Naši jubilanti v roku 2018
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Vek 70 rokov:
Michal Barna
Mária Davidová
Mária Dusová
Helena Fedorová
Anna Gdovinová
Lidia Gutu
Helmut Hoffmann
Helena Kaščáková
Veronika Klosová
Ján Kmec
Anna Krajňáková
Štefan Kun
Vladimír Lidík
Anna Sotáková
Anna Štefanková
Anna Vravcová
Elena Vravcová
Ján Zubaj
Ján Solovy

Vek 75 rokov:
Mária Bednárová
Ján Čorba
Anna Čorbová
Alţbeta Dziváková
Ţofia Havrilová
Anna Ihnatová
Jozef Kolesár
Helena Kovaľová
Milina Lehetová
Jozef Mitráš
Michal Novák
František Pišta
Alţbeta Sakalová
Helena Štefanková
Anton Tkáč
Štefan Tkáč
Mária Tkáčová

Vek 80 rokov:

Vek 85 rokov:

Anna Bednárová
Mgr. Andrej Dzivák
Anna Jurková
Mária Mikitová
Mária Onuferová
Helena Pastorová
Anna Peleščáková
Mária Takáčová
Anna Vravcová

Jozef Bednár
Anna Dobošová
Helena Hrášková
Paulína Hrehová
Mária Kmecová
Anna Kováčová
Mária Mariňáková
Terézia Tegzová
Alţbeta Vravcová

Vek 90 rokov:
Emil Doboš

Najstarší ţijúci občan našej obce
Mária Verčimáková
narodená 15.06.1927 bývajúca na ul.
Zemplínskej 234/120
sa dožila úctyhodného veku
- 91 rokov

Srdečne blahoţeláme!
SRDEČNE BLAHOŢELÁME!
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Mesiac úcty k starším v klube dôchodcov
Pri príleţitosti mesiaca október – „mesiac úcty k starším“ sa
vo svadobke konala výročná členská schôdza spojená s oslavou nášho sviatku. V sále bolo
172 členov klubu a 5 hostí – starosta obce PhDr. Ľubomír Hreha, zástupca starostu obce Štefan
Sabol, rímskokatolícky kňaz Ján Sabo, gréckokatolícky farár Pavol Seman a evanjelický farár Mgr.
Marek Ivan. Výročnú členskú schôdzu viedla predsedníčka klubu dôchodcov Eva Hrehová. Začala
krátkym príhovorom a privítaním. Potom sa k siedmim najstarším členom klubu dôchodcov prihovorila
Anna Dţamová. Sú to pani Lešová, pani Dobošová, pani Mariňaková, pani Kusková, pán Hanzo,
pán Molitoris, pán Bednár. Osobitné blahoţelanie bolo venované pánovi Dobošovi. Doţil sa
úctyhodných 90 rokov. Všetci dôchodcovia dostali vecné dary a kvetináč plný červených ruţí. Slová
kňaza Jána Saba v duchu viery niesli sa v sále. Pripomenul fakt, ako málo si spoločnosť váţi starších
ľudí s mnohoročnými skúsenosťami. Pobádal prítomných, nech voľný čas vyuţijú duchovným
spôsobom, s vierou v Boha. Vystúpenie detí z MŠ, ktoré nás potešili tančekom, bolo veľmi milé.
Drobčekovia nám dali malú pozornosť osobne do našich rúk – malé srdiečko. Za vystúpenie detí patrí
poďakovanie všetkým učiteľkám. Ďakujeme. Starosta našej obce sa vyjadril aj k problémom, ktoré
znepokojujú nás obyčajných, beţných občanov, a to najmä dlhotrvajúcu rekonštrukciu ciest v obci.
Zároveň na otázku , prečo je náš potok zarastený a neudrţiavaný, podal vysvetlenie, a to, ţe nie je
v právomoci obecného úradu zasahovať v koryte potoka. Oprávnenie na tieto práce má len príslušná
organizácia, ktorá uţ o úpravy potoka bola poţiadaná. Chcem sa poďakovať aj za veselé tóny
slovenských – šarišských piesní, ktoré nám zahrali a zaspievali
vranovskí heligonkári. A samozrejme, spievali sme s nimi aj my na
plné hrdlo. So skupinou si zahral aj pán Hermanovský z Bystrého.
Dokonca sme si dávali zahrať kaţdý aj tú svoju pieseň. Rozchádzali
sme sa s poďakovaním Evy Hrehovej a všetkým organizátorom tejto
vydarenej akcie. Ďakujeme pánovi Sabovi a jeho kolektívu za
príjemné prostredie, za vysokú úroveň obsluhujúceho personálu, za
peknú výzdobu interiéru. Len neviem, kde sa v budúcnosti všetci pomestíme, pretoţe nových členov
stále pribúda. Uţ teraz nás je 194.
Anna Dţamová

Obecný oznam - Kompostovanie
Starostlivosť o záhradu so sebou počas roka prináša mnoţstvo zeleného záhradného
odpadu. Často sa stáva, ţe ho obyvatelia vyhadzujú do kontajnera, iní ho spaľujú a
znepríjemňujú tak ţivot susedom v okolí. Ak nám záleţí na prírode a ţivotnom
prostredí, je tu jednoduchý a overený spôsob na správne vyuţitie odpadu: premeniť
ho na kvalitné hnojivo. A vtedy je reč o kompostovaní. Vyrobiť kvalitný kompost v priebehu
niekoľkých mesiacov nie je nemoţné. Stačí ak do kompostéra budeme vhadzovať všetok záhradný
odpad, ktorý tam naozaj patrí, a to: tráva, lístie, seno, slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina,
odrezky z viniča, VYCHLADNUTÝ popol a uhlie z dreva. A preto vďaka projektu z Ministerstva
ţivotného prostredia SR s názvom ,,Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci
Bystré“ budú mať občania obce Bystré moţnosť vo svojich domácnostiach tento záhradný odpad
kompostovať. V priebehu roka 2019 bude do kaţdej domácnosti dodaný neposkladaný kompostér.
Veľkosť kompostéra závisí od výmery pozemku vlastníka, preto kaţdá domácnosť dostane buď jeden
810 litrový, 1040 litrový alebo 1620 litrový kompostér. To znamená, ţe ak občan vlastní v obci viac
nehnuteľnosti alebo pozemkov, aj napriek tomu mu bude dodaný iba jeden kompostér, a to na adresu
domácnosti uţívateľa uvedenú v preberacom protokole, na ktorej bude uţívateľ povinný ponechať
dodaný kompostér.
Prevzatie neposkladaného kompostéru potvrdí za domácnosť vlastník
vlastnoručným podpisom v preberacom protokole o odovzdaní kompostéra. Spolu s jedným originálom
preberacieho protokolu bude do domácnosti odovzdaný aj návod na zloţenie kompostéra a návod na
kompostovanie biologicky rozloţiteľných odpadov v obci.
kolektív OcÚ Bystré

