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         Váţení spoluobčania! 

 

Ďalšie číslo Bystrianskych novín, ktoré sa Vám dostáva do rúk, vychádza v letnom, dovolenkovom období. Deti a ţiaci 

si uţívajú dni voľna bez školských povinností a dospelí svojím spôsobom tieţ oddychujú od týchto úloh. V závere 

školského roka som navštívil materské školy, kde sme sa rozlúčili s predškolákmi, ktorí v septembri nastúpia 

s aktovkou do základnej školy a základnú školu, z ktorej odchádzali na stredné školy deviataci. Deťom a ţiakom som 

zaţelal príjemné preţitie prázdnin a zamestnancom relax počas dovoleniek. 

Prvý víkend mesiaca júl patril nám - Bystrančanom. Privítali sme hostí z Česka, ktorí  spolu s nami preţívali 11. ročník 

stretnutia obcí Bystré. Bolo to stretnutie, ktoré bolo príleţitosťou aj pre nás domácich stretnúť sa a spoločne preţiť 

víkendové dni.  

Počas tohto víkendu sme si pripomenuli aj 630. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Bystré. Myslím, ţe  to 

bola príleţitosť na to, aby som odovzdal Cenu obce tým, ktorí  svojím pracovným ţivotom prispeli k rozvoju našej ob-

ce Bystré. Ocenení boli: 

Jozef Andrek, ktorý dlhé  roky vykonával funkciu starostu obce Bystré, 

Anton Hermanovský, ktorý vykonával funkciu predsedu Miestneho národného výboru, lebo  naša obec sa rozvíjala aj 

za socializmu, 

Mgr. Štefan Gdo-

vin, bývalý dlhoroč-

ný učiteľ Základnej 

školy Bystré, ktorý 

vychoval veľa mla-

dých športovcov 

a keď bolo potrebné, 

tak usmernil skoro 

všetkých chlapcov 

v škole, 

Michal Barna, dlho-

ročný futbalový tré-

ner, ktorý vychoval 

veľa mladých futba-

listov.  

Odovzdávanie Ceny 

obce bolo súčasťou 

slávnostného prog-

ramu 49. ročníka 

Folklórnych slávnos-

tí. Boli to príjemné 

dni a ja sa chcem Vám všetkým poďakovať, ţe ste ich svojou prítomnosťou obohatili a spríjemnili. Zároveň sme opäť 

ukázali, ţe v našej obci sa ţije dobre, súdrţne a ţe môţeme byť hrdí na to, ţe sme Bystrančania. 

Verím, ţe aj druhú časť leta preţijeme v našej obci pokojne. Nech teda tieto dni sú plné zábavy, spoločných rodinných 

opekačiek, záţitkov a spokojnosti. 

 

                                                                                                   S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce 

                                         

 

       BYSTRIANSKE  NOVINY 

Naši ocenení spoluobčania so starostom  obce 
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Správy z obecného úradu 

 

Leto je čas prázdnin a dovoleniek. Je to čas plný oddychu a načerpania nových síl. Ale ani v takom 

krásnom letnom období sa oddychovať nedá. 

Pracovníci obecného úradu čistili a kosili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín, korytá miest-

nych potokov a pozemky, ktorých majiteľom je obec Bystré. Zamestnanci obce začali s opravami výtl-

kov na miestnych komunikáciách. Vykonali rekonštrukciu vstupného schodiska do Domu nádeje, kde bolo namonto-

vané aj interiérové zábradlie. Ďalej sa vykonali úpravy školských dvorov v areáloch oboch materských škôl, pričom 

v priestoroch detských ihrísk osadili gumové rohoţe. Bola ukončená rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci a 

chodníka okolo štátnej cesty I/18, na ktorej sa podieľali aj zamestnanci obce. 

Zamestnanci obce ukončili aj výstavbu dvoch nových autobusových zastávok na Prešovskej ulici, opravili terasu pred 

vstupom do MŠ 172, zhotovili nové schodisko pred kaplnkou pri prameni Ščevica. Opravovali podlahy a podieľali sa 

na oprave kanalizácie na zdravotnom stredisku. Obec začala s rekonštrukciou časti ulice Pod Stavencom, na ktorú 

bola poskytnutá dotácia z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.   

V dňoch 13. mája 2016 a 14. mája 

2016 sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie prípravného výboru obce 

na prípravu kultúrnospoločenskej 

akcie - 11. stretnutia obcí Bystré, 

ktoré sa uskutočnilo v našej obci, a  

to od 01. júla 2016  aţ  03. júla 

2016, a  ktoré bolo spojené 

s ľudovými Folklórnymi slávnosťami 

a pripomenutím 630. výročia 1. 

písomnej zmienky o obci Bystré. 

Dňa  01. júna 2016 obec zorgani-

zovala športové dopoludnie pre 

našich najmenších pri príleţitosti 

Dňa detí.  Dňa 03. júna 2016 obec 

zorganizovala kultúrnospoločenskú 

akciu pod názvom „Míľa pre mamu“ 

spojenú s lampiónovým sprievo-

dom.  

Naša obec uzatvorila s Úradom 

práce, sociálnych veci a rodiny vo 

Vranove n/T dohodu o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného 

projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“. 

Bolo vytvorených 12 pracovných miest 

na dobu 15 mesiacov, pričom príspe-

vok je vo výške 90 457,80.- €. 

Obec uzatvorila s Úradom  práce, 

sociálnych vecí a rodiny vo Vranove 

n/T aj dohodu o poskytnutí príspevku 

na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti podľa § 

50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. Boli vytvorené 4 pra-

covné miesta.  

Máme uzatvorenú dohodu s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny vo 

Vranove n/T o zabezpečení podmie-

nok vykonávania aktivačnej činnosti 

formou menších obecných sluţieb pre 

našu obec a  o  poskytnutí  

 Oprava chodníkov 

Oprava obecných komunikácii 
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príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných 

sluţieb obci.  

Zamestnanci obce pracujú na zmenách a doplnkoch 

územného plánu obce, na ktoré bola ministerstvom schvá-

lená dotácia.  

Obci Bystré bola schválená ţiadosť o poskytnutí nená-

vratného finančného príspevku na projekt pod názvom 

“Zníţenie energetickej náročnosti verejnej budovy – Bu-

dova obecného úradu obce Bystré“, t. j. zateplenie budo-

vy, výmena kúrenia, vchodových dverí a vybudovanie 

bezbariérového vstupu, vo výške  166 094,87.- €. Celkové 

výdavky projektu sú vo výške 174 789,34.- €.      

Na záver mi dovoľte uţ len malé zamyslenie: Nezáleţí 

na tom, aké bude počasie, ani či tohtoročnú dovolenku 

strávime pri mori alebo pri prácach v záhrade. Záleţí iba 

na tom, aby sme si kaţdú voľnú chvíľu uţili naplno 

a s ľuďmi, na ktorých nám záleţí a s ktorými je nám fajn.          

                                                                                                                              

Mária  Vravcová,  prednostka Ocú 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nepriateľ Zeme - odpad 

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej drţiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch 

povinný sa jej zbaviť. Inak povedané, je to niečo, čo sa nám uţ zdá nepotrebné, nechcené. To však môţe pre niekoho 

byť ešte hodnotným predmetom alebo surovinou pre ďalšie pouţitie. Jeho opätovné vyuţitie môţe ušetriť prírodné 

zdroje, energiu, znečistenie, naše peniaze. 

Z čoho sa skladá komunálny odpad? 

Komunálny odpad vzniká u kaţdého z nás - či uţ doma, 

v záhrade, v škole, v práci...  

Vzniká neustále a je kaţdodennou súčasťou našich ţivo-

tov. Neexistuje nič, čo by zabránilo jeho ďalšiemu rapíd-

nemu vzniku, ale existujú riešenia a opatrenia, vďaka 

ktorým vieme zabezpečiť, aby aj odpad v našej obci bol 

separovaný, zhodnocovaný, uskladňovaný na správnom 

mieste a tým by sa predchádzalo vzniku čiernych skládok.  

Kaţdý jeden z nás má moţnosť separovať odpad do 

modrých, ţltých a zelených zberných nádob, ktoré sú 

rozmiestnené po obci na dostupných miestach. Od 1. júla 2016 je v prevádzke taktieţ zberný dvor - Ekodvor v obci 

Bystré, ktorý slúţi všetkým občanom našej obce. Čím viac odpadu vyseparujeme, tým viac sebe a našej obci pomô-

ţeme. 

Vyuţívajme to, čo nám obec ponúka a spoločnými silami zveľaďujme prostredie a prírodu nielen v obci, v ktorej ţije-

me, ale na celej Zemi, ktorej vzduch dýchame.  

                                                                                                             Ing. Miroslava  Jurková, pracovníčka Ocú 

Asfaltovanie chodníka pri hlavnej ceste 

Vybudovanie nových autobusových zastávok 
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Klub dôchodcov v Košiciach 

Dňa 8. júna 2016 sa o 8.00 hodine vybralo 44 členov Klubu dôchodcov na výlet do druhého najväčšieho mesta na 

Slovensku – do Košíc. Najprv sme  navštívili  Botanickú záhradu. Môţeme len konštatovať - jednoducho krása. Exo-

tické stromy, tropické plody, úţasné rastliny a kvety. Rozkvitnuté kaktusy vyráţajúce dych  rôznosťou tvarov 

a farbami. Časť záhrady je umiestnená v exteriéri, ďalšia  v interiéri. Práve tu nastal problém. Vysoká vzdušná vlhkosť 

a zvýšená teplota  spôsobovali dýchacie ťaţkosti niektorým členom. Ale všetci sme ţasli  nad motýľmi  poletujúcimi 

v tej nádhernej scenérii. Ďalším prekvapením bola miniatúrna ZOO, v ktorej pobehovali zajace, malé zajačiky, sliepky, 

v klietkach nádherné andulky, papagáje korela. Pocity z okolitej krásy  boli veľmi  intenzívne. Veru, otvárali sme oči 

dokorán na kaţdom kroku.   Potom sme sa dostali do reality. Na pešej zóne nás osvieţila fantastická chuť zmrzliny 

v cukrárni Aida. Potom sme pomaličky smerovali do  Dómu svätej Alţbety. Naše pocity  sa zmenili.  Ohromné rozmery 

Dómu a duchovná atmosféra  premohla  kaţdého z nás. V Košiciach sme zaţili zmes mnohých krásnych okamihov aj 

rôznych druhov pocitov. Cestou domov sme si urobili  zastávku v Prešove – v treťom najväčšom meste Slovenska. 

V OC Kaufland sme si urobili nákupy a potom hajde domov do Bystrého. Všade dobre, doma najlepšie. Unavili nás 

mnohé záţitky. Ale určite môţeme tvrdiť jediné: z tohto výletu sme boli nadšení. Keď sme poloţili hlavu na vankúš, 

v mysli nám prebiehali všetky krásy dňa a spokojne sme zaspali. Sme vďační výboru KD za realizáciu takého typu 

výletu a v neposlednom rade aj za jeho úhradu. Však je východ Slovenska krásny?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                           Anna Dţamová 

 

Stretnutie obcí Bystré 

V dňoch 01. aţ 03. júla 2016 sa v našej obci uskutočnilo uţ 11. stretnutie obcí Bystré. Cieľom tohto stretnutia je upev-

ňovať  a naďalej rozvíjať naše vzájomné priateľské vzťahy.  Je to efektívny nástroj porozumenia medzi obcami,  kultú-

rami, vzájomným spoznáva-

ním a zbliţovaním, čerpaním  

inšpirácií, zdieľaním problé-

mov, výmenami skúseností, 

názorov a poznatkov z  práce 

samosprávy a kaţdodenného 

ţivota občanov našich obcí, v 

neposlednom rade ukázať a 

spropagovať návštevníkom 

krásnu prírodu a pamiatky 

obce  Bystré.  

Pozvané obce boli: Bystré 

Janovice, Bystré v Orlických 

horách, Bystré u Poličky, 

Svitavy, Bystré u Stárkova.  

Stretnutia sa zúčastnilo pri-

bliţne 130 ľudí.  

Stretnutie začalo v piatok 

pribliţne o 17. hodine, a to 

v Komunitnom centre, kde 

sme ich srdečne privítali. Tu 

sa mali moţnosť po veľmi dlhej ceste občerstviť a osvieţiť. Neskôr boli spolu s určenými osobami odprevadení do 

miest, v ktorých boli ubytovaní (obidve materské školy, základná škola, hasičská zbrojnica). Stravovali sa v jedálni 

v základnej škole. Po večeri sme sa presunuli do areálu multifunkčného ihriska pri Dreveňáku, kde jednotliví starosto-

via predstavili svoje obce, následne sme sa zabavili pri karaoke a neskôr pokračovala aţ do skorého rána diskotéka. 

V sobotu sa program začal hneď po raňajkách, a to súťaţou vo varení guľášu. Všetci, čo varili, boli aj víťazmi a boli aj 

odmenení. O 14. hodine sa začali Folklórne slávnosti, ktoré sa uţ stali v našej obci kaţdoročnou tradíciou. Tento rok 

sme si pri nich pripomenuli aj 630. výročie 1. písomnej zmienky o našej obci. V programe Folklórnych slávností vystú-

pili deti oboch našich materských škôl, Detsko-mládeţnícky kresťanský spevokol Mravčekovia, detský folklórny súbor 

Bystranček, folklórny súbor Bystrančan, ľudový rozprávač Joţko Joţka a folklórny súbor Levočan. V programe taktieţ 

so svojím krásnym programom vystúpili aj naši hostia z Čiech, a to vystúpením maţoretiek, pantomímou 

a predstavením, ktorým nám predstavili zvyky a tradície v ich dedinách. Folklórne slávnosti sme uţ ako kaţdoročne 

ukončili ţrebovaním  bohatej tomboly, ktorej sponzormi boli rôzni podnikatelia a okolité obce. Všetkým za to srdečne 

ďakujeme. Sobotný večer sme ukončili tanečnou zábavou, kde nám do tanca hrali skupiny Black dog a Dominant.  

Spoločné večerné posedenie všetkých účastníkov 
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V nedeľu po raňajkách sme hos-

ťom odovzdali balíčky na dlhú 

cestu a rozlúčili sme sa, ale iba 

na ďalšie dva roky. Toto stretnutie 

v nás opäť zanechalo kopec 

krásnych, veselých momentov 

a spomienok. Bolo veľmi fajn 

vidieť, ako sa vieme spolu zaba-

viť, zasmiať, zasúťaţiť si. Uţ te-

raz sa veľmi tešíme na ďalšie 

stretnutie.                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Ing. Veronika Fedorová 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátenie kníh do Obecnej kniţnice. 

Skončil sa nám školský  rok. Všetci sa snaţíme, hlavne  deti  - školáci, dať si veci do poriadku moţno menší dlh 

u kamaráta alebo nevrátené knihy do kniţnice. Popozerajte sa, prosím,  po  všetkých  poličkách,  aby ste  nevrátené 

knihy  priniesli   alebo po niekom poslali. Za upomienku sa neplatí. Týmto ich sprístupnite iným čitateľom, ktorí ich 

potrebujú. Vopred ďakujem všetkým čitateľom, ktorí voči týmto slovám neostanú ľahostajní a nájdu si cestu do obec-

nej kniţnice. 

                                                                                                                           Ľudmila  Tegzová, knihovníčka 

Vystúpenie nášho folklórneho súboru Bystrančan 

Naši hasiči pri príprave guľášu 
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Opäť je za nami...  

30. jún je pre všetkých ţiakov dlho očakávaný deň. Aj naši ţiaci čakali na tento deň, aby po 

desaťmesačnej práci prišiel čas na oddych. Koniec školského roka sme slávnostne ukončili 

príhovorom p. starostu PhDr. Ľubomíra Hrehu a riaditeľky školy PaedDr. Veroniky Pradovej, 

ktorá zároveň zhrnula celoročnú prácu ţiakov, učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov školy. Všetkým sa poďakovali 

za prácu a zaţelali veľa oddychu cez letné prázdniny. 

Celoročná práca ţiakov bola rôznorodá. Jedným sa darilo viac, iným menej.  Pochvalu a kniţnú odmenu dostali ţiaci, 

ktorí úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťaţiach, ďalej ţiaci, ktorí celý školský rok  chodili do školy a na 

vysvedčení v kolónke počet vymeškaných hodín bola 0, ale aj ţiaci, ktorí úspešne študujú a nasávajú vedomosti a ich 

prospech bol výborný. 

Všetci títo ţiaci boli ocenení krásnymi knihami, ktoré sponzorovali obec Bystré a ZRPŠ pri ZŠ Bystré. 

Odmenení ţiaci za výborný prospech a reprezentáciu školy:  

 

1. stupeň: 

Laura Filičková, Kristína Kubová, AnnamáriaKatriňáková, Šimon Kovaľ, Timea Drobná, Karin Demčáková, Peter Bed-

nár, Timotej Katica, Peter Šmatko, Ema Lenďáková, Mária Virbová, Martin Haľko, Veronika Kučinská, Karin Pavelico-

vá, Samuel Sabol, Karin Petríková, Simona Kovaľová, Adam Chmeľovský, Matej Chmeľovský,MiriamKaščáková, Ale-

xandra Hrehová, Ivan Pavlovský, Bibiána Čurová, Bibiána Foltínová, Šimon Kuba, Patrik Hric, Nina Idesová, Stani-

slava Viktorínová, Terézia Tinková, Veronika Timková  

 

2. stupeň: 

Samuel Kovaľ, Lenka Sabová, Branislav Hreha, 

Diana Molitorisová, Tamara Ţipajová, Soňa Ken-

tošová, Miroslav Novotný, Vladimír Štefanko, 

Martina Foltinová, Júlia Štofanová, Petronela 

Ungradyová, Soňa Kmecová, Marek Hric, Sla-

vomíra Bartková, Jana Kolesárová, Katarína 

Kovaľová, Karolína Kubová, Natália Kovaľová, 

Maxima Anderková, Ema Machová, Emma Hre-

hová, Stanislava Mičková, Kvetoslava Idesová, 

Vanesa Kovaľová, Aneta Sabanošová, Tatiana 

Lehetová, Mária Pivovarníková, Jozef Molitoris, 

Dominika Hrehová, Zuzana Monoková, Viktória 

Buchaľová, Michaela Kolesárová, Jana Onufe-

rová, Kristián Peter, Antónia Haľková, Emma 

Kovaľová, Lenka Vravcová, Viktória Vasiľovová, 

Barbora Sciranková, Richard Glod, Dušan Ba-

šista, Lesana Rozkošová 

 

Spomeňme  aj ţiakov, ktorí mali 0 vymeškaných 

hodín. Sú to: 

Július Koţel, Viktória Hrehová, Matúš Petrík, Ti-

motej Katica, Alţběta Koţelová, Veronika 

ská, Sebastián Adamčák, Bibiána Čurová, Terézia 

Timková, Ján Zubaj, Daniel Zubaj, Tobiáš Jacko 

aTamara Hricová 
      
Všetkým ďakujeme a prajeme ţiakom  príjemný 

zvyšok letných prázdnin.  

                                                                                                          

PaedDr. Veronika Pradová 

 

 

 

Ocenení najmladší ţiaci školy 

     Ocenení  najstarší ţiaci školy 
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Takto sme preţili posledný mesiac v materskej škole... 

 

Školský rok sa končil v mesiaci jún a ten bol 

v našej materskej škole plný aktivít. Uţ prvý 

deň v tomto mesiaci začal oslavou. Oslavo-

vali sme Medzinárodný deň detí. Mali sme na 

návšteve svojich kamarátov z Materskej ško-

ly 172 a spolu sme zdieľali športové stano-

vištia. Bolo to náročné, ale odmena stála za 

to. Pán starosta s pánom zástupcom nám 

odovzdali darčeky, ktoré boli zakúpené 

z obce a nechýbali ani členovia DHZ 

v Bystrom, ktorí nám predviedli technické 

vybavenie hasičských áut a aj traktor z obce. 

Po oslave nášho sviatku začali prípravy na 

školský výlet a predškoláci sa pripravovali na 

veľký deň - „Rozlúčku s materskou školou“. 

Tento deň sa trieda predškolákov spolu 

s nami premenila na indiánsky tábor, ktorý 

obsahoval všetko, čo v ozajstnom tábore má 

byť. Počasie nám prialo, takţe sme si ten deň mohli naplno vychutnať. V závere dňa sme si dali „indiánsku večeru“ 

a výbornú tortu, s ktorou sme ponúkli aj rodičov, ktorí si nás vyzdvihli z materskej školy, keď uţ bola ozajstná tma. Ani 

v tento deň sme neodchádzali z materskej školy s prázdnymi rukami. Poklad, ktorý sme našli, sme si rozdelili 

a s indiánskym tričkom sme odchádzali plní záţitkov domov na posledné „škôlkarské“ prázdniny.  
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Deň otcov 

Tak ako v máji  oslavujú  svoj  medzinárodný  svia-

tok  všetky  mamy,   tretiu júnovú nedeľu si zase  

pripomíname sviatok všetkých otcov. 

 

Pamätáš sa ocko? 

Pamätáš sa ocko, keď som sa narodila? 

Plakali  sme vtedy spolu, bola to krásna chvíľa. 

Či   pamätáš ocko, keď som  bola malá? 

Pritúlil si ma do náručia, keď som sa v noci bála. 

Učil si ma prvé slová, ako sa povie mama, 

drţal si ma za ruku, keď prvé krôčky robila som 

sama. 

Čítal si mi rozprávky, čo nemali koniec, 

snívali  sme spolu skôr, neţ zazvonil zvonec. 

Keď sme stáli pred škôlkou, mal si  ocko v očiach 

slzu veľkú,  

malými krôčikmi do nového sveta, videl si kráčať 

svoju dcérku.  

Dnes uţ beţím do škôlky, uţ nie som malé decko, 

s  hrdosťou dcéry vravím, toto je môj otecko.                                                                               

                                                                                                           

Deň matiek  -  „Míľa pre mamu“ 

Tento sviatok slávime druhú májovú nedeľu  aj v našej 

obci. Kaţdý človek pravdepodobne preţíva  rovnaké poci-

ty pri slove mama. S láskou a oddanosťou  sa o nás sta-

rajú, vychovávajú a po celý ţivot ochraňujú. Srdce matky 

je veľké, priam priepastne hlboké, na dne ktorého  vţdy  

dieťa nájde odpustenie. Uţ v dávnom období antiky osla-

vovali matku. V starovekom Grécku oslavovali ţenu ako 

darkyňu ţivota. Dnešný človek oslavuje ţenu, ktorá sa 

matkou stáva od narodenia, ktorá svoje potomstvo miluje 

prísne a trestá láskou. Kaţdá etapa nášho ţivota je iná  

a tomu prispôsobujeme aj svoje názory.   

Ja som pre vás, milí čitatelia vybrala,  čo deti povedali 

o mame v rôznom veku svojho ţivota: 

 4 roky        Mama vie všetko! 

 8 rokov      Mama vie veľa! 

12 rokov     Mama nevie všetko! 

14 rokov     Mama nevie nič! 

16 rokov     Mama je nula! 

18 rokov     Mama je z inej  doby! 

25 rokov     Mama to moţno vie! 

35 rokov     Kým sa rozhodnem, spýtam sa mamy! 

45 rokov     Pýtam sa sám seba, čo si o tom myslí mama! 

60 rokov     Ako rád by som sa spýtal mamy! 

 

Naša obec na počesť tejto slávnosti  usporiadala dňa                                 

3. júna 2016  o 18. hodine  pri „Dreveňáku“  oslavy   pod 

názvom  „Míľa pre mamu“.  V programe pre malých 

a veľkých  nás zabavil „Ujo Ľubo“. Cestou domov sme 

prešli symbolickú míľu 1609 m s osvetlenými lampiónmi. 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Meno    Dátum narodenia 
1. Diana Dávidová   06.03.2016                         Meno                    Dátum úmrtia         Vek 

2. Mária Huňáková   07.03.2016                               1. Jozef Hric   14.03.2016  63 r. 

3. Nela Tkáčová                         10.03.2016    2. Michal Kovaľ  20.03.2016  75 r.    

4. Marcel Mitráš                         16.03.2016      3. Helena Cipalová  22.03.2016  88 r.    

5. Boris Andrek   22.03.2016    4. Milan Ondek  03.04.2016  80 r.  

6. Lara Magdová   16.04.2016    5. Anna Sotáková  11.04.2016  90 r.  

6. Nikola Dolinská   22.04.2016    6. Ján Gdovin  27.04.2016  66 r. 

7. Erika Mitrášová   01.05.2016    7. Štefan Dţama  13.05.2016  85 r. 

8. Barbora Horváthová  13.05.2016    8. Ján Maľudy  05.06.2016  79 r. 

9. Monika Sabová   17.05.2016    9. Marta Hladová  12.06.2016  82 r. 

10. Sandra Ondečková  18.05.2016           10. Jozef Glod  27.06.2016  78 r. 

11. Zuzana Dţamová  23.05.2016           11. Mária Oslovičová 27.06.2016  73 r. 

12. Vivien Hrehová   02.06.2016 

13. Alexander Dţama  09.06.2016 

14. Richard Fenik   13.06.2016 

15. Sabína Ferencová  19.06.2016 

16. Jennifer Lucia Peštová  01.07.2016 

17. Martina Davidová  12.07.2016                   

Meno:                                                                  Dátum a miesto uzavretia manţelstva: 

1. Mgr. Lýdia Drobná - Ing. Patrik Granec  19.03.2016      Bratislava - Staré Mesto             

2. Slavka Konfederáková   -  Ján Bašista  02.04.2016       Hlinné                 

3. Monika Dolinská, DiS.   -  Ing. Matěj Sedláček 02.04.2016       Bystré 

4. Mgr. Anna Kaňuková   -  Martin Janok  23.04.2016       Bystré             

5. Ing. Jana Gerová – Martin Šimák   28.05.2016       Bystré                 

6. Ing. Katarína Capová - Štefan Juhás  03.06.2016       Hanušovce n/T 

7. Ing. Miroslava Balogová - Jaroslav Ficek  11.06.2016       Bystré 

8. Ing. Veronika Furiková - Slavomír Fedor  25.06.2016       Bystré 

9. Valéria Boháčová - Ing. Matúš Klimovský  16.07.2016       Košice - Staré Mesto 

10.Gabriela Guziová – Ivan Hric    23.07.2016       Vranov nad Topľou 

11.Eva Pelecháčová – Marian Mitráš   29.07.2016      Bystré  

                                                                                          Osvieţujúci nápoj na letné dni 
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                                                Jahodové čoro-moro 

Na dva drinky potrebujeme: 

250 dkg jahôd – najlepšie čerstvé 

2 lyţice práškového cukru (ak sú jahody kyslasté aj viac) 

Veľa ľadu 

Postup: Jahody nakrájame na štvrtky, prípadne aj na menšie kúsky podľa ich veľkosti. Zasypeme ich cukrom, pre-

miešame a necháme odstáť – pokojne aj niekoľko hodín alebo celú noc. Jahody zmäknú a pustia šťavu. Drink mu-

síme pripravovať tesne pred podávaním a to takto: Jahody dáme do mixéra na koktaily (ak ho nemáte, postačí vám 

aj ručný mixér s noţmi), pridáme ľad – pribliţne toľko, koľko je jahôd (môţe byť aj trochu viac).  Poriadne rozmixujte, 

kým sa nevytvorí súvislá hmota bez viditeľných väčších kryštálikov. Nalejte do pohárov na stopke (môţu byť aj víno-

vé), ozdobte jahodou, pridajte krátku širšiu slamku (cez tenkú sa táto ľadová hmota pije ťaţšie) a podávajte. 
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