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BYSTRIANSKE  NOVINY 

Vážení Bystrania, milí priatelia... 

V novoročnom príhovore som hovoril o tom, že sme nový rok 2021 privítali v akejsi bubline, ktorá bola nastavená 

počas týchto ťažkých dní. Máme pred sebou ročné obdobie, ktoré je plné sily, rozkvetu, vône, farieb, života... Je to 

obdobie, ktoré pripravuje prírodu na ďalšiu úrodu. Nielen v prírode sa všetko prebúdza, ale aj v našej spoločnosti sa 

pomaly začínajú v jednotlivých oblastiach uvoľňovať nariadené opatrenia. Aj napriek tomu stále počúvame, aké je 

dôležité byť naďalej obozretnými, opatrnými, spoľahlivými či zodpovednými.            

Napriek ťažkým chvíľam sme sa ako obec držali celkom dobre, a to je určite zásluhou nás všetkých. Myslím, že sme 

boli dostatočne disciplinovaní a aj jednotlivé testovania v našej obci to preukázali výsledkami. Preto sa chcem poďa-

kovať všetkým za bezproblémový priebeh testovaní v našej obci. Ďakujem zdravotníkom, dobrovoľníkom, zamest-

nancom obce, členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Bystré a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáha-

li pri príprave testovania. Moje poďakovanie patrí aj vám, ktorí ste sa zúčastnili testovania, za disciplinovanosť, ohľa-

duplnosť a dodržiavanie naplánovaného harmonogramu, vďaka čomu testovanie prebiehalo priebežne, bez dlhších 

čakacích časov. Nemuseli sme riešiť ani žiadne konflikty.                   

Máme za sebou nielen ťažké, ale aj smutné obdobie, keď nám zomieralo akosi viac spoluobčanov ako po minulé 

roky v tomto období. Netvrdím, že je to kvôli covidu alebo že všetci podľahli covidu, ale už len tie posledné rozlúčky 

s našimi spoluobčanmi boli kvôli pandémii COVID-19 veľmi obmedzené a aj to je smutné. Verím však, že nasledujú-

ce obdobia už budú príjemnejšie a jednoduchšie. Verím, že sa situácia natoľko zlepší, že sa už budeme môcť stret-

núť aj na nejakej spoločnej aktivite. Aj tak vás chcem požiadať, aby sme aj naďalej boli opatrní a zodpovední. Nega-

tívny test alebo očkovanie ešte neznamenajú, že nemôžeme byť pozitívni. Aby sme si tiež nemysleli, že nás sa to už 

netýka, nám sa nemôže nič stať, my sme to už prekonali.                  

Skončil sa mesiac máj, keď sme si pripomenuli  Deň matiek  (09.05.2021) a Deň rodiny (15.05.2021).  Za sebou už 

máme aj Deň detí  (01.06.2021). To všetko sú dni, pri ktorých sa treba zastaviť a uvedomiť  si, aké je dôležité naplno 

prežívať každý deň s našimi najbližšími. Preto aj ja by som chcel všetkým mamám, všetkým rodinám a všetkým de-

ťom zaželať zdravie, lásku a rodinnú pohodu. Nech v našej obci máme len šťastné mamy, šťastné rodiny a šťastné 

deti... 

S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce 

 76. výročie oslobodenia obce Bystré 

V pondelok 18.01.2021 uplynulo 76 rokov od oslobo-

denia našej obce. Pri tejto príležitosti sme si uctili 

a pripomenuli tých, ktorí si to najviac zaslúžia. Kvôli 

protiepidemickým opatreniam bol tohtoročný pietny akt 

asi po prvýkrát bez prítomností detí z materských škôl, 

žiakov základnej školy, občanov našej obce a dokonca 

aj vojakov. Udalosti oslobodenia našej obce nám pri-

blížila predsedníčka Základnej organizácie Slovenské-

ho zväzu protifašistických bojovníkov v Bystrom pani 

Darina Packová len pomocou oznamu v miestnom 

rozhlase. Verím, že budúci rok to už bude opäť pietna 

spomienka tak, ako si na ňu všetci spomíname.   

   Ing. Veronika Fedorová, zamestnankyňa OcÚ 
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Informácie o prevedených prácach v obci 
-  zamestnanci obce zabezpečovali zimnú údržbu miestnych a účelových komunikácií v obci a taktiež chodníkov 

pre chodcov, 

-  zamestnanci obce zabezpečujú separovaný zber v obci a prevádzku zberného dvora a kompostárne, 

- zamestnanci obce namontovali ďalšie dvojité plastové vchodové dvere so svetlíkmi do vestibulu kultúrneho domu, 

čiže vzniklo zádverie na zabránenie únikov tepla, vymenili vchodové dvere do knižnice za dvojité plastové a začali 

s pokladaním novej dlažby vo vestibule kultúrneho domu, 

- zamestnanci obce zateplili strop v sále Svadobky, odstránili časť steny, ktorá predeľovala sálu, prestavili skladové 

priestory a šatňu a všetko vymaľovali,  

- zamestnanci obce vyčistili od krovísk ovocný sad, ktorý sa nachádza na Hermanovskej ul. a pokračujú v čistení kory-

ta Hermanovského potoka od náletových drevín, 

- zamestnanci obce vyčistili okolie zberného dvora a kompostárne,  

- zamestnanci obce demontovali vianočnú výzdobu,  

- zamestnanci obce za pomoci členov Dobrovoľného hasičského zboru Bystré zabezpečujú pravidelné celoplošné 

testovanie obyvateľov obce Bystré, pričom pri každom testovaní dostane každý testovaný občan našej obce respirátor 

FFP2, obec taktiež bezplatne zabezpečila pre každého občana obce, ktorý k 31.12.2020 dovŕšil vek 60 a viac rokov 

3 ks respirátorov FFP2, obec zabezpečila dostatočný počet respirátorov FFP2 pre všetkých zamestnancov obce a ZŠ,     

- zamestnanci obce zabezpečujú všetky údržbárske práce v objektoch, ktoré patria obci a v ZŠ, 

- zamestnanci obce zabezpečujú celoštátne sčítanie domov a obyvateľov v obci,  

- obec zakúpila nové lavičky do parku, ktorý sa nachádza na Zemplínskej ulici a má rozpracované verejné obstaráva-

nie na kúpu vybavenia detského ihriska, ktoré vybrali riaditeľky MŠ a ZŠ,       

- obec Bystré si dňa 18.01.2021 pripomenula 76. výročie oslobodenia obce avšak z dôvodu pandémie ochorenia CO-

VID-19 sa pietneho aktu kladenia vencov k pamätníku padlým v II. svetovej vojne na Námestí svätého Urbana       

zúčastnili iba starosta obce a predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov      

v obci s tajomníkom. 

                     Ing. Veronika Fedorová, zamestnankyňa OcÚ 

Rekonštrukcia Domu služieb – Svadobka 

 
V roku 2019 bola našej obci poskytnutá dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 53 000 € na rekonštruk-

ciu Domu služieb – Svadobka. Z dotácie bola vykonaná re-

konštrukcia a zateplenie obvodového plášťa budovy a taktiež 

vymenené hlavné vchodové dvere. Rekonštrukciu vykonala 

spoločnosť Stell s. r. o. Vranov n/T., ktorá bola úspešným 

uchádzačom pri verejnom obstarávaní. Následne zamest-

nanci obce zateplili strop v sále Svadobky, odstránili časť 

steny, ktorá predeľovala sálu, prestavali skladové priestory 

a šatňu v Svadobke, ktoré budú slúžiť pre účastníkov osláv, 

svadieb a pod. Takto zrekonštruované priestory zamestnanci 

obce vymaľovali. Prenajímateľ Svadobky Peter Sabo – SA-

VELS začal s montážou klimatizácie.  

Realizáciou projektu sa zvýšila atraktivita obce a obecného 

majetku, znížila sa energetická náročnosť a prevádzkové 

náklady budovy a taktiež sa vytvorili podmienky pre skvalit-

ňovanie služieb spoločenského a rodinného významu         

pre obyvateľov obce a širokého okolia. 

        Ing. Štefánia Hobľáková, zamestnankyňa OcÚ 

 

Obec Bystré zakúpila ručné lisy, ktoré boli zamestnanca-

mi obce pripevnené na zberné nádoby na zber separova-

ného odpadu, ktoré sú rozmiestnené po obci. Ručné lisy 

slúžia občanom na stláčanie plastových fliaš pred ich 

vhodením do zbernej nádoby, aby tým predchádzali zby-

točnému rýchlemu naplneniu zberných nádob.  
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Zoznam daňových dlžníkov v našej obci 
 

Obec Bystré ako správca daní v zmysle § 52 ods. 2, písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria-

dok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajú-

ceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby   

1 600 €. 

Meno a priezvisko Adresa Nedoplatok 
 

Bolvan Vojtech  Pod Stavencom 404/54, Bystré 400,06 € 

Horňák Róbert Šarišská 106/11, Bystré 184,90 € 

Hrášok Igor Hermanovská 343/16, Bystré 193,51 € 

Dávid Emil, Dávidová Božena  Šarišská 60/52, Bystré 284,95 €  

Fiľo Jaroslav Pod Stavencom 545/57, Bystré 543,56 € 

Fiľová Danka Cementárenská 325/5, Bystré 356,11 € 

Gábor Dezider, starší a Gáborová Ľubuša Pod Stavencom 404/54, Bystré 305,30 € 

Gábor Dezider, mladší Pod Stavencom 404/54, Bystré 281,15 € 

Kirvejová Monika Cementárenská 302/8, Bystré 196,47 € 

Mitráš Ján Pod Stavencom 406/73, Bystré 220,46 € 

Mitráš Jozef Pod Stavencom 403/52, Bystré 197,29 € 

Mitráš Ladislav Šarišská 60/52, Bystré 328,58 € 

Mitráš Michal Pod Stavencom 458/71, Bystré 317,38 € 

Mitráš Michal Cementárenská 303/10, Bystré 527,15 € 

Mitráš Peter Pod Stavencom 546/51, Bystré 359,94 € 

Mitráš Peter Pod Stavencom 459/69, Bystré 160,68 € 

Mitráš Slavomír Pod Stavencom 406/73, Bystré 224,92 € 

Mitráš Stanislav Pod Stavencom 405/56, Bystré 297,21 € 

Mitráš Vladimír Cementárenská 310/14, Bystré 195,83 € 

Mitrášová Božena Pod Stavencom 459/69, Bystré 196,71 € 

Mitrášová Daniela Železničná 132/2, Bystré 315,26 € 

Mitrášová Eva Pod Stavencom 404/54, Bystré 275,76 € 

Mitrášová Jana Pod Stavencom 405/56, Bystré 180,74 € 

Mitrášová Ľubica Cementárenská 303/10, Bystré 251,62 € 

Pešta Dušan Cementárenská 310/14, Bystré 214,80 € 

Pešta Stanislav, starší Pod Stavencom 501/65, Bystré 210,05 € 

Pešta Stanislav, mladší Pod Stavencom 501/65, Bystré 160,60 € 

Peštová Božena Cementárenská 302/8, Bystré 182,76 € 

Siváková Eva Pod Stavencom 393/32, Bystré 148,63 € 

Siváková Kristína Pod Stavencom 393/32, Bystré 211,88 € 

Právnická osoba: J a K, s. r. o. Rovné, IČO: 36452475, nedoplatok: 3 537,98 € 

Obec ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov podľa § 4 ods. 3 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o sprá-

ve daní v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydala daňovú exekučnú výzvu aj neplatičom, 

ktorých zatiaľ celková výška nedoplatkov nepresiahla u fyzickej osoby sumu 160,00 €. Vzhľadom na to, že obec ako 

správca daní môže vydať exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu, daňovníkom, ktorí neuhradia do 15 dní 

nedoplatky, vydá obec exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu príslušnému oddeleniu policajného zboru. 

                           Ing. Miroslava Kobyľanová, zamestnankyňa OcÚ 

 

 

 

 

 

 

  

Obec Bystré spúšťa novú mobilnú aplikáciu s názvom ,,Miestny 

rozhlas v mobile", ktorú je možné stiahnuť si do svojho mobilu na 

webstránke našej obce www.obecbystre.sk. V tejto mobilnej aplikácii 

si budú môcť občania na svojom mobile vypočuť miestne oznamy     

a prečítať správy. Váš telefón vás teda upozorní na každý nový 

oznam, akciu či podujatie bez toho, aby ste surfovali po internete. 

 

 

http://www.obecbystre.sk/
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Po desiatich rokoch sa nielen v našej obci opäť 

uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

V termíne od 01.06.2020 do 12.02.2021 sa usku-

točnilo sčítanie domov a bytov, ktoré bolo oproti 

tomu poslednému sčítaniu iné, a to v tom, že bolo 

výlučne elektronické a bolo bez účasti obyvateľ-

stva. Domy a byty sčítavali poverení zamestnanci obce, ktorí využívali rôzne dostupné zdroje (údaje z katastra, eviden-

cie daní, registra adries, stavebnej agendy, ...).           

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením 

elektronického formulára mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky. To znamená, každý občan, ktorý má na Slovensku 

trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt vrátane občana Európskej únie a tiež cudzinci tretích krajín, ktorí majú povole-

ný pobyt oddelením cudzineckej polície. Obyvatelia sa sčítavali sami z pohodlia domova prostredníctvom webovej 

stránky www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Za každého neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa zbaveného 

spôsobilosti na právne úkony mal povinnosť vyplniť elektronický sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021, to znamená, že ak sa vo 

vašej domácnosti narodilo v roku 2021 dieťa - NESČÍTAVALO SA!!! Ale naopak, ak po 01.01.2021 niekto z vašej do-

mácnosti zomrel, túto osobu ste mali povinnosť SČÍTAŤ!!! 

 

V našej obci povinnosť samosčítania splnilo 97 % obyvateľov, čo je super!  

 
     Kvôli momentálnej epidemickej situácii bol posunutý termín sčítania obyvateľov za pomoci asistentov.    

Sčítanie za pomoci stacionárneho asistenta alebo mobilných asistentov bude možné využiť v termíne od 03.05.2021   

do 13.06.2021 (obdobie 6 týždňov). Pomoc stacionárneho asistenta v uvedenom termíne využijete tak, že OSOBNE 

navštívite KONTAKTNÉ MIESTO, ktoré je zriadené v budove obecného úradu v kancelárii prvého kontaktu na prízemí.  

O pomoc mobilných asistentov je potrebné požiadať telefonicky (057/445 21 44) v termíne od 03.05.2021, pričom mo-

bilný asistent v dohodnutý deň a čas navštívi občana, ktorý požiada o asistované sčítanie pomocou mobilného asisten-

ta. Mobilný asistent bude mať k dispozícii preukaz asistenta sčítania a vlastný tablet. 

Prioritne by mali o pomoc mobilného asistenta požiadať občania, ktorí spadajú do nižšie uvedených kategórií: 

• osoby bez pripojenia na internet, 

• seniori, osamelí seniori, osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach a osoby zdravotne indisponované, 

• obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Ďakujeme, že vám budúcnosť našej obce a našej krajiny nie je ľahostajná. 

 

Ing. Miroslava Kobyľanová, zamestnankyňa OcÚ

.
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„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.” 

        Jan Amos Komenský 
 

Fond na podporu umenia prispel Obecnej knižnici 

v Bystrom sumou 1 000 €, ktoré boli použité na nákup 

kníh pre deti i dospelých.  

Ak radi čítate, neváhajte a navštívte miestnu knižnicu, 

kde si môžete vybrať zo širokej ponuky kníh slovenskej          

a svetovej literatúry. 

 

Knižnica je otvorená 

 

 v stredu od  13.00 hod. do 17.00 hod., 

      v piatok od  13.00 hod. do 17.00 hod., 

      v sobotu od 10.00 hod. do 14.00 hod. 

 

Všetci ste srdečne vítaní! 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scitanie.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR1TVXFsWL-DzFjli00SujYl7PInYqVVHcFGJyVy_8hj3qWeHqcryq-3wWk&h=AT1bNt2lRkRsqSs7HykLxdbGhqzR3oUDxJES12m_lKNIAitLdP-1fZY_dfJyoDrvGXvzBVQnebp_28GmEYIeV9-rhY65gsOXK6fEAksJARUhgAZYFKN78kqqslBdbxUa&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT24nDjd9fFDPIZ7L3E2P5UU3zHLQG6ZbJkq-6HU_Sw3goS5yd1k83lnJQt_joBw4OgHnw2xWCeoVlBASvPu8T4xBuTsBnYwU5lT1m60oXXBPlqMrZcR0oPNo5YfcllnhtH3lIzRZvOBbPODWHQ4TzGADFJwJyDGNJr9__nQXmvrM4s6
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Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 

„Zachráňme spolu životy“ 

 

Na základe rozhodnutia vlády SR sa na celom území Slo-

venskej republiky od 19.01.2021 uskutočňuje celoplošné 

testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 

s názvom „Zachráňme spolu životy“.  

Z dôvodu potreby našich občanov preukazovať sa Potvrde-

ním o vykonaní testu a z dôvodu, aby sa minimalizovala 

mobilita občanov, sa v našej obci od 19.01.2021 preto kaž-

dý týždeň uskutočňuje v pravidelných intervaloch celoploš-

né testovanie. Boli určené dve mobilné odberové miesta 

(MOM), a to v hasičskej zbrojnici a na futbalovom štadióne.  

Celá príprava zabezpečenia celoplošného testovania a odberných miest je v kompetencii samosprávy, teda našej obce. 

V prvom rade bolo potrebné zabezpečiť z nášho pohľadu to najdôležitejšie, čiže zdravotnícky personál. Bez nich         

by sme predsa nemohli vykonať žiadne odbery. V našej obci sa nám podarilo zabezpečiť personál na testovanie (zdra-

votníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov - členovia DHZO), ktorí patria medzi občanov našej obce. 

Potrebné je vždy pre MOM zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky (dezinfekčné prostriedky, ochranné ob-

leky, rúška, rukavice, návleky na obuv), pripraviť priestory mobilných odberných miest (označenie, zabezpečovať pravi-

delnú dezinfekciu, tlač potvrdení o vykonaní testov, zoznamov, čísel, namontovať osvetlenie, ...), oznámiť občanom 

miesto a čas testovania a zabezpečiť odvoz biologického odpadu po testovaní. To všetko stálo našu obec nemalé fi-

nančné prostriedky, teraz už iba čakáme na ich priebežnú refundáciu. V priebehu 14 týždňov celoplošného testovania, 

teda od 22.01.2021 bolo v našej obci vykonaných: 

MOM č. 1 futbalový štadión – 7 334 testov z toho 24 pozitívnych osôb 

MOM č. 2 hasičská zbrojnica – 7 729 testov z toho 15 pozitívnych osôb   

Spolu: 15 063 testov  

V mene celej našej obce chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa usilujú o dosiahnutie bezproblémového celo-

plošného testovania. 

Ing. Veronika Fedorová, zamestnankyňa OcÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná pekáreň v prenájme 
 

Obecný podnik služieb, s. r. o. Bystré od svojho založenia v roku 2003 prevádzkoval obecnú pekáreň. Pekáreň udržia-

vala zamestnanosť v obci, ale netvorila pre podnik žiaden zisk, iba stratu. Bolo  to pre narastajúce náklady a klesajúcu 

výrobu. Byť v podnikaní v „červených číslach“ nie je nič príjemné, ale podnik sa nevzdával. Snažil sa svoje náklady 

znížiť čo možno najviac, pričom sa stále myslelo na to, aby to nebolo na úkor kvality. Strata pekárne sa vyrovnávala 

inou činnosťou Obecného podniku, a to vývozom komunálneho odpadu, poskytovaním služieb pre iné obce, právnické 

a fyzické osoby. Obecný podnik taktiež využíval rôzne dotácie, ktoré štát poskytoval na zvýšenie zamestnanosti.        

Aj napriek vynaloženému úsiliu sa nepodarilo dostať pekáreň zo straty. Pravidelne sa zvyšujúca minimálna mzda, 

príplatky za nočnú prácu, prácu cez víkend a sviatok, klesajúci odbyt, pretože ľudia kupujú menej chleba a v každej 

väčšej obchodnej prevádzke sa nachádza nejaká pekáreň, rastúca konkurencia, zvyšujúce sa ceny surovín a energií, 

pričom ceny výrobkov stúpajú pomaly alebo vôbec. Kvôli tomu sa nedarilo znížiť náklady, a tak sa podnik rozhodol dať 

pekáreň do prenájmu. Pre podnik by bolo veľmi neefektívne až likvidačné ďalej v takejto situácii držať pekáreň 

v prevádzke. Začala by narastať strata celého podniku  a obchodná spoločnosť bola už zo zákona založená za účelom 

vytvárania zisku. Keby podnik nevykonával iné činnosti a nevyužíval rôzne projekty na  podporu zamestnanosti,       

tak mesačná strata pekárne pri takom stave pracovníkov by dosiahla úroveň 10 200 €. Dotovať stratovú spoločnosť je 

protizákonné.  

Z uvedených dôvodov Obecné zastupiteľstvo obce Bystré na svojom zasadnutí dňa 30.09.2020 uznesením číslo 

144/2020 schválilo Obecnému podniku služieb, s. r. o. Bystré  súhlas na prenájom obecnej pekárne, a to                   

od 01.01.2021. Následne podnik uverejnil inzerát s ponukou na prenájom priestorov pekárne v tlači a na internete. 

Záujem o prenájom mohol prejaviť každý. O prenájom požiadala spoločnosť ABZEL, s .r. o. - Bužová Anna, ktorá pe-

káreň aj v súčasnosti prevádzkuje, a tak ponuka čerstvého chleba a pekárenských výrobkov v našej obci neprestala. 

Ročný nájom za pekáreň je vo výške 4 320 eur.  

                      Beáta Rozkošová, zamestnankyňa OcÚ 
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ČO JE NOVÉ V RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI  

SV. URBANA V BYSTROM? 
 

Požehnanie nového erbu a zástavy farnosti 

V sobotu 22. mája 2021 sa vo farnosti Bystré konala výročná odpustová slávnosť svätého pápeža a mučeníka Urba-

na, patróna farského kostola. Slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval a v kázni sa veriacim prihovoril niekdajší 

duchovný správca farnosti vdp. Miloslav Janovčík, toho času na dôchodku v Sobranciach. Súčasný farský administrá-

tor Mgr. Branislav Polča pri svätej omši verejne prečítal erbovú listinu (armáles), čím veriacim predstavil nový erb far-

nosti, ktorého autorom je PhDr. Ladislav Vrtel, herold Slovenska. Miestny duchovný otec potom slávnostne požehnal 

erb a zástavu farnosti.  

Nový erb Farnosti sv. Urbana v Bystrom zapísaný v Heraldickom registri má túto podobu: Zo spodného okraja červe-

ného štítu vyrastajúca zlatá biskupská berla ovinutá zeleným vini-

čom, hore s dvoma listami a dvoma zlatými strapcami hrozna; na 

listoch stojace dva privrátené strieborné prilietajúce holúbky 

v zlatej zbroji, nad tým všetkým zlatá mušľa. Nad štítom sa vznáša 

čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom         

na čiernej šnúre. 

Znamenie erbu pozostáva zo symboliky všetkých troch kostolov 

vo farnosti. Viničom ovinutá biskupská berla symbolicky pripomína 

svätého Urbana, patróna farnosti v Bystrom, dva vtáčiky poukazu-

jú na svätého Františka z Assisi, patróna nového kostola na Sídli-

sku, a zlatá mušľa je atribútom svätého apoštola Jakuba Staršie-

ho, patróna filiálneho kostola v Hermanovciach nad Topľou. Čer-

vená farba štítu odkazuje na mučenícku smrť svätého Urbana       

i svätého Jakuba. Čierny kňazský klobúk, na každej strane 

s jedným strapcom na čiernej šnúre, označuje podľa pravidiel 

cirkevnej heraldiky, erb farnosti. 

Na konci slávnostnej odpustovej svätej omše sa kňazi spolu s veriacimi pomodlili Modlitbu Jubilejného roku farnosti, 

ktorý vyvrcholí na začiatku decembra tohto roku pri oslave 30. výročia zriadenia Farnosti sv. Urbana v Bystrom. 

Reštaurovanie gotického portálu a okenného ostenia 

Na farskom Kostole sv. Urbana, ktorý bol postavený koncom 14. storočia, už druhý rok prebiehajú stavebné práce na 

renovácii fasády veže a lode kostola. Okrem toho sa vykonal odborný reš-

taurátorský výskum pôvodného kamenného gotického portálu na južnej ste-

ne a okenného ostenia na východnej strane, ktorý vykonáva Mgr. art. Pavol 

Hromo. Pieskovcový gotický portál a okenné ostenie sa odkrylo, bolo očiste-

né od sekundárnych vápenných náterov a napustené organokremičitanmi. 

Vybrala sa kamenná zamurovka, ktorá sa však vráti takmer do pôvodného 

stavu, ale tak, aby kamenný gotický 

portál a okenné ostenie dominantne 

vystupovalo, bolo architektonicky pri-

znané a vizuálne prezentované. 

V krátkom čase sa do reštaurovaného 

kamenného gotického portálu na juž-

nej strane fasády farského Kostola sv. 

Urbana v Bystrom vloží a zamuruje 

nerezová časová schránka, do ktorej sa ako odkaz našich čias pre budúce ge-

nerácie uloží na pamiatku historický dokument o našej dobe, v ktorej žijeme a 

o našej obci a farnosti, kde žijeme. V uzavretej časovej schránke sa bude ešte 

nachádzať vyhlásenie a Modlitba Jubilejného roku farnosti, dve čísla farského 

listu Urbanov hlas a erb farnosti. 

 

Mgr. Branislav Polča, farský administrátor 

 

Pán Boh sa nenechá testovať! 

Mt 4,7: Ježiš mu povedal: „Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“ 
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Milí čitatelia, 

veľkomestá majú svoje ukážkové štvrte, ktoré rád navštívi každý turista. Sú krásne vo dne i v noci. Sú udržiavané 

a hlavne bezpečné. To sú tie časti, kde chcú bývať celebrity. A potom sú tzv. „NO GO“ zóny, ktorým sa odporúča vy-

hnúť aj cez deň. Že ide o vážne nebezpečné zóny som pochopil z videí istého youtubera, ktorý pravidelne uverejňuje 

krásy a zaujímavosti kalifornského Los Angeles. Otvorene povedal, že nočné videá v štvrti SkidRow nebude natáčať, 

pretože to považuje za vyslovene nemúdre a nebezpečné. A keď si na to netrúfne on, fitness tréner s vypracovaným 

telom kulturistu, s vyšším sebavedomím a schopnosťou sa brániť, potom považujem za samozrejmé, že si na to netrúf-

ne väčšina miestnych obyvateľov či turistov. Nevadí. Nepotrebujú to k životu, nepôjdu tam, vyhnú sa nebezpečenstvu 

zďaleka. Oželejú, že nevideli všetky mestské štvrte. „Nebudem dráždiť kobru bosou nohou,“ povie si bežný človek,     

keď stojí pred nebezpečenstvom, ktorému sa dá vyhnúť. Nie je žiadnym tajomstvom, že Pán Boh povedal ľuďom,             

aby sa hlúpo nerútili do nebezpečných situácií, keď nie sú nutne potrebné pre naplnenie zmyslu pozemského života. 

A hlavne, aby si pri tom naivne nemysleli, že Boh je povinný ich vyťahovať z každého nebezpečenstva, v ktorom         

sa ocitnú kvôli svojim nerozvážnym rozhodnutiam. „Nebudeš pokúšať!“ To znamená naschvál nevyhľadávať situácie, 

ktorými by som testoval, či Pán Boh naozaj splní svoje slovo a ochráni svojich veriacich. A ak by ma neochránil, mal     

by som možnosť zlorečiť mu, lebo si dovolil ma nechrániť. Trebárs sa v noci budem prechádzať po nebezpečnej štvrti 

na očiach všetkým kriminálnikom a v hlave si budem myslieť: „Boh ma musí chrániť, veď som veriaci!“ To je nerozumné 

pokúšanie Pána, ktoré sa môže skončiť nepríjemnou životnou lekciou. Boha nemožno manipulovať. 

Jestvuje veľa kníh, ktoré z biblického hľadiska popisujú zmysel života na Zemi. Obsiahnuť zmysel života pár vetami     

nie je jednoduché, ale tieto body považujem za výstižné zhrnutie: 

MOJA HODNOTA: Žijem, lebo ma tu Boh chcel mať, aby mi ukázal všetku svoju lásku a dobrotu. 

MOJA IDENTITA: Žijem, aby som sa podobal Kristovi, uctieval ho a žil v súlade s jeho evanjeliom. 

MOJE SPOLOČENSTVO: Žijem, aby som zakúšal vzťah s inými ľuďmi, zdieľal s nimi život, obohatil ich a v dobrom 

ovplyvnil. 

MOJA ÚLOHA: Žijem, aby som sa s ľuďmi podelil o všetky Božie hodnoty, najmä o Kristovo evanjelium, mocné spasiť 

človeka. 

MOJA SEBAREFLEXIA: Žijem, aby som sa zo všetkých duchovných i svetských skúseností naučil byť lepším člove-

kom, kresťanom, manželom, otcom, kolegom, susedom, atď. 

MOJA BUDÚCNOSŤ: Žijem, aby som raz bol oslávený v Božom kráľovstve a zdieľal s Ním a so zachránenými ten naj-

kvalitnejší život. 

Prečo to spomínam? Lebo som presvedčený, že vystavovať sa nebezpečenstvu a pritom sa plne spoliehať na  

Božiu ochranu môžeme iba vtedy, ak ide o naozaj zásadné veci, ktoré súvisia so zmyslom života. Ak sa hrniem          

do nebezpečenstva pre malichernosti (trebárs mať fotku s medveďom) a myslím si, že Pán Boh je povinný ma chrániť, 

pokúšam tým Boha a hreším proti nemu. Ale ak som v ohrození trebárs kvôli tomu, že som sa stal kresťanom alebo 

preto, že chcem šíriť mier a dobro, alebo preto, že som sa podelil o evanjelium s ľuďmi, ktorí nenávidia kresťanov, mô-

žem sa na Božiu ochranu spoliehať právom, lebo je to Jemu milé. Takéto nebezpečenstvo patrí k zmyslu nášho života 

a zhrešili by sme práve vtedy, ak by sme sa tomu vyhli kvôli strachu z nebezpečenstva. 

Z tohto pohľadu nechápem vieru ľudí, ktorí si ešte počas prvej vlny pandémie v preplnenom vlaku zvesili rúška na bra-

dy. Vlak bol pritom tak plný, že revízor ledva prešiel pomedzi pasažierov. Ak si myslia, že Boh je povinný ich chrániť 

a nerozumne sa ohrozujú, pokúšajú Ho a hrešia. Ak ľudia cestujú na dovolenky do nebezpečných krajín, kde sa turis-

tom neodporúča cestovať kvôli teroristickým útokom, únosom či vysokej kriminalite, a myslia si, že sa im nič nemôže 

stať, lebo Pán Boh ich musí chrániť, pokúšajú Ho. Jeden môj známy, brat v Kristu, sa dozvedel, že na letisku v jednej 

blízkovýchodnej krajine sa odpálil samovražedný atentátnik len pár dní potom, ako on z toho letiska odletel na konci 

svojej dovolenky. Desiatky mŕtvych, medzi ktorými mohol byť aj on. 

Avšak čo najviac nechápem je pohŕdanie vzdelaním a s tým spojená naivná viera, že veriacemu je to k ničomu, le-

bo Pán Boh sa postará o všetko a budeme mať lepší život ako tí, čo zbytočne mrhajú časom nad knihami. Nie, Pán Boh 

nebude požehnávať našu lenivosť, ľahkovážnosť a prehnané sebavedomie. Za vysmievanie tých, ktorí sa v živote sna-

žia, nás Pán Boh neodmení dobre platenou prácou a šťastným osobným životom. Ako chceme obstáť vo svete plnom 

zla a zvodov na hriech, keď odmietame študovať Bibliu a myslíme si, že je to kniha pre fanatikov? Ako chceme naplniť 

zmysel života, keď do svojho duchovného a osobnostného rastu odmietame investovať čas a peniaze, neprečítame si 

jedinú knihu o tom, ako byť lepší manžel, rodič, človek? Iný brat v Kristu mi povedal: „Duch svätý ma všetko naučí.“ 

Obávam sa, že skôr nám uštedrí poriadnu životnú lekciu, aby sme sa trochu pokorili a prestali sa považovať za nedo-

tknuteľných. Nie, Pán Boh nie je povinný nás vždy a všade chrániť. A ak veci dopadnú zle, nezvaľuj na svojho Tvorcu, 

že sa ti nepodriadil a neurobil, ako si chcel. Pán Boh tu nie je na to, aby sme testovali až do akých extrémnych situácií 

môže človek ľahkovážne vojsť a ešte stále zakúšať Božiu ochranu. Našou úlohou nie je ho skúšať, ale poslúchať. A to 

je ten zásadný rozdiel medzi vierou orientovanou na seba a ľudské sny a skutočnou biblickou vierou založenou na dô-

vere a podriadení sa Bohu. 

          Mgr. Marek Ivan, evanjelický farár 
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Ako sme to zvládli u nás... 
 

Tak ako celú krajinu a ako aj mnohé prevádzky zasiahli opatrenia kvôli šíreniu ochorenia COVID-19, aj v predškolských 

zariadeniach vznikli opatrenia, ktoré sme aj v našej materskej škole dodržiavali. Dodržiavali sme ich všetci...deti, (ktoré 

si na ne veľmi rýchlo zvykli), zamestnanci a aj rodičia. Myslíme si, že aj vďaka tomu sa nám podarilo vyhnúť sa celo-

školskej karanténe (aspoň doposiaľ). Veríme, že takto to aj zostane. Opatrenia nás síce obmedzili v niektorých aktivi-

tách, ale život sa v materskej škole nezastavil. Robili sme všetko preto, aby nám tu bolo veselo a dobre. Pripomenuli 

sme si veľkonočné sviatky aj privítanie jari a Deň matiek. Nachystali sme darčeky pre mamičky a  videopozdrav... pri-

spôsobili sme sa. Ani naši predškoláci ne-

zostali so slávnostným zápisom do základ-

nej školy bez slávnosti.  Zápis do základnej 

školy prebiehal elektronicky, ale pre našich 

predškolákov bol predsa slávnostný zápis 

pripravený. Bolo to prekvapenie, o ktorom 

ani netušili, no užili si ho.  

V závere sa chceme poďakovať aj p. sta-

rostovi (zriaďovateľovi MŠ) za to, že sme 

mohli bez problémov dodržiavať aj opatre-

nia, ktoré sa týkali dezinfekcie či hygienic-

kých pomôcok. Zabezpečil jej dostatok.  

Čo si chceme v závere školského roka 

2020/2021 popriať? Snáď len to, aby sme 

v pohode a v zdraví tento školský rok ukon-

čili a nový už začali bez akýchkoľvek opat-

rení. 

     Mgr. Mária Kubová, riaditeľka MŠ 311

      

Život v materskej škole počas pandémie COVID-19 

V malebnej dedinke Bystré sa nachádza naša malá, no aktívnym životom prekypujúca Materská škola 172. Začiatkom 

roka sa postupne začala opäť zhoršovať epidemická situácia nielen na Slovensku, ale aj  vo väčšine európskych krajín. 

Žiaľ, zvyšujúci sa trend pozitívnych prípadov COVID-19 neobišiel ani našu obec. Našu materskú školu mohli navštevo-

vať len deti rodičov, ktorí pracovali v prvej línii, pretože sme sa museli aj my riadiť opatreniami, ktoré vydal RÚVZ Vra-

nov n/T. Platila povinnosť pre zamestnancov škôl a školských zariadení aj pre zákonných zástupcov maloletých detí     

a žiakov preukázať sa negatívnym výsledkom testu pred nástupom na pracovisko a nástupom dieťaťa do MŠ. Testova-

nie uvedených osôb bolo zabezpečené v súčinnosti so zriaďovateľom školy v rámci testovania obyvateľov našej obce. 

Sme veľmi radi, že nám obec vychádzala aj v tomto smere v ústrety a rodičia a zamestnanci školy nemuseli kvôli testo-

vaniu cestovať mimo obec. Ďakujeme obecnému úradu aj za zakúpenie dezinfekčných prostriedkov pre našu MŠ. Na-

priek týmto opatreniam pracujeme spolu s našimi detičkami v dobrej nálade. Mesiac marec je venovaný knihám, a preto 

si deti mohli priniesť svoju obľúbenú rozprávkovú knihu, z ktorej sme si dennodenne čítali rôzne rozprávky. V apríli sme 

spoločne maľovali veľkonočné vajíčka, ktorými sme si vyzdobili vstupnú chodbu do našej materskej školy. Príchodom 

jari a teplejšieho slniečka sme si začali skrášľovať školský dvor či už kvetinovými záhonmi, ale aj  kosením trávy. Týmto 

by sme sa chceli poďakovať obci Bystré za zakúpenie novej kosačky pre našu MŠ. Vzhľadom na to, že nám epidemic-

ká situácia neumožnila slávnostný zápis našich budúcich prváčikov do základnej školy, zápis prebiehal elektronicky,     

v čase od 01.04.2021 do 30.04.2021. Pretože druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám a epidemická situácia nám 

tento rok nedovolila pozvať naše mamičky na triednu besiedku, naučili sme sa aspoň krátke básničky a pesničky, kto-

rými sme ich potešili na školskom dvore a odovzdali im malý darček darovaný s láskou. Veríme, že tento školský rok 

ukončíme v zdraví a našim budúcim prváčikom prajeme čo najlepšie výsledky v škole. 

  Bc. Anna Reváková, riaditeľka MŠ 172 
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Základná škola nebola úplne prázdna 

 
Kto by to bol povedal?! Za normálnych okolností je dvadsaťpäť 

detí v jednej triede, v januári ich bolo dokopy osem v celej škole. 

Vyučovanie po vianočných prázdninách pokračovalo len pre deti 

rodičov z kritických infraštruktúr či tých, ktorí nemohli mať home-

office.  

Kým predtým by nás v základnej škole vítal džavot detí utekajú-

cich po chodbe, teraz to bolo takmer absolútne ticho 

a dezinfekčný prostriedok. Všetky tieto deti v Základnej škole 

Bystré sa s prehľadom zmestili do dvoch tried.   

Osem detí bolo rozdelených do skupín, ktorým vzdelávanie za-

bezpečovali pedagogickí zamestnanci. Tým, že v skupinách sa nachádzali rôzne triedy s rôznymi rozvrhmi 

a úlohami, práca si vyžadovala väčšiu organizáciu. Asistentky 

a vychovávateľka zabezpečovali bezproblémové pripájanie sa detí 

na dištančné vzdelávanie, ale aj asistenciu s domácimi úlohami. 

Okrem úloh pridelených vyučujúcimi týchto žiakov boli pre nich 

pripravené aj rôzne aktivity na spestrenie dňa v škole. Po vyučo-

vaní nasledovali činnosti v ŠKD či pobyt na školskom dvore,      

kde sa mohli vyšantiť v čerstvo napadnutom snehu. 

          

           Mgr. Jana Bubnárová 

COVID-19 opäť zavrel školy 

 
Zo dňa na deň COVID-19 zavrel školy na celom Slovensku. Našťastie prezenčné vyučovanie na 1. stupni v našej ško-

le pokračovalo. Zvykli sme si na nové protipandemické opatrenia: R-O-R – rúška, odstup a dezinfekciu na každom 

kroku. Výučbu sme postupne prispôsobovali zmeneným podmienkam.  Aj napriek tomu, že sme si nemohli spolu za-

športovať alebo zaspievať, dopriali sme si viac času na hru a rozvíjanie vzájomných vzťahov. Komunikáciu s rodičmi 

sme boli nútení presunúť do online priestoru, čo sme spoločnými silami úspešne zvládli.  

V januári sa aj mladší žiaci popasovali s dištančnou výučbou. Vďaka ochote a trpezlivosti rodičov sme dokázali fungo-

vať aj takýmto spôsobom. Deťom rodičov z kritickej infraštruktúry bolo umožnené prezenčné vyučovanie v školskom 

klube pod vedením pani vychovávateľky a asistentiek.  

Február nám opäť otvoril bránu školy. Obec Bystré – OcÚ, pod vedením p. starostu PhDr. Ľubomíra Hrehu, znovu 

podala pomocnú ruku svojim občanom. Školské spoje, ktoré boli zrušené,  nahradili obecnou dodávkou. Takýto spô-

sob dopravy sa našim žiakom veľmi páčil. Aj týmto spôsobom sa chceme p. starostovi za bezpečné zabezpečenie 

dovozu a odvozu žiakov do školy a zo školy veľmi pekne poďakovať. 

Postupne sa k nám do školy vrátili aj starší žiaci, a to je náznakom toho, že sa náš život pomaly, ale isto vracia           

do starých koľají. Veríme, že to vydrží do konca školského roka. Ale je to na zodpovednosti nás všetkých.  

                        Mgr. Beáta Vasiľovová 

 

 

Školský spoj 

Naša obec kvôli zrušeným autobusovým spo-

jom a predovšetkým kvôli bezpečnosti žiakov 

zabezpečovala od 08.02.2021 po dobu cca  

jedného mesiaca odvoz žiakov 1. –  4. ročníka 

smerom z „dediny“ do  základnej školy        

a po vyučovaní aj naspäť. Odvoz žiakov bol 

zabezpečený obecnou dodávkou s označením 

„školský spoj“. 
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Lavice sa znova zaplnili 
 

Žiaci druhého stupňa ZŠ začali aj druhý polrok školského roka 2020/2021 spoza počítačov, mobilov či tabletov. Vzdelá-

vanie presunuté do online sveta je náročnejšie, avšak všetci sme sa s tým popasovali a pracovali na tom, aby bolo      

čo najefektívnejšie. Žiaci sa naďalej pravidelne pripájali na online hodiny, pracovali na zadaných úlohách či overovali 

svoje vedomosti prostredníctvom elektronických testov. Niektoré triedy absolvovali aj online besedu so šéfredaktorkou 

časopisu Zdravie či s tvorcami filmu Loli paradička. 

Aj keď dištančné vzdelávanie žiaci zvládli, potešili sme sa, keď sa pandemická situácia na Slovensku začala zlepšovať. 

Verili sme, že sa všetci onedlho stretneme aj naživo. Koncom apríla sa brána školy postupne otvorila pre všetkých žia-

kov. Aby prechod z dištančnej výučby na prezenčnú nebol pre žiakov taký náročný, ministerstvo školstva pripravilo dvoj-

týždňový adaptačný plán vzdelávania. Žiaci mali možnosť znova si privyknúť na prezenčný spôsob výučby, na fungova-

nie v triede s učiteľmi i spolužiakmi. Veľa času strávili s triednymi učiteľmi, s ktorými realizovali aktivity zamerané na 

rozvoj komunikácie, tolerancie či empatie. Počas tohto obdobia sa nepísali písomky a neznámkovalo sa.  

Aby sme sa v škole cítili bezpečne, dbáme aj naďalej na dodržiavanie protiepidemických opatrení. Samozrejmosťou     

je ranný zdravotný filter, prekrytie dýchacích ciest rúškom či respirátorom a pravidelné dezinfikovanie rúk i priestorov 

školy. Dúfame, že tento školský rok dokončíme spoločne, lebo spolu je nám lepšie! 

     Mgr. Mária Kačmárová 

 

Programovanie môže byť zábava 

  
    Digitálne technológie sú dôležitou súčasťou nášho života, zasahujú 

takmer do všetkých jeho oblastí, vedia nám významne uľahčiť život.    

Už dnes je jasné, že digitálne zručnosti budú nevyhnutné pre uplatnenie 

sa na trhu práce v budúcnosti. Vzniknú úplne nové pozície, ktoré          

si dnes možno ani nevieme predstaviť, a ktoré budú vyžadovať nové 

digitálne zručnosti. Na správne, bezpečné a efektívne využívanie infor-

matických systémov je potrebné chápať základným informatickým prin-

cípom, teda aj programovaniu. Žiakov však často programovanie odrá-

dza, považujú ho za náročné. Jednou z možností, ako zvýšiť záujem 

žiakov o programovanie, je rozvíjať ich schopnosti a zručnosti riešením úloh, používaním modelov prepojenia hardvéru 

a softvéru.  

Slovak Telecom v spolupráci s partnermi Aj ty v IT a OZ SPy spustil na Slovensku vzdelávací projekt ENTER. Naša 

základná škola uspela v tomto projekte a z nadačného fondu Telecom pri nadácii Pontis získala grant vo výške 840€   

na zakúpenie mikro:bitov. A čo je mikro:bit? Je to špeciálny 

mikropočítač, ktorý v roku 2016 vyvinula televízia BBC    

na podporu programovania na hodinách informatiky         

vo Veľkej Británii. Na základnej doske sú dva porty, 25 

LED diód, 2 tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko 

ďalších senzorov. Cieľom projektu je sprístupniť žiakom 

druhého stupňa hravou a interaktívnou formou svet digitál-

nych technológii a programovania prostredníctvom mik-

ro:bitov. Aktivitami v rámci projektu chceme u žiakov rozví-

jať ich kompetencie v oblasti digitálnych technológií, naučiť 

ich algoritmicky a logicky myslieť. 

S realizáciou projektu sme začali v tomto roku, keď pan-

démia koronavírusu vo veľkej miere ovplyvnila aj formu 

vzdelávania. Vyučovanie žiakov sa presunulo do online 

priestoru – vytvorili sme online učebňu –mikro:bitclasroom. 

Žiaci namiesto hardvéru pracovali so simulátorom mikro:bitu v editore MakeCode od spoločnosti Microsoft. Naprogra-

movali si digitálnu menovku, animácie, hod kockou, počítadlo ľudí, krokomer, hru – kameň, papier, nožnice. Veľa zaují-

mavých úloh nás ešte len čaká.   

Záštitu nad vzdelávaním detí pomocou micro:bitu prevzali aj známe tváre internetu, GoGo a Patra Bene. Populárne 

tváre internetu chcú deťom ukázať, že programovanie je naozaj pre každého a že kreativita nepozná hranice. Čas sa dá 

tráviť aj efektívnejšie, nie iba swajpovaním po obrazovke.  

Ing. Jelena Virbová 
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Úspechy žiakov ZŠ Bystré v školskom roku 2020/2021 

Aj keď veľkú časť tohto školského roka boli žiaci doma a vzdelávali sa dištančne, napriek tomu nezaháľali, tvorili, 

zapájali sa do mnohých súťaží, o čom svedčia ich úspechy a rozsiahla výtvarná a literárna tvorba. Všetkým oceneným 

srdečne blahoželáme a vám ponúkame možnosť začítať sa do niektorých žiackych prác.  

Hlovíkova litera 
Poézia 
Zlaté pásmo - Veronika Kučinská, 7.b, Mária Virbová, 7.b 
Strieborné pásmo - Anastázia Novotná, 4.a, Ema Lenďáková, 7.b, Karin Petríková, 8.b 
Bronzové pásmo - Ema Lenďáková, 7.b, Simona Tutková, 7.b, Anastázia Novotná, 4.a 
Próza 
Zlaté pásmo - Anastázia Novotná, 4.a 
V tejto súťaži sa umiestnili aj žiačky, ktoré v minulom školskom roku ukončili vzdelávanie v našej škole - Diana Molitori-
sová - bronzové pásmo (próza), Kristína Kačkošová - strieborné pásmo (próza), bronzové pásmo (poézia) 
Čítačka s písačkou 
1. miesto - Anastázia Novotná, 4.a, Mária Virbová, 7.b 
3. miesto - Ema Lenďáková, 7.b 
V tejto súťaži získala 2. miesto aj Kristína Kačkošová, ktorá v minulom šk. roku ukončila vzdelávanie v našej škole. 
Čitko - čitateľský klub Slovart 
ocenenie: Anastázia Novotná, 4.a, Karin Demčáková, 6.a 
Hovorme o jedle - celoslovenská súťaž 
1. miesto: Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré, Prešovský kraj 
Ahoj, včielka - literárna súťaž 
ocenenie: Timea Klimovská, 5.b, Anastázia Novotná, 4.a 
Pytagoriáda - školské kolo - úspešní riešitelia 
P3 - Filip Gajdoš, 3.a, Klára Andreková, 3.a, Tobiáš Hobľák, 3.a 
P4 - Timea Hrehová, 4.a, Šimon Hreha, 4.a, Anastázia Novotná, 4.a, Viktória Fedorová, 4.a, Nela Budová, 4.a, Ela 
Dziváková, 4.a, Šimon Glod, 4.a, Marcela Vavreková, 4.a, Martina Džamová, 4.a 
P5 - Emma Mičková, 5.b 
P6 - Richard Peľak, 6.b, Karin Demčáková, 6.a, Laura Filičková, 6.a, Daniela Marenčínová, 6.b, Jakub Vaško, 6.a, Kris-
tína Kubová, 6.b, Nella Hajníková, 6.a 
P7 - Peter Bednár, 7.a, Martin Haľko, 7.a, Ema Lenďáková, 7.b 
P8 - Samuel Sabol, 8.b, Simona Kovaľová, 8.b 
Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo 
1. miesto - Peter Bednár, 7.a 
Prehliadka prednesov regionálnych povestí - HZK VT 
Zlaté pásmo - Anastázia Novotná, 4.a 
Strieborné pásmo - Filip Gajdoš, 3.a, Timotej Katica, 7.b, Ema Katicová, 5.a, Patrik Leško, 2.a, Slávka Ivanová, 2.a, Zita 
Kubová, 2.a, Sebastián Krivák, 2.a 
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu - HZK VT 
1. miesto - Šimon Kuba, 9.a 
3. miesto - Nina Idesová, 9.a 
čestné uznanie – Bibiana Foltinová, 9.a, Mária Marenčinová, 5.b 
Chemická olympiáda - okresné kolo 
3. miesto - Patrik Hric, 9.a 
úspešní riešitelia: 5. miesto - Nina Idesová, 9.a,  7. miesto - Dominik Fečo, 9.a  
MAT X - počítanie netradičných matematických príkladov - celoštátna súťaž 
10. miesto - Nina Idesová, Veronika Timková, Dominik Fečo, Patrik Hric, 9.a 
GALÉRIA TALENTOV - celoslovenská súťaž (próza) 
1. miesto - Nela Juhaščíková, 9.a 
Pytagoriáda - okresné kolo VT - úspešní riešitelia 
P3 - Klára Andreková, 3.a  
P4 - Anastázia Novotná, 4.a, Timea Hrehová, 4.a, Šimon Pavol Hreha, 4.a 
P5 - Emma Mičková, 5.b 
P6 - Richard Peľák, 6.b 
P7 - Martin Haľko, 7.a 
Voda, môj modrý klenot (VVS, a. s.) - literárna súťaž 
1. miesto - Anastázia Novotná, 4.a 
Naši susedia - Svet pod vodou - medzinárodná výtvarná súťaž 
1. miesto - Karin Pavelicová, 7.a 
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 
1. miesto (próza) – Anastázia Novotná, 4.a    
Talenty 2021 – populárna pieseň  

Bronzové pásmo – Anastázia Novotná, 4.a 
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Dištančné učenie 
 
Prišla k nám doba ťažká, 
na pleciach nás netrápi taška ťažká. 
Počítač nahradil naše učebnice, 
dlho nesadli sme si do lavice. 
 
Pani učiteľka nás cez Teams vyvoláva, 
k riešeniu úloh v Maxíku stále nahovára. 
 
    Filip Gajdoš, 3.a 

        Moje učenie doma 
 

Každé ráno vstanem, 
k počítaču sadnem. 

Ešte predtým umyť a najesť sa 
a už bežím pripojiť sa. 

 
Zošity si pripravím, 

všetkých pekne pozdravím. 
Učíme sa každý deň, 

násobilku nezabudnem. 
 

Aj vybrané slová zopakujem 
a pekne ich vymenujem. 
Do školy sa veru teším a 
k Maxíku rýchlo bežím. 

 
       Przemek Zawadzki, 3.a 

 

Deň Zeme 
 
Zem je naše srdiečko, 
krásne ako slniečko. 
 
Žltá, modrá, zelená, 
Zem je takto farebná. 
 
Srnky, pávy, vtáky, plazy, 
živočíchy sú tu s nami. 
 
Vtáčiky nám spievajú, 
hlasivky snáď tiež majú. 
 
Zem je stále guľatá, 
znesie aj trošku blata. 
 
Máme ju mať stále radi, 
musíme ju všetci chrániť, dámy a páni. 

 
Ela Dziváková, 4.a 

 

Učiteľom 
 
Život v škole je vďaka nim pecka, 
chcem sa im poďakovať, obdivne zatlieskať. 
Veď nás učia celý rok 
a tajne sledujú každý náš krok. 
 
Milí naši učitelia, dobráci, 
hoc niekedy sme pri Vás neboráci, 
učíte nás od pondelka do piatku, 
do školského roka konca, od jeho začiatku. 
 
Chcem sa Vám dnes poďakovať 
a tiež veľkú úctu vzdať. 
Za všetkých žiakov našej školy 
obrovskú pochvalu Vám dať. 
 
Že nás stále skúšate, 
že nás na súťaže posielate, 
že za nami stojíte, 
že nás vždy podržíte... 
 
Hoci sme niekedy zlí, neposlušní, 
aspoň Vy ste na nás slušní. 
Za to všetko, veru tak, 
pochvalu tu budete mať. 
 
                            Anastázia Novotná, 4.a 
 

Deň Zeme 
 
Deň Zeme už nebude taký ako bol, 
lebo z Číny prišiel vírus ako mor. 
No Zem sa trochu vyčistila, 
keď pandémia ľuďom vychádzky obmedzila. 
 
Chodíme viac na turistiku do prírody 
a používame dopravný prostriedok – nohy. 
Naša Zem sa z toho teší, 
že je celý svet čistejší. 

 
  Šimon Glod, 4.a 
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Jar 
 
 Bola raz jedna jar a tá si pomyslela, že poteší deti prvými púčikmi na stromoch, prvými kvetmi na zemi. Keď vyšli deti 
von bol ešte sneh. Povedala si: „Počkám, kým sa roztopí sneh,“ a urobila tak. Čakala a čakala, no zdalo sa jej, že sne-
hu pribudlo. Bola to pravda, lebo naozaj nasnežilo. Už bol 22. február a sneh len pribúdal. Raz sa stalo, že sa trochu 
snehu roztopilo a bola to pravda, trochu snehu sa vážne roztopilo. Myslela si, že má šancu, no ale cez noc zasa nasne-
žilo.  
„To je nemožné,“ povedala si. „Asi musím čakať ešte dlhšie,“ a tak čakala šesť ďalších dní. Na siedmy deň sa roztopil 
sneh a ona mohla začať tešiť deti.  
Keď však chcela začať, nemohla, lebo bola veľmi unavená.  
„Prečo teraz!“ povedala si. „Mám ešte čas. Veď ešte len začal marec. Tak si trocha oddýchnem,“ povedala si jar sama 
pre seba.  
No slniečko ju nenechalo oddýchnuť si. Svietilo tak silno, že nedalo jari spať. Dalo jej toľko energie, že by dokázala 
čokoľvek. Začali lietať vtáčiky, vyrástli prvé kvety a prvé púčiky na stromoch.  
„Teraz je to krásne,“ povedala si jar. Tie najkrajšie chvíle sú, keď sa všetko prebúdza,  keď vo vode vidno plávať aj tie 
najmenšie rybky, keď sa medvedík Ferko prebúdza zo zimného spánku a hľadá si potravu. Keď sa vtáčiky šibalsky 
naháňajú a aj včielky začínajú hľadať prvý nektár. Aj mravenisko sa pomaly prebúdza a mravčeky opravujú škody       
na mravenisku spôsobené roztopeným snehom. Lastovičky prilietajú z teplých krajín...  
„Deti budú také šťastné,“ tešila sa. Deti však vonku nevychádzali. Boli totiž choré. Jar bola smutná. Ako mám roznášať 
radosť deťom, keď sú choré.  
„Vymrzli už predsa dosť!“ Jar vedela, že keď deťom pripraví pekné dni, určite sa potešia a aj vyliečia. 
Pomyslela si: „Pošlem trocha slnečných lúčov do ich izbičky, aby boli skôr zdraví,“ a urobila tak. Poslala slnečné lúče   
do izby a pomohlo to. Deti boli o pár dní vonku a radovali sa. Už sa nemohli dočkať, kým sa budú po zime hrať vonku        
a skákať v blate. Tešili sa, že si môžu spoločne užívať lúče slnka a spoločné šantenie. 
Bol už apríl, potom máj a jar pomaly prenechávala svoje žezlo ešte teplejšiemu letu.  

    Henrich Němec, 5.a 

 

 

Kúzlo rozprávky vo všedných dňoch 
 
Rozprávka stará ako čas 
vo mne vždy vyvolávala úžas. 
Bella opustila rodnú dedinu, 
vydala sa hľadať svojho otca – jej jedinú rodinu. 
Našla ho na hrade, ktorému vládol princ prekliaty. 
Netvorovi chýbal kúsok dobroty. 
Výmenou za Bellu otca prepustil, 
pri večeri jej kúsok svojej minulosti odhalil. 
Bellu ani ohavný zovňajšok neodradil. 
Tajomstvo jej odostrela aj nepoznaná veža, 
v ktorej sa skrývala vädnúca ruža. 
Napriek všetkému sa do Netvora nakoniec zamilovala, 
princova kliatba sa v okamihu zlomila. 
Zrazu pred sebou vidí vznešeného muža, 
z kra vyrástli nové krvavočervené kvety, ruža je opäť svieža! 
Kráska našla aj v Netvorovi niečo dobré, 
búrkové mraky sponad princovho sídla zmizli, nebo je opäť modré. 
Všetky temné moci premôže čistá láska, 
realita potrebuje rozprávkového kúzla troška. 
 
Späť však do sveta skutočného, 
bez pozlátka trblietavého. 
Večer si líham do postele. 
Po noci plnej snívania sa zobúdzam vo svojom tele. 
Doma nie je ani jeden rodinný člen. 
Je to ešte stále sen? 
Bella príde do mojej izby a pozýva ma k raňajkám, 
avšak nezmôžem sa ani na krok, neveriacky si ju obzerám. 
Všetko mi vysvetlí: ,,Môžeme spolu stráviť celý jeden deň.“ 
Ihneď mi na rozum prišiel celý zoznam vecí, ktoré stihnúť chcem,  
no nestačil by mi ani týždeň. 
Takže rýchlo doraňajkovať, musíme si pohnúť! 
Ťahám Bellu za ruku, svižne prekročíme prah dverí, 
za nimi na nás čaká ten celý svet pestrý. 

 
                                             Stanislava Viktorínová, 9.a (úryvok) 

 
 

Domov 
 
Domov, to je miesto, kde som rád, 
doma ma vždy čaká mamka, ocko, sestra, 
brat. 
 
Domov sa vždy teším po škole, 
doma ma vždy čaká teplý obed na stole. 
 
Domov, to je miesto, kde ma majú radi 
ešte viacej ako moji kamaráti 
 

                Peter Bednár, 7.a 
 

Čarovná kolobežka 
 
Prišla jar a dala mi dar. 
Nielen jarné kvety, 
ale aj vec, čo začína 5. písmenom abecedy. 
Bola to čarovná kolobežka, 
vďaka ktorej nikto nemešká. 
Pretože vie lietať, 
ale nevie spievať. 
Vie však skoro všetko, 
ako zmeniť sa na kreslo 
alebo mať super rýchlosť, 
je to zaujímavá bytosť. 
 

Laura Filičková, 6.a 
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  Spracovala: Mgr. Mária Kačmárová 

 
Pomaly končí ďalší školský rok poznačený pandémiou COVID-19 
 

Keď nám vláda 16. marca 2020 na celom Slovensku zatvorila školy, mysleli sme, že máme najhorší školský rok 
2019/2020. Mýlili sme sa. Brány škôl nám zatvorila vláda aj tento školský rok 2020/2021. Bolo to veľmi skoro. Druhý 
stupeň  prešiel na dištančné vzdelávanie už  23. októbra 2020. Prvý stupeň  pokračoval v prezenčnom vzdelávaní až do 
Vianoc, čo sme boli veľmi radi. Vyjadrenia a sľuby, že sa všetci žiaci skoro vrátia do škôl, sa nenaplnili. Naopak, situá-
cia sa veľmi zhoršila a v januári 2021 prešli všetci žiaci na dištančnú výučbu. Do školy mohli chodiť iba deti rodičov pra-
cujúcich v kritickej infraštruktúre. Aj naša škola bola pre takéto deti otvorená. Sľuby otvorenia škôl pokračovali, no sku-
točnosť bola iná, deti boli stále doma. Situácia vo februári  bola  u nás priaznivá, preto do školy mohli nastúpiť okrem 
detí rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, všetci žiaci prvého stupňa. Veľmi sme sa tomu tešili a verili sme,        
že zodpovednosť u ľudí  a dodržiavanie  R-O-R je na prvom mieste a vydrží to čo najdlhšie. V tomto čase bolo všetko 
zatvorené, spoje nepremávali. Zriaďovateľ školy neváhal a hneď zabezpečil odvoz žiakov obecnou dodávkou do školy 
a zo školy. Pre žiakov to bola veľká radosť a pre rodičov veľká pomoc. Takýto spoj fungoval až do 23. apríla 2021.     
Od 26. apríla 2021 sa brány škôl otvorili pre všetkých žiakov. Bolo to ťažké obdobie pre všetkých. Som rada, že sme to 
zvládli. Chcem sa poďakovať žiakom, že sa zodpovedne pripájali na online hodiny, niektorí tvorili, zapájali sa aj do rôz-
nych súťaží, kde boli úspešní a tým reprezentovali seba, školu, ale aj obec. Ďakujem. Ďalej sa chcem poďakovať učite-
ľom, že toto ťažké obdobie zvládli a zároveň sa v práci s IKT zdokonalili. Ďakujem. Taktiež  sa chcem poďakovať rodi-
čom, že dohliadali, aby žiaci pracovali, učili sa a možno pri niektorých úlohách aj suplovali prácu učiteľa. Ďakujem.  
V závere sa chcem poďakovať zriaďovateľovi školy, p. starostovi PhDr. Ľubomírovi Hrehovi, že nikdy nezaváhal            
a v tejto ťažkej situácii vždy podal pomocnú ruku, či už  pri zabezpečovaní rúšok, respirátorov, rôznych opravách 
v škole alebo úprave areálu školy. Zamestnanci obce prácu hneď urobili. Ďakujem. Verím, že za dodržania všetkých 
protipandemických opatrení úspešne dokončíme a ukončíme školský rok 2020/2021 v škole. Na záver chcem všetkým  
popriať veľa zdravia, počas leta veľa slnka, ale stále mať na pamäti, že pandémii ešte nie je koniec, a preto musíme byť  
stále zodpovední. 
                                                                                                     PaedDr. Veronika Pradová, riaditeľka školy 

Sestrička 
 

Komplikovanejší pôrod som ešte nezažila. „Andrea, to zvládnete!“ Utešovala som ju. Po pár minútach malý chlapček 
vyšiel konečne von. Mal ryšavé vlasy a modré oči po mamke. Rýchlo som ho začala umývať. Vedela som, že jeho 
matka to môže prežiť iba zázrakom. Mala rakovinu. Rýchlo som ho zabalila do voňavej osušky a podala som jej ho. 
Pohladkala ho po líci. „Teo, budeš sa volať Teo.“ Rozplakala sa a mne sa slzy tlačili do očí. „Postarajte sa oň vy...   
keby... keby som z-zomrela,“ povedala napokon. Chcela som jej povedať niečo utešujúce, ale iba som prikývla. Za pár 
minút poslednýkrát vydýchla. Doktori sa ju snažili oživiť, ale márne.  
Smrť som videla už veľakrát, ale teraz to bolo iné. So slzami v očiach som odišla z izby a ponáhľala som sa na čerstvý 
vzduch. Čo bude s chlapcom? Sľúbila som jej, že sa oň postarám, ale... Narazila som do niekoho. Pozrela som sa mu 
do tváre a zistila som, že to je môj manžel. „Čo sa stalo?“ spýtal sa starostlivo. „Č-čo tu robíš, Jonatán?“ nechápavo 
som na neho pozrela. „Mal som tu cestu, tak som sa na teba prišiel pozrieť,“ usmial sa a ukázal na dvere. Vyšli sme 
von a sňala som si rúško. „Práve zomrela jedna žena.“ Preglgla som. „Poď sem,“ povedal hlasom, ktorý som na ňom 
milovala a on ma nežne objal. „Ešte pred smrťou mi povedala, aby som sa postarala o jej malého chlapčeka, ktorý      
sa práve narodil.“ Pozrela som mu do tváre a snažila som sa z nej vyčítať, čo si tom myslí. S Jonatánom sme spolu už 
tri roky, ale nemôžeme mať deti. „Musíme sa o chlapčeka postarať.“ Usmial sa. „Te-tebe to nebude vadiť?“ Zdvihol     
sa mi kútik úst. „Jasné, že nie!“ skríkol a silno ma objal. „Ty vieš, ako mám rád deti a jeho vychováme ako vlastného.“ 
Zasmial sa od radosti. „Áno, áno.“ Vydýchla som si od úľavy. Pár minút sme sa ešte rozprávali, ale potom som si spo-
menula, že mám prácu. „Ahoj.“ Usmial sa. „Ahoj, uvidíme sa poobede,“ odvetila som a pobozkala som ho na jeho širo-
ký úsmev. 

************************************************** 
Odomkla som dvere a vošla som do bytu. Unavená som sa zvalila na gauč. „Ahoj, Aňa,“ pozdravil Jonatán a dal mi  
pusu na líce. „Prečo si taká sklamaná, veď budeme mať dieťa.“ Zasmial sa a dodal: „Neviem tomu uveriť...bude naše,“ 
povedal zasnene. „Nebude,“ povedala som a do očí sa mi nahrnuli slzy. „Čo?“ V šoku sa tiež zvalil na gauč. „Nechcú 
mi ho dať, pretože potom by som musela byť na materskej a oni ma tam potrebujú.“ Zakryla som si rukami tvár. Obi-
dvaja sme tam mlčky sedeli a pozerali do steny, ktorú bolo treba premaľovať. Keď zrazu Jonatán skríkol: „Veď ja mô-
žem byť na materskej!“ Usmial sa od ucha k uchu. „Oh, akého mám múdreho muža,“ zasmiala som sa a objali sme sa. 
Ráno som rýchlo utekala do primárovej ambulancie. Otvoril dvere. „Anna, čo ty tu robíš?“ spýtal sa. Od radosti som   
sa nevedela vykoktať. „J-ja mám nápad. Nepôjdem na materskú ja, ale môj muž,“ navrhla som mu. Zostal ticho.       
„Ty       sa len tak nevzdáš, nie?“ zasmial sa. Pokrútila som hlavou a čakala som na jeho odpoveď. „Počkaj tu,“ ukázal 
na chodbu. Nechápavo som na neho pozrela. „Ideme zahlasovať, ale ty počkaj tu,“ prikázal mi, ale povedal to príjem-
ným hlasom. Prikývla som. Vošli do miestnosti, kde sa zhromaždili hlavní doktori a zavreli za sebou dvere. Nervózne 
som chodila po chodbe. Päť minút, desať minút, dvadsať minút... Čo tam robia tak dlho? Dvere sa otvorili. Rýchlo som 
sa postavila a netrpezlivo som čakala na odpoveď. Prišiel ku mne s vážnou tvárou. Pozeral sa do zeme, ale potom sa 
pozrel aj na mňa. „Anna, všetci doktori... súhlasili,... aby ste na materskú išli vy,“ povedal vážne, ale hneď sa usmial. 
„Čo?“ Zasmiala som sa a od radosti som ho objala. 
             Nela Juhaščiková, 9.a (úryvok) 
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HRNČEKOVÝ KÁVOVO-ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ 

 

 

 

INGREDIENCIE:      POLEVA : 

vajce    3 ks    čokoláda   200 g 

kryštálový cukor  1 hrnček   smotana na šľahanie 200 ml 

hladká múka  1 hrnček   instantná káva  1 kl 

mleté vlašské orechy 1 hrnček 

kakaový prášok  1 hrnček 

kypriaci prášok  1 kl 

vanilkový cukor  1 kl 

instantná káva  1 kl 

kyslá smotana  1 hrnček 

rastlinný olej   1/3 hrnček  

 

POSTUP : 

Do väčšej misky rozklepneme celé vajíčka a spolu 

s cukrom ich vyšľaháme do peny. Pridáme múku, mleté 

orechy, kakao, kypriaci prášok, vanilkový cukor, kávu, 

smotanu a olej. Všetko spolu vymiešame do riedkeho 

cesta, ktoré navrstvíme do papierom na pečenie vystlanej 

formy. Pečieme 25 minút pri teplote 180 °C. Polevu pripravíme rozpustením nalámanej čokolády v zahrievanej smotane 

s troškou instantnej kávy. Vychladnutý korpus polejeme čokoládovou polevou a dozdobíme višňami a nasekanými pis-

táciami. 

Tento rýchly a chutný koláč si najlepšie vychutnáte so šálkou vašej obľúbenej kávy. Dobrú chuť. 

            Spracovala: Bc. Anna Reváková, foto: internet 

SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 

 

 

 

1. Noemi Mitrášová  (rodičia: Eva Mitrášová a León Kroka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Simon Jurmák   (rodičia: Helena Jurmáková a Štefan Jurmák) 

3. Gréta Ničová   (rodičia: Ľubica Ničová a Peter Nič) 

4. Diana Geršiová   (rodičia: Mgr. Lenka Geršiová a Mgr. Miroslav Gerši) 

5. Dorota Mitáčová   (rodičia: Lucia Mitrášová a Jozef Mitáč) 

6. Martin Lendacký   (rodičia: Katarína Lendacká a Ing. Martin Lendacký) 

7. Olívia Gdovinová  (rodičia: Bc. Anna Gdovinová a Ing. Tomáš Gdovin) 

8. Šimon Mašan   (rodičia: Alexandra Mašanová a Vladimír Mašan) 

9. Sára Hricová   (rodičia: Kristína Hricová) 

10. Viktória Němcová  (rodičia: Monika Němcová a Martin Němec) 

11. Julian Blaško   (rodičia: Mgr. Danka Zlatohlavová a Tomáš Blaško) 

12. Milan Dolinský   (rodičia: Zuzana Dolinská a Milan Dolinský) 

13. Ján Kun    (rodičia: Mgr. Katarína Kunová a Ján Kun) 

14. Dominika Dolinská  (rodičia: Simona Dolinská a Dominik Dolinský) 

15. Matej Mižík   (rodičia: Mgr. Martina Mižíková a Ladislav Mižík) 

16. Leonard Najduch  (rodičia: Mária Ondečková a Marek Najduch) 

17. Dárius Hricko   (rodičia: Mgr. Diana Hricková a Tomáš Hricko) 

VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČANOV 
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Meno                                                                 Dátum a miesto uzavretia manželstva 

 

1. Júlia Mitrášová a Juraj Mitáč      28.01.2021  Soľ 

2. Terézia Nábožná a Matúš Ihnát     13.02.2021  Jasenovce 

3. Lucia Mrážiková a Ľubomír Danko     13.02.2021  Vranov n/T. 

4. Mgr. Katarína Vančíková a Pavol Andrek    13.03.2021  Bystré 

5. Ing. Marianna Hajníková a Ing. Filip Nagy    27.03.2021  Bystré 

6. Natália Sučiková a Anton Palatáš     24.04.2021  Košice-Staré Mesto 

7. Monika Karchňáková a Jaroslav Mitráš    29.04.2021  Vranov n/T. 

8. Petra Laktišová a Juraj Džama     08.05.2021  Bystré 

9. Ing. Mária Bačistová a Marek Berežňák    15.05.2021  Prešov 

10. Veronika Ivanová a Pavel Slabihoudek    22.05.2021  Bystré 

11. Natália Verbovancová a Lukáš Dolinský    22.05.2021  Komárany 

 

 

 

 

 

Meno                               Dátum úmrtia        Vek úmrtia             Meno                         Dátum úmrtia       Vek úmrtia                          

 

1. Marek Mitráš    09.12.2020     34 r.  13. Vladimír Němec 08.03.2021  68 r. 

2. Michal Zeleňák    23.12.2020     88 r.  14. Marek Pižga  25.03.2021  46 r. 

3. Anna Krajňáková   29.12.2020     72 r.  15. Anna Bublavá  29.03.2021  61 r.  

4. Mária Zeleňáková   04.01.2021     90 r.  16. Pavel Bednár  18.04.2021  60 r. 

5. Mária Biloveská    07.01.2021     84 r.  17. Anna Bednárová  27.04.2021  83 r. 

6. Helena Baranová   21.01.2021     88 r.  18. Anna Furiková   28.04.2021  70 r. 

7. Františka Kopčová   25.01.2021     90 r.  19. Helena Gregusová  01.05.2021  83 r. 

8. Helena Štefanková   05.02.2021     77 r.  20. Helena Dolinská  09.05.2021  84 r. 

9. Július Novák    11.02.2021     64 r   21. Helena Idesová  09.05.2021  83 r. 

10. Jozef Oslovič    20.02.2021              79 r.   22. Ing. Miroslav Piršč  13.05.2021  69 r. 

11. Jaroslava Davidová   23.02.2021     72 r.  23. Anna Kováčová  29.05.2021  88 r. 

12. Jozef Mižík    27.02.2021     71 r.  24. Peter Bednár   29.05.2021  48 r. 

           

                  Ing. Miroslava Kobyľanová 

 

 

 

 

 

 

MANŽELSTVO UZAVRELI 

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
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