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začnú zdržiavať vonku na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach, či iných dopravných prostriedkoch a treba si
uvedomiť, že bezpečnosť a opatrnosť prichádza na prvé
miesto. Je treba byť ohľaduplný. Ohľaduplnosť má svoje
miesto nie len na ceste, ale aj v bežnom susedskom živote,
v živote v obci. Ako sa budeme správať k sebe navzájom,
tak sa nám bude žiť. V krátkej dobe budeme sláviť sviatky
jari - Veľkú noc, ktoré sú zároveň aj najväčšími sviatkami
kresťanov. Nech teda sviatky Veľkej noci prinesú svoju silu aj
do všetkých domácností našej obce, obce Bystré. Nech ich
prežijeme v zdraví a v rodinnej pohode. Prajem Vám, aby
jarná energia z prírody Vám vystačila po ďalšie obdobie.
S prianím všetkého dobrého, starosta obce Mgr. Hreha

Zimné obdobie je čochvíľa za nami a my skonštatujeme,
že s ďalšou jarou prichádza ďalší, nový život. Ďalšie obdobie, ktoré prinesie nové udalosti. Vstupujeme do ročného
obdobia, kde všetko po zimnom spánku ožíva a prináša
nádych plný novej energie. Začneme sa možno viac zdržiavať vonku na prechádzkach, začneme pozorovať prírodu,
ako sa začína prebúdzať a žiť. Vy, ktorí máte záhrady si
začnete plánovať ich oživenie a vyplnenie. Každé ročné
obdobie má svoje čaro a krásu, ale jar je obdobím plným
motivácie k tomu, aby sme sa pozerali vpred, aby sme vyšli
zo svojich príbytkov a nadýchali sa jarného vzduchu. Deti sa

zlepšoval, aby sme starším spoluobčanom spríjemnili jeseň
života, mladým zasa pomohli nájsť ten správny smer a cieľ, aby
verejné miesta boli vždy čisté, život v obci pokojný a bezpečný.
Noviny musia byť aj kritické, a preto budeme poukazovať na
vandalizmus, konkrétne pomenovávať chyby našich verejných
zástupcov, nedostatky v plnení prijatých uznesení, ale tak, aby
sme zároveň ponúkli aj možné východiská a riešenia. Kritickí
musíme byť ale aj sami k sebe a tak sa občas pozrieme aj na
to, ako si my, občania, plníme svoje občianske povinnosti voči
svojej obci. Verím, že sa nám spoločne bude v tomto roku práca dariť a prajem Vám, aby tých lepších a slnečných dní vo
Vašom živote bolo ďaleko viac, ako tých smutných a upršaných.

Uplynul práve rok

od prvého vydania našich obecných
novín a tak si môžeme zrekapitulovať v skratke našu prácu. Od
prvého vydania našich novín sme sa snažili starším osviežiť a
mladším spoluobčanom priblížiť históriu vzniku našej obce,
vznik a rozvoj školstva a kultúry, pripomenúť Vám našich rodákov, ktorí vo svete zviditeľnili Slovensko i svoju rodnú obec.
Možno sa nám to nie vždy podarilo tak, ako sme chceli, ale
ktorý začiatok v živote je ľahký? V nasledujúcom období by
sme si želali, aby ste aj vy mali možnosť zapájať sa do prípravy a tvorby našich novín a tak prispeli k ich kvalite. Prispievať
sa dá rôznym spôsobom - dobrým aktuálnym námetom, pripomienkami (ale nie anonymnými) či už k našej práci alebo priamo k témam týkajúcich sa verejného života v obci. Veď každému z nás by malo záležať na tom, aby sa život v našej obci

Onufer Juraj

Významný deň našej obce
18. január je pre našu obec významný deň. Každoročne si tento deň, deň oslobodenia našej obce spod rúk
fašistického nepriateľa, pripomíname aj cestou obecného
rozhlasu. Tohto roku to bolo 68. rokov od hrôzy, ktorú si
máloktorí naši mladší občania vôbec vedia predstaviť. Ale
sú samozrejme medzi nami ešte aj starší žijúci ľudia,
s ktorými sme sa touto formou rozhlasovej relácie spoločne
zamysleli a zaspomínali si na padlých bratov, otcov, susedov, vypálené domy a ostatné hrôzy počas druhej svetovej
vojny.
Na padlých hrdinov spomíname a svoju vďaku vyjadrujeme položením venca pri pamätníku padlých vojakov.
Tohto roku sme na kladenie venca pozvali aj naše deti
z obidvoch materských škôl. Počas kladenia vencov sme sa
rozprávali o pamätníku, kedy bol postavený a hlavne prečo,
a aký má význam pre nás všetkých. Potom sme s deťmi
odišli do zasadačky Obecného úradu, kde sme pri šálke
teplého čaju hovorili deťom o vojne, o vojakoch, o tankoch ,
o bitkách a o tom, čo všetko vojna priniesla...Bolo vidieť, že

hoci sú to ešte malé deti, udalosti vojny na nich zapôsobili.
My dospelí sme boli milo prekvapení aj z ich otázok, ktoré
boli tak detsky úprimné. Deti tak získali nové skúsenosti
a úsmev na tvári im vyčarila aj sladká odmena, ktorú dostali
na záver od starostu obce.
Tegzová Ľudmila
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Výzva pre občanov obce!
Informácia
o možnostiach výstavby obecných nájomných bytov
Prieskum
na zistenie záujmu občanov
Obecné zastupiteľstvo na svojom XIII. zasadnutí OZ jednalo o možnosti výstavby obecných nájomných bytov
na základe získaných informácií o podmienkach výstavby bytov a evidovaných žiadostí o pridelenie nájomných bytov.
OZ týmto informuje občanov obce o možnostiach výstavby obecných nájomných bytov. Táto informácia je zároveň
prieskumom záujmu občanov o nájomný byt v novostavbe.
2

Jedná sa o dvoj a trojizbové nájomné byty o rozlohe do 60 m bežného štandardu. Výstavba je možná jedine
za pomoci úveru a dotácie zo Štátneho fondu rozvoja a bývania a má byť ukončená v priebehu jedného až dvoch
rokov. Odkúpiť do vlastníctva ich bude možné po 30 rokoch. Miesto výstavby je obec Bystré.
Výška samotného nájomného v týchto bytoch by bola 110,- až 150,- € mesačne, k tomu je potrebné pripočítať
poplatky za drobné opravy, plyn, vodu a elektrickú energiu. To znamená, že mesačné výdavky za užívanie bytu by
mohli byť cca 200,- € u trojizbového bytu.

Prihlásiť sa môžu rodiny, ktoré majú stály pracovný pomer
a stály príjem v potrebnej výške!

Bližšie informácie pre záujemcov budú poskytnuté na tel. č. 057/4452144, elektronicky na e-mailovej
adrese: ocu.bystre@slovanet.sk ,
alebo osobne na obecnom úrade.

Vyhodnotenie prieskumu bude predložené poslancom OZ na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, kde sa rozhodne o ďalšom postupe.

OZNAM
Riaditeľstvá Materských škôl 311 a 172 v Bystrom oznamujú rodičom, že v súlade
ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prijímajú

s§3

od 15. februára do 31. marca 2013
žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do tunajších materských škôl.
Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť
denne od 6:30 do 16:00 hod. v každej materskej škole.
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Budeme separovať odpad
každú komoditu 2 ks vriec, pričom do jedného vrecia je potrebné vhadzovať len jeden druh danej komodity) a kalendár vývozu
separovaného odpadu, pričom separovaný zber by mal začať
od mesiaca apríl 2013. V prípade poškodenia vriec bude pri
zbere vrece vymenené, tzn. pracovník zabezpečujúci zber dodá
nové vrece. Každý vývoz separovaného odpadu bude oznámený aj formou miestneho rozhlasu.
Plasty - patria sem:
PET a PE fľaše (ktoré pred vhodením stlačíme, aby sa vrece
rýchlo nezaplnilo), fľaše od oleja, octu, aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, polystyrénové tanieriky, nádobky od jogurtov, smotany, masla, vrecká z mlieka, plastové poháre,
igelitové tašky, mikroténové vrecká, záhradné fólie, plastový
nábytok, plastové kvetináče, hračky, prepravky, bandasky,
sudy.
Sklo - patrí sem:
Biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok a uzáverov,
poháre od zaváranín, sklenené obaly, tabuľkové sklo, sklenené
črepy. Sklo treba pred vhodením zbaviť uzáveru.
Papier - patrí sem:
Papier a lepenka, noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, kartóny, škatule, čistý papier od potravín,
knihy bez väzby, kancelársky papier a pod.

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.
Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa
nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my ľudia, sa stáva neúnosným. Je potrebné uvedomiť si túto skutočnosť a začať ju riešiť. Najlepšie
od seba samého. Touto cestou vyzývame občanov našej obce
k zodpovednému prístupu k separovaniu odpadu.
Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Separácia zahŕňa: 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. Recykláciou odpadov sa zmenšuje
množstvo odpadov uložených na skládku a tým aj množstvo
skládok. 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 klímy na
Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.
Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je
záujem každého občana a aktívny prístup. Pre zber separovaného odpadu si každý vo vlastnej domácnosti vytvorí systém
zberných nádob - smetných košov (plastové vrecia) pre každú
separovanú zložku. Do procesu separácie sa naša obec zapojí
tzv. vrecovým systémom t.j. zberom jednotlivých komodít =
papier, plasty, sklo. V najbližších dňoch budú do každej domácnosti doručené vrecia na separovaný odpad (6 ks - pre

Ladislav Vasilišin
poverený riaditeľ OpS, s.r.o.

Je v móde byť poctivým?
Byť poctivým, sa už „nenosí“. Možno takto reagujeme, keď
sa dostaneme do situácie, ktorá
od nás vyžaduje rozhodnutie, či
áno, alebo nie. Podelím sa
s Vami o príhodu môjho známeho. Na bežnom nákupe
v obchodnom centre našiel môj známy finančnú hotovosť. Poteší to, však? Mohol sa otočiť a za túto hotovosť
nakúpiť ešte zopár vecí. Možno by to pokrylo aj nákup
v košíku. Alebo len tak strčiť ju do vrecka a mať dobrý
pocit z úžasného nákupu. Jeho konanie však neskončilo
pri dobrom pocite z nakupovania, ale jeho kroky viedli
k oddeleniu „informácii“ v danom obchodnom centre s
nádejou, že tam nájdu peniaze svojho majiteľa. Majiteľ sa
neohlásil. Prečo asi? Snáď si myslel, že v dnešnej dobe
sa nemôže stať, aby niekto nahlásil nález finančnej hotovosti. Asi to tak naozaj funguje v našej spoločnosti. Možno si povieme, čo už, asi je už taká doba. Takto by sme
mohli ukončiť tento príbeh. Ale nie. Toto nebol záver
možno každodenného ľudského príbehu. Môj známy sa
po určitom čase vrátil do centra s nádejou, že tá hotovosť
našla majiteľa. Bol na to zvedavý. Ale smola, peniaze boli
na oddelení, kde ich nechal. Tak teraz už určite nasleduje nákup. Veď dobrý pocit sa skončil.

Aj takýto záver môže byť. Ale ani takto sa to neskončilo.
Môj známy tú hotovosť dal manželke, nie preto, aby ich
on nevedel utratiť, ale preto, aby ich odniesla do kostola...Tam tá hotovosť našla svoj význam. Myslím, že tento
záver príbehu s nájdenou finančnou hotovosťou je správny. Hm? Čo poviete Vy?...Aký záver si vytvoríte? Dôležité
však je, že môj známy má z toho dobrý pocit a my môžeme mať tiež dobrý pocit z toho, že aj medzi nami sú
ešte poctiví spoluobčania.
Však je to tak, pán

Michal Džomek ?

Vypaľovanie

suchých

porastov

a

trávy

Pomaly sa končí zima a nezadržateľne prichádza jar. Po Veľkonočných sviatkoch sa každý z nás pustí do
upratovania svojich záhrad a dvorov. Pri tom zhone, ktorý nás
čaká nezabudnime byť ohľaduplní k sebe navzájom a samozrejme aj k svojmu okoliu. Žijeme všetci spoločne v obci a tak
na to nezabudnime pri vypaľovaní lístia a konárov. Dbajme
teda, aby sme svojim konaním hoci neúmyselne, nepripravili
svojim susedom nepríjemné chvíle. Vážme si svoje životné
prostredie, vážme si jeden druhého. A hlavne v tomto čase
nezabúdajme, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Informácie
o vyhláške, ktorá zakazuje vypaľovanie suchých porastov a
trávy nájdete na obecnom úrade, alebo v druhom vydaní našich novín z roku 2012.
Onufer Juraj
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Ku dňu učiteľov
pani učiteľka ANNA SZABOVÁ

(v mojom pedagogickom pôsobení som si neraz na túto situáciu
spomenula, respektíve som si ju aj vedome pripomenula...)
To čo nasledovalo, výklad pani učiteľky, a nielen počas tejto
hodiny, nás zaujal.
Mňa osobne, primäla k slovenčine, napriek tomu, že
sme sa doma rozprávali maďarsky. Pamätám si, že z časopisu
Slovenka, som si vystrihla podobizeň Ľ. Štúra, ktorého som si
prilepila nad svoju posteľ. Až do takýchto rozmerov nás k láske
k slovenskému jazyku motivovala pani učiteľka Szabová. Neskôr nás pani učiteľka primäla k divadlu. Nacvičila s nami klasické slovenské hry, na ktoré si spomínam: Detvanček
a Hopsasa... Kamenný chodníček...
Pod jej vedením a usmerňovaním sme sa venovali recitovaniu a zúčastňovali sme sa takých celoslovenských súťaží,
akými bol aj „Hviezdoslavov Kubín“.
Jej usmerňovanie, v mojom prípade, vyvrcholilo neskôr
v tom, že som sa zúčastňovala v rôznych recitačných súťažiach na strednej škole a aj na Filozofickej fakulte UPJŠ
v Prešove.
V priebehu svojho života som absolvovala dve vysoké
školy. Stretla som v rôznych situáciách veľa učiteľov, ktorí ma
učili podstatné i menej relevantné tematiky Ale nebolo málo aj
takých, ktorí vo mne vytvorili niečo nového, nový postoj, nový
hlad...dnes som presvedčená, že do galérie týchto učiteľov
patrí nezvratne aj pani učiteľka Anna Szabová.
Dnes som učiteľka – dôchodkyňa. Neraz som si počas
svojej životnej pedagogickej púte spomenula na pani učiteľku
Annu Szabovú, lebo až neskôr som pochopila, že všetky jej
aktivity prispievali k rozvíjaniu vzťahu k slovenčine a svojím
spôsobom by sme ich dnes v edukácii mohli označiť ako zážitkové vyučovanie v intenciách čitateľskej gramotnosti.
PANI UČITEĽKA ANNA SZABOVÁ, pri príležitosti DŇA
UČITEĽOV prijmite prosím parafrázovanie myšlienky J. Steinbecka o učiteľke, ktorá ovplyvnila jeho život ... , lebo do značnej miery som aj ja len nesignovaným dielom Vášho edukačného pôsobenia.
PhDr. Ružena Daduová

Ani sa mi dnes nechce
veriť, že uplynulo takmer 50 rokov od môjho prvého stretnutia
s pani učiteľkou Annou Szabovou, ktorá ovplyvnila môj vzťah
k slovenčine. Zanechala pritom
vo mne svoje znamenie, zanechala mi pomyselné riadky, ktoré
učiteľ píše v mysliach svojich žiakov.
Totiž vo vtedajšej, tradičnej škole – v 60-tych rokoch 20.
storočia - ten kto bol týždenníkom, čakal pred vyučovacou hodinou učiteľa na chodbe, aby mu pomohol s prinesením učebných pomôcok z kabinetu.
Ja som mala asi 13 - 14 rokov; bola som žiačkou Základnej školy v Bystrom nad Topľou; a v ten, pre mňa nezabudnuteľný deň, stála som pred triedou ako týždenníčka na
dlhočiznej chodbe čakajúc neznámu učiteľku. Videla som, že
zo zborovne vyšla štíhla mladá žena zvierajúc triednu knihu pod
pazuchou. Zastavila sa pred plejádou obrazov, ktoré lemovali
steny chodby našej školy. Videla som, ako zvesila jeden obraz
(vtedy som ešte nevedela, že zvesila obraz Andreja Sládkoviča). Potom, pri vstupe do triedy, bez slova položila triednu
knihu na učiteľský stôl, zvesený obraz (Andreja Sládkoviča)
držala pred sebou a začala recitovať:
„Keď sa lístoky tieto rozvinú
pred tebou v chvíľkach pokoja,
pozdrav mi, krásna, moju Marínu,
veď je ona družka tvoja:
Objím ju, krásnomladá je ona,
dcérka je nášho šumného Hrona,
Slovenka je ľúbohlasná:
Objím ju, a keď v tomto objatí
duša jej v tvojej duši sa stratí,
i na mňa si spomeň, krásna!
Dodnes si pamätám, že vtedy v triede bolo ticho. Tiché ticho.
Takúto atmosféru sme dovtedy nezažili.
Boli sme tichučko ticho a čakali sme...

S prvými jarnými kvetmi, dňa 28. marca, si už tradične pripomíname
odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený,
že dobrá škola robí človeka lepším. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľ. Tradícia Dňa učiteľov má v sebe svoje čaro a nemyslím si, že rokmi by
strácala na význame. Práve naopak, je nadčasová, pretože ako povedal už
dávno J. A. Komenský: „Učiteľ bude vždy ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Každá spoločnosť kladie na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké
nároky, s cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a kvalitných odborníkov. Vyžaduje si to odborný a ľudský prístup k žiakom, k práci, veľkú mieru
zodpovednosti, citu, pracovného nasadenia, tvorivého myslenia a pedagogického majstrovstva. Dobrý učiteľ je múdry, spravodlivý, tvorivý, čestný, pracovitý, obetavý, priateľský a tolerantný, schopný načúvať žiakom, chápať ich
a pomôcť im. Spolupracuje s rodinou a buduje kladné medziľudské vzťahy.
Dobrý pedagóg je nielen učiteľom, ale zároveň aj psychológom, lekárom,
druhým „rodičom“ i priateľom s láskavým srdcom.
Už pol storočia nazývame tento deň „Deň učiteľov“. Je symbolom
„vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa v pravom zmysle slova, ale aj pre všetkých
tých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, bez ktorých by sa tento proces
nemohol uskutočňovať. Práve preto je 28. marec dňom poďakovania za ich
obetavú prácu.
Bc. Reváková Anna
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Veselo zo školských lavíc - poznámky
1. „Žiak bije spolužiačku dáždnikom, hoci nie je
jeho.“
2. „Cez prestávku silno kopal do dverí a keď bol
napomenutý, kopol si drzo ešte raz.“
3. „Váš syn dáva stále pozor, či dávam pozor, a
keď si myslí, že nedávam pozor, tak nedáva
pozor.“
4. „Keď som vášho syna vyvolala k tabuli, povedal: Napíš päťku, desiatujem!“
5. „Kedykoľvek ho vyvolám, pozerá sa na mňa
ako na idiota a pýta sa ma, či to naozaj myslím
vážne.“
6. „Na položenú otázku neodpovedal, ale dostal
záchvat rehotu.“
7. „Našepkáva nedovoleným spôsobom.“
8. „Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju dať.“
9. „Nepíše si, čo hovorím, píše iba to, čo potrebuje.“
10. „Neustále sa baví, smeje a odmieta povedať, na čom.“
11. „Niet mu rady ani pomoci, ustavične čosi
stvára. Aj napriek upozorneniam.“
12. „ Počas písomky na hodine matematiky
vnucovala spolužiačke správne odpovede.“

STRETNUTIE SPOLUŽIAKOV PO ROKOCH
Dlhoroční spolužiaci sme sa stretli 6.10.2012 po štyridsiatich rokoch v počte 26 spolužiakov. Stretli sme sa v základnej škole, kde nás pani riaditeľka PaedDr. Pradová previedla
celou školou a všetkými priestormi školy. Boli sme milo prekvapení zmenami ako interiéru, tak exteriéru školy. Potom sme si
zasadli do lavíc, kde sme odprezentovali každý sám seba za
pomoci premietaných fotografií a videí svoj doterajší život od
ukončenia školy. Stretnutie potom pokračovalo vo veselej a
družnej atmosfére a zavŕšili sme ho posedením v salóniku Svadobky. Na stretnutie sme prizvali bývalého riaditeľa pána Mgr.
Jána Havrila a triedneho učiteľa pána Mgr. Andreja Dziváka,
ktorý nám bol triednym učiteľom od školského roku 1968/69 do
konca školského roku 1971/72. Bývalí spolužiaci si pospomínali
na čas "školských lavíc" a hlavne na úspechy, ktoré dosiahli
pod vedením kvalitných ľudí - Mgr. Jána Havrila recitačné súťa-

že, bábkové divadlo..., pod vedením Mgr. Andreja Dziváka
športové súťaže - atletiku, lyžovanie... no hlavne volejbal.
Vo volejbalovej súťaži (na fotke) sa naši spolužiaci stali
MAJSTRAMI
SLOVENSKA
žiakov
základných
škôl.
Do tohto volejbalového teamu patril Julo Novák, Jano Niko,
Stano Michalčo, Tono Liška, Peter Lakata, Milan Bednár, Juraj
Mičko i žiaci iných, nižších ročníkov, ako napr. i náš páter Jožko
Timko, Jožko Petraško, Martin Mikita, Dano Fecko...
Bývalí spolužiaci si s radosťou a úctou, ale i s určitou dávkou
nostalgie zaspomínali na svojich bývalých pedagógov.
Celé toto naše stretnutie prebiehalo v duchu detských,
školských priateľstiev a v takej zvláštnej, detskej eufórii šťastia.
Kiež by bolo v našom živote viacej takýchto radostných chvíľ!
Dolinská Anna

Naši volejbalisti - majstri Slovenska

Takto sme vyzerali v roku 1971

Ani sme sa za tie roky nezmenili - takto vyzeráme dnes
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Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru v roku 2012
mladých „plameňákov“ je rozdelená na prípravu pri požiarnej
zbrojnici v jarných a letných mesiacoch a prípravu v telocvični v
zimných mesiacoch. Práca je venovaná kondičnej príprave,
nácviku uzlov, ako aj samotnému zdokonaľovaniu sa v technike
spájania požiarnych hadíc a podobne. V minulom roku sa mladí
hasiči zúčastnili 6 súťaží - Okresné kolo Bystré, Krajské kolo
Široké, O pohár primátora Giraltovce, O pohár starostu Bystré,
Halová súťaž o pohár primátora mesta Prešov a Halová súťaž
Bardejov. Zúčastnili sa aj športového popoludnia v obci Merník,
kde sa konali detské hasičské hry a tiež v letných mesiacoch
deti z krúžku mladých hasičov absolvovali túru na náučnom
chodníku Tajch v Pavlovciach. Po úspešnom absolvovaní túry
bol pripravený na ranči chutný guľáš, krátka beseda o koníkoch,
možnosť previezť sa na koníkoch a rôzne hry.
V obci je zriadený obecný hasičský zbor (OHZ), ktorý
pracuje v zložení 20 členov. Je k dispozícií pre všetkých občanov obce v prípade požiaru na vykonanie záchrany osôb a
záchrany majetku, na vykonanie záchranných prác pri živelných
pohromách, na poskytnutie pomoci podľa svojich technických
možností a odbornej kvalifikácie. Členovia OHZ sa v priebehu
roka zúčastnili niekoľkých školení a taktických cvičení. V roku
2012 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na financovanie základnej prípravy
členov hasičských jednotiek a preškolenie nosičov ADP.
Z poskytnutej dotácie bolo hradené školenie užívateľov vzduchových dýchacích prístrojov, vykonanie odborného výcviku pre
nositeľov ADP a preškolenie členov OHZ - základná príprava.
V roku 2012 mal OHZ 16 výjazdov, z toho 4 k požiarom a 12
technických zásahov. Aj v minulom roku členovia OHZ zabezpečovali pre obec službu vynášania nebohých na pohreboch.
Zúčastnili sa 25 pohrebov v priebehu roka.
Viac o práci, pripravovaných športových akciách a činnosti dobrovoľného hasičského zboru, či obecného hasičského
zboru a dôležité kontakty v prípade potreby nájdete na internetovej
stránke
nášho
obecného
hasičského
zboru:
www.dhz-bystre.tym.sk
Kováčová Beáta

Rok 2012 bol pre dobrovoľných
hasičov obce opäť náročný a bohatý na
rôzne akcie, podujatia a súťaže. Letná
sezóna u dobrovoľných hasičov začína
sviatkom sv. Floriána, kedy sa súťažné družstva zúčastňujú
súťaže o Zemplínsky pohár. V minulom roku sa súťaže zúčastnili družstvá mužov a žien, ktoré obsadili prvé miesta. Sviatok
sv. Floriána si každoročne dobrovoľní hasiči pripomínajú aj
v našej obci zorganizovaním športového popoludnia, t.j. ukážkou taktického cvičenia členmi obecného hasičského zboru
a ukážkami nácviku mladých hasičov a dospelých. Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí sa v priestoroch pred
hasičskou zbrojnicou uskutočnilo stretnutie detí, kde bolo pripravených kopec súťaži a športových disciplín, po ktorých boli
deti odmenené sladkosťami. Medzi ďalšie akcie, ktoré si hasiči
chcú zachovávať aj naďalej a ktoré minulý rok usporiadali, patrí:
v období fašiangov karneval pre deti, v letných mesiacoch
zájazd na kúpalisko do Maďarska a v jesenných mesiacoch
výstup na Šimonku. Minulý rok to už bol 3.ročník výstupu.
Členovia DHZ sa v priebehu roka podieľali na viacerých podujatiach organizovaných obcou. V mesiaci júl sa podieľali na príprave a zabezpečovaní občerstvenia na diskotéke
pri Dreveňáku, ako aj na folklórnych slávnostiach a tiež na
oslavách 60. výročia založenia futbalu. V mesiaci september
organizovali súťaž „O pohár starostu obce“ a v decembri sa už
po druhýkrát podieľali na obecnej silvestrovskej zabíjačke.
V priebehu roka sa členovia výboru DHZ zúčastnili aj
niekoľkých družobných návštev. Na základe pozvania priateľov
hasičov z obce Cerová okres Senica sa zástupcovia DHZ zúčastnili na odovzdávaní požiarnej zbrojnice do užívania. V tom
istom čase sa iní zástupcovia DHZ zúčastnili družobnej návštevy v Poľskej republike v gmine Harasiuki na oslavách dňa hasičov. V letných mesiacoch sa uskutočnilo stretnutie obcí Bystré
v Českej republike, ktorého sa zúčastnili zástupcovia obce
a zároveň aj zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru.
V mesiaci júl sa družstvo mužov zúčastnilo súťaže v Poľskej
republike v gmine Harasiuki.
V rámci krúžkovej činnosti je v základnej škole zriadený krúžok mladých hasičov. V krúžku pracuje 34 detí. Príprava

V marci sme privítali našich malých spoluobčanov
2. a 3. marca sa v obradnej sieni obecného úradu uskutočnilo
vítanie novonarodených detí, našich maličkých nových spoluobčanov. Rodičov a
deti príhovormi privítali pani Verčimáková a starosta obce Mgr. Hreha. Pekné
detské piesne na úvod zaspievala pani Hricová Mária a potom už pani prednostka Vravcová odovzdala rodičom a samozrejme aj ich deťom pamätné plakety,
pamätný list a malú pozornosť. Rodičia sa potom podpísali do pamätnej knihy
obce, kde sa zaznamenávajú všetky významné udalosti zo života v našej obci.
Pekné chvíle nám v sobotu spríjemnili svojím vystúpením deti z materskej školy
172 pod vedením pani riaditeľky Bc. Revákovej a v nedeľu deti z materskej školy
na sídlisku pod vedením pani Petričkovej. Je chvályhodné, ak si naši verejní
zástupcovia takýmto spôsobom spomenú aj na mamičky a ich deti, veď deti to je
naša budúcnosť. Bolo to milé stretnutie a držím palce obecnému úradu, aby po
tomto prvom kroku nasledovali aj ďalšie a tak sa z toho stala pekná tradícia.

Onufer Juraj
momentka zo stretnutia

nová malá občianka si obzerá starostu
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Ďalšou úlohou organizácie je získavať čo
najviac mladých ľudí, ktorým táto problematika nie je ľahostajná. Organizácia má vo
svojom programe aj pravdivo vysvetľovať
históriu
odboja,
zabrániť
pokusom
o rehabilitáciu ľudáckeho režimu, ktorý tu
bol počas tzv. Slovenského štátu. Zabrániť
ničeniu a hanobeniu pomníkov, pamätníkov, rôznych sôch pripomínajúcich hrdinov
odboja. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcich nacionalizmus,
rasizmus, nadradenosť určitej ľudskej rasy. Toto všetko by sa
nemohlo diať bez spolupráce s orgánmi štátnej správy na všetkých možných úrovniach. Pomocou obecných, mestských úradov, spoločenských a politických organizácií by to nebolo možné v rámci našej organizácie tieto symboly vojny udržiavať
v zachovalom stave. Pomocou nich by sa nemohli uskutočniť
rôzne aktivity, činnosti, ktoré má organizácia vo svojom programe.
Aj v našej obci má pôsobnosť Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Vo svojom programe má organizácia oboznamovať a vysvetľovať mladým ľuďom, čo to bolo Slovenské
národné povstanie, načo slúžili koncentračné tábory, gulagy
a iné zajatecké tábory. Oboznamovať ich o činnosti partizánskych skupín v našom okolí, ako aj ich záslužnú činnosť počas
vojny aj ich význam. Toto všetko sa deje na besedách na základných školách. Zároveň ich pozývame do našich radov, aby
sme mohli ten pomyselný štafetový kolík odovzdať a ďalej zachovať tú ideu pre ďalšie a ďalšie generácie.

Poslanie a ciele Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je organizácia politický nezávislá, nestranícka. Združuje nositeľov pokrokových tradícií od čias Štúrovcov, legionárov M. R. Štefánika
z I. svetovej vojny, účastníkov odboja II. svetovej vojny
a Slovenského národného povstania. Úlohou tejto organizácie
je presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja. Tento boj sa vlastne začal už v období
činnosti našich buditeľov – Štúrovcov a vlastne trvá až do
dnešných dní. Naša organizácia v tomto boji nesmie ani trochu
poľaviť, pretože aj v tejto pretechnizovanej dobe sa ozývajú
rôzne extrémistické skupiny a združenia, ktorým treba oddane
čeliť. Táto organizácia vznikla na základe odboja proti fašizmu.
V čase I. a II. svetovej vojny bolo veľa ponižovania a utláčania
ľudských práv a práva na život. Na základe toho vznikla aj
Charta ľudských práv, ktorá je zakotvená aj v ústave Slovenskej
republiky.
Po vojne vznikli mnohé protifašistické organizácie
a združenia na celom území Československa. Tieto sa nakoniec spojili do jedného celku pod názvom Československý zväz
protifašistických bojovníkov. Lenže v tom čase to bola príliš
rozsiahla organizácia. Členovia tejto organizácie sa nakoniec
dohodli na rozdelení na Českú a Slovenskú organizáciu. Názov
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bol prijatý na I.
zjazde, 6.-7. apríla 1957. Členmi tejto organizácie v tom čase
boli väčšinou účastníci odboja, partizáni z radov civilov, vojakov, ktorým sa podarilo prežiť útrapy vojny, ale aj zajatcov
z koncentračných táborov, „gulagov“ (táborov nútených prác).
Všetci títo členovia chceli čo najdlhšie udržať to, čo tak tvrdo
bolo vydobyté. Aby sa už nikdy neopakovali tie zverstvá páchané na ľuďoch, ktoré fašizmus tak preferoval.

ZO SZPB Bystré

Vážení spoluobčania!

spracovávané na podklade písomných materiálov nachádzajúcich sa v archívoch, ale aj z odbornej literatúry,
časopisov a kroník a samozrejme žijúcich pamätníkov.
Pán Szeghy, vašich spoluautorov (p. Andreka Jozefa
a p. Kažu Jozefa t.č. už nebohého), naši spoluobčania poznajú, Vás menej. Mohli by ste povedať niečo
o sebe? Svoje detstvo som prežil v Bystrom, tu som
absolvoval základnú školu. Strednú a neskôr aj Lekársku
fakultu UPJŠ som navštevoval v Košiciach. Po škole som
pracoval 3 a pol roka v OÚNZ vo Vranove ako lekár. Z
Vranova som odišiel pracovať do Fakultnej nemocnice v
Košiciach, kde som doposiaľ. Viaže Vás ešte niečo k
Bystrému a jeho okoliu? Vraciate sa tu rád? Ako som
už uviedol, v Bystrom som prežil pekné detstvo a viažu
ma spomienky z mladosti. Rád chodím aj do okolia do
našej krásnej prírody. Chcem spomenúť aj vydarené
stretnutie s mojimi spolužiakmi zo ZŠ po 45 rokoch, kde
sme sa stretli aj s niektorými učiteľmi a riaditeľom p. Havrilom. Za toto milé stretnutie chcem poďakovať všetkým
organizátorom, ale hlavne pánovi Jankovi Jakubkovi.
Všetkým terajším obyvateľom Bystrého prajem v
živote len to najlepšie. Ďakujem za rozhovor.
Havrila Ján

O Bystrom bola napísaná kniha, ktorá vyšla v
dvoch častiach za sebou pod názvom KAPITOLY Z DEJÍN OBCE. Publikácia, ktorú autori predkladajú verejnosti, je prvou takéhoto druhu o obci Bystré. Prvýkrát sú v
ucelenej podobe sústredené fakty, udalosti a zaujímavosti viažuce sa k obci od jej vzniku až po súčasnosť. Dnes
Vám chceme predstaviť hlavného autora spomínanej
publikácie.
Pán Dr. Dionýz Szeghy, ste autorom knihy o obci
Bystré. Čo Vás viedlo k napísaniu tejto knihy?
Napísať knihu o dejinách obce som sa rozhodol po mojom osobnom rozhovore s vtedajším starostom pánom
Jozefom Andrekom, ktorý prisľúbil, že obec finančne
prispeje k pokrytiu nákladov na vydanie tejto knihy, pričom nárok na autorský honorár som odmietol. Keďže táto
dôležitá kondícia s realizáciou knihy bola splnená, môj
vzťah k histórii sa mohol pretaviť do práce, ktorú som
strávil zhromažďovaním a spracovávaním materiálov
získaných v archívoch na Slovensku a v Maďarsku.
Keďže nie každá rodina v našej obci vlastní knihu o
Bystrom, mohli by ste stručne povedať, odkiaľ ste
čerpali odborné - historické fakty pre podklady spomínanej knihy? Prakticky všetky historické informácie sú
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História školstva v Bystrom od roku 1960 do roku 1975
Ak píšeme o histórii ako takej, tak musíme udalosti podávať pravdivo; ako vznikali, ako sa odohrávali a vyvíjali. V treťom
čísle našich novín sme v závere spomínali, že o histórii školstva v Bystrom budeme pokračovať, tak pokračujeme. Spomínali sme,
že školský rok 1959-60 bol posledný, v ktorom bola povinná 8-ročná školská dochádzka.
Rok 1960 sa začal v znamení veľkých premien v celej našej vlasti. Československá republika bola premenovaná na Československú socialistickú republiku. V rámci celého štátu došlo k novej územnej reorganizácii okresov. Keď dovtedy Bystré spadalo
do okresu Giraltovce, tak od roku 1960 patrilo do okresu Prešov. Bolo tomu tak až do roku 1968 a po ďalšej reorganizácii bola obec
zaradená do okresu Vranov nad Topľou. 8-ročná povinná školská dochádzka sa zmenila na 9-ročnú a školy boli premenované na
Základné deväťročné školy (ZDŠ). Na sídlisku v Bystrom sa dokončovali ďalšie bytovky, a tým pribúdalo bytov s mladými rodinami
s deťmi. Vzhľadom na narastajúci počet žiakov a nevyhovujúce doterajšie školské priestory sa v roku 1961 začalo s výstavbou
novej školy na sídlisku Kolónia. Vyučovanie v novovybudovanej škole sa malo začať v septembri 1962 ale pre stavebné nedostatky
sa v novostavbe začalo vyučovať až 11.2.1963. V školskom roku 1960-61 bolo na škole utvorených 16 tried s počtom 416 žiakov.
Naďalej sa vyučovali striedavo: doobeda aj popoludní. V tom čase tu pôsobilo 21 pedagogických pracovníkov. V školskom roku
1961-62 ZDŠ navštevovalo 464 žiakov. Školský rok 1962-63 priniesol ďalšie zmeny. Zo školy odišli na iné pracovisko Pavol Figura,
Magdaléna Figurová a Štefan Bencko. Riaditeľom školy bol od 1.9.1962 menovaný Ján Havrila a zástupcom sa stal Michal Doboš.
V školskej budove v obci (terajší Stomex) sa pre žiakov používali zo 4 len 2 učebne na prízemí. Horné učebne boli pridelené novozriadenému poľnohospodárskemu učilišťu (POU), ktorého riaditeľom bol Michal Orendáš. Po roku 1965 sa POU presťahovali do
Giraltoviec. Po zrušení POU v Bystrom tak mohla všetky učebne využívať pre svoje potreby ZDŠ, a tak sa mohlo prejsť na jednosmerné vyučovanie. Školská družina vytvorená pre žiakov nižších ročníkov sa z priestorov MŠ presťahovala do novovybudovaných
priestorov. Jej vedúcou bola Anna Petrašková. So začatím vyučovania v novej škole od 11.2.1963 sa zvýšil aj počet zamestnancov. Od roku 1963 do roku 1975 sa vystriedali kuriči - Jozef Dzivák, Pali Drab, Jozef Konfederák, Deňo. Školníčkou bola Anna
Kažová. Upratovačky: Mária Mäsiarová, Anna Verčimáková, Anna Virbová, Mária Virbová, Milka Džomeková, V. Maľudyová. Od
1.9.1965 bola otvorená školská jedáleň a v nej vedúce stravovne: Terézia Fecková, Darina Packová, Mária Tkáčová a Jarmila
Kolková. Vedúcou kuchárkou bola Zuzana Guzaničová, pomocné kuchárky - Anna Bindasová, Alžbeta Kentošová, Anna Krajňáková. V ďalších rokoch pracovali: ako vedúca kuchárka Anna Malíková a pomocnice: Milka Džomeková, Anna Pavlišková, Helena
Nováková. Počet žiakov sa každým rokov zvyšoval aj vďaka tomu, že do Bystrého začali neskôr chodiť žiaci z Čierneho. Tým sa
počet žiakov zvýšil z 505 v školskom roku 1963-64 až na 600 v roku 1970-71 a na tejto úrovni sa udržiaval aj v nasledujúcich rokoch. Na ZDŠ aktívne pracovali aj rôzne krúžky ako športový, divadelný, tanečný a iné. Najprenikavejší úspech dosiahli chlapci
volejbalisti pod vedením Andreja Dziváka, keď v roku 1972 sa stali majstrami Slovenska. Titul vybojovali Ján Niko, Július Novák,
Ján Mičko, Stanislav Michalčo, Anton Liška, Milan Bednár, Jozef Andrek, Peter Lakata, Jozef Timko, Daniel Fecko, Martin Mikita a
BlahoslavKušnír.
Za obdobie 1960-1975 sa vystriedalo na našej škole veľa učiteľov. Jedni prichádzali, iní odchádzali. Niektorí z nich pôsobili
rok - dva, niektorí dlhšie. Pokúsime sa ich uviesť ale u niektorých sa krstné meno nepodarilo zistiť. Neuvádzame ich podľa abecedného zoznamu ale podľa toho, kedy dotyčný prišiel do Bystrého učiť: Jozef Kaža, Jozef Kováč, Anna Petrašková, Anna Kozubaľová, Ján Havrila, Alžbeta Leššová, Jozef Petraško, Ján Labaš, Mária Beňová, Anna Verebová, Ladislav Zebegney, Božena Balíková-Dobošová, Jozefína Dudaščíková, Gabriela Dačová, Františka Némešpetrová, Michal Doboš, Irena Janetová, Helena Palulichová, Mária Zálehová, Štefan Bencko, Elena Kerestešová-Kundrová, Štefan Petrík, Karol Juruš, Klára Jurušová, Elena Kunderová,
Michal Kuča, Mária Kučová, Elena Bencová, Elena Adamová, Marťáková, Fabišík, Zimmermanová, Irena Gmitterová, Andrej Dzivák, Patrašová, Milan Jacko, Jacková, Veronika
Kučinská, Mária Konečná, Mária Havirová, Mária
Havrilová, Štefan Orol, Andrej Suško, Anna Sabová, Oriňáková, Knapíková, Eva Sabolová, Eva
Skladaná, Mikuláš Krupa, Ľudmila Klinčuchová,
Milan Capák, Ľudovít Lešňanský, Anna Zadražilová, Andrej Kováč, Darina Kováčová, Anna Kučová,
Bieliková, Mária Palková, Mikuláš Rovaš, Erika
Adamiová-Capáková, Jarmila Sipská, Mária Leničová, Božena Vagaská, Mária Škarvanová, Imrich
Gajdoš, Milan Želiský, Alžbeta Čupková, Anton
Tkáč, Anna Petrušková-Liptáková, Boguská, Marta
Kažová, Božena Drobná, Helena Sabová, Voľanská, Božena Uhríková, Štefan Gdovin, Dernerová,
Alžbeta Lidíková, Pankuchová, Helena Redžepovičová, Mária Karabiňošová-Zavillová, Božena Mihočová-Húsková, Mária Vašková, Mária HatalováAndreková, Hamzová, Žofia Havrilová, Ľuba Danková, Katonová Cveková, Rusnáková a Matisková.
Školské roky 1975 až 1991 uvedieme v budúcom
čísle.
žiaci základnej školy na lyžiarskej súťaži - fotka z roku 1964

Havrila Ján
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Život v škole - obzrime sa späť ...
Nedávno sme stáli na školskom dvore a vítali
sme príchod nového školského roka. Čas však veľmi
rýchlo uteká a za sebou máme už jeho prvú polovicu.
O tom, že sa v škole vôbec nenudíme, svedčí množstvo
akcií a podujatí, ktoré organizujeme a ktorých sa zúčastňujeme. Šarkaniáda, sánkovačka, stavanie snehuliakov
– to sú obľúbené aktivity našich mladších žiakov.
V októbri pozdravili žiaci hudobno-slovným pásmom dôchodcov žijúcich v našej obci. Vianoce sme privítali akadémiou v kultúrnom dome a vianočnou burzou, na
ktorej žiaci predávali vlastnoručne vyrobené výrobky,
ktoré vyrábali na tvorivých dielňach v škole. Peniaze
z burzy boli použité na nákup kníh do školskej knižnice.
Fašiangové obdobie sme ukončili karnevalom, kde mnohí
žiaci opäť predviedli svoju kreativitu.
Medzi nami sú aj žiaci, ktorí robia aj niečo navyše. Zapájajú sa do rôznych súťaží, rozvíjajú svoj talent
a reprezentujú našu školu aj obec. Pozrime sa, ako sa im
doteraz darilo a aké úspechy dosiahli.

6. miesto: Džama D. - 7.b
Olympiáda z nemeckého jazyka - oblastné kolo
3. miesto: Kolesárová K. - 9.b
Šaliansky Maťko - školské kolo
Štefanko V. - 3.a
Štofanová J. - 3.a
Vasiľovová V. - 6. a
Olympiáda z matematiky
12. miesto: Sciranková B. - 5.b
21. miesto: Monoková Z. - 5.a
4. miesto: Bendík M. - 9.a
7. miesto: Mičko P. - 9.b
Strelecká súťaž
1. miesto - dievčatá
Juhaščíková S. - 8.a, Rozkošová L. - 6.b, Vravcová Z. 9.a
3. miesto - chlapci
Bendík M. -9.a, Gritters K. - 9.b, Majher Š. - 8.a
Súťaž jednotlivcov
2. miesto - Juhaščíková S. - 8.a
Geografická olympiáda
5. miesto – P. Vravcová – 9.a, E. Dvorjaková – 7.a
10. miesto – V. Vasiľovová – 6.a

1. miesto - CO Mladý záchranár - okresné kolo
E. Andreková, Z. Vravcová, M. Bendík, D. Brinda - 9.a
2. miesto - Cezpoľný beh (chlapci) - okresné kolo
B. Mitráš - 8.a, M. Bendík - 9.a, D. Kaščák - 9.b
Požiarnická súťaž Bardejov
Dievčatá - 2. miesto
Rozkošová D. - 9.b, Kušnírová S. - 9.b, Kovaľová J. - 9.b,
Ondečková J. - 9.b, Buchaľová V. - 5.b
Chlapci - 4. miesto
Leško B. - 8.b, Oľha Ľ. - 8.b, Moravský S. - 9.a, Gritters
K. 9.b, Gritters L. - 6.a
5. miesto
Balogová T. - 6.a, Oľhová K. - 7.a, Oľha M. - 5.a, Buchaľ
J. - 3.a, Hric M. - 3.a
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - oblastné kolo
7. miesto: Rozkošová D. - 9.b
Olympiáda z anglického jazyka - oblastné kolo

Vianočná burza

Karneval

Mgr. Erika Novotná
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Telo a duša sú nerozlučne spojené

Neži v minulosti, nepremýšľaj mnoho o budúcnosti.
Ži v prítomnosti. Nič dôležité nezmeškáš. Poznáš
snáď niekoho, kto sa nikdy nepomýlil ?
6. Rázne odlož nenávisť, závisť a túžbu po deštruktívnej
kritike. Kritika, ktorá súčasne neprináša pomoc
a náznak ako zlé zlepšiť, je niekedy horšia ako pôvodná zlá vec. Tieto tri zlá, výrazne prekážajú osobnej
spokojnosti.
7. Netrpezlivosť, posmech, fanatizmus a pesimizmus
ničia duševnú harmóniu!
8. Zažeň myšlienky o dôstojnej „pokojnej“ starobe.
Snaž sa zachovať si zmysel pre romantiku, dobrodružstvo a recesiu. Neboj sa v žiadnom veku nových
stretnutí a nových úloh.
9. Dôveruj ľuďom a maj ich rád. Neočakávaj od nich
dokonalosť, ani Ty nie si dokonalý. Snaž sa oceniť
ich individualitu. Len málo ľudí je vyslovene zlých.
Úsmevom a duševným pohladením sa presadíš
lepšie, ako prísnosťou a tvrdosťou.
10. Pozoruj svoje okolie a všimni si, že Tvoje problémy
sú v zásade rovnaké ako problémy mnohých iných.
I lekár trpí bolesťou, i policajt sa niekedy trasie od
strachu, i kráľ plače pri smrti svojho syna. Nekomplikuj si trvale svoju životnú rolu, preštuduj ju dobre, snaž sa jej rozumieť a využiť ju zo všetkých síl
na pomoc tým, ktorí sú na tom ešte horšie.
A potom svoju rolu hraj s dôverou a odvahou, ale
hlavne vždy so zmyslom pre fair play.......
úryvky z knihy J. A. Zentricha
5.

Či sa nám to páči alebo nie, je to tak. Spomeňme si na
jednoduché porekadlo : V zdravom tele – zdravý duch. Jednoduché s hlbokým významom, na ktorý veľmi často zabúdame.
Ale isté je, že keď sa cítime zdraví, aj naša dušička je
v pohode, veselá a plná radosti. Keď sme smutní a niečo nás
trápi, či úplne zožiera, cítime sa unavene, chorí, stávame sa
ľahkou korisťou bacilov, vírusov a dokonca sme oveľa nepozornejší, a tak náchylnejší na rôzne úrazy, sme nervózni a nepozorní.
Nastalo obdobie, čas zamyslenia sa nad svojím životom,
pretože človek rok čo rok dostáva druhú šancu. Zmenou svojich postojov a návykov môže človek bez peňazí a množstva
liekov urobiť niečo pre svoje zdravie. Lenže zmeniť niečo
zaužívané vo svojom živote, alebo povahe, je asi jedna
z najťažších vecí na svete. Ale skúsme aspoň jednu jedinú vec.
Veď keď nemôžeme byť dokonalí, môžeme byť o niečo šťastnejší.
A tu je ponuka na zamyslenie sa nad „ Desatoro rád
duševného zdravia „
1.
2.
3.

4.

Pamätaj, že každé utrpenie i to najväčšie, raz skončí.
Po daždi opäť vychádza slnko.
Tam, kde nemôžeš pomôcť, ani zmeniť chod vecí, nestaraj sa zbytočne o cudzie záležitosti.
Nepodliehaj panike kvôli zodpovednosti. Tvoja schopnosť a odolnosť bude tým väčšia, čím menej sa podáš
zhonu, rozrušeniu a pesimizmu.
Vyvaruj sa boja proti predstavám. Mnohí sa vyčerpávajú v boji proti prekážkam, ktoré existujú len v ich fantázii. Pamätaj, že sila je len v jednoduchosti, preto netriešti svoje sily.

Z RECEPTOV NAŠICH MAMIČIEK
Citrónové rezy
PRÍSADY
Cesto: 10 vajec, 250 g práškového cukru,
kôra a šťava z 1 citróna, 200 g práškového
cukru na sneh, 100 g zemiakovej múčky
SOLAMYL, 100 g polohrubej múky
Citrónový krém: 2,5 dl mlieka, 1 polievková lyžica zemiakovej múčky SOLAMYL, 250 g masla, 150 g práškového
cukru, šťava a kôra z 1 citróna, 1 vajce
Poleva: 250 g práškového cukru, 2 polievkové lyžice citrónovej šťavy, 1
lyžica horúcej vody

POSTUP PRÍPRAVY
Cesto: Žĺtky, 250 g cukru, kôru a šťavu z citróna vymiešame (kôru a
šťavu lejeme na cukor, nie na žĺtky). Z bielkov a 200 g cukru ušľaháme
sneh a zľahka primiešame do žĺtkov, postupne vsypeme múku zmiešanú
so Solamylom. Cesto vylejeme na plech a upečieme. Po upečení korpus necháme vychladnúť. Po vychladnutí prekrojíme na polovicu a plníme krémom.
Krém: v troške mlieka rozmiešame Solamyl, zvyšok mlieka necháme zovrieť a za stáleho miešania vlejeme rozpustený Solamyl.
Kašu chvíľu povaríme a necháme vychladnúť. Na práškový cukor nakvapkáme citrónovú šťavu, pridáme zmäknuté maslo a dobre
vymiešame. Potom po častiach primiešame kašu, nakoniec celé vajce a citrónovú kôru.
Nakoniec nalejeme a rozotrieme polevu.
Poleva: všetky suroviny spolu dobre vymiešame.
Bc. Reváková Anna
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FED. BEZP.

2. ČASŤ
TAJNIČKY
INF. SLUŽBA

ELEKTRONKA

POMÔCKY:
CFR

EČV

POHYBY
VZDUCHOM

NITRY

FEZY

INIC. F. J.
TURNETA

ODBORNÁ
ŠKOLA

POMÔCKY:
ÓL

NÁZOV
PODNIKU

RABČA

KÓD LET.
LEONORA
SÍDLO

FOND NÁR.
MAJETKU
SVOKROVIA

V NIGÉRII

(ČES.)

NATIONAL
NUMERACY
STRATEGY

ŠACHOVÁ
PREHRA

BERBERSKÝ
JAZYK
(ČES.)
CITOSLOVCE
BLBCI

BULHARSKÉ
OZDOBA

ZVÄZKY
OBILIA

MENO

NOVÉ ZÁMKY
CITOSLOVCE

KORNÉLIE
SKUTOČ-

PRIEVIDZE
ČASOVÝ

CHEM. ZN.
LUTÉCIA

HLUPÁCI

NOSŤ

BIT ZONE
RECORD

ÚSEK
SMÚTOK

ZÁPACH

(BÁS.)

HORÍ

OBRANY

OBEC NA
ORAVE
CHEM. ZN.
SODÍKA

DRUH
TRÁVY
UTOROK

ŽÁNER

3. ČASŤ
TAJNIČKY
STOTINY
EURA

(SKR.)
1. ČASŤ
TAJNIČKY

SAMEC

KÓD LET.
NATAL

(MAĎ.)

AUTOMAT.
MEDZINÁR.
SYSTÉM

(KNIŽ.)
HUDOBNÝ

NOVINKA

RUMUN.
VAGÓNOV

OBEC V OKR.

OHRADA

EČV

CHLIEV

(ČES.)

OZNAČENIE

FINANČNÍK

TOMKA

☺

BEDÁRIK

OBRAZU
TURECKÉ
ČIAPKY

POMÔCKA: PREDLOŽKA
VELEN

POHORIE

NÁZOV

KOZY
PEVNE
CHEM. ZN.
ŽELEZA

HLÁSKY X

(NEMEC.)

ČESKÝ
HEREC

CUDZIE
ŽENSKÉ
MENO
UJESŤ
(ČES.)

MARTIČKY
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŚI NOVOMANŹELIA
(október 2012 - marec 2013)
VÍTAME NOVÝCH SPOLUOBČANOV
(október 2012 - marec3013)

1. Jozef Štefánik – Bc. Mária Čorejová
2. Zdenko Sivák – Eva Dávidová

l. Kiara

MITRÁŠOVÁ

2. Michal

GAJDOŠ

3. Jozef Kováč – Júlia Pastirčáková

3. Ahmed

BOLVAN

4. Helmut Hoffmann – Viera Horvátová

4. Alexandra HREHOVÁ
5. Vanesa

PEŠTOVÁ

6. Noemi

KIŠŠOVÁ

7. Mário

UHRÍK

OPUSTILI NÁS

8. Pavol

KOČIŠ

(október 2012 - marec 2013)

9. Anna

KEREKRÉTYOVÁ

10. Oliver

OGURČÁK

11. Alžbeta

VAŠKOVÁ

l. Zděnek

SIVÁK

55 r.

2. Anna

KOVÁČOVÁ

83 r.

3. Anna

PRIBULOVÁ

88 r.

4. Iveta

VERČIMÁKOVÁ

43r.

5. Jozef

KOVÁČ

48r.

6. Štefan

BEŇO

77 r.

„Ak je strom na kopci, plody musíš hľadať v údolí.“

7. Anton

DZIVÁK

72 r.

Výhercovia : 1. Dobošová Anna č.d. 365
2. Krajňáková Anna č.d. 317
3. Džama Jakub č.d. 423
Gratulujeme. Ceny si výhercovia môžu vyzdvihnúť na
Obecnom úrade.

8. Mária

BLAŠKOVÁ

84 r.

9. Marta

DUNDOVÁ

82 r.

Znenie tajničky z minulého vydania :

ECHO - SERVIS - Štefan Oráč

ZLOSOVATEĽNÝ KUPÓN

Čierne n/Topľou

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

Predaj a servis:
chladničky
mrazničky
automatické práčky
klimatizácie
kuch. spotrebiče
plyn. spotrebiče

PRIEZVISKO:..............................................
ADRESA:............................................................................
ZNENIE TAJNIČKY:......................................................
..............................................................................................

kont. 057/4491083
0908 452497

Informačné periodikum obce Bystré. Vydavateľ: Obec Bystré, ul. Šarišská 98,094 34, IČO:00332275, ISSN
1339-1569,Evidenčné číslo: EV 4532/12 Šéfredaktor: Juraj Onufer . 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. Kontakt : +421574452144,fax.+421574452145
email: novinybystre@gmail.com,web:www.bystre.ocu.sk Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
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NAKUKLI SME DO NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Čo sa udialo v našej MŠ na Sídlisku 311.
V materskej škole čas letí veľmi rýchlo. Striedajú sa témy
dňa a týždňa, činnosti dopoludňajšie aj odpoludňajšie. Učiteľky
počas celého dňa rozvíjajú u detí tvorivosť, kognitívne, psychomotorické a sociálne kompetencie a okrem toho pripravujú školské i mimoškolské aktivity pre rodičov a deti.

November
- 10.11. sa v našej MŠ uskutočnila brigáda poslancov, ktorí
nám na školský dvor umiestnili novú šmýkačku a kolotoč.
- 21.11.2012 sme pre deti zorganizovali exkurziu v Planetáriu
v Prešove. Deti si vypočuli krátku prednášku o planétach,
pozreli si v kine rozprávku o kozmonautoch a v Planetáriu na
krásnej nočnej oblohe rozprávku Martin a hviezdy. Po skončení programu vo vestibule videli makety rakiet a raketoplánov.
- 22.11.- 30.11. zriaďovateľ dal vymeniť v MŠ v triede Slniečko všetky okná za plastové.

December
- 6.12. oslava Mikuláša. Deti privítali sv. Mikuláša básňami, spevom, zahrali sa s ním, porozprávali, tešili sa z pekného dňa
a najmä z darčekov, ktoré im Mikuláš rozdal.
- 10.12. Tvorivá dielňa. Za pomoci lektoriek pernikárok
z Hanušoviec nad Topľou p. Vlasty Benčovej, p. Anny Tomkovej
a p. Beáty Sabolovej si rodičia a deti vyzdobili perníky a obdivovali
zručnosť skúsených lektoriek.
- 14.12. Štedrý večer – deti triedy Slniečko so svojimi učiteľkami
pripravili pre deti triedy Hviezdička ukážku zvykov štedrej večere.

- Vianoce v piesni, básni, tanci a scénkach pripravili učiteľky s deťmi pre svojich najbližších: v triede Lienka
17.12., v triede Hviezdička 18.12. a 19.12. v triede Slniečko, kde deti ukázali svoju šikovnosť a pod stromčekom
si našli darčeky, z ktorých mali najväčšiu radosť
- 10.12. Deti po príchode do MŠ rozbaľovali vianočné darčeky, ktoré si rozdelili do tried. Príspevok na hračky
a darčeky v hodnote 870€ poskytol ObÚ.
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Január
- 14.1.2013 – Pani Mihoková prišla so svojim divadielkom Gašparko do našej MŠ s novou bábkovou rozprávkou Traja tučniaci.
- 16.1. – Riaditeľka ZŠ PaedDr. Veronika Pradová
oboznámila rodičov triedy Slniečko o zápise do školy,
o odklade školskej dochádzky,
o školskej zrelosti,
pripravenosti detí do ZŠ...
- 25.1. Deti najstaršej vekovej skupiny sa zúčastnili osláv
oslobodenia obce a kladenia vencov pri pomníku padlým
- V zasadačke
ObÚ si vypočuli rozprávanie
o oslobodzovaní obce.

Február
- 1.2. Detský karneval. Prvýkrát bol bez účasti rodičov,
čím sme chceli predísť rozširovaniu chrípkových
a respiračných
ochorení.
V triede
Slniečko
sa
v dopoludňajších hodinách stretli princezny so psíkom,
vláčikom, rytierom, kráľom, vodníkom... v tanci a zábave.
- 7.2. sa uskutočnil zápis detí do ZŠ v Bystrom. Deti
triedy Slniečko sa spoločne zúčastnili slávnostného
zápisu v budove ZŠ v Bystrom. Po zápise ich čakali v materskej škole slávnostne prestreté stoly, vyzdobená trieda a darčeky pre
budúcich školákov .

60 rokov Materskej školy v Bystrom 172
Kto nikdy nebol dieťaťom,
nemôže sa stať dospelým.
Charlie Spenser Chaplin
60 rokov. Je to málo, alebo veľa? Takto sa hneď v úvode prihovorila prítomným riaditeľka školy Bc. Anna Reváková, ktorí
prišli osláviť sviatok 60. výročia MŠ v Bystrom 172.
Slávnosť sa konala dňa 25.1.2013 v priestoroch MŠ v spolupráci s Obecným úradom Bystré. Na slávnostné posedenie boli pozvaní
bývalí aj súčasní zamestnanci školy, hostia a rodičia detí.
Po úvodnom slove si prítomní pripomenuli históriu MŠ slovom aj obrazom. Všetkých prítomných pozdravil aj starosta obce
Mgr. Ľubomír Hreha. Ku gratulácii sa pridala aj pani Mgr. Danka Roziková, vedúca Školského úradu v Hanušovciach nad Topľou,
ktorá odovzdala ďakovný list pani riaditeľke. Poďakovala všetkým zamestnancom školy za prácu, ktorú vykonávajú a popriala všetkým veľa zdravia a úspechov na ďalšej ceste životom. Veľké ďakujem pridali aj všetci účinkujúci, ktorí svojim programom prispeli
k príjemnej atmosfére.
V programe vystúpili: bývalá pani
učiteľka, dnes už dôchodkyňa, pani
Mária Hrehová, súčasné deti MŠ,
žiačky ZUŠ v Hanušovciach, rodičia
Chmeľovskí a súbor Bystrančan.
Celá oslava sa niesla v príjemnom
duchu, kde ožilo veľa spomienok.
Tento deň všetci prežili v pokoji
a radosti. Ďakujeme nášmu starostovi a zamestnancom Obecného úradu
Bystré, ktorí prispeli finančnou podporou, taktiež všetkým sponzorom
a rodičom,
ktorí
priložili
ruku
k úspešnej oslave.
Zaželajme našej škole ešte veľa
úspešných rokov, dobrých pedagógov, všetkých ostatných zamestnancov a hlavne veľa šťastných detí.
Bc. Reváková Anna

Ku gratulantom sa pridáva aj naša redakčná rada a aspoň takto symbolicky pridávame štvorlístok šťastia do ďalších rokov.
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