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      Štvrťročník pre obyvateľov Bystrého  .    Júl 2019  .     Číslo 2  .     Ročník 8  .     Cena: nepredajné 

 

Vážení  Bystrančania... 
 

Rozmýšľal som nad tým, čo napíšem do úvodníka 

v tomto vydaní Bystrianskych novín. Okrem toho, ţe 

Vás chcem všetkých pozdraviť a vyuţiť práve tento 

úvodník na to, aby som Vám poprial pekné leto 

a príjemné dovolenkové chvíle, chcem sa venovať aj 

tomu, čo ma ako starostu obce trápi.  Starostom obce 

som osem rokov a zaţil som veľmi málo takých situá-

cií, aby prišiel občan za mnou a povedal mi, aby som 

mu vysvetlil veci, ktoré mu nie sú jasné. Ako starosta 

obce som tu na to, aby som spolu s obecným zastupi-

teľstvom riešil veci, ktoré prináša beţný ţivot v obci, 

priniesol niečo nové, dokázal byť tu pre občanov.  

Snaţím sa zo všetkých síl vyuţiť dotácie od štátu, 

eurofondy, ušetriť finančné zdroje obce a hospodáriť 

s financiami tak, aby to bolo čo najviac efektívne. Nie 

je príjemné pre mňa, ako pre starostu obce, keď sa 

celá moja snaha dehonestuje tým, ţe niekto si niečo 

vymyslí a informuje o tom ostatných občanov.  Myslíte 

si, ţe je lepšie veriť nepodloţeným a nevysvetleným 

faktom ako  realite? Bol by som veľmi rád, keby sme 

sa naučili spolu komunikovať aj o takýchto konkrét-

nych záleţitostiach, ako sú rozvoj obce, projekty, re-

konštrukcie, dotácie... Ja veľmi rád vysvetlím realitu 

kaţdému z Vás. 

Je veľmi ľahké zavádzať občanov do mylných informá-

cií, ţe niektoré projekty sú predraţené, keď ten, čo to 

šíri, nám doposiaľ nepredstavil toho, kto je lacnejší,  

pričom s určitosťou tvrdí, ţe takého podnikateľa pozná, 

alebo, ţe obec zabezpečuje výstavbu bytov pre nepri-

spôsobivých občanov z iných obcí, pričom vie aj 

z ktorých. Občanom však nepovie, ţe verejné obstará-

vanie je preto verejné, ţe výzvy sa musia zverejňovať, 

ako na webovej stránke obce,  tak aj na webovej 

stránke Úradu vlády SR a vo vestníku Úradu pre ve-

rejne obstarávanie. Taktieţ občanom nepovie, ţe nové 

obecné byty v našej obci prideľuje bytová komisia, 

ktorú  tvoria poslanci obecného zastupiteľstva a tak do 

bytu sa môţe nasťahovať iba ten, komu byt komisia 

pridelí. Niektorí občania takýmto informáciám následne 

uveria a je potom veľmi ťaţko ich presvedčiť, ţe  na 

celú situáciu majú nesprávny pohľad. Počas celého 

pôsobenia som vţdy riešil situácie tak, aby to bolo pre 

obec prínosom a nie opačne. 

V posledných riadkoch tohto úvodníka Vás chcem 

všetkých pozvať na akcie, ktoré obec organizuje. ( 31. 

augusta Výstup na Šimonku, 1. septembra Súťaţ ha-

sičských druţstiev o pohár starostu obce,  7. septem-

bra Súťaţ o najlepší guľáš, 29. septembra Turistický 

pochod k poľovníckej chate). Mňa osobne veľmi teší, 

keď sa stretávame na spoločných podujatiach. Sú to 

príjemné stretnutia. Verím, ţe nie len pre mňa, ale aj 

pre vás. 

Viem, ţe je veľmi ľahké kritizovať. No skúsme kritizo-

vať len tie veci, ktoré sú naozaj zlé.  

 

                    S pozdravom a prianím všetkého dobrého                  

                  PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce 

 

 

Čo nám priniesol II. kvartál – informácie z obecného úradu 

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

je obec Bystré. Taktieţ pokračovali v orezávaní  stromov a s terénnymi úpravami v okolí nových cyklo-

chodníkov, detského dopravného ihriska v objekte Materskej školy Sídlisko 311 a chodníkov v objekte ZŠ 

Bystré, a to v rozsahu, ktorý nebol započítaný v schválených projektoch.  Osadili sa nové dopravné značky 

a dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách. Zamestnanci obce pred výmenou umelého trávnika na multi-

funkčnom ihrisku v areáli ZŠ Bystré demontovali pôvodný umelý trávnik, ktorý sa tak môţe ešte pouţiť, je však po-

trebné rozhodnúť, kde. Na túto výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ bola poskytnutá dotá-

cia z Úradu vlády SR. Počas stavebných úprav hasičskej zbrojnice vykonávali stavebné práce, ktoré nemohli byť za-

hrnuté do projektu, ide o sociálne zariadenia a vnútorné omietky na prízemí budovy. Podarilo sa nám zrekonštruovať 

vodovodné prípojky v objektoch MŠ Bystré 172 a Nákupnom stredisku Poloma. Začali sme s opravami výtlkov na 

miestnych komunikáciách. Boli ukončené práce na revitalizácii areálu ZŠ a rekonštrukcii prístupových chodníkov, na 

ktoré bola poskytnutá dotácia Ministerstvom financií SR. Boli ukončené práce na cyklochodníku, ktorý sa nachádza po  
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pravej strane Hermanovskej ulice v smere do obce Hermanovce n/T, ktoré sa realizovali vďaka finančnej podpore 

Úradu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného Akčného plánu pre okres Vra-

nov n/T. Boli ukončené práce na výstavbe detského dopravného ihriska v areáli MŠ Bystré Sídlisko 311 na ktoré bola 

poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR. Ihrisko bolo slávnostne otvorené dňa 31.mája, pričom otvorenia sa zú-

častnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity p. Ábel Ravasz. 

Obec uzatvorila s Úradom práce sociálnych veci a rodiny vo Vranove n/T 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 neskorších predpisov, a tak boli zamestnaní 5 uchádzači o zamestnanie. Ob-

ci bol Ministerstvom vnútra schválený nenávratný finančný príspevok pre pokračovanie projektu „Miestne občianske 

poriadkové sluţby v obci Bystré“, a to v sume 186 478,46 eur. Obci bola počas výjazdového rokovania vlády SR 

v meste Hanušovce n/T schválená dotácia v sume 53 000 eur na rekonštrukciu budovy Domu sluţieb, čo je sídlo so-

ciálneho podniku a 2 000 eur na organizovanie podujatí k výročiu zaloţenia Folklórneho súboru Bystrančan, 9 000 eur 

pre Rímskokatolícku farnosť sv. Urbana Bystré na rekonštrukciu fasády na Kostole sv. Urbana a 16 000 eur pre gréc-

kokatolícku cirkev – na rekonštrukciu fasády na Kostole sv. Jána Pavla II. Obci bol Implementačnou agentúrou Minis-

terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválený nenávratný finančný príspevok v sume 29 640 eur pre projekt 

s názvom „Podpora opatrovateľskej sluţby v obci Bystré“. Obci bola Ministerstvom kultúry SR (Fond na podporu ume-

nia) schválená dotácia vo výške 5000 eur pre Folklórny súbor Bystrančan s názvom projektu „Jak na Šarišu, ta i na 

Zemplíne“ a dotácia vo výške 1000 eur pre akvizíciu kniţného fondu obecnej kniţnice. Obci bola Prešovským samo-

správnym krajom poskytnutá dotácia vo výške 3000 eur na modernizáciu športoviska v areáli ZŠ Bystré a Minister-

stvom dopravy a výstavby SR schválená dotácia v sume 2304 eur na spracovanie Zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN 

obce.  

 

 

 

 

 

 

 

Ak správne triedime, svet je krajší 

Mnoţstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpo-

vedne. Preto je najlepšou cestou vzdelávanie a motivovanie obyvateľstva k tomu, aby sa odpad triedil správne 

a mnoţstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali. 

Preto majte stále na pamäti nasledovné pravidlá: 1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec. 2. Zálohované obaly nepatria do 

koša, vráťte ich do predajne. 3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom 

žltá.  

Riaďte sa pravidlami triedenia odpadu našej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Trieďte odpad, 

oplatí sa to.  

Trieďme kovové obaly – ušetrime prírodné zdroje 

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú beţne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje 

kaţdý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom ţivote objavujú vo veľkej miere. Aj 

plechovky od nápojov, či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúţiť aj po spracovaní. Mate-

riál, z ktorého sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný a v prípade ich vyhodenia vo voľnej prírode sa proces 

rozkladu odhaduje na niekoľko desiatok rokov. Napríklad, spomínaná hliníková plechovka sa v prírode rozloţí aţ za 

60 rokov. Naopak, recykláciou kovov sa prírodné zdroje a energia významne zachovávajú. Pred vyhodením plecho-

viek do zbernej nádoby by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa ich objem zmenšil na čo najmenšiu moţnú mieru.  

Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale 

aj obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, napríklad obaly od zubných pást.  

Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technológiami úpravy: strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, briketova-

ním. Vytriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky po-

travín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700°C. Roztriedený a zlisovaný kov sa odváţa na ďalšie spraco- 

 

Akcie, ktoré zorganizovala obec Bystré: 

 

- 30.04.2019 - Stavanie mája 

- 12.5.2019   - Akadémia pri príleţitosti Dňa matiek 

- 07.06.2019 - Beh priateľstva 

- 14.06.2019 - Jeden a pol míle pre rodinu 

- 23.06.2019 - Folklórne slávnosti 

- 30.06.2019 - Ščevicatour  

 

Akcie, ktoré nás čakajú v najbližšom období, a na 

ktoré ste srdečne pozvaní: 

 

- 26.07.2019  - Ščevica cup 

- 31.8.2019    - Výstup na Šimonku 

- 01.09.2019  - Pohár starostu obce Bystré 

- 07.09.2019  - Súťaţ o najlepší guľáš 

- 29.09.2019  - Stavenec ku pamätníku "vrtuľa" 
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vanie, kde dostane nový ţivot v podobe kľúčov, rámov na bicykel či plechovky. A nezanedbateľné je aj šetrenie prí-

rodných zdrojov. Napríklad na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov sa pouţije o 1,5 tony menej ţelez-

nej rudy. Ušetrí sa 500 kilogramov uhlia, vody o 40% a energie o 75%. Zníţi sa znečistenie ovzdušia o 86%, znečis-

tenie vody o 97% a zníţi sa i ťaţobný odpad o 97%.  

Je dôleţité nezabúdať aj na triedenie kovových obalov. Preto na to kaţdodenne myslíte aj vy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridajte sa k nám !!! 

 

Na hodinách občianskej náuky sme sa rozprávali aj o rôznych druhoch pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Hľadali sme 

spôsob, ako môţeme byť aj my uţitoční.  

Určite ste uţ počuli o zbieraní vrchnákov z plastových fliaš pre choré deti. Tento druh pomoci zaujal aj nás a rozhodli 

sme sa, ţe skúsime takýmto spôsobom niekomu pomôcť. S pomocou pani učiteľky sme našli chorého chlapčeka Ma-

reka, ktorý nemôţe chodiť. Jeho liečba je veľmi drahá a jeho rodičia i mnohí iní ľudia zbierajú vrchnáky, ktoré od nich 

vykupuje firma zaoberajúca sa odpadom. Za 1 kg plastových vrchnákov dostane rodina 0,22 €.  

Keďţe ide leto – čas, kedy viac dbáme na svoj pitný reţim a pijeme aj rôzne minerálky a malinovky v plastových fľa-

šiach, chceme vás poprosiť, aby ste tieto vrchnáky nevyhadzovali, ale odkladali ste ich. Môţete poprosiť aj svojich 

príbuzných, známych či kamarátov. V septembri ich potom spoločne prinesieme do školy a budeme ich zbierať aj 

počas celého nasledujúceho školského roka.   

Viac informácií o Marekovi, ale aj o zbere vrchnákov sa dozviete z plagátov, ktoré budú vyvesené v obci, ale aj na 

internetovej stránke školy. 

Ďakujeme, ţe sa spolu s nami pokúsite o dobrý skutok nezištnej pomoci.                      Ţiaci zo VII.A 

         

Zo 670 recyklovaných hliníkových 

plechoviek môţe byť jeden bicykel. 
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Chválime, blahoţeláme... 

O tom, ţe sa radi zapájame do rôznych súťaţí, svedčia aj mnohé úspech našich ţiakov. Zviditeľňujú školu a obec v 

okrese, kraji, ale darí sa im robiť dobré meno aj v rámci celého Slovenska. 

Úspechy ţiakov ZŠ Bystré v školskom roku 2018/2019  

 Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany 
3. miesto: ZŠ Bystré – V. Kriváková IX.A,  Š. Rozkoš IX.B,- M. Hric IX.B, S. Kmecová IX.B 

 Indické bájky očami slovenských  detí -  celoslovenská výtvarná súťaţ  
Cena organizátorov: A. Novotná, II.A 

 Literárny projekt: Celé Slovensko číta deťom 
Účasť v projekte: ZŠ Bystré  

 Deň Zeme 2019 - OZV NATUR-PACK – literárno-výtvarná súťaţ 
1. miesto: A. Novotná, II.A 

 Futbalový turnaj Fantastic! - ZŠ Hlinné  
3. miesto: T. Katica V.B, M. Haľko V.B, A. Danko V.A, Š. Kentoš  III.B, M. Krupa III.B, M. Šuťak V.A, F. Rozkoš V.A 

 Spotreba pre ţivot časopis, MŠVVaŠ SR – tvorba časopisu, spotrebiteľská výchova 
1. miesto: J. Štofanová IX.A, M. Foltinová IX.A, T. Sabolová IX.A 

 M.R. Štefánik – tvorba prezentácií – okresná súťaţ 
1. miesto: M. Foltinová, IX.A 

 MOJE NIE ZLU – krajská súťaţ 
Čestné uznanie: V. Štefanko, IX.A 

 Vodovodná súťaţ  - krajská súťaţ 
3. miesto: K. Pavelicová, V.A 

 Na bicykli bezpečne – okresná súťaţ  
2. miesto: K. Pavelicová V.A, T. Katica  V.B, M. Haľko V.A, A. Sotáková V.A 

 Krajská súťaţ v CO  
2. miesto: D. Molitorisová VIII.B, L. Sabová VIII.A, B. Goga VIII.A, S. Kovaľ VIII.A 
4. miesto: V. Kriváková IX.A, S. Kmecová IX.B, M. Hric IX.B, Š. Rozkoš  IX.B 

 Beh mjr. Kukorelliho – okresná súťaţ 
1. miesto: T. Hrehová  II.A, D. Terpáková VIII.B 
2. miesto: T. Timková VII.A, Š. Rozkoš  IX.B 
3. miesto: Š. P. Hreha II.A, A. Sotáková V.A, V. Timková VII.A 
 Chemická olympiáda - krajské  kolo 
Úspešný riešiteľ : V. Štefanko, IX.A 

 Vodníček  2019 – súťaţ VVS a. s. 
1. miesto: ţiaci ŠKD Bystré 

 IQ olympiáda 
Úspešní riešiteľa: Z. Oľhová VI.A, M. Hric IX.B 

 Okresné kolo mladých záchranárov CO  
1. miesto: V. Kriváková IX.A, S. Kmecová IX.B, M. Hric IX.B, Š. Rozkoš  IX.B 
2. miesto: D. Molitorisová VIII.B, L. Sabová VIII.A, B. GogaVIII.A, S. Kovaľ VIII.A 
 Slávici z lavice - obvodné kolo  speváckej súťaţe  
2. miesto: T. J. Palková, VII.A 

 Biologická olympiáda - okresné kolo  
Úspešní riešitelia: 
5. miesto: S. Viktorínová, VII.B 
7. miesto: B. Čurová, VII.B 

 Pytagoriáda - okresné kolo 
Úspešní riešitelia: P. Hric VII.A, V. Timková VII.A, T. Mikloš III.B, H. Neměc III.A, K. Kubová IV.A, E. Lenďáková V.B, 
M. Haľko V.A, P. Bednár V.A 

 Chemická olympiáda - okresné kolo 
3. miesto:  V. Štefanko, IX.A 

 Biblická súťaţ druţstiev  
1. miesto: J. Virba III.B, V. Sabolová IV.A, A. Feniková Hladová III.B 
2. miesto: T. Jacko VIII.B, V. Vašková VIII.A, L. Demčáková IX.B 

 Výrobok do kuchyne - SOŠD - VT  
1. miesto: B. Gajdoš, VIII.B 
Cena poroty: T. Lehet, IX.A 
Čestné uznanie: D. Mihok, VIII.B 

 Súťaţ v streľbe zo vzduchovej pušky - okresné kolo 
3. miesto:  ZŠ Bystré mladší ţiaci 

 100. výročie vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu – tvorba prezentácií 
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1. miesto: S. Kmecová, IX.B 
2. miesto: M. Foltinová M, IX.A 

 Halová súťaţ mladých hasičov Prešov 
1. miesto: chlapci ZŠ Bystré 
1. miesto: dievčatá ZŠ Bystré 

 Halová súťaţ mladých hasičov Bardejov  
2. miesto: chlapci ZŠ Bystré 
5. miesto: dievčatá ZŠ Bystré 

 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
4. miesto: V. Štefanko, IX.A 

 Chemická súťaţ - Mendeliáda 
6. miesto:  V. Štefanko, IX.A, S. Viktorínová, VII.B, D. Molitorisová, VIII.B 

 Celoslovenská výtvarná súťaţ- Rómska paleta 2018 
Čestné uznanie: K. Mitrašová, III.A 

 Literárno-výtvarná celoslovenská súťaţ Záchrana som ja  
50 víťazných škôl: trieda  III.B 

 Čítačka s písačkou – okresná súťaţ 
 výtvarná súťaţ: 
1. a 2. miesto: M. Krivák  
3. miesto: K. Kačkošová, VIII.B 
literárna súťaţ: 
1. miesto: A. Novotná, II.A 
2. miesto: K. Pavelicová, V. A 
3. miesto: A. Feniková Hladová III.B, M. Petrík, IV.B, A. Verčimáková 

 Cezpoľný beh - krajské kolo 
13. miesto: Š. Rozkoš, IX.B 

 Cezpoľný beh - okresné kolo   
1. miesto: Š. Rozkoš, IX.B 
2. miesto: D. Terpáková, VIII.B 
2. miesto: druţstvo ţiačky ZŠ Bystré – D. Terpáková VIII.B, S. Kmecová IX.B, 
                                                                  E. Kriváková IX.B 

 Bohúňova paleta 
Pamätný list: ZŠ Bystré   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     Ţiaci ŠKD – víťazi súťaţe Vodovodná s VVS a.s. 
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Ţiaci našej základnej školy radi píšu. Svojou tvorbou najčastejšie prispievajú do školského časopisu Školák. Repre-

zentujú školu, ale aj obec  v rôznych literárnych súťaţiach. Niektoré ich príbehy a básničky boli publikované aj 

v detských časopisoch napr. Adamko a Vrabček. Tu je zopár ich spisovateľských pokusov. 

Hrdina 

 
Mojím hrdinom je môj otec. Ten, čo ma splodil. Ten, ktorý zachraňuje ţivoty iných, a tým nasadzuje svoj vlastný. Ten, 
čo ma vytiahne z kaţdého problému a pomôţe mi vstať v ťaţkých chvíľach. Je to človek, ktorý opraví moje zlomené 
srdce z lásky. Je to človek, ktorý miluje z celého srdca. Je to mohutný človek, ktorý vyzerá tvrdo, ale jeho srdce je 
opakom jeho zovňajšku, a to ho robí mojím hrdinom. 
Jeho láska, bojovnosť, láskyplnosť a hlavne jeho silná ochota zachraňovať ľudí v ťaţkých chvíľach.  
Niekedy je aj nešťastný, hlavne vtedy, keď nestihli zachrániť ľudský ţivot. Ale je aj veľmi šťastný, keď zachránili člove-
ka alebo keď dokázal porodiť malého chlapca, ktorému meno dali po mojom otcovi.  
Vţdy pred svojou sluţbou máva aj strach. Pred zachraňovaním iných má obavy, či sa sám vráti domov k rodine, ale 
všetko prebíja peknými myšlienkami na skutky, ktoré pomáhajú ľuďom a sú potrebné. A v ťaţkých chvíľach ho podrţia 
aj  pekné myšlienky o svojej rodine. A kvôli tomu viem, ţe nie je len môj hrdina, ale aj mnohých iných ľudí, ktorí sa 
kvôli nemu môţu doţiť ďalšieho dňa s rodinou.         
                    Boris Goga, VIII.A 

 
O bystrom mlynárovi 

 
Raz sa jeden pyšný gazda - starosta hrdo prechádzal po brehu Tople a rozmýšľal, ako by rozdelil svojich obyvateľov. 
Márne chodil po okolitých dedinách pýtať si radu, márne dumal celú noc. Neprišiel na nič. Do dediny prišiel bystrý 
mlynár, ktorý si hľadal miesto, kde by si postavil svoj mlyn. Chodil kade-tade, no napokon si vybral. Potreboval však 
súhlas od bohatého gazdu. Gazda sa dopočul o bystrom mlynárovi. Všade o ňom vraveli, ţe je rozumný a pracovitý. 
Nedalo mu to a napokon sa vybral navštíviť mlynára, ktorý sa na istý čas uchýlil v opustenom domčeku. Gazda zaklo-
pal na dvere, pozdravil a poloţil mlynárovi otázku, na ktorú odpoveď uţ dlho hľadal: „Mlynár, vraj ţe si bystrý, poraď 
mi teda, ako mám rozdeliť svoju obec a obyvateľov?“ „Poviem vám, milý pane, len mám jednu podmienku. Bol by som 
rád, keby ste mi dovolili v dedine postaviť mlyn,“ odpovedal mlynár. Gazda súhlasil a netrpezlivo očakával odpoveď na 
svoju otázku. Mlynár mu odpovedal: „Vidíš gazda, tú rieku, ktorá preteká cez tvoju dedinu? Tá nech je hranicou. Pravá 
strana bude Zemplín, ľavá strana Šariš.“ Gazdovi zaţiarili oči a bol veľmi vďačný mlynárovi za pomoc. Dovolil mu 
postaviť mlyny v dedine a na znak jeho bystrosti pomenoval obec Bystré. Dodnes cez obec Bystré preteká potok, 
ktorý aj dnes tvorí hranicu medzi Zemplínom a Šarišom. 
                     Simona Kovaľová, VI.B 

  

Choroba 
 
Kašeľ, nádcha, angína, 
zas to veru začína. 
 
Potenie a teplota, 
dnes uţ ţiadna robota.  
 
Lieky, čajík, kloktanie, 
uţ ju navţdy zaţenie. 
 
Vitamínko, poď sem k nám, 
lieky, tie nám rýchlo daj! 
 
A ty bacil utekaj, 
len to dobré zanechaj.  
 
Chceme iba zdraví byť,  
veselo si spolu ţiť. 
 

   Anastázia Novotná, II.A 

 

Vesmírne deti 
 

Vo vesmíre veľkom, 
nie sme sami celkom. 

Medzihviezdny priestor, 
zapĺňa aj dvesto 

takých planét ako naša. 
 

Je tam Viera, Rudo, Saša. 
No a veľa ďalších detí. 

Všetko to vesmírom letí. 
 

Keď sa stretnú s ufónom, 
ukáţu mu aj svoj dom. 
Ufón UFO tieţ ukáţe, 
dá ho hneď do garáţe. 

 
Tak to má byť, milé deti. 

Veď vesmírom všetko letí. 
Naša Zem aj zeme iné. 
Raz ku kaţdej doletíme! 

 
   Laura Filičková, IV.A 
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Let do vesmíru 

 
Spoznali sme chlapca Kuba, 

nie je s ním aţ taká nuda. 
Chcel raz letieť do vesmíru, 

nevie o ňom ani chýru. 
 

Neraz ho však napadlo, 
postaviť si lietadlo. 

Keď uţ bolo hotové, 
vzlietol s ním aţ k oblohe. 

 
Lietal rýchlo, stále vyššie, 
do vesmíru ihneď prišiel. 
Uvidel tam parkovisko, 

zaparkoval  pri ňom blízko. 
 

Najprv išiel na Mesiac, 
hneď tam bolo prachu viac. 
Na Merkúre boli starí ľudia, 
ktorí tam uţ 10 rokov blúdia. 

 
Na Venuši boli horniny, 
ktoré boli celé od hliny. 

Na Marse bol Kubov spoluţiak, 
vyzeral ako červený drak. 

 
Jupiter je najväčšia planéta, 
ktorá je búrkou celá vymretá. 
Saturn má krásny prstenec, 

ktorý nemá začiatok ani koniec. 
 

Na Uráne a Neptúne zatúlaný kozmonaut bol, 
5 rokov to tam  v pohode zvládol. 

Na poslednej hviezde, 
v najteplejšom hniezde, 

pre kaţdého vedca, 
je to Slnko predsa. 

 
A keď Slnko obišiel, 

k parkovisku ihneď šiel. 
Lietadlo si lietalo, 

pri planétach zbadal ho. 
 

Bola veľká naháňačka, 
nebola to taká hračka. 
Keď ho potom chytil, 

na Zem sa hneď vrátil. 
 

Záţitky mal z toho pekné, 
moţnoţe aj bude v telke. 

 
                                        Ema Lenďáková, V.B 

 

Matka Zem 

 

Hory sú moje kosti, rieky moje ţily. 

Lesy sú moje myšlienky, hviezdy moje sny.  

Oceán je moje srdce, bije v mojej hrudi.  

Zvuk zeme píše moju budúcnosť.  

Plávam v oceáne.  

Plávam pomedzi plastovými fľaškami a sieťami.  

Začínam sa dusiť s vrchnákom z minerálky a slamky mi 

lezú do tela. 

Za kaţdú vytiahnutú ďalších päť do mňa vojde.  

Nestíham.  

Plasty mi začínajú zapchávať dýchacie cesty. 

Keď ja nie som dosť silná, tak ako majú ryby byť? 

Ryby nemajú prsty, nemajú ako zachrániť svoje ţivoty.  

V oceáne plastové obaly nahradili ryby a na suchu 

plastové tašky vtákov. 

V lesoch vidíme plasty častejšie neţ ľudí, lebo sú 

zavretí doma za počítačom alebo s mobilom. 

Málokedy si uvedomujeme, ţe príroda bez nás preţije, 

ale my bez prírody nie. 

Prečo ničíme prírodu? Mali by sme si váţiť, chrániť a 

starať sa o Matku Zem. 

Prečo sa nechápe naša pravá podstata? 

My sme tu preto, aby sme sa o prírodu starali a nie jej 

ubliţovali a ničili ju. 

Občas mám pocit, ţe naša planéta by vyzerala krajšie a 

cítila by sa zdravšia, ak by na nej ţili len zvieratá, ţiadni 

ľudia. 

Najviac by ma potešilo, ak by všetci ľudia prestali 

znečisťovať planétu.  

Aby sa o ňu viac starali, nehubili ju a váţili si ju. 

 

                                                   Martina Vargová, VIII.A 

 

Tam-Tamove dobrodružstvá 

 

Ahoj, volám sa Tam-Tam. Bývam na Saturne. Mám veľa kamará-

tov, s ktorými chodím do školy na Urán. Máme veľký školský au-

tobus, ktorý riadi pán Chrub. 

Cesta trvá pribliţne pol svetelného roka. Keď sa pán Frigo poná-

hľa do práce, tak aj dlhšie. V škole sa učíme o čudných tvoroch 

z planéty Zem. Hovoria si ľudia a sú veľmi čudní.  

Kým čakám na aerobus, tak si rád zahrám kockofutbal 

s kamarátom Špikom. Keď prídem domov, tak si dám mleté kore-

ne stromov a zapijem ich 100%-ným mletým sklom. Potom sa 

idem povoziť na tigrosliepke. Úlohy máme, ale nikto ich nikdy 

nepíše – my nevieme písať ani čítať. Ale pamäť máme takú, ţe 

uţ pri vyliahnutí z vankúša vieme všetko... 

Kaţdý deň je pre nás rovnaký, aţ kým neoslávime 550-te vyliah-

nutiny, potom uţ len pracujeme na farbení našej planéty, aţ kým 

sa nevyparíme... 

 

       Jozef Kováč, IV.A 

 

           POZVÁNKA 

AAk máte vek nad 10 rokov, ak 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, tak 

práve Vás srdečne pozývame medzi nás do Folk-

lórneho súboru Bystranček a Bystrančan. Radi 

Vás uvidíme kaţdý piatok či sobotu od 18:30 na 

skúškach v našom Kultúrnom dome v Bystrom. 
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FS Bystrančan 

Máj 

Naše Slovensko je veľmi bohaté a pestré na tradičnú kultúru. Ľudová pieseň, hudba, tanec, ľudový odev, 

architektúra,  ale aj rôzne rozprávky, báje, či povesti sú našim pokladom. Určite nielen pre nás, členov 

súboru, je práve tanec tou súčasťou kultúry, ktorá je srdcu najbliţšia. Jeden človek raz povedal: „Tanec je tajná reč 

tela. Môţete tam nájsť kaţdú ľudskú emóciu a dá sa ním vyjadriť aj čosi navyše.“ 

Príjemným začiatkom našej tanečnej „sezóny“ bolo uţ tradičné vystúpenie v predvečer 1. mája. Táto udalosť je jed-

nou z najkrajších a najfarebnejších tradícií sprevádzaná tancom, hudbou a piesňou. 

Máj predstavoval mladý stromček, buď smrekový, jedľový, alebo brezový. Mládenci ho chystali a čistili od kôry uţ 

zväčša týţdeň vopred, samozrejme, v tajnosti. Zvykli naň viazať farebné stuţky, šatku od milej, ale pokojne aj fľašu s 

pálenkou. Tento strom sa staval pred dom, v ktorom bývalo dievča súce na vydaj. Mládenci s hudbou chodievali do 

kaţdého domu, pred ktorým stál máj a tancovali.  

Súčasťou tejto tradície je v našej obci aj stavanie jedného spoločného mája, ktorý bude ozdobou obce po celý mesiac. 

Podvečer, deň pred 1. májom, sme sa spolu s vami zišli pre kultúrnym domom, aby sme si ako kaţdý rok pripomenuli 

túto tradíciu. Chlapci zo súboru postavili máj a potom vás spolu s dievčatami potešili tancom a spevom. Vystúpili ma-

ţoretky zo ZŠ Bystré, členovia Detského folklórneho súboru Bystranček a Folklórny súbor Bystrančan. Doprevádzala 

ich ľudová hudba Františka Pavúka. Táto symbolika stavania mája v obci odkazuje na jar, ktorá je v plnom rozpuku. 

Prebúdza sa príroda, rodí sa nový ţivot a začínajú sa práce na poliach. Nás veľmi teší, ţe kaţdým rokom je počet 

divákov čoraz väčší a potlesk čoraz krajší. Máj mal symbolizovať zdravie pre všetky dievčatá a ţeny obce a oslavovať 

vitalitu nositeliek ţivota, ich krásu a ţenskosť.  

Po vystúpení ešte chlapci spoločne s muzikou postavili kaţdej dievčine zo súboru k bránke máj a pritom si spoločne 

zaspievali.  

Grécko 

Vyvrcholením celoročného snaţenia, driny a potu z tancovania je naše kaţdoročné vystúpenie v zahraničí. Tento rok 

sme mali moţnosť navštíviť  krásnu krajinu Grécko. Prijali sme pozvanie do mesta Paraliana na Olympskej Riviere, 

v ktorom sa kaţdoročne koná medzinárodný festival s názvom Igraorec. Spolu s nami tam bolo ďalších 16 súborov 

z rôznych krajín ako Bulharsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Poľsko, Slovinsko, či Macedónsko. Našimi večernými 

vystúpenia sme spríjemňovali pobyt nielen domácim divákom, ale aj zahraničným turistom. Naopak, pre nás ako 

účastníkov festivalu, si organizátori pripravili okrem rôzneho pestrého programu aj celodennú výletnú plavbu loďou 

a kúpanie sa v otvorenom mori. Keďţe sa na tomto festivale zúčastnili tri súbory zo Slovenska, v posledný večer pred 

odchodom domov, sme si spríjemnili posledné spoločné chvíle v slovenskom štýle: Večer plný spevu, hudby a tanca 

na hlavnom námestí v centre mesta. Domov sme sa vrátili opálení, plný záţitkov a spomienok.  

   M.H.                                                                                                                              
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Darček pre deti... 

     Stavebný nákres, nákladné autá, bager, chlapi 

s lopatami, asfaltové auto... To všetko bolo na škol-

skom dvore v areáli Materskej školy Bystré Sídlisko 

311. Trvalo to dva týţdne a z časti školského dvora sa 

vybudovalo detské dopravné ihrisko. Vďaka starosto-

vi obce a dotácii z Ministerstva vnútra Slovenskej re-

publiky sa môţu deti zdokonaľovať v dopravnej výcho-

ve a rozvíjať svoje zručnosti pri riadení detských do-

pravných prostriedkov. Dopravné ihrisko obsahuje všetky prvky cestnej premávky. Sú na ňom umiestnené dopravné 

značky, je zakreslený priechod pre chodcov, kriţovatka, ba aj stopka... Takţe je to detsky povedané „naozajstné do-

pravné ihrisko“. Na to, aby sme ho mohli vyuţívať všetci a kaţdý deň, obec zakúpila aj detské dopravné prostriedky. 

Zakúpené boli detské odráţadlá, štvorkolky, trojkolky, kolobeţky aj traktory s vlečkami. Keď bolo všetko nachystané, 

bolo treba detské dopravné ihrisko slávnostne otvoriť. Na slávnostné otvorenie je treba aj hostí. Na našu slávnosť 

sme si zavolali  kamarátov z Materskej školy Bystré 172, pána starostu obce PhDr. Ľubomíra Hrehu, splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza, poslancov obecného zastupiteľstva a aj pani policajtku. Toto slávnost-

né otvorenie sa udialo 31. mája. Tento deň bol pre nás všetkých veselým dňom. Nasadené detské prilby, prestrihnutá 

páska, to všetko odštartovalo radosť z tohto darčeka pre deti. Veríme, ţe toto detské dopravné ihrisko prinesie so 

sebou len veľa príjemných dopravných záţitkov.  Ďakujeme 

                    kolektív z Materskej školy Bystré Sídlisko 311 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šcevica Tour aj v tomto roku.... 

    Športové nasadenie, nafúkané kolesá a dobrá nála-

da boli štartom aj pre tento ročník Ščevica Tour v obci 

Bystré. Starosta obce  PhDr. Ľubomír Hreha po podaní 

organizačných pokynov odštartoval aj tento rok na 

bicykli. Počasie bolo ideálne v istých chvíľach  sa slnko 

usmievalo aţ veľmi pálivo. No účastníci na bicykloch to 

zvládni famózne. Trasa bola vopred vytýčená 

a predstavená. Tí, ktorí boli prvýkrát, zaţili po prvýkrát 

lovenie v rybníku v obci Remeniny, poklad na „strie-

bornom jazere“ v obci Skrabské a ocenenie najstaršie-

ho a najmladšieho účastníka tohto podujatia. V cieli uţ 

kaţdého čakalo čapované „pomelogrep“ pivko alebo 

čapovaná kofola a guľáš, ktorý rozvoniaval po celom 

okolí. Tí starší si trávenie guľášu vychutnávali pri pies-

ňach „Topľanského parobka“ a tí najmenší guľáš vy-

skákali v šmýkacom hrade. „Bolo dobre!“ Takéto kon-

štatovania bolo počuť pri lúčení sa. Takţe takéto kon-

štatovania sú  dôvodom  na to, aby sme  my, organizá-

tori,  pripravovali ďalší ročník s motiváciou, ţe moţno 

príde aj viac účastníkov. Tento rok nás bolo 247. Tak-

ţe dovidenia na kolesách o rok. 

 

Jeden a pol míle pre rodinu v Bystrom... 

Druhý júnový piatok bol v našej obci venovaný aj na-

šim rodinám. Podvečer sme sa všetci stretli na ihrisku 

pri Dreveňáku kde nás uţ čakali dvaja ujovia Ľubovia. 

Jeden bol náš pán starosta PhDr. Ľubomír Hreha, 

ktorý nás všetkých privítal a odovzdal nám organizač-

né pokyny a druhý  Ujo Ľubo  nám pripravil hodinový 

zábavný program. Po zábavnom programe sme si dali 

výborný guľáš , buchty z obecnej pekárne a zapili sme 

to ako inak, chutnou kofolou. Zábavu a občerstvenie 

sme mali za sebou a tak sme sa mohli vybrať na tú 

jeden a pol míľu. Kaţdý z nás dostal lampión so zapá-

lenou sviečkou a vybrali sme sa na spoločne  „Jeden 

a pol míle pre rodinu.“ Išli sme celé rodiny. Kočiare 

aj otcove ramená boli pre mnohých aj potešením. 

V tomto ročníku sme sa vyhli hlavnej kriţovatke, keď-

ţe sme vyuţili náš nový cyklochodník, ktorý je aj pri 

takýchto akciách v našej obci  nápomocný. Boli sme 

uţ skoro všetci v cieli a vtedy prišlo aj osvieţenie zho-

ra. Po horúcom dni nám osvieţenie aj takýmto spôso-

bom prišlo vhod. Tento dáţdik nám pomohol 

k lepšiemu zaspávaniu po takej milej a náročnej akcii. 

Veď predsa uţ bola tma.           

                                        Kolektív učiteľov z materských škôl 
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Ďalší školsky rok je za nami... 

 

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas 

zhodnotiť naše celoročné snaţenie. Kaţdý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie 

a moţno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte pracovať. Vráťme sa na začiatok školského roka. Čo všetko sme 

stihli v tomto školskom roku  v našej Materskej škole Bystré 172? Bolo toho veľa alebo málo? V septembri do našej 

školy nastúpilo 47 detí. Pre niektorých bol začiatok trochu uplakaný, pre iných plný očakávania, čo ich čaká v mater-

skej škole. Hneď v septembri sme si spolu s rodičmi urobili zemiakovú akadémiu spojenú s výstavkou plodov z našich 

záhrad. 

V októbri sme v priestoroch našej školy privítali starých rodičov našich detí, pre ktorých sme spoločne pripravili krásny 

program,  pohostenie a darčeky. Precvičili sme si  jazdu a dopravné predpisy na bicykloch a kolobeţkách na našom 

dopravnom ihrisku. 

V novembri sme si uctili pamiatku padlého vojaka na našom cintoríne  a spolu s našimi kamarátmi z MŠ  Bystré 311 

sme oslávili Deň materských  škôl. 

December je posledný mesiac  v roku, ktorý rozsvecuje detské očká plné očakávania, či na nich Mikuláš a Jeţiško 

nezabudnú a či sa im splnia ich tajné sny. Tak to bolo aj v našej  materskej škole. Celý mesiac sme sa pripravovali na 

príchod Mikuláša, ktorý nám priniesol v balíčku sladkosti. V kultúrnom dome na Vianočnej akadémii sme sa predstavili 

s krátkym programom. Spolu s rodičmi sme troška tvorili v našich tvorivých dielňach a aj takto sme sa pripravili na 

príchod Vianoc. 

V januári sme si pripomenuli kladením vencov k miestnemu pamätníku oslobodenie našej obce. 

Február – mesiac karnevalu; prehliadka masiek a zábavy neminula ani našu školu. 

 V marci sa  v našej materskej škole uskutočnil uţ 14. ročník  prehliadky malých recitátorov pod názvom ,,Zahrajme sa 

s básničkou“. Krátky program sme si pripravili aj pre všetky babičky k sviatku MDŢ. 

V apríli  sa konal zápis do 1. ročníka ZŠ. 

A je tu máj, ten lásky čas a s ním aj Deň matiek. Lásku deti rozdávali svojim mamičkám prostredníctvom  tancov a 

malých darčekov v Kultúrnom dome v Bystrom. Zúčastnili sme sa aj dvojtýţdňového plaveckého výcviku vo Vranove 

nad Topľou. Posledný deň v tomto mesiaci sme spolu s deťmi MŠ Bystré  311 oslávili sviatok všetkých detí. Oslava sa 

konala v MŠ na Sídlisku, kde slávnostne otvorili  nové dopravné ihrisko.   

 V júni slniečko láka von, preto sme sa spoločne s rodičmi vybrali na školský výlet do Starej Ľubovne, kde sme strávili 

krásny slnečný deň plný pohody a dobrej nálady.  Uţ tretí rok sa konal Beh priateľstva  v spolupráci  so ZŠ Bystré.  Pri 

Ščevici aj tohto roku sme oslávili sviatok rodiny s názvom „Jeden a pol míle pre rodinu“. Kaţdý  rok  opúšťajú brány 

školy naši predškoláci, ktorí v ďalšom školskom roku nastupujú na novú ţivotnú trasu, na cestu do školy za novými 

vedomosťami a poznatkami. Rozlúčili sme sa so 7 predškolákmi, ktorých uţ po prázdninách čaká školská taška a 

nové povinnosti prváka. Pre rodičov a deti sme nachystali pekné a príjemné popoludnie spojené s indiánskym dňom a 

 opekačkou. Vo veselej nálade sme ukončili tento školský rok. 

Aj v tomto školskom roku sa deti zúčastnili  rôznych výtvarných súťaţí a pokračovali sme v projekte Včeličkovo 

a v Národnom projekte Škola otvorená všetkým. 

Touto cestou sa chceme 

poďakovať všetkým rodičom 

a zriaďovateľovi (obci Bystré)  

za ich pomoc a spoluprácu 

počas celého školského roka. 

Na záver prajeme všetkým 

deťom krásne a príjemné 

prázdniny . 

            Kolektív MŠ Bystré 172 
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Nedeľa s folklórom... 

    52.ročník folklórnych sláv-

ností v obci Bystré otvoril 

starosta  PhDr. Ľubomír 

Hreha, ktorý v úvode priblíţil 

skutočnosť, aké miesto má 

folklór v obci. Po otvorení 

folklórnych slávností a po 

privítaní hostí a účinkujúcich  

javisko na obecnej tribúne 

nezostalo prázdne aţ do 

neskorého večera. Počas 

folklórnych slávností sa svo-

jimi vystúpeniami predstavili 

domáce súbory, deti 

z materských škôl, základnej 

školy, ale aj pozvané súbory 

FS Vranovčan, Martina 

a Viktor Ťaskovci, Ţenská 

spevácka skupina Juskov-

čanky, Joţko Bryndza - ľudový rozprávač, Ján Jendrichovský a priatelia. Celé tie slávnosti mali svoju vysokú úroveň 

a nesklamala ani tombola. Veď odniesť si domov záţitok z folklórnych slávností spolu so sušičkou na bielizeň, či práč-

ku, alebo televízor potešilo našich výhercov. Do tomboly sa zapojilo mnoho domácich podnikateľov, ale aj susedná 

obec  Hermanovce nad Topľou v zastúpení pána starostu Ing. Martina Ivana. Vôňa guľášu, pečenej klobásy i krik detí 

z nafukovacieho  hradu skončili vylosovaním poslednej ceny tomboly. Potom sme všetci s dobrým pocitom z príjemne 

preţitého dňa odišli domov. Poďakovanie za toto nedeľné popoludnie patrí organizátorom tejto udalosti. A spätná 

väzba? Tešíme sa na 53. ročník folklórnych slávnosti v obci Bystré.  

 

ORECHOVÉ REZY „KLÁRKA“ 

 

 

 
POTREBNÉ PRÍSADY 

 

Cesto: 35 dkg polohrubej múky, 3 ţĺtky, 4 pl mlieka,  

2 dkg droţdia, 25 dkg palmarínu. 

Plnka: 2 dcl mlieka, 25 dkg mletých orechov, 3 dkg masla, 25 dkg práškového cukru  

sneh zo 6 bielkov, 6 pl kryštál. cukru, posekané orechy. 

 

 

POSTUP PRÍPRAVY 

1. Z vlaţného mlieka, cukru a droţdia si pripravíme kvások. 
2. Všetky ostatné suroviny na cesto na doske zmiešame, pridáme k nim aj kvások a vymiesime cesto. Rozdelíme ho 
na dve polovice. 
3. Jednu polovicu vyvaľkáme na veľkosť plechu. Plech vymastíme a vysypeme múkou. Popicháme ho vidličkou. Po-
trieme dţemom. 
4. Pripravíme si plnku: Mlieko si mierne zohrejeme v mikrovlnke a do toho dáme roztopiť smetol. Do tejto zmesi pri-
dáme pomleté orechy a práškový cukor, zamiešame. Pripravenú plnku natrieme na cesto s dţemom na plechu. 
5. Druhú polovicu cesta tieţ vyvaľkáme, preloţíme na plnku, popicháme vidličkou a necháme na teplom mieste pod-
kysnúť asi hodinu. Potom opäť popicháme vidličkou a dáme piecť do vyhriatej rúry na 180°C, asi 30 minút. 
6. Pripravíme si sneh: bielka vyšľaháme so 6 lyţicami kryštálového cukru. 
7. Keď je uţ koláč takmer upečený, vyberieme ho z rúry, potrieme vyšľahaným snehom a posypeme nasekanými 
orechami. Zníţime teplotu a dáme dopiecť.  
         DOBRÚ CHUŤ! 
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 

 

Meno                                        Rodičia 

1. Samuel Petriľák   (rodičia: Ivana Petriľáková a Miroslav Petriľák)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Ashey Feriová            (rodičia: Jolana Fiľová a Milan Feri) 

3. Jaroslav Mitraš    (rodičia: Mariana Mitrašová a Jaroslav Mitraš) 

4. Timon Juhas   (rodičia: MVDr. Petra Juhas a Ing. Ján Juhas) 

5. Zuzana Hrehová                    (rodičia: Bc. Zuzana Hrehová a Peter Hreha) 

6. Dávid Kobyľan   (rodičia: Ing. Bc. Miroslava Kobyľanová a Peter Kobyľan) 

7. Tomáš Dzivák   (rodičia: Viktória Dziváková a Ing. Stanislav Dzivák) 

8. Matej Marcinko   (rodičia: RNDr. Eva Marcinková PhD. a Jozef Marcinko) 

9. Dávid Mitraš   (rodičia: Viera Mitrašová a Michal Mitraš) 

10. Stela Horná   (rodičia: Soňa Horná a Jozef Horný) 

11. Mária Gladišová  (rodičia: Mgr. Viera Gladišová a Jozef Gladiš) 

12. Justin Mitáč   (rodičia: Valentína Gáborová a Marek Mitáč) 

 

 

 

 

Meno                                                                          Dátum a miesto uzavretia manţelstva 

 

1. Ing. Mária Piţgová – Ing. Lukáš Paculík   27.04.2019  Bystré 

2. Renáta Jurušová – Jozef Lechvár    10.05.2019  Prešov 

3. Ing. Michaela Cmárová – Peter Koţej   11.05.2019  Humenné 

4. Lucia Mudráková – Ing. Miroslav Blaško   25.05.2019  Bystré 

5. Mária Blanáriková – Ján Leško    25.05.2019  Svidník 

6. Nikola Valašíková – Ľubomír Varga    08.06.2019  Bystré 

7. Martina Onuferová – Michal Mlkvik    08.06.2019  Korňa 

8. Denisa Mitrášová – Mgr. Július Rusnák   08.06.2019  Bystré 

9. Anna Dzurková – Ing. Tomáš Gdovin   08.06.2019  Babie 

10. Mgr. Martina Mikolajová – Ladislav Miţík   22.06.2019  Prešov – Solivar 

11. Veronika Sczurková – Ján Soták    06.07.2019  Bystré 

12. Denisa Hrehová – Ivan Ulbricht    06.07.2019  Prešov  

13. Sára Bačová – Dušan Varga    06.07.2019  Vyšná Šebastová  

 

 

 

 

 

Meno                                       Dátum úmrtia         Vek úmrtia                          

 

1.  Milan Dţama   28.03.2019   65r. 

2.  Jozef Bednár   13.05.2019   85 r.      

3.  Ľudmila Bandţáková  15.05.2019   79 r. 

4.  Mária Miţíková   05.06.2019   79 r. 

5.  Alţbeta Hurná   17.06.2019   83 r. 

6.  Zdenka Tomčíková  01.07.2019    45 r. 

 

 

 

 

 

 

VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČANOV 

 

MANŢELSTVO UZAVRELI 

 

NAVŢDY NÁS OPUSTILI 

 

Informačné periodikum obce Bystré. Vydavateľ: Obec Bystré, Šarišská ul. 98/20, 09434, IČO:00332275, ISSN 
1339-1569, Evidenčné číslo: EV 4532/12 Šéfredaktor: Juraj Onufer. Redakčná rada: PhDr. Ľubomír Hreha, 
Beáta Rozkošová, PaedDr. Veronika Pradová, Bc. Anna Reváková, Mgr. Mária Kubová, Mgr. Ján Havrila,  Emília 
Petričková, Mgr. Erika Novotná.  +421574452144, fax: +421574452145. email: novinybystre@gmail.com, web: 
www.bystre.ocu.sk Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.  
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Zo ţivota našej „ZUŠ-ky“   

Začal čas školských prázdnin, dovoleniek, krásnych letných dní naplnených oddychom i aktivitami, na ktoré nám po-

čas školského roka ostáva tak málo času. Inak tomu nie je ani u nás v Základnej umeleckej škole Hanušovce nad 

Topľou. Základné umelecké školy v Slovenskej republike majú svoje pevné miesto a postavenie v rámci školského 

výchovno-vzdelávacieho systému. Ani naša hanušovská  ZUŠ-ka nie je výnimkou. Poskytuje mladej generácii moţ-

nosť rozvíjať svoj talent a nadanie v hudobnej, výtvarnej, tanečnej a od septembra 2019 aj v literárno-dramatickej 

oblasti. Školu navštevuje viac ako 350 ţiakov z Hanušoviec nad Topľou a okolitých obcí. Veľa nádejných mladých 

umelcov dochádza aj z Bystrého. Našou doménou je výchova amatérskych umelcov, ktorí sú schopní tvoriť, interpre-

tovať a prijímať umenie, aktívnych návštevníkov divadiel, galérií, či koncertov. Počas školského roka sme pripravovali 

tematické interné koncerty, výstavy, triedne koncerty a rôzne vystúpenia na poţiadanie organizátorov v meste Hanu-

šovce nad Topľou a v okolí. Radosť nám robili  ţiaci, ktorí sa umiestnili v regionálnych i celoslovenských súťaţiach. 

Naše celoročné úsilie vrcholilo v príprave a realizácii hudobno-dramaticko-tanečného predstavenia s výchovným pod-

tónom „Čarovné DO-RE-MI“, ktoré sme uviedli v Kultúrnom dome v Bystrom. Dve dopoludňajšie predstavenia boli 

určené pre materské a základné školy a na večernom sme privítali našich najvernejších priaznivcov – rodičov, starých 

rodičov a príbuzných našich ţiakov. V programe sa predstavili všetky skupinové formácie pôsobiace v našej ZUŠ-ke: 

ľudová spevácka skupina, komorný sláčikový orchester, saxofónové duo, moderný aj ľudový tanec, 4-ručná klavírna 

hra, zborový spev a akordeónový súbor. Rado sa vidí tanečné vystúpenie so sprievodom ľudovej hudby a speváckej 

zloţky. Ako býva zvykom, scénu navrhli a pripravili ţiaci výtvarného odboru. Veríme, ţe vystúpením sme priniesli pou-

čenie, radosť a príjemný umelecký záţitok. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Obecnému úradu v Bystrom nad 

Topľou a všetkým ochotným 

rodičom za pomoc, bez ktorej 

by realizácia projektu bola veľ-

mi zloţitá. A čo plánujeme 

v novom školskom roku? 

V hudobnom odbore výučbu hry 

na klavíri, husliach, akordeóne, 

gitare, dychových nástrojoch, 

cimbale a spev. V tanečnom 

odbore klasický, ľudo-

vý, moderný i kreatívny tanec 

a vo výtvarnom odbore rozvíja-

nie zručností v kresbe, maľbe, 

grafike, kombinovaných techni-

kách i v tvorbe scény, či vytvá-

raní priestorových prác. Na 

tradíciu divadelníctva chceme nadviazať otvorením literárno-dramatického odboru, v ktorom záujemcom ponúkneme 

základy herectva, umeleckého prednesu, práce s textom –  tvorivé písanie. Kompetencie získané v literárno-

dramatickom odbore sú vhodnou prípravou na štúdium herectva na konzervatóriách, vysokých školách s umeleckým 

zameraním ale i ţurnalistiky a práci v masmédiách. 

Veríme a urobíme všetko pre to, aby naše pôsobenie bolo prínosom pre ţiakov, kultúrnu verejnosť v meste 

Hanušovce nad Topľou a v širokom okolí. 

                                                Ľudmila Kreheľová, DiS. art. ,riaditeľka školy 

Deň matiek 

Máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok – Deň matiek, ktorý si pripomíname druhú májo-

vú nedeľu. 

Mama. Pri tomto slove si kaţdý z nás predstaví svoju mamu. Milú, láskavú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc 

pri našej postieľke a ofúkla „boľačku.“ Bola  to  mama, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťaţko.  

Bola  to  mama, ktorá  sledovala prvé naše krôčiky a vedela dať slovám  tú najkrajšiu podobu. Jej slová boli, sú a 

budú vţdy najláskavejšie, plné nehy.  Patrí jej  za to  vrúcna vďaka a uznanie. Ďakujeme. 

Slovami  plnými vďaky a uznania sa prihovorili a  Akadémiu ku Dňu matiek - 12.mája otvorili starosta obce PhDr. Ľu-

bomír Hreha a riaditeľka školy PaedDr. Veronika Pradová. 

Krásne nedeľné popoludnie nám spríjemnili tance, spevy, básne, či hovorené slovo v podaní detí z oboch materských 

škôl, ţiakov základnej školy, či dospelákov. Bystranček,  či Bystrančan  rozohral   v nás kaţdú ţilku.  Do tanca nám 

vyhrávala a súbory sprevádzala, naša ľudová folklórna skupina. Program ukončila krásna pieseň pre mamu v podaní 

našej speváčky Tanie. Verím, ţe kaţdý si odniesol domov len tie najlepšie dojmy a kytičky uvité z básní, piesní 

a tancov svojich detí.                                                                                                      PaedDr. Veronika Pradová, riaditeľka  školy 
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Beh priateľstva v Bystrom  

 

Upršané májové počasie zapríčinilo, ţe 3. ročník obľúbeného Behu priateľstva v Bystrom sa neuskutočnil v tradičnom 

termíne 10. mája, keď si pripomíname Svetový deň – pohybom k zdraviu. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 

tento deň, aby poukázala na sedavý spôsob ţivota, ktorý vedie k vzrastu chronických ochorení vyplývajúcich z nedos-

tatku pohybu a nezdravého ţivotného štýlu. 

Nadšenci behu si museli na náhradný termín počkať takmer mesiac. 7. júna sa všetci beţci – ţiaci oboch materských 

škôl z Bystrého, ale aj ţiaci zo Základnej školy Bystré i okolitých základných škôl stretli, aby zabehli zopár metrov pre 

svoje zdravie. 

Podujatie otvorili maţoretky zo Základnej školy Bystré a za nimi nasledovali príhovory starostu obce Bystré PhDr. 

Ľubomíra Hrehu a riaditeľky základnej školy PaedDr. Veroniky Pradovej, ktorí privítali účastníkov a zdôraznili, prečo 

sa podujatie koná. 

Ako prví sa postavili na štart najmladší účastníci behu, ţiaci materských škôl. Kaţdý z nich hrdo odchádzal s medailou 

na krku. Ţiaci základných škôl uţ beţali súťaţne podľa pravidiel beţeckých súťaţí. Poháre, medaily a diplomy dostali 

len tí najrýchlejší, ale kaţdý účastník dostal chutnú desiatu, sladkosť a osvieţujúci nápoj. 

                                                                                                                                                                Mgr. Erika Novotná 

 

 

Ťaţká úloha 
 
Ja som chlapček ešte malý, 
úlohu mi ťaţkú dali. 
Mamičke mám darček dať, 
s láskou jej ho odovzdať. 

Bezradne tu stojím sám, 
čo ti, mamka, k sviatku dám? 
Do uška ti poviem – mama, 
nezostaneš nikdy sama. 

Budem s tebou kaţdý deň, 
si najlepšia, dobre viem. 
Mám ťa veľmi, veľmi rád, 

srdce z lásky chcem ti dať. 

 


