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Vážení Bystrania, milí priatelia...
Teší ma, že sa opäť môžem k Vám prihovoriť prostredníctvom Bystrianskych novín. O prevedených prácach v obci za
uplynulé obdobie či o zákaze vypaľovania trávy pri jarnom upratovaní budú samostatné články. Ja si nechávam priestor
na to, aby som pozdravil naše ženy, ktoré v mesiaci marec mali deň, ktorý patril iba im a aj touto cestou Vás chcem, milé
ženy, dámy, pozdraviť a zaželať Vám všetko len to dobré. Nech ste zdravé, požehnané, milované, a tak naďalej prínosné
pre celú našu spoločnosť. Verím, že v budúcnosti nás už nebudú obmedzovať žiadne opatrenia a budeme sa môcť stretávať ako po minulé roky. Keď som už spomenul opatrenia, mnohé z nich sme už nateraz uvoľnili a ja verím, že TÁ choroba už takéto miesto v našej spoločnosti nebude mať a nebude si vyžadovať takéto veľké opatrenia. Tu sa chcem poďakovať všetkým, ktorí počas tejto covidovej doby pomáhali v našej obci. Poďakovanie je na mieste aj kvôli situácii, ktorá
nastala na Ukrajine. Keď sa objavili prvé informácie o možnej pomoci na hranici s Ukrajinou, o humanitárnej pomoci,
poskytnutie dobrovoľníckej aktivity, ani naša obec a hlavne Vy obyvatelia ste nezostali bez ochoty pomôcť. Aj tu sa ukázalo, že dokážeme byť súdržní, nápomocní, empatickí a vieme pomôcť. Verím, že situácia sa nevyhrotí k horšiemu a my
budeme na to už len spomínať. Nech už nepríde nič, čo by narušilo aj naše naplánované podujatia, ktoré nám majú opäť
poskytnúť možnosť prežiť spoločné chvíle plné radosti, smiechu a zábavy. Nech nám teda hlavne slúži pevné zdravie.
Zároveň Vám k blížiacej sa Veľkej noci, najväčšiemu sviatku kresťanov, prajem, aby ste ho prežili v láske a rodinnej
pohode, aby sa pokoj usídlil aj vo Vašich domácnostiach. Požehnané sviatky!
S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha,
starosta obce

Milí čitatelia,
boli ste už niekedy zhrození z knihy, ktorú vám niekto odporúčal prečítať? Dobre si pamätám, ako na mňa zapôsobila
kniha Čakanie na Godota od írskeho spisovateľa Samuela Becketta, ktorú mi pán učiteľ literatúry zadal ako povinné čítanie s cieľom napísať o nej referát. Zadával iba kvalitné diela svetovej literatúry, preto som očakával, že táto kniha bude
„bomba“, ktorá ma nadchne, inšpiruje a pomôže porozumieť svetu okolo mňa. Po dočítaní tejto knihy som si povedal:
„Veď to bolo absurdné, od začiatku do konca o ničom, chýbala tomu myšlienka, postavy sa nepočúvali, každý hovoril
o svojom a tajomný Godot, na ktorého tak dlho čakali, vôbec neprišiel. Tomuto som venoval pár hodín času?“ Moje zhrozenie som dal najavo učiteľovi a vôbec som si nevedel predstaviť, ako na túto knihu napíšem hodnotný referát. Učiteľ ma
však ubezpečil, že všetko je v poriadku, pretože táto kniha má presne tak zapôsobiť na čitateľa. Nie nadarmo sa tento
žáner volá absurdná dráma. Vysvetlil mi, že dej poukazuje na nezmyselnosť a prázdnotu života ľudí, ktorí večne čakajú
na niečo úžasné, čo ich naplní a zmení im život, no to akosi neprichádza. Vraj by sa za tajomnou postavou Godota mohol
skrývať kresťanský Boh (angl. God), ktorý dokáže dať zmysel života aj tým najvyprahnutejším dušiam.
Čakanie na Boha, ktorý neprichádza, trápi mysle mnohých ľudí, ktorí si predstavujú, že by k nim mal prísť asi vo sne
alebo ich stretnúť priamo na ulici, mávnuť prútikom a odstrániť všetky ich problémy. Kresťanská cirkev v takomto zmysle na Pána Boha nečaká, pretože vieme, kde je a kde ho môžeme hľadať, kedykoľvek máme potrebu riešiť s ním svoj
život. Veľkonočné symboly ako baránok, kríž či prázdny hrob nám jasne hovoria, aký je Boh, čo pre nás robí a ako s ním
môžeme žiť v spojení, ktoré pretrvá večne. Cirkev čaká na návrat toho Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, žije a kraľuje
naveky a raz nás vovedie do svojich nebeských príbytkov. Máme zapísané jeho slová, vieme, že je od nás iba na vzdialenosť jednej modlitby. Vieme, že je tu s nami a koná svoje dielo.
Ale ak to nechcete poznať a podľa toho sa zariadiť a vyhovuje vám čakať na nejakého tajomného Godota podľa vašich
predstáv, držím vám palce. No obávam sa, že nakoniec nepríde a vy budete znechutení tak ako ja po dočítaní knihy.
Absurdná dráma nás varuje pred tým, aby náš život plný čakania nebol absurdný. Už nečakajme na fiktívne šťastie, fiktívny zmysel života a fiktívneho boha. Ten pravý Boh už prišiel, vykonal pre nás na kríži to najdôležitejšie dielo záchrany, je naďalej prítomný a aj ty s Ním môžeš žiť v kvalitnom a zmysluplnom vzťahu. To nám Veľká noc vždy znova
v jednotlivých posolstvách tlmočí. Neignoruj to!
Mgr. Marek Ivan,
zborový farár
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EXODUS ČI EXITUS?
V uplynulých dvoch rokoch sme prežívali Veľkú noc uprostred búrlivej globálnej pandémie koronavírusu. Prvá a druhá
covidová vlna zaplavila infikovanými pacientmi i mŕtvymi obeťami celý svet od Číny cez Európu až po USA. Veľkonočné sviatky v predminulom roku 2020 a v minulom roku 2021 nemohli veriaci kresťania na Slovensku sláviť pri verejných
bohoslužbách v kostoloch, pretože tie boli kvôli prísnym hygienickým opatreniam zatvorené a zamknuté. Po dvojročnej
nútenej prestávke sa zdá, že veľkonočné sviatky utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Krista v roku 2022 budú prístupné za
obvyklých podmienok pre neobmedzený počet návštevníkov napriek tomu, že infekčná krivka neklesá a aj v týchto jarných týždňoch každý deň atakuje desaťtisícovú hranicu nakazených druhým omikronovým subvariantom.
Tohtoročné slávenie Veľkej noci je však silno poznačené ďalším celosvetovým problémom, ktorým je už takmer dva
mesiace trvajúci otvorený ozbrojený vojenský útok ruskej armády na územie zvrchovanej a samostatnej krajiny Ukrajiny.
Napriek tomu, že priamou obeťou vojenského konfliktu sú obyvatelia lietadlami bombardovaných a tankami ostreľovaných ukrajinských miest Kyjev, Charkov, Odesa, Ľvov či Cherson, milióny ukrajinských utečencov prechádzajú ako migranti cez hranice najmä do Poľska a na Slovensko, ale aj do Maďarska a do Rumunska, ale cestujú aj ďalej na západ do
Čiech, do Nemecka a do Británie, kde hľadajú azyl. Takýto masívny exodus vojnových utečencov nezažila Európa osemdesiat rokov od čias druhej svetovej vojny. Pri reflektovaní súčasnej geopolitickej situácie si oprávnene kladieme otázku:
„Čo je to? Čo to má znamenať? Je to koniec starých čias a prechod k novej dobe? Je to teda len exodus? Alebo je to definitívny koniec bezpečia a mieru bez nádeje na pokojnú budúcnosť? Je to teda konečný exitus – koniec dejín, koniec ľudstva, koniec sveta?“
Počas liturgického slávenia veľkonočných sviatkov si kresťania budú spolu so svojimi staršími židovskými bratmi pripomínať starozákonný biblický exodus Izraelitov z Egypta a ich prechod cez Červené more. Nebol to ich koniec, ale začiatok novej etapy dejín, keď Boh s nimi uzavrel Zmluvu. Počas Veľkonočného trojdnia si my kresťania budeme pripomínať
prechod Ježiša Krista cez kríž, utrpenie a smrť z pozemského života k sláve vzkriesenia. Hoci rímsky stotník zodpovedný
za popravu ukrižovaných na Golgote po Ježišovom poslednom výdychu úradne a oficiálne potvrdil jeho exitus, my veríme a pevne vyznávame, že to bol len jeho exodus zo smrteľného ľudského tela do večnej Otcovej slávy. Preto aj tohtoročné veľkonočné sviatky ukrižovaného a vzkrieseného Pána budeme v silnom súcite i silnej solidarite sláviť s nádejou
a dôverou, že ruská militantná agresia voči bratskému národu v susedstve nebude znamenať exitus ukrajinského ľudu
a koniec národa, ale len exodus a prechod k presvedčeniu, že silná viera v hodnoty, odhodlaný zápas za slobodu a pokoj,
odvážna obrana vlasti, práv a života sú silnejšie ako arzenál zbraní. Z ľudského hľadiska nemal útly Dávid proti po zuby
ozbrojenému Goliášovi žiadnu šancu, a predsa ho porazil a vyhral. Bezbranný Ježiš dovolil, aby sa na ňom násilne vyvŕšila židovská politická a rímska vojenská moc a sila. A predsa Ježiš neprehral, On je víťaz! Strašná a náročná globálna pandémia koronavírusu nepriniesla definitívny exitus sveta, ale exodus, prechod do sveta, kde si viac ceníme zdravie, pomáhame iným a sme vďační za samozrejmé maličkosti. Hrozná vojna na Ukrajine tiež nebude exitom dobra, pravdy a lásky.
Pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou! Nielen tomu skalopevne verme, ale vrúcne sa za to modlime a čosi
konkrétne pre to aj urobme!
Mgr. Branislav Polča,
farár rímskokatolíckej farnosti sv. Urbana v Bystrom

Nech sú Vaše domovy plné pokoja, stoly nech hýria hojnosťou a srdcia blízkych nech sú naplnené radosťou, láskou a porozumením.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov želá redakcia Bystrianskych novín.
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Rozhovor s Mgr. Branislavom Polčom,
farárom rímskokatolíckej farnosti sv. Urbana v Bystrom
Do Bystrého ste prišli v júli 2019. Pamätáte si ešte na prvé pocity a očakávania, ktoré ste vtedy mali?
Mojím prvým pocitom bola radosť i pocit zodpovednosti, pretože po štrnástich rokoch kaplánskeho pôsobenia na šiestich
miestach diecézy mi otec arcibiskup po prvýkrát osobne zveril spravovanie farnosti. Tešil som sa z toho, pretože ako novokňaz som začínal v susednej farnosti v Hanušovciach nad Topľou a Bystré som už trochu poznal. Tešil som sa na to,
že ako kňaz budem môcť svoj elán, nadšenie, skúsenosti a dary odovzdať svojim veriacim. A chcem povedať, že tento
počiatočný pocit radosti, že budem pôsobiť v Bystrom, mám aj teraz po čoskoro trojročnom živote vo farnosti, ktorá je
mojím domovom.
Poviete nám niečo o sebe?
Pochádzam z Prešova z farnosti Solivar. Narodil som sa v januári 1980. Som najstarším synom svojich rodičov, mám
o dva roky mladšieho brata Martina, ktorý je už šťastne ženatý a o osemnásť rokov mladšiu sestru Moniku, ktorá je už
šťastne vydatá. Mám rád peknú hudbu, múdre knihy, dobré filmy, čistú prírodu, napínavý šport a chladenú Coca-Colu.
Úloha kňaza je v živote Cirkvi veľmi dôležitá. Ako vnímate svoju úlohu Vy?
Povolanie zasvätiť sa v kňazstve na celý život obetavej službe Bohu a ľuďom je dar zhora a tajomstvo zvnútra. A oboje
sa nedá len tak ľahko pochopiť a jednoducho logicky vysvetliť. Kňazská služba je krásna a nádherná, pestrá a zaujímavá.
Kňaz je v prvom rade vyštudovaný teológ (biblista, dogmatik, moralista) a duchovný otec, ale zároveň vykonáva aj ďalšie
roly a povolania. Aj ja som si to už vyskúšal. Ako kňaz som bol alebo stále som aj katechéta, učiteľ, pedagóg, rečník,
výchovný poradca, manželský poradca, cirkevný právnik, úradník v kancelárii, psychológ, terapeut, ekonóm, manažér,
hospodár, natierač plotov, stavebník a stavbár, záhradník, realitný maklér s nehnuteľnosťami, správca pôdy a pozemkov,
obchodník, manažér, organizátor kultúrnych podujatí, športovec, historik, organizátor zájazdov, turistický sprievodca,
spisovateľ, novinár, bloger, hudobník, spevák, herec, youtuber. S bázňou si uvedomujem, že Boh práve mne a mojej generácii kňazov zveril vážnu a zodpovednú úlohu byť pri svojich veriacich v ťažkej, komplikovanej a prelomovej dobe
pandémie covidu a geopolitickej vojny v Európe na Ukrajine. Svoju úlohu vidím v tom, aby som ako kňaz mal rád ľudí,
aby som bol blízko pri nich v ich malých radostiach a veľkých ťažkostiach, aby som im dodal silu, pokoj, nádej a radosť
vtedy, keď ich nemajú.
Kedy ste sa rozhodli stať sa kňazom?
Hádam by bolo lepšie povedať, že asi v treťom ročníku na gymnáziu mi Boh z neba
jemne naznačil, že ma volá ku kňazstvu. Prijal som jeho pozvanie a odpovedal som
naň kladne. A dodnes som ani raz svoje rozhodnutie neoľutoval. Som šťastným
kňazom!
Ktorá je Vaša obľúbená stať zo Svätého Písma?
Citát, ktorý som mal ako novokňaz na primičnom obrázku: „My sme blázni pre Krista.“ (1 Kor 4, 10a)
Ako by ste povzbudili ľudí v Bystrom na ceste viery?
Chcel by som im povedať, že viera nie je ťažké bremeno povinností a nesplniteľných
úloh. Viera je radostné prežívanie toho, čo má zmysel a prináša radosť. Chodiť
do kostola nie je povinnosť, ale radostná možnosť byť v spoločenstve s ľuďmi. Chodiť na spoveď nie je povinnosť, ale upokojujúca možnosť zbaviť sa hriechov, zla
a chýb, ktoré som urobil. Čítať Bibliu nie je povinnosť, ale úžasná možnosť poznania
múdrosti. Modliť sa nie je povinnosť, ale fascinujúca možnosť spojiť sa s Bohom,
ktorý je silnejší ako môj strach a mocnejší ako moje problémy. Cirkev nie je ľudská
inštitúcia či mimovládna organizácia, ale Božia rodina tých, ktorí sa milujú
a odpúšťajú si. Viera nie je nič iné, ako žiť v láske a nádeji, pokoji a radosti.
Za úprimné slová ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Spracovala: Bc. Anna Reváková
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Poučné slovo nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa,
na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného
Vzkriesenia Krista, nášho Boha
Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech
vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny,
nech dnes prijme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po šiestej hodine,
nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol
prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého.
Uspokojí toho, čo prišiel o jedenástej hodine práve tak ako toho, čo pracoval od prvej hodiny. K poslednému je milosrdný
a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly.
Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví, i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte.
Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na
nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo.
Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo
odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti,
lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo a padlo do toho,
čo nevidelo.
Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych
a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych
a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky vekov!
Amen.
Je vzkriesenia deň! Všetci radostne jasajme, druh druha objímajme, bratmi sa nazývajme. Pre vzkriesenie odpusťme nepriateľom a takto zaspievajme:

Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval!
V duchu týchto slov a modlitieb Vám všetkým zo srdca želám a u Vzkrieseného vyprosujem požehnané
a milostiplné sviatky Paschy!
CHRISTOS VOSKRESE!!!
VOISTINU VOSKRESE!!!

Váš o. Pavol Seman,
farár farnosti Hanušovce nad Topľou
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Informácie o vykonaných prácach v obci
Zamestnanci obce zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov.
S príchodom jarných dní začali s jarným upratovaním, a to tak, že čistili a zametali miestne komunikácie, chodníky pre
chodcov, cyklochodníky, tiež čistili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a pozemky, ktorých majiteľom je obec
Bystré. Vykonali aj jarný rez stromov a kríkov, ktoré sa nachádzajú na obecných pozemkoch, tiež konárov, ktoré zasahujú na miestne komunikácie.
Zamestnanci obce zabezpečujú pravidelne separovaný
zber v obci a prevádzku zberného dvora a kompostárne.
Zamestnanci obce pomaly ukončujú výstavbu garáží
pre nákladné motorové vozidlá, a to na hospodárskom
dvore vedľa budovy domu služieb, chýba už iba fasáda,
ktorá bude ukončená, keď to dovolí počasie. Garáže
boli skolaudované 17. 01. 2022. V uvedených garážach
sa nachádzajú aj sociálne zariadenia pre zamestnancov,
sklad a šatňa.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bystré
a zamestnanci obce pripravili pre verejnosť na asfaltovom ihrisku pri „Dreveňaku“, keď to počasie umožnilo počas zimných mesiacov, prírodné klzisko, ktoré polievali počas 18 večerov, za čo im patrí aj touto cestou poďakovanie.
Zamestnanci obce opravili časť chodníka pre chodcov na Železničnej ulici v obci, vyhotovili a v obci umiestnili štyri
veľkoplošné informačné tabule, na ktorých sa nachádza letecký pohľad na našu obec spolu so stručnými informáciami
o obci, spolupracovali pri prekládke optického rozvodu a verejného rozhlasu počas rekonštrukcie distribučnej sústavy NN
siete a výmeny jej podperných bodov v obci. Začali aj s rekonštrukciou dvoch tried v Základnej škole Bystré.
Obec Bystré si 18. 01. 2022 pripomenula 77. výročie oslobodenia obce pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlým v II. svetovej vojne na Námestí svätého Urbana.
Ukončený bol projekt s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré“, z ktorého boli zrekonštruované časti miestnych komunikácií a chodníkov (Pod Stavencom, Zemplínska, Školská).
Obci Bystré bola Miestnou akčnou skupinou Slanské vrchy – Topľa schválená žiadosť o príspevok vo výške 30 000 €
na projekt s názvom „Zriadenie kybernetickej učebne v ZŠ Bystré“.
Beáta Rozkošová

77. výročie oslobodenia obce Bystré
Naša obec Bystré dňa 18. januára 2022 oslávila 77. výročie oslobodenia obce. Pre našu obec je to významný deň. Zišli
sme sa pri pamätníku padlých vojakov, kde sme si uctili pamiatku našich občanov, ktorí bojovali počas II. svetovej vojny.
Na slávnostný pietny akt kladenia vencov sme pozvali Hencovský oddiel GVARDIJA – Miestny odbor Matice slovenskej
Hencovce, ktorí držali čestnú stráž počas celého priebehu osláv. Začali sme hymnou, básňou a príhovormi pána starostu
a pani riaditeľky ZŠ. V príhovoroch sme si spomenuli
na hrôzu, ktorá trvala počas dlhých vojnových rokov.
Nezabúdajme na ich hrdinstvo a ich veľké obete. Boli
to predsa naši starí otcovia, naši otcovia, naši bratia
a naši občania. Bolo to obdobie plné hladu, utrpenia a
ponižovania. Bolo to obdobie nabité ľudskými tragédiami. Bolo to obdobie, keď si smrť vyberala svoje
obete každý deň.
Tohto slávnostného aktu sa okrem občanov z našej
obce a hencovského oddielu zúčastnili aj deti
z materských škôl a žiaci základnej školy, ktorým
chceme už od malička vštepovať tieto pamätné udalosti.
Ing. Štefánia Hobľáková
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Školský rok 2021/2022 v Materskej škole Bystré 311
Školský rok 2021/2022 sa prehupol do svojej druhej polovice. Okrem edukačných aktivít je za nami aj množstvo aktivít,
ktoré kvôli covidovým obmedzeniam boli väčšinou vo vnútorných priestoroch materskej školy alebo na terase školy.
V mesiaci október sme takto na terase školy privítali starých rodičov našich detí. Vnúčatá pripravili pre starkých malé
darčeky a pozdravili ich krátkym pásmom básní a piesní.
V decembri sa ako každý rok tešili na príchod Mikuláša, ktorý
im priniesol sladké balíčky. Zvyky štedrej večere priblížili predškoláci spolu s kolektívom zamestnancov deťom strednej
a malej skupiny. Vianočné vystúpenie bolo pre covidové obmedzenia sprostredkované rodičom len cez webovú a FB stránku
MŠ.
V januári sme sa zúčastnili aktu kladenia vencov pri pomníku
padlých v obci spolu s deťmi z MŠ 172 a žiakmi ZŠ.
Vo februári si deti doniesli z domu karnevalové masky
a premenili sa na rozprávkové postavy. Užili si množstvo zábavy, smiechu, tanca aj súťaží.
V marci sa deti tešili z vlastnoručne vyrobených kníh. Zahrali sa na ilustrátorov aj spisovateľov. Navštívili aj novú školskú knižnicu v základnej škole. V obecnej knižnici prekvapil deti starosta obce PhDr. Ľubomír Hreha. Prečítal im krátku
rozprávku a odpovedal na množstvo zvedavých otázok.
Materská škola na sídlisku sa zapojila aj do výtvarných súťaží. Do súťaže Vesmír očami detí bolo odoslaných 9 výtvarných prác, do súťaže Dúha 8 prác a výtvarnej súťaže Obrázok pre Darinku sme sa zúčastnili s 5 prácami. Netrpezlivo
očakávame ich vyhodnotenie. Predškoláci si svoje matematické vedomosti otestujú aj v tomto školskom roku v Malej
matematickej olympiáde.
V mesiaci apríl sa pôjde do ZŠ zapísať 19 budúcich prvákov, ktorým držíme palce v ich ďalšom vzdelávaní.
Emília Petričková

Lipy pre oddych a úžitok – Angažovaná škola
Naša Materská škola Bystré 172 sa zapojila do projektu Angažovaná škola. V spolupráci s našimi včelármi z obce Bystré
boli vysadené mladé stromčeky lipy okolo cykloturistického chodníka a Števice. Deti priložili ruku k dielu a pomohli
vysadiť lipy aj v areáli našej Materskej školy Bystré 172 za pomoci ocka včelára jedného z našich detí. Deti sa naučili,
ako chrániť životné prostredie nielen teoreticky, ale aj prakticky. V rámci ranného kruhu v triedach rozoberali pani učiteľky s deťmi problematiku včelárstva a potreby stromov a kvetov pre populáciu včiel. A práve vďaka projektu s názvom
,,Lipy pre oddych i úžitok“ sme sa umiestnili vo finále na 1. mieste v národnej súťaži Angažovaná škola
a v medzinárodnej súťaži Regional Service Learning Award. Cenu víťaza sme si mali prevziať dňa 10. 12. 2021 v Prištine, ale vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa tohto ocenenia osobne nezúčastnili, preto nám bola zaslaná poštou. Stali
sme sa prvou materskou školou na Slovensku, ktorá získala víťazný titul – ANGAŽOVANÁ ŠKOLA. Už teraz sa tešíme
na ďalšiu spoluprácu s ,,našimi“ včelármi.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť.
Detský karneval v tomto čase je milou tradíciou. Čakanie a prípravy masiek vystriedal deň, na ktorý sme dlho
čakali. Deti aj pani učiteľky vystrojené v maskách to
roztočili hneď zrána. Pani riaditeľka všetkých pekne
privítala, deti si zasúťažili a zatancovali. Pani kuchárka
sa postarala o občerstvenie. Každá maska bola odmenená. Svojou návštevou nás potešil aj pán starosta, ktorý
tiež prispel sladkou odmenou.Všetko sa konalo za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.
Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek.
Bc. Anna Reváková
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Aký bol marec v základnej škole?
Všetci sme sa potešili postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení, pretože nám dovolilo stretávať sa bez väčších obmedzení.
Začiatok mesiaca využili naši piataci na exkurziu do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou,
kde sa zúčastnili besedy so známym slovenským spevákom, hercom a spisovateľom Braňom Jobusom. Predstavil im svoje knihy, zaspieval pár piesní a zodpovedal ich zvedavé otázky.
Aj škola žila knihami. Privítali sme Valentína
Šefčíka, obľúbeného básnika pre deti. Našim
žiakom sa venoval celý deň. Postupne sme
sa vystriedali na besedách v školskej knižnici,
kde nás pán spisovateľ zoznámil so svojimi knihami a bližšie predstavil prácu spisovateľa.
Školskú chodbu zdobia krásne plagáty o knihách.
Triedy medzi sebou súťažili, kto najoriginálnejšie
predstaví knihu a jej netradičné využitie.
Na hodinách literatúry sme si predstavili rôzne
zaujímavé
tituly zo
školskej
knižnice,
ale aj z našich domácich knižníc. Rôznymi spôsobmi sa snažíme v našich žiakoch pestovať lásku
ku knihám. Učíme ich, že aj takýmto spôsobom sa dá tráviť voľný čas, rozvíjať predstavivosť, zlepšovať slovná zásoba
či získavať vedomosti z rôznych oblastí.
Knižnicu sme v tomto školskom roku obohatili mnohými zaujímavými knihami. Je miestom, kde sa stretávame aj počas
vyučovacích hodín, aj popoludní. Družinári strávili v knižnici zaujímavé Popoludnie s rozprávkou, počas ktorého plnili
rôzne úlohy, spoznali známych rozprávkarov. Knižnicu navštívili aj budúci prváci, ktorí sa už teraz tešia, že aj z nich
vyrastú vášniví čitatelia.
Mgr. Erika Novotná

Marec - mesiac kníh
Marec sa každoročne nesie v znamení kníh. My sme sa ho
rozhodli osláviť v knižnici spolu s deťmi z materských škôl
a zo základnej školy. Menšie skupinky žiakov tak navštívili
našu obecnú knižnicu samostatne, aby si atmosféru kníh
mohli vychutnať čo najlepšie.
Program bol, samozrejme, nabitý. Naši najmenší sa dozvedeli
veľké množstvo zaujímavých noviniek, napríklad z čoho
sa vyrábajú knihy alebo kto je zodpovedný za to, že všetky
strany sú zaplnené najrôznejšími zaujímavými príbehmi
a obrázkami. Deti mali dostatok času, aby si knihy prelistovali a zároveň si vypočuli jednu z rozprávok priamo od pána
starostu. Staršie deti sa dozvedeli, ako sa správne správať v knižnici,
ako sa o knihy starať, aby si ich mohlo po nich prečítať ešte mnoho detí.
Predškoláci si pripravili pár otázok na pána starostu, a tak sa napríklad
dozvedeli, aké knihy čítal, keď bol ešte žiakom, či navštevoval knižnicu
alebo ktorá kniha je jeho obľúbená. Taktiež sa dozvedeli, koľko kníh
je v celej knižnici. Deti boli veľmi šikovné a pozorné, uhádli všetky
rozprávkové hádanky, a tak získali nielen sladkú odmenu, ale aj medailu čitateľa a záložky, ktoré si samy vyfarbili. Boli sme milo prekvapené
krásnymi pesničkami, ktoré nám zaspievali a aj peknou kytičkou.
Šiestaci si zopakovali proces výroby knihy a skúsili si prácu knihovníkov ukladaním kníh do poličiek, za čo boli taktiež odmenení.
Z knižnice všetci odchádzali nadšení a s prísľubom, že sa určite vrátia,
mladší aj s rodičmi.
Antónia Haľková
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Humanitárna pomoc
v obci BYSTRÉ

pre

Ukrajinu

Žijeme v dobe, keď ľudské životy postihuje
jedno nešťastie za druhým. Ešte nestihol doznieť
Covid-19 a už nám v médiách hlásili, že vojnou
postihnuté mestá na Ukrajine, kde ľudia opúšťajú svoje domovy, utekajú pred bombardovaním
a chránia si to najcennejšie čo máme – svoj
vlastný ŽIVOT, potrebujú pomocnú ruku a
skrátka nielen strechu nad hlavou pre svoje rodiny, ale aj materiálnu pomoc pre seba, svoje
deti či príbuzných.
Práve z tohto dôvodu bol na OcÚ zaslaný e-mail týkajúci sa materiálnej pomoci pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine
a vyhlásenie zbierky materiálnej pomoci a aj jej sumarizácie vyzbieraného materiálu v okrese Vranov nad Topľou.
Tento nám bol následne preposlaný do KC, kde sme postupovali podľa nasledovného kľúča.
Dňa 28.02. 2022 – 01.03.2022 /pondelok, utorok/ bol v obecnom rozhlase vyhlásený oznam o Humanitárnej materiálnej
pomoci pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine.
Táto zbierka sa následne uskutočnila v Komunitnom centre /KC/ Bystré vo vyššie uvedených dňoch v čase
od 8.00 – 17.00 hod. Občania obce Bystré boli oboznámení s tým, čo majú a môžu nosiť, čo je najviac potrebné a nevyhnutné práve v tomto čase či období a ako to máme roztriediť a nachystať pre odvoz z KC Bystré do centrálneho skladu v
okresnom meste Vranov nad Topľou.
V KC túto aktivitu koordinovali 3 pracovníčky: PaedDr. Eva Velebírová – OPG /odborný pracovník – garant/, Mgr. Katarína Gajdošová – OP /odborný pracovník/a Nadežda Zubajová – AOP /asistent odborného pracovníka/, ktoré donesený
tovar materiálnej zbierky humanitárnej pomoci prevzali, následne roztriedili podľa pokynov, ktoré nám boli zaslané.
Po ukončení zbierky ďalšie dni triedili, všetko zabalili s označením a nachystali k odovzdaniu a vyvezeniu celej tejto
zbierky do okresného centrálneho skladu vo Vranove nad Topľou. Odtiaľ to mali následne previezť priamo do postihnutých oblastí na Ukrajinu.
Sumarizácia: Za dva dni sa vyzbieralo nasledovné: trvanlivé potraviny pre dospelých: 4 krabice, trvanlivé potraviny pre
deti do 10 rokov: 15 krabíc, nealkoholické nápoje: 18 balení, hygienické potreby pre deti: 4 ks vriec, detské plienky
+ 1 vrece, vlhčené obrúsky, ostatné hygienické potreby: 4 ks krabíc + 6 ks vriec = 10 ks spolu, zdravotnícke potreby:
1 balenie, posteľné obliečky: 5 ks, vankúše: 7 ks, prikrývky: 7 ks,
deky: 22 ks, uteráky a osušky: 10 ks, matrace: 1 ks veľký, karimatky: 3 ks, spacie vaky: 3 ks, oblečenie pre deti: 5 ks spolu
/4 vrecia + 1 krabica/, oblečenie pre dospelých: 9 vriec
Celú túto zbierku humanitárnej pomoci pre Ukrajinu prišli v rámci
vzájomnej spolupráce OcÚ, ZŠ a KC naložiť na nákladné auto
žiačky a žiaci ZŠ a z KC ju vyviezol do centrálneho skladu
vo Vranove nad Topľou zamestnanec OcÚ Š. Kuba.
Veríme, že všetky tieto vyzberané veci dorazia do cieľa na určené
miesto a pomôžu hlavne tým, ktorí to v tejto neľahkej dobe naozaj
potrebujú.
Zároveň ďakujeme všetkým občanom, ktorí akoukoľvek formou
prispeli, či už finančne alebo materiálne, k odľahčeniu
a zmierneniu tejto náročnej a nezávideniahodnej situácii, ktorá ešte
stále pretrváva.
SVETU MIER!
Za KC spracovala: PaedDr. Eva Velebírová – OPG
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Stanové mestečko na hraničnom priechode
Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine boli do kolobehu pomoci
okamžite zapojení aj príslušníci dobrovoľných hasičských zborov.
Naši členovia dobrovoľného hasičského zboru obce boli aktivovaní do pohotovosti už 4. deň konfliktu s úlohou postaviť prvé stany
na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Z prvých stanov sa stalo
stanové mestečko. Postupom času na hraničnom priechode pribúdali stále nové a nové pokyny a úlohy. Naši dobrovoľní hasiči
spoločne s hasičmi z obce Soľ, ktorým patrí poďakovanie za spolupatričnosť, dopĺňali pohonné látky do vykurovacích telies, triedili vyzbieranú humanitárnu pomoc, koordinovali pohyb utečencov,
pomáhali im s batožinou a mnoho ďalších vecí. To všetko vykonávali presne sedem dní (24 hodín denne). Boli svedkami ľudskosti a solidarity s ľuďmi utekajúcimi pred krvavou vojnou.
Každý deň môžeme vidieť obrovské vypätie, neľahkú prácu
a dôležitú vzájomnú spoluprácu dobrovoľníkov, mimovládnych
organizácii, ale aj vás, ktorí pomáhate v tejto neľahkej situácii.

Vypaľovanie trávy je zakázané
Jarné mesiace bývajú pre hasičov mesiacmi so zvýšeným výskytom požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Preto ako dobrovoľní hasiči apelujeme na občanov, aby sa vyhýbali
takýmto činnostiam. Na prvý pohľad „bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných
porastov môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň na otvorenom priestore sa šíri veľmi rýchlo, a to najmä vtedy,
keď sa rozfúka vietor. Svojimi rozmermi a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí, ale
tiež straty na ľudských životoch a v neposlednom rade i ekologické straty, ako je strata veľkej časti lesa, chránených
porastov, bylín a úhyn chránených živočíchov.
Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu
hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe
alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm.
a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ohrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §
2 ods. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách, chatových
a záhradkárskych lokalitách v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 25. 03. 2022 od 9.30 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov na lesných a pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:




Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru
Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
Spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru a ich ochrannom pásme

V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami
alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne (napr.
kopcovitom, členitom a pod.) alebo za veterného počasia, sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými
prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného
zboru - 150, prípadne linku tiesňového volania – 112!!!
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Mgr. Martin Molitoris,
predseda DHZ

Ako vyrobiť kompost
Kompost je vhodný spôsob, ako si vytvoriť ekologické hnojivo pre potreby vašej záhradky. Je to jeden z dôvodov, prečo
sa vyrobiť kompost rozhodne oplatí. Kompostovaním využijete nielen kuchynský odpad, zbavíte sa zápachu z odpadkového koša, ale navyše sa dočkáte krajších, zdravších a väčších kvetov a plodov z vašich záhradných rastlín a stromov.
Dôležitým faktorom pre tvorbu kompostu je miesto, kde kompostovanie prebieha. Rozhodne neumiestňujte kompostér
na priame slnečné žiarenie. Slnečný svit totiž kompost príliš vysušuje. Najvhodnejšia poloha kompostu je pod listnatým
stromom alebo krom, kde je chránený pred priamym slnečným žiarením a tiež dažďom. Dážď odplavuje z kompostu
dôležité živiny. Odpad, ktorý tvorí kompost, delíme na dve základné skupiny: zelený odpad a hnedý odpad.
Zelený odpad tvoria zvyšky zeleniny, ovocia, čerstvá tráva, čerstvé listy, hnoj, močovka, kávový usadenina, zvyšky
čaju a pod. Zelený odpad je ten mäkší a vlhkejší.
Hnedý odpad tvoria suché listy, konáre, slama, škrupiny od vajíčok, papierové utierky a servítky, lepenky, piliny, triesky, kôra, orechové škrupiny a pod. Hnedý odpad je ten tvrdší a viac suchý.
Základom kompostu je prvá a predvolená vrstva hnedého odpadu, ktorou by ste mali začať. 15 cm vrstva hnedého odpadu je dostačujúca. Potom na túto vrstvu položte vrstvu odpadu zeleného – zvyšky ovocia a zeleniny, čerstvé lístie,
trávu a pod.
Odpadové vrstvy v komposte by sa mali striedať. Dôležité je, aby ste zachovali pomer vrstiev odpadu. Na jeden diel
zeleného odpadu pripadajú tri diely odpadu hnedého.
V momente, keď hádžete odpad do kompostu, dbajte na to, aby ste uchovali pomer, v ktorom je potrebné obidva druhy odpadu zachovať. V opačnom prípade, keď už sa budete chystať vyrobiť kompost, dosiahnete buď veľmi suchú hmotu, skladajúcu sa zo suchých zvyškov lístia a pod., čo nevyužijete alebo naopak, veľmi riedku konzistenciu, ktorá bude
pre vás takisto absolútne nepoužiteľná.
Väčšie časti, ako sú konáre, kôra, papiere a pod., radšej rozdrvte alebo nalámte na menšie kusy, aby ste proces kompostovania urýchlili.
Kompost udržujte v dostatočnej vlhkosti. Ak sa vám bude zdať suchý, občasné zaliatie kompostu neuškodí, ba naopak.
Zachovajte tiež dostatočnú vzdušnosť a kyprosť. Aspoň raz mesačne kompost premiešajte. Ak ste úspešní a tlenie odpadu v komposte prebieha správne, mali by ste sa vlastného kompostu dočkať v horizonte 8 – 10 týždňov.
Spôsoby využitia kompostu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mulčovanie – kompost pomáha pôde lepšie absorbovať vodu, udržať živiny a predchádza rastu burín
hnojivo pre ovocné stromčeky – používa sa na jar, skôr než vyjdú prvé púčiky
hnojivo v záhrade – podporuje rast najmä pri ovocí, ale aj zelenine
vytvorenie výživnej zeminy pre črepníkové rastliny – pridáva sa do pôdy, do ktorej sa zasadí rastlina, čím
vznikne výživnejšia pôda s lepšou absorpciou vody
presádzanie – používa sa pri presádzaní do väčšieho kvetináča
vysádzanie rastlín – kompost sa pridáva do jamy/kvetináča, do ktorej sa rastlina vysadí, čím má pôda správnu štruktúru pre korene rastlín
ochrana pred škodcami – ako postrek dokáže zbaviť škodcov
príprava pôdy pred sadením – kompost sa na jar rozhrabe v záhrade pred zasadením priesad, čím im dodá
výživu
príprava pôdy na odpočinok – aj na jeseň má kompost svoje využitie a možno ho použiť v záhrade po pozbieraní úrody
Zdroj: časopis Odpady 1/2022, www.topbyvanie.sk

Plán kultúrno-spoločenských podujatí v Bystrom
MÁJ

JÚN

Deň matiek

1 a ½ míle pre rodinu

Folklórne slávnosti

Beh priateľstva

HS – O pohár starostu obce

Stretnutie Bystranov
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JÚL

Pre našich najmenších
Pospájaj bodky podľa čísel a vymaľuj veľkonočného zajačika.

Veľkonočné tvorenie
Potrebujeme: biely papier alebo výkres
farebný papier
nožnice
lepidlo
Postup: Z bieleho papiera alebo výkresu vystrihneme vajíčko, ktoré vo vnútri narežeme v rovnakej vzdialenosti 1cm. Z farebného papiera nastriháme pásiky, ktoré do
bieleho vajíčka vpletieme. Časti farebného papiera, ktoré
pretŕčajú, odstrihneme a prilepíme konce farebných pásikov. Môžete si takto vytvoriť viacero farebných vajíčok a
na Veľkú noc ste pripravení. 

Veľkonočné hádanky
Pekný je, no z čokolády,
neviem si s ním veru rady.
Nechce mrkvu, nechce jesť,
sám ho schrúmem ešte dnes.
Čo je to?
Našiel som na brehu vŕbu,
vypýtal si prútov hŕbu.
Volám všetkých na pomoc,
budem ich pliesť celú noc.
Čo je to?

Pre malých šibačov
Šibi ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
Maľované vajíčko,
pekný božtek na líčko,
k tomu zdravia moc
a veselú Veľkú noc.

Zdroj: www.sdetmi.com
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OFK Tatran Bystré vstupuje do jarnej časti s nezmeneným kádrom
OFK Tatran Bystré vstúpi do jarnej časti zo 4. miesta so štvorbodovou stratou na vedúci OFK Tatran Zámutov. Kľúčovou
informáciou je, že káder trénerskej dvojice Peter Ivan – Peter Šandrej ostal aj po „zime“ pokope.
OFK Tatran Bystré sa v jesennej časti zaradil medzi lídrov V. ligy, skupina Vihorlatsko-Dukelská. Výsledkovo i herne.
V klube z týchto pozícií nechcú ustúpiť ani na jar, čomu zodpovedali aj podmienky na prípravu.
Hráči absolvovali v januári 3-dňové kondičné sústredenie a tréningový proces bol potom nastavený na dva tréningy týždenne. Mužstvo zároveň odohralo sériu prípravných stretnutí na umelej tráve na hlavnom štadióne MFK Vranov.
Tréneri Peter Ivan a Peter Šandrej sa v príprave sústredili na to, aby si odskúšali viaceré herné varianty a najmä kládli
dôraz na rotáciu hráčov, aby boli v zápasovom rytme všetci. Mužstvo má dnes jasnú futbalovú tvár a s o to väčším očakávaním sa všetci v klube tešia na začiatok druhej polovice sezóny.
Pre vedenie klubu a realizačný tím je zásadná práve koncepčná práca, preto si v Bystrom dali záležať na tom,
aby káder z jesene ostal pokope. Hráči si totiž na hracej ploche rozumeli a vo futbale sa bez správnej chémie v kabíne
fungovať nemá. Mužstvo sa však podarilo vhodne doplniť
vlastným odchovancom Martinom Mitrašom a 22-ročným
Kristiánom Matkobišom, ktorý má za sebou pôsobenie
v treťoligovom Svidníku a Stropkove.
Bystré odštartuje jarnú časť 27. marca na pôde FK Kamenica
nad Cirochou. Doma sa prvýkrát predstaví 3. apríla o 15.30
hod., keď v derby privíta FK Žipov-Čierne o. z.
Štefan Sabol,
prezident OFK Tatran Bystré

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame novonarodených spoluobčanov
Meno
Rodičia
1. Nela Žigová
Marek Žiga a Laura Gabčová
2. Oliver Horný
Igor Horný a Zuzana Horná
3. Alžbeta Dlugošová
Kristián Dlugoš a Štefánia Dlugošová
4. DeboraVravcová
Dušan Vravec a Klaudia Vravcová
5. Adrián Fedor
Slavomír Fedor a Ing. Veronika Fedorová
6. Ján Janok
Ján Janok a Michaela Liskovská
7. Hana Andreková
Ing. Peter Andrek a Miroslava Andreková
8. Sofia Virbová
Pavol Virba a Veronika Virba Lipšayová
9. Dorota Jurmáková
Štefan Jurmák a Helena Jurmáková
10. Patrícia Davidová
Dušan David a Patrícia Davidová
11. Viktória Kuníková
Ing. Tomáš Kuník a Mgr. Simona Mitrášová
12. Timea Juhas
Ing. Ján Juhas a MVDr. Petra Juhas
13. Dominik Gabčo
Ivan Gabčo a Adriana Siváková
Navždy nás opustili
Meno
Dátum úmrtia
1. Andrej Kun
16.12.2021
2. Irena Siváková
16.12.2021
3. Ladislav Šimko 21.12.2021
4. Ján Andrek
24.12.2021
5. Denis Jaššo
14.01.2022

Vek úmrtia
89r.
75r.
47r.
68r.
22r.

Meno
6. Štefan Balint
7. Jozef Kovaľ
8. Helena Mičková
9. Helena Mitrášová
10. Anna Kerestešová

Dátum úmrtia
Vek úmrtia
06.02.2022
86r.
16.02.2022
89r.
25.02.2022
74r.
09.03.2022
89r.
16.03.2022
93r.
Spracovala: Beáta Rozkošová
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