako 5cm, zatrieme ju štep. voskom,
alebo latexovou farbou. Menšie rany nie je
potrebné zatierať.

OJ

Recepty z domácej kuchyne

Jablkový koláč - sypaný

Suroviny
2 poháre múka hladká
2 poháre múka hrubá alebo detská krupica
2 poháre cukor práškový
1 ks prášok do pečiva
1 ks cukor vanilkový
2 kg jablká,
1 ks Hera
škorica
strúhanka a tuk na vymastenie plechu
Postup receptu
Používame 2,5 dcl pohár. Všetky suroviny okrem jabĺk a Hery si zmiešame v jednej miske. Postrúhame si
jablká, s ktorými nešetríme, lebo koláčik bude suchý a posypeme škoricou.
Plech vymastíme tukom, vysypeme strúhankou. Na plech rovnomerne vysypeme 2 poháre zmesi. Na túto
zmes dáme polovicu jabĺk, aj so šťavou - jablká nežmýkať. Opäť vysypeme rovnomerne po celej ploche 2 poháre
zmesi a dáme druhú polovicu jabĺk, ktoré zasypeme poslednými 2 pohármi zmesi. Jablká musia dôkladne zakryť
múku, ináč koláč bude suchý,
Na túto zmes postrúhame rovnomerne Heru a dáme piecť do vyhriatej rúry. Pečieme zo začiatku na 250°C a
keď koláčik začne voňať, stiahneme na 160°-170°C a pomaly do zlatista dopečieme. A takto koláčik vyzerá po
dopečení. Dobrú chuť.
Reváková Anna
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Deň samosprávy
Dňa 6. septembra 2012 sa v našej obci
Bystré v športovom areáli pri Dreveňaku konal Deň
samosprávy, ktorý každoročne organizuje Združenie
miest a obcí vranovského regiónu. Zúčastnili sa ho
primátori, starostovia a zamestnanci mestských
a obecných úradov nielen z nášho okresu, ale
pozvali si aj kolegov z michalovského regiónu. Išlo
o neformálne stretnutie asi 150 pracovníkov
samosprávy, cieľom ktorého bolo
vymeniť si
skúsenosti z každodennej práce.
Súčasťou tohto dňa bolo aj zápolenie
v rôznych športových disciplínach ako sú napr.
- štafetový beh 4x100 m , hod na basketbalový kôš,
hod granátom na cieľ, preťahovanie lanom, streľba
zo vzduchovky, volejbal a futbal.
Za výkon ktorí predviedli naši zástupcovia sa nemusíme hanbiť, mužstvo žien si odnieslo zlatú medailu za 1.
miesto v štafete 4x100m , v streľbe zo vzduchovky bronzovú medailu za 3. miesto a striebornú a bronzovú medailu
za 2. a 3. miesto v hode na basketbalový kôš. Ani muži nezaostali za nami a odniesli si striebornú medailu za 2.
miesto v streľbe zo vzduchovky. Futbal ale neskončil slávne pre našich starostov, vyhralo mužstvo hostí z
michalovského regiónu, avšak o rok sa zlepšíme a ukážeme im to!
Deň samosprávy si pripomenieme o rok zas no v inej obci, ale s rovnakým úmyslom vymeniť si pracovné
skúsenosti a ukázať, že v zdravom tele rastie zdravý duch.
prednostka Ocú Mária Vravcová

1.november - Sviatok VŠETKÝCH SVATÝCH

Mesiac úcty k starším
Minúty, hodiny, dni, roky.... Stále v
rovnakom tempe, neúprosne a neomylne
prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým
nám. Každým novým ránom, vždy znova a
znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám
do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti,
rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni
plné slnka, prežitia spoločných krásnych
zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ šťastia.
Každoročne v mesiaci októbri, keď
príroda naberá krásu jesene, prejavujeme
všetci svoju pozornosť a úctu občanom
skôr narodeným, ktorých vlasy sú
postriebrené
šedinami
a
konanie
obohatené veľkými životnými múdrosťami.
Ani tento rok tomu nebolo inak
a v obci Bystré si uctili starších občanov.
Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch
Svadobky za prítomnosti pána starostu,
ktorý sa prihovoril milým slovom a poprial
občanom veľa zdravia a radosti do ďalších
dní. Básničkou a prianím starších občanov
potešili aj žiaci základnej školy.

Kováčová Beáta

Milí spoluobčania, blíži sa sviatok Všetkých Svätých a to je
každý rok čas, kedy sa každý z nás aspoň na chvíľku zastaví.
Spomíname na našich blízkych, ktorí nás opustili, zapálime
sviečku za nenarodené deti, alebo sa pomodlíme pri opustenom
hrobe. Je to čas, kedy si niektorí z nás povedia : „ Kam sa vlastne
ponáhľam? “ Koľkokrát sa nám v živote stane, že sa za niečím
ponáhľame či už peši, alebo autom. Ak ide niekto pomalšie a
zdržuje nás, nadávame a „vytáča nás to do nepríčetnosti.“ Vtedy
by sme sa mali zastaviť a porozmýšľať, či byť malicherný a
netrpezlivý nám stojí za to, byť o tých 10 minút niekde skôr.
Niektorí z nás pri televízii či počítači premrhajú ďaleko viac
času. Alibisticky to stále zhadzujeme na dobu. Veď všetci sa
ponáhľajú. Večer zhodnotíme, že sme toho veľa nestihli a zaspíme
spánkom nepokojných. V poslednom čase sa nám mení slovník.
Častejšie používame slová : „nemám čas, ponáhľam sa, nestíham,
už musím bežať...“ Lásku si naši mladí vyznávajú cez SMS,
komunikujú cez chat a nemáme čas sa spolu porozprávať. Trápia
nás účty a kariéra. Nemáme čas čítať knihy a nevieme ako chutí
príroda. Stále chceme toho stihnúť viac a darí sa nám menej.
Možno prikladáme dôraz na veci, ktoré nie sú v živote dôležité.
Žijeme rýchlo a nekvalitne, nevieme sa zastaviť a uvedomiť si
hodnotu vecí. Naši starí rodičia nechodili do zahraničia, nemali
mobily a mali dva čierno-biele televízne kanály. A napriek tomu
hovoria, že prežili krásny život. Majú množstvo spomienok, ktoré
vyvolávajú úsmev na tvári, vedia sa tešiť z každého dňa, ktorý im
život prinesie. Skúsme spomaliť aspoň na chvíľku. Tvrdenie, že sa
to nedá, neobstojí. Zastavme sa aspoň v tieto dni, keď budeme
kráčať k hrobom svojich príbuzných a blízkych, ktorí nás už
opustili. Vychutnajme si krásy a dobrá života, kým ešte môžeme...
OJ
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ZO SPOLOČENSKEJ KRONIKY
VÍTAME NOVÝCH SPOLUOBČANOV

NAŚI NOVOMANŹELIA júl-október r. 2012
Róbert Dávid

- Daniela Goroľová

Miroslav Petriľák

- Ivana Berežňáková

Mário Uhrík

- Mária Jurčišinová

Pavol Černický

- Mária Uhríková

Jozef Mičko

- Ivana Vovolková

(júl-október r.2012)
Richard David

Adriana Husáková

Max Matys

Leona Demeterová

Timotej Kopas

Ruby May Kandalová

Šimon Ivan

Nikolas Kroka

Zita Kubová
Slavomír Molitoris - Zuzana Pališinová

Detský folklórny súbor Bystranček - ZŠ
OPUSTILI NÁS (júl- október 2012)
1. Mária Beňová

81r.

2. Vojtech Kohút

83r.

3. Štefan Marcinko

65r.

4. Michal Štofan

85r.

Pozývame chlapcov a dievčatá od 9-tich
do 13-tich rokov, ktorí majú záujem tancovať v
našom detskom folklórnom súbore, aby sa
prihlásili u pani Mgr. Vasiľovovej Beáty v
základnej škole, alebo prišli priamo na tanečný
krúžok, ktorý sa koná každý piatok o 13.30 hod.
v základnej škole.

TEŠÍME SA NA VÁS

ZLOSOVATEĽNÝ KUPÓN
MENO:...........................................................
PRIEZVISKO:..............................................
ADRESA:.......................................................
ZNENIE TAJNIČKY:.........................................................................
.................................................................................................................
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Šťastní výhercovia krížovky z tretieho
vydania Bystrianskych novín :
1. Michal Soták č.p. 70/59
2. Anna Krajňáková č.p. 317
3. Darina Hrehová č.p. 328
BLAHOŽELÁME. Ceny si výhercovia môžu prevziať
osobne na obecnom úrade u p.Kováčovej.

Školský rok 2012/2013 otvoril starosta obce Mgr.
Hreha Ľ., riaditeľka ZŠ PaedDr. Pradová V., zástupca
ZŠ PaedDr. Štefanko V. a zástupca rodičov Bašista D.

Básničkami , pesničkami a želaním všetkého dobrého
pozdravili starších spoluobčanov žiaci ZŠ
Naši školáci privítali nový školský rok

Súbor Bystrančan na festivale v Rumunsku
V dňoch 19. - 23. júla sa náš súbor
Bystrančan
zúčastnil
medzinárodného
folklórneho
festivalu
ORADEA
2012
v
Rumunsku. Počas festivalu sme absolvovali 6
vystúpení a 2 sprievody. Usporiadatelia sa
zhostili svojej úlohy na výbornú. Ubytovaní sme
boli v 4 hviezdičkovom hoteli „Continentál fórum“
v centre mesta s vynikajúcimi službami a stravou,
organizácia vystúpení a voľného času pre
zúčastnené súbory vyšla na jednotku. V meste
Oradea je silná slovenská komunita a po
zoznámení s predsedom p. Zoltánom Fúrikom bol
náš pobyt ešte zaujímavejší. Milým prekvapením
bolo pre nás pozvanie na nedeľnú slovenskú
omšu do rímsko-katolíckeho kostola, kde sa
slovenská komunita pravidelne stretáva. Rozlúčka s festivalom bola ťažká, ale v srdciach sme si uchovali množstvo
nádherných zážitkov, spomienok, skúseností a nových priateľstiev. Touto cestou chcem poďakovať všetkým členom
súboru za vzornú reprezentáciu Slovenska a našej obce, nášmu prepravcovi „Bertimu“ za bezpečnú jazdu a
trpezlivosť, no a v neposlednom rade ľudovej muzike „Primáš“ za to, že nás sprevádzala a rozveseľovala počas
celého zájazdu.
vedúci súboru Haľko Martin
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ĽUDOVÁ
MÚDROSŤ

BÁSNIK
KNIŽNE

1.ČASŤ
TAJNIČ.

VYLISOVANÁ
ŠŤAVA

NAPREDOVANIE

NÁŠ
OPERNÝ
SPEVÁK

POMOCKY :
DORE,PODA
KISAMA

LAKOMEC
ČESKY

KÓD
JUŽNEJ
KOREI

ZNAČKA
KOZMETIKY

MUŽSKÉ
MENO

2.ČASŤ
TAJNIČ.

SÚBOR
MÁP

NASYP
(náreč.)

KOV.
PRVOK

OKER
PO ESPERANSKY

ČINSKA
OPERA
ČASŤ
VLNOVKY

PRÚDOVÉ
ČERPAD.

UPADALO
BULHARSKE
SÍDLO

ŠTVORMOCNÝ
ALKOHOL

ANGOLSKY
KMEŇ
TATARSKÝ
NÁPOJ

CICAVEC
STAROINDICKÝ
BÁSNIK

3.ČASŤ
TAJNIČKY
SOM
ZAVESENÝ

PRUDKY
ZÁCHVAT
CHOROBY

BLČIA
VÝSMECH
TOČOVKA

SÚMRAK

TALIANSKA
SPEVÁČKA

SKRAT.
AUTONÓM.
OBLASTI

ROYAL
MARINER

KLESAL

SKRATK.
SOBOTY

ATOM
ESPER.

EUROPAN

TLAKOMER

KONSKY
VLAS.ČES.
CUDZOP.
HMYZ

VYSILILA
VENČEK
SÍDLO V
KOLUMBII

ŽLTOČIER.VTÁK

ODPAROVANIE

ZÁKL.
ČÍSLOV.
DIAĽKY
BÁSNIC.

ČISTIACI
PROSTR.NA
OKNA
VEŠANÍM
OZDOBIL

RIEKA VO
FRANCÚZ.

SKR.POLYFEMYLENOX
IDU

BEZHR.
ŤAVA

DRUH
OBILIA

OKR PO
ČESKY
HLAVNÁ
ULICA
KÓD
NEMČINY

ZN.ACIDO
FILNÉHO
MLIEKA

INDE

JAZDCI
ANGLICKY

DOMÁCKE
MENO
KATARÍNY
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