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našej obce. Po tom všetkom som dostal na zasadnutí
obecného zastupiteľstva „facku“, a to pripomienkou jedného z poslancov, ţe obec plytvá s peniazmi. Keby to
konštatoval niekto, kto nevidí do ekonomiky obce, tak by
ma to nezarazilo. No ja som dostal otázku od poslanca,
ktorý bol v minulosti dlhoročným zamestnancom obce
a pred odchodom z obecného úradu, si dal preplatiť dovolenku, odmenu aj trinásty plat. Vtedy to v ňom nevyvolávalo pocit, ţe je to plytvanie obecnými peniazmi?
V prvom čísle Bystrianskych novín som písal aj o tom,
ţe ako starosta obce sa budem snaţiť informovať občanov o finančnom stave obce. Mojou prioritou je najprv
financie ušetriť a potom ich rozumne investovať. Financie som začal šetriť aj tým, ţe som upravil (zníţil) stav
zamestnancov na obecnom úrade. Zrušili sa dve miesta,
a to mzdová účtovníčka a zástupca starostu na plný
úväzok. Vytvorilo sa jedno miesto, a to prednostka obecného úradu, ktorá poberá plat mzdovej účtovníčky. Ušetril sa tak plat zástupcu starostu a ušetrené financie veľmi
ľahko pokryjú všetky náklady počas kalendárneho roka,
ktoré obec vynaloţí pre starších občanov vrátane vianočného príspevku. Týmito mojimi rozhodnutiami sa
rozpočet obce počas celých štyroch rokov nezaťaţil
a podľa mňa, keď obec pomohla starším občanom našej
obce, tak urobila správnu vec. Je veľa názorov, ako
správne investovať financie obce, mohli sme zamestnať
aj futbalového manaţéra..... Som presvedčený o tom, ţe
v našej obci, obci Bystré sú občania, ktorí dokáţu nielen
osočovať, ale aj uznať konanie človeka.
V tomto období nás ešte čakajú posledné úpravy
záhrad a ich príprava na prezimovanie. Tu chcem upozorniť na vzájomné rešpektovanie sa ako susedov.
Buďme k sebe ohľaduplní. Čakajú nás ešte sviatky
„dušičkové“, ktoré so sebou prinášajú tieţ povinnosti
nás všetkých, a to v udrţiavaní poriadku a pohody na
cintoríne.
V závere vám všetkým chcem zaţelať čo najviac
príjemných dní, ktoré nebudú ovplyvnené počasím, ale
ľuďmi, s ktorými sa budete stretávať.

Váţení spoluobčania....
Máme tu ročné obdobie, ktoré nás svojou farebnosťou dokáţe jeden deň pozitívne naladiť a na ten ďalší
nám hmla zakryje to krásne a nám sa zdá, ţe ten deň
nebude pekný. Myslím, ţe nie vţdy naše preţitie jednotlivých dní je ovplyvnené len počasím. Aj v hmle môţeme
preţiť pekný deň a v slnku nepríjemný. Moţno sa vám
zdá čudné, ţe začínam takto, ale posledné dni rozmýšľam nad tým, ako dokáţu ľudia svojim správaním prekvapiť, sklamať... V jesennom období sme v našej obci
organizovali spoločné aktivity, ako boli „ščevicatour“
(12.10.2014), ktorá určite mala svoje opodstatnenie
a myslím, ţe všetci čo sme sa zúčastnili tejto aktivity
sme preţili príjemné popoludnie. Máme za sebou aj
stretnutie so staršími, ktoré sa konalo 07.10.2014
v Svadobke. Program, chutný obed, káva, zákusok
a darček v podobe lístkov na chlieb z obecnej pekárne
v hodnote 4,80.- €, to všetko bolo pripravené s dobrým
úmyslom zástupcov obce. Keď som odchádzal zo stretnutia, mal som dobrý pocit, ţe financie, ktoré som
ušetril som investoval správne. Aj na stretnutí mi bola
poloţená otázka, ako finančne je na tom obec, či budú
aj tento rok po štvrtýkrát vyplatené príspevky pre dôchodcov. Ja som hrdo odpovedal, ţe áno. Obec financie
ušetrila tak, aby aj tento rok bol príspevok dôchodcom
vyplatený. Toto boli pre mňa také slnečné dni, ktoré ma
presvedčili o tom, ţe tak, ako sa tešia tí najmenší, keď
ich obdaríte, tak sa tešia aj tí starší. Teší sa kaţdý, kto
sa ešte finančne nedokáţe zabezpečiť sám, i ten, ktorý
uţ je na dôchodku a ţije z toho, čo mu štát zabezpečí.
Gréckokatolícka farnosť Hanušovce n/T v dňoch 19. aţ
21.09.2014 privítala druţobnú návštevu z Poľskej republiky z gminy Nozdrzec, ktorú viedol wojt dgminy Anton
Gromala. Vzhľadom k tomu, ţe s uvedenou gminou ma
aj naša obec podpísanú dohodu o partnerstve v rámci
realizácie mikroprojektov z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika, prostredníctvom
ktorého aj naša obec získala financie na opravu kultúrneho domu, tak bolo prirodzene slušne pozvať ich aj do

S prianím všetkého dobrého Ľubomír Hreha, starosta
obce
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Informácia o prevedených prácach
Tohtoročné leto bolo skúpe na slnečné lúče. Viac
nám nadelilo mnoho zapršaných dní, ale práce stále
pribúda, a tak sa s ňou treba pasovať kaţdý deň. Naši
pracovníci na aktivačných prácach čistili a kosili verejné
priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a korytá miestnych
potokov, kde tráva rástla omnoho rýchlejšie ako inokedy.
Bola dokončená výstavba rigolu na Topoľovej ulici, ktorý
bol vyloţený betónovými tvárnicami, ktoré vyrobili zamestnanci našej obce. Vykonala sa menšia údrţba
a vymaľovanie oplotenia na športoviskách pri Dreveňaku.
Na Cementárenskej ulici a časti Poštovej ulice bol poloţený nový asfaltový povrch a taktieţ boli opravené uličné
kanalizačné vpuste, do ktorých boli osadené nové pozinkované kalové koše. Bola opravená aj prístupová cesta
do Materskej školy Sídlisko 311. Dokončuje sa rekonštrukcia Kultúrneho domu, pričom bude potrebné ešte
v zimných mesiacoch opraviť javisko. V areáli Základnej
školy bola vykonaná rekonštrukcia beţeckej dráhy, na
ktorú poskytol príspevok aj Prešovský samosprávny kraj
vo výške 2000 Eur. Finišuje sa aj s výstavbou Komunitného centra v areáli OFK Bystré. Obci Bystré bolo Ministerstvom ţivotného prostredia odsúhlasené verejné obstarávanie na stavebné práce pre projekt „Ekodvor v obci
Bystré“, preto v najbliţšom čase pristúpime k začatiu výstavby zberného dvora. Jesenný čas klope na dvere.
Vonku ešte cítiť slnečné lúče, ktoré nás tešia svojím
teplom. Príroda začína meniť pestrofarebne svoj šat a my
máme plno práce v záhrade pri zbere úrody. Chceme
všetko
stihnúť,
aby
nás
zima
neprekvapila.
Mária Vravcová

vystúpenie chlapcov zo súboru Bystrančan
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Pracovníci obecného úradu pri úprave plôch pri Základnej škole.

Stretnutie zástupcov obcí Bystré
V dňoch 05.09.2014 – 07.09.2014 sa uskutočnilo
v meste Bystré (Česká republika) deviate stretnutie
zástupcov obcí Bystré ČR a SR. Partnerská
spolupráca bola zaloţená v r. 1998 a koná sa
pravidelne v dvojročných intervaloch. Mesto Bystré
sa nachádza v okrese Svitavy, kraj Pardubický,
v súčasnosti má 1651 obyvateľov. Prvá zmienka
o meste Bystré pochádza z r. 1200. Názov
pochádza od názvu potoka, na ktorom osada leţala
– Bystrý. Po vypálení pôvodnej osady bola na
Trstenecké stezce postavená nová dedina Bystré (r.
1349) v tvare podkovy. Prvými majiteľmi obce
Bystré bola pani z Mokošina. Za vlády Karla IV.
bola povýšená na mesto.Po dlhej ceste autobusom
sme prišli do cieľa, kde nás uţ všetci netrpezlivo
čakali. Srdečne nás privítali a pohostili dobrou
večerou v hasičskej záhrade. Ráno po prebudení
sme navštívili pamätihodnosti mesta. Pred radnicou
nás zaujala socha Svätého Václava a Svätého Jána
Nepomuckého, kostol svätého Jána Krstiteľa,
ktorého pôvodna stavba pochádza z 12 storočia.
Pomalým krokom naprieč mestom sme sa
oboznámili s prácami ţiakov základnej umeleckej
školy. Navštívili sme Domov pre seniorov
a Obuvnícke múzeum. Okolo 13. hodiny zahájili
v Domove na Zámku spoločenský program
Zámockých slávností a IX. stretnutia obcí Bystré.
V krásnom prostredí zámockého parku sa
v programe predstavili maţoretky základnej školy,
skupina modernej hudby a náš folklórny súbor
Bystrančan.
Svojím
vystúpením
rozohrial
nejednému návštevníkovi ţilky v tele a nás hrialo pri
srdci, ţe máme byť na čo pyšní. V nedeľu ráno pri
stretnutí pred radnicou mesta sme sa všetci rozlúčili
a vybrali sa na cestu domov. Dva roky je dosť dlhý
čas na to, aby sme sa opäť stretli so svojimi
priateľmi, ale krátky, aby sme na nich zabudli.
Dušan Vravec

Deň samosprávy
Zdruţenie miest a obcí vranovského
regiónu v spolupráci s obcou Niţný Hrušov
usporiadalo dňa 18. septembra 2014 Deň
samosprávy, ktorý sa niesol v športovom
duchu. Zúčastnili sa ho starostovia
a pracovníci mestských a obecných úradov. Cieľom tohto stretnutia bolo vymeniť si
pracovné
skúsenosti
a zmerať
sily
v športových disciplínach. Druţstvá boli rozdelené do dvoch skupín – ţeny a muţi, ktoré
súťaţili v rôznych disciplínach. Našu obec
reprezentovalo druţstvo ţien. Zúčastnili sme
sa v disciplínach: štafeta – 3. miesto, hod do
koša – 3. miesto, streľba zo vzduchovky – 3.
miesto, streľba s lukom – 3. miesto. Za tieto
športové výkony sa nemusíme hanbiť a v
dobrej forme sa tešíme zasa na budúci rok.
Mária Vravcová

Na snímke zľava: Hanka Haľková, Lucia Humenníková, Mária Vravcová

Výstup na Šimonku
Dňa 28. augusta 2014 sme si
pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania. Pri
tejto príleţitosti, ako je to kaţdoročne zvykom, obec Bystré
v spolupráci s obcami Hermanovce n/T, Čierne n/T, Agrodruţstvo
Bystré a firmou Zeocem a.s.,
usporiadala 34. ročník výstupu
na najvyšší vrchol Slanských hôr
– Šimonku.
Stretnutie sa začalo ráno o 8:30
hod. uţ pri pamätníku SNP
v Hermanovciach kladením venca
k pamätníku SNP
a štátnou
hymnou. Slávnostným príhovorom vystúpil zástupca Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
pán
Böhmer
z Čierneho n/T, starosta obce
Bystré Mgr. Ľubomír Hreha a starosta obce Hermanovce n/T Ing. Ján Krivák.
Spoločne sme vyštartovali o 9.30 hodine, počasie nám v túto sobotu veľmi prialo. Sviţným krokom sme
kráčali vyznačenou trasou, ktorú uţ mnohí z nás poznajú veľmi dobre. Cestou sme stretávali známe tváre,
rozhovorom nám túra ubiehala rýchlejšie. Asi po trojhodinovej túre sme prišli k cieľu – 1092 m vysokej Šimonke. Pripojili sa k nám aj mnohí turisti z neďalekej Zlatej Bane a okolia Prešova. Po zapísaní do knihy
a odovzdaní vlajok sme spoločne posedeli na lúke pod Šimonkou, pri ohníku sme sa posilnili pečenou klobáskou a slaninkou. Cestou nadol sme sa vybrali k svojmu stanovisku na chatu Mjr. Kukoreliho, dobrí kuchári
z Hermanoviec pripravili chutný guláš.
Umorení po celodennej túre sme sa vrátili domov s predsavzatím, ţe o rok plní nových síl sa stretneme zas.
Mária Vravcová
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ŠčevicaTour 2014
Po mnohých upršaných dňoch tohto
leta a jesene prišla slnečná nedeľa. 12. októbra 2014 Obec Bystré usporiadala prvý ročník
cykloturistiky (nultý ročník bol v roku 2013).
Účastníci sa stretli pred Dreveňakom, kde ich
príhovorom privítal starosta obce Bystré.
Štart sa uskutočnil asi po 13.00 hodine
a trasa viedla cez lavičku ponad rieku Topľa,
a vyšľapaným chodníkom cez lúku a cestou
do obce Remeniny. Pri rybníku čakalo prekvapenie pre deti, ktoré im pripravil pán starosta z Remenín, ale museli si ho sami vyloviť
z vody. Pokračovalo sa hore strmým brehom
a potom zas prudkým zrazom dole do kameňolomu v Skrabskom. Tam nás čakal pán
starosta z obce Skrabské, ktorý nám vyrozprával históriu ťaţby slinku. Otvorili sme kľúčom vodu v lome, aby nám vodník mohol vydať truhlu plnú sladkostí. Trasa pokračovala skúškou odvahy cez lavičku. Po dlhšej trase cez repkou posiate pole sme sa dostali
k cieľu našej trasy – k Dreveňaku. Pre tých menších, ktorí nemohli túto trasu absolvovať, boli v priestoroch pri
Dreveňaku za účasti animátorov a riaditeliek MŠ pripravené hry, maľovanie na tvár, nafukovací hrad. Deti určite zaujali aj naši hasiči, ktorí predviedli deťom zaujímavé ukáţky.
Po ťaţkej cyklotúre nás čakal chutný guláš. Bolo to zaujímavé a dobre strávené nedeľné popoludnie.
kolektív pracovníkov Ocú

Október – mesiac úcty k starším
Dňa 7. októbra sa v Svadobke stretli členovia Klubu dôchodcov, hostia z Poľska a oslavy mesiaca úcty
k starším poctil svojou prítomnosťou a príhovorom starosta obce. Hojná účasť členov tlieskala krásnemu programu
detí z MŠ 311 a tanečným kreáciám súboru Bystrančan. Predsedníčka Klubu dôchodcov pani Hrehová poďakovala
vrelými slovami starostovi obce za starostlivosť o nás, ktorí vekom strácame
silu a zdravie a sme radi, keď sa môţeme viackrát stretnúť s rovesníkmi
a len tak spokojne posedieť v dobrej
nálade, pri pohári vína, chutnom jedle
a zákuskoch. V spomienkach na občanov, ktorí uţ nie sú medzi nami, pri
minúte ticha na ich počesť, sa aj my
zamyslíme nad plynutím nášho času,
ktorý aj nám uteká. Staroba je prirodzený vývoj človeka. Ale ţiť len zo spomienok sa nedá. Osobný kontakt na
našich posedeniach a výletoch nás
spája v našich starostiach aj radostiach.
Klub dôchodcov v Bystrom vyslovuje
poďakovanie starostovi obce za všetky
aktivity a príspevky na ich priebeh a za
pohostenia aj vecné príhovory za celý
rok 2014.
Anna Dţamová

Našich dôchodcov potešili svojim vystúpením tí najmenší
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Z činnosti nášho DHZ
Rok 2014 je pre našich hasičov nielen
rokom osláv, ale aj mnoţstva práce. Jarné mesiace boli venované predovšetkým prípravám na
oslavy 120. výročia zaloţenia DHZ v našej obci.
Tejto udalosti sme sa venovali v našich novinách
v predchádzajúcom čísle. Tentokrát by som
chcel našim čitateľom priniesť informácie o našej
činnosti na športovom poli. V kategórii detí aj
tento rok fungoval krúţok mladých hasičov
„Plameňákov“ pri našej ZŠ. Po zimnom období
sa s príchodom jarného teplejšieho počasia nácvik presunul z telocvične k poţiarnej zbrojnici.
V krúţku pracovalo 34 detí vo vekovej kategórii
8-15 rokov. Dňa 6. júna sa na ihrisku pri Topli
uskutočnilo okresné kolo súťaţe hry „Plameň
2014“. V tomto kole druţstvo dievčat a chlapcov
obsadilo zhodne prvé miesto, a tým si zabezpečili postup na krajské kolo „Plameň“ do Novej
Ľubovne, ktoré sa konalo 21. júna 2014. Na krajskom kole naši najmladší doplatili výkonnostne na svoj vek, keďţe
patrili k najmladším v jednotlivých kategóriách. Napriek tomu obsadili pekné 7. miesto v oboch kategóriách. V kategórii
dospelých sa naše muţské súťaţné druţstvo prihlásilo do Prešovskej okresnej hasičskej ligy /POHL/, keďţe v našom
okrese obdobná liga nie je. Bola to veľká neznáma nielen pre súťaţiacich, ale aj pre výbor DHZ. Súťaţný ročník však
uţ pravidelne začíname účasťou na Zemplínskom pohári, ktorého sme sa tohto roku stali hostiteľmi. Prvú májovú
sobotu na ihrisku OFK Tatran sme spoločne s podporou starostu a obce pripravili podmienky pre zápolenie hasičských druţstiev z celého Zemplína. Naše druţstvo obsadilo 2. miesto, čo bolo sklamaním nielen pre súťaţiacich, ale
aj členov DHZ, ktorí im vytvárajú zázemie k činnosti. Oveľa viac radosti nám naši muţi urobili v uţ spomínanej POHL,
kde s veľkým náskokom si uţ dve kolá pre koncom ligy si zabezpečili celkové víťazstvo. Jedno z kôl POHL sa uskutočnilo aj v Bystrom a bola to zároveň aj pohárová súťaţ v poţiarnom útoku „O pohár
starostu obce“. Bol to uţ 34. ročník a za účasti najlepších druţstiev muţov a ţien prešovského okresu a ďalších druţstiev naši muţi
obsadili nevďačné druhé miesto. Napriek
tomu aj druhé miesto prispelo k celkovému
víťazstvu v lige. Negatívom však je skutočnosť, ţe disponujeme len druţstvom muţov
a dorastencov. Aj touto cestou v mene DHZ
chcem apelovať na mládeţ (chlapci
a dievčatá vo veku od 15 rokov), ktorí by sa
chceli venovať tomuto športu, nech nám dajú
o sebe vedieť – „VŠETCI STE VÍTANÍ!“
11.10.204 sme sa ako víťaz POHL na základe „divokej karty“ zúčastnili SUPERPOHÁRA
v obci Pata /okr. Galanta/. Uvedenej súťaţe sa zúčastnili víťazi jednotlivých hasičských líg. Časom 15,46 s sme obsadili celkové 21. miesto zo 42 druţstiev. Táto súťaţ bola veľkou školou a skúsenosťou do budúcna, keďţe víťaz dosiahol čas 13,65 s. Tento rok môţeme hodnotiť po športovej stránke ako úspešný a zároveň zaväzujúci k ďalšej práci.
Mimo športových zápolení sme pre našich členov zorganizovali zájazd na kúpalisko Niregyháza v Maďarsku
a v septembri sa uskutočnil uţ 5. ročník výstupu hasičov na Šimonku, ktorého sa zúčastnilo 49 osôb. Z hľadiska plánov do budúcna pokračujeme v teoretickej a praktickej príprave zásahovej jednotky DHZ a v jej dovybavovaní. Taktieţ v zimnom období plánujeme rekonštrukciu spoločenskej miestnosti na poschodí hasičskej zbrojnice, ako aj vykonanie preventívnych prehliadok domov v súvislosti s vykurovacím obdobím .V závere chcem poďakovať súťaţiacim za
vzornú reprezentáciu DHZ a obce v ročníku 2014 aj ostatným členom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do činnosti DHZ pri jednotlivých akciách a v neposlednom rade starostovi obce a Obecnému úradu za ústretový prístup pri
riešení našich poţiadaviek.
Mgr. Martin Molitoris tajomník DHZ
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Výročie prevádzky v Materskej škole Bystré 311 – Sídlisko
„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“
Túto myšlienku sme si vybrali ako myšlienku slávnosti, ktorá sa konala v materskej škole 24.októbra 2014. Bola to
príleţitosť na to, aby sme si spoločne zaspomínali na 50 rokov prevádzky v tejto materskej škole, Materskej škole
Bystré – Sídlisko 311. Na túto slávnosť sme sa pripravovali všetci. Zriaďovateľ i zamestnanci, deti aj rodičia.
Prišli hostia i domáci. Boli pozvaní zamestnanci materskej školy, ktorí tu pôsobili i pôsobia. Pán starosta vo svojom
príhovore venoval minútu ticha aj tým, ktorí tu uţ nie sú, no v tejto materskej škole pôsobili. Celá slávnosť začala prezentáciou, ktorá svojimi fotografiami a komentárom o histórií materskej školy oţivila spomienky, vyčarila úsmev i slzu.
Po príhovoroch a spoločnom obede vystúpili v programe deti Materskej školy Bystré 311 - sídlisko, detský folklórny
súbor Bystranček i folklórny
súbor Bystrančan. Po obhliadke školy sme si vychutnali kávu a výbornú tortu pri
akordeóne a husliach. Zaspievali sme si, zasmiali sa,
zaspomínali a preţili pekné
spoločné popoludnie.
Čo sme tejto škole priali
do ďalších rokov? Veľa
zdravých
a usmievavých
detí, svedomitých zamestnancov a rodičov, ktorí dokáţu spolupracovať.
V závere chcem poďakovať všetkým tým, ktorí tu za
50 rokov činnosti nechávali
a nechávajú kúsok svojho ja.
Mgr. Mária Kubová
Kolektív bývalých a terajších učiteliek a pracovníčok v MŠ 311

Pani kuchárke z lásky – deti ďakujú pani kuchárke Pipikovej
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Poďakovanie a gratulácia starostu obce bývalej riaditeľke MŠ pani Dobošovej k 81. narodeninám

Vyhodnotenie prázdninovej detskej čitateľskej súťaže
„ Čím viac čítaš, tým viac vieš, možno knihu vyhraješ!“„
Táto súťaţ pre detských čitateľov bola vyhlásená v júni pred
začiatkom prázdnin. Deti boli informované o kniţných novinkách
pre deti a mládeţ, ktoré si mohli z našej Obecnej
kniţnice vypoţičať na krátenie dlhých prázdninových chvíľ.
Po uplynutí prázdnin dňa 26. septembra 2014 nasledovalo vyhodnotenie tejto súťaţe. Kaţdé dieťa si zaslúţilo pochvalu za účasť
v súťaţi. Víťazí boli odmenení knihou: 1. miesto si zaslúţila čitateľka
Verčimáková
Adela, ktorej
bola udelená
kniha
s názvom „Prešibané dvojčatá“, 2. miesto čitateľka Foltinová
Martina, ktorá bola odmenená knihou „Nezbedníček“ a
3. miesto Kaščáková Miriam, ktorá si odniesla knihu „Zlatá
hrkálka“. Táto súťaţ je medzi deťmi obľúbená, o čom svedčí
zvyšujúci sa počet zapojených čitateľov. V závere vyhodnotenia
deti odchádzali s úsmevom na tvári, tešiac sa na ďalšie prázdninové kolo čitateľskej súťaţe.

„Posedenie pri harmonike“
V rámci podujatí „Chvíľa pre seniorov“ sa v nedeľu
dňa 3. augusta 2014 v Kultúrnom dome konalo posedenie pri harmonike určené pre starších občanov.
Všetko na svete môţe človek zastaviť, kaţdý pohyb,
kaţdý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí je čas.
Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Preto potrebujeme
nájsť chvíľku, v ktorej sa zastavíme. Túto nedeľnú chvíľu
si poniektorí naši seniori spríjemnili na tomto posedení,
ktoré bolo venované hudbe, a to hudbe ľudovej, ktorou
ich sprevádzal Ing. Peter Lenďak. Veď ľudová hudba
je druhou rodnou rečou človeka. Nestačí len čítať
o hudbe, treba hudbu počúvať. Nijaké múdre slová
nemôţu vyjadriť alebo vyrozprávať jej krásu. Krása sa
odkrýva pri počúvaní hudby, ktorá vtedy preniká do duše
človeka. Základom ľudovej hudby je pieseň. Ľudová
pieseň vznikla výtvorom neznámeho autora a zachovala

sa ústnym podaním, ktorá obsahom a melódiou vyjadruje
city, nálady, myšlienky a túţby ľudí, je to potešenie vo
voľných chvíľach. Ľudové piesne – sú piesne zloţené
z ľudských útrap, nádejí i radostí. Spievali ich roľníci
a pastieri vo veselých, ale aj v smutných časoch. Tichá
pieseň matky uspávajúcej dieťa vyjadruje nehu. Pospevovanie starej mamy pri pletení svetríka pre svoje vnúčatko znamená spokojnosť. Milí občania, keď túţime
stretnúť sa s krásou, musíme porozumieť hudbe. Všetkým, ktorí chcú vstúpiť do jej ríše odporúčam: otvorte
dokorán
bránu poznania
a vchádzajte do nej
s dychtivým a úprimným srdcom. Týmto Vás zároveň
pozývam na ďalšie posedenie pri harmonike, ktoré plánujeme uskutočniť v adventnom čase v duchu adventných piesní.
Ľudmila Tegzová

Jeseň – pani bohatá, farbí listy do zlata!
Slová zo známej básne od spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej sa stávajú pravdou rok čo rok. Presvedčili sme sa o tom aj v tento
jesenný čas v Materskej škole Bystré 172, keď sme sa spolu stretli – deti,
učiteľky, rodičia a ostatní pracovníci materskej školy, aby sme sa tešili
z plodov a darov jesene. Veď je ich neúrekom.
Jesenné lúče slnka nás príjemne šteklili, kým sme s deťmi vyrábali
pečiatky zo zemiakov, púšťali šarkany, čo robili kytičky z lístia.
Pri práci a hre kaţdý z nás vyhladol, preto nás potešili dobroty,
ktoré pripravili šikovné ruky pani kuchárok. Tentokrát to boli tradičné jedlá
zo zemiakov – lokše, šúľance, placky alebo nalešníky, zemiaková baba.
Popri reči a hre pripravené dobroty rýchlo mizli.
Preţili sme spolu pekné dopoludnie. Aj takéto chvíle prispievajú
k utuţovaniu vzťahov, preto sa uţ teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutia v materskej škole.
Mgr. Erika Novotná
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Sviatok – pamiatka zosnulých
Začiatkom novembra si pripomíname dva významné sviatky: Slávnosť všetkých svätých (1. novembra) a
Spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývanú Dušičky (2. novembra). Obidva tieto dni
charakterizujú spomienky na tých, čo uţ nie sú medzi nami, návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na
hroboch a ich zdobenie kvetmi. Od roku 1994 je 1. november v Slovenskej republike dňom pracovného
pokoja. Cirkev uţ po stáročia spáje tento deň s nádejou na vzkriesenie. Je to deň radosti, nie strachu. Po
vzkriesení Krista sa veriaci nachádzajú na ceste do večnosti, kde ich očakáva blaţenosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Na Sviatok všetkých svätých sa konajú sv. omše nielen v
kostoloch, ale aj na viacerých cintorínoch sú omše a modlitby za zosnulých. Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát
slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápeţ Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých Bohov, tzv.
Panteón a zasvätil ho Panne Márii a všetkým svätým. Neskôr pápeţ Gregor III. (731-744) zmenil slávenie všetkých
svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Na
Sviatok všetkých svätých nadväzuje 2. novembra Spomienka na všetkých verných zosnulých či Pamiatka zosnulých
alebo Dušičky. V roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra večer vyzváňať
a spievať ţalmy za mŕtvych a na druhý deň slúţiť veľkú zádušnú omšu. Tento zvyk sa čoskoro rozšíril v celej západnej cirkvi. Na znak nesmrteľnosti duší a Boţieho milosrdenstva sa na cintorínoch zapaľujú sviečky. Pre katolíkov
platí, ţe veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých náboţne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môţe získať úplné odpustky, ktoré sa môţu privlastniť
iba dušiam v očistci. Okrem tohto treba splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie
(najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky moţno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa aţ do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý náboţne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môţe získať odpustky, ktoré sa môţu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra
do 8.novembra. A keď už budeme prechádzať cintorínom, zapáľme aspoň jednu sviečku aj na hrobe, na ktorom sa čnie opustený kríž. Možno budeme mať o jedného priateľa v nebi viac…

15.11.2014 – ČAKAJÚ NÁS KOMUNÁLNE VOĽBY
Váţení spoluobčania, o krátky čas tu máme komunálne voľby, v ktorých aj my máme moţnosť vyjadriť svoj postoj k doterajšej činnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva. Máme ešte tri týţdne na to, aby sme pouvaţovali nad tým, čo sa v obci za posledné volebné obdobie urobilo, čo by sa snáď mohlo zlepšiť a v neposlednom rade,
rozhodnúť sa pre kandidáta, ktorý by tie naše ciele vedel v najbliţšom období aj naplniť.
My v redakcii sme sa rozhodli, ţe vám v našich novinách ponúkneme zoznamy kandidátov na starostu obce a do obecného zastupiteľstva a budete mať takto moţnosť pouvaţovať a vybrať si tých svojich kandidátov v pokoji domova a do volebnej miestnosti prísť
uţ rozhodnutí. A nezabudnime, ţe ak chceme niečo zmeniť, niečomu pomôcť, nezmeníme to rečami v krčme, ale tým, ţe vyjadríme svoj názor. A to môţeme urobiť uţ tým, ţe
sa zúčastnime vo voľbách.

Kandidáti pre voľby starostu obce Bystré - 15. novembra 2014
1.

Ľubomír Hreha Mgr., 49 r., starosta obce Bystré, nezávislý kandidát

2. Jozef Ihnát Mgr., 50 r., výsluhový dôchodca, Strana TIP
3.

Ján Katriňák, 36 r., elektromechanik, Strana rómskej koalície - SRK

4. Jozef Pohlod, 56 r., technik, SMER – sociálna demokracia
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Prehľad kandidátov na poslancov pre komunálne voľby dňa 15.novembra 2014
Miestna volebná komisia v Bystrom na svojom zasadnutí dňa 26.9.2014 zaregistrovala pre voľby do
orgánov samosprávy obcí - v obci Bystré jednotlivých kandidátov na starostov a poslancov obecného zastupiteľstva.
Kandidáti sú zoradení podľa poradového čísla na volebnom lístku.
Vo volebnom obvode sa volí:

9 poslancov

Kandidáti na poslancov OZ:
1. Jozef Adamišin,49r., stolár, MOST-HÍD
2. Ján Andrek Ing. 28r., obchodný zástupca, SMER -SD
3. Pavel Baran, 57r., ţivnostník , SOĽ

25. Štefan Marton Ing., 58r., výsluhový dôchodca, SDS

4. Marek Barna, 40r., stráţna sluţba, SDS

26. Tatiana Matušková, 32r., učiteľka MŠ, SNS

5. Pavol Benčo, 50r., maliar - natierač, SDKÚ - DS

27. Jozef Mitráš, 41r., ţivnostník, SMER

6. Juraj Cipala, 48r., ţivnostník, SMER - SD

28. Stanislav Mitráš, 43r., robotník, SRK

7. Milan Čurlík, 59r., ekonóm, EDS

29. Vladimír Mitráš, 22r., technik, SRÚS

8. Andrej Gábor, 19r., technik , SRÚS

30. Viera Molitorisová, 52r., SZČO, SIEŤ

9. Tomáš Gdovin Ing., 27r., štátny zamestnanec,SMER -SD 31. Juraj Onufer, 49r., ŢSR, KDH
10. Pavol Haľko, 37r., prevádzkový pracovník, KDH

32. Jozef Pohlod, 56r., technik, SMER - SD

11. Peter Haľko Mgr.,36r., ţivnostník, ASV

33. Galina Popová Mgr.,48r., učiteľka, SMER - SD

12. Michal Hlad, 49r., nezamestnaný, SĽS

34. Stanislav Prada , 48r., strojný technik, SNS

13. Mária Holoďáková,50r., súkromná podnikateľka, NOVA 35. Mária Sabolová, 41r., ţivnostníčka, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
14. Ján Hreha, 41r., murár, Bystré, SDS
36. Štefan Sabol, 53r., ţivnostník, SMER - SD
15. Ľubomír Hreha Mgr., 49r., starosta obce Bystré, nezávislý kandidát
37. Dušan Saukulič, 64r., dôchodca, KSS
16. Stanislav Hreha, 49r., robotník, SNS

38. Vladimír Štefanko PaedDr.,38r., učiteľ, nezávislý kandidát

17. Štefan Hreha, 52r., elektrikár, SDS
18. Jozef Ihnát Mgr., 50r., výsluhový dôchodca, TIP

39. Anna Štofanová, 42r., krajčírka, nezávislá kandidátka

19. Nikola Jaššová Mgr., 36r., referentka , SOĽ

40. Milan Štofan Ing., 40r., skladník , SMER - SD

20. Ján Katriňák, 36r., elektromechanik, SRK

41. Ján Timko,50r., technický pracovník, SDKÚ - DS

21. Ján Kmec Ing., 42r., štátny zamestnanec, SMER - SD

42. Ladislav Vasilišin, 33r., pekár, nezávislý kandidát

22. Peter Kočiško Ing., 50r., projektový manaţér, SIEŤ

43. Jozef Verčimák Ing.,60r.,mechanizátor, nezávislý kandidát

23. Ján Kovaľ,48r., elektrikár, SDKÚ – DS
24. Ľuboš Leško, 41r., štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát

44. Dušan Vravec, 48r., strojný mechanik , SNS
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Never všetkému, čo počuješ...
Je nesporné, ţe od vzniku rozhlasu, televízie, potom internetu a mobilných sietí sa náš veľký svet stal
akýmsi „menším“. V tomto svete si však treba uvedomiť,
ţe sme denne bombardovaní informáciami a tieto informácie, či sa nám to páči, alebo nie, vnímame všetci. Či
uţ aktívne, alebo pasívne. A vplyv médií na náš postoj,
náš úsudok je zrejmý. Zoberme si len posledné udalosti
vo svete: Ebola v Afrike, Sýria, Blízky východ, boje
v Afrike, Ukrajinská kríza. Ukrajina je nám najbliţšie, je to
náš geografický sused. Od začiatku „revolúcie“ sme počúvali informácie typu – občianske slobody, porušovanie
ľudských práv, slobodné voľby a pod. Určite nie je všetko
s kostolným poriadkom na Ukrajine, ale poloţme si otázku, kde berú niektoré politické skupiny, nadnárodné korporácie mandát na „pomoc ukrajinskému ľudu“? Ide im
skutočne o ľudí? Niektorí politici vo svete uţ teraz priznávajú, ţe ide o geopolitický boj Ruska a USA. (A tu
patrí malé pripomenutie analýzy vývoja spotreby palív –
rok 2020-pokles ťaţby uhlia o polovicu, rok 2030-výrazný
pokles ťaţby ropy, rok 2040-pokles ťaţby zemného plynu, v roku 2050-uhoľné bane uzavreté, ropa sa ťaţí len
na polovicu, zemný plyn sa ťaţí len v Rusku a Afrike, od
roku 2150 sa na vzorky palív budú chodiť ľudia pozerať
len do múzea). Čo k tomu dodať. Je smutné, ţe ţiadna
krajina sa nepostavila proti „pomoci Ukrajine“ bez súhlasu
BR OSN. V praxi si to vysvetľujem tak (a je to uţ od napadnutia Juhoslávie), ţe ak sa niekde objaví “terorista“,
môţu mocní tohto sveta robiť si čo chcú. A treba si uvedomiť, ţe potencionálny terorista je kaţdý z nás. Ďalší
príklad: USA dodávajú zbrane kurdským povstalcom,
ktorí povstali proti legitímnej vláde. Aj turecká vláda povaţuje týchto Kurdov za teroristov a dištancuje sa od
nich. Podľa USA sú to povstalci a tí čo „povstali“ na Ukrajine proti zrejme nelegitímnej vláde, tí sú uţ separatisti?
Kladiem si potom otázku, prečo taký dvojaký pohľad
a prečo sa potom čudujeme, ak Rusko pomáha ruskému

Vedeli ste ţe...
...mechanický výkon hurikánu je asi 2 miliardy kilowattov
(ročná spotreba na svete je asi 15 miliárd kilowattov)?
...najtragickejší hurikán si v roku 1970 po zasiahnutí
Bangladéša vyţiadal asi 300 000 obetí?
...najrýchlejší počítač na svete vykoná viac ako 1000
biliónov operácií za sekundu?
...odborníci z francúzskeho inštitútu National de la Santa et
de la Medicale zistili, ţe čím viac človek fajčí, tým viac mu
klesá IQ?
...keď je človek opitý, elektrický prúd ho ťaţšie usmrtí,
pretoţe alkohol v tele kladie väčší odpor?

10

obyvateľstvu
na
Ukrajine
(ak
zrejme pomáha)? Pripomeňme si
ešte pád malajzijského lietadla
v Indickom oceáne. Zmizlo a nikoho
nepustia k informáciám, čo sa s ním
stalo. A väčšine z nás je to jedno. Zostrelia ďalšie lietadlo
a nás ako by sa to netýkalo. Média si nás „vychovali
k apatii“, kedy informácie iba vstrebávame (ako stroje),
ale záver si sami nedokáţeme urobiť. Oni to urobia za
nás, ponúknu nám východisko a my si ho vezmeme za
svoje. Na záver vám pripomeniem príklad sily médií z 2.
svetovej vojny. Po útoku na Pearl Harbour (7.12.1941) sa
Američania báli invázie Japonska. 23.2.1942 ostreľovala
japonská ponorka ropnú plošinu v Ellwoode, vystrelila pár
granátov a odplávala. Ale médiá dva dni chrlili zaručené
správy o pripravovanej invázii. O dva dni v Los Angeles
zachytili vojaci o 2.45 ráno „niečo“ na radare. O chvíľu uţ
húkali sirény a kaţdý v dvojmiliónovom meste videl
de japonské bombardéry? Protivzdušná obrana pálila
jeden granát za druhým aţ do 4.15 ráno. Výsledok bitky 6 mŕtvych, z toho traja zastrelení a traja zomreli na
farkt. Samozrejme, ţiadni Japonci neprileteli, bol to len
meteorologický balón. Ale denníky písali o úţasnej
vzdušnej bitke nad Los Angeles a odvahe amerických
vojakov. Neskôr po vojne prebehlo vyšetrovanie, skončilo v roku 1983, ale dodnes nie sú jasné jeho výsledky. No
ľudia sa vtedy nechali médiami zmiasť dokonale a boli
presvedčení, ţe porazili v bitke Japoncov. Preto by sme
si z minulosti mali zobrať ponaučenie a neveriť bezhlavo
všetkému, čo nám vnucujú médiá. V posledných rokoch
sa majiteľmi novín a televízií stávajú nadnárodné finančné skupiny. Prečo to asi robia? Nad tým by sme sa mali
zamyslieť. Stále ale máme moţnosť si sami vybrať, porovnávať, pouvaţovať, rozhodnúť sa. Je to len na nás.
Juraj Onufer

...najjedovatejší ţivočích na planéte je medúza?
...najrýchlejším suchozemským rýchlikom je gepard?
...najpomalším cicavcom je leňochod trojprstý?
...najväčším silákom je chrobák nosoroţík, ktorý dokáţe zdvihnúť 850 násobok svojej vlastnej hmotnosti?
...najväčší zabijak v zvieracej ríši je moskyt. Ročne na
ich uštipnutie zomrie vo svete 2 aţ 3 milióny ľudí?
...slonia samica je „tehotná“ 20 aţ 22 mesiacov a jej
narodené mláďa ma okolo 100 kilogramov?
...najlepším skokanom do diaľky je jeleň bielochvostý,
ktorý dokáţe preskočiť 15 metrov?
...výškovým rekordmanom je delfín skákavý, ktorý
vyskočí do výšky aţ 6,5 metra?
...najväčší a najťaţší ţivočích je vráskavec ozrutný,
ktorý váţi 150 ton a ma dĺţku 30 metrov?

Záhradku si chystáme na zimu...
Ak sme ešte nestihli vykopať jamy pod stromčeky, vykopme ich čo najskôr, aby sa pôda
ešte prevetrala. Oporný kolík osadíme ešte pred sadením. Stromčeky, ktoré sme si kúpili, ponoríme korienkami pred výsadbou na pár hodín do vody. Ak máme
v záhrade veľmi suchú zem, namáčame stromčeky v blatovej
zemi, ktorú si pripravíme z kompostu a zeminy. Pri sadení by
mal byť koreňový systém stromčekov asi 5-10 cm pod povrchom, aby sa k nemu ľahšie dostala vlaha. Nezabudnime ku
krčku, kde bol stromček štepený, nahrnúť troška zeminy, aby nám stromček nevymrzol. Kmienok môţeme obaliť kartónom, čím obmedzíme vysúšanie vetrom,
mrazmi a zabránime tak obhrýzaniu stromčeka hlodavcami. Pôdu v jeseni nikdy
nehrabeme, ale naopak, má zostať v hrubej brázde. Mráz potom cez zimu veľké
hrudy sám roztrhá a rozdrobí. Daţďová a snehová voda pritom môţe do pôdy dobre
prenikať. Hlboké prevetranie pôdy tieţ podporuje rozklad organickej hmoty. Najmä v
ťaţkej pôde je jesenné rýľovanie úplnou nevyhnutnosťou. Pri jesennom rýľovaní sa
obyčajne pôda obracia rýľom do hĺbky asi 20 aţ 25 cm. Nezabudnime, ţe čím tenší
kus ornice odkrajujeme, tým kvalitnejšie je rýľovanie a tým menej sa unavíme. Pri
rýľovaní musíme pozorne pozberať všetky väčšie kamienky a črepiny, korene trvácich burín a kukly pôdnych škodcov. Pôdu okolo krov a stromov musíme kypriť opatrne, aby sme nepoškodili koreňovú sústavu rastlín. Poranené korienky môţu zahnívať a pretoţe sú hlavným orgánom prijímania vody a v nej rozpustných látok, môţe
ich poškodenie spôsobiť aj uhynutie stromu. Preto je lepšie rýľovať pod ovocnými kríkmi a stromami rýľovacími vidlami. Veľmi ťaţká a tvrdá pôda sa veľmi ťaţko spracúva, najmä keď je preschnutá. V takom prípade sa musí pôda pred
spracovaním niekoľkokrát dobre preliať vodou, aby sa mohli hrudy rozrušiť. Na trvalejšie nakyprenie môţeme pridať
vrstvu piesku. Hnojenie pôdy. S jesenným rýľovaním sa často spája aj hnojenie. Pouţívajú sa najmä organické hnojivá ako je maštaľný hnoj, kompost, hnojivá rašelina, zelené hnojenie. Tieto organické látky by sme nemali dať prísť
príliš hlboko do pôdy, ale stačí ich len plytko zapracovať do najvrchnejšej vrstvy ornice. V jeseni moţno na hnojenie
pouţiť aj niektoré druhy pomaly pôsobiacich priemyselných hnojív, ktoré sa zapracúvajú do pôdy. Hnojenie má na
zabezpečenie kaţdoročnej výţivy pestovaných rastlín mnoho pravidiel a technologických postupov. Nesmieme hnojiť
všetky rastliny rovnako a len tak odoka. Vţdy treba vypočítať presnú dávku. Vysoké dávky priemyselných hnojív sú
často nebezpečnejšie ako nedostatočná výţiva rastlín. Kaţdoročné hnojenie uplatňujeme prednostne na ľahkých
pôdach a pri veľkom ročnom odbere ţivín rastlinami. Predzásobné hnojenie môţeme pouţívať na pôdach s vyšším
obsahom ílu a pri menšom odbere ţivín rastlinami. Kaţdoročné dávky potom kumulujeme do jednorazovej dávky do
zásoby na 2 aţ 4 roky. Udrţiavacie hnojenie uskutočňujeme kaţdoročne alebo predzásobne raz za 2 aţ 4 roky. Fosforečnými, draselnými a horečnatými hnojivami hnojíme v jeseni, dusíkatými hnojivami na jar a počas vegetácie. Pôdu v záhradke chránime pred prehnojením a prevápnením. Pri aplikácii priemyselných hnojív nikdy nehnojíme šablónovite ani odhadom, k čomu nás často navádzajú účelovo vyrábané hnojivá pre určité plodiny. Dávky hnojív
totiţ musíme prispôsobiť nielen nárokom rastlín, ale aj zásobám ţivín v pôde. Význam agrochemických rozborov však
záhradkári často podceňujú. Kupovaním a aplikáciou viaczloţkových hnojív zbytočne plytváme peniazmi. Platíme aj
za ţiviny, ktorých je v pôde dostatok alebo aj nadbytok. Prehlbovanie pôdy - rigolovanie. Aj keď je rýľovanie namáhavá práca, patrí medzi najdôleţitejšie záhradné práce vôbec. Čím ťaţšia je pôda, tým uţitočnejšie je hlboké rýľovanie pozemku. Rigolovanie je v podstate kyprenie pôdy na hĺbku 2 rýľov. Týmto zásahom sa výrazne zlepšuje úrodnosť
a odvodnenie ťaţkých ílovitých pôd, čo je prospešné, hlavne ak chceme pestovať plodinu, ktorá má dlhé vegetačné
obdobie alebo zostáva na jednom stanovišti niekoľko rokov. Pri prehlbovaní pôdy sa postupuje tak, ţe najskôr sa pozemok rozdelí na 2 polovice. Na jednom konci záhona sa na najskôr na hĺbku jedného rýľa vyryje asi 50 cm široká
priekopa a získaná zemina sa odhodí nabok. Pôdu vo vzniknutej priehlbine prerýľujeme rýľovacími vidlami do takej
hĺbky, ako dosiahnu. Na to sa prevrství zemina z ďalšieho pása. Pritom sa pôda dokonale premieša a prevzdušní. Vylepšenie kvality pôdy. Vylepšenie štruktúry a najmä konzistencie pôdy dosiahneme beţnými agrotechnickými
opatreniami (rýľovanie, hnojenie kompostom, vápnenie kyslých pôd), ale aj pouţívaním rôznych materiálov zlepšujúcich kvalitu pôdy. Mnohé majú schopnosť prevzdušniť ílovitú pôdu alebo zhutniť piesočnatú pôdu,a tak zvýšiť ich vododrţnosť. Na zlepšenie kvality ílovitých ťaţko obrábateľných pôd pouţívame najmä karbonátový štrk či drevný popol.
Karbonátový štrk s rozmermi 0,5 aţ 1 cm pouţívame pri vápnení kyslej ílovitej pôdy. Drevný popol pozostáva prevaţne z prachových častíc. Okrem vápnika (22 – 53 %) obsahuje aj významné mnoţstvo fosforu (0,9 – 3 %) a najmä
draslíka (6 – 11 %) v podobe uhličitanu draselného (potaš). Preto pôsobí rýchlejšie a razantnejšie na odbúranie pôdnej kyslosti ako rôzne vápenaté hnojivá. Ostáva nám uţ len vysúkať si rukávy a do práce. Juraj Onufer
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŚI NOVOMANŹELIA
(júl – október 2014)
VÍTAME NOVÝCH SPOLUOBČNOV
(júl - október 2014)
1. Marek
2. Samuel
3. Tomáš
4. Sára
5. Anna
6. Dominik

GAJDOŠ
ŠIMČÁK
ŠIMČÁK
POLAKOVIČOVÁ
HUSÁKOVÁ
SOBOTA

1. Jiři BEDNÁŘ
2. RNDr. Ivan ČURLÍK, PhD.
3. Mgr. Peter MYŠÍK
4. Stanislav KOVAĽ
5. Pavol ROZKOŠ
6. Ing. Ján DZURKO
7. Ing. Pavol VRAVEC
8. Ján GALÍK
9. Igor HORNÝ
10.Ľubomír BANDŢÁK
11. Martin MALÍK
12. Ondrej PETRO

– Marta MARIŇÁKOVÁ
– Mgr. Michaela MARCINOVÁ, PhD.
– Jana ŠARIŠSKÁ
– Janette IDESOVÁ
– Beáta KOVÁČOVÁ
– Bc. Zdenka KULICHOVÁ
– PhDr. Zdenka BEHUNOVÁ
– Bc. Beáta JENDREJČÁKOVÁ
– Zuzana ČREPOVÁ
– Bc. Adriana HAĽKOVÁ
– Zuzana SUKOVSKÁ
– Anna PETRÍKOVÁ

SPOMÍNAME NA NAŠICH ZOSNULÝCH
(júl – október 2014)
1. Mária
2. Ján
3. Ján
4. Anna
5. Pavel

ONDIČOVÁ
ŠIMKO
SIVÁK
VRAVCOVÁ
PETRIČ

86 rokov
79 rokov
81 rokov
78 rokov
70 rokov

Z receptov našich mamičiek
MEDOVO ORECHOVÝ KOLÁČ
Cesto:
200 g margarínu
2 lyţičky sódy bikarbóny
1 dl rumu
200 g práškového cukru

2 lyţice medu
2 lyţičky mlieka
500 g hladkej múky
2 vajcia

Orechová zmes: 300 – 350 g nasekaných orechov, 80 g práškového cukru, 120 g masla, 3 lyţice medu
Krém: 3 dl mlieka, 1 a ½ lyţice hladkej múky, 1 a ½ lyţice solamylu, 100g kryštálového cukru,
200 – 250 g masla, 1 vanilkový cukor
Postup: Zo surovín na cesto si na doske vypracujeme cesto a rozdelíme ho na dve polovice. Obe rozvaľkáme na
veľké obdĺţniky na papieri na pečenie a prenesieme na opačnú stranu veľkého plechu. Jeden plát upečieme prázdny
a druhý aj s orechovou zmesou. Oba pečieme na 170 °C do zlatista max. 15 minút.
Orechová zmes: Nasekané orechy s maslom, cukrom a medom dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmaţíme do zlatista (cca 5 minút). Ešte horúcu zmes nanesieme na surový druhý plát.
Krém: Maslo rozmiešame s vanilkovým cukrom. Z mlieka, hladkej múky, solamylu a cukru za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Keď kaša vychladne, primiešame ju postupne k maslu. Môţeme šľahať aj elektrickým šľahačom pri
nízkych otáčkach.
Prázdny medový plát najprv pokvapkáme rumom, necháme vsiaknuť. Potom natrieme krémom. Prikryjeme plátom s
orechovou zmesou. Hotový zákusok dáme na chladné miesto odleţať 12 hodín, aby sa lepšie krájal.
Informačné periodikum obce Bystré. Vydavateľ: Obec Bystré, ul. Šarišská 98,09434, IČO:00332275, ISSN 13391569,Evidenčné číslo: EV 4532/12 Šéfredaktor: Juraj Onufer. Redakčná rada: Mgr. Ľubomír Hreha, Beáta Rozkošová, Ľudmila Tegzová, PaedDr. Veronika Pradová, Bc. Anna Reváková, Mgr. Mária Kubová, Mgr. Ján Havrila,
Emília Petričková, Mgr. Erika Novotná. +421574452144, fax. +421574452145. email: novinybystre@gmail.com,
web: www.bystre.ocu.sk. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
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