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       Štvrťročník pre obyvateľov Bystrého.   október 2018.   číslo 3.    Ročník 7.      Cena: nepredajné 

 

Vážení spoluobčania, priatelia.... 

 

Opäť je  tu priestor, aby som s Vami komunikoval pro-

stredníctvom našich Bystrianskych novín a takýmto spô-

sobom Vás pozdravil. Máme za sebou príjemnú jeseň, 

ktorá nám so svojím počasím umožnila pracovať na 

plánovaných prácach, ale rovnako nám počasie dovolilo 

stretnúť sa na spoločných akciách, ktoré obec organizo-

vala aj počas uplynulých týždňov. Teším sa z každej 

akcie, z každého stretnutia s Vami, pretože to sú chvíle, 

kedy môžeme rozprávať nie len „úradne“, ale aj súkrom-

ne.  Aj na spoločných akciách, keď je to možné,  sa sna-

žím vypočuť Vaše názory, kritiku, pochvalu, lebo viem, 

že potrebujeme spolu komunikovať. Pretože nie všetko 

sa dá urobiť hneď, nie všetko je možné rýchlo zabezpe-

čiť, ale verte mi, že je mojou snahou našu obec rozvíjať, 

spájať a zveľaďovať.  

Možno to niekedy vyzerá tak, že Vaše rady nikto neberie 

vážne, či nikto ich nepočúva, no nie je to tak a môžete 

mi veriť. Lebo keď nie dnes, tak možno zajtra budú Vaše 

rady mať svoj zmysel a my si spomenieme na Vaše 

slová a môžeme z nich čerpať. To som povedal aj na 

slávnostnom stretnutí s našimi  staršími spoluobčanmi, 

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  

Chcem využiť príležitosť a pozdraviť pri príležitosti me-

siaca úcty k starším aj ostatných starších občanov našej 

obce, ktorí sa stretnutia nezúčastnili a zároveň im zaže-

lať do ďalších dní života veľa zdravia, lásky, rodinnej 

pohody, Božieho požehnania a aby sa stále cítili medzi 

nami dobre.    

Máme pred sebou ďalšie spoločné aktivity a príležitosti 

na to, aby sme sa stretli a ja  sa už dnes na tieto stretnu-

tia teším a som rád, že sa našich spoločných akcií zú-

častníte. Je tu „dušičkové obdobie“, tak verím, že tak 

ako po minulé roky, aj tento rok budeme k sebe na cinto-

rínoch ohľaduplní, tolerantní a čistotní. 

 

S pozdravom a želaním všetkého dobrého PhDr. Ľubo-

mír Hreha, starosta obce   

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
 

pre voľby starostu obce  

    Bystré 

 

Obec Bystré u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 

starostu obce Bystré. 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany  

 

1. Ľubomír Hreha, PhDr., 53 r., starosta obce, koalícia politických strán -  Smer- sociálna demokra-

cia a Slovenská národná strana 
 

2. Peter Lenďák, Ing. 48 r., podnikateľ, Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko  
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Informácie o prevedených prácach 

 
Zamestnanci obce čistili a kosili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a pozemky, ktorých majite-

ľom je obec Bystré. Pokračovalo sa v rekonštrukcii chodníka pre chodcov, ktorý sa nachádza po pravej 

strane Hermanovskej ul., a to od križovatky s Cementárenskou a ul .Pod Stavencom po pravej strane zastavanej časti 

obce v smere do obce Hermanovce n/T.   

Bola ukončená rekonštrukcia tribúny na futbalom ihrisku, na ktorej zamestnanci obce vymenili  drevené lavice za plastové 

sedačky, ktoré obec zakúpila z futbalového štadióna Tatran Prešov, ktorý je rekonštruovaný. V obci sa začalo 

s výstavbou cyklochodníka, ktorý začína od chodníka pri št. ceste I/18 (Prešovská ul.) a končiť bude na Hamzovej ul. 

vedľa futbalového štadióna. Stavbu realizuje úspešný uchádzač z verejného obstarávania, a to spoločnosť STELL s.r.o. 

Vranov n/T. Na tento projekt poskytol dotáciu Úrad vlády Slovenskej republiky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Obci bola Ministerstvom vnútra schválená už 

v poradí štvrtá dotácia na rozšírenie kamerového 

systému, a to vo výške 5 000 €. 

Zamestnanci obce osadili na asfaltovom ihrisku 

v areáli ZŠ basketbalové vybavenie, na ktoré posky-

tol dotáciu Prešovský samosprávny kraj. 

Obec začala s rekonštrukčnými prácami na miest-

nych komunikáciách, a to na Družstevnej ul. a časti 

Topoľovej a Železničnej ul., ktoré realizuje taktiež 

úspešný uchádzač z verejného obstarávania, a to 

spoločnosť C.M.R. Slovakia, s.r.o. Prešov. Vedľa 

areálu Materskej školy Bystré Sídlisko 311 bolo zre-

konštruované  parkovisko, pričom stavbu zrealizoval 

úspešný  uchádzač z verejného obstarávania, a to 

spoločnosť Tanot, s.r.o. Hanušovce n/T. Na tento 

projekt bola poskytnutá dotácia Ministerstvom vnútra SR. 

Obec zakúpila záhradnú traktorovú kosačku zn. MTD za 3 400 € a 9 - miestne 

osobné motorové vozidlo zn. Renault Traffic za 14 000 €.  

 

Ďalšie akcie, ktoré zorganizovala obec Bystré: 

 

- dňa 25.augusta sa uskutočnil 38. ročník výstupu na Šimonku, 

- dňa 16.septembra obec v spolupráci s členmi DHZ Bystré zorganizovala 38. ročník 

súťaže hasičských družstiev O pohár starostu obce, pričom súťaže sa zúčastnilo 34 

družstiev, 

- dňa 22.septembra obec v spolupráci s členmi DHZ Bystré zorganizovala 1. ročník 

súťaže O najlepší guľáš, ktorej sa zúčastnilo 18 súťažných družstiev, 

- dňa 30.septembra obec v spolupráci s členmi DHZ Bystré zorganizovala 4. ročník 

turistickej  akcie s názvom Na Stavenec k pamätníku pilota Záhradu – „ vrtuľa“ 

 

 

Beh vďaky, mieru a svornosti 

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kalinova sa dňa 

14. septembra 2018 konal 5. ročník Štafetového behu 

vďaky, mieru a svornosti,  behu PhDr. Milana Sidora 

CSc. 2018. Štart prihlásených bežcov začal v obci To-

kajík  a pokračoval cez ďalšie obce.  V popoludňajších 

hodinách bežci bežali cez našu obec Bystré, kde sme 

ich spolu aj s ich organizačným výborom privítali pri 

pamätníku na Námestí sv. Urbana. Všetkých sme priví-

tali,  skromne pohostili a pán starosta im pripol na štafe-

tový kolík stuhu s nápisom ,,Obec Bystré zdraví bež-

cov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kalino-

va.“ 

Bežci si uctili pamiatku padlých vojakov položením kyti-

ce ku pamätníku. Pri tejto príležitosti nám túto chvíľu 

spríjemnil svojím spevom p. Ján Šarišský z našej obce. 

Na záver sme sa srdečne rozlúčili a bežci pokračovali vo 

svojom štafetovom behu ďalej do obce Petrovce.

Zamestnanci obce pri osádzaní basketbalového vybavenia v ZŠ 
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

v Bystrom 

 

Obec Bystré u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 

do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: 

 

Volebný obvod č. 1 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 
 

1. Jozef Adamišin, 53 r., stolár, Most - Híd 

2. Jozef Andrek, Ing., 46 r., štátny zamestnanec, Spolu - občianska demokracia 

3. Marek Barna, 44 r., mechanik - elektronik, Slovenská národná strana 

4. Slavomír Fedor, 31 r., administratívny pracovník,Komunistická strana Slovenska 

5. Martin Haľko, 46 r., živnostník, Strana občianskej ľavice 

6. Mária Holoďáková, 54 r., živnostník, Európska demokratická strana 

7. Ján Hreha, 45 r., SZČO, Spolu - občianska demokracia 

8. Ľubomír Hreha, PhDr., 53 r., starosta obce, Smer - sociálna demokracia 

9. Ondrej Hreha, Ing., 49 r., konzultant pre ŽP, Strana zelených Slovenska 

10. Pavol Hreha, 45 r., živnostník, Slovenská národná strana 

11. Jozef Kmec, Ing., 44 r., štátny zamestnanec, Spolu - občianska demokracia 

12. Peter Kočiško, Ing., 54 r., projektant, Kresťanskodemokratické hnutie 

13. Štefan Kovaľ, Bc., 50 r., živnostník, Európska demokratická strana 

14. Peter Lenďák, Ing., 48 r., podnikateľ, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko   

15. Ľuboš Leško, 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

16. Ján Libič, Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, Spolu - občianska demokracia 

17. Ľubomír Mitráš, Mgr., 43 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát 

18. Martin Molitoris, Mgr., 39 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

19. Stanislav Prada, 52 r., vedúci prevádzky, Slovenská národná strana 

20. Ján Revák, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

21. Štefan Sabol, 57 r., živnostník, Smer - Sociálna demokracia 

22. Michal Soták, Bc., 36 r., zdravotný záchranár, Národ a spravodlivosť - naša strana 

23. Vladimír Štefanko, PaedDr., 43 r., učiteľ v ZŠ, Smer - sociálna demokracia 

24. Milan Štofan, Mgr. Ing., 44 r., referent MTZ, Slovenská národná strana 

25. Dušan Vravec, 52 r., strojný mechanik, Smer - sociálna demokracia 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov. 

        

Turistická akcia na Stavenec k pamätníku „vrtuľa“ 

Obec Bystré v spolupráci 

s Dobrovoľným hasič-

ským zborom v Bystrom 

uskutočnila 30. septem-

bra turistickú akciu na 

Stavenec ku pamätníku 

„vrtuľa“.  Stretnutie bolo 

pred Kultúrnym domom v 

Bystrom na sídlisku, kde 

účastníkov akcie privítal 

krátkym príhovorom sta-

rosta obce. Počasie bolo krásne, slnečné a každý, kto si chcel spríjemniť nedeľné popoludnie, sa k nám  pridal. Cesta 

bola príjemná a hoci nás čakal veľký kopec, zvládli sme to bez ťažkostí. 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 dobrovoľní hasiči. Dúfam, že tí, ktorí sa k nám pridali tento rok, budú mať krásne zážit-

ky, spomienky a potešenie na duši, že nestrávili nedeľné popoludnie len tak doma na gauči. 

     kolektív OcÚ Bystré 
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Zimné vykurovacie obdobie 

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od 

samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje 

štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne in-

formovať o tom, ako im predísť.  

Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích 

telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie 

žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.  

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád:  

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez do-

zoru 

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh, 

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu, 

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi urče-

ných rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov, 

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob, 

- v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené 

udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar 

- nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc 

vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru, 

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhoto-

venie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie, 

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob 

na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály. 

Vážení spoluobčania, len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. 

Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname Vám, že hasiči sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia 

problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požia-

rov.  

                                Mgr. Martin Molitoris - predseda DHZ Bystré 

Súťaž O najlepší guľáš 2018 
 

Obec Bystré v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Bystrom zorganizovali dňa 22. septembra prvý ročník Sú-

ťaže O najlepší guľáš 2018. Hlavným zámerom bolo stretnúť sa, oddýchnuť si, vypnúť z každodenného pracovného na-

sadenia a pritom prejaviť svoje kuchárske umenie. Súťaže sa zúčastnilo sedemnásť družstiev, čo svedčí o tom, že sa 

stretla s veľkou priazňou. Hoci bolo trochu chladnejšie a pršalo, súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch pri 

hasičskej zbrojnici. O 10.00 hodine bola súťaž pánom starostom oficiálne otvorená. Družstvá dostali pokyny a mohli sa 

pustiť s chuťou do varenia. Všade vládla veselá nálada, ktorú dotvárali občania obce. Tí mali možnosť ochutnať 

z každého guľášu. Priebeh varenia sledovala 

trojčlenná komisia odborníkov v zložení p. Sa-

bo, p. Sabol a p. Soták, ktorá nakoniec zo se-

demnástich odobratých vzoriek guľášov vyhod-

notila tri najchutnejšie. Na 1. mieste sa umies-

tnilo súťažné družstvo OZ TAJM, na 2. mieste 

sa umiestnilo súťažné družstvo Klubu dôchod-

cov a na 3. mieste sa umiestnilo súťažné druž-

stvo FS Bystrančan, ktoré boli odmenené po-

hármi. Na záver pán starosta poďakoval všet-

kým súťažiacim a tým, ktorí sa akoukoľvek for-

mou podieľali na príprave a zorganizovaní tejto 

súťaže. Už teraz sa tešíme na druhý ročník 

súťaže.                                 kolektív OcÚ Bystré 
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HASIČSKÁ SÚŤAŽ V BYSTROM 

 
V nedeľu 16. septembra na 

ihrisku pri Topli sa uskutočnil už 38. 

ročník súťaže „O pohár starostu 

obce Bystré“ v požiarnom útoku. 

Táto súťaž patrí medzi najstaršie 

v rámci Slovenska a družstvá dobro-

voľných hasičov mužov a žien čaka-

lo v hasičskom areáli na ihrisku pri 

Topli kvalitne pripravené nielen špor-

tovisko, ale aj  zázemie a služby pre 

súťažiacich, divákov či rodiny 

s deťmi. Starosta obce PhDr. Ľubo-

mír Hreha počas slávnostného ná-

stupu privítal 34 súťažných druž-

stiev, kde im poprial veľa športových 

úspechov, kvalitné športové výkony 

a  keďže víťazom v jednotlivých 

kategóriách mohol byť len jeden, tak 

aj príjemné strávené popoludnie 

medzi priateľmi a známymi. Vzhľadom na počet súťažných kolektívov a skutočnosti, že všetky požiarne útoky sa usku-

točnili z jednej základne /pozn. hasičský areál v Bystrom má vybudovanú betónovú nábehovú trasu k základni s odtokom 

prebytočnej vody/ bolo potrebné zabezpečiť plynulý priebeh súťaže. O ten sa postarali rozhodcovský zbor ako aj členovia 

DHZ Bystré, ktorí si zodpovedne plnili svoje povinnosti. Prítomní diváci mohli tak v nedeľu vzhliadnuť 68  hasičských úto-

kov podľa súťažného poriadku DPO v kategórii ženy a muži so súťažnou striekačkou do 1500cm3 a nad 1500cm3. Pora-

die na stupňoch víťazov bolo nasledovné: 

V ženskej kategórii bolo nasledovné: 

1.  DHZ Staré /21,12 s/, 2. Pušovce /21,74s/  a 3. DHZ Bystré /22,10s/ 

V kategórii mužov s PS do 1500cm3: 

1. DHZ Čičava /18,32s/, 2. DHZ Bystré A /20,01s/ a 3. DHZ Raslavice /20,49s/ 

V kategórii mužov s PS nad 1500cm3: 

1. DHZ Pušovce /15,73s/, 2. DHZ Trnava pri Laborci /15,82s/ a 3. DHZ Bystré /16,01s/ 

Vyhlásenie výsledkov súťažných družstiev z okresov VT, MI, PO, SP, SB, SNV, BJ, SK a HE sa nieslo v príjemnej 

atmosfére aj keď už počas zapadajúceho slnka. O  to príjemnejšie to bolo pri uzavretí výsledkovej listiny a zistení že, 

domáci DHZ má na stupňoch víťazov v každej kategórii svoje zastúpenie. Táto skutočnosť nás zaväzuje k ďalšej práci 

s deťmi a mládežou a vytvorení vhodných podmienok pre naše súťažné kolektívy v hasičskom športe.  Zorganizovanie 

takejto športovo spoločenskej akcie si vyžaduje veľa ochotných ľudí z radov členskej základne ako aj podporu obce. Už 

teraz sa zamýšľame ako budúci ročník ešte vylepšiť.   

                                                                 Mgr. Martin Molitoris – predseda DHZ Bystré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ročník STREETBALL ŠČEVICA 

Možno magický dátum 18.08.2018 a možno „len“ radosť z basketbalu priviedla do Bystrého 

rekordnú účasť tímov na 19. ročník basketbalového turnaja “Streetball Ščevica“. Popri tí-

moch, ktorí sú pravidelnými účastníkmi, prišli aj mladé nádejné tímy. Organizátori sa roz-

hodli rozdeliť 10 tímov do dvoch skupín. V zápasoch v skupinách ukazovali svoju silu favori-

zované skúsené mužstvá, ale v úmornej horúčave sa víťazstvá nerodili ľahko. Zaujímavo sa 

vyvíjala B skupina, kde o 2. miesto v skupine bojovali tímy Black beards a Tridsiatnici. Do-

slova v posledných sekundách zápasu rozhodol šťastným košom za 2 body o svojom po-

stupe Black beards.Kým zápasy v skupinách sa hrali uvoľnenejšie, semifinále už prinieslo 

taktickejšiu hru. Bizón biely ukázal, že skupinu nevyhral náhodne a kvalitnou útočnou hrou 

porazil Black beards. V druhom semifinále sa stretli tímy, ktoré v posledných rokoch zvykli 

bojovať o celkové víťazstvo. Tím OG sa prezentoval výbornou obranou a hlavne vďaka mi-

moriadne úspešnej streľbe Buba dokázal tentokrát zdolať Klietkový chov.Vo finále už OG 

nedokázal zopakovať výkon zo semifinále. Naopak, Biely bizón vystupňoval svoj vý-

kon, predviedol pár vydarených basketbalových akcií a zaslúžene zvíťazil.                       PeKo 

 

TABUĽKA 

1. Biely bizón 

 2. OG 

 3. Klietkový chov 

 4. Black beards 

5. Tridsiatnici 

 6. Lúčna stars 

 7. Semper anticus 

 8. Pupkáči 

 9. Kapybary 

10.Dreveňák tím 

 



 
6 

 

 

Výstup na Šimonku 

Dňa 25. augusta pri príležitosti 74. výročia SNP 

usporiadala naša obec Bystré v spolupráci s obcami 

Hermanovce nad Topľou a Čierne nad Topľou, 

Agrodružstvom Bystré a firmou Zeocem a. s. Bystré 

v poradí už 38. ročník výstupu na Šimonku. Stretnutie 

začalo o 9.00 hodine ráno pietnym aktom kladenia 

vencov pri pamätníku. Počasie nám prialo a slniečko 

nás zohrievalo svojimi teplými lúčmi. Veselými krokmi 

sme kráčali vyznačenou trasou, ktorú už mnohí z nás 

veľmi dobre poznajú. Cesta spolu s priateľmi nám 

ubiehala veľmi rýchlo a asi po dvojhodinovej túre sme sa 

dostali na samotný vrchol Šimonky. Po zapísaní 

účastníkov výstupu do pamätnej knihy a odovzdaní 

vlajok, ktoré nám budú pripomínať tento deň, sme si 

spoločne posedeli na lúke, kde sme sa pri ohníku 

posilnili pečenými klobáskami, slaninkou a inými 

dobrotami. Po načerpaní novej energie sme pomaly 

vykročili ku chate Mjr. Kukorelliho, kde nás čakal chutný 

guľáš. 

Ing. Veronika Fedorová 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na kontajner za kultúrnym domom 

 

„Súťažiť  zas trošička, zatúžila  

farbička“ 

Letné  prázdniny sa skončili a začal nový školský rok.  Kaž-

dý  ročník  je  pre deti  niečím  špecifický, prináša  veľa  

nového a množstvo zaujímavých  príležitostí.  Aj  v knižnici 

sa snažím  pripraviť rôzne druhy zaujímavých kultúrnych 

podujatí. 

Dňa 26. septembra navštívili žiaci zo školského  klubu 

knižnicu,  ktorá  bola v ten deň pripravená  o niečo inak ako 

v bežné pracovné dni.  Po stoloch  boli  rozložené  farbičky,  

pastelky,  všetko „hralo“  pestrými  farbami,  čo symbolizo-

valo  tému  pripraveného  poobedia.  „Farby“. Čo  všetko  

sa dá o farbách povedať? Vedieť? Na čo slúžia? Aký je ich 

zmysel? Ako taká farba vôbec  vzniká? Čo v nás  jednotlivé 

farby asociujú? Páčil by sa nám Čierno – biely svet? Táto, 

na  prvý  pohľad  nevšedná  téma, vyvolala v žiakoch veľký 

záujem, hravosť, otvorila  plno „farebných tém“. Priprave-

ný  interaktívny  program  sa deťom páčil. Po odložení  

farbičiek a všetkých  farebných  výkresov sa dostala knižni-

ca späť do svojich všedných každodenných koľají, no už 

teraz vymýšľam  tému na naše ďalšie spoločné podujatie. 

                                                                  Ľudmila Tegzová 

 

„Stará mama  a vnúča cez prázdni-

ny v knižnici“ 

Leto, pre väčšinu z nás najobľúbenejšia časť roka,  

nám  opäť prinieslo mnoho krásnych zážitkov. Na 

letné prázdniny sa tentokrát tešili nielen naši najmenší 

a školou povinné deti, ale aj ich staré mamy. Už  vo-

pred avizované podujatie  „Stará  mama  a  vnúča  

cez prázdniny v knižnici“ sa konalo dňa 22. júla.   

Naše bystrianske staré mamy hrdo predstavili medzi 

sebou svoje vnúčatá, mnohé aj z iných obcí a miest, 

ktoré našu Obecnú knižnicu v Bystrom navštívili prvý-

krát. Po krátkej obhliadke knižnice  a zbežnom pre-

zretí  kníh sme sa dostali k hlavnému  programu  

podujatia.   

Prítomní sa rozdelili do 6 skupín, každý sa predstavil,  

porozprával o svojich záľubách a koníčkoch, babičky 

zaspomínali na svoje detské časy. V takto uvoľnenej 

atmosfére nasledovalo čítanie starých mám. Deti  ich 

pútavo počúvali a po dočítaní posledného príbehu 

dostali zaujímavú  úlohu. Kresliť.  Ale nie iba  hocičo,  

nakresliť svoju babičku, ktorá im práve prečítala roz-

právku. Deti boli veľmi snaživé. V snahe nakresliť  ten 

najkrajší obrázok nevynechali žiadne detaily, chlapci  

veru ani náušnice. Veď každé chcelo vyhrať prvú 

cenu. Medzi tak krásnymi detskými obrázkami sa 

však nedal určiť len jeden víťaz. Vyhrali predsa všetci 

– a nemám teraz na mysli len sladkú dobrotu a knihy,  

ktoré deťom rozžiarili  očká, ale aj nádherné poobedie 

strávene s babičkou.          
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Komunitné centrum po 1. roku činnosti od jeho otvorenia : 

V minulom čísle 

obecných novín sme 

Vás informovali o 

KC a jeho zámere, 

náplni a fungovaní 

od októbra minulého 

roka. Dnes sa Vám 

opäť priblížime svo-

jou činnosťou a týždennými ako aj mesačnými aktivitami 

a čo je hlavným cieľom tohto projektu. Národný projekt 

Komunitné centrá / NPKC / je z vybraných projektov 

„Take  away“ balíka v 150 obciach s najviac marginali-

zovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami 

na Slovensku.  V súlade s hlavným cieľom projektu sa 

národné projekty zameriavajú na prevádzku komunit-

ných centier a rozvoj komunitnej práce, zameranej na 

podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach 

s prítomnosťou MRK a rozvoj terénnej sociálnej práce. V 

Komunitnom centre zabezpečujeme aktivity na zmys-

luplné trávenie voľného času detí a dospievajúcej mlá-

deže, prezentovanie svojej kultúry, zvykov a tradícií, 

prípravu na školu a školskú dochádzku, hlavne pre detí 

1.-4. roč. ZŠ, upevňovanie učiva, doučovanie, grafomo-

torické zručnosti ako aj počítačové. Venujeme sa im aj 

v rámci krúžkovej činnosti : hudobno –pohybový, drama-

tický, športový, pestovateľský, výtvarno- pracovný, počí-

tačový, nízko-prahový klub – spoločenské hry 

a voľnočasové aktivity. Cieľom je motivácia a aktivizá-

cia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov pro-

stredníctvom spoločnej aktivity. Komunitné centrum 

slúži a naďalej má slúžiť všetkým občanom obce Bystré 

a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. Náplň a práca 

KC slúži k zbližovaniu minority s majoritou. Všetky opat-

renia  vykonávame po konzultáciách a po dohode s 

klientom, prípadne navrhujeme riešenie iným odborní-

kom. Každodenná práca s cieľovou skupinou projektu si 

vyžaduje dostatok úsilia, trpezlivosti, húževnatosti, vytr-

valosti, empatie, ako aj komunikačných zručností. A 

hlavne ochotu, snahu a čas strávený kedykoľvek pomá-

hať iným. V tejto práci  úzko spolupracujeme aj s terén-

nymi sociálnymi pracovníkmi /TSP/. Vzájomne sa dopĺ-

ňame pri intervenciách, pri našej práci ako aj tvorbe 

programov. Našim klientom - prijímateľom sociálnej 

služby poskytujeme intervencie v oblasti zamestnanosti, 

pomoc pri vyhľadávaní voľných pracovných ponúk, prí-

prave na pracovný pohovor, písaní životopisov, žiadostí 

o zamestnanie, motivačných listov a pod. 

Ďalej realizujeme : 1. Základné sociálne poradenstvo, 

2. Špecializované sociálne poradenstvo, 3. Pomoc 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

V spolupráci s obecným úradom, ktorý organizuje  spolu 

aj s inými inštitúciami v obci rôzne kultúrno–spoločenské 

ako aj športové podujatia sa zúčastňujeme týchto obec-

ných aktivít spolu aj s našou mládežou a ich rodičmi.  

V rámci našej náplne organizujeme aj preventívne akti-

vity, a to hlavne v oblasti zdravia, preventívnej starostli-

vosti, bezpečnosti na cestách - dopravnej výchovy, sluš-

nému správaniu doma, v škole a na verejnosti.  So zdra-

votnou osvetou a v spolupráci s p. A. Pavelicovou, ako 

aj ŠKD pri tunajšej ZŠ sme uskutočnili besedu aj 

s prezentáciou a praktickými ukážkami na tému: 

,,Základy prvej pomoci u detí a dospelých.“  Počas dl-

hých zimných večerov sme spolu s dospelými ženami –

mamkami a babkami našich detí v rámci aktivity: 

,,Šikovné ruky“... varili farebnú plastelínu hlavne pre 

ich ratolesti a presne pred rokom v takomto čase sme 

zhotovovali, ozdobovali a aranžovali čačinové kytice 

a vence. V mesiaci Marec, ktorý je aj mesiacom knihy, 

sme navštívili obecnú knižnicu a v spolupráci s nimi sme 

uskutočnili spoločné stretnutie čitateľov obľúbených kníh 

a vďaka nim sme strávili príjemné popoludnie. V období 

Veľkej noci sme spolu s iniciátorkou a zručnou aranžér-

kou nielen veľkonočných kraslíc p. M. Dusovou vyzdo-

bovali a zhotovovali veľkonočné vajíčka s praktickými 

ukážkami. V jej podaní sme sa učili a zdokonaľovali 

zručnostiam jemnej motoriky a aranžovali aj rôzne iné 

jarné dekorácie. Na základe našej práce, žiadostí a po-

stupnosti v jednotlivých prípadoch individuálne sa nám 

podarilo získať príspevok z Dobrého anjela, ako aj 

zamestnať sa aspoň jednej desiatke prijímateľov so-

ciálnych služieb. 

Na záver by som len dodala, že aj keď sme svojou prá-

cou prispeli a niekomu hoc i len málo pomohli – o to viac 

nás to teší. :- )  A že - ukazovatele v tabuľkách tohto 

projektu hovoria za nás a našu prácu.  

A pre nás je už aj to úspech ! 

 

Za KC spracovala :   

PaedDr. Eva Velebírová – odborný Garant KC 
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 

 

Meno                                        Rodičia 

 

1. Marián Bužo                    (rodičia: Dominika Mitáčová a Marián Bužo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Romana Novotná            (rodičia: Mgr. Erika Novotná a Bc. Matúš Novotný) 

3. Peter Tkáč                       (rodičia: Viera Tkáčová a Peter Tkáč) 

4. Viktória Petrová               (rodičia: Anna Petrová a Ondrej Petro) 

5. Matúš Štofan                   (rodičia: Mgr. Anna Štofanová a Stanislav Štofan) 

6. Diana Benčová                (rodičia: Mária Benčová a Pavol Benčo) 

7. Timotej Tkáč                    (rodičia: Jana Haľková a Štefan Tkáč) 

 

 

Meno                                                                          Dátum a miesto uzavretia manželstva 

 

1. Dominika Janočková- Patrik Gavel    21.07.2018  Vranov n/T 

2. Ing. Ivana Nusiosová -  Ing. Marek Bašista  21.07.2018  Bystré       

3. Dominika Turcovská  -  Ľubomír Sabol   28.07.2018  Bystré          

4. Ľubica Hricová - Dominik Čisarik    04.08.2018  Zámutov 

5. Zuzana Sedláková - Bc. Ján Vancák   18.08.2018  Bystré 

6. Patrícia Bužová - Dušan David    18.08.2018  Bystré 

7. Jaroslava Bužová - Imrich Turták    18.08.2018  Bystré 

8. Martina Kazimírová - Dominik Timko   01.09.2018  Záhradné 

9. Bc. Viktória Perunská - Ján Kolesár    08.09.2018  Bystré 

10. Zuzana Dernerová - Marcel Bašista   15.09.2018  Chminianska Nová Ves 

11. Magdaléna Fečová - Peter Hlad    15.09.2018  Bystré 

12. MUDr. Veronika Onuferová - Michal Leško  22.09.2018  Bystré 

13. Ela Redajová - Tomáš Blanárik    22.09.2018  Družstevná pri Hornáde 

14. Ing. Lucia Dziváková - Ing. Peter Kovaľ   29.09.2018  Bystré 

15. Erika Žoltaková - Jozef Pešta    05.10.2018  Raslavice 

16. Jozef Tracík – Silvia Sabolová    13.10.2018  Prešov 

 

 

 

 

Meno                                       Dátum úmrtia                 Vek úmrtia                          

 

1.  Pavel Drobný   30.07.2018   72 r. 

2.  Margita Palatášová  10.08.2018   79 r.      

3.  Milan Bašista   17.08.2018   82 r. 

4.  Anna Gajdošová  24.08.2018   80 r. 

5.  Anna Sukovská   27.08.2018   86 r. 

6.  Stanislav Hreha   28.08.2018   59 r. 

7.  Ján Kovalčík   11.09.2018   71 r. 

 

VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČANOV 

 

MANŽELSTVO UZAVRELI 

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
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