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       BYSTRIANSKE  NOVINY 

Vážení Bystrančania... 

 

Opäť po roku tu máme špeciálne vianočné vydanie Bystrian-

skych novín, opäť po roku tu máme Vianoce. Spoločnosť ich 

povaţuje za  najkrajšie sviatky a je to cítiť všade okolo. Aj keď 

tie prípravné dni moţno tak pokojne a sviatočne  v našich do-

mácnostiach neprebiehajú, no celé to stíchne a upokojí sa vo 

chvíli, keď sa rodina stretne pri štedrovečernom stole 

a spoločne bude preţívať vianočné chvíle. V niektorých rodi-

nách moţno bude niekto chýbať a jeho miesto bude prázdne, 

no v niektorých miesto zasa pribudne. Taký je  kolobeh ţivota 

a my to neovplyvníme. No to, čo ovplyvniť môţeme, je naše  

preţívanie týchto sviatkov. Akú vianočnú atmosféru si vytvorí-

me, také Vianoce preţijeme, a to nie len v našich rodinách, ale 

aj v našej obci. Nech tieto dni majú svoje osobité čaro, ktoré 

osobne pocítime. Teším sa na spoločne preţité chvíle s Vami 

v posledných dňoch tohto kalendárneho roka, ako aj na prvé 

chvíle nového roka.  

     V závere Vám chcem všetkým zo srdca zaţelať šťastné 

a veselé Vianoce a všetko len to najlepšie v novom roku 2018. 

 

         S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce  

 

Najstarší žijúci občan našej obce  

 

Húsková Anna  

nar. 06.11.1924, bývajúca na  

ul. Hermanovskej 350/15  

sa dožila úctyhodného veku 

  93 rokov 

 

Srdečne blahoželáme! 

oslávenkyňa s pravnukom Matúšom a pravnučkou Petrou 
oslávenkyňa  s vnukom Miroslavom 

 

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach Va-

šich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. 

Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným 

prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. 

Krásne Vianoce Vám chceme priať, aby člo-

vek človeka vţdy mal rád, aby jeden druhé-

mu viac šťastia prial, aby rok 2018 za to stál.  

 

Pekné sviatky Vám praje redakčná rada  

Bystrianskych novín. 
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Nie je dar ako Dar 

Uvaţoval som nad otázkou, kedy sú naozaj Vianoce – kedy 

je tá chvíľa... Moţno mi odpoviete, ţe všetko začína na Štedrý deň 

a pokračuje prvým a druhým sviatkom vianočným, ale je to naozaj 

tak? Skutočne máte pocit Vianoc aţ vtedy? Keď obchody sú nazdo-

bené uţ od polovice novembra a koledy počúvame na trhoch celý 

advent... 

Nie, nejdem kritizovať komerciu. Chcem len podotknúť na 

neblahé dôsledky toho, keď sa necháme strhnúť davom. Ako to mys-

lím? Nuţ tak, ţe sa ideme niekedy zblázniť, aby sme kaţdému kúpili 

čo najlepší, najväčší, najmodernejší, naj..., naj..., naj... darček 

a pritom zabúdame na to, čo je naozaj podstatné. 

Pozrime sa na to z iného uhla; čo ťa najviac poteší, brat, ses-

tra, keď ti niekto dá nejaký dar – je to tá konkrétna vec, ten konkrétny 

predmet? Musíme si priznať, ţe sme uţ dávno stratili tú detskú ra-

dosť z prekvapení, no o to viac sa vieme tešiť z toho, ţe na nás nie-

kto myslí, ţe mu na nás záleţí, ţe nás má rád... Veru dôleţitejšie neţ 

uchopiteľné predmety je to, čo je očiam neviditeľné – vzťahy. 

Na to zabúdame počas kaţdoročnej prípravy na Vianoce. 

Buďme úprimní a povedzme si, čo máme z dokonalých darov, keď sa 

o ne nemáme s kým podeliť? Čo máme z vyupratovaného domu, keď 

sú všetci namrzení a nervózni zo všetkých povinností? Čo máme 

z bohatého televízneho programu, keď sú pri ňom všetci ticho? Čo 

máme z tých premnohých prianí a ţelaní iným, keď si nedokáţeme 

navzájom odpustiť v rozhádanej rodine? Čo máme z toho, ţe deťom 

nakúpime darčekov od výmyslu sveta, keď si na ne nevieme či ne-

chceme, nájsť čas? Čo máme z toho, ţe našich starých rodičov po-

zveme k stolu, keď sa cítia neprijatí či nepotrební? Čo máme 

z Vianoc, keď sú len o darčekoch a nie o Daroch? 

Nevyhovárajme sa na modernú dobu a kapitalizmus západ-

nej kultúry. Presne tak, ako v dnešných časoch, to bolo i pred dveti-

síc rokmi. Poprední Ţidia vedeli, ţe Mesiáš sa narodí v Betleheme, 

no čakali, ţe to bude minimálne v rodine mešťana, v krásnom do-

mci... Hľadeli po povrchu a vzhľade, a preto prehliadli Dieťa 

v maštaľke. Preto mu nikdy neuverili, ţe On je ten, ktorý mal prísť. 

A koľkokrát sme si v duchu, ty i ja povedali, ţe keby sme 

v tom Betleheme ţili vtedy my, postarali by sme sa o Jozefa i Máriu 

ako sa patrí? Naozaj? Tak nech sa páči, idú Vianoce a my si nebu-

deme narodenie Jeţiša len pripomínať, On bude opäť obchádzať 

naše srdcia a klopať na ne. Bude čakať, kto mu otvorí a prijme ho. Je 

to na kaţdom jednom z nás, či tieto Vianoce budú zase len nejaké tie 

„šveta“, alebo to budú sviatky, ako sa patrí.  

Skúste sa na chvíľu zastaviť a poobzerať okolo seba . Pred-

stavte si, ţe tieto Vianoce sú moţno vaše posledné a opýtajte sa, ako 

by ste ich v tom prípade chceli preţiť? Povedali by ste svojim blíz-

kym, ako veľmi sú vám drahí? Vyobjímali by ste svoje deti a vnúčatá? 

Poďakovali by ste? Odprosili? Odpustili? Uznali si chybu? Viete, tie 

veci, darčeky a jedlá tu budú i o rok, i o dva, no ktovie, či sa takto 

ešte zídete pri štedrovečernom stole. V tom je tá výnimočnosť kaţ-

dých Vianoc. Vyjdime preto zo seba, aspoň na prah svojich sŕdc, 

a nechajme Lásku, ktorá na ne klope, vojsť dnu a byť naším hosťom. 

Pokojné, požehnané, radostné a milosťami preplnené sviatky Naro-

denia Pána Vám praje a žehná Vám 

      Váš duchovný.  +nnDnn+ 

        Vianoce očami detí  

Čaro Vianoc 

Čas Vianoc je prekrásny, 

Štedrý večer je jasný. 

Tento deň je veselý, 

veľa šťastia zavelí. 

 

V izbe rozvoniava stromček, 

v kuchyni zasa medovníkový domček. 

Začalo sa to. Od kedy? 

Keď sme si spievali koledy. 

 

Vianočný čas je ten pravý, 

dobrý, svätý a aj hravý. 

Na strome sú ozdoby, 

mamička ich vyrobí. 

                               Emka Lenďáková, IV.A 

 
Vianoce 

Uţ nám svieti celý dom 

a v dome vianočný strom. 

Je celý zdobený 

a tradične zelený. 

 

Na vŕšku je hviezdička, 

ale je veľmi maličká. 

Na stromčeku visí anjel, 

zavesil ho tam náš Daniel. 

 

Má nádhernú sukničku 

a v rúčke zlatú paličku. 

Pod stromčekom sú uţ darčeky, 

budú ţe to pri rozbaľovaní preteky. 

                            Karin Pavelicová  IV.A 
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    S nami Boh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vianoce sú, keď nemáš hriech. Vianoce sú, 

keď si šťastný a nie sám. Vianoce sú, keď napĺňaš 

Boží plán. Iba vtedy môžeš cítiť, pokoj zmier.             

Vianoce sú, keď máš čisté slová na perách. 

Vianoce sú, keď pokľakneš  k jasličkám. Vianoce sú, 

keď máš  úsmev na tvári. Vianoce sú, keď z nás ra-

dosť zažiari.  

Slová tejto vianočnej piesne nám pribliţujú 

pravú podstatu kresťanských Vianoc. Boh prichádza 

ako malé nevinné dieťa, aby nijaký človek na celom 

svete nemusel preţívať samotu a opustenosť vo svo-

jom ţivote. Aby nikto nebol smutný, ale aby kaţdý 

zaţíval nádej, radosť a šťastie, ktoré z príchodu Jeţiša 

pramenia. Byť milovaný je túţbou a potrebou kaţdého 

človeka a Boh vo svojej láske toto svojím príchodom 

napĺňa. Všetci, ktorí príjmu do svojho ţivota toto malé 

Dieťa ako svojho Spasiteľa a Vykupiteľa, zakúsia od-

pustenie, uzdravenie, radosť, zmier, pokoj a úsmev na 

tvári po celý ţivot. Toto je ozajstné posolstvo Vianoc, 

ktoré sa ponúka tým, ktorí uveria, ţe Boh vo svojej 

láske zachraňuje človeka. Kto uverí, zaţije skutočné 

narodenie Jeţiša vo svojom srdci, z ktorého bude čer-

pať lásku, silu a pokoj ponúkajúc ich svojím blízkym v 

kaţdodennom ţivote. Preto pristúpme k sláveniu tých-

to Sviatkov s čistým srdcom, aby sa v ňom mohol na-

novo narodiť Kristus Pán, ktorý má moc zmeniť staré 

na nové, choré na zdravé, hriešne na sväté, smutné na 

veselé, a tak priniesť pravú istotu, ţe s nami je Boh. 

Potom darčeky, stromček či štedrá večera sa stanú 

krásnou súčasťou pravých kresťanských Vianoc. Do-

voľme Kristovi urobiť zázrak Vianoc v našich rodinách 

a vzťahoch. 

Z celého srdca všetkým Vám ţehnám a 

u novonarodeného Jeţiša vyprosujem, aby tieto Via-

noce boli novou skúsenosťou so ţivým Bohom, ktorý 

prichádza navrátiť stratený raj. 

 

CHRISTOS RAŢDAJETSJA! 

SLÁVIME JEHO!   

Mgr. Pavol Seman, gréckokatolícky farár 

farnosti Hanušovce nad Topľou 

                        

Izaiáš 45, 21b: „Veď nieto Boha okrem mňa. 

Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.“ 

Milí občania, bratia a sestry, 

 Vianoce dnes slávia ľudia po celej zemi. Ne-

myslím si, ţe pre kaţdého Vianoce znamenajú osla-

vu príchodu Spasiteľa na zem. Úplne rozumiem 

tým, ktorí pre svoj odpor k viere Vianoce neslávia. 

Tí, čo aj tak slávia, hoci neprijímajú kresťanskú 

zvesť, musia tieto dni naplniť inými hodnotami, napr. 

rodina, pracovné voľno, sviatky radosti a pokoja, 

veľa jedla, občasná pijatika doma i na chate 

a minutie finančných úspor pre potešenie blízkych. 

Pre kresťana je namieste otázka, ako má on 

vyuţiť takéto dni ako sú Vianoce? Čím ich má napl-

niť? Veď mnohí v Písme vzdelaní vedia, ţe slovo 

Vianoce sa nenachádza jediný raz v Biblii. Ba do-

konca tam niet ani príkazu sláviť pamiatku Kristovho 

príchodu na svet v ľudskom tele. Vianoce sú svojím 

pôvodom obyčajný svetský sviatok spojený 

s uctievaním prírodných síl, slávený dávno uţ po-

hanskými národmi. Pôvod slova je pravdepodobne 

kdesi v zimnom slnovrate (VIAc NOCi), čo aj pasuje 

na neskorý decembrový dátum. Kresťania však 

vyuţili tento sviatok na to, aby SVEDČILI všetkým 

naokolo o pravde. Ţe prišiel na zem Boh, ktorý jedi-

ný mohol vykonať dielo spásy pre hriešne ľudstvo, 

lebo medzi nami uţ nebolo jediného spravodlivého. 

Tento Boh si vybral preţiť ţivot človeka, aby sa 

s nami do najväčšej miery identifikoval a potom aj 

prevzal naše hriechy. Je to ten jediný Spasiteľ, ktorý 

zostúpil k nám a uţ nebude ďalší. Hľadať spásu 

mimo Jeţiša znamená popierať slová proroka Izaiá-

ša o tom, ţe niet iných Spasiteľov a niet iných bo-

hov. Všetkým Vám, ktorí ste uţ spásu našli 

v Jeţišovi a budete sa aj tieto Vianoce zo spásy 

radovať, ţelám, aby ste nebojácne svedčili vašim 

blízkym, ţe Jeţiš je ešte nádejou pre kaţdého 

z nás, nech sme padli do akýchkoľvek problémov. 

Ak nesvedčíme o Jeţišovi a neuvedomujeme si 

Jeho spasiteľské dielo, potom s celými našimi Via-

nocami, jedlami a darmi môţeme len skonštatovať, 

ţe sme preţili celkom fajné slnovratové hody, nič 

viac. Ak sme Boţí ľudia, robme si svoju zvestova-

teľskú prácu poctivo a buďme chodiacou reklamou 

Jeţišovi. Nech Boţí dar spásy neostane v ústraní 

zahádzaný svetskými zvykmi  a nepoznaný tými, 

ktorí ho tak veľmi potrebujú. 

Prajem Vám všetkým radostné a pokojom naplnené 

sviatky.       

                 Mgr. Marek Ivan, evanjelický farár 
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   Marlenka 
Suroviny: 

200 g Palmarinu 
300 g kryštálového cukru  
4 lyţice medu  
1 lyţica octu 
1 lyţica sódy bikarbóny  
3 ks vajec  
700 g hladkej múky  
250 g Hery 
2 ks karamelového pudingu  
1 ks - kondenzované mlieko karamelové (Salko) (alebo 2 hodiny variť obyčajné) 
6 dl mlieka  
3 - 4 lyţice kryštálového cukru 

Postup: 
1. Nad parou si v hrnci rozpustíme 200g Palmarinu s 300g kryštálového cukru a 4 lyţicami medu. Keď je masa roz-
pustená, zmiešame si v šálke ocot, sódu bikarbónu a vylejeme do kastróla. Za stáleho miešania pridáme vajcia a dob-
re dlho miešame, kým masa trošku zhnedne.  
2. Potom odstavíme z ohňa, primiešame múku - dobre uhnetieme a okamţite rozdelíme cesto na 6 rovnakých častí -
kým je teplé!  
3. Kaţdú zo 6 častí rozvaľkáme čo najtenšie a následne pečieme 5 - 8min. pri teplote 180. 
4. Kým nám pláty vychladnú, pripravíme plnku: V 6 dl mlieka uvaríme 2 karamelové pudingy s 3 - 4 lyţicami cukru a 
necháme dobre vychladnúť.  
5. Vymixujeme si Heru s karamelovým Salkom a postupne do tejto masy pridáme vychladnutý puding. Všetko spolu 
dobre vymixujeme.  
6. Postupne si na kaţdý jeden plát rozotrieme rovnaké mnoţstvo plnky a ukladáme na seba.  
7. Potrieme aj vrchný plát a posypeme orechami. 
 

 

 

 

 

Pečieme na Vianoce 
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    OZNAM !!! 

Z dôvodu migrácie dát do DCOM (dátové centrum obcí 

a miest) obec Bystré, ako príslušný správca daní, oznamuje 

všetkým daňovníkom našej obce, aby si vo vlastnom záujme, 

správne podali daňové priznanie, resp. ak doposiaľ nepriznali 

ku všetkému vlastnícke právo, aby tak urobili v priebehu me-

siaca január 2018 na obecnom úrade. Týka sa to aj daňov-

níkov, ktorí v priebehu roka 2017 nadobudli nehnuteľnosť 

akýmkoľvek spôsobom (dedičstvo, darovanie, kúpa) 

a daňovníkov, u ktorých nastali akékoľvek zmeny (počet osôb 

na TKO, pes). Taktieţ upozorňujeme všetkých daňovníkov, 

ktorí v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. Zákon o miest-

nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a VZN obce si chcú uplatniť úľavu za 

zber a vývoz TKO, aby tak v deň úhrady mali so sebou všetky 

doklady pre všetky osoby, ktoré majú nárok na úľavu (doklad 

preukazujúci, ţe sa daňovník zdrţuje viac ako 90 dní v roku 

mimo trvalého. pobytu, Jánskeho plaketa, preukaz ZŤP 

s červeným pásom). V prípade nepredloţenia poţadovaných 

dokladov nebude daňovníkovi poskytnutá úľava a za nesplne-

nie oznamovacej povinnosti do termínov stanovených záko-

nom nebude správca dane prihliadať!                           

          Správca daní 

                                                                                                                 

 

Obec Bystré v spolupráci s MŠ a ZŠ Vás srdečne 

pozýva na Fašiangový ples 

Kedy: 20. januára 2018 o 18.00 hod. 

Kde: Svadobka Bystré (Šarišská ul. 97/22) 

Hrá: Hudobná skupina DOMINANT 

Cena vstupenky: 15€/osoba 

(v cene je prípitok, 2x večera, 1l vína na pár) 

Bohatá tombola 

Hlavná cena: automatická práčka 

Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade, 

v ZŠ a v oboch MŠ do 12. januára 2018 

Tešíme sa na Vás! 
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