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Vážení Bystrania, milí priatelia...
Začiatok leta, začiatok prázdnin a dovolenkového obdobia, to všetko je veľmi aktuálne. Začíname leto a s ním spojené podujatia, ktoré k nemu patria. Či už to budú vaše súkromné akcie, alebo aktivity v obci, na ktoré Vás srdečne pozývam a budem rád, keď ich spoločne podporíme a po dvojročnej prestávke sa ich aj zúčastníme.
(24. 7. – Ščevica tour, 5. 8. – Ščevica cup, 26. – 27. 8. – Výstup na Šimonku, 29. 8. – Prázdninová bodka,
11. 9. – Spolu pre zdravie – turistický pochod, 24. 9. – Varenie guľášu)
Tieto všetky letné aktivity si vyžadujú pozornosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel. Aj žiakom v základnej škole
som v posledný deň školského roka 2021/2022 zaželal pekné, no zároveň bezpečné prázdniny.
Aj keď k letu patrí oddych a relax, pracovné povinnosti pri tom všetkom pokračujú. Aj v našej obci budeme pokračovať v prácach, ktoré sme naplánovali, na ktoré obec dostala dotácie a nenávratné finančné príspevky z eurofondov.
Chystáme sa zrekonštruovať časť Zemplínskej ulice spolu s chodníkom, časť Šarišskej ulice spolu s chodníkom, Hamzovú ulicu spolu s chodníkom, chodník okolo oplotenia objektu spoločnosti Zeocem, a. s. od vlakovej zastávky po autobusovú zastávku, časť chodníka od železničného priecestia po štátnu cestu a predĺžime cyklochodník od Hermanovského potoka po vlakovú zastávku.
Tak ako mnohé obce na Slovensku, tak aj naša obec má problémy s verejným obstarávaním, pri ktorom uchádzači
znižujú cenu diela a nakoniec sa úspešný uchádzač vyhovára na rast cien stavebných materiálov, pričom predlžuje dobu
výstavby. Problémy sú aj s kvalitou vykonanej práce. V súčasnosti dvaja úspešní uchádzači neprevzali stavby, a to rekonštrukciu domu smútku a výstavbu dopravného ihriska v objekte Materskej školy Bystré 172, na ktoré obec taktiež
dostala dotácie. Zdôvodňujú to nárastom cien stavebných materiálov. Keď nedôjde k dohode, tak obec bude nútená
zopakovať verejné obstarávanie. Obec nemôže navýšiť zazmluvnenú cenu, lebo by tým porušila zákon o verejnom obstarávaní. Obec má problémy pri verejnom obstarávaní aj pri detskom ihrisku pri Dreveňaku, na ktoré získala dotáciu.
Sú tam predpísané certifikované prvky z agátového dreva, pričom iné byť nemôžu a tých je zrazu nedostatok. To znamená, že neúmerne narástli ceny.
Je ťažká doba, ale stále máme dosť odborníkov a kritikov skoro na všetko. Ja som už dlhšiu dobu na úrade, ale tí
kritici doposiaľ na úrad neprišli a nepovedali, čo robíme zle a hlavne, ako to máme robiť lepšie pri schválenom rozpočte, aby sme nezadlžili obec, lebo doposiaľ obec nemá žiadny úver. Ani tí kritici doma nemajú všetko a ja stále hovorím,
že je potrebné prikrývať sa takou perinou, na akú máme. Aj zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, taktiež zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na webovej stránke obce. To znamená, že sa dá ľahko zistiť, koľko obec dostala
podnetov, ktoré môže využiť pre svoj rozvoj. Alebo čo obec urobila zle, kde sa nezapojila a bola by tým niečo získala.
Tí kritici, ktorí nechcú svoje návrhy prezradiť starostovi, môžu to prezradiť na zastupiteľstve pred poslancami a isto sa
to dostane do zápisnice.
Verím teda, že počasie nám bude priať k naplánovaným dovolenkám, ako aj k pracovným činnostiam. V závere mi
dovoľte zaželať Vám príjemné, pohodové a zdravo prežité letné dni.
S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce

Stretnutie BYSTRANOV
V dňoch 1. júla – 3. júla 2022 sa konal XII. ročník stretnutia obcí s rovnakým názvom BYSTRÉ. Po dvojročnej pandemickej odmlke zvanej COVID-19 sa opäť stretli obyvatelia obcí s názvom Bystré,
ktoré sa koná každé dva roky v inej obci. V roku 2020 sa malo konať stretnutie na
Morave v obci Bystré - Janovice, no pandemická situácia to nedovolila, a tak sa
toto stretnutie uskutočnilo v obci Bystré - Janovice až po 4 rokoch. Stretnutia sa
zúčastnili predstavitelia obcí: Bystré - Janovice, Bystré v Orlických horách, Bystré u Poličky, Bystré u Stárkova a, samozrejme, Bystré zo Slovenska. Ďakujeme
organizátorom, že akciu zorganizovali a podporili tak družobný rozvoj obcí.
PaedDr. Veronika Pradová, MBA
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Jeden a pol míle pre rodinu
Prvý júnový piatok bol v našej obci venovaný našim rodinám. Podvečer sme sa všetci stretli na ihrisku pri Dreveňaku,
kde nás čakal náš pán starosta PhDr. Ľubomír Hreha a Ujo Ľubo, ktorý pripravil kultúrne vystúpenie nielen pre deti.
Pán starosta nás všetkých privítal a oboznámil nás s organizačnými pokynmi. Ujo Ľubo nám pripravil hodinový zábavný
program, do ktorého boli zapojené nielen deti, ale aj rodičia. Spolu s našimi deťmi sme si zatancovali, a tak sa vrátili do našich detských čias. Počasie nám prialo, bolo krásne slnečno. Po zábavnom programe sme si dali výborný guláš a smäd sme
uhasili kofolou a nealko pivom. Po zábave a občerstvení každý z nás dostal lampión s farebným svetielkom a vybrali sme sa
spoločne na „Jeden a pol míle
pre rodinu ˮ.
Išli sme celé rodiny. Najmenšie
deti sedeli v kočiaroch a tie
väčšie boli vedené za ruku
alebo na otcových ramenách.
Využili sme náš cyklochodník,
ktorý je pri takýchto akciách
nápomocný. Lampióny nám
krásne svietili a cesta nám
rýchlo ubehla. V cieli, ktorý
bol pri komunitnom centre,
sme si urobili spoločnú fotografiu, ktorá nám bude pripomínať, ako nám bolo super.
Už teraz sa tešíme na budúci rok. 😊
Ing. Štefánia Hobľáková

Folklórne slávnosti
Folklór je súčasťou nášho života, či ho prežívame tak, že sme v ňom aktívne zapojení alebo je kdesi mimo nás, no predsa ho vnímame. V našej obci sa v nedeľu 10. júla už po 53.-krát konali Folklórne slávnosti, ktoré boli spojené aj
s oslavou 140. výročia spojenia
dvoch obcí, a to Tapli–Bisztra,
ktorá sa nachádzala v Šarišskej
župe a Tapoly-Bisztra, ktorá sa
nachádzala v Zemplínskej župe.
Názov zjednotenej obce bol Tapoly-Bisztra a obec bola pričlenená
k Šarišskej župe. Pri tejto príležitosti sa obec Bystré rozhodla odmeniť občanov, ktorí svojou prácou, činnosťou a aktivitou prispeli k jej rozvoju. Po slávnostnom oceňovaní, príhovore starostu a privítaní hostí sa už na
pódiu začalo striedať množstvo účinkujúcich. V programe vystúpili deti z oboch materských škôl, DFS Bystranček,
FS Bystrančan, Araňa z Jarovníc, ženská spevácka skupina ROSA, FS Topľan a Poddukelský ľudový umelecký súbor
(PUĽS). V závere bola žrebovaná bohatá
tombola, sponzormi ktorej boli fyzické
a právnické osoby pôsobiace v našej obci
a blízkom okolí. Opäť sme raz spolu prežili, po dlhšej covidovej prestávke, jedno
krásne popoludnie. Vďaka patrí všetkým
účinkujúcim, ktorí sa podieľali na kultúrnom programe, a tiež tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách a zabezpečovaní celého podujatia.
Beáta Rozkošová
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Informácie o vykonaných prácach v obci
Leto je čas prázdnin a dovoleniek. Je to čas plný oddychu a načerpania nových síl. Určite sa každý teší na leto. Od detí
a študentov, ktorým začínajú očakávané prázdniny, až po ľudí, ktorí cez leto dovolenkujú pri mori a spoznávajú nové
miesta na našej Zemi.
Život v obci sa ani počas letných dní nezastaví a zamestnanci obce stále vykonávajú svoju prácu. Zamestnanci čistia
a kosia verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a pozemky,
ktorých majiteľom je obec Bystré. Zabezpečujú separovaný zber
v obci, prevádzku zberného dvora a kompostárne. Zamestnanci obce
ukončili výstavbu garáží pre nákladné motorové vozidlá na hospodárskom dvore vedľa budovy Domu služieb, kde obec zakúpila
zdvihák pre motorové vozidla a vybavenie pneuservisu (automatickú
vyzúvačku a prezúvačku pneumatík, vyvažovačku kolies
a kompresor).
Zamestnanci obce zrekonštruovali dve triedy v Základnej škole Bystré a vonkajšie schodisko do telocvične, opravili a natreli zábradlie
okolo futbalového ihriska pri Dreveňaku, umiestnili zvislé dopravné
značky na Krátkej ulici a postavili oplotenie na Zemplínskej ulici na mieste, kde bola rozšírená vozovka.
Obec Bystré dňa 10.05.2022 zorganizovala v spolupráci so ZŠ Bystré, MŠ Bystré 311, MŠ Bystré 172 a členmi DHZ
Bystré športovú súťaž „Beh priateľstva“. Dňa 03.06.2022 obec zorganizovala v spolupráci so ZŠ Bystré, MŠ Bystré
311, MŠ Bystré 172 zábavné rodinné popoludnie pod názvom „Jeden a pol míle pre rodinu“ a dňa 05.06.2022
v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Bystré zorganizovala 41. ročník súťaže hasičských družstiev O pohár
starostu obce Bystré a zároveň 1. kolo Východoslovenskej hasičskej superligy.
Schválené projekty: Obci Bystré bola Prešovským samosprávnym krajom schválená dotácia na základe Výzvy poslancov PSK 2022 vo výške 5000 eur pre projekt s názvom Modernizácia posilňovne v obci Bystré.
Obci Bystré bola Fondom na podporu umenie schválená dotácia na akvizíciu knižného fondu Obecnej knižnice vo výške 1 500 eur.
Obci Bystré bola Miestnou akčnou skupinou Slanské vrchy – Topľa schválená žiadosť o príspevok vo výške 30 000 eur
na projekt s názvom „Modernizácia detského dopravného ihriska Bystré“.
Beáta Rozkošová

Terénna sociálna práca v obci Bystré
V obci Bystré sa terénna sociálna práca realizuje nepretržite od roku 2007, kde ako prvé to bola komunitná práca
a asi od roku 2010 terénna sociálna práca. Obec sa v roku 2017 zapojila do Národného projektu „Terénna sociálna práca
a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je realizovaný vďaka podpore
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V roku 2019 sa plynule prešlo
do druhej fázy tohto projektu, ktorý je jedným z vybraných národných programov „TAKE AWAY“ balíka, realizovaného prostredníctvom národných projektov. Balík „TAKE AWAY“ predstavuje kombináciu inkluzívnych programov
overovaných počas programového obdobia 2007 – 2013. Terénnu sociálnu prácu v našej obci vykonáva jeden terénny
sociálny pracovník a traja terénni pracovníci.
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú
v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa klientom poskytuje v oblastiach zamestnania najmä s vyhľadávaním voľných pracovných miest, so spracovaním žiadostí, životopisov, príprave klientov na pracovné pohovory.
V oblasti bývania je to pomoc pri riešení poplatkov za energie, písanie žiadostí o nájomné byty, pomoc pri separácii
odpadu. V covidovej dobe to bolo zabezpečenie základných potravín rodinám, ktoré sa ocitli v karanténe. V oblasti
zdravia objednanie liekov cez e-časenku, nakoľko starší ľudia buď neovládajú počítač, alebo nemajú prístup na internet.
Taktiež sme asistovali pri registrácii na testovanie, očkovanie a vyhotovenie COVID PASSOV. V oblasti sociálneho
zabezpečenia sa pomáha so zaradením do evidencie uchádzača o zamestnanie, s vybavovaním dávok v hmotnej núdzi
a rôznych príspevkov (príspevku na opatrovanie, príspevok na kompenzáciu), s vybavovaním rôznych druhov dôchodkov (starobných, invalidných, vdovských) alebo aj pomoc pri vybavovaní výživného zo zahraničia. V oblasti financií
a hospodárenia sa poskytuje pomoc pri riešení dlhov, a to vypísaním žiadostí o splátkové kalendáre alebo možnosť oddlženia formou osobného bankrotu.
Kolektív pracovníkov NP TSP a TP Bystré
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Posledné mesiace školského roka v MŠ 311
Posledné mesiace školského roka 2021/2022 sme v našej MŠ využívali veľmi intenzívne. Okrem plnenia každodenných
edukačných aktivít sme pre deti pripravili množstvo ďalších zaujímavých a podnetných činností.
Prvého júna oslávili deti MDD spolu
s kamarátmi z MŠ 172. Deti svoj deň strávili na
školskom dvore hrami, šantením, skákaním na
skákacom hrade. Namaľovali si tričká a pozreli
divadelné predstavenie.
Rozprávky o zvieratkách a ľudskom tele si deti
našej materskej školy vychutnali pod nafúknutou kupolou scénického kina v triede Slniečko.
Spoločného výletu do ZOO a Dinoparku
v Košiciach sa zúčastnilo 90 detí a rodičov.
Vo výtvarnej súťaži Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou bola
ocenená práca Damiána Lechvára s názvom
Roháč. Srdečne mu blahoželáme ku krásnemu druhému miestu.
Deti najstaršej vekovej skupiny sa stali úspešnými riešiteľmi Malej logickej olympiády. Najviac bodov získala budúca
školáčka Vladimíra Němcová.
Predškoláci sa zúčastnili výletu do opálových baní. Zahrali sa na baníkov a v bani
obdivovali krásu opálov.
S kamarátmi a zamestnancami školy sa deti
rozlúčili 24. júna. Učiteľky pripravili deťom rozlúčkový deň s názvom
„Naše putovanie po Slovensku“. Po príchode do MŠ si deti zbalili potrebné veci
do svojich školských plecniakov a vydali
sa na putovanie žltým školským papierovým autobusom. V hre navštívili známe
mestá na Slovensku: Kremnicu, Čičmany,
Pozdišovce a aj Vysoké Tatry. Zavítali aj
na salaš, kde im bača ukázal výrobu ovčieho syra, ukázal, ako sa doja a strihajú ovečky. Vyvrcholenie rozlúčkového dňa začalo slávnostnou večerou v altánku,
ktorý sa premenil na kolibu. V nej si deti oblečené
v krojoch vychutnali halušky. Rodičom predviedli
krátky program básní, piesní a tanca. Na pltiach sa
preplavili do Červeného Kláštora. Mníchovi Cypriánovi pohľadali bylinky a on im dal ochutnať
bylinkový čaj. Za odmenu im podaroval svoju
truhlicu, v ktorej sa nachádzalo množstvo darčekov od rodičov. Od svojich učiteliek deti dostali
albumy s fotkami ako spomienku na roky strávené
v MŠ.
Všetkým deťom prajeme krásne prázdniny,
veľa zážitkov, pevné zdravie a predškolákom
úspešný nástup do prvého ročníka ZŠ.
Emília Petričková
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Krok za krokom od jari do leta v MŠ Bystré 172
,,Čas si kráča za krokom krok, už sme starší o jeden rok...“ Tak, ako sa spieva v piesni, letí aj náš čas v Materskej škole
172. Len prednedávnom sme ukončili fašiangy a s príchodom jari a jarného teplejšieho slniečka sa nám roztrhlo vrece
s aktivitami v MŠ.
V mesiaci apríl bol zápis do ZŠ. Tento
rok našu bránu MŠ opustilo 13 predškolákov. Predstavili sa krátkym programom a ukázali svoje vedomosti, ktoré
nadobudli v MŠ. Koncom mesiaca apríl
sme v spolupráci s obcou Bystré privítali deti do života, kde sme sa predstavili
krátkym tancom a básňami.
Máj je mesiac lásky. Ale určite prvá
májová nedeľa patrí všetkým našim
mamám, mamičkám...V kultúrnom dome sa za účasti oboch materských škôl a základnej školy uskutočnilo nedeľné
popoludnie – Deň matiek. Obec Bystré a základná škola koncom mesiaca máj zorganizovala Beh priateľstva, kde si naši
najmenší vyskúšali preteky v behu a odmenou im
bola medaila a malé pohostenie. Naša MŠ bola pozvaná na výročnú členskú schôdzu dôchodcov, ktorá
bola spojená s Dňom matiek. Tejto akcie sa zúčastnila aj politická strana Hlas-SD na čele s Petrom
Pellegrinim. V posledný májový deň sme sa zúčastnili hudobno-dramatickej rozprávky ,,Zachráňme hudobné kráľovstvo“, ktoré pripravila ZUŠ Hanušovce
nad Topľou.
1. jún patrí našim deťom. Tento deň sme sa stretli
spolu s našimi kamarátmi z MŠ Bystré 311. Deti mali
pripravené rôzne stanovištia: skákací hrad, dopravné
ihrisko, maľovanie tričiek... Príjemným ukončením
dopoludnia bolo divadielko Cililing s rozprávkou ,,O hrdinskom krajčírikovi“. Prvý piatok v mesiaci jún patril zábavnému rodinnému popoludniu ,,Jeden a pol míle pre rodinu“. Na túto akciu do našej obce zavítal Ujo Ľubo, ktorý roztancoval hlavne našich najmenších. Obec Bystré pre všetkých zúčastnených pripravila chutný guláš spolu s občerstvením.
Večer sa ukončil lampiónovým sprievodom
ku Komunitnému centru v Bystrom.
Koniec školského roka patrí výletom, a tak
sa naša MŠ spolu s rodičmi zúčastnila školského výletu do ZOO Košice. 17.06.2022 sa
konala rozlúčka s predškolákmi. Predškoláci
sa premenili na šmolkov a programom, ktorý si pripravili spolu s p. učiteľkami, potešili
nielen rodičov, ale aj p. starostu a zástupcu
starostu obce. Školský rok sme uzavreli
spoločným pohostením a občerstvením rodičov a detí v priestoroch MŠ.
Zapájali sme sa aj do rôznych výtvarných súťaží a niektoré z nich budú vyhodnotené v septembri 2022, ale aj do projektov Opička Kika, Adoptuj Kravičku...
Touto cestou sa chceme v mene celej Materskej školy 172 poďakovať p. starostovi a obci Bystré za spoluprácu a veľa,
veľa odmien, ktoré deti dostávali počas celého školského roka.
Bc. Anna Reváková,
riaditeľka MŠ Bystré 172
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Naša základná škola opäť ožila
Školský rok 2021/2022 sa zapíše do histórie ako rok, v ktorom si mohli školáci po pandémii Covid-19 znovu
užívať rôzne aktivity, hry, súťaže, krúžky, besedy, workshopy, akcie, exkurzie i školské výlety. Žiaci si mohli naplno
vychutnať všetky aktivity, ktoré spestrujú vyučovací proces a vo veľkej miere prispievajú k socializácii žiakov, zlepšovaniu vzťahov a utužovaniu triednych kolektívov.
V septembri sa žiaci rozhýbali v rámci týždňa športu počas športových aktivít v areáli školy i počas vychádzok
do blízkej prírody. V októbri sme slávnostne otvorili knižnicu a polytechnickú učebňu. Naša škola sa opäť zapojila do
celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, v ktorej sme sa už druhýkrát
umiestnili na prvom mieste. V tomto ročníku súťaže sme v škole zorganizovali Deň zdravej výživy, siedmaci navštívili včelára a piataci boli na exkurzii na agrodružstve. Počas európskeho dňa jazykov si žiaci spríjemnili
vyučovacie hodiny jazykov rôznymi aktivitami. Mesiac úcty k starším si
žiaci 1. stupňa pripomenuli vystúpeniami pre starých rodičov, ktoré sú dostupné na YouTube kanáli: Základná škola Bystré. Úctu k starším naši
žiaci prejavili aj koncom novembra a v rámci zbierky “Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok?” sme do domovov dôchodcov poslali
množstvo krabíc naplnených darčekmi. V novembri sme si pripomenuli 100
rokov od úmrtia nášho slávneho básnika Pavla Országha Hviezdoslava.
Pre žiakov zo školského klubu boli zorganizované pestré aktivity
v priestoroch školskej knižnice. Počas týždňa vedy a techniky si mohli
žiaci v učebni fyziky vyskúšať rôzne pokusy a prácu s učebnými pomôckami. V prvom polroku sme sa zapojili aj do
zbierky pre nevidiacich – Biela pastelka, celosvetovej kampane “Ponožkový október”, zberu papiera a prispeli sme
na Hodinu deťom.
V druhom polroku tohto školského
roku sa konalo množstvo podujatí, ktoré
mohli navštíviť už aj rodičia či širšia verejnosť. Február začal ešte opatrne, triedy na
prvom stupni a žiaci v školskom klube detí
usporadúvali svoje súkromné menšie karnevaly i fašiangové vyučovanie. V období
Veľkej noci sme si pripomenuli naše krásne
tradície vďaka veľkonočnému programu vo
forme videa, ktoré pre nás natočili žiaci
z folklórneho súboru Bystranček, tiež dostupné na našom YouTube kanáli. Na hodinách anglického jazyka sa žiaci druhého stupňa zábavnou formou oboznámili s veľkonočnými tradíciami vo Veľkej
Británii. V areáli školy schovávali deviataci veľkonočné vajíčka a piataci dostali úlohu nájsť vajíčka a dostali aj sladkú
odmenu za vynaloženú snahu. V marci sme si množstvom pestrých aktivít pripomenuli Deň vody a Deň lesov a v apríli
Deň Zeme. Deti napríklad maľovali kamene, písali listy našej Zemi, učili sa triediť odpad a učili sa aj zodpovednosti
k našej krásnej planéte tým, že vyzbierali odpadky v blízkom okolí školy. Deti v školskom klube navštívil aj lesný pedagóg. Marec – mesiac kníh sme mohli osláviť
v našej novej školskej knižnici, ale i v nových čitateľských a oddychových kútikoch. Podujatia sa naplno rozbehli v máji. Po dvoch rokoch si mohli mamičky naživo vychutnať vystúpenia ku Dňu matiek.
Naši žiaci spolu so svojimi mladšími kamarátmi
z oboch materských škôl pozdravili mamky krásnym
programom, pripravili si kyticu milých slov poprepletanú tancom, spevom a scénkami. Veľkú zábavu
zažili deti na Behu priateľstva. Okrem behu sa aj
tancovalo, spievalo a skákalo na nafukovacom hrade.
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Ďalšia tanečná zábava sa rozbehla na Deň detí. Okrem diskotéky bola pre žiakov druhého stupňa pripravená súťaž
a žiaci prvého stupňa sa zabavili na farmárskom dni: zahrali si na fujare, pozerali, ako sa strihajú ovečky, vyrába ovčí
syr a ochutnali farmárske špeciality. Z ďalších podujatí spomenieme Zápis budúcich prváčikov, Stavanie mája, Prespávačku v školskom klube a školské výlety, ktoré sme organizovali s cieľom, aby žiaci spoznávali blízke okolie nášho regiónu a kraja. Žiaci navštívili ranč v Pavlovciach, archeopark a múzeum v Hanušovciach n/T, vyhliadkovú vežu
v Zlatníku, Dubnícke opálové bane, jaskyňu Zlá diera pri obci Lipovce, Bardejov a Bardejovské kúpele, Humenné
a Spišskú Novú Ves. Konalo sa aj množstvo besied a workshopov, napríklad: Envirobeseda, beseda o zdravej výžive,
beseda s policajtom, Post Bellum – dejepisné workshopy pre ôsmakov a deviatakov a ďalšie. Našu školu navštívili aj
spisovatelia: Valentín Šefčík a Jožko Jenčo.
Veľmi sa tešíme, že nám bolo dopriate, aby bol školský rok 2021/2022 takýto bohatý a veríme, že ten nasledujúci
bude ešte lepší. 😊
Mgr. Eva Lešková

Ako sme sa tešili na Noc v školskom klube
Blížil sa koniec školského roka a deti zo ŠKD sa tešili na to, že jednu noc prespia v školskom klube. Po dvoch rokoch
pauzy už ani nedúfali, že to bude možné. O to väčšia bola radosť detí, keď sa dozvedeli, že opekačka, hry, súťaže
a spanie v družine bude.
V piatok 25.06.2022 prišlo 30 detí o 18.00
do školského klubu a dobrodružstvo mohlo začať. Rodičia nám nesmelo odovzdali
deti s poznámkou „Keby niečo, volajte“.
Pani riaditeľka PaedDr. Veronika Pradová,
MBA deti na začiatku privítala
a odštartovala misiu. Naša „Mission impossible“ mohla začať. Deti boli rozdelené
do troch tímov a ich úlohou bolo za 60
minút splniť 14 úloh. Deti sa s nadšením aj
obavami, či to stihnú, pustili v tímoch do
plnenia úloh. Vedúce – pani vychovávateľky pozorne dohliadali na plnenie úloh. Nebolo to ľahké, ale každému tímu sa podarilo splniť úlohy v časovom limite.
Počas toho, ako sme my plnili úlohy, v altánku nám oslovení rodičia spolu s pani riaditeľkou, pánom starostom
PhDr. Ľubomírom Hrehom a pánom zástupcom starostu obce Štefanom Sabolom chystali večeru – opekali nám špekáčky. Na opekačku sa všetky deti veľmi tešili. Pochutnali si aj na koláčikoch, ktoré niektorí rodičia priniesli pre všetkých.
Po večeri prezentovali tímy niektoré z úloh – prečítali
báseň, ktorú mali vymyslieť, predstavili svoj obraz
z prírodnín, ktorý vytvorili a zatancovali spoločný tanec, ktorý si nacvičili. Program ešte nekončil, pokračovali sme futbalom až do tmy. Deti si mohli zaskákať aj
na skákacom hrade, ktorý nám obec poskytla.
Prišiel čas ísť sa uložiť do postelí, ktoré boli nafúkané
a čakali na unavených družinárov. Po hygiene ich ešte
čakala rozprávka, pri ktorej deti postupne usínali.
O 6.00 ráno budíček do slnečného a už teplého dňa. Na
ihrisku rozcvička s polootvorenými očami u niektorých,
ktorí spali menej. Raňajky v altánku boli výborné, dojedli sme všetko, čo ešte ostalo. Nastal čas upratovania
a balenia. Nakoniec ešte spoločné tance a hranie sa na ihrisku a rodičia postupne prichádzajú po svoje ratolesti. Tentoraz
s otázkou „Ako bolo?“ Nemuseli sme volať žiadnemu rodičovi. Zo žiarivých očí detí sa dalo vyčítať, že bolo výborne.
Chcem sa poďakovať obecnému úradu za všetku pomoc pri realizácii tejto Noci v školskom klube, rodičom, ktorí doniesli niečo pod zub, chutilo nám. Tiež kolegyniam za starostlivosť a prípravu tejto Mission impossible, ktorá sa zmenila na Mission possible.
Mgr. Slavka Kovaľová
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Obzrime sa späť
Čas v škole veľmi rýchlo uteká a my si uvedomujeme iba začiatok a koniec. Aj teraz sa pozeráme, ako sme úspešne
„doplávali“ na koniec školského roka. Žiaci úspešne ukončili ročníky a odišli na zaslúžené prázdniny. Na dovolenku
nastúpili aj učitelia, ktorí po náročnom školskom roku potrebujú vypnúť, zresetovať a nabrať nových síl a energie do
nového šk. roka. Taktiež nesmieme zabudnúť aj na pani upratovačky či kuchárky, ktoré si išli užívať zaslúženú dovolenku. Na dovolenku neodišli a stále pracujú zamestnanci obce na čele s pánom starostom, ktorým chcem touto cestou
poďakovať za práce, ktoré vykonali v priebehu šk. roka 2021/2022 na našej škole. Na začiatku to bolo osadenie
workoutových strojov a preliezok – doplnenie detského ihriska z projektu Modernizácia športoviska v areáli ZŠ –
III. etapa, ktoré škola dostala v rámci projektu z PSK Prešov.

V decembri mám pomohli pri havarijnom stave kúrenia do budovy školskej knižnice a polytechnickej učebne. Potom
sme v spolupráci s obcou začali rekonštruovať dve triedy – učebne, kde stavebné práce vykonávali zamestnanci obce.
Išlo o nové stierky na stenách, sokel, maľbu a hlavne nový podkladový betón, na ktorý firma položila drevené parkety.
Do takto vynovených tried sa opäť mohli nasťahovať žiaci.

Vplyv nepriaznivého počasia spôsobil rozpad schodov do telocvične. Zriaďovateľ školy opäť vyšiel škole v ústrety
a zamestnanci obce schody opravili a položili novú dlažbu. V závere školského roka sa na našu radosť začal realizovať
ďalší projekt, a to zriadenie Kybernetickej učebne. Touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie zriaďovateľovi
školy, obci Bystré na čele s p. starostom PhDr. Ľubomírom Hrehom, že mu záleží na všetkých inštitúciách v obci a stále
sa snaží o ne starať a stále ich podporovať. ĎAKUJEME.
PaedDr. Veronika Pradová, MBA
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Tvorba našich žiakov
Milá Zem!
Prajem Ti, aby si kvitla do krásy a aby sa ľudia o teba starali. Ľudia nech si ťa viac vážia, svoj odpad si z tvojej prírody domov nosia. Nech každý radšej posadí strom, kvety a pomáha Ti rásť. Deti nech majú z teba radosť a starajú sa o Teba aj po
ďalšie roky. Nech krásna si, Zem naša, a spolu dobre nažíva sa nám.
Tvoja Klárka Lechvárová, 2.b
Vytáčanie medu

Štvrtácka báseň

V jedno ráno išiel dedko vytáčať med. Najlepšie to bolo ráno,
lebo včielky ešte nelietali a aj preto, aby ho nepoštípali.
Úle musel najprv ponosiť dole zo sadu. Keď ich dedko ponosil, tak začal vytáčať med. Dedko rámiky z úľov povyberal a vložil
ich do medometu. Vytočil sedem veľkých litrových nádob. Bál sa, že
nebude mať dosť skleničiek, do ktorých ten med bude vylievať. Ale
bude mať ešte viac medu, lebo na sade má ďalších päť úľov,
z ktorých ešte nevytáčal.
Na druhý deň išiel dedko vytáčať med z posledných piatich
úľov. Začal vytáčať med. Keď ho dedko vytáčal, bolo mu veľmi horúco. Za pár minút ho mal vytočený. Začal ho nalievať do skleničiek.
Skleničky ukladal na stôl. Keď dával posledné skleničky, buchol
s rukou do tej, ktorá bola na kraji stola. Sklenička s medom spadla na
zem a rozbila sa. Med bol po celej zemi! Dedko tak mal viac roboty,
lebo musel celú dlážku poumývať od sladkého medu. Lebo med bol
lepkavý a sladký. Lákal včely aj muchy do pivnice.
Med máme doma veľmi radi. Aby sme ho mohli jesť, treba sa postarať o včielky a všetko ostatné.
Sebastián Krivák, 3.a

My sme veľká banda,
bola s nami veľká sranda.
Radi sme vždy rozprávali,
čítali, písali i pozor dávali.
Na slovenskom jazyku
učili sme sa vybrané slová o zvyku.
Matika nám moc nešla,
pani učiteľka to s nami trikrát prešla.
Úlohu nám ťažkú dala.
Skríkla: „Aďa, dúfam, že si porozmýšľala!“
Prvý stupeň bol veselý,
taký sme ho všetci chceli.
My veselí štvrtáci
zvládli sme ho ako silní vojaci.
P.S: Pani učiteľka, nie vždy sme k Vám boli milí,
ale práve v tejto chvíli,
zabudnite, prosím, na to,
táto chvíľa stojí za to!

Môj ocko
Sára Lehetová a Kristína Kaščáková zo 4.b
Môj ocko je profíček,
má doma kopu rybičiek.
Spolu ich aj chytáme
a do mrazničky dávame.
Keď sme spolu, vždy srandujeme
a mamku pri tom niekedy vynervujeme.
Vďaka tebe je nám všetkým spolu fajn,
buď nám zdravý a vždy sa usmievaj.
Noemi Perunská, 4.a

Lenivec
Je to veľmi známa vec,
že Ondrík je lenivec.
Doma iba telku kuká,
mame z toho srdce puká.
Michal Gajdoš, 3.a

Bájka o dvoch gunároch
Raz sa pobili dva gunáre o to, kto bude kráľom v husíne. Dlho spolu súperili a napokon jeden gunár zvíťazil. Jeho súper
uznal, že je slabší, a tak sa stiahol do kúta dvora. A víťaz? Ten sa celý deň pyšne prechádzal po dvore a chválil sa, že je husím kráľom. „Som najkrajší, najväčší a najsilnejší gunár na okolí!“ chvastal sa. Líška, ktorá ho začula, si pomyslela, akú bude
mať výbornú večeru. Nelenila, vrhla sa na gunára a už bolo po ňom. Keď to videl druhý gunár, takto prehovoril: „Ja som váš
nový kráľ, lebo som oveľa múdrejší, ako bol ten predo mnou!“
Veru, sláva nám môže rýchlo vstúpiť do hlavy a v záchvate radosti ľahko zabúdame, kto sme.
Emma Moravská, 4.b
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Sen o budúcnosti

Človek nie je pánom prírody

EKO-EGO SVET

Keď raz bude Iva veľká,
chce byť pani učiteľka.
Deti učiť, vzdelávať,
cez prestávky zabávať.

Príroda je taká kráska,
je to naša malá láska.
Nájdu sa však takí ľudia,
čo tej kráske veľmi škodia.

Čo to tu je, táto diera
Presekla ťa snáď sekera?
Bývala si taká krásna,
zemský obal, obloha jasná.

Jaro s Peťom, sme si istí,
chcú byť slávni futbalisti.
Behať, kopať, kričať: “Gól!”
Mohlo by ich baviť najskôr.

Vo vodách sa stala stopa,
nazýva sa taktiež ropa.
Rúbu jej zelené vlasy,
hrdý symbol mladej krásy.

Chránila si nás od Slnka,
bola krehká svetlá vlnka.
Teraz už je nová éra,
stará kamoška, atmosféra.

A čo taká Jana Malá?
Od malička o tom snívala,
že bude na javisku ako herečka stáť,
ľudí aj seba často rozosmievať.

Veľa lúk a množstvo trávy,
nežiada si veľa slávy.
Žiada si len trochu pozornosti,
štipku lásky a vďačnosti.

A čo tvoja sestra O3?
Bezpečne je nám vo vnútri.
No už nie je, čo bolo včera
nami stvorená ozónová diera.

Jeden chlapec - Šimon Deka
chcel byť veľmi slávny pekár.
Ľudí tešiť dobrým pečivom a buchtami.
Máte k nemu prísť aj vy sami.
Čím by si chcel byť aj ty?

V minulosti za mladosti,
lúky boli plné radosti .
Vždy mi táto kráska šepká:
Človek nie je tvorcom sveta!
Nela Budová, 5.b

Hasičom či policajtom?
Kvetinárkou? Cukrárom?
Na svete je povolaní toľko,
koľko chceš.
Stačí si len vybrať to,
ktoré robiť vieš.
Anastázia Novotná, 5.b

Sen
Kde to som?
Prečo sa tu nachádzam?
Kto vlastne som?
Prechádzam sa tmavou krajinou,
krajinou nesplnených snov,
Zrazu za sebou vidím svetlo.
Svetlo, čo smútok zo sna zmietlo.
Svetlo, ktoré mi prišlo na pomoc,
ktoré prišlo ožiariť túto noc.
Ocitla som sa v magickom svete.
Svetlo objavilo sa v sne,
aby sa postavilo temnote.
Svetlo zhaslo. Prišla tma.
Nočná mora vkradla sa do sna.
Ukľudni sa, je to sen!
Ja sa z neho dostanem.!
Nie! Kričím!
Ja tento svet zničím.
Svetlo? Kde si?
Volám ťa o pomoc.
Aby si smútok zo sna zmietlo...
Už je dobre, prišiel koniec,
nočnej more zazvonil zvonec.
No vtom zrazu počujem slabé pí-pí-pí.
A to mi môj budík zazvoní.
Karin Petríková, 9.b

Nie je to len akože.
Niekto do teba pichá nože.
Kto by niečo také robil?
Neodpovie ani mobil.
Takže radšej prestať kvákať.
Morská hladina nebude čakať.
Dúfam, že Vás neurazím
ale sám odlesňovanie nezastavím.
Peter Bednár, 8.a

Holubica a holub
Na pôjde opusteného domu žila raz jedna pekná holubica. Ale
cítila sa opustená, keďže v tom dome nikto nebýval. No netrvalo to
tak dlho...až raz... stretla holubička pekného holuba, ktorý sa jej zapáčil.
Jedného krásneho dňa klopká niekto na dvere. Holubička už
dávno nedostala žiadnu návštevu, preto sa hosťovi veľmi potešila.
Otvorila dvere a uvidela tam stáť svojho milovaného. Srdce jej podskočilo od šťastia a trochu sa jej aj pierka začervenali, ale návštevu
pekne uvítala a pozvala ďalej. Takéto stretnutia pribúdali, až sa naši
holúbkovia do seba zaľúbili.
Raz, keď si holubička poletovala v parku, znenazdajky k nej priletel
holub a požiadal ju o krídelko. Holubička neváhala a povedala ÁNO.
Všetky vtáky v parku im tlieskali a ... no bola svadba. Ako to po
svadbe býva, prišli deti. Manželia boli nesmierne šťastní. Najprv sa
im narodil holúbok Frido a neskôr dcérka, holubička Perlička.
Frido mužnel do sily a Perlička rástla do krásy. Celá rodinka si žila
v šťastí a radosti. Roky plynuli a prišiel čas, keď museli všetky holuby odísť na vojnu. Tak musel odísť aj Frido. Mamička holubička
veľmi plakala a bála sa, že svojho synčeka už navždy stratí.
Po dlhom čase prišla správa z armády, že jej syn už nie je obyčajný
holub. Už je generál. Vo vojne zachránil životy mnohým holubom
a za jeho odvahu a statočnosť dostal toto najvyššie ocenenie. Rodičia
boli na svojho syna veľmi hrdí. Mamička holubička už neplakala od
žiaľu, ale od šťastia.
Keď sa Frido vrátil domov, vystrojili velikánsku hostinu, aby sa
spolu tešila celá rodina. Všetky vtáky zo široka-ďaleka sa prišli pozrieť na udatného holuba. Chýry o ňom sa niesli až do ďalekých
krajín. Zobrali ich so sebou vtáky, ktoré sa na zimu odsťahovali do
teplých krajín.
A čo naši holúbkovia? Tak tí si len hrkútajú a hrkútajú...
a hrkútali by možno až dodnes, keby na pôjde nespadol zvonec, nevyplašil ich a rozprávky bolo koniec.
Sára Gutu, 5.a
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Večerný koncert
Mesiac vystriedal Slnko. Rozžiarili sa prvé hviezdy. Cvrčky a žaby sa pripravujú na svoj večerný koncert. Prví okrídlení diváci
si sadajú na lekná a odplávajú priamo pod pódium. Na kmeni starej spadnutej vŕby sa schádzajú svätojánske mušky, ktoré robia
príjemné osvetlenie. Nočné motýle zbierajú farebné lúčne kvety, ktorými skrášlia celé prostredie. Hudobníci sa už obliekajú do
krásnych kostýmov ušitých z okvetných lístkov. Včielky divákom ponúkajú sladké nektárové nápoje a mravce prinášajú drobné lesné bobule ako občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Žblnkotajúci potôčik dotvára uvoľnenú atmosféru. Vážky divákom spríjemňujú čakanie svojim tanečným vystúpením. Pomaly prichádza to, na čo všetci netrpezlivo čakali. Tanečnice zleteli
z pódia do obecenstva a svätojánske mušky natočili svetlo na pódium. Cvrčky a žaby v elegantných oblekoch vystupujú spoza
opony. Na hlavách sa im červenajú klobúčiky z muchotrávok. Obecenstvo stíchlo. Všetci tíško čakajú na prvé tóny večernej
hudby. Hudobníci už stoja na svojich miestach. Začínajú hrať. Večerná melódia ukladá divákov do spánku. Žblnkanie potôčika
krásne sadlo medzi tóny hudby. Jemný vetrík rozhojdal modré zvončeky, ktorých cinkotanie divákov prebudilo zo sna. Na
leknách sa stále postupne dopravujú noví diváci, ktorých hudba zlákala pozrieť sa bližšie. Cestu im osvetľuje žiara z pódia.
Včielky a mravce sa budú musieť poponáhľať, aby stihli obslúžiť ďalších malých návštevníkov. Húseničky občerstvenie nepotrebujú. Doniesli si totiž šalátové lístky z neďalekej záhradky. Z farebnej lúky prúdi vôňa kvetov, ktorá sa vznáša pomedzi
obecenstvo. Hudba vyzvala divákov do tanca. Rozkošne sa do rytmu krútia na svojich leknách. Nezábudkové šatôčky sa im vo
vánku len tak krútia. Hudbu si užívajú aj zlaté rybky, ktoré plávajú popod lekná plné očarených divákov. Rýchlo si niečo želajte, aby nám rybky neodplávali. Prúd potôčika prináša malú orechovú škrupinku, v ktorej driemkajú drobné bodkované lienky.
Tanečné kroky divákov ich prinútia pootvoriť oči. Únava ich ale znovu položí do spánku. Koncert žiari krásnymi farbami.
Kvapky tichého vodopádu vytvárajú s osvetlením svätojánskych mušiek jemnú dúhu, ktorá vyčarí úsmev aj mrzutému čmeliakovi. Svet je obklopený smejúcimi sa hviezdami. Aj mesiac vykukol spoza oblakov. Ani on si nemôže nechať ujsť túto čarovnú noc. Na malom konáriku pricestovali aj lúčne kobylky. Po ochutnávke včelieho medu si nôžky umývajú v kvapkách
z pavučiny. Musia byť rýchle a tiché, aby nezobudili spiaceho pavúka. Hudba sa rozlieha po celom okolí. Jej tóny uspávajú
obyvateľov neďalekého mestečka. Hudobníci budú hrať až do svitania. Chceš vedieť, čo sa bude diať ďalej? Tak na to už použi
vlastnú fantáziu.
Simona Tutková, 8.b
Les a človek

Sen o pravej láske

Ozrutné skaly, dub či jelša,
mocní to obrancovia čistého lesa.
Do hôr vyšiel človiečik malý,
aby zistil, čo bránia mocné skaly.

Sen, čo sa mi sníval...
v knihe si sa možno naň díval,
možno si ho čítal v knihe,
možno si ho počul inde.

Zbadal les čistej krásy,
chamtivosť sa mu v srdci hlási.
Radoval sa nad svojim objavom,
nazval ho svojím Božím darom.

Všetci si v ňom odpúšťali,
o lásku sa pokúšali.
Veď nikto nie je dokonalý,
no v ňom bol každý milovaný.

Dar to je, ale nie pre teba hriešnik,
moc prírode nemôže vziať nik.
Ale raz, keď si človek zmyslí,
drží sa toho ako kliešť.
Netrápi ho, kto za to bude následky niesť.

Bol to sen o pravej láske,
o takej, o ktorej sa píšu básne.
Taká, ktorá ťa nikdy nezradí,
lebo len láska nenávisť porazí.

A tak sa z lúk stali pustiny,
Zem preťali trhliny.
Nenechali ani strom maličký,
žiaden domov pre veveričky.

Láska, ktorá lieči rany
a obracia smutné strany.
V nej dôvera sa cení,
no klamstvo všetko zmení.

Vzali všetko, čo tam žilo,
Ešte sa im spievať chcelo:
„My sme páni lesa!!!
Skaly, traste sa!!!“

V tom sne klamstvá nie sú, lebo ľudia, ktorí milujú,
ich tam len ťažko znesú.

Skaly sa triasli aj plakali,
keď z nich posledné pramene stekali.
Ale ani voda krásnu zeleň nevráti,
ich snaha sa už neoplatí.
Peklo je na Zemi,
len keď človek urobiť si ho zaumieni.
Mária Virbová, 8.b

Ale len keď milujeme a sme milovaní,
je život vskutku dokonalý.
Karin Pavelicová, 8.a

Spracovala: Mgr. Mária Kačmárová
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Úspechy žiakov ZŠ v školskom roku 2021/2022
ČÍTAČKA S PÍSAČKOU - okresné kolo, výtvarná súťaž (21.10.2021) - 3. miesto - Viktória Fedorová (5.b)
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo (november 2021) - 3. miesto - Anastázia Novotná (5.b)
HOVORME O JEDLE - celoslovenská súťaž (7.11.2021) - hlavná cena - zlaté pásmo - ZŠ Bystré
KOMIKSIÁDA - okresné kolo (19.11.2021) - čestné uznanie - Daniela Marenčínová (7.b), Bibiána Foltinová, (bývalá 9.a)
CESTY ZA POZNAMÍM MINULOSTI - celoslovenská literárna súťaž - 3. miesto - Anastázia Novotná (5.b)
ČERVENÉ STUŽKY - účasť v celoslovenskej kampani
MENDELIÁDA - okres. chem. súťaž - úspešní riešitelia: Laura Filičková (7.a), Ema Lenďáková (8.b), Simona Kovaľová (9.b)
NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE - celoslovenský projekt - ZŠ Bystré - 30. miesto (zo 158 škôl)
ALFIÁDA - celoslovenská súťaž v riešení zábavno-vedomostných testov - december 2021 - 1. miesto - trieda 2.b
INTERNETOVÁ SÚŤAŽ iBOBOR
úspešní žiaci
Drobec - Slávka Ivanová (3.a), Marek Gajdoš (2.a), Viktória Benčová (2.b)
Bobrík - Ján Juhaščík (5.a), Przemek Zawadzki (4.a), Viktória Fedorová (5.b), Klára Andreková (4.a),
Marcela Vavreková (5.b), Viliam Škreptač (5.b), Anastázia Novotná (5.b)
Benjamín - Kristína Kubová (7.b), Tomáš Mikloš (6.b)
Kadet - Martin Haľko (8.a), Samuel Sabol (9.b), Ivan Pavlovský (9.b)
PYTAGORIÁDA - školské kolo (09.12.2021)
úspešní riešitelia:
P3 - Zita Kubová, Nicol Vavreková, Nina Dziváková, Patrik Leško, Alžbeta Vašková, Mário Uhrík, Oliver Ogurčák, KevinZawadzki, Sebastián Krivák, Kristián Guľáš, Alexandra Hrehová, Michal Gajdoš (3.a)
P4 - Jakub Nič (4.b), Klára Andreková (4.a), Sára Lehetová (4.b)
P5 - Ján Juhaščik (5.a)
P6 - Henrich Němec (6.a), Mária Marenčínová (6.b), Ema Mičková (6.b)
P7 - Karin Demčáková (7.a), Laura Filičková (7.a)
P8 - Ema Lenďáková (8.b)
YPSILON - slovnina je hra - celoslovenská súťaž (09.12.2021, 13.01.2022)- najúspešnejší súťažiaci:
1. ročník - Nina Humeníková, Jozef Gladiš, Michal Kolesárik, Teodor Novotný, Paulína Kaščáková, Dominik Sebastian
Čisarik, Nela Antolová, Šimon Štofan, Jana Kindriková, Maximilián Marton
2. ročník - Adriána Hricová, Sandra Vavreková, Michal Harčarik, Rudolf Kožel, Nela Vargová, Klára Lechvárová, Laura
Kriváková, Nina Juričkovová, Michal Andrek, Oliver Molitoris, Viktória Benčová, Ľubomír Sabol, Sebastián Petriľák, Sára
Polakovičová
3. ročník - Slávka Ivanová, Nicol Vavreková, Patrik Leško, Sebastián Krivák, Zita Kubová, Kevin Zawadzki, Michaela
Němcová, Nina Dziváková
4. ročník - Klára Andreková, LeonaDemeterová, Sára Lehetová, Adam Katriňák, Olívia Roxerová, Matúš Antol, Jakub Nič,
Kristína Kaščáková, Filip Gajdoš, Michaela Giňová, Jakub Šimko, Noemi Perunská, Sebastián Mitráš
5. ročník - Anastázia Novotná (100 %), Martina Džamová, Alexander Peľák, Šimon Pavol Hreha, Ela Dziváková, Ema Lehetová, Viktória Fedorová
6. ročník - Ema Katicová, Timea Klimovská, Šimon Kentoš
7. ročník – Nella Hajníková, Laura Filičková
9. ročník - Simona Kovaľová, Samuel Sabol
OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - okresné kolo (26.01.2022) - 1. miesto - Daniela Marenčínová (7.b)
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo (26.01.2022) – 1. miesto - Ján Juhaščik (5.a)
ŠALIANSKY MAŤKO
okresné kolo (31.01.2022) - 3. miesto - Anastázia Novotná (5.b), špeciálna cena - Vladimír Mitráš (2.a)
školské kolo
1. miesto - Laura Kriváková (2.b)
1. miesto - Anastázia Novotná (5.b)
1. miesto - Ema Katicová (6.a)
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo
Poézia
1. kat. (2. - 4. roč.)
1. miesto - Kristína Kaščáková (4.b), Filip Gajdoš (4.a)
2. miesto - Alžbeta Vašková (3.a)
3. miesto - Klára Lechvárová (2.b)
2. kat. (5. - 6. roč.)
1. miesto - Jozef Virba (6.a)
2. miesto - Martina Džamová (5.a)
3. miesto - Ján Juhaščik (5.a)
3. kat. (7. - 9. roč.)
1. miesto - Ema Lenďáková (8.b)
2. miesto - Simona Tutková (8.b)
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Próza
1. kat. (2. - 4. roč.)
1. miesto - Slávka Ivanová (3.a)
2. kat. (5. - 6. roč.)
1. miesto - Anastázia Novotná (5.b)
2. miesto - Ema Katicová (6.a)
3. miesto - Mária Marenčínová (6.b)
3. kat. (7. - 9. roč.)
1. miesto - Pavol Mitráš (8.b)
2. miesto - Timotej Katica (8.b)
3. miesto – Alžběta Koželová (8.b)
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo (31.03.2022)
3. miesto - Anastázia Novotná (5.b), čestné uznanie – Kristína Kaščáková (4.b)
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo (09.02.2022) - 9. miesto – Daniel Niko (9.b), 7. miesto – Jozef Virba (6.a)
OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - krajské kolo (16.02.2022) - 7. miesto - Daniela Marenčínová (7.b)
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo (17.02.2022) - 2. miesto – Ján Juhaščik (5.a), 11. miesto – Alexander Peľák
(7.b), 13. miesto – Viliam Škreptač (5.b)
EKOPOSTER ZELENÝ SVET (22.03.2022) - 3. miesto - trieda 8.b
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo (25.03.2022) - 11. miesto - Karin Petríková (9.b)
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z EVANJ. NÁBOŽENSTVA - seniorátne kolo (25.03.2022) – 1. miesto - Anastázia Novotná (5.b)
PYTAGORIÁDA - okresné kolo (29.03.2022)
úspešní riešitelia:
Nicol Vavreková (3.a), Patrik Leško (3.a), Klára Andreková (4.a)
STOLNÝ TENIS - okresné kolo (08.04.2022) – 2. miesto – Samuel Niko (6.a), Martin Haľko (8.a), Daniel Niko (9.b)
TALENTY 2022 - okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní (22.04.2022)
strieborné pásmo - Šimon Glod (5.a), Anastázia Novotná (5.b)
diplom za reprezentáciu v speve populárnej piesne - Sára Gutu (5.a)
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA
celoštátne kolo (29.04.2022) - 5. miesto - Anastázia Novotná (5.b)
ŠTÚROV ZVOLEN - okresné kolo (05.05.2022) - čestné uznanie - Anastázia Novotná (5.b)
BEH mjr. KUKORELLIHO (06.05.2022)
1. miesto - Timea Hrehová (5.a), Kamil Pavelica (6.a)
2. miesto - Adela Sotáková (8.a), Simona Kovaľová (9.b), Michal Pierzga (9.b)
3. miesto - Oliver Molitoris (2.a), Ema Katicová (6.a), Ema Lenďáková (8.b)
SPOTREBA PRE ŽIVOT - celoslovenská spotrebiteľská súťaž - 31.05.2022 – hlavná cena – Timea Mihočová, Karin Petríková, Simona Kovaľová (9.b)
ENGLISH STAR - celoslovenská súťaž
najúspešnejší súťažiaci
1. ročník - Teodor Novotný (100 %), Maximilián Marton (100 %), Šimon Štofan (100 %),
2. ročník - Sandra Vavreková (100 %), Michal Andrek (100 %), Damian Klimovský (100 %), Laura Kriváková (100 %),
Klára Lechvárová (100 %), Viktória Benčová, Nina Juričkovová, Alexandra Danková, Sebastián Petriľák, Timotej Horňák,
Tobias Mitráš, Sára Polakovičová, Ľubomír Sabol
3. ročník - Nina Dziváková (100 %), Nicol Vavreková (100 %), Kevin Zawadzki, Alexandra Hrehová, Slávka Ivanová, Zita
Kubová
4. ročník - Sebastián Mitráš, Emma Moravská, Leona Demeterová, Sára Lehetová, Przemek Zawadzki, Adam Katriňák,
Jakub Nič, Klára Andreková, Tobiáš Hobľák
5. ročník - Anastázia Novotná (100 %), Viliam Škreptač, Ján Juhaščík, Alexander Peľák, Kamil Cyril Ihnat, Nela Budová,
Timea Hrehová, Viktória Fedorová
6. ročník - Jozef Virba (100 %), Soňa Bednárová, Tomáš Mikloš
7. ročník - Július Kožel, Laura Filičková, Kristína Kubová
8. ročník - Jakub Novotný, Ema Lenďáková, Tomáš Tuleja, Zaiven Shaquille Moravský, Lucia Jakubková, Peter Bednár,
Karin Pavelicová
9. ročník - Marek Pižga, Alexandra Hrehová, Karin Petríková
DUCHOVNÁ PIESEŇ - celoslovenské kolo - strieborné pásmo – Anastázia Novotná (5.b)
MOJE ĽUDSKÉ PRÁVA - ďakovný list (celoslovenská súťaž) – jún 2022
KLOKANKO - Teodor Novotný (100 %), Nina Humeníková, Šimon Štofan (1.a), Klára Andreková (4.a), Nicol Vavreková
(3.a), Patrik Leško (3.a), Michal Harčarik (2.a), Ema Lehetová (5.a)
HLOVÍKOVA LITERA - literárna súťaž (29.06.2022)
1. miesto - Simona Tutková (8.b)
2. miesto - Mária Virbová (8.b), Ema Lenďáková (8.b),Timea Mihočová (9.b), Nela Budová (5.b), Ján Juhaščik (5.a), Anastázia Novotná (5.b)
3. miesto - Karin Petríková (9.b), Sára Gutu (5.a), Peter Bednár (8.a)

Blahoželáme!
Spracovala: Mgr. Erika Novotná
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OFK Tatran Bystré zvládol postupovú misiu
OFK Tatran Bystré sa vracia do druhej najvyššej krajskej súťaže. Po 10 sezónach. Partia okolo kapitána Lukáša
Pivovarníka potvrdila prvenstvo v súťaži a postup na pôde Dlhého nad Cirochou!
Pre Bystré sa v Dlhom nad Cirochou rátalo iba víťazstvo. Nie je podstatné, kto mal viac v držaní loptu či vyloženejšie
príležitosti. V hre bolo priveľa na to, aby sa filozofovalo o čomkoľvek, čo patrí k bežnému zápasu. Toto totiž bežný
zápas nebol.
Hovorí sa, že posledný krok býva najťažší. Náhradný scenár na reparát už neexistuje a zodpovednosť vie byť poriadna
mrcha. Hráči Bystrého však s touto výzvou naložili futbalovo chlapsky. Presne tak, ako to bolo pre zverencov dvojice
trénerov Petra Ivana a Petra Šandreja charakteristické počas celej sezóny. Trpezlivo kráčali za svojím cieľom
a zaslúžene sa dočkali.
Bystré delilo od postupu do druhej najvyššej krajskej súťaže 90 minút a jeden rozdielový gól. Samozrejme, platilo to len
pre prípad, ak by hostia chceli mať osud vo vlastných rukách. Jasne, že chceli! A do vlastných rúk ho chytili vďaka
Petrovi Lupčovi.
Keď v úvode trafil nechytateľne z priameho kopu 43-ročný Martin Makovec, začal dianie na hracej ploche režírovať
stredopoliar hostí. Najskôr narysoval kolmicu pre Adama Tkáča a o pár minút premenil pokutový kop nariadený za ruku
po jeho strele. Keď Dlhé vyrovnalo z ďalšieho pokutového kopu, potvrdil okamžite pozíciu najlepšieho strelca Lukáš
Žipaj.
V úvode druhého polčasu nepremenilo Bystré v priebehu piatich minút tri tutovky. V momente, keď hlavný rozhodca
Erik Anguš ukázal po faule na Mareka Matkobiša tretíkrát na biely bod, loptu si vzal Peter Lupčo a so stoickým pokojom pridal štvrtý gól. V závere ešte nabil Adamovi Tkáčovi a, inak po korektnom priebehu, bolo vymaľované... „V šatni sme si hovorili, že tento zápas berieme ako každý iný, ktorý sme chceli doteraz vyhrať. Myslím si, že sme k nemu
pristúpili dobre, škoda len našich nevyužitých šancí (Dlhé zachránilo dvakrát brvno a raz žrď, pozn. red.). Som však
rád za celé mužstvo, lebo toto stretnutie sme odmakali tak, ako sme potrebovali. Dali sme do toho všetko, a to nielen
dnes, kedy sme potvrdili rolu favorita a definitívne spečatili náš postup,“ hodnotil Peter Lupčo.
TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou – OFK Tatran Bystré 3:5 (2:3)
Góly: 3. Makovec, 40. Čopik z PK, 88. Čopik z PK – 10. Tkáč, 26. Lupčo z PK, 45. Žipaj, 52. Lupčo z PK, 80. Tkáč.
ŽK: 36. Kmec, 52. Gnip, 87. Čopik – 24. Turcovský.
Zostava Dlhé nad Cirochou: Taňkoš - Čopik, P. Krivjanský, Dzurko, Milčík, Juraj Krivjanský (76. Jakub Krijanský),
Gnip, L. Piškanin (71. Harvilko), Ryľak, Kmec (46. Jahnička), Makovec.
Zostava Bystré: Paluba - Ľ. Jankovič, Feč, L. Pivovarník (73. Hatala), Jozef Pivovarník (67. Soták), Komár, Turcovský
(53. M. Jankovič), Lupčo, Matkobiš (73. P. Pivovarník), Tkáč, Žipaj.
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Napriek tomu, že pre futbalovú verejnosť patril Tatran medzi najväčších favoritov na postup, k čomu ho predurčovala
kvalita kádra, v klube ostávali pevnými nohami na zemi. Kým mnohí básnia o koncepčnej práci, v Bystrom na ňu trénerský tandem mal vytvorené podmienky. Súčasný káder sa začal kreovať ešte pred začiatkom jarnej časti počas predchádzajúcej sezóny. Peter Ivan a Peter Šandrej dostali od klubových funkcionárov priestor na to, aby mohli rozpracovať
svoju filozofiu herne aj personálne hráčsky a ich rukopis priniesol výsledok. Pritom treba zdôrazniť, že pozícia na čele
tabuľky bola nadupaná a každé zaváhanie z pozície postavenia v nej bolelo. Pre Bystré však platí, že si sadla chémia
medzi trénermi, medzi trénermi a hráčmi, ako aj medzi hráčmi samotnými. Spolu potvrdili nielen futbalovú kvalitu, ale
aj mentálnu silu, lebo ustáli momenty, keď sa pred nich tlačili súperi a v jari predviedli spanilú jazdu.
Pripomenieme, že do jarnej časti vstupovalo Bystré zo 4. miesta so 4-bodovou stratou na lídra zo Zámutova. Výsledky
v rámci „zimnej“ prípravy neboli ideálne, ale realizačný tím nepanikáril. Pretože vedel, čo robí. Vo futbale sa nepočíta
umelecký dojem z exhibícií, kde nejde o body. Keďže prišlo na lámanie chleba, mužstvo šľapalo! V Kamenici nad Cirochou ešte ratoval Ľubo Jankovič remízu v poslednej minúte, ale potom už prišla šou, počas ktorej mužstvo 12-krát
vyhralo a len v jednom prípade odchádzalo z trávnika bez bodov, pričom pri jednom kontumačnom víťazstve s Borovom v siedmich dueloch neinkasovalo! Kým v mnohých prípadoch by slová o partii mohli v takýchto euforických
chvíľach vyznieť ako fráza, pre kabínu Bystrého to fráza nebola. Práve slávne „jeden za všetkých – všetci za jedného“
bolo kľúčovým tmelom, vďaka ktorému sa súperom nepodarilo medzi hráčov vraziť klin, ktorý by vnútil tímu iný ako
postupový smer. „Mužstvo sme s Peťom Šandrejom prebrali pred rokom a pol, kedy sme sa potrebovali v súťaži zachrániť, čo sa nám v ťažkých zápasoch podarilo. To nás utvrdilo v tom, že už vtedy mal káder svoju silu, preto sme si
hneď v ďalšej sezóne dali ako cieľ postup. Dnes sa môžeme tešiť aj vďaka tomu, že sme počas celého súťažného
ročníka zvládli ťažké a náročné zápasy. Naša sila bola postavená na kolektíve a zároveň futbalových osobnostiach
ako Tomár Komár, Michal Turcovský, Peter Lupčo, pomôcť Bystrému sa vrátili bratia Jankovičovci, kus roboty odviedli všetci Pivovarníkovci a takto by som mohol prechádzať meno po mene. Tento úspech nebol o realizačnom tíme, ale o týchto chlapcoch, ktorí chceli vyhrať titul pre Bystré,“ reagoval tréner OFK Tatran Bystré Peter Ivan.
Hovorí sa, že po boji každý generál. Ale na úspech to nestačí. V Bystrom mali šťastie na „generála“ Štefana Sabola,
ktorý budoval víziu. Prezident OFK Tatran Bystré stavil na mladých progresívnych trénerov, pre tím zabezpečil zázemie, vrátane kľúčového „detailu“, keď „domácim“ hráčom pomáhal získať aj zamestnanie. Spočítané, podčiarknuté,
funkcionárom pod jeho vedením sa podarilo klub stabilizovať po každej stránke a kabína sa im odmenila postupom.
„Moje bezprostredné pocity sú neskutočné a priznám sa, že som dojatý. Chlapcom som veril, lebo aj napriek zraneniam, ktoré sa nám nevyhýbali, bojovali jeden za druhého. Za zlomový súboj v jari považujem zápas v Zámutove,
lebo sme vedeli, že keď ho zvládneme, budeme mať veľkú šancu postúpiť. Po každom stretnutí som cítil, že chlapci
chcú bojovať za klub, za Bystré! Súťaž bola maximálne vyrovnaná a otvorená do posledného kola, ale hráči ukázali
obrovskú vôľu a charakter,“ zdôraznil prezident OFK Tatran Bystré Štefan Sabol.
Spomienka a víťazstvo pre Jozefa Andreka!
OFK Tatran Bystré zdobila počas celej sezóny pokora. A výnimkou nebol posledný zápas v Dlhom nad Cirochou. Vo
chvíli, kedy by sa na jazyk mohli tisnúť veľkolepé vyhlásenia, prezident Štefan Sabol ani tréner Peter Ivan nezabudli na
osobnosť futbalu v Bystrom – nebohého Jozefa Andreka.
Keď som už odťahoval diktafón od Petra Ivana, zastavil moju ruku. Aby mohol ešte dodať! Lebo chcel ešte dodať! „Toto víťazstvo v súťaži by som chcel venovať hore do neba. Jožkovi Andrekovi, pre ktorého sme chceli vyhrať súťaž už
skôr! Jožko, toto prvenstvo je aj pre Teba!“
Na priateľa nezabudol ani Štefan
Sabol. „Funkciu prezidenta klubu
som prebral po nebohom kamarátovi Jožkovi Andrekovi. Nechceli
sme len postúpiť, ale chceli sme
súťaž vyhrať a motiváciou pre nás
bol aj Jožko. Bystré si zaslúži hrať
vyššiu ligu a ak by tu bol Jožko s
nami, veľmi by sa tešil,“ uviedol
prezident OFK Tatran Bystré.
Štefan Sabol,
prezident OFK Tatran Bystré
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Ovocná bublanina
Ovocná bublanina patrí počas celého roka do tradičnej ponuky na našich stoloch. Hrnčekové koláče sú mimoriadne
obľúbené, ich príprava je jednoduchá, chutia fantasticky a pri ich príprave nepotrebujete žiadnu váhu. Tak prečo sebe
a najbližším neurobiť radosť? Vyskúšajte recept s ovocím ako marhule, maliny, čučoriedky a iné sezónne ovocie.
Suroviny:
(hrnček = 250 ml)
 2 hrnčeky polohrubej múky,
 1 hrnček kryštálového cukru,
 2 ks vanilínový cukor,
 1 ks kypriaci prášok,
 1 hrnček mlieka,
 3 ks vajec,
 ½ hrnčeka oleja,
 obľúbené ovocie
Postup:
Cesto si pripravíme tak, že si zmiešame „suché“ a „mokré“ ingrediencie.
V jednej miske si zmiešame múku s kryštálovým cukrom, vanilínovým cukrom a kypriacim práškom do pečiva.
V druhej miske si metličkou vymiešame vajcia s mliekom a olejom. Potom do múky vlejeme mokrú zmes a vymiešame
si vláčne cesto.
Plech vystelieme papierom na pečenie alebo potrieme olejom. Vylejeme cesto, poukladáme sezónne ovocie a pečieme
cca 30 minút pri teplote 170-180 oC. Ak máme veľa ovocia, môžeme použiť väčší plech (cca 30x40 cm), koláč bude
nižší, tak pečieme kratšie. Keď chceme bublaninu vyššiu, pečieme na menšom plechu a pečieme dlhšie, aby sa koláčik prepiekol. Po upečení môžeme hrnčekový koláčik posypať práškovým cukrom, prípadne pridať kopček šľahačky.
Spracovala: Bc. Anna Reváková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Meno
Rodičia
1. Dominik Gabčo
Ivan Gabčo a Adriana Siváková
2. Bianka Danková
Ladislav Mitraš a Svetlana Danková
3. Karolína Sára Peštová
Sára Peštová
4. Nicolas Goga
Ing. Ján Goga a Veronika Gogová
5. Kristína Mervová
Štefan Merva a Radoslava Mervová
Meno
l. Eva Tomaščíková
2. Mária Mižíková
3. Mária Vašková

Dátum úmrtia
17.04.2022
18.04.2022
22.04.2022

Vek úmrtia
91r.
68r.
72r.

Meno
1. Štefánia Lupčová a Marek Petro
2. Juliána Cabanová a Pavol Novák
3. Viktória Hrehová a Miroslav Beka
4. Mgr. Andrea Mitrášová a Michal Čabala
5. Mgr. Júlia Hrinkaničová a Ing. Dominik Staško
6. Zuzana Onuferová a Marek Hrabčák
7. Mgr. Eva Slížová a Tomáš Červeňák
8. Gabriela Bednárová a František Štraus
9. Ivana Klučárová a Ing. Ondrej Haľko
10. Michal Botko a Mgr. Tatiana Reváková

Meno
Dátum úmrtia
4. Jozef Mitráš
11.06.2022
5. Peter Juričkov 21.06.2022

Vek úmrtia
79r.
63r.

Dátum a miesto uzavretia manželstva
08.04.2022 Bystré
13.05.2022 Bystré
14.05.2022 Zámutov
27.05.2022 Hanušovce nad Topľou
28.05.2022 Želmanovce
28.05.2022 Záhradné
04.06.2022 Bystré
22.06.2022 Prešov
25.06.2022 Vranov nad Topľou
09.07.2022 Bystré
Spracovala: Beáta Rozkošová
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