BYSTRIANSKE NOVINY
Štvrťročník pre obyvateľov Bystrého . August 2017 . Číslo 3 . Ročník 6.

Cena: nepredajné

Váţení spoluobčania,
dostávame sa do posledného letného mesiaca, ktorý so sebou prináša aj ďalšie príleţitosti na to, aby sme opäť
strávili nejaké spoločné chvíle (27. ročník výstupu na Šimonku, Ščevicatour). Všetky takéto podujatia sú príleţitosťou
na to, aby sme na chvíľu spojili našu obec Bystré. V tomto roku sa aj letný tábor, ktorý organizuje Občianske zdruţenie TAJM, Rímskokatolícka farnosť Bystré a obec Bystré, konal v našej Základnej škole Bystré, čo prinieslo svoje
pozitíva, lebo podmienky na tábor boli prispôsobené tak, ţe sa ho mohli zúčastniť všetky deti z našej obce. Rovnako
aj tábory pre deti, ktoré organizujú Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Bystré a Gréckokatolícka farnosť sú podujatia, ktoré je treba zorganizovať, pripraviť a v rámci svojich dovoleniek aj zdieľať. Som rád, ţe aj takýmto spôsobom
môţu deti zaţiť spoločné chvíle a mať veselé záţitky z prázdnin. No nielen naše deti, ale aj dôchodcovia si dokáţu
primerane uţiť leto svojimi výletmi k vode, a tak príjemne stráviť svoj voľný čas. Je pravda, ţe leto má svoje čaro
a ponúka príleţitosti na takéto podujatia.
V záujme obce je preto podporovať všetky tieto podujatia, aby mohli naše deti a dôchodcovia preţiť krásne leto. Tieto
letné mesiace a prázdniny preţíva celá obec, lebo sa ňou preháňajú deti na bicykloch či kolobeţkách, z dvorov počuť
šplechot vody z bazénov a k večeru príjemné vône z grilovačiek.
Prajem Vám príjemne strávené chvíle leta v kruhu svojich blízkych, aby dovolenky a prázdniny boli len peknými záţitkami.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce

Folklórne slávnosti 2017
Dňa 25. júna sa uskutočnil 50. ročník Folklórnych slávností obce Bystré, ktoré sa konajú kaţdoročne a stali sa
uţ našou obecnou tradíciou. Na pódiu sa predstavilo mnoţstvo krásnych ľudí, ktorí chceli potešiť svojimi piesňami
a tancom. Verím, ţe si kaţdý, kto navštívil tieto slávnosti, vybral z programu niečo, čo ho potešilo, pobavilo.
V programe vystúpili deti z oboch našich materských škôl, maţoretky zo ZŠ Bystré, detský folklórny súbor Bystranček,
folklórna skupina Tarnavčan z Trnavy pri Laborci spolu so svojou ľudovou rozprávačkou, folklórny súbor Bystrančan a
hostia z Čiech - Slezský folklórny súbor Heleny Salichovej a Detský folklórny súbor Heleny Salichovej.
Celé podujatie bolo finančne podporované obecným úradom a sponzormi, ktorí prispeli vecne alebo finančne.
V závere podujatia bola ţrebovaná tombola, ktorá aj tento rok bola veľmi bohatá.
Aj na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na kultúrnom programe, všetkým tým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách a zabezpečovaní tohto podujatia a taktieţ všetkým sponzorom,
ktorí finančne alebo vecne prispeli k tohtoročným Folklórnym slávnostiam.
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Informácie o prevedených prácach
Z osvieţujúceho jarného počasia sme sa poľahky prehupli do slnečného, ale aj daţdivého leta. V takomto období sa práca vţdy nájde. Či uţ v záhrade alebo v obydliach domov. Začiatok leta je spojený s najkrajším obdobím prázdninami a dovolenkami .Leto má svoje čaro, prináša do ţivota radosť, smiech a dobrú náladu. Treba si oddýchnuť a nabrať nových síl do práce. Ale nie všetci môţeme oddychovať naraz, niekto musí aj pracovať. Zamestnanci
obce čistili a kosili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a pozemky, ktorých majiteľom je obec Bystré. Urobila
sa výstavba parkoviska pred MŠ Bystré 172 na Školskej ulici .Pokračovali v stavbe garáţí za objektom Domu sluţieb.
Hlavnú garáţ pre nákladné motorové vozidlá predĺţili o 4m, taktieţ začali aj s vnútornými omietkami. Garáţ začali
stavať ešte v roku 2010 z projektu s názvom „Podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce v obci Bystré“. Začala sa realizovať prístavba hlavnej sály v Dome sluţieb – Svadobke. Opravili a natreli sa zábradlia na mostoch cez Hermanovský potok a okolo potoka, začalo sa s opravami výtlkov na miestnych komunikáciách. Zamestnanci
obce zabezpečujú separovaný zber komunálneho odpadu.
Obec podpísala Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n/T, a to:
1) Dohodu o poskytnutí príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, a tak boli na dobu 9 mesiacov zamestnaní 4 uchádzači o zamestnanie,
pričom výška finančného príspevku je 23 415,32 Eur.
2) Dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb pre obec
a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb v obci, zapojení sú 15 uchádzači
o zamestnanie.
3) Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a tak boli na dobu 12 mesiacov zamestnaní 6 uchádzači o zamestnanie, pričom výška finančného príspevku je 42 327,66 Eur.
Obci Bystré bola schválená ţiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu
obnovy dediny - zlepšenie kvality ţivotného prostredia na vidieku. Názov projektu „Revitalizácia verejného priestranstva pred ZŠ Bystré“ (výška dotácie 4908,15 Eur, maximálna výška dotácie je do 5000 Eur).
Obec Bystré dostala pozitívnu hodnotiacu správu na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov Základnej školy Bystré“ (rekonštrukcia odborných učební - fyzika, chémia, polytechnická miestnosť, IKT a zriadenie
kniţnice), výška NFP 148 955,18 Eur.
Obec Bystré podpísala Zmluvy o spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pre Národné projekty:
„Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
a „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - 1. fáza“.
Mária Vravcová, prednostka Ocú
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Míľa pre mamu
Obec Bystré v spolupráci so Základnou školou Bystré, Materskou školou
Bystré Sídlisko 311, Materskou školou
Bystré 172 a členmi Dobrovoľného hasičského zboru zorganizovali dňa 2. júna
2017 zábavné rodinné popoludnie pre
malých i veľkých bez ohľadu na vek, rasu
či vierovyznanie, venované všetkým mamám za ich bezhraničnú lásku „Míľa pre
mamu“. Zraz všetkých zúčastnených sa
konal pri Dreveňaku o 18.00 hodine.
V programe nás zabavil ujo Ľubo svojím
veselým vystúpením a do tanca zapojil všetky deti a mamky. Posilnili sme sa výborným guľášom a cestou domov
sme prešli symbolickú míľu - 1609 metrov osvetlení svetlom lampiónov.
Turistická akcia na Stavenec - „vrtuľa“
Obec Bystré v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Bystrom uskutočnila 8. mája 2017 turistickú akciu
na Stavenec ku pamätníku „vrtuľa“. Stretnutie účastníkov bolo pred Kultúrnym
domom v Bystrom na Sídlisku. Kaţdý, kto
si chcel spríjemniť nedeľné popoludnie,
sa pridal k nám. Cesta bola príjemná a
hoci nás čakal veľký kopec, my sme to
zvládli bez ťaţkostí. Odmenou nám bol
krásny výhľad na hornaté okolie okolo
nás. Od pamätníka sme sa pobrali dole
kopcom do lesa k poľovníckej chate. Čakal nás tam chutný guľáš a občerstvenie,
ktoré nám pripravili ochotní hasiči. Dúfam, ţe tí, ktorí sa k nám pridali tento rok, budú mať krásne záţitky, spomienky a potešenie na duši, ţe nestrávili nedeľné popoludnie len tak doma na gauči.
ŠČEVICA CUP 2017
Dňa 7. júla sa pod záštitou obce Bystré uskutočnil 27. ročník nohejbalového turnaja ŠČEVICA CUP.
Turnaj sa odohral v športovom areáli na tenisových kurtoch pri Ščevici. Otvoril ho starosta obce PhDr. Ľubomír
Hreha, ktorý sa prihovoril k súťaţiacim a poprial im veľa športových úspechov. Tohto roku sa turnaja zúčastnilo
7 trojčlenných druţstiev. Súťaţiaci odovzdali do
boja všetky svoje sily a skúsenosti. Bojovali aj tí,
ktorí sa na takomto podujatí zúčastnili po prvýkrát. V závere turnaja bolo kaţdé druţstvo odmenené diplomom a vecnými cenami. Ďakujeme
zúčastneným druţstvám za ich účasť. Veríme,
ţe o rok sa stretneme opäť v hojnom počte.
Umiestnenie: 1. Sakala Hlinné, 2. Zborov,
3.Hanzo, 4. Savels Dzivák, 5. NK Remeniny,
6. ZEOCEM, 7. Barna Skrabské.
Kolektív pracovníkov Ocú
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Medzinárodný deň detí
1.jún – školský dvor v našej Materskej škole Bystré
172 sa premenil na krásnu záhradu, plnú farebných balónov
a inej výzdoby, pripravenú privítať deti z Materskej školy
Bystré 172 a z Materskej školy Bystré Sídlisko 311.
Čakalo na nich mnoţstvo súťaţí, miniZOO, dobrovoľní hasiči
so svojou technikou, lesní pedagógovia, ktorí si spolu
s deťmi zahrali rôzne hry s lesnou tematikou a vyrobili si
lesné medaily .Pre deti bol tento deň plný hier a zábavy. Zahrali sa na hasičov, lesníkov, stavbárov, obdivovali papagáje,
chameleóna, korytnačku. Aj slniečko sa na nás celý deň usmievalo. Na konci dňa pán starosta všetky deti odmenil vecným darčekom a sladkosťami. Unavení a obdarení sme sa
rozišli s úsmevom a prísľubom, ţe o rok sa stretneme v MŠ Bystré 311.To všetko sme zvládli za pomoci obecného
úradu a zamestnancov materských škôl. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli k tomuto krásnemu
a zábavnému dňu pre naše deti.
Úspechy Materskej školy Bystré 172
Počas školského roka sa aj naša Materská škola Bystré 172 zapája
do rôznych výtvarných súťaţí. Jednou z nich bola aj celoslovenská
súťaţ Indické bájky očami detí, v ktorej sa deti oboznámili s indickou
kultúrou, prírodou a ţivotom v Indii. Spoločne sme si čítali indické
bájky a ich posolstvo deti znázorňovali rôznymi výtvarnými technikami. V tejto súťaţi sa Anastázia Novotná umiestnila na peknom 2.
mieste. Cenu jej v Košiciach odovzdal indický veľvyslanec na Slovensku pán ParamJitMann.
Kolektív MŠ Bystré 172
Spolu nám je veselo...
Aj v tomto školskom roku to stálo za to a záver v našej materskej škole bol poriadne veselý a plný záţitkov. Prišlo
teplo a s ním aj posledné mesiace nášho pobytu v materskej
škole. Po spoločnej oslave MDD v Materskej škole Bystré 172
sa naši predškoláci začali pripravovať na rozlúčku s materskou
školou. Tento rozlúčkový deň sa niesol v duchu rozprávky. Tentokrát to bola rozprávka O Medovníkovom domčeku. Náš školský dvor sa zmenil na cestu, ktorá Janíka a Marienku priviedla
k medovníkovému domčeku. A aj v našom domčeku bola naozajstná jeţibaba, perníkové srdiečka a úlohy, ktoré sme museli
splniť, aby sme získali poklad. Bolo nám veselo, a to aţ do neskorého večera či skorej noci? Naši rodičia si prišli po
nás do materskej školy, keď uţ vonku bola poriadna tma. Bol to pekný deň a večer, ktorý bol plný záţitkov a odmien.
V závere školského roka sme v materskej škole privítali aj
našich rodičov a kamarátov z Materskej školy Bystré 172
i zo školského klubu. Spolu sme sa rozlúčili so školským
rokom 2016/2017 spoločnou opekačkou a guľášom, ktorý
nám prišiel navariť predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Aj počas tohto popoludnia
nám bolo veselo a hlavne chutne. Kofola a jahodová malinovka nechýbala v brušku kaţdého z nás. Aj keď rozlúčka
bola bohatá, prevádzka v našich materských školách pokračovala v mesiaci júl, čo ocenili hlavne pracujúci rodičia.
Myslíme si, ţe zriaďovateľ týchto materských škôl môţe mať dobrý pocit z tohto rozhodnutia. V mesiaci august si naše
materské školy oddýchnu a pripravia sa na nový školský rok 2017/2018, ktorý spoločne začneme 4. septembra. Uţ
teraz sa tešíme.
Kolektív MŠ Sídlisko 311
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Beh priateľstva v Bystrom
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila
10. máj za Svetový deň - Pohybom k zdraviu. Pri tejto príleţitosti Základná škola Bystré v spolupráci s obcou Bystré
usporiadala nultý ročník Behu priateľstva.
V tento deň škola zívala prázdnotou. Ţiaci vymenili triedy
za pobyt na čerstvom vzduchu. Hýbali sa všetci - veľkí
i malí. Pridali sa aj deti z oboch materských škôl, ktoré sa
v obci nachádzajú, ba zasúťaţiť si prišli aj ţiaci zo susedných škôl – Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Vyšný Ţipov. Beţeckú akciu otvorili príhovory pána
starostu PhDr. Ľubomíra Hrehu a riaditeľky ZŠ PaedDr.
Veroniky Pradovej. Po úvodných slovách uţ nič nebránilo
tomu, aby sa ţiaci postavili na štart a odbehli si svoj úsek pre zdravie. Súťaţilo sa podľa oficiálnych pravidiel beţeckých súťaţí. Najlepší súťaţiaci v kaţdej kategórii boli odmenení medailou a víťazným pohárom. Kaţdý účastník dostal
chutnú desiatu a teplý čaj. Uţ teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.
Mgr. Erika Novotná
Kultúra, kultúrne podujatia v II. kvartáli 2017
30. apríla sa vo večerných hodinách konalo tradičné „Stavanie mája“. Pracovnici VPP zabezpečili vysoký
strom, ktorý chlapci zo súboru Bystrančan ozdobili a postavili pred Kultúrnym domom v Bystrom, kde podľa tradičných
zvykov stál do konca mája.
Sviatok práce (1. máj) sme tieţ oslávili pred Kultúrnym domom, kde sme si spoločne pripomenuli významné
udalosti tohto mesiaca.
Deň víťazstva nad fašizmom. V tento deň sa pod záštitou OcÚ konal výstup na Stavenec k miestu, kde na
pamiatku tragickej smrti syna –študenta vojenskej školy vloţil otec do zeme časť vrtule havarovaného lietadla, ktorá
pripomína miesto havárie.
Slávnostný zápis prvákov do kniţnice sa tohto roku konal v máji. Pre väčšinu detí to bola prvá spoločná
návšteva kniţnice. V kráľovstve kníh sa všetci malí školáci oboznámili so základnými informáciami o poţičiavaní kníh
a s pravidlami, ktoré v kniţnici platia. S úsmevom si potom vyhľadali svoju prvú knihu, ktorú si slávnostne so sladkou
odmenou a bezplatne vydaným čitateľským preukazom mohli vziať domov.
Na Deň detí, Deň matiek a Deň otcov sme ani tento rok nezabudli. Po spoločnom občerstvení a tanieri teplého guľáša sme sa všetci spoločne v dobrej nálade prešli v lampiónovom sprievode od Tople aţ na Sídlisko. Podujatie
sme pomenovali „Míľa pre mamu“.
Dňa 12. júna sa v Obecnej kniţnici v Bystrom konalo podujatie pod názvom „ENKAUSTIKA“ – maľovanie
horúcim voskom. Prvé zmienky o tomto umení sú zo starovekého Egypta, no pouţívalo sa aj v antike. Táto technika
síce nepatrí medzi naše tradičné, ale je zaujímavá, a preto som sa ju rozhodla ponúknuť našim seniorom, kde ju mali
moţnosť spoznať. Podstatou je maľovanie horúcim voskom
pomocou špeciálnych ţehličiek. „Ak niečo urobíte a nepáči sa
vám to, tak vosk znovu roztavíte a obraz môţete meniť.“ Týmito slovami ukončili pracovníčky umeleckej školy toto podujatie.
Počas mesiacov apríl, máj a jún prebiehal projekt
„Poď z ulice do kniţnice“ , ktorý bol vyhodnotený 7. júla. Na
prvom mieste sa umiestnil ţiak Andrej Nikl, ktorý si odniesol
spoločensko-vedomostnú hru a fixky. Podobne boli odmenené aj Bibiana Foltínová a Martina Foltínová, na druhom
a treťom mieste. Projektu sa zúčastnilo 48 detí, pričom niektorí
prichádzali do kniţnice opakovane. Hneď 10. júla sme začali
prázdninové kolo, ktorého víťazi budú vyhodnotení začiatkom
septembra. Myslím, ţe poviem za mnohých dospelých, ţe nás
teší záujem detí o takéto podujatia, ktorými vymenia bezcieľne
potulovanie po ulici za čas strávený v kniţnici, pričom okrem výhry si odnesú aj niečo potrebné do ţivota.
V budúcnosti sa môţeme tešiť aj na ďalšie akcie v našej kniţnici. Najbliţšie podujatie bude, prezradím, posedenie pri harmonike.
Ľudmila Tegzová, knihovníčka
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Úspechy ţiakov ZŠ
Ţiaci Základnej školy Bystré ani v druhom školskom polroku nepoľavili a pokračovali v reprezentácii školy a obce.
Podarilo sa im umiestniť v týchto súťaţiach:
 Súťaţ CO, celoslovenské kolo
5. miesto - R. Glod 9.b, B. Sciranková 9.b, J. Juhaščík 9.b, B. Majherová 9.a
 Medzinárodná výtvarná súťaţ – Bohúňova paleta 2017
Čestné uznanie – S. Mičková 8.a
 Biblická olympiáda
3.miesto - T. Jacko 6.b, E. Demčáková 9.a, L. Demčáková 7.b
 Súťaţ CO, okresné kolo
1. miesto - R. Glod 9.b, B. Sciranková 9.b, J. Juhaščík 9.b, B.Majherová 9.a
 Prírodovedná súťaţ „Mladý priateľ lesa" , krajské kolo
1. miesto - E. Valašíková 9.a
 Biologická olympiáda, okresné kolo
6. miesto - J. Štofanová 7.a
 Toto je moja vysnívaná krajina
3.miesto- E. Hrehová 8.a
 Literárna súťaţ: Môj deň po kvapkách, VVS Košice
2. miesto - E. Demčáková 9.a
 Chemická olympiáda - okresné kolo
úspešní riešitelia - A. Sabanošová 9.a, B. Sciranková, 9.b, V. Kovaľová 9.a
 Pytagoriáda - obvodné kolo
2. miesto - S. Sabol 4.a
 Regionálna výtvarná súťaţ „Rozprávkový les očami detí"
2. miesto - K. Pavelicová 3.a
 Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
1. kategória- 2.- 4. roč.
poézia
1. miesto -T. Katica 3.a
2. miesto - J. Vaško 2.a
3. miesto - neudelené
próza
1. miesto - S. Sabol 4.a
2.miesto - E. Lenďáková 3.a
3. miesto - P. Peštová 2.b
2. kategória – 5. – 7. roč.
próza
1. miesto – neudelené
2. miesto – D. Molitorisová 6.b
3. miesto – T. Jacko 6.b
3. kategória – 8. – 9. roč.
poézia
1. miesto – K. Idesová 9.a
2. miesto – K. Kubová 8.b
próza
1. miesto – J. Štofanová, 7.a
 Okresné kolo v basketbale ţiačok
1. miesto - ZŠ Bystré
 Hasičská súťaţ – Prešov
1. miesto – ţiačky DHZ Bystré
2. miesto – ţiaci DHZ Bystré
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Tvorba ţiakov Základnej školy Bystré
Byť tak niekým iným...
„Babi, ako ti je dobre, ţe uţ nemusíš chodiť do školy. Nemusíš sa učiť, môţeš si robiť čo chceš!“ Takúto vetu som
uţ niekoľkokrát vo svojom ţivote vyslovila. Alebo: „Ocko, ty nie si vôbec unavený, veď v robote len sedíš a točíš volantom.“ Viem, je to odo mňa nespravodlivé, ale predstava toho, ţe niekto iný sa má lepšie ako ja v daný moment, je
stresujúca a dokonca mám často pocit, ţe by som si ţivot niekoho iného veľmi rada vyskúšala.
A ja vám teraz rozpoviem, čo sa mi raz prihodilo. Naozaj, som sa jedného dňa prebudila v cudzom dome. Bola
som to ja, moja duša, ale telo bolo niekoho úplne iného. Chcete vedieť, kým som v to ráno bola? Tak ja vám to teda
poviem. Zobudila som sa ako dospelá ţena, povolaním učiteľka. Mala som svoju vlastnú rodinu, deti a manţela. Niečo
nepredstaviteľné. Zrazu som začula z kuchyne: „Mami, uţ mám hotové raňajky? A desiatu?“ Rýchlo som sa prebrala
zo sna a išla sa postarať o deti, odprevadiť ich do školy a škôlky a potom rýchlo do práce. Len včera som bola v škole
ţiačkou a dnes ma moji spoluţiaci oslovovali pani učiteľka. Patrila som medzi obľúbené učiteľky, takţe aspoň s tým
nebol problém. Školu som poznala, keďţe donedávna som bola jej ţiačkou. Zašla som do zborovne, no cítila som sa
zvláštne. Pripravila som si knihy na prvú hodinu a vykročila som do triedy. Aţ vtedy som zistila, aké to majú učiteľky
ťaţké, keď musia dokázať 45 minút vydrţať s nami. Nielen vydrţať, ale nás aj niečo naučiť, zaujať, získať si našu
dôveru a aj rešpekt. Bolo to namáhavé. Po hodine som zistila, ţe uţ som úplne v koncoch, a to som mala pred sebou
ešte ďalších 5 hodín. Prechádzala som z triedy do triedy. Hodina s deviatakmi, ďalšia v 7. ročníku, potom piataci. Úplne som bola vyčerpaná. Pohľad na nás ţiakov zo strany učiteľky bol úplne iný. Videla som, ako sa správame, ako
vyrušujeme, vykrikujeme, sme nepozorní a často aj drzí. Zrazu som tú učiteľku aj trochu ľutovala. Zatúţila som vrátiť
sa späť do svojej lavice a byť obyčajnou ţiačkou 9. ročníka.
Ale deň sa ešte neskončil. Ďalšia robota na mňa čakala doma. Najprv navariť, upratať, zájsť nakúpiť, pomôcť
s domácimi úlohami deťom, poliať kvety, umyť riad. Ani neviem ako a zrazu bol večer. Úplne unavená som si sadla
k telke a zaspala od únavy. V sne som videla dievča, ktoré si bezstarostne ide domov zo školy spolu s kamarátkami,
smejú sa a rozprávajú. Pomyslela som si, ako im je dobre. Detstvo je jednoducho úţasné!
Uţ nikdy mi nebude tak dobre, ako mi je teraz. Mám síce veľa učenia, ale nie aţ toľko starostí, ako majú dospelí –
rodičia, učiteľky, babky a dedkovia. Preto odteraz chcem byť uţ len sama sebou. Bol to super záţitok, byť na jeden
deň učiteľkou.
Viktória Buchaľová 9.b

Ranné vstávanie
Ranné vstávanie do školy býva vţdy stresujúce. Obzvlášť to dnešné, keď píšeme polročný test z matiky. Vţdy, keď
ráno vstanem skôr, vyberiem si zošit a učím sa. Vtedy ku mne vţdy pricupká babka. „Takto skoro? To sa ti chce?“
počula som babkin chrapľavý hlas spoza môjho chrbta. „Mimochodom, pekný zošit,“ ozvala sa babka a ukázala na
môj zošit polepený rôznymi samolepkami. „Dík,“ odtrhla som pozornosť od rovníc v zošite a zvedavo som sledovala
babku, ako si zohrieva vodu na rannú šálku čaju. „Tie samolepky stáli maximálne pár grošov, ţe?“ spýtala sa babka
a ja som sa prichytila pri tom, ţe na ňu zízam ako na ôsmy div sveta. „Babi,“ zatiahla som otrávene a vrhla som na ňu
nechápavý pohľad, ktorým som vyjadrovala: „Pochop uţ, ţe máme eurá, nie groše.“ No ona mi nechápavý pohľad
opätovala, otočila sa a ďalej si pridávala cukor do čaju. Zdá sa, ţe na telepatii budem musieť trocha zapracovať. „Babi, uţ by si s tým cukrom mala prestať. Kaţdý vie, ţe veľa glukózy v tele škodí.“ „Načo sa toľko učíš tú merbu?“ ozvala sa babka, ale to iba preto, aby zmenila tému. Neznášam, keď mi niekto odpovedá na otázku otázkou. „Píšeme test.
A teraz sa tomu hovorí matematika,“ vyprskla som, no vzápätí som oľutovala, ţe sa s babkou rozprávam takýmto
tónom. Neverila som vlastným ušiam, ako ma takto mohol ovládnuť stres. V to ráno som fakt nemala náladu na nič.
Z myšlienok ma vytrhlo zvonenie telefónu. Bola to moja kamarátka, ktorá ma upozornila na to, ţe uţ v tom vetre na
mňa nebude čakať dlhšie a ide do školy bezo mňa. Úplne som na ňu zabudla! Rýchlo som sa pozdravila babke
a rýchlosťou zvuku som zbehla dole schodmi, aby som ju dobehla. „A neţe še šmikneš na garadičoch!“ stihla zvolať
babka, no ja so muţ bola preč.
Adela Verčimáková, 8.b
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Priateľstvo je...
Priateľstvo je ako kvet, vie o ňom celý svet.
Priateľstvo je bohaté, aj keď nemá mince zlaté.
Keď sú dvaja kamaráti, celý svet je ihneď krajší.

Vďaka, mama
Anjel, ktorý na Zemi ţije.
Tá, vďaka ktorej moje srdce bije.
Tá, ktorá kaţdý deň úsmev mi dáva
a láskou svojou ma opája.

Slnko svieti, noc je jasná,
priateľstvo je hviezda krásna.
Nikto nevie kedy, kde.
Spriateliť sa môţe hneď.

Mama mi aj modré z neba dá,
no nie kaţdý tú mamu totiţ má.
Nie kaţdý môţe byť v jej náručí,
byť do nej zaľúbený aţ po uši.

Priateľstvo je ako sen, poď ho snívať so mnou len.
Ona ti vţdy pomôţe,
aj keď uţ sama nemôţe.
Mama by k tebe nikdy nebola zlá,
pretoţe ty, si to najdrahšie, čo má.
Kaţdú situáciu, ktorá nastala,
tvoja mama s prehľadom ustála.
Mama všetko o tebe vie
a aj tak ťa nikdy nesklame.

Petronela Ungradyová, 7.b
Kaţdý deň bojujem s trojhlavým drakom
Kaţdý deň bojujem s trojhlavým drakom,
pohľad naň ma zahŕňa velikým strachom.
Jednu malú chybu spravím,
uţ sa skoro so smrťou zdravím.
Či brat, sestra alebo celá rodina,
hádky zas nastáva hodina.

Keď trpíš ty, trpí aj mama,
pretoţe ona spolu s tebou celý ţivot bojovala.
Ona verne po tvojom boku stála,
a aj tak sa o teba stále bála.

No je tu spôsob, ktorým sa to vyriešiť dá.
Odseknutím hláv. Tak nech uţ drak ţiadnu nemá.

Ona je tá kráľovná
a ty jej najkrajšia princezná.
Za teba by aj ţivot dala,
ak by na výber mala.

Najprv sa musím upokojiť ja,
nech uţ drak jednu hlavu nemá.
Druhú hlavu odseknem tak,
ţe si priznám chybu,
nech medzi nami nie je tmavý mrak.

Mama si tvoje prvé slovo pamätá,
keď si prišla do tohto sveta.
Koľko krokov pred sebou ešte máme,
ale spolu sa určite nevzdáme.

A tú tretiu hlavu odseknem tým,
ţe sa so svojou rodinou udobrím.

Ona ti zlomené srdce zahojí,
keby mohla, za svoje ho vymení.
Keď odchádzaš, mamku to bolí,
ale tvoja láska jej srdce zahojí.

Trojhlavý drak je uţ zničený,
medzi mnou a rodinou sa zlostný ţivot zmení.
Matej Pivovarník 7.b

Mama ti slzy poutiera,
keď trpíš láskou veľa.
Mama ťa do náručia pritúli,
neraz s tebou slzu vyroní.

Naše naj...
V krajine, kde je dobrá zem,
tam rastie všetko, čo rada zjem.
Jablká, hrušky a marhule.
Sladké hrozno – má veľké bobule.

Mamka je len jediná,
nahradiť sa nikým nedá.
Rovnako lásky všetkým deťom dáva,
jej láska je tá jediná, pravá.

Zelenina je krásna, voňavá.
Mrkvu a petrţlen mama do polievky pridáva.
Papriky, paradajky, uhorky, zemiaky,
sú náš druhý chlieb uţ po dlhé roky .

Bibiána Majherová, 9.a

Ţe to má kaţdá krajina tieţ?
No tie najchutnejšie - len u nás nájdeš
Slavomíra Bartková 7.b
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Nech prázdniny nie sú len prázdne dni
Občianske zdruţenie TAJM v spolupráci s pátrom Jozefom, Rímsko-katolíckym farským úradom Bystré, ZŠ
Bystré, hlavným sponzorom obcou Bystré a ďalšími sponzormi pripravilo počas prázdnin mnoţstvo aktivít, aby prázdniny neboli len prázdne dni.
V dňoch 1.- 9. júla absolvovalo 53 mladých (i zopár starších) púť v Taliansku. Tento čas strávili
spoznávaním krás a tajomstiev Ríma, Assisi, Padovy a ďalších významných pútnických miest. Uţ
pár hodín po ubytovaní v nádhernom prostredí
kapucínskeho kolégia boli na spoločnej modlitbe
Anjel Pána so sv. Otcom na Námestí sv. Petra.
Nedeľný večer bol v kolégiu radostný, kedy naši
mladí predstavili prítomným kapucínom Slovensko
formou folklórnych tancov, ľudových i kresťanských piesní. Počas ďalších dní v Ríme si prezreli
Vatikán a na kolenách vyšli Svätými schodmi, zaţili sv. omšu v Chráme sv. Petra a kto vládal, zdolal aj výstup na kupolu Baziliky sv. Petra. Odmenou im bol nádherný výhľad na Námestie sv. Petra, Vatikán, aj samotný Rím. Silné chvíle preţili pútnici v San Giovanni Rotondo, kde pôsobil sv. Páter Pio a kde sú uloţené jeho pozostatky. Navštívili aj
Monte san Angelo so Svätyňou archanjela Michaela a mestečko Lanciano, kde sa stal eucharistický zázrak. Nasledujúce dva dni opäť strávili prehliadkou rímskych pamiatok. Navštívili Koloseum, Španielske schody, Fontánu di Trevi,
Chrám sv. Pavla za hradbami a ďalšie rímske baziliky. Štvrtok večer nasledovalo lúčenie sa a balenie, aby mohli nadránom vyraziť do Assisi. Cestou sa zastavili v Cascii, mestečku kde ţila sv. Rita. V Assisi prešli po stopách ţivota sv.
Františka a navštívili tieţ miesto v neďalekých horách, kde bol sv. František obdarený stigmami (La Verna). Poslednou zastávkou cestou späť domov bola Padova s chrámami sv. Antona a sv. Leopolda Mandica. V nedeľu ráno ich
šoféri cestovnej kancelárie GospaTravel za potlesku bezpečne a spoľahlivo doviezli k Farskému kostolu v Bystrom,
kde sa všetci zúčastnili na sv. omši. Počas svätej omše spoločne poďakovali Pánu Bohu za nezabudnuteľné chvíle
preţité na svätých miestach v Taliansku. Veľké ĎAKUJEME patrí pátrovi Jozefovi za dokonale naplánovanie
a zorganizovanie púte, fundovaný výklad, trpezlivé odpovede na všetky zvedavé otázky, ako aj za duchovné sprevádzanie pútnikov .
Romaday 14. - 15. júl
Počas dvoch dní zaţili veľkí aj malí Rómovia dni spevu,
tanca, športu, hier, rôznych prekvapení, ale aj modlitieb. To
všetko počas jubilejného 10. ročníka Romaday, ktorý zorganizovalo Občianske zdruţenie TAJM v spolupráci s obcou Bystré pod duchovným vedením pátra Jozefa, sestry Janky a
brata Michala. Chvíle radosti im spríjemňovali miestni hasiči
opekaním klobásy a čapovaním kofoly.
TAJM tábor 16. – 22. júl
V tomto roku bol tábor pre väčšinu zúčastnených detí a mládeţe v známom prostredí. Základnú školu v Bystrom doteraz poznali ako vzdelávaciu inštitúciu, no počas prázdnin sa škola premenila na ubytovňu, herňu, tvorivé
dielne, ale aj na miesto modlitby a večerných adorácií. Tety kuchárky zo školskej jedálne sa postarali o nasýtenie
stovky účastníkov tábora, za čo im patrí veľká vďaka. Deti a mládeţ pracovali, tvorili, zabávali sa v skupinách pod
duchovným vedením pátra Jozefa, miestneho duchovného otca Jána, fr. Donie – verbistu, misionára z Indie, sestry
Janky a brata Tomáša. Všetci zloţili táborový sľub, vyšli si
na turistickú prechádzku do Hermanoviec nad Topľou,
zúčastnili sa nočnej hry, počas ktorej plnili mnoţstvo úloh
pod hviezdnou oblohou s baterkami v rukách. Vyvrcholením tábora bol karneval plný nápaditých masiek, tanca,
súťaţí a hier. Tak ako v kaţdom tábore, aj v tomto vznikli
nové priateľstvá, nezabudnuteľné záţitky a niektorí získali
aj cenné skúsenosti. V sobotu sa táborovým deťom
v zelených tričkách ťaţko lúčilo a odchádzalo od kamarátov.
OZ TAJM
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Fašizmus, nacizmus, extrémizmus v 20. storočí a boj proti nemu
Je to uţ 72 rokov, čo v Európe vládne mier, ktorý bol vykúpený
krvou obetí 60 miliónov účastníkov bojov, ale aj civilistov.
Prešli uţ desaťročia a od vtedy vyrástla uţ 3. povojnová generácia. Zdalo by sa, ţe hrozba znovuzrodenia fašizmu, extrémizmu
a nacizmu je zaţehnaná. Ţiaľ, v posledných rokoch sa začala znovu
objavovať na internetových stránkach. Je tam veľa nepravdivých
informácií o vojnovom období rokov 1938 – 1945. Po celom svete,
nielen u nás, sa rodia hnutia a politické strany, ktoré velebia vtedajšie fašistické zločiny nacistov a ich prisluhovačov. Snaţia sa dehonestovať ich zločinnosť, hlavne, medzi mladými ľuďmi.
Obdobie 2. svetovej vojny a vzniku povojnového slovenského
štátu bolo skúškou charakteru, vlastenectva, osobnej statočnosti, ale
aj mravných princípov. Bolo to obdobie, v ktorom aj mnohí zlyhali
a podľahli nacistickej ideológii.
A práve tu sa odkrýva priestor pre generácie, ktoré sú o tomto
období, aj keď sprostredkovane od rodičov, školských besied
s priamymi účastníkmi bojov, na to aby to, čo sa šíri po internetových
stránkach, dokázali mladým ľuďom pravdivo vysvetliť.
Touto problematikou sa nemalou mierou snaţí zaoberať aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Jeho
poslaním je napĺňať a udrţiavať odkaz bojovníkov za národné oslobodenie spod fašizmu. Vyvrcholením tohto boja
bolo Slovenské národné povstanie. Týmto povstaním sa Slovensko dostalo do povedomia na celom svete tým, ţe sa
dokázalo spolu s armádou Slovenskej a Československej armády, postaviť svojim zotročovateľom. SZPB sa
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR snaţí dostať do učebníc čo najviac informácií
a rozšírení učiva z tohto obdobia.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa zároveň snaţí, aby pietne miesta z tohto obdobia boli zachované, pretoţe tí, ktorí sú tam pochovaní, si to od nás všetkých v plnej miere zaslúţia. SZPB sa naďalej snaţí dosiahnuť
akceptáciu hodnôt protifašistického odboja tak, aby bol prijatý zákon o protifašistickom odboji. Ide predovšetkým
o ochranu a zachovanie pre ďalšie generácie, o zachovanie hodnoty, úcty a vlastenectva, v ktoré verili tí, čo to preţili.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov musí v tomto boji pokračovať, ako aj v činnosti, ktorá má hlboko
pozitívny význam. Neustále musí čeliť falšovaniu vojnovej histórie, propagovaniu etnickej nenávisti a porušovaniu
ľudských práv. Ďalším cieľom SZPB je presadzovať a obhajovať tradície a hodnoty antifašizmu, boja za mier
a demokraciu v slovenskej spoločnosti. Moţno v spojitosti s celkovou krízou spoločnosti v predchádzajúcich rokoch sa
častejšie v spoločnosti prezentovali extrémne názory neonacizmu. Boli to názory propagujúce ľudácke tradície z čias
Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945.
Aj napriek mnohým upozorneniam zo strany SZPB a mnohým deklaráciám zo strany vedenia štátu, nikto reálne nebránil týmto tendenciám. Vrcholom toho všetkého je skutočnosť, ţe na politickej scéne Slovenska začala pôsobiť politická strana programovo nadväzujúca na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu aj s jej logom.
Preto sme sa rozhodli (SZPB) na posilnenie postavenia nášho zväzu podpísaním partnerských zmlúv zo Zdruţením miest a obcí, aby boli zachované pamätníky, vojnové hroby v obciach a mestách. Zmluvy boli podpísané aj
s občianskymi zdruţeniami (JDS, Únia ţien, a pod.)
Aj keď naša mladá generácia nemá veľa moţností sa oboznamovať s touto problematikou, pretoţe je málo
povojnovej literatúry z vojnového obdobia. SZPB sa snaţí so Slovenským múzeom SNP v Banskej Bystrici nejakým
spôsobom podporovať vydávanie literárnych diel našich historikov. Tieto publikácie sa dajú zakúpiť alebo objednať
priamo v múzeu.
SZPB a všetci jeho členovia si uvedomujú svoju zodpovednosť v tejto oblasti a vyvíjajú snahu o zapojenie mladej generácie do chápania a presadzovania myšlienok odkazu hrdinov SNP a ťaţkého vojnového obdobia.
Sme si vedomí toho, ţe naša najmladšia generácia nemá veľa moţností získať vedomosti o tomto období.
V škole je týmto udalostiam venované len málo miesta, významné udalosti si ţiaci všímajú len z televízie, súkromne
a okrajovo skoro vôbec nie. Oblastné výbory v spolupráci so Základnými organizáciami SZPB sa usilujú o zvýšený
záujem mladej generácie o podnetné obdobie aj formou besied s historikmi, zájazdmi na pietne miesta a pod.
Aj my dospelí by sme mali mať záujem o pravdivé interpretovanie týchto udalostí. Ide predsa o našu, no hlavne
o ich budúcnosť.
pred. ZO SZPB Packová Darina
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Naša receptáreň

Jednoduchá bublanina

Suroviny
4 vajcia
400g práškového cukru
2dc oleja
3dc mlieka
500 g polohrubej múky
1 prášok do pečiva
štipku sódy bikarbóny
POSTUP:
Do misky rozbijeme 4 celé vajcia, pridáme 400g cukru, 2dc oleja, 3dc mlieka a celé to zmixujeme.
Potom vsypeme 500g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva a štipku sódy bikarbóny – znova
všetko zmixujeme. Vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech, potrúsime ovocie (druh
podľa chuti). Pečieme to na strednom stupni, cca do 175 - 180°C = 25 - 30 minút.
Prajeme dobrú chuť.

POZVÁNKA
Ak máte vek nad 10 rokov, máte radi náš folklór, tanec a spev, chcete preţiť pekné
chvíle v kruhu svojich priateľov a spolu s nami šíriť dobré meno našej obce a našu ľudovú kultúru po Slovensku a Európe, tak práve Vás srdečne pozývame medzi nás do folklórneho súboru Bystranček a Bystrančan. Radi Vás uvidíme v septembri kaţdú sobotu o 17:00 na skúške
v Kultúrnom dome v Bystrom!

Tešíme sa na Vás!
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Spoločenská kronika obce apríl 2017 - júl 2017
VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČANOV

Meno
1. Matej Gajdoš
2 . Maximilián Baňas
3. Viktor Kuba
4. Lívia Dzidová
5. Nela Molitorisová
6. Alexandra Siváková
7. Jaroslav Husák
8. Daniel Dţama

Dátum narodenia
Rodičia
03.04.2017 Mgr. Katarína Gajdošová a Ing. Michal Gajdoš
03.05.2017 Lucia Baňasová a Zdenko Klimovský
10.05.2017
Mgr. Mária Kubová a Štefan Kuba
15.05.2017
Ing. Mária Dzidová a Ing. Marián Dzido
18.05.2017
Zuzana Molitorisová a Slavomír Molitoris
25.05.2017
Svetlana Siváková a Róbert Ferenc
03.06.2017
Adriana Husáková a Radoslav Husák
12.07.2017
Daniela Dţamová a Martin Dţama

MANŢELSTVO UZAVRELI

Dátum a miesto uzavretia manţelstva

Meno

1. Mgr. Jana Pastorová - Matej Tribula
2. Zdenka Nagyová - Ing. Ján Andrek
3. Zuzana Svatová - Jozef Hreha
4. Ing. Emília Ţecová - Ing. Ján Jurko
5. Martina Lazoríková - Peter Hermanovský
6. Alena Čabalová - Branislav Janočko
7. Ing. Eva Vasiľová - Ing. Juraj Chudovan
8. PharmDr. Veronika Tkáčová - Michal Kmeťka
9. Ľubica Kmecová - Kvetoslav Višňovec
10. Bc. Viera Molitorisová - Ing. Peter Čura
11. Ľudmila Sabolová - Matej Sukovský

22.04.2017
29.04.2017
06.05.2017
20.05.2017
03.06.2017
07.06.2017
10.06.2017
24.06.2017
01.07.2017
01.07.2017
08.07.2017

Bystré
Chmeľov
Bzenov
Trebišov
Pečovská Nová Ves
Hanušovce n/T
Bystré
Banská Bystrica
Bystré
Bystré
Matiaška

NAVŢDY NÁS OPUSTILI

Meno
1.
2.
3.
4.

Michal Dţomek
Imrich Naď
Anna Dziváková
Václav Šrubař

Dátum úmrtia

Vek

10.04.2017
27.05.2017
15.06.2017
15.07.2017

80
68
86
60

r.
r.
r.
r.
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