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Milí Bystrania,
sme v období pred Vianocami, ktoré sa v našej spoločnosti považujú za sviatky pokoja, obdarovania, radosti
a nehy. Mali sme už vianočné sviatky v bubline, sviatky plné opatrení a teraz si mnohí z nás možno opäť kladú otázku,
aké budú tohtoročné Vianoce... S istotou môžeme povedať, že v každom z nás budú tieto Vianoce iné, a predsa rovnaké.
Budú také, aké si ich pripravíme v našich domácnostiach, v našich srdciach. Aj keď s opatreniami či bez nich, verím, že
nikomu nebude chýbať aspoň na chvíľu ten vianočný pokoj. Mnohí z Vás budú prežívať tieto sviatky inak ako po iné
roky, pretože počas roka naše rodiny zažili možno nejaké zmeny. V niektorých rodinách stolička pri stole pribudne, v niektorých zas bude prázdna. Toto je život, a tak aj tu je priestor na to, aby sme sa na chvíľu zamysleli a vážili si jeden
druhého. Veď práve počas týchto sviatkov sa má zrodiť v nás niečo krásne a pokojné. Verím, že my, Bystrania, prežijeme
pokojné vianočné sviatky a že počas týchto Vianoc bude aj naša obec Bystré plná pokoja, lásky, zdravia a vianočnej
pohody.
Chcem Vám aj prostredníctvom Bystrianskych novín zaželať šťastné, veselé, požehnané a pokojné vianočné sviatky
a veľa úspechov v novom roku 2022. Nech tie rozžiarené svetielka skrášľujú nielen obec, domácnosti, ale aj naše srdcia.
S prianím všetkého dobrého PhDr. Ľubomír Hreha,
starosta obce

Čas milostí a požehnania!
Milí bratia a sestry!
Všetkých Vás zo srdca pozdravujem a vyprosujem Vám u Pána hlboké prežitie sviatku Kristovho narodenia. Situácia, ktorú prežívame, ma nabáda rozmýšľať nad tým, čo sa deje a pýtať sa: Čo máme robiť a čo nám tým chce Pán Ježiš
povedať? Uvedomil som si, že aj v tomto ťažkom čase pandémie, ktorá nám berie
pokoj a nádej zo srdca, aj napriek veľkej skúške a bolesti, nám Boh dáva znovu
možnosť zakúsiť Božiu dobrotu a starostlivosť tým, že túži vstúpiť osobne do života každého jedného z nás, aby sme mali znovu na očiach pokoru, lásku a milosrdenstvo Boha, ktorý prichádza na svet vrátiť ľudstvu pokoj, nádej a spasiť človeka. Prorok Izaiáš nás o tom uisťuje, keď píše: Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine
tieňa smrti, zažiari svetlo. (Iz 9, 1) On je zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. (Iz 9, 6). Toto je tá
milosť a požehnanie, ktorú nám Boh v svojom Synovi Ježišovi Kristovi osobne prináša z neba. On túži byť svetlom i
pokojom v našom srdci, živote i vzťahoch. Jemu nevadia naše slabosti, pády či hriechy. On sa nado mnou ani nad tebou
nepohorší, On sa za nás nehanbí. Veď sa narodil v maštali. Otvára nám cestu k večnému šťastiu a k láske, akou nás miluje
Boh. Má len jeden cieľ, chce nám pomôcť a zachrániť nás. Preto vo veľkej a hlbokej viere prežime toto obrovské tajomstvo Kristovho narodenia a načerpajme z neho do ďalšieho nášho žitia pokoj, novú silu a nádej v to, že Boh sa postará.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný
život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 16 – 17). Nech toto Božie
Slovo je pre nás všetkých uistením, že sme milované Božie deti aj v ťažkých časoch a skúškach, do ktorých prichádza On
sám so svojou milosťou a požehnaním.
Všetkým Vám žehnám a vyprosujem u novonarodeného Ježiška hlbokú vieru, lásku, nádej, pokoj, potrebné milosti a požehnanie pre Vás i Vaše rodiny!
CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

o. Mgr. Pavol Seman,
farár farnosti Hanušovce nad Topľou

SLÁVIME JEHO!
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Nech nám Vianoce nie sú ukradnuté!
Naivne zidealizovaná veta by znela takto: „Kresťanský svet slávi kresťanské Vianoce.“ Lenže nie
celý svet je kresťanský. A mnohé svetsky skomercializované a gýčové formy týchto sviatkov nemajú s kresťanským obsahom nič spoločné. Preto sa zdá, že čím ďalej, tým viac sa pravde približujú pozmenené realistické konštatovania: „Nekresťanský svet si v kalendári pripomína kresťanské Vianoce“ alebo aj „Kresťanský svet oslavuje nekresťanské Vianoce.“
Vianočné posolstvo totiž v jeho hlbokom teologickom význame vo viere vyznáva asi 32% svetovej populácie, čiže približne iba jedna tretina, ktorú kresťania v súčasnosti na celom svete tvoria. Zvyšné dve tretiny (68%)
obyvateľov zemegule buď Vianoce neslávia vôbec (Židia, moslimovia, budhisti, hinduisti, ateisti), alebo ich trávia len
ako tradičný kultúrno-folklórny fenomén založený na stromčeku a darčekoch, Štedrej večeri s kapustnicou a kaprom,
stretnutí s rodinou a priateľmi, vianočnou lyžovačkou a pozeraním klasických rozprávok a filmov v televízii (Mrázik,
Popoluška, Perinbaba, Sám doma 1-2).
Možno aj z tohto dôvodu len nedávno na začiatku Adventu súčasná maltská eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová
v návrhu internej komunikačnej príručky Európskej komisie v kapitole o kultúre, životnom štýle a viere píše: „Vyhnite
sa domnienke, že každý je kresťan. Nie každý oslavuje kresťanské sviatky a nie všetci kresťania ich oslavujú v rovnakom
dátume. Buďme citliví na skutočnosť, že ľudia majú rôzne náboženské tradície a kalendáre.“ Pre krajiny Európskej únie
preto navrhuje, aby sa na ich území v hovorených prejavoch a písomných dokumentoch (články, noviny, diáre, kalendáre,
knihy) už viac nepoužívalo tradične zaužívané slovo Vianoce (angl. Christmas, gr. Christoúgenna, hol. Kerstmis, nem.
Weihnachten, poľ. Boźe Narodzenie), ale aby sa na základe náboženskej a politickej korektnosti nahradilo neutrálnym
pojmom „holiday times“ (sviatky, čas prázdnin). V prvom momente v nás síce takéto absurdné a hlúpe snahy môžu spôsobiť šok, rozčarovanie a rozhorčenie, zvýšený krvný tlak, závrat, bolenie hlavy či vracanie, ale môžeme to brať aj racionálne ako logické vyústenie dlhodobej a permanentnej dechristianizácie a systematickej sekularizácie Európy, ktorej
civilizácia síce spočiatku vyrástla a kedysi bola vybudovaná na principiálnych základoch kresťanských hodnôt, no v modernej súčasnosti všetko kresťanské a náboženské je považované za podozrivé, fanatické, kontroverzné, radikálne, klerikálne, nekorektné, znásilňujúce, stredoveké, hlúpe, nemoderné, zastarané, nevhodné, nebezpečné, škodlivé. Našťastie sa
proti tomuto absurdnému návrhu Európskej komisie ohradil a postavil aj štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro
Parolin, takže aj vďaka jeho diplomatickej intervencii bola zatiaľ táto čudesná interná metodika o inkluzívnej komunikácii
stiahnutá na prepracovanie.
Nedajme si vziať Vianoce! Nenechajme si ukradnúť Vianoce! Kresťanská viera v narodenie Ježiša Krista nikoho neuráža
ani nediskriminuje, nikomu neberie osobnú slobodu názoru, presvedčenia či vierovyznania. V záplave drahej vianočnej
výzdoby, v prejedení sa vianočného menu mastných a sladkých jedál na štedrovečernom stole a luxusných darčekov pod
vianočným stromčekom a v presýtení sa vysielaným televíznym programom neochudobňujme sami seba o pravé bohatstvo drahocenného pokladu Vianoc, ktoré nie sú sviatkami pohanského kultu zimného slnovratu, ale kresťanskou oslavou
historického narodenia Božieho Syna z presvätej Bohorodičky Márie v meste Betlehem. Napriek všetkým možným veciam, ktoré odpútavajú našu pozornosť a otupievajú našu citlivosť, nezabudnime na pravý dôvod, význam a zmysel originálnych a nefalšovaných kresťanských Vianoc. Podobne ako Advent a ranné rorátne omše nám vzali striktné nariadenia
vlády a odborného lekárskeho konzília hygienikov, aj kresťanské slávenie Božieho narodenia na Vianoce na bohoslužbách
je limitované počtom tridsiatich zaočkovaných veriacich, ostatní sú bohužiaľ okradnutí o možnosť osobnej účasti na svätej
omši. Mocenské nariadenie rímskeho cisára Augusta pri povinnom sčítaní ľudu poznačilo „nultý ročník Vianoc“, štátna
autorita súčasnej vládnej garnitúry opätovne siaha na slobodné a verejné slávenie príchodu Spasiteľa na svet v našich
chrámoch pre nezaočkovaných kresťanov, ktorí síce veria v Boha, ale neveria vakcíne. Neodsudzujme sa však navzájom
a nebuďme si navzájom nepriateľmi! Odhoďme od seba akúkoľvek nevraživosť a nedeľme sa ani podľa očkovania, ani
podľa vierovyznania a svetonázoru, ani podľa politickej príslušnosti, ani podľa toho, či fandíme Slovanu Bratislava či
Spartaku Trnava. Ako ľudia sme iní, rozdielni a odlišní podľa rozličných kritérií, ale vzájomne sa rešpektovať a tolerovať,
ctiť a milovať ako priatelia, bratia a sestry, je skutočným a naozajstným, univerzálnym a večným posolstvom Vianoc.
Požehnané a milostiplné, pokojné, šťastné a veselé vianočné sviatky Narodenia Krista Pána zo srdca želám všetkým veriacim farnosti sv. Urbana i všetkým občanom obce Bystré a tiež pani eurokomisárke Helene Dalliovej do Bruselu, ktorú
týmto srdečne pozdravujeme.
Mgr. Branislav Polča,
farár
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Je rozdiel medzi úsmevom a skutočným potešením
2Tes 2,16-17: Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove!
Milí čitatelia,
je zaiste veľa dôvodov, prečo sa môže veriaci človek tešiť aj v ťažkých časoch. Nie, nie je to prejav nesúcitu s tými,
ktorí trpia. Trpiaci potrebujú ľudí, ktorí vedia potešiť, pretože sami boli potešení. Nepoznám lepšie a trvácnejšie potešenie
duše než zas a znova si uvedomiť a užasnúť nad všetkým tým, čo Trojjediný Boh pre nás až do dnešného dňa urobil.
Usmiať sa vieme aj na požiadanie, keď nás niekto fotí. Ale potešiť sa na požiadanie je nemožné. Je to práca Boha a Jeho
detí, aby potešovali.
Ako možno potešiť našich blížnych tieto Vianoce, keď to znova vyzerá na zákaz voľného pohybu, akýchkoľvek
návštev, rodinných osláv či spoločných posedení? Čo možno odpovedať našim smutným rodičom či starým rodičom, keď
sa nás opýtajú tú ťažkú otázku: „Takže znova neprídeš? Ach, čo len my sami budeme robiť celé Vianoce? To akoby ani
neboli sviatky!“ Slová asi ťažko budú dostatočným potešením. Písmo Sväté nám hovorí, že Boh, ktorý nám potešuje
srdcia známosťou všetkej Jeho lásky a milosti, nás zároveň aj upevňuje v každom dobrom skutku, ktorý má vyjadrovať,
že sme boli potešení. Akým skutkom aj tieto Vianoce poteším svojich blížnych, ktorí sú odo mňa niekoľko okresov
ďaleko, s ktorými kvôli prísnym opatreniam nebudem môcť sláviť údajne najradostnejšie sviatky roka? Nehmotnou maličkosťou, ktorá ale vie potešiť viac než akýkoľvek dar zaslaný poštou.
Kedykoľvek sa mi za posledné roky podarilo tráviť zaujímavý čas s blízkymi, dával som si za povinnosť zvečniť
si tieto vzácne chvíle do fotiek a videí. S maličkou akčnou kamerou, ktorá sa dala ovládať jednou rukou, som dokázal
tieto zábery vyrábať takmer nenápadne. Vytvoril som si obrovský archív, tisíce záberov, o ktorých moji blízki niekedy
ani nevedeli. Zíde z očí, zíde z mysle. Leto je dávno za nami a my riešime iné starosti. Ale prečo si tie vzácne chvíle
znova na chvíľu nesprítomniť a neokomentovať tú vzácnu atmosféru a zážitky, ktoré som s blížnymi zažil. „Pamätáš, aké
zablatené bicykle sme mali? Ako nám srny prebehávali cez cestu? Ako sme sa ochladili v tom gejzíre? Ako nás slnko
spálilo pri zbieraní bylín? Ako sme chceli ísť skratkou, až sme sa úplne stratili v lese?“ Hoci si s rodinou tieto zábery
posielam cez internet a do četu si píšeme naše zážitky, tešíme sa, že sme toho toľko stihli. A je to vyjadrením skutočného
záujmu a lásky, keď si uvedomujú, že som ich kamsi zobral práve preto, že som tam chcel byť s nimi a nie s kamarátmi,
že mi na nich záleží, že ich mám rád a že som im chcel pomôcť prežiť o kúsok lepší, radostnejší, zdraviu a psychike
prospešnejší čas, hoci som kvôli tomu minul veľa času, peňazí a energie. Stálo to za to. Aj tohto roku mám pripravenú
nádielku prekvapivých záberov, o ktorých možno ani netušia, a ktoré im pomôžu porozumieť kráse okamihov, ktoré Pán
Ježiš doprial prežiť hriešnym ľuďom, lebo svojim príchodom na svet na prvé Vianoce umožnil ľudstvu tešiť sa z Božej
priazne, ktorú si vôbec nezasluhujeme, a predsa ju máme. A máme ju aj vtedy, keď nemáme úsmev na tvári.
Možno som vás inšpiroval, čo sa dá urobiť ako dobrý skutok pre našich izolovaných členov rodiny na tieto Vianoce.
Dobro potešuje smutného človeka. Ale veď uvážte sami svoje možnosti a vymyslite možno ešte lepší spôsob.
Prajem vám, milí čitatelia, aby aj Vás Pán Boh potešil uvedomením si vzácnych momentov, v ktorých Vám dával
pocítiť, akí ste vzácni a milovaní. Šťastné a veselé vianočné sviatky praje
Mgr. Marek Ivan,
evanjelický farár v Bystrom
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Ako to bolo tento rok so vzácnou návštevou...
Bol šiesty december a my sme plní očakávaní prišli do našich materských škôl. Neboli sme všetci. Nemohli sme. Opatrenia bolo potrebné dodržať aj počas šiesteho decembra. No my všetci, ktorí sme boli v materskej škole, sme ráno našli už
pred dverami rozsvieteného Mikuláša. Sedel na traktore, pretože sneh nám ešte nenapadal, takže sane mu chýbali...
No a potom nás pani učiteľky poobliekali a zobrali nás von. Hrali sme sa na školskej terase, keď zrazu... prišiel. Prišiel
ten, na ktorého sme boli zvedaví. Prišiel
Mikuláš. Nezabudol ani tento rok prísť
do našich materských škôl. Prišiel aj
s veľkým vrecom plným sladkostí. Tak
sme ho privítali, usadili ako hosťa, zaspievali pesničku a zarecitovali básničku. On za to každému odovzdal balíček, požehnal nám a nechal balíčky aj
pre kamarátov, ktorí v ten deň chýbali.
Veeeeľmi sa mu u nás páčilo, no musel
ísť ďalej. A tak sme sa rozlúčili a on
nám sľúbil, že príde aj o rok. Už teraz
sa tešíme a poslúchame. Veď tak sme
mu to sľúbili...
Mgr. Mária Kubová

Vianoce očami detí
Vianoce sú sviatky lásky a pokoja. Každá rodina sviatky radosti prežíva spolu. Každý z nás, mladý či starý, sa teší
na rozžiarený stromček, na darčeky, sviatočne prikrytý stôl so samými dobrotami... Čakáme na príchod malého Ježiška,
ktorý sa narodí pre nás všetkých. Preto sa v tieto dni tešíme a radujeme. Môžeme povedať, že pre všetkých ľudí sú to
najkrajšie sviatky roka.
Najlepšie to dokážu prejaviť najmä deti. A aké sú Vianoce očami detí? Sú to dni, keď sú deti plné očakávaní, dokážu sa
tešiť, radovať a smiať sa. Veď čo môže byť krajšie ako detský úsmev, radosť, ale aj prekvapenie v ich očiach, keď si
nájdu darčeky pod stromčekom. Ale aj potešenie z toho, že aj ony môžu obdarovať nás, svojich rodičov, súrodencov,
starých rodičov a kamarátov. Keď nám vkladajú do rúk malý darček, vtedy vidíme v ich očiach neskutočnú radosť
a spokojnosť a nám sa tlačia do očí slzy. Slzy radosti z toho, aké máme krásne a milé deti, ktoré na nás nezabúdajú
a prejavia nám svoju lásku. Vtedy prežívame to najkrajšie, čo môže rodina mať. Súdržnosť a porozumenie, ale hlavne
lásku. Lásku, ktorá je s nami počas Vianoc. Počúvame hlasy detí, ako sa modlia a spievajú pri stromčeku, ďakovanie za
darčeky. Ale počúvame aj svojich blízkych, na ktorých počas roka nemáme
čas pri svojich pracovných povinnostiach.
Preto sú tu Vianoce plné porozumenia,
spokojnosti, hojnosti, ale hlavne radosti
z narodeného Ježiška. V každej rodine
počnúc rodičmi, deťmi, ale aj starými
rodičmi, Vianoce znamenajú modlitbu a
pieseň, zdravie a šťastie, spokojnosť, radosť a smiech detí. Nech sú sviatky pre
každého tie najkrajšie a najšťastnejšie,
plné lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.
Bc. Anna Reváková
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Vianoce, lásky čas
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sa zrejme každému naplní srdce radosťou, lebo sa neoddeliteľne spájajú
so spomienkami na detstvo, s rodinou, láskou a priateľstvom, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi.
Tak ako minulý rok, aj tento rok boli naše deti ukrátené o prípravu a realizáciu vianočnej burzy či vianočnej akadémie.
Vôňa pečenia vianočných oblátok, vianočný punč ostáva zatiaľ iba v spomienkach starších žiakov. Mladší si na to musia
počkať. Opäť sme v situácii, keď nevieme, čo bude ďalej. Opatrenia vlády alebo predtým opatrenia RÚVZ posúvajú
hlavne druhý stupeň na dištančnú výučbu. Každý z nás vie, že je to iné ako prezenčná výučba, niekto sa učí, niekto nie.
Preto by som chcela poprosiť všetkých rodičov, podporte svoje deti a kontrolujte. Ako sa hovorí: „Dôveruj, ale preveruj!“
Aj vy skontrolujte, či sú deti pri počítači na tých správnych stránkach, alebo ich láka niečo iné, nesprávne. V čase vianočných sviatkov sa všetci stíšme, nájdime si čas na komunikáciu, rozprávajme sa s deťmi, čo ich teší a naopak, čo ich trápi,
možno budeme prekvapení.
Tradičné vianočné zvyky, ktoré často dodnes dodržiavame, vytvárajú most zo súčasnosti až do ďalekej minulosti, k našim
kultúrnym koreňom. Sadáme si spolu k prestretému stolu a k vyzdobenému stromčeku. Počúvame vianočnú hudbu, vzájomne sa obdarúvame. Urobme to aj tento rok a obdarujme sa úprimnou láskou, lebo tá sa stráca.
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež
v novom roku, nech Vás vedie v každom kroku.
PaedDr. Veronika Pradová,
riaditeľka ZŠ Bystré

Zo života základnej školy
V ZŠ sa október a november niesol v znamení mnohých aktivít, súťaží a prezenčnej výučby. Tešili sme sa z peknej jesene
a z toho, že sme spolu.
V tomto čase sa dokončil proces modernizácie školskej knižnice, čo žiaci využili a vypožičali si mnoho zaujímavých
kníh. V rámci Týždňa vedy a techniky sa dozvedeli, ako sa stať bádateľom a vyskúšali si aj rôzne pokusy. Zapojili sme
sa do Bubnovačky 2021, ktorá upozorňuje na dôležitosť ochrany detí
pred násilím. Nezabudli sme ani na P. O. Hviezdoslava, nášho najväčšieho básnika, ktorého 100. výročie úmrtia si tento rok pripomíname.
Tiež sme sa prihlásili do zbierky Ponožkový október, v ktorej sme vyzbierali 119 párov nových ponožiek pre ľudí bez domova.
Postupne sme sa začali pripravovať na Vianoce a vyrábali sme krásne
vianočné ozdoby a dekorácie. Trochu vianočnej lásky a radosti sme
chceli darovať aj seniorom, ktorí žijú v domovoch dôchodcov a vyskladali sme pre nich veľa škatúľ a mikulášskych balíčkov. Tie sme
naplnili rôznymi dobrotami a drobnosťami, ktoré ich snáď potešia.
Stále sme dodržiavali platné protipandemické opatrenia a snažili sa
fungovať tak, aby to takto mohlo ostať čo najdlhšie. Ale situácia v našom okrese sa zhoršila, tak druhý stupeň opäť začal s dištančným vyučovaním, ktoré nám bolo už dobre známe. Žiaci
veľmi rýchlo nabehli na tento spôsob výučby, na online hodiny sa pripájajú a plnia zadané úlohy.
Aj keď nás „korona“ znova pripravila o množstvo spoločných zážitkov v škole, aspoň cez monitory počítačov si môžeme
popriať krásne Vianoce.
Mgr. Mária Kačmárová

Nové knihy v obecnej knižnici
Získaním finančnej podpory z Fondu na podporu umenia naša obecná knižnica rozšírila
svoj knižný fond o 124 nových titulov. Tešiť sa môžete na knihy rôznych žánrov. Na
svoje si prídu všetci, od tých najmenších zvedavcov až po náročných čitateľov. Neustálym doplňovaním knižného fondu sa snažíme uspokojovať potreby a požiadavky našich stálych čitateľov a osloviť aj potencionálnych nových čitateľov. Tešíme sa na vašu
návštevu v Obecnej knižnici Bystré.
Antónia Haľková
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OFK Tatran Bystré patrí medzi ofenzívnych lídrov V. ligy!
Pohľad na tabuľku V. ligy skupiny Vihorlatsko-Dukelská po jesennej časti hovorí jasnou rečou. Súťaž je za posledné
sezóny najvyrovnanejšia. O to viac väčší rešpekt patrí futbalistom OFK Tatran Bystré, ktorí nielen potvrdili pozíciu medzi
jej lídrami, ale sú aj nositeľmi predovšetkým ofenzívnej kvality.
Zverenci trénerskej dvojice Peter Ivan – Peter Šandrej vstúpili do aktuálneho súťažného ročníka dvoma výhrami. S Kamenicou nad Cirochou zvíťazili 3:1 a derby v Čiernom nad Topľou rozhodol priamym kopom Peter Lupčo, ktorý sa stal
hitom internetu, keď v 45. minúte zaznamenal jediný presný zásah stretnutia.
V 3. kole sa v Bystrom predstavil v šlágri a okresnom derby Zámutov. Hoci diváci veľa šancí nevideli, predsa len bližšie
k trom bodom boli domáci, no po ich rohovom kope vytiahol hosťujúci brankár Maroš Balint v nadstavenom čase zákrok
z kategórie „fenomenálne“.
Kúsok povestného šťastia chýbal Bystranom aj o týždeň v Kračúnovciach. V 46. minúte otvoril skóre najlepší strelec
mužstva Lukáš Žipaj. Hostia mali aj ďalšie výborné príležitosti na potvrdenie vedenia, ale nakoniec na konečných 1:1
inkasovali v nadstavenom čase.
Tento nešťastný moment však s mužstvom nezatriasol, pretože o týždeň zdolali Stakčín 3:1, v Ptičí zvíťazili 3:0 a Vechec
porazili 6:1. Po prvom polčase však hrali s nováčikom nerozhodne 1:1. Kabína opäť potvrdila svoju futbalovú silu!
V polčasovej prestávke sa hráči dohodli na excelentnom otvorení druhého dejstva. Po rozohrávke v stredovom kruhu
našiel Peter Lupčo okamžite milimetrovým pasom šprintujúceho Adama Tkáča, ktorý po „one man show“ zvýšil na 2:1.
Od úvodného hvizdu hlavného rozhodcu po gól ubehlo necelých deväť sekúnd! A ďalší hit internetu bol na svete...
Prvú prehru si Bystré pripísalo na konto v 9. kole na pôde Hencoviec. O osude stretnutia rozhodol predovšetkým moment,
keď bol v 40. minúte po ruke vo vlastnom pokutovom území vylúčený Ľuboslav Jankovič a Ondrej Venceľ premenil
penaltu na 2:1. Napriek tomu, že hráči Tatrana to po zmene strán nezabalili a v početnej nevýhode podali heroický výkon,
pri vysokej streleckej efektivite súpera to v tomto prípade na lepší výsledok nestačilo.
Podobne ako v Kračúnovciach plieskal povestný bič na konci aj proti Pakostovu, ktorého hráči si domov viezli bod za
remízu 1:1, pričom vyrovnať sa im podarilo dve minúty pred koncom.
Remízou 1:1 sa taktiež skončil duel v Jasenove. V tomto prípade to bolo práve Bystré, ktoré udrelo v závere, pretože
Lukáš Žipaj gólovo úradoval v 86. minúte.
V záverečných troch stretnutiach si fanúšikovia Bystrého užili v každom z nich strelecký koncert. Po domácom víťazstve
4:0 s Lackovcami prišla na rad druhá prehra pomerom 2:4 v Borove. Domáci po prvom polčase viedli 2:0, ale Adam Tkáč
so Silvestrom Fečom po zmene strán vyrovnali. Borovčania zbrane nezložili a v priebehu troch minút naklonili misky váh
definitívne na svoju stranu. Zaujímavosťou je, že o všetky góly Borova sa postarali hráči MŠK Tesla Stropkov so skúsenosťami minimálne z druhej ligy.
Bodku za jesennou časťou dalo Bystré v domácom vystúpení proti Dlhému nad Cirochou. Predovšetkým prvopolčasový
štvorgólový uragán vyznel ako dokonalá ofenzívna exhibícia. Hoci nováčik v druhom polčase znížil na konečných 4:2,
hráčom patril za všetkých trinásť kôl zaslúžený potlesk.
STRELCI OFK TATRAN BYSTRÉ
V JESENNEJ ČASTI
9 gólov: Lukáš Žipaj
8 gólov: Adam Tkáč
3 góly: Silvester Feč, Peter Lupčo,
Ľuboslav Jankovič
2 góly: Oliver Soták
1 gól:

Erik Tabiš, Tomáš Komár

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
FK Tatran Zámutov
TJ Družstevník Borov
F.O. AJAX Pakostov
OFK Tatran Bystré
OFK Tatran Kračúnovce
TJ Jasenov
OFK Hencovce
FK Kamenica n. C.
TJ Ptava NV Ptičie
FK Žipov-Čierne o.z.
FK Vechec
TJ Družstevník Dlhé n. C.

Z
13
12
13
13
13
13
12
11
13
13
13
13

V
9
9
7
7
7
6
6
5
4
3
3
2

R
2
1
5
4
3
5
1
3
2
4
2
1

P
2
2
1
2
3
2
5
3
7
6
8
10

Skóre
26:18
36:17
25:11
30:16
21:14
20:15
21:14
18:13
17:23
18:21
19:30
14:35

Body
29
28
26
25
24
23
19
18
14
13
11
7

13.
14.

ŠK Slávia Lackovce
OFK AGRIFOP Stakčín

12
12

1
1

2
1

9
10

14:29
10:33

5
4

Štefan Sabol,
prezident OFK Tatran Bystré
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Vianočný punč
K Vianociam nesmie chýbať voňavý punč. Tento poteší nielen oči, ale zahreje aj dušu.
Suroviny:

červené víno
voda

500 ml
300 ml

čierny čaj

1 ks

šťava z pomaranča
šťava z citróna
rum

200 ml

trstinový cukor

100 g

celá škorica
klinčeky
pomaranč

2 ks

jablko

2 ks

Postup:

Foto: internet

Dáme zovrieť vodu. Pridáme čierny čaj, cukor a necháme chvíľku vylúhovať. Vrecko čaju vyberieme a pridáme šťavu z
pomaranča a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme červené víno a rum. Keď tento krok vynecháme, môžeme punč podávať aj deťom. Necháme chvíľku postáť, aby sa chute spojili. Medzitým si nakrájame ovocie – jablká a pomaranče alebo
ovocie podľa vlastnej fantázie a chuti. Pred podávaním punč zohrejeme a nalejeme do pohárov.
Spracovala Bc. Anna Reváková

Na zdravie!

Detské okienko
Kto sa teší na Vianoce?
Určite nik viac než ja.
Stromček už čaká,
kým si pod ním deti darčeky rozbalia.
Najkrajší dar – to je láska,
šťastie, zdravie, pokora.
A nech tie rany zo zlých dní
krásne sviatky zahoja.
Nech sme všetci k sebe milí,
to vám želám v tejto chvíli!
AN

Na obrázku je príklad poskladaný z vianočných obrázkov.
Vašou úlohou je dosadiť namiesto nich správne čísla.
Viete, aký je správny výsledok?
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Zdroj:palivamto.sk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Menný zoznam narodených občanov:
Meno
Rodičia
1. Samuel Bogár
Marek Bogár a Silvia Bogárová Husáková
2. Adam Pavelica
Kamil Pavelica a Anna Pavelicová
3. Lenka Liliana Mitrášová
Peter Mitráš a Lenka Mitrášová
4. Samuel Petro
Ondrej Petro a Anna Petrová
Menný zoznam úmrtí:
Meno
l. Ján Kováč
2. Anna Bašistová
3. Anna Sabolová
4. Peter Húska

Dátum úmrtia
15.10.2021
27.10.2021
06.11.2021
12.12.2021

Naši novomanželia:
Meno
1. Aneta Čonková a Marián Mitráš
2. Adriána Čebrová a Martin Kočiš
3. Janka Krajňaková a Marek Gača

Vek úmrtia
57 r.
77 r.
81 r.
66 r.
Dátum a miesto uzavretia manželstva
15.10.2021
Bystré
15.10.2021
Bystré
13.11.2021
Bystré

Jubilanti v roku 2021
Vek 70 rokov
Balogová Helena
Bašista Ján
Deáková Helena
Drobná Božena
Drobná Anna
Džamová Anna
Džamová Anna
Furik Jaroslav
Gajdošová Helena
Horný Michal
Jakub Ján
Kmecová Anna
Kožel Ladislav
Mičko Štefan
Olejárová Nadežda
Ondečko Jozef
Pavelicová Anna
Perunský Ján
Polák Bohuslav
Sabolová Helena
Štofová Agnesa
Vnuková Helena

Vek 75 rokov
Čurgaliová Marta
Fedor Ján
Lešková Verona
Goroľová Jolana
Solovyová Anna
Kollová Anna
Sabol Juraj
Siváková Irena
Gdovin Štefan
Petričová Anna
Ruščinová Helena

Vek 85 rokov
Chmeľovský Ján
Kovaľová Anna
Džamová Mária
Maľudyová Veronika
Kozubaľová Anna
Kovaľová Helena
Mihoč Michal
Vek 90 rokov
Pipík Pavel
Terpák Štefan

Vek 80 rokov
Hanková Ľudmila
Kovaľ Štefan
Tomčíková Anna
Kušnírová Verona
Klimovská Oľga
Klimovský Milan
Riško Jozef
Palková Alžbeta
Mičko Jozef
Kučinská Verona

Najstarším občanom je Ing. Emil Doboš,
ktorý v tomto roku oslávil 93 rokov.

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!

Spracovala Beáta Rozkošová

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

8

