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Vážení spoluobčania...
V úvode tohto čísla Bystrianskych novín mi dovoľte pár riadkov, ktorými sa Vám chcem aj takýmto spôsobom
prihovoriť. Sme na začiatku mesiacov, ktoré patria k dovolenkovým a oddychovým hlavne pre tých, ktorí 28. júna
ukončili školský rok 2012/2013. Začali sa prázdniny pre všetkých žiakov, ako aj pre deti predškolských zariadení. Na
záver školského roka som im bol osobne popriať príjemné prežitie letných prázdnin a pripomínal som im, aká dôležitá
je bezpečnosť a opatrnosť na všetkých miestach a vo všetkých činnostiach, ktoré nám leto ponúka. Verím teda, že aj
my dospelí nezabudneme byť opatrní, hlavne na cestách, keď je teraz na nich rušnejšie. Pri spomenutí ciest vás
chcem poprosiť o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri prebiehajúcich prácach na miestnych komunikáciách v našej obci.
Obec tieto práce vykonáva vlastnými silami a prostriedkami, aby to nebolo finančne príliš nákladné. Mnohé práce sú
však ovplyvnené aj vonkajšími vplyvmi, v tomto prípade počasím. Verte, že obec a tí čo ju zastupujú chcú, aby ten
náš život v našej obci, obci Bystré, bol kvalitnejší. Kritiku na našu prácu čítame niekedy aj na sociálnych sieťach. Ja
chcem však povzbudiť každého občana k tomu, aby so svojim nápadom, či dotazom zašiel tam, kde je to na mieste.
Každý z vás môže zájsť na obecný úrad a svoj návrh prekonzultovať so zamestnancami obecného úradu. Spoločne
riešenie nájdeme.
V posledných dňoch sme mali v našej obci Bystré bohatý program, ktorého cieľom bolo stráviť spoločné chvíle, byť
spolu. Či už to bola obecná diskotéka, ktorá sa konala na ihrisku pri Dreveňáku, folklórne slávnosti obce Bystré, ako
aj otvorenie kultúrneho centra slovensko-poľskej vzájomnosti v kultúrnom dome, na ktoré boli pozvaní aj hostia
z Poľskej republiky z Gminy Nozdrec, s ktorou obec Bystré podpísala dohodu o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektov z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika.
Mňa, ako starostu obce Bystré teší, že sa na takýchto obecných aktivitách zúčastňujete a svojou prítomnosťou
prejavujete záujem o spoločne strávené chvíle. Verím, že ani tie najbližšie ponuky neodmietnete a prijmete na ne
naše pozvania. Každá takáto aktivita prináša so sebou prípravu, konanie samotnej aktivity, no a určite aj chválu, či
kritiku. Je dôležité, aby sme tieto udalosti prijali aj s akousi spokojnosťou, pretože verte, že tí, čo to organizujú
a pripravujú, to robia s tým najlepším úmyslom.
Prajem vám príjemne strávené letné mesiace, dovolenkujúcim príjemné dovolenky, prázdninujúcim príjemné
prázdniny a nám všetkým, všetko dobré. Teším sa teda na ďalšie spoločné aktivity, ktoré budeme môcť spoločne
prežiť ako občania jednej obce, obce Bystré.
S pozdravom starosta obce
Mgr. Ľubomír Hreha

V skratke z obecného úradu
Úlohou našich novín je poskytnúť vám – našim občanom - informácie o aktivitách, činnostiach a prevedených prácach, ktoré sa udiali za posledné obdobie v našej obci. Prišla jar a s ňou nasledovali ďalšie povinnosti, ktoré sú spojené s prácou v okolí príbytkov a priestranstiev v našej obci. Obci Bystré bol Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo
Vranove n/T schválený projekt aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, kde je zapojených 50 ľudí
a dvaja koordinátori. Čistia a kosia verejné priestranstvá v obci, kosia korytá miestnych potokov a pozemky, ktorých
majiteľom je obec. Začalo sa s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách v obci. Zamestnancami obce bola vymenená podlaha v sále kultúrneho domu, vymaľovaná knižnica a opravená a vymaľovaná podlaha v knižnici, začali s
prestavbou obecnej pekárne. Taktiež bola vykonaná údržba multifunkčného ihriska v objekte ZŠ. Obec zabezpečila
oslavy 60. výročia otvorenia MŠ Bystré 172, a spolu so ZŠ Bystré zorganizovala oslavy 50. výročia otvorenia objektu
ZŠ. Obec aj tento rok usporiadala obecnú diskotéku a folklórne slávnosti. Ukončil sa projekt „Tradíciou cez hranice“
a to z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Z uvedeného projektu bola financovaná čiastočná oprava a prestavba kultúrneho domu, ktorá bola v mesiaci máj dokončená a za prítomnosti
našich poľských partnerov slávnostne otvorená. Hovorí sa: mnoho ľudí - mnoho názorov. Viacerí z nás prehodnocujú, či vykonané práce, ktoré sa v obci urobili, sú odvedené dobre, či nám prinesú, alebo neprinesú úžitok. Je na nás
z akého uhla pohľadu to vidíme. Či svojím hodnotením podporíme rozvoj obce.
Vravcová Mária
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Dnešok v obci Bystré a Európske fondy.
Každá spoločnosť má svoju hierarchiu, každá
spoločenská bunka je podriadená tej druhej, vyššej,
teda tá postupnosť funguje nie len v tých najmenších
bunkách spoločnosti, ale aj v širokej spoločnosti, dovolím si napísať, že aj v politickej spoločnosti,
v politickom svete je to tak. Tak to funguje aj
v spoločnosti a v štáte, v ktorom žijeme my. Jedna
inštitúcia je podriadená tej druhej. Je treba vysvetliť
aj takúto skutočnosť a fakt, ako je to s takouto hierarchiou v takejto obci, ako je Bystré. Každoročne si obec
vypracuje svoj ročný rozpočet, v ktorom sú zahrnuté zložky, ktoré v obci sú potrebné na to, aby obec ako taká mohla
fungovať. Aj nové nápady, či návrhy sú mnohokrát prínosom pre obec, kým ich nezastavia finančné prostriedky. Aj
obec musí byť obozretná a mať vypracovaný finančný systém tak, aby si dokázala vystačiť s tým čo má, čo dostane,
čo jej tá vyššia bunka spoločnosti vyčlení. Mnohokrát sa siahne do vlastných obecných zdrojov, ktoré nie sú určené
práve na daný účel, ale sú ušetrené a je možné ich adekvátne využiť. Aj pri takýchto prácach, ako je oprava miestnych komunikácií sme postupovali tak, že obec tieto práce vykonala pomocou vlastných ušetrených finančných prostriedkov, vlastnými silami. Je treba to takto vnímať, že obec a tí čo ju zastupujú, sa snažia, aby život v obci bol na
určitej úrovni. Aj nás zasiahla „TÁ“ kríza, o ktorej počúvame z médií a nevyhla sa jej ani naša obec. Aj my počúvame
z každej strany o krátení finančných prostriedkov, o tom ako máme šetriť. Združenie miest a obci Slovenská podpísalo s vládou Slovenskej republiky memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Obce v rámci procesu konsolidácie verejných financií
prijali nasledovný záväzok, ktorý sa vzťahuje aj pre našu obec Bystré:
Obce s počtom nad 2000 obyvateľov schvália a realizujú svoje rozpočty na rok 2013 tak, že dosiahnu medziročnú úsporu výdavkov kvantifikovanú v rozsahu 5%-tného zníženia osobných výdavkov obcí a 10%-tného zníženia
výdavkov na tovary a služby. Obec to musí urobiť aj za základnú školu, ktorej je zriaďovateľom.
No občania chcú vidieť, čo sa robí v našej obci. Ani s našim Hermanovským potokom to nie je také, ako to mnohí
vnímajú a pýtajú sa, prečo takto vyzerá. Je to zo zákona vodohospodársky významný tok, ktorého majiteľom je štát
a spravuje ho Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý v tomto roku doposiaľ nedostal financie ani na nákup lomového kameňa a nieto na opravu a údržbu tokov. Slovenský vodohospodársky podnik nevlastní ani potrebnú techniku
na údržbu tokov. Dva kráčajúce nakladače má iba zapožičané zo štátnych hmotných rezerv a kolesové nakladače
majú zakázaný vstup do korýt potokov, aby nedošlo k poškodeniu pneumatík. Vzhľadom k tomu, že je to vodohospodársky významný tok, nemôže ho obec dostať do prenájmu, aby tak sama pri výzve mohla podať vlastný projekt
z Európskych fondov. Tak ako je to napríklad v obci Hlinné a v iných obciach, kde potoky nie sú zo zákona vybrané,
ako vodohospodársky významné toky. Slovenský vodohospodársky podnik tak mohol týmto obciam dať potoky do
prenájmu po dobu trvania projektu a obce mohli pri výzve podať vlastné projekty z Európskych fondov.
A ako je to s jednotlivými výzvami na podávanie projektov, ktoré zverejňujú jednotlivé ministerstvá? Tak to sú
takmer samé prekvapenia. Naša obec skoro dva a polroka čakala na tretie kolo výzvy Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, ktorého cieľom je regenerácia sídel obcí. Vo výzve je však diskriminačná podmienka, lebo
je iba pre obce najviac postihnuté povodňami v roku 2010, pričom celková hodnota verifikovanej škody v zázname
verifikačnej komisie s presným výkazom škôd spôsobených povodňami je vyššia ako 110 000 € alebo 10 000 € pre
obce s rómskym osídlením. Našu obec v roku 2010 však podľa záznamov povodne obišli. Z uvedeného dôvodu žiadosť spolu s projektom podať nemôžeme, lebo obec nespĺňa základnú podmienku a tak by bola žiadosť zamietnutá.
Aktivity projektu: úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, výstavba a rekonštrukcia verejných
osvetlení, výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás vrátane dopravných subsystémov, rekonštrukcia
miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov, rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu
investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy, rekonštrukcia a výstavba zastávok, rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení. Je to projekt, ktorý sa v terajšej dobe realizuje
v obci Soľ, ktorá ho však mala schválený ešte v druhom kole v roku 2010. V uvedenom kole našej obci projekt schválený nebol. Mestu Hanušovce n/T bol projekt schválený v prvom kole, v ktorom naša obec žiadosť nepodala. Našej
obci už iba zostáva čakať na ďalšie kolo, pričom v terajšej dobe však nikto nepovie, kedy to bude a aké zasa schvália
podmienky, hoci sa financie z Európskych fondov podľa zverejnených informácií čerpajú veľmi slabo. Pomáha to však
v terajšej dobe vláde pri znižovaní deficitu, lebo štát šetrí na výdavkoch na spolufinancovanie projektov.
Schvaľovanie projektov to je ďalšia samostatná kapitola. Menia sa podmienky, termíny a medzitým aj zákony. Nastala
kríza a Slovensko nemá voľné financie. Obec ako taká bez výzvy nemôže reagovať vypracovaným projektom. To
znamená, že pokiaľ ministerstvá alebo úrad vlády nezverejnia nejakú výzvu, nemožno podať projekt. Výzvy sa zverejňujú podľa rozhodnutia príslušných ministerstiev, pričom na to nie je žiadny harmonogram. Obce tak dopredu nevedia,
kedy a aká bude výzva, aby sa mohli na ňu pripravovať a keď niečo chcú, tak sa musia prispôsobiť.
Na výstavbu nájomných bytov, bežný štandard v roku 2012 a 2013, je pri priemernej podlahovej ploche bytu
v bytovom dome do 50 m² schválený maximálny podiel dotácie 30%. Pre porovnanie v roku 2002, keď sa v našej obci
postavil 16 bytový dom, bol podiel dotácie 50%. Od výšky dotácie sa odvíja aj výška nájomného, z ktorého sa spláca
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úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Už rok sa rokuje o zmene zákona, kde by sa mal upraviť maximálny podiel
dotácie aspoň na 40%.
Preto by bolo na mieste, keby aj občania k takýmto skutočnostiam pristupovali svojou trpezlivosťou
a pochopením. Sú skutočnosti, ktoré obec nemôže ovplyvniť, ale musí ich riešiť pomocou vlastných zdrojov, aj keď by
na to mohol prispieť štát. Teda aj obec potrebuje trpezlivých a chápajúcich občanov na to, aby mohla fungovať. Nechcem v tomto článku poukazovať na to, čo všetko mohlo byť urobené, aj získaním prostriedkov z euro fondov, len
chcem, aby občania našej obce boli informovaní aj o skutočnostiach a postupnosti, ktorá sa nedá vynechať.
S pozdravom starosta obce
Mgr. Hreha Ľubomír

Z činnosti krúžku mladých hasičov...
V piatok 7. júna sa na ihrisku pri Topli stretli deti na I. ročníku súťaže mladých hasičov
„O pohár starostu obce“ a zároveň okresnej súťaže hry PLAMEŇ 2013. Cieľom tejto hry je
rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky hasičskej mládeže vo vekovej kategórii od 8-15 rokov v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi. Na organizácii súťaže sa podieľali Obecný úrad, DHZ Bystré a OV DPO Vranov n/T.
Mladí hasiči súťažili v disciplínach požiarneho útoku CTIF a štafetovom behu s prekážkami na
400 m. Našu obec reprezentovali deti - žiaci z krúžku mladých hasičov, v dvoch kategóriách, a to chlapci a dievčatá.
Touto cestou sa im chcem poďakovať za disciplínu a pravidelnú dochádzku na krúžok počas školského roka.
Výsledky: Kategória chlapci - 1. miesto: Hasiči Bystré, 2. miesto: ZŠ Vyšný Žipov, 3. miesto: Hasiči Sedliská. Kategória dievčatá - 1. miesto: Hasiči Bystré, 2. miesto: Hasiči Demjata, 3. miesto: ZŠ Vyšný Žipov
Počas činnosti krúžku mladých hasičov si žiaci aj vydýchli a nie stále sa venovali len príprave a nácviku. Dňa
19.apríla sa zúčastnili exkurzie u profesionálnych hasičov vo Vranove nad Topľou. Prezreli si techniku a vybavenie
profesionálov, ako sú pripravené hasičské autá na zásah a dozvedeli sa potrebné informácie o práci profesionálnych
hasičov. Za celoročnú prácu v krúžku bol ako odmenou pre žiakov zorganizovaný menší výlet. Na sviatok sv. Cyrila
a Metoda sme usporiadali výstup na Kapušiansky hrad. Počasie nám prialo, nálada bola výborná a tak sa veselo
vykračovalo. Po úspešnom zdolaní túry bol každý účastník odmenený. Po návrate do Bystrého k Dreveňáku nás už
čakal pripravený chutný guľáš a rôzne súťaže. Bolo to naozaj krásne strávené popoludnie.
Kováčová Beáta
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K prameňom...
Aktivita obce (a jej pracovníkov) nemôže a nechce
byť obmedzená pracovnými hodinami, ale chce tu byť
pre občana 7 dní v týždni a podporiť všetky spoločenské, kultúrne aj športové aktivity. V nedeľu 16.júna
2013 sme preto zorganizovali turistický pochod na
neďaleký kopec Stavenec. Zvládli to dospelí aj deti.
Z vrcholu tohto kopca je najkrajší výhľad na Slanské
vrchy, obec a jej okolie. Krátku prestávku na oddych
sme zaplnili prednáškami o histórií obce a jej zaujímavostiach. Hlavnou témou bolo „PRAMENE A VODA
NÁŠHO KRAJA“.
Občerstvenie
(guľáš, kofola...)
sme si vychutnali
v chládku lesa pri poľovníckej chate a prameni. Ako „dezert“ boli pirohy, ktoré boli
chutnou metaforou ekumény - každý piroh je iný a výnimočný, každý sme iný, ale
spolu sme „chutní“. Z lesa nás vyhnalo zapadajúce slnko a približujúca sa noc.
Obecný úrad ďakuje všetkým za prípravu a účasť. Dovidenia pri ďalšom PRAMENI.

K prameňom...

Keď sme sa pred týždňom (16.6.2013) pozerali na kraj,
v ktorom žijeme, prírodu a okolie Bystrého očami turistov, tak na sobotňajšej
prednáške na tému veda a náboženstvo sme sa už nachodili menej alebo takmer
vôbec. Vzácny hosť - prírodovedec, kňaz RNDr. Jozef Voskár nám v priestoroch
svadobky v Bystrom pripomenul, že nič na tomto svete a ani svet sám nie je vecou náhody. Jeho slová zaujali nie len dospelých, ale aj tých mladších.
O najmenších bolo postarané iným zaujímavým programom. Ďakujeme všetkým
účinkujúcim aj organizátorom. Pri prameňoch....opäť dovidenia.
Ing. Chmeľovský Ján

Z obecnej knižnice
„Hľa človek!“
NIE JE TO ĽAHKÉ Nie je ľahké ospravedlniť sa. Nie je ľahké poučiť sa z chýb. Nie je ľahké začať znovu. Nie je ľahké odpustiť a zabudnúť. Nie je ľahké byť nesebeckým. Nie je ľahké najprv rozmýšľať, až potom konať. Nie je ľahké nechať si poradiť. Nie je ľahké vybočiť z vychodenej koľaje. Nie je ľahké priznať si
chybu. Nie je ľahké byť dôsledný v maličkostiach. Nie je ľahké znášať výsmech. Nie je ľahké ovládať svoju
náladu. Nie je ľahké byť štedrý. Nie je ľahké vziať na seba vinu. Nie je ľahké neprestať a snažiť sa. Nie je
ľahké byť ohľaduplný. Nie je ľahké vyhnúť sa chybám. Nie je ľahké zvládnuť úspech, ale vždy sa to vyplatí .
„Múdrosť získame učením, ale aj praxou zo života“

Pozvánka
Prázdniny - ČAS zaslúženého oddychu, ČAS strávený hrami, ČAS zábavy v kruhu svojich kamarátov. Keď nebudeš vedieť čo s voľným ČASOM, príď do obecnej knižnice, kde budeme počas letných prázdnin organizovať rôzne
zábavno-súťažné podujatia. V prípade, že máš dobrý nápad, ako naplniť voľný čas, príď to oznámiť aj ostatným kamarátom. Sladká odmena Ťa neminie!

Vrátenie kníh
Prichádza čas krásnych dní leňošenia - prázdniny. Ale je to aj čas povinností a práce. A tak, milí žiaci – čitatelia,
nezabudnite na vrátenie kníh. Prineste svoju nevrátenú výpožičku čo najskôr. Mnohí žiaci a študenti odídu do škôl
mimo nášho okresu, preto apelujem na príbuzných, že tak môžu učiniť za svoje ratolesti, čím pomôžu ostatným čitateľom, najmä študujúcej mládeži. Ide najmä o knihy z povinného čítania. Verím, že tieto riadky neostanú bez povšimnutia. Vopred pekne ďakujem.
Tegzová Ľudmila, knihovníčka
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OSLÁVILI SME

50. VÝROČIE

OTVORENIA NOVEJ

ŠKOLY V BYSTROM

Rok 1963 bol pre obec Bystré veľmi dôležitý. Práve v tomto roku bola otvorená nová škola.
Odvtedy uplynulo 50 rokov a my sme si na túto udalosť spomenuli s tými, ktorých životy sú nejakým spôsobom späté
so Základnou školou v Bystrom.
24.5.2013 nadišiel deň D. Deň, ktorý sme očakávali a na ktorý sme sa dlho a svedomito pripravovali.
V dopoludňajších hodinách sa v škole začali schádzať bývalí učitelia, zamestnanci školy, zástupcovia rodičov, bývalí
žiaci a iní vzácni hostia. Privítali ich terajší učitelia s pani riaditeľkou PaedDr. V. Pradovou. Prešli sa spolu chodbami,
nakukli do tried. Priestory školy, jednotlivé triedy i moderne vybavené učebne sa im páčili. Pri malom občerstvení
mohli nerušene zaspomínať na chvíle, ktoré prežili v škole. Mnohým sa v mysli iste prehrával film, kde hlavnými hrdinami boli oni a ich žiaci, kolegovia. Odhaľovali sa zabudnuté zážitky, smutné i veselé príbehy.
Pozvanie na našu milú slávnosť
prijal aj p. minister školstva PhDr. Dušan
Čaplovič, DrSc. Privítal ho p. starosta Mgr.
Ľ. Hreha s p. riaditeľkou školy PaedDr. V.
Pradovou. Žiaci školy ho privítali chlebom
a soľou. Zastavil sa aj pri učiteľoch
v zborovni, kde bol priestor na ich zvedavé
otázky. Pán minister sa prešiel po škole
a ocenil prácu i kreativitu učiteľov, ktorú
bolo vidieť na každom kroku.
Pozvaní hostia sa spolu s p. ministrom presunuli do kultúrneho domu, kde si
žiaci našej školy spolu s učiteľmi a
v spolupráci so ZUŠ v Hanušovciach nad
Topľou pripravili zaujímavý kultúrny program. V jeho úvode sme sa ocitli v r. 1963, teda v roku, kedy sa začali písať dejiny novej školy. Priblížili sme si, čo sa
stalo vo svete, čo u nás doma a čo významné v našej obci. V retro módnej prehliadke nám školáci predviedli vzácne
modely, ktoré našli v skriniach starých rodičov a rodičov. Aj takýmto spôsobom prítomným priblížili roky minulé.
P. riaditeľka PaedDr. V. Pradová vyspovedala bývalého p. riaditeľa Mgr. J. Havrilu. V rozhovore si zaspomínali na
jeho učiteľské i riaditeľské začiatky.
Pionieri, spartakiáda – neoddeliteľná súčasť školy v minulosti. Mnohým prítomným nabehol úsmev na tvári,
keď miestnosť zaplnili pochodujúci pionieri, a iskričky. Započúvali sme sa do pionierskych a iskričkových sľubov
a spomínali na všetko pekné, čo sa s týmto obdobím spája. Mladí recitátori sa zamýšľali nad výberom povolania
a uvažovali o podstate života. O príjemné spestrenie
slávnostného dňa sa postarali malí tanečníci zo súboru
Bystranček, ktorý pôsobí
v našej základnej škole, ako
aj mladé rómske speváčky
so svojím hudobníkom.
Záverečné slovo patrilo p. starostovi, ktorý sa
poďakoval deťom a ocenil
prácu všetkých učiteľov –
bývalých i súčasných. Spolu
s pánom ministrom odovzdal
Cenu obce za rozvoj školstva : Mgr. Jánovi Havrilovi,
Mgr.
Jarmile
Sipskej,
Mgr. Marte Hermanovskej
a Miroslavovi Havrilovi.
Pamätnú plaketu odovzdal
p. starosta za asistencie p. ministra bývalým zamestnancom, ktorí celý život pracovali v Základnej škole Bystré a z nej
odchádzali do zaslúženého dôchodku. Taktiež plaketu odovzdali všetkým súčasným zamestnancom.
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Pán minister PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. sa prítomným prihovoril, poďakoval za pozvanie a vyjadril radosť
z pekne stráveného dňa. Všetkým poprial veľa úspechov a chuti do ďalšej práce. Počas záverečnej piesne boli všetci
prítomní obdarovaní pamätným listom a medovníkovým srdiečkom, ktoré im má pripomínať tento deň. Popoludňajšie
chvíle všetkým prítomným spríjemnilo vystúpenie domáceho folklórneho súboru Bystrančan a do tanca vyhrávala
hudobná skupina miestnych hudobníkov pod vedením p. Petra Lenďáka.
Cieľom celého dňa bolo oživiť spomienky. Stretnúť priateľov a známych, ktorí tvorili a tvoria históriu školy, boli jej
živou súčasťou. Zaspomínať na to, čo bolo, čo sa už nezopakuje, pretože: „NEMÔŽEME ZASTAVIŤ ČAS, ANI VRÁTIŤ MINULOSŤ, ALE MÔŽEME POHLADIŤ SPOMIENKY…
PaedDr. Veronika Pradová, Mgr. Erika Novotná

50. výročie školy z pohľadu našich detí
24.5.2013 sme si v našej škole pripomenuli 50. výročie jej otvorenia. Bola to veľká udalosť, na ktorú sme sa všetci
dlho pripravovali. Pani učiteľky so žiakmi nacvičovali program, zdobili priestory školy i triedy a všetci sme sa pripravovali na vystúpenie. Pozvaní boli všetci bývalí i terajší zamestnanci školy, bývalí žiaci, ktorí v živote niečo dosiahli,
kňazi, ktorí tu pôsobili, starostovia z okolitých obcí či riaditelia okolitých škôl, ale aj iní významní hostia. Medzi vzácnych hostí patril aj minister školstva Dušan
Čaplovič, ktorý nás osobne navštívil.
Všetko sa to začalo prehliadkou školy. Po
príjemnom dopoludní v škole sa všetci
pozvaní hostia presunuli do kultúrneho
domu, kde netrpezlivo čakali žiaci, aby
mohli prítomným ukázať, na čom tak dlho
a poctivo pracovali. Úvod patril módnej
prehliadke. Predvádzali sa modely zo 60.,
70., 80., a 90. rokov. Po módnej prehliadke pionieri skladali svoje sľuby a cvičili
spartakiádu. Žiaci posadili do lavíc dospelých a zaspievali záškolácku hymnu. So
svojím hudobným číslom sa predstavili aj
žiaci zo ZUŠ v Hanušovciach. Nakoniec
sme všetkým rozdávali pamätné listy
a perníkové srdiečka. Pán starosta, a takisto aj pán minister poďakovali žiakom a učiteľom za odvedenú prácu. Pri
slávnostnom obede mali všetci zúčastnení možnosť pokračovať v rozhovoroch a príjemnom trávení popoludnia .
Martina Sabolová, 9.a
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Úspechy žiakov – v školskom roku 2012/2013
Aj v tomto školskom roku žiaci našej školy úspešne reprezentujú školu i obec na rôznych vedomostných, ale aj
športových súťažiach. O niektorých úspechoch sme vás informovali v predchádzajúcom čísle novín, teraz prinášame
prehľad ostatných umiestnení:

Chemická olympiáda – okresné kolo

Futbalový turnaj Hanušovce nad Topľou

2. miesto – P. Vravcová – 9.a (na krajskom kole 16.
miesto)
4. miesto – K. Kolesárová – 9.a

2. miesto
Lechvár S. - 4.a, Jurko J. - 4.a, Manigati M. - 4.a,
Bartko T. - 4.a, Ferenc R. - 3.a, Rozkoš A. - 3.a,
Mitráš K. - 3.b, Mitráš L. - 2.a

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Poznaj a chráň - školské kolo

1. kat. poézia: 2. miesto - Štofanová J. - 3.a
3. miesto - Emma Hrehová - 4.a
1. kat. próza: 2. miesto - S. Perunská - 2.b
3. miesto - S. Kentošová - 2.a
2. kat. próza: 1. miesto - V. Vasiľovová - 6.a -postup
na okresné kolo (v okresnom kole 1. miesto a účasť
na krajskom kole)
3. kat. próza: 1. miesto - K. Sabová - 8.a - postup na
okresné kolo

1. kat. - 1. miesto
Idesová N. - 1.a, Lechvár K. -1.b, Pavlovský J. - 2.a,
Hrášková V. - 2.b
2. kat. - 1. miesto
Foltinová M. - 3.a, Pešta M. - 3.b, Haľková D. - 4.a,
Manigati M. - 4.a

Zber papiera (nad 100 kg)
1. miesto - Štefanko V. - 3.a
2. miesto - Hric P. - 1.a
3. miesto - Onuferová J. - 6.b
4. miesto - Mattová Z. - 9.b
5. miesto - Šmatková A. - 3.b
6. miesto - Ondič Ľ. - 8.a
7. miesto - Hreha J. - 3.b
8. miesto - Hreha B. - 2.b

Pytagoriáda - okresné kolo
P3 - 5. miesto - Hric M. - 3.a
- 11. miesto - Hreha F. - 3.b
P4 - 12. miesto - Hermanovský J. - 4.a
P5 - 13. miesto - Monoková Z. - 5.a
- 14. miesto - Sciranková B. - 5.b
P6 - 5. miesto - Kolesárová M. - 6.b
- 14. miesto - Sciranka A. - 6.a
P7 - 7. miesto - Džama D. - 7.b
- 12. miesto - Sabová N. - 7.a
P8 - 8. miesto - Nováková C. - 8.b
- 9. miesto - Sabová K. - 8.a

Prečo ne/čítam rád/a - celoslovenská literárna súťaž
1. miesto - V. Vasiľovová - 6.a
7. miesto - Š. Vravcová - 7.b
15. miesto - V. Kolesárová - 7.b

Mladý záchranár - CO - krajské kolo - 6.
miesto

Požiarnická súťaž - Prešov

1. miesto - Mitráš B. - 8.a
Vravcová Z. - 9.a
2. miesto - Sciranka S. - 8.a
3. miesto - Bendík M. - 9.a
Kolesárová M. - 6.b

Chlapci - 11. miesto
Kovaľ S. - 2.a, Buchaľ J. - 3.a, Hric M. - 3.a,
Oľha M. - 5.a, Rozkoš M. - 5.a, Leško B. - 8.b,
Oľha Ľ. - 8.b, Moravský S. - 9.a, Gritters K. - 9.a,
Grittes L. 6.a
Dievčatá - 7. miesto
Molitorisová D. - 2.a, Lešková E. - 4.a,
Buchaľová V. - 5.a, Balogová T. - 6.a, Oľhová K. - 7.a,
Bednárová J. - 9.a, Kovaľová J. - 9.b,
Kušnírová S. - 9.b, Ondečková J. - 9.b,
Rozkošová D. - 9.b

Florbal chlapci - 3. miesto

Plameň - okresné kolo

Vravcová Z. - 9.a, Juhaščíková S. - 8.a,
Bendík M. - 9.a, Brinda D. -9.a

Kukorelliho beh

Sivák J. - 8.a, Mitráš B. - 8.a, Sciranka S. - 8.a, Ondič
Ľ. - 8.a, Majher Š. - 8.a, Tkač A. - 8.a, Mitráš J. - 8.a,
Pivovarník P. - 9.b, Kaščák D. - 9.b, Bendík M. 9.a

Dievčatá - 1. miesto
Molitorisová D. - 2.a, Lešková E. - 4.a,
Buchaľová V. - 5.a, Balogová T. - 6.a, Oľhová K. - 7.a,
Bednárová J. - 9.a, Kovaľová J. - 9.b,
Kušnírová S. - 9.b, Ondečková J. - 9.b,
Rozkošová D. - 9.b
Chlapci - 1. miesto
Buchaľ J. 3.a, Hric M. - 3.a, Bartko T. - 4.a,
Jurko J. - 4.a, Oľha M. - 5.a, Rozkoš M. - 5.a,
Gritters L. - 6.a, Leško B. - 8.b, Moravský S. - 9.a,
Gritters K. - 9.b

Malý futbal mladší žiaci - 4. miesto
Vravec J. 7.a, Peleščák B. - 6.a, Mitráš M. - 7.a,
Dvorjak F. - 7.a, Mihok D. - 7.b, Molitoris P. - 7.a,
Kentoš K. - 6.b, Bašista D. - 6.b, Gritters L. - 6.a
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Tvorba žiakov
Víťazná práca v celoslovenskej súťaži : „Prečo ne/čítam rád/a“
Prečo čítam rada?
Či rada čítam? Áno, čítam rada, ale veľmi záleží na tom, akú knihu čítam. Znamená to, že keď som chorá a mám
na knihu čas, čítam rada. Je to príjemné oživenie dlhých nudných dní. Keď chodím do školy, nechce sa mi veľmi čítať
a vôbec nestíham myslieť na knihu.
Spomenula som si však na jeden príbeh, ktorý som zažila s knihou. Pred pár rokmi som knihy nemala
rada. Nemohla som ich ani zbadať, lebo hneď na mieste by som ich najradšej zničila. Ale pred rokom som zažila niečo neobyčajné. Mala som veľmi čudný sen, ktorý ma naučil milovať, teda v mojom prípade aspoň trocha mať rada
knihy. No teraz ten sen: Ocitla som sa v nejakej knihe. Všade bola voda a ryby. Začala som plávať a zrazu som zistila,
že som v oceáne. Začala som plávať a plávať, ale nemohla som nájsť pevninu. Z ničoho nič sa nado mnou objavil
človek, ktorý mi podal ruku. Ocitli sme sa na neznámom ostrove. Bolo tam nádherne, tancovala som, zabávala som
sa a dokonca som sa stala pirátkou (hlavnou) a bola som ovešaná zlatom a drahými kameňmi. Akurát som sa išla
zahryznúť do zlatého jablka, keď vtom sa mi otvorili oči a počula som krik môjho mladšieho brata: „ Halóóóó, rýchlo
vstaň a poď do školy!“ Mama mi pri odchode povedala: „Hej, nemali ste dnes čítať v škole knihy, ktoré si prinesiete
z domu?“ Rýchlo som schmatla prvú knihu, ktorá sa mi dostala do rúk a už som sedela v škole . Jeden chlapec menom Šimon začal čítať knihu o autách. Po ňom čítal Damián, neskôr ešte Anča, Lenka, Domino, Marcel, Zuzka
a zrazu bol rad na mne. Začala som čítať: Kniha s názvom ČAROVNÝ OSTROV. Celej triede som nahlas čítala obsah
knihy, no zrazu som sa zasekla. V texte sa písalo presne to, čo som zažila v mojom sne. Uvedomila som si, že som tú
knihu nikdy nečítala. Neviem, ale asi mi tým niekto chcel niečo povedať. V tej chvíli som pochopila, že kniha môže
byť super, ale musím si to predstavovať, nie iba preletieť očami po texte, pozrieť si obrázky a zatvoriť ju. Po návrate
domov som začala knihu čítať. Veľmi sa mi zapáčila a kúpila som si jej ďalší diel.
Odvtedy čítam knihy celkom rada a ďakujem neviem komu, alebo čomu za to, čo mi ukázal. Predtým,
keď som knihy nečítala, mala som zlé známky, no teraz sa mi rozrástla slovná zásoba, mám samé jednotky.
Ďakujem Vám knihy, knihy, knižôčky.
Viktória Vasiľovová, 6.a

A zazvonil zvonec a školskému roku je koniec ...
Čo všetko sme stihli v tomto školskom roku v našej Materskej
škole Bystré 172? Bolo toho veľa a či málo, niečo sa podarilo, niečo
možno menej.
V septembri do našej školy nastúpilo 51 deti. Pre niektorých bol
začiatok trochu uplakaný, pre iných plný očakávania, čo ich čaká
v materskej škole. Aby sme sa na začiatku šk. roka lepšie spoznali,
usporiadali sme koncom septembra spoločné grilovanie pre rodičov
a deti na našom školskom dvore, ktorá bola spojená s výstavkou jesenných plodov. V októbri sme v priestoroch našej školy privítali starých
rodičov našich detí, pre ktorých sme spoločne pripravili pohostenie, darčeky a krátke vystúpenie. Na dopravnom ihrisku na našom školskom dvore si precvičili jazdu a dopravné predpisy na bicykloch a kolobežkách. V novembri sme sa
s rodičmi stretli na katarínskom posedení. December je najúžasnejší mesiac v roku, ktorý rozsvecuje detské očká plné
očakávania, či na nich Mikuláš a Ježiško nezabudnú a či sa im splnia ich tajné sny. Tak to bolo aj v našej škole, celý
mesiac sme sa pripravovali na príchod Mikuláša a vianočných sviatkov, spievali sme a tancovali, napiekli medovníčky, pripravovali malé darčeky, spoločne sme privítali Mikuláša a spolu s rodičmi a starými rodičmi posedeli pri vianočnom stromčeku. V januári sme oslávili 60. výročie otvorenia MŠ, do príprav osláv sa zapojili rodičia s deťmi a OcÚ
Bystré. Február – mesiac karnevalu; prehliadka masiek a zábavy neminula ani našu školu. Taktiež slávnostný deň zápis do 1. ročníka ZŠ. V marci sme sa zapojili do projektu ,,Zdravé zúbky“, za čo deti boli odmenené zubnou pastou,
kefkou a presýpacími hodinkami. Projekt realizoval DM – market. Už 8. rok sa konala v našej materskej škole prehliadka malých recitátorov pod názvom ,,Zahrajme sa s básničkou.“ V apríli nás navštívil lesný pedagóg, ktorý priblížil
deťom život voľne žijúcich zvierat, prírodu, stromy, zvuky zvierat a ochranu životného prostredia. V tomto mesiaci sa
deti taktiež zúčastnili dvojtýždňového plaveckého výcviku vo Vranove nad Topľou. A je tu máj, ten lásky čas, a s ním
aj Deň matiek. Lásku deti rozdávali svojim mamičkám prostredníctvom piesní, tancov a malých darčekov. V júni slniečko láka von, preto sme sa spoločne s rodičmi vybrali na školský výlet do Košickej ZOO, kde sme strávili krásny
slnečný deň plný pohody a dobrej nálady. V tomto poslednom mesiaci školského roka sme sa taktiež lúčili s našimi
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predškolákmi, ktorých už po prázdninách čaká školská taška a nové povinnosti prváka. Pre rodičov a deti sme
nachystali pekný a príjemný večer. Keďže nám slniečko krásne svietilo, využili sme náš bazén na školskom dvore, z
ktorého sa ozýval šplechot, smiech a radosť z kúpania. Teplý večer sme využili aj na spoločnú opekačku s rodičmi
a tak sme s dobrou náladou ukončili školský rok. Počas celého roka rodičom a deťom bola poskytovaná logopedická
starostlivosť Mgr. Bibiánou Lancíkovou, ktorá našu školu navštevovala a poskytovala poradenstvo raz mesačne. Pred
zápisom do ZŠ sme rodičom zabezpečili psychologickú poradňu, kde PhDr. Marta Mražiková preverila u detí školskú
zrelosť a poskytla rodičom cenné
rady. Počas roka sme sa zapájali do
rôznych projektov a súťaží. Úspešný
bol náš žiak Sebastián Adamčák na
celoslovenskej výtvarnej súťaží na
tému ,,Záchranári“, kde sa umiestnil
na peknom treťom mieste. V našej
škole bolo zriadené elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy. Materská škola Bystré
172 v šk. r. 2012/2013 získala certifikát Eko stopa. V našej materskej
škole v školskom roku 2012/2013
bola vymenená strecha, vymaľovaná fasáda budovy školy, postavený
domček pre deti a tiež bola zakúpená nová detská šmýkačka.

Na záver prajeme všetkým deťom príjemné a slnečné prázdniny .

Bc. Reváková Anna

Končí sa už školský rok...krásne chvíle sme strávili kamaráti naši milí... – ozývalo sa z okien MŠ Sídlisko 311.
Posledné mesiace školského roka ubehli naozaj veľmi rýchlo striedaním aktivít, tém, akcií.
Marec, mesiac kníh, bol venovaný knihám a médiám. V tomto mesiaci si deti vyrábali vlastné knihy, ktoré si ilustrovali,
viazali, vyrábali recyklovaný papier, ale aj zhotovovali na počítači a tlačili si vlastné noviny, ktorými budú konkurovať
Bystrianskym novinám. V rámci ochrany životného
prostredia a zapojenia sa našej školy do programu
Zelenej školy a recyklácie odpadu sme vyzbierali
a odovzdali do zberu 189 kg papiera výmenou za
toaletný papier pre potreby MŠ.
Apríl, mesiac lesov, bol aj mesiacom túlačiek po
okolí. Deti spoznávali blízke i vzdialenejšie okolie
MŠ. K aktivitám programu Zelenej školy, do ktorej
sme zapojení prvý rok a bojujeme o získanie diplomu Zelenej školy, patria aj prednášky o ochrane
životného prostredia. Pani Ing. Danka Palkechová
nás učila správne kompostovať bioodpad. Kompostér využívame na kompostovanie bioodpadu
z kuchyne a pokosenej trávy.
Divadielko Gašparko bolo v našej MŠ s hrou
Palculienka. V tomto mesiaci sme zorganizovali pre
deti z tried Slniečko a Hviezdička besedu o médiách. Pracovníčka rádia EXPRES Juliana Nagyová (Dziačková) potešila deti krásnym rozprávaním o práci v rádiu, ale aj darčekom: tričkami a kľúčenkami s logom rádia. Máj, mesiac lásky a rodiny, sme začali netradične, desaťdňovým predplaveckým výcvikom v Materskej škole Okulka vo Vranove, za
čo ďakujeme obci Bystré, ktorá zabezpečila dopravu detí a zaplatila deťom výcvik.
Deň veselých zúbkov s prednáškou Bc. Bibiány Majherovej bol zakončený odmenou pre dentálnu hygienu detí od
DM market zubnými kefkami, zubnými pastami a presýpacími hodinami. Deň matiek bol tradične spestrený
s vystúpením detí pre mamky v jednotlivých triedach. Na podporou projektu Pijem vodu z vodovodu sme zakúpili do
všetkých tried automaty na vodu, ktoré si deti samé obsluhujú. Jún, mesiac výletov, ale aj mesiac rozlúčky
s predškolákmi. V tomto mesiaci sme pre deti zorganizovali niekoľko zaujímavých besied. Mgr. Jozef Niko doniesol
deťom ukázať rôznych chrobákov, motýle a zaujímavým rozprávaním a prezentáciami rozvíjal u detí ochranárske p
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postoje k prírode. Ku koncu šk. roka neodmysliteľne patrí spoločný výlet rodičov a detí.
V múzeu letectva v Košiciach sme si prezreli
lietadlá, vrtuľníky, deti videli štart dopravného lietadla, vyskúšali si sedačku pilota.
V mestskej ZOO a v DinoParku sa zas
oboznámili
s divokými
zvieratami
a predhistorickými jaštermi. Ďalšiu prednášku sme mali o plazoch našich lesov s Mgr.
Jozefom Nikom, ktorý doniesol aj párik plazov veľhada kráľovského, z ktorých mali deti
nesmiernu radosť. Ukázali dávku odvahy,
keď ich držali v rukách. Medzinárodný deň
detí deti oslávili súťažami a zábavou
v Materskej škole 172. Jánska noc v MŠ
bola tradične v znamení nočného hľadania
pokladu
predškolákov
a rozlúčky
s kamarátmi. V programe Zelenej školy MŠ
mala záverečné hodnotenie s veľmi dobrými výsledkami a odporúčaním zabojovať o certifikát Zelenej školy. Vo výtvarných súťažiach sme v súťaži Deň zeme získali 1. a 2. miesto. Marekovi Mitáčovi gratulujeme k 1. miestu a triede
Lienka za leporelo o lienkach k 2. miestu.
Deťom prajeme počas prázdnin veľa zdravia a krásnych zážitkov.
Petričková Emília

História školstva v Bystrom od roku 1975 do roku 1991
K vývoju školstva v našej obci sme doteraz písali, kedy došlo ku vzniku oboch materských škôl, taktiež o histórii
základnej školy až po rok 1975. Dnes budeme pokračovať o období rokov 1975 až 1991.
Hoci všetkých päť pavilónov školských budov ZDŠ bolo odovzdaných do prevádzky už pred rokom 1970, okolie trávnatej plochy nebolo celkom dobudované. Preto sme úpravy v školskom areáli robili väčšinou svojpomocne. Každý rok
niečo. Tak tomu bolo aj pri terénnych úpravách, výsadbe kvetinových záhonov, pri budovaní športového areálu, atletickej dráhy, pri budovaní plochy pozemku na pestovateľské práce a robili sme aj iné pracovné úkony s dôrazom na
estetizáciu životného prostredia.
Začiatkom osemdesiatych rokov sa do základného školstva začala zavádzať nová koncepcia, v ktorej boli všetci
učitelia preškoľovaní postupne podľa ročníkov a vyučovacích predmetov.
Od školského roka 1982-83 podľa pokynov Ministerstva školstva SR sa z povinnej deväťročnej dochádzky znova
zmenila dochádzka na povinných osem rokov
a žiaci už z 8. ročníka odchádzali na stredné školy
alebo do učilíšť . Z pôvodnej ZDŠ sa škola premenovala na základnú školu /ZŠ/. Aj počas tu opisovaného obdobia žiaci pod vedením učiteľov aktívne
pracovali v krúžkovej činnosti a stále dosahovali
pozoruhodné výsledky . Okrem už spomínaných
športových a športovo-branných krúžkov úspešnú
činnosť dosahoval divadelný krúžok pod vedením
pani Jarmily Sipskej a pani Anny Petráškovej, ktorý
bol viackrát účastníkom v krajskej súťaži. Pod vedením pani Márie Zavillovej niekoľkokrát postúpili
výtvarné práce žiakov do celoslovenskej súťaže
v Trenčíne. Aktívne pracoval tanečný krúžok
s rómskymi žiakmi, ktorý pod vedením pani Ž. Havrilovej každoročne prezentoval školu na okresnej prehliadke. Dlhú tradíciu na našej škole mal bábkarsky krúžok,
v ktorom dosahovali pekné výsledky p. B. Dobošová, p. Janeková a neskôr pani Mária Hatalová – Andreková, Mária
Škarvanová a ďalší.
Z iných úspešných činností spomenieme, že v apríli 1983 sa konala beseda so spisovateľkou Darinou Harmanovou . Naša ZDŠ v rámci výmeny pedagogických skúseností spolupracovala formou družobnej činnosti so ZDŠ
SVRATKA na Morave. Počas rokov 1977-1990 boli viackrát zorganizované vzájomné návštevy nielen medzi učiteľmi,
ale aj medzi žiakmi. Každoročne sme v prvých dňoch školského roka a pred koncom školského roka organizovali
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besedu s príslušníkmi VB /terajšia polícia/ so zameraním poučenia o základných povinnostiach chodcov a bicyklistov
na cestách. Pre žiakov končiacich základnú školskú povinnosť sa každoročne konalo slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov. Vo februári 1988 uplynulo 25 rokov od začiatku výučby v novovybudovaných priestoroch ZDŠ
v Bystrom. Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné zasadnutie PR, na ktoré boli pozvaní tí učitelia, ktorí za obdobie
1963 – 1988 pôsobili v Bystrom aspoň dva roky a viac. Za uvedené obdobie sa na ZDŠ vystriedalo takmer 90 učiteľov, výchovných a hospodárskych pracovníkov.
Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov v hospodárskej oblasti naša škola prežívala najväčšie problémy s obsadením miesta kuriča z dôvodu nízkeho platu na túto pozíciu. A tak sa v priebehu niekoľkých rokov
na škole vymenilo 5 kuričov: Jozef Konfederák, Milan Novák, Igor Deňo, Miroslav Katriňák a Stanislav Vravec.
Väčšinou vždy išlo o slabý zárobok za ťažkú a namáhavú prácu. V školstve sa vykurovalo troma kotlami na pevné
palivo. Až v roku 1989 bol za kuriča-údržbára prijatý Jozef Onufer, ktorý tu pôsobí doteraz. Po odchode do dôchodku
pani Kažovej funkciu školníčky vykonávala pani Mária Hladová. Na miestach upratovačiek pracovali: Mária Liptáková,
Mária Virbová, Helena Gajdošová a Helena Sabová. Vedúcou v školskej jedálni bola Marta Kočišová, vedúcou kuchárkou Anna Malíková a na miestach pomocnej kuchárky sa vystriedali Anna Peterová, Anna Pavlišková, Helena
Nováková a Marcela Kunová. V období rokov 1975 až 1991 sa v radoch učiteľov a výchovných pracovníkov okrem
stabilných síl objavili ďalšie mená: Anna Švárna-Krajňáková, Anna Poliaková, Mária Kušnírová, Mária Sabolová, Valika Ferková, Helena Gogová, Anna Faberová-Vojtková, Mária Uhrínová, Alica Tapšáková, Marta Lehetová, p. Jačisková, p. Kolesárová, Anna Burašová, Helena Hrešková, Miroslav Havrila, Magdaléna Ondeková, Alžbeta PeterováBetková, Marta Hermanovská, Slavomír Faber, Andrej Lehet, Gabriela Ivanková, M. Verčimáková, Danka Gallová,
Emília Žecová, Jozef Melko, Jarmila Glogovská-Verbovská, Ján Kaňuk, Oľga Sabolová, Anna Velebírová, Margita
Kubová, Helena Hriceňáková-Bendíková, Katarína Ďuríková, Marcela Gregusová, Iveta Mattová, Viera Jakubčinová,
Jana Višňovská, Anna Polčová. Obdobie po 2. svetovej vojne až do roku 1989 bolo nielen v našej vlasti, ale takmer
v celej východnej a strednej Európe usmerňované politikou ZSSR. V novembri 1989 sa začala situácia meniť. Pád
autoritátorských socialistických režimov v NDR, Poľsku, Maďarsku, Československu, Rumunsku, Bulharsku a aj
v ZSSR otvoril veľké možnosti perspektívy do budúcnosti. Pre československý ľud zostane v pamäti 17. november
1989, najmä pre jeho udalosti, ktoré sa odohrali v Prahe a potom v celej našej vlasti. V tom čase sa konali masové
mítingy za nastolenie demokratických procesov.
Vplyvom
prebiehajúcich
spoločenských
a politických zmien v našom štáte sa začal meniť
aj obsah učiva v školách najmä v predmetoch dejepis, občianska náuka, ale aj v ďalších iných.
V januári 1990 chod školy ovplyvnili zavedené
voľby riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa. Tajným
hlasovaním bol členmi učiteľského zboru za riaditeľa školy opäť zvolený Ján Havrila a za zástupcu
Anton Tkáč. V tomto zložení začali pracovať od 1.
februára 1990. Ale v júni 1991 boli vydané pokyny
Ministerstva školstva SR, podľa ktorých riaditelia
a zástupcovia škôl, ktorí v tejto funkcii pracovali
predtým viac ako 4 roky, museli z funkcie odstúpiť
najneskôr do 31. augusta 1991. Novými voľbami
s platnosťou od 1.septembra 1991 za riaditeľku
školy bola zvolená pani Jarmila Sipská a za zástupkyňu
pani
Alžbeta
Lidíková.
Mgr. Havrila Ján

Šťastní lúštitelia krížovky z prvého čísla

ZLOSOVATEĽNÝ KUPÓN
PRIEZVISKO:......................................................................................

1. Jozef Koštival 484/117
2. Slávka Onderová 572/35
3. Mária Selecká 194/70

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

Znenie tajničky z prvého čísla :

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

„Ale ja jednoducho nechcem“

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

.................................................................................................................
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Ceny si výhercovia môžu prevziať osobne
na Obecnom úrade.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VÍTAME NOVÝCH SPOLUOBČANOV
(marec - jún r. 2013)

NAŚI NOVOMANŹELIA ( marec - jún r. 2013)

Aneta
Patrik
Kevin
Adam
Nina

Roman Zajac – Lucia Mitrášová
Pavol Kroka - Ivana Mitrášová
Mgr. Martin Hundža – Mgr. Nikola Dziváková
Ing. Peter Andrek – Miroslava Straková

MITRÁŠOVÁ
BUDA
ZAWADZKI
MOLITORIS
DZIVÁKOVÁ

Tobias
Michaela
Anabel
Michal
Pavol

ZAJAC
NĚMCOVÁ
TRACÍKOVÁ
MITRÁŠ
HROMÝ

Juraj Magda – Miroslava Kováčová
Peter Dlugoš - Ivana Palatášová
Vladimír Balint - Barbora Kročilová
Juraj Sabol

- Emília Minárová

Pavel Benčo - Mária Mikulová
Ing. Ladislav Boka – RNDr. Agáta Džamová
Peter Juričkov – Mgr. Stanislava Imrichová

OPUSTILI NÁS (marec - jún r. 2013)
Emil PAVELICA

69 r.

Michal MALÍK

75 r.

Michal JURKO

76 r.

Mária HREHOVÁ

81 r.

Ľubica PAVELICOVÁ

68 r.

Anna DOLINSKÁ

80 r.

Jozef KERPČAR

50 r.

Letný kresťanský tábor
Občianske združenie TAJM pozýva deti, ktoré chcú príjemne a zábavne stráviť
letné prázdninové chvíle na 6. ročník Letného kresťanského tábora, ktorý sa
bude konať v termíne od 11.8. do 17.8.2013 v areáli chaty Kamarát v Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Viac informácii nájdete na internetovej stránke
www.katolickamladezbystre.estranky.sk alebo u pani M. Pižgovej. Tešíme sa
na Vás!

Informačné periodikum obce Bystré. Vydavateľ: Obec Bystré, ul. Šarišská 98,09434,
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.
+421574452144, fax. +421574452145. email: novinybystre@gmail.com, web:
www.bystre.ocu.sk Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
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Folklórne slávnosti 2013
„Nedeľa ako všetky iné, ale predsa iná“. Nedeľňajšie popoludnie dňa 30.6.2013 v našej obci ožilo hudbou
a spevom. Áno, prešiel rok, a prišiel čas na naše obecné folklórne slávnosti. O 14.00 hod. ich srdečným privítaním občanov otvoril p. starosta Mgr. Ľubomír Hreha a s programom prítomných oboznámila Beáta Kováčová.
Počas vystúpenia bolo pre občanov pripravené občerstvenie a pohostenie.
Po kultúrnom programe boli odovzdané vecné ceny účastníkom programu a začalo sa losovanie tomboly.
Odovzdaním vecných cien sa aj ukončili tohtoročné folklórne slávnosti obce.
Tegzová Ľudmila

Recepty z domácej kuchyne
Oblíž prst
Suroviny
Cesto:
4 ks vajíčka
200 g cukor práškový
200 g múka hrubá
1/2 bal. prášok do pečiva (PDP)
100 g orechy mleté
10 PL voda studená
Plnka:
4 dl mlieko
5 PL múka polohrubá
5 ks žĺtky
250 g maslo
250 g cukor práškový
Sneh:
5 vaječných bielkov
250 g cukor kryštál

Postup receptu
Najprv si pripravíme piškótu. Z vajíčok oddelíme žĺtka a bielka.
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Žĺtka spolu s práškovým cukrom vymiešame. Pridáme múku, 1/2 PDP, mleté orechy a 10 PL studenej vody.
Poriadne premiešame. Do hmoty primiešame sneh, ale opatrne, aby sa
cesto neubilo. Vylejeme na plech vystlaný mastným papierom. Dáme
piecť do predom vyhriatej rúry na 180°C 15-20 minút.
Plnku pripravíme tak, že uvaríme hustú kašu zo 4 dcl mlieka, 5 PL polohrubej múky a 5 žĺtkov. Treba to variť opatrne, aby sa kaša nezhrčkavela.
Po uvarení vychladíme. Zatiaľ vyšľaháme 250g masla a 250g práškového
cukru. Do vychladenej hmoty postupne pridávame maslo s cukrom
a
pomaly vy šľaháme
na
jemnú
plnku.
Sneh pripravíme z 5 bielkov a 250g kryštálového cukru, ktoré šľaháme
nad parou, pokiaľ nezhustne (cca 10 minút). Keď je sneh vyšľahaný, odstavíme ho z pary a necháme vychladnúť za stáleho miešania. Keď je
všetko dobre vychladené, môžeme plniť koláč. Najprv natrieme plnku,
potom sneh, ktorý môžeme posypať Grankom alebo postrúhanou čokoládou.
Dobrú chuť!
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