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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa vám
prostredníctvom
Kubašského
spravodaja, ktorý je jedným z
viacerých informačných kanálov
o dianí v našej obci. Mladšia
generácia využíva internetovú
stránku obce, viac ako 400
občanov si zvolilo formu bezplatných sms a e-mailov, ale verím,
že všetci sa rovnako tešíme aj
z tlačenej podoby spravodaja, v
ktorom sú zaznamenané udalosti zo života v našej obci za posledné obdobie. Zároveň s dlhými
zimnými večermi neprichádza
len koniec kalendárneho roka, ale
aj koniec jedného volebného obdobia 2014-2018. Opäť je tu čas,
keď sa všetci budeme pozerať za
uplynulými rokmi a s nádejami
očakávať príchod nového roka.
Čo sa nám podarilo, čo sme stihli
urobiť, či dokončiť. Aké projekty,
či úlohy si naplánujeme do ďalšieho roka? Čo všetko ešte treba
v obci urobiť, aby sme si mohli
povedať, že nám už nič nechýba?
Otázok veľa a odpovedí ešte viac
podľa toho, koľkých občanov sa
budeme pýtať.
Verím však, že väčšina z Vás obyvateľov, postrehla výstavbu a
rekonštrukciu viacerých budov
v majetku obce a dokončenie začatých projektov. To sú
dôležité a viditeľné výsledky.
No za najväčší úspech z môjho
uhla pohľadu považujem sprofesionalizovanie práce kolektívu
pracovníkov obecného úradu,
sprehľadnenie finančnej podpory
obce pre rôzne združenia pôsobiace v obci. Spoločne sa nám podarilo nastaviť procesy, ktoré sú
spravodlivé a rovnaké pre všet-

kých občanov bez výnimky. Áno,
do istej miery si to však vyžaduje odosobnenie sa pri rôznych
situáciách, ktoré sú niekedy viac,
či menej emotívne. Za najťažšiu
časť na svojej práci nepovažujem nekonečnú byrokraciu a
vypĺňanie štatistických tabuliek,
ale naozajstnou záťažou sú tie
situácie, kde musím vysvetliť jednotlivcom, že ich akokoľvek dobre myslené individuálne žiadosti,
sú v celkový neprospech obce
a vyhovená žiadosť jednému
občanovi, znepríjemní život
ďalším desiatim alebo znemožní
dlhodobé plány rozvoja obce.
Bohužiaľ, často sa mi potvrdzuje
známe príslovie, že pre triesku
vo svojom oku, nevidím celý les.
Nie som profesionálny politik a
ani môj charakter mi nedovolí
klamať Vám do očí a živiť vo
Vás plané nádeje. Snažím sa všetkým vysvetliť naše stanovisko a
tí z Vás, ktorí sa na obecný úrad
obrátili so svojimi žiadosťami,
boli v zákonom stanovenom čase
vybavení alebo ich žiadosti prerokovalo obecné zastupiteľstvo,
zložené z Vami volených spoluobčanov.
Pozitívnejšie sú však pre mňa
Vaše viditeľné skrášlenia Vašich
domovov, výstavby nových rodinných domov, či rekonštrukcie
oplotení, nových prístupových
ciest atď., ktoré ma napĺňajú hrdosťou nad Vašou prácou a dokazujú, že táto obec a obyvatelia
v nej majú obrovský potenciál.
V nasledujúcom roku sa pokúsime dokončiť rozostavané stavby a projekty do úplného konca.
Nemám na mysli iba reálnu pre-

stavbu materskej škôlky,
zateplenie
budovy hasičskej zbrojnice
či ukončenie stavby
kultúrneho
domu, ale
hlavne to, aby
tieto budovy
boli následne
plné života a
kultúrnych akcií a to sa môže
dosiahnuť
jedine tak, že
sa prehĺbi spolupráca medzi
jednotlivými
zložkami v
našej obci. A že
sa to ľahšie povie, ako splní, viem za doterajšie
pôsobenie vo funkcii svoje :-)).
Ale márne a zbytočné budú naše
vynaložené finančné prostriedky, ak by tie-to stavby, hoc aj
ako krásne, mali byť prázdne. Z
dlhodobého hľadiska je nezanedbateľná skutočnosť, že dochádza
k zmene demografickej skladby občanov našej obce, pričom
pribúda počet občanov v starobnom dôchodku, ktorí budú potrebovať pomoc nielen zo strany
príbuzných, ale aj zo strany obce.
Je na nás ako zabezpečíme, aby
prežili nielen dôstojnú, ale aj
zmysluplnú starobu.
Ďalšou a mimoriadne vážnou
hrozbou, ktorej sa nám treba
postaviť zoči – voči, je zmena
klimatických podmienok, ktorú
si teraz pochvaľujeme vo forme
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dozretých broskýň a marhúľ z
našich záhrad, ale musíme sa
pripraviť aj na odvrátenú stranu
tejto zmeny - povodne a suchá.
Životodarnú vodu potrebujeme
v čase jej prebytku regulovať a
zadržať pre prípad sucha či požiarov. V oveľa väčšej miere ako doposiaľ budeme musieť do činností
v tejto oblasti zapájať aj žiakov
základnej školy, aby si táto budúca generácia našich občanov
vážila prírodu okolo nás v oveľa
väčšej miere ako tá naša.
Na záver mi dovoľte poďakovať
ešte raz za prejavenú dôveru vo
voľbách a všetkým popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a v roku
2019 veľa zdravia, šťastia, lásky a
vzájomného porozumenia.

Váš starosta, Marián Luha
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Čo priniesli pre obec štyri roky

Dovoľte nám, aby sme pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014 -2018 zosumarizovali našu prácu pre obec a pripomenuli aspoň
to najdôležitejšie, čo obec posunulo dopredu.

2015
V roku 2015 sa nám podarilo
zrekonštruovať asfaltový povrch
na Kukučínovej ulici, zmodernizovali sme verejné osvetlenie
s čiastočným doplnením svietidiel
v celej obci a dobudovali nové
osvetlenie na ulici Družstevnej.
Opravili sme strechu na Dome
smútku, ktorá bola v havarijnom
stave a bol zrekonštruovaný
múr a oplotenie na cintoríne. Na
odľahčenie dažďovej kanalizácie Hviezdoslavovej ulice sa nám
podarilo vybudovať odvodňovací kanál na Kukučínovej ulici. Z
prostriedkov envirofondu sme
odstránili nelegálnu skládku pri
rómskej osade. V školskej jedálni
bola vykonaná úprava odsávacieho zariadenia a opravilo sa oplotenie areálu ZŠ s MŠ. Pripravili sme
projekt zateplenia základnej školy a zrealizovali zmenu územného
plánu, ktorou sa mohli legálne
začať stavať ďalšie nové rodinné
domy. Čiastočne boli zmodernizované priestory a vestibul OcÚ.
Vylepšili sme webovú stránku
obce a zabezpečili transparentné zverejňovanie všetkých povinných informácií. Opravili sme
pódium a zastrešenie bývalého
kina. V obci boli osadené nové
kvetináče.

2016

2017

2018

V roku 2016 v rámci investícií
z pohľadu najväčšieho dopadu
na rozpočet bolo zrealizovanie
rekonštrukcie I. etapy kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej
a vybudovanie chodníka so
zastávkou a parčíkom v smere
na Poprad. Nezaostali sme
ani v oblasti kultúry, športu
a spoločenských podujatí a
zorganizovali sme Kubašský
festival, Kubašskú desiatku,
ale pomáhali sme organizovať
i ďalšie aktivity, pod ktoré sa
podpísali spoločenské organizácie a inštitúcie obce kultúrneho
a športového charakteru. Pri
vstupoch do obce boli umiestnené tabule. Začali sme s vydávaním Kubašského spravodaja. V areáli školy v spolupráci
s nadšencami bolo vybudované
street workout ihrisko. Získali
sme ocenenia Pečať rozvoja
obcí a druhé miesto v ankete
Strom roka 2016 s finančným
príspevkom na ošetrenie lipy.
Zaviedli sme SMS spravodaj a
zakúpili novú vianočnú výzdobu pred OcÚ. Konal sa tiež prvý
novoročný koncert a súťaže
Naj dvor, Naj záhrada a Súťaž v
kosení, ktoré sa stali obecnou
tradíciou.

V roku 2017 z administratívneho hľadiska bola
vykonaná kompletná inventarizácia hrobových
miest a následne sme
na cintoríne umiestnili
mapu hrobov. Najkomplikovanejšou aktivitou
bolo spracovanie viac
ako 600 zmlúv týkajúcich
sa správy kanalizácie v
zmysle zákona platného
od roku 2002, s povinnosťou uzatvoriť zmluvy
do roku 2004. Bola zrekonštruovaná zasadačka
OcÚ. Pripravili sme projektové dokumentácie
na prístavbu a nadstavbu
materskej školy, zateplenie hasičskej zbrojnice,
stavebné úpravy interiéru hasičskej zbrojnice
a modernizáciu učební.
Taktiež bol spracovaný
projekt na chodník a
autobusovú
zastávku
smerom
na
Kravany. Z väčšej časti bolo
dokončené
majetkoprávne
vysporiadanie
pozemkov na prepoj
medzi ulicami Školská a
Partizánska.

V roku 2018 bol vybudovaný náučný
chodník, v týchto dňoch bol otvorený
ďalší - historický chodník. Bola realizovaná rekonštrukcia telocvične vrátane
sociálneho zázemia, výmena trávnatého
povrchu ihriska v areáli ZŠ s MŠ, zateplenie budovy obecného úradu, začatie
rekonštrukcie a prístavby kultúrneho domu. Pripravili sme projekty na
výstavbu chodníka s priechodom pre
chodcov ku škole na ulici Michalská. Boli
nám schválené nenávratné finančné
prostriedky na prístavbu a nadstavbu
materskej školy, na modernizáciu učební základnej školy, na zateplenie a tiež aj
na stavebné úpravy interiéru hasičskej
zbrojnice. Podali sme žiadosť o príspevok na zriadenie zberného dvora a nákup
súvisiacej techniky. Do obecnej knižnice
sme zakúpili len v roku 2018 celkovo 148
kníh, z toho 126 zo získaného finančného
príspevku z Fondu na podporu umenia
vo výške 1 000 eur. Obecná knižnica organizuje nové aktivity pre deti, besedy
so slovenskými spisovateľmi. Odkúpili
sme starú sypaň a požiadali o dotáciu
na jej rekonštrukciu za účelom zriadenia expozície minimúzea našej histórie.
Pracujeme na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov na cestu a siete na ulici
Vodárenská. Neustále riešime vysporiadanie obecných pozemkov zabratých
niektorými obyvateľmi. Osadili sme
tabuľu Strom slobody.

Spomenuli sme len niektoré aktivity a akcie, aby sme si uvedomili, že za nami stojí kus poctivej práce s dobrými výsledkami a snahou podľa
možnosti zmeniť vzhľad našej obce a skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme. Nie všetko sa nám však podarilo, určite je celý rad problémov,
o ktorých vieme a snažíme sa ich z hľadiska finančných možností postupne riešiť. Aj napriek vyššie uvedeným investíciám k dnešnému dňu
disponuje obec čiastkou na bankových účtoch vo výške 1 402 804,70 Eur.

Noví poslanci sú poverení funkciami
Posledné zastupiteľstvo vo volebnom období 2014 – 2018 sa
konalo 26. októbra 2018. Poslanci schválili rozpočet na rok 2019 a
zaoberali sa žiadosťami občanov a organizácií. Boli informovaní aj o
stave realizácie KD a výsledkoch auditu. V závere starosta obce poďakoval poslancom za ich prínos v komisiách a zastupiteľstve počas
funkčného obdobia, taktiež poďakoval všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli k rozvoju obce. Osobne poďakoval aj bývalému kontrolórovi
J. Šimonovičovi.
foto: I. Stachová
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V piatok 23. 11. 2018 sa konalo prvé ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom zložil sľub
starosta obce Marián Luha ako
aj deväť novozvolených poslancov – Zdenko Bukovinský, Pavol
Jurčo, Václav Klust, František
Knežník, Terézia Králiková, Martin Lavko st., Martin Lavko ml.,
Pavol Poracký, František Teplický. Zástupcom starostu počas
jeho funkčného obdobia sa stal
František Teplický, ktorého touto
funkciou poveril starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o poverení Pavla Jurča zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v prípadoch vymedzených zákonom.
Výkonom funkcie sobášiaceho
poslanca boli poverení Václav

Klust a Pavol Poracký. Poslanci
zriadili štyri komisie, do ktorých
zvolili predsedov a členov. Komisia na ochranu verejného záujmu
- predseda Pavol Jurčo, komisia
financií a rozvoja obce - predseda Terézia Králiková, komisia
výstavby a životného prostredia
- predseda Martin Lavko, komisia
kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí - predseda František
Teplický.
Poslancom veľa zdaru pri plnení
poslaneckého mandátu zaželal
starosta obce. Odovzdať pomyselné žezlo za bývalých poslancov prišla Kamila Vilimová, ktorá
novým poslancom a starostovi
poblahoželala k zvoleniu a povzbudila v plnení ich poslaniia.
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“Mnoho otcov opustilo svoju ženu, deti...”

HISTÓRIA

O tom ako obyvatelia našej obce pred sto rokmi prežívali obdobie prvej svetovej vojny a jej ukončenie sme pátrali v obecnej a školskej kronike. Ponúkame Vám skrátený výber toho najdôležitejšieho z týchto kroník, čo sa podarilo nájsť.
Po hrozných ohňoch, búrkach dopočuli sa ľudia prvýkrát o
slove vojna bolo to 1. júla 1914,
čomu pokojamilovní občania ani
veriť nechceli. Na peruťach času
prichádza zlý čas. Pre Uhorský
štát osudný deň. Nik nevedel, čo
sa tiahne k Európe. V júni 1914 –
rakúsko-uhorská vojenská správa usporiadala veľké vojenské
cvičenie v Bosniji. Na tieto prišiel
aj následník trónu Ferdinand i so
svojou manželkou Žofiou. V Sarajeve im vystrojila vláda veľkú
parádu a Srb Prinčip veľkú –
neodvratnú smrť. Útok na kráľa
a manželku sa mu podaril. Guľky
na tento mladý pár ich usmrtili. Ferdinand i krásna Žofia boli
zabití. 28. júla 1914 vyhlásená
všeobecná mobilizácia. Táto
strašne vyrušila každého. Bola
vyhlásená bubnovaním v nočnú
hodinu. Ľudia boli vyplašení bubnovaním z postelí povyskakovali a
počúvali. Razom začal veľký plač
a nárek. Veď odchádzal otec, syn,
brat v ústrety svojej smrti. Každý
hovoril: „Zbrane sú také, že všetko zničia. Vojna vraj nevydrží ani
celý rok.“
Dňa 1. augusta nebolo rodiny,
kde by niekoho neoplakávali. Zo
škôl odišli učitelia. Tieto vojnové
časy boli svedkami aj mnohých
zlých veci. Mnohí sa tomu tešili.
Boli to tí, čo na vojne nemali nikoho a cez vojnu bohatli. No, veľa
vytrpel pracujúci ľud. Na každom
kroku sa len podplácalo. Zásoby
všetkého sa míňali. Žiadna obec
nebola ušetrená. Brali sa zvony
na gule. V tunajšej matrike je zaznačených 18 padlých občanov.
Okrem toho boli nezvestní – o
nich sa nevie, kde sa podeli. Invalidov bolo viac.
Vojna sa ukončila 1918 roku.
Občanstvo prijalo túto udalosť
s radosťou. Len hesla „sloboda,
rovnosť“ dosť zle pochopili. U
Jozefa Mihoka už sa vytvorila
„Národná garda“ táto si príkladne
konala svoje povinnosti.
Koncom októbra 1918 vracali
sa aj naši občania z vojny. Prekvapení boli všetci. Do vojny tiahli
ako cisársko-kráľovskí poddaní
rakúsko-uhorskej ríše, vrátili sa
ako republikáni československí.
Domácou i zahraničnou prácou
mužov českých a slovenských
našich legionárov po všetkých
bojiskách rozvodnenej Európy,
dožili sme sa štátnej samostat-

Vojaci 1. svetovej vojny, Michal Orolin (1879-1965)- kubašský richtár

nosti. Bola utvorená a všetkými
štátmi uznaná Československá
republika. Vyhlásenie tohto novoutvoreného štátu obecne sa
označuje slovom „prevrat“. Tento
prevrat v prvom rade v Prahe, ako
v hlavnom meste bol plný slávnosti, plesania a verejnými ľudovými
zhromaždeniami. Na Slovensku,
kde zástoj hlavného mesta hrať
osoboval si Turčiansky Sv. Martin, ako predné ohnisko rodolásky
za celé časy národného útlaku a
poroby, tu zišli sa poprední mužovia zavše verní svojmu národu a
„Martinskou deklaráciou“ vydali
osvedčenie pre svetové fórum,
že sa dobrovoľne pripájajú v
mene celého národa slovenského
ku bratskému národu českému
a vstupujú do jednoliateho, nedeliteľného zväzku Československej republiky. Toto sa stalo
30. októbra 1918. Po obciach sa
tvorili „Obecné rady“, ktoré mali
úlohu dohliadať na poriadok a
viedli aj administratívu. No, vojakom, ktorí sa vrátili z frontu, tieto
rady sa nepáčili. Mali plnú výzbroj,
a akoby na vzdor pobrali pušky na
plecia a išli do hôr pytliačiť. Kde
nebolo diviny, zašiel si revolučný
výbor ku statkárom. Vybral si zo
stajne najtučnejšie voly a hostilo
sa. Veď sa už dosť natrpel. Na toto
doplatili Židia. Všetci ušli. Týchto
mládenci niekedy začali vyzliekať
donaha a pohanili ako vedeli. V
našej obci ostal len jeden.
Boli to hostiny a čo hlavne zdarma.Keď nemohla mať chudoba
vtedy pravdu – teraz začala si
ju získavať. A tak cit pomsty
začal sa prejavovať na tunajšom
notárovi. Tu v našej obci bol
notárom Ján Gotsch. Tento vraj i
role – introvilány– dary – peniaze
a iné úplatky bral, za vymáhanie
dovolenej vojakom, ktorí boli na
fronte. No, tento tu nevydržal a

z obce utiekol. Dočasne ho zastupoval učiteľ František Hagovský.
Prevratnej slobodienke, ako aj
bezplatnému cestovaniu vlakom
bol urobený koniec, ako náhle sa
vrátila zo zahraničia vláda. Ona
hneď prevzala moc do svojich
rúk, začala vydávať zákony. Ľud
zabudol na krutú a krvavú vojnu. Začal stavať, budovať svoju vlasť. Mnoho otcov opustilo
svoju ženu, deti a odišlo za kúskom chleba za more. Prečo to
robili? Republika mala zlé základy.
Jesť sa chcelo – práce nebolo.
V januári 1921 vrátil sa z ruského
zajatia učiteľ Ďulafi, ktorý mnoho rozpráva o svojich skúsenostiach a útrapách v zajatí, o cestovaní cez Vladivostok, cez Žlté
(Japonské) more, cez Indický
oceán, cez Červené more, Suez,
Stredozemné more a Jaderské

more. Cesta trvala 40 dní. Po niekoľko dňovom odpočinku začal
vyučovať.
Matúš
Benko,
nebezpečný
pansláv, básnik, politik, matematik, ľudomil, veľmi vzdelaný,
samouk v jednej osobe. V roku
1914 – 1918 bol na vojne, kde
sa mu podlomilo zdravie a v roku
1918 – 30. októbra v radostiach
po víťazstve zomiera.
Pre svoju vernosť, jeho predprevrátové zásluhy – tak je to
poznamenané, istotne by bol
aspoň poslancom. Bol burcovateľom nielen miestnych obyvateľov, ale aj celého okolia. V Budapeštianskom ministerstve bol
vedený medzi najnebezpečnejšími ľuďmi – mal pripísané „Nebezpečný pansláv na Spiši“. Bol
vzorom obyvateľom..

Zápisnica z 19. novembra 1927 o preberaní majetku obce. Odovzdávajúci starosta Ján
Bednár, odoberajúci Michal Orolin.

Aktuálnou témou tohtoročnej
jesene boli aj komunálne voľby, v
ktorých sme si volili poslancov a
starostu obce. Na starostovskú
tému sme zalistovali v kronike.
Posledný „kubašský richtár“ Michal Orolin (1879-1965), ktorý
bol v rokoch 1925 až 1927 vicerichtárom a v rokoch 1928 –
1930 richtárom zomrel v roku
1965. Bol zvolený z ľudovej strany, predsa si ho pre jeho postoj

k ľudu, poriadny život a výchove
v rodine vážil každý občan, ktorý
bol akéhokoľvek politického presvedčenia.
Zápisnica z 19. novembra 1927
o preberaní majetku obce.
Odovzdávajúci starosta Ján Bednár, odoberajúci Michal Orolin.
Michal Orolin „kubašský richtár“
ako vojak v 1. svetovej vojne (z
rodinného archívu Jána Orolina)

• -pš- -poSTRANA 3
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Majstri sveta prevzali ocenenie starostu
Tohtoročné
Majstrovstvá
sveta v hasičskom športe sa
po prvýkrát konali na Slovensku.
Banská Bystrica v dňoch 10. –
16. 9. privítala športovcov z radov
profesionálnych a dobrovoľných
hasičov z rôznych krajín sveta.
V slovenskom reprezentačnom
tíme 14. ročníka mužských a 5.
ročníka ženských MS v hasičskom
športe boli aj „kubašania“ Peter
Vitko a Anna Lavková. Obaja získali titul „Majster sveta“ v kráľovskej
disciplíne – požiarnom útoku.
Ocenenie si prevzali z rúk minis-

foto: P. Orolínová

terky vnútra D. Sakovej a
prezidenta HaZZ A. Nejedlého.
Starosta obce majstrov prijal na
pôde obecného úradu 24. októbra na prítomnosti predsedu
DHZ M. Marušina a člena výboru
DHZ F. Kundisa, kde im osobne
zablahoželal k získaniu titulu,
poďakoval za reprezentáciu a
šírenie dobrého mena pre obec.
Obom udelil ďakovnú plaketu,
odovzdal vecnú pozornosť a poprial veľa úspechov nielen v hasičskom športe ale aj súkromnom
živote.
• P. Orolínová

Takmer prekonali svetový rekord
Majster sveta v požiarnom
útoku Peter Vitko začínal v našej
obci ako dobrovoľný hasič v 3.
ročníku na ZŠ. Od mladého veku
chodieval na hasičské súťaže,
neskôr aj na výjazdy ako dobrovoľný hasič a už vtedy vedel, že
sa raz stane hasičom. To sa mu
aj splnilo. Ako profesionálny hasič
začínal v r. 2004 v závodnom
hasičskom útvare v Tatravagónke
a od r. 2008 pôsobí na okresnom
riaditeľstve v Poprade. O svoje zážitky a úspechy sa s nami
podelil v nasledujúcom rozhovore.
Tohtoročný titul „Majster
sveta“ nebol tvojím prvým.
Kedy si sa po prvýkrát zúčastnil Majstrovstiev sveta v hasičskom
športe
a
ako
pokračovala tvoja reprezentačná účasť na majstrovstvách?
Moja prvá účasť na MS bola v
r. 2009 v Ruskom meste Ufa.
Prvýkrát Slovensko a aj ja vyhralo
útok a stali sme sa majstrami sveta v r. 2010 na Ukrajine
v meste Doneck, to bolo pre
mňa najkrajšie víťazstvo. Ďalšie
moje úspechy na medzinárodných súťažiach boli na MS v r.
2011 v Nemeckom Cottbuse,
bronzová medaila, v roku 2012
to bolo v Tureckej Antálii, kde
som získal striebornú medailu.
Na hasičskej olympiáde CTIF v r.
2013 vo Francúzskom Mullhouse
to bola zlatá medaila a v r. 2016
na MS v Ostrave zlatá medaila
v požiarnom útoku. Minulý rok
sa konali MS v Tureckom Izmire,
kde som poslednýkrát ako súťažiaci obliekal dres Slovenskej republiky, tam sa nám nepodaril
žiaden výrazný úspech. Tohto
roku sa prvýkrát MS v HS konali
na Slovensku v B. Bystrici a ja som
STRANA 4

prvýkrát nebol ako súťažiaci - aj
kvôli zdravotným problémom, aj
kvôli tomu, že sa vymenil hlavný
tréner a aj celý realizačný tím ale ako asistent trénera. Bola tre
mňa nová skúsenosť. Toto víťazstvo bolo pre mňa niečím novým
a pred domácimi zaplnenými
tribúnami asi najemotívnejšie.
Aké kritériá je potrebné
splniť, aby sa hasič mohol dostať do národného reprezentačného tímu?
Súťažiaci sa musí v prvom rade
zúčastňovať súťaží na Slovensku
alebo v Čechách, hlavne v individuálnych disciplínach ako je
veža a beh cez prekážky na 100
m a tam si ho môže všimnúť
reprezentačný tréner, ktorý
ho môže pozvať do reprezentačného tímu.
Ako prebieha príprava hasičov na súťaž na majstrovstvách?
Hasičský šport sa skladá zo
štyroch disciplín, dvoch individuálnych a dvoch kolektívnych.
Na individuálne disciplíny ako je
veža a stovka sa reprezentanti
pripravujú na svojich hasičských
staniciach a ďalšie dve ako je
štafeta 4x100 m a požiarny útok
trénujeme ako kolektív na sústredeniach buď v Žiline alebo tento
rok to bolo v B. Bystrici cca 1 krát
za mesiac.
Koľko tímov súťažilo na
tohtoročných
majstrovstvách, ako ste sa umiestnili v
celkovom hodnotení?
V mužskej kategórii súťažilo tento
rok 15 družstiev. V celkovom hodnotení sme skončili na 6. mieste
a ako som už spomínal v požiarnom útoku na 1. mieste. Tento
rok sme dosiahli čas 25,24s, čo
je 0,1s od svetového rekordu. Iba
na margo, v celkovom hodnotení

foto: archív P. Vitka

sa prvýkrát tento rok stala ČR
celkovým víťazom v hasičskom
športe.
Aké pocity Ťa sprevádzali
počas samotnej súťaže a potom, čo ste sa dozvedeli, že
získavate zlato v požiarnom
útoku?
Samotná súťaž pre nás prebiehala celkom dobre vo všetkých
disciplínach. Všetci sme si odbehli
svoj štandard, nikto nesklamal,
dokonca niektorí reprezentanti si odbehli aj osobné rekordy,
napriek tomu Slovensko po 3
disciplínach bolo na 9. mieste.
Vo štvrtej kráľovskej disciplíne, v
požiarnom útoku, sme získali zlato a to nás posunulo na celkové
6. miesto. Slovensko bez podpory
dobrovoľných hasičov, ako je to v
ČR, na viac nebude mať.
Máš nejaké zaujímavé zážitky alebo niečo, čo Ťa milo
prekvapilo?
Celkovo vynikajúca organizácia
majstrovstiev zo strany Slovenska, teda HaZZ ma naozaj milo
prekvapila.
Na majstrovstvách si nebol

jediný „kubašan“ . V reprezentačnom ženskom tíme
súťažila aj Anna Lavková,
ktorá získala na majstrov- stvách ďalší titul „Majster sveta“ v požiarnom útoku. Mal si
možnosť vidieť útok a povzbudzovať?
Oni bežali po mužskej kategórii, čiže my sme už oslavovali
a samozrejme fandili a povzbudzovali.
Akej súťaže sa v najbližšej
dobe plánuješ zúčastniť?
Momentálne mám po sezóne
a mám zranenie, ktoré musím
vyliečiť, čiže nad ďalšou súťažou
zatiaľ nerozmýšľam.
Ako vnímajú deti, že majú
ocka majstra sveta?
7- ročný syn to už vníma, teší sa
a je hrdý. 2-ročná dcéra si to ešte
neuvedomuje.
Ak by si nebol hasičom, aké
povolanie by si si vybral?
Úf, nad tým som nikdy nerozmýšľal, ale baví ma práca s drevom, čiže asi niečo také.

• P. Orolínová
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Bodku za poslednými súťažami dalo taktické cvičenie DHZ
Nedeľa
9.9.2018 bola pre
súťažné družstvá nášho DHZ výnimočná preto, lebo sme vedeli,
že je to posledná súťaž tohto
ročníka PHL. Súťaž bola v Gerlachove, v krásnom prostredí, prialo nám aj počasie. Súťaž prebiehala ako iné, všetci sme sa tešili z
dosiahnutých časov. Prvé miesto
dosiahli naše dorastenky s časom
21,51s, zvíťazili taktiež aj ženy
zo Spišského Bystrého s časom
21,73s. Ďaľšie prvé miesto patrilo
ženám nad 35 rokov, čiže ako ich
voláme mamičkám zo Spišského
Bystrého, s časom 26,25s.
Medzi mužmi boli najlepšie naše
družstvá mužov s časmi 17,09s a
17,26s. Vyhodnotenie pokračovalo s vyhodnotením celého ročníka. Druhé miesto získali Muži
- Družstvo č. I, hneď za nimi
skončili Muži – Družstvo č. II, ženy
sa umiestnili na treťom mieste.
Mamičky boli druhé a dorastenky

boli v celkovom hodnotení štvrté.
Skončil sa 24.ročník podtatranskej hasičskej ligy. Podľa pravidiel
Muži I postúpili na súťaž pod názvom: Finále východoslovenských
hasičských líg. Táto súťaž sa konala 29. 9. 2018 v obci Žbiňov.
Boli tu najlepšie družstvá mužov
a žien, celkovo 26 mužských a 17
ženských družstiev z prešovského
a košického kraja. Naši muži boli
dobrí, ale s časom 16,21s skončili na šiestom mieste. Prvé boli
Vtáčkovce s časom 14,02s. Potešujúce je, že všetci chcú súťažiť a zlepšovať sa. Dorastenky
neboli prvé v PHL, ale postúpili
na FVHL. Súťaž bola 16.09.2018
v Kráľovciach. Celý čas pršalo a
iste viete, že to nepridá nikomu
na nálade. Čakanie na štart, dievčatá uzimené, a presne tak to aj
dopadlo, s časom 22,06s skončili
šieste.
Žiaci sú v našom DHZ tiež aktívni.

Vďaka svojím vedúcim, pani Ilošvajovej a pani Šifrovej, chodia na
detské šúťaže. Súťaží sa v Podtatranskej olympiáde mladých
hasičov. Každý rok v novembri sa
koná súťaž o Pohár prezidenta
dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Súťažia družstvá z celého Slovenska. Tohto roku 20. 10. 2018
súťažilo 39 družstiev dievčat a
35 družstiev chlapcov. Päťčlenné
kolektívy bojovali v troch disciplínach. Po súčte časov naše dievčatá skončili druhé za dievčatami
zo Spišskej Starej Vsi. Rýchlosť
a zručnosť naších detí nás presvedčila, že svoju prácu s deťmi
robíme dobre. Na každej detskej
súťaži oceňujeme dvoch najmladších účastníkov. Tentokrát
to bola iba 5-ročná Radka Frisová.
Táto súťaž bola prvýkrát v Aréne
Poprad, dvadsiatyšiesty ročník.
Okrem súťaží, je pre hasičov
dôležité pripravovať sa na prípad

né katastrofy a preto sú potrebné taktické cvičenia. Tohto roku
bolo už ôsme taktické cvičenie.
Hasičom Hornádskej Kotliny bol
vyhlásený poplach. Simulovaný
požiar maštale na miestnom
poľnohospodárskom
družstve
postavil do pozoru 52 mužov
rôznych vekových kategórií. Krajské operačné stredisko povolalo
šesť cisterien, tri vozidlá IVEKO
a tri staručké Avie.Pod velením
domáceho veliteľa hasiči vytvorili hadicové vedenie o dĺžke
tristo metrov. Dva čerpacie miesta dodávali vodu do cisterien a
priamo k požiaru. Vďaka patrí
všetkým zúčastneným. Osobitne
chcem poďakovať starostovi
našej obce pánovi Luhovi, ale aj
predsedovi poľnohospodárskeho
družstva pánovi Lopuchovi za
umožnenie vstupu do areálu PD

• F. Kundis

Kubašská 10°
V rámci
kalendára
bežeckých
súťaží si svoje
miesto našla aj
Kubašská 10°.
Tohto roku
išlo o 4. ročník
tejto čoraz
obľúbenejšej súťaže.
Počasie, trať
aj organizáciu
si pochvaľovali
účastníci, ktorí
si prišli zabehať
už tradične
prvú októbrovú
foto: M. Benko
sobotu.
Štartovné čísla
si oblieklo celkovo 87 bežcov,
ktorí si merali svoje sily v rôznych kategóriách. Súťaž začala
o 14.30h hromadným štartom
na 5 a 10 km, ktoré boli oproti
minulému roku menej náročnejšie. Bežcov aktívne na tratiach
povzbudzovali obyvatelia obce,
čo ocenili nielen samotný súťažiaci ale aj usporiadatelia pretekov.
Žiaci bežali trať dlhú 800 metrov.
Minuloročné prvé miesto v kategórii žiačky si opäť obhájila Katarína Jordánová s časom 4 min. 3
sek. Druhé a tretie miesto získali
sestry Laura a Michaela Orolínové.
Prvenstvo v kategórii žiaci opäť
patrilo Danielovi Lopušekovi,
ktorý si oproti minulému roku vy-

foto: M. Benko

lepšil čas o 11 sekúnd (4m 17
s). Druhé miesto obsadil Dávid
Javorský a tretí skončil Damián
Petruľa.
V kategórii dorast- žiačky na 2 km
prvé priečky obsadili cezpoľné
súťažiace Viktória Jordánová
(8m 34s) a Ema Králiková. Domáca Patrícia Bukovinská s časom 9
min. 3 sek. získala tretie miesto.
Za dorastencov bežal len Samuel Švagerko, do cieľa dobehol za
11 min. a 25 sek. Päť kilometrovú
trať zo žien najrýchlejšie za 25
min. a 59 sek. zdolala naša Mariana Šebestová a z mužov Jaroslav Lavrík (21m 25 s)z ORHaZZ
Poprad. Kubašan Slavomír Lopuch
s časom 23 min. 5 sek. skončil na

piatej priečke. Náročnejší bežci
využili 10 km trať, ktorá viedla
ulicami obce smerom ku Kubašku
a prechádzala lesom a lúkami k
Hranovnici cez „Zadný Jarok“ a
späť k areálu školy. Súťažilo sa v
kategóriách juniori a muži, ženy
rozdelení podľa veku. Peter
Mezovský z L. Tepličky ako jediný
súťažiaci v kategórii juniorov dobehol do cieľa za 48 min. a 27 sek.
Celkovo zo žien na 10 km mala
najlepší čas Timea Mihoková z BK
Poprad 43 min. 13 sek. Z mužov
to bol Miroslav Lukáč z A single
runner s časom 39 min. 32 sek.
Za mužov do 39 rokov súťažili aj
„Kubašania“ Šimon Knežník, ktorý
sa dostal s časom 46 min. a 46

sek. do prvej desiatky, v kategórii ďalej súťažili Matúš Kundis a
Ľubomír Olexa.
Hlavný organizátori Kubašskej
desiatky, ktorými boli Obec
Spišské Bystré, miestny Klub
slovenských turistov a ZŠ s MŠ
Spišské Bystré v spolupráci so
sponzormi pripravili pre všetkých
súťažiacich štartovné balíčky,
občerstvenie na trati aj po pretekoch. Kým sa pracovalo na vyhodnotení výsledkov súťaže,
žrebovala sa tombola. Záver
súťaže patril vyhodnoteniu, ceny
víťazom odovzdal starosta obce
aj s riaditeľom preteku Pavlom
Orolinom.

• P. Orolínová
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Beseda s Janou Pronskou
Jana Pronská, známa pre čitateľov prívlastkom „kráľovná romancí“, patrí medzi najčítanejších
autorov našej knižnice. Po jej historických románoch je dopyt ako
po „teplých rožkoch“. Čitateľky
určite potešila beseda s touto
spisovateľkou, ktorá sa konala
26. septembra 2018 v zasadačke
obecného úradu, kde mohli klásť
svoje zvedavé otázky ohľadom
tvorby, plánov ale aj súkromia.
S veselou a optimizmom nabitou
pani spisovateľkou sme sa preniesli do čias stredoveku, ktorý je
podľa jej slov zaujímavý na príbehy a rody, no žiť v tomto období
by nechcela.
Už ako dievča rada čítala historické romány. Jej obľúbeným
je Gričská čarodejnica od Marije
Jurić Zagorky.
Učarovali jej slovenské hrady
a zámky, ktoré rada navštevuje a čerpá z nich inšpiráciu pre
svoje knihy. Dokáže ju nadchnúť
aj obyčajný kameň zrúcaniny,
pretože skrýva v sebe príbeh
konkrétnej osoby, ktorá ho tam
kládla a doby, v ktorej žila. Jej
romantická duša, predstavivosť a
návšteva Ľubovnianskeho hradu
v roku 2008 boli podnetom pre
napísanie prvej knihy Zlatníkova

chovanica. V tomto roku je to už
desať rokov, čo sa
venuje písaniu historických romancí
a doteraz napísala
16 kníh. I keď romantická zápletka
je v príbehu prvoradá, je osadená do konkrétneho
obdobia,
čo si vyžaduje
naštudovanie historických faktov o
rodoch, hradoch,
spôsobe života.
Tieto informácie
spisovateľka získava z dostupných zdrojov ale aj v historických archívoch. Relax od
písania jej poskytujú tvorivé činnosti akéhokoľvek druhu, najviac
sa venuje maľovaniu sprejom.
Počas besedy nám pani Pronská
prezradila čo to o nových knihách, ktoré sa dostali na knižný
trh tohto roku a tiež svoj recept
na optimistický prístup k životu –
nikdy sa nevzdávať svojich snov a
žiť ich. Aj vďaka tomu, že rodičia
jej sny v detstve nezavrhli, stala
sa spisovateľkou.
Prekvapila aj informácia, že jej kni-

Nové knihy

Do knižnice pribudlo od augusta do novembra 148 nových
knižných titulov, na ktoré
prispel Fond na podporu umenia sumou 1000 eur a obec
sumou 95,51. Bohatú ponuku
nových kníh pre všetky vekové
kategórie čitateľov nájdete aj
na webovom sídle obce v kategórii knižnica.

Prázdninové príbehy

Deti, ktoré sa zapojili do súťaže
Prázdninový príbeh si prišli
spoločne 29. októbra 2018 tieto príbehy prečítať a prevziať
malý darček za ich snahu.
foto: J. Kováčová - Gajanová

hy nečítajú len ženy, ale aj muži.
Záver tejto akcie patril autogramiáde a foteniu. O tom, že je
veľmi obľúbená, ju mohli presvedčiť aj kopy kníh, ktoré si čitateľky priniesli na podpis.
Ak ste ešte nečítali knihy od Jany
Pronskej, určite navštívte našu
obecnú knižnicu, kde nájdete 17
titulov tejto spisovateľky vrátane najnovších kníh vydaných
v roku 2018 Bosorkina dcéra a
Jorga, ktorá je pokračovaním
knihy Kliatba. Prajeme príjemné
čítanie.
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obec zviditeľnili
a takýmto spôsobom sa pričinili o
zachovanie dedičstva našich predkov. Pri spomienke
na svojho predka
pán Hagovský pripomenul, že odkaz
jeho
pradeda
spred 100 rokov
je stále živý a že je
rád, že aj takouto
cestou sa udržiava spomienka na
jeho osobu.
Po akte odhalenia
tabule slávnosť pokračovala v
zasadačke obecného úradu, kde
prebiehala prezentácia venovaná
myšlienke stromov slobody, životu a pôsobeniu učiteľa Hagovského. Zaujímavou pre žiakov
bola aj ukážka historickej uniformy a výzbroje z obdobia 1. a
2. svetovej vojny, ktorú odprezentovali členovia
klubu vojenskej histórie zo Spišského

Členský poplatok na rok 2019
je možné uhrádzať počas
otváracích hodín knižnice v
nezmenenej sume. Deti a študenti do 18 rokov 0,50Eur,
dospelí 1,00 Euro, občania ZŤP
a dôchodcovia nad 70 rokov
poplatok neplatia.
foto: P. Orolínová

• P. Orolínová

Významné udalosti našich dejín sme si pripomenuli
v našej obci odhalením pamätnej tabule
Sté výročie od vzniku Československej republiky 28.10.1918, ako
aj ukončenia 1. svetovej vojny
11.11.1918, sme si pri pripomenuli
za účasti pozvaných hostí, žiakov ZŠ a občanov obce v stredu
28. 11.2018. Pri tejto príležitosti bola k lipe, ktorá je priamym
„aktérom“ spomínaných udalostí
a ktorú zasadil vtedajší učiteľ
František Hagovský, umiestnená
pamätná tabuľa. Starosta osobne
privítal hostí archeológa Petra
Rotha, Milana Hagovského, pravnuka učiteľa Hagovského a Pavla
Bukovinského, miestneho nadšenca histórie ako aj ostatných
zúčastnených.
Udalosti spred 100 rokov priblížil
z pohľadu faktografie v pútavom
rozprávaní pán Roth. Pri tejto
príležitosti sme si minútou ticha
uctili pamiatku obetí 1. svetovej
vojny. Pán Bukovinský vo svojom
príhovore vyjadril radosť z toho,
že registráciou kubašskej lipy do
mapy stromov slobody (www.
stromysvobody.cz) sme sa ako

Oznam pre čitateľov

Tvorivé dielne v knižnici - výroba
adventných kalendárov
foto: P. Orolínová

foto: F. Teplický

Bystrého. Druhá časť prezentácie bola venovaná historickým
fotografiám z novej knihy Pavla
Bukovinského Kubachy , ktorú
pri tejto príležitosti symbolicky,
lístím zo Stromu slobody, v závere akcie pokrstil Milan Hagovský a starosta obceMarián Luha.
Báseň z tejto knihy Nad dedinou
vysoká skala, ktorá odznela v
podaní Samuela Špireka v úvode

prezentácie, rozcítila nejedného
Kubašana .
Pamätná tabuľa pri strome slobody nám bude pripomínať nielen
udalosti z roku 1918, ale aj hodnotu slobody, ktorá aj v dnešných
časoch je krehká. Obec môže byť
hrdá, že má ako jedna z mála obcí
na Spiši takýto symbol slobody,
ktorý má pre nás Kubašanov aj
historický význam. • -lm- -op_

ŠKOLSTVO

Školský rok je v plnom prúde

Dokazuje to aj veľké množstvo rôznych podujatí a aktivít, ktoré sme
absolvovali v októbri a novembri. Z nich sme pre čitateľov vybrali len
tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie.
Od 1. 10 – 5. 10. 2018 boli na našej škole ubytovaní žiaci z Českej
republiky, konkrétne zo Svitáv. Tieto dni sa niesli v duchu rôznych aktivít a výletov plných zážitkov. Pod vedením českých pedagógov a pedagógov našej základnej školy spoznávali deti prírodu a kultúru Slovenska. Navštívili Vysoké tatry (Chata pri Zelenom plese) a tiež mesto
Košice, kde si prezreli Technické múzeum a prešli sa historickým centrom, taktiež navštívili Aupark. V Poprade si mali možnosť zaplávať
a relaxovať v Aquacity a tiež zahrať bowling. Ich pobyt boli spojený
aj s mnohými športovými aktivitami a zábavou s našimi žiakmi a my
veríme, že sa im u nás naozaj páčilo.
Cieľom tohto celodenného programu bolo navnadiť, resp. prebudiť
u detí záujem o prírodné vedy, čo sa naozaj podarilo a táto akcia sa
stretla s pozitívnymi ohlasmi.
Dejepisné popoludnie je súťaž, kde si každoročne žiaci II. stupňa
overujú poznatky z histórie pod vedením Mgr. Martiny Hreňovej a
Mgr. Kamily Demkovej. Tohtoročným víťazom sa stala trieda 8. A (Viliam Noga, Paulína Orolinová, Lívia Furcoňová). Na druhom mieste sa
umiestnila trieda 9. A (Sára Benková, Martina Dirová, Ema Šolonyová)
a 3. miesto patrí 7.A (Laura Dragošová, Júlia Nogová, Bibiána Závacká).

Dňa 09. 10. 2018 sa v areáli základnej školy uskutočnil už 14. ročník
Obecnej športovej olympiády. Súťažilo sa v rozličných disciplínach: hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, skok do výšky, beh
zdravia, vybíjaná, futbal a florbal. Súťaž v behu si vyskúšali aj naši
škôlkari, ktorí boli následne odmenení zástupkyňou materskej škôlky
Mgr. Vierou Ujčikovou.
V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do florbalového
turnaja pod názvom Florbalová SK liga, ktorej prvé tohtoročné
kolo sa odohralo v dňoch 24. 10. - 25. 10.2018 u nás a družstvo
chlapcov aj dievčat skončilo na prvom mieste. FlorbalSK liga je celoslovenská súťaž, kde bolo v minulom školskom roku prihlásených
vyše 100 000 žiakov z celého Slovenska. V auguste na celoslovenskom kole sa naše dievčatá umiestnili na krásnom 4. mieste. Chlapci sa
síce neumiestnili na popredných priečkach, v obrovskej konkurencii
však postúpili do PLAY OFF.
So športom bolo spojené aj testovanie pohybových predpokladov, ktoré prvýkrát absolvovali naši prváčikovia. Jeho cieľom
bolo zistiť nielen zdatnosť detí, ale aj ich predpoklady na jednotlivé
druhy športov, ktorým by sa mohli venovať.
U prváčikov sme zisťovali: telesnú výšku a telesnú hmotnosť,
hĺbku predklonu, sed-ľah, deti skúšali opakovanú zostavu s tyčou,
výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, kotúľanie 3 lôpt,
člnkový beh 4 x 10 m, vlajkovú naháňačku, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m.

14. 11. 2018 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a proźy pod názvom Štolcova Hranovnica. Nechýbali na nej ani žiaci našej základnej školy, z ktorých boli úspešní: Samuel Špirek (1. miesto – poézia),
Silvia Šimková (3. miesto – próza), Klára Zámečníková (1. miesto – próza), Vanessa Kobolková (3. miesto – poézia). Všetkým víťazom jednotlivých súťaží srdečne gratulujeme!

Koncom novembra - 21.11.2018, si piataci zo všetkých základných
škôl otestovali svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry v rámci Testovania 5. Celkovo sa do neho zapojilo 50 500 žiakov zo 1487 základných škôl. Cieľom tohto testovania
je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku II.
stupňa základnej školy. Školám poskytuje spätnú väzbu, ako sa žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň základných škôl
a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov
Štvrtok (08.11.2018) sa niesol v duchu vedy. Určený bol predovšet- v celoštátnom meradle.
kým žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí si mohli vyskúšať
rôzne pokusy z fyziky a chémie. Pod vedením Mgr. Anny Ráchelovej si V mesiaci december nás čaká Vianočná burza, ktorú organizujeme
deti vyskúšali napríklad nafúknuť balón bez použitia úst a tiež vyro- v spolupráci s našou obcou Spišské Bystré. Dňa 18. 12. 2018 sa budú
biť sliz. S pani učiteľkou Mgr. Jitkou Šafrankovou absolvovali pokusy: môcť deti predstaviť so svojimi výrobkami, ktoré budú predávať.
Fontána (Pascalov zákon), Katapnet (premena energií), Potápač (stla- Návštevníci budú mať možnosť vyrobiť si aj vlastné výrobky, kúpiť
čiteľnosť plynov a nestlačiteľnosť kvapalín), Pohár a balónik (trenie), si už pripravené výrobky, ktorými môžu obdarovať svojich blízkych a
Ako vidíme (optika a nedokonalosť ľudského oka), Fén a pingpongová občerstviť sa punčom. Všetkých srdečne pozývame!
loptička (pôsobenie síl).
• L. CIntelová foto: archív ZŠ
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DIANIE

foto: P. Orolinová

Október – mesiac úcty k starším sa niesol aj v znamení osobnej
návštevy starostu obce u najstarších obyvateľov obce Anny Liptákovej (97 r.) a Jána Čižmára (94 r.).
Obom poprial veľa zdravia a trpezlivosti pri znášaní zdravotných
problémov a odovzdal darčekový kôš.
Príbuzným vyjadril poďakovanie za ich každodennú starostlivosť o
svojich blízkych.
• P. Orolínová

Centrum obce aj tento rok zdobí adventný veniec, o ktorý sa postaral Klub dôchodcov z obce. Prvú adventnú sviecu zapálil starosta
obce Marián Luha 2. decembra po tom, čo ho pán dekan Jozef Siska
posvätil.
• P. Orolínová
foto: P. Orolínová

foto: P. Orolínová
foto: P. Orolínová

Pri príležitosti životného jubilea 60-tich rokov starosta obce
poblahoželal predsedovi základnej organizácie Protifašistických bojovníkov pánovi Jozefovi Halásovi a poďakoval mu za nezištnú prácu
pre obec pri čítaní nekrológov a zabezpečovaní Mikuláša.
• P.O.

Poďakovanie rodičom, starým a prastarým rodičom
Mesiac október je už tradične
venovaný úcte k starším. Pri tejto príležitosti obec v nedeľu 14.
októbra zorganizovala posedenie v školskej jedálni spojené s
kultúrnym program. Po úvodnom
privítaní a básničke pre starkých
v podaní Ley Kolbovej sa slova
ujal pán starosta. Osobne privítal
prítomných, poďakoval im za ich
prácu v rodine aj pre obec, pripomenul, že stále sa máme od
nich čo učiť, že sú pre nás vzorom a prihovoril sa im básňou.
Potešenie na tvárach vyčarilo
vystúpenie najmenších detí z
folklórneho krúžku Kubašanček.
Divadlo úsmev zo Spišskej Teplice
prispelo k dobrej nálade svojim
hudobným pásmom pod názvom
Znieš mi povedome, kde sa spe-
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foto: J. Králiková

vom predstavili herci v prevedení
ako známi speváci Karel Gott,
Eva Máziková, Darinka Rolincová a
iní. O tom, že aj v dôchodkovom
veku môže byť človek aktívny,
presvedčili členky Klubu dôchodcov zo Spišského Bystrého svojim

spevom a básňou Požehnanie
starca. Kultúrny program uzavrelo vystúpenie folklórneho súboru
Rovienka, v ktorom nechýbala
dôchodcovská hymna – pieseň
Zahučali hory a samozrejme prípitok na zdravie. Akcia pokračovala

foto: J. Králiková

posedením s občerstvením v dobrej nálade, ku ktorej ešte hrou a
spevom prispeli folkloristi. Našim
poďakovaním nebol len program
a občerstvenie, ale aj malá pozornosť vo forme darčekového
balíčka na záver. • P. Orolínová

DIANIE

Prežite zimu v zdraví
V kalendári aj vonku je zima. Vládu má element vody. Farba je
tmavo-modrá až čierna. Dbáme
viac o obličky a močový mechúr.
Môžu nás bolieť kĺby, staré
zranenia. Stravu upravujeme
varením alebo naparovaním.
Používame
kyslú
kapustu,
uhorky, semená rastlín, orechy a
mak. Proti bolesti v kĺboch nám
pomáha aj vitamín D, ktorý sa
nachádza vo vajíčkach a rybách.
Aby sme dobre vstrebali vitamín D pomáha nám vitamín K,
ten je vo všetkých druhoch kelu
a brokolici. Pri alergii na chlad
používame vitamíny typu B
spolu s minerálom zinku, ktorý
sa nachádza aj v tekviciach, ich
semenách, rybách a obilných
klíčkoch. Použijeme ochranné
krémy s pantenolom, nechtíkom či včelím voskom.
Receptík:
Semená na klíčenie (napr.
šošovica, ale aj iné) dáme do
nádoby a premyjeme ráno aj
večer. Po 2 -3 dňoch máme
klíčky. Tie použijeme v jedlách
alebo jeme samotné.
Typ: Vodu po premytí môžeme
použiť ako hnojivo na izbové
kvety.
Prajem peknú zimu.
• MZ

Dokedy chceme byť nevšímaví voči svojmu okoliu?

Vysávače, koberce, periny, nábytok,
foto: P. Orolínová
CD-čká, pivové fľaše, plechovky, plastové
fľaše, dyne, melóny a aj piliny či mnoho
iného. Nie, to nie je ponuka supermarketov pred Vianocami. To je každodenná
ponuka našich potokov v obci. Kedysi naši
starí rodičia či prastarí rodičia v Bystrej a
Kubašku lovili pstruhy, dnes si môžete vyloviť len odpad.
Mnohí si kladú otázku, prečo sa nevyužívajú odpadové nádoby na komunálny odpad,
keď platíme za vývoz odpadu nie podľa
vyprodukovaného množstva, ale podľa
počtu osôb žijúcich v domácnosti. Čo je
teda príčinou toho, že odpad končí tam
kde nemá? Dokedy budeme vyberať z vody odpad a hádzať ho do vlastnej konvy, keď ho tam môže hodiť aj jeho prvotný producent ?
Je nepochopiteľné, že ľudstvo 21. storočia sa nevie správať zodpovedne voči svojmu okoliu a susedom.
K vianočným darčekom by nám mal Ježiško priniesť aj odhodlanie zodpovedne pristupovať k životnému
prostrediu. Dajme si novoročné predsavzatie, že sa v tejto oblasti polepšíme.
-op-

Obec sa teší z nových občanov
foto: P. Orolínová

Článok nie je náhrada za lekársku starostlivosť, ale môže slúžiť ako inšpirácia
na využitie prírodných produktov pre
zdravie.

foto: P. Orolínová

V septembri sme privítali do obecnej rodiny: Olíviu Krišandovú, Ester Frisovú, Miu Melioris, Matúša Hošša,
Šimona Bendíka a Adriána Barana.
foto: P. Orolínová

Bociany, ktoré v obci hniezdia
desiatky rokov na Školskej ulici
sa z teplých krajín na jar vrátia
do nového hniezda. Ich staré
„bývanie“, ktoré vážilo takmer
300 kg bolo z bezpečnostných V decembri boli uvítané do života obce novonarodené deti: Ema Španková, Natália Forró, Filip Mičko,
dôvodov v októbri odstránené Vladimír Gajan, Liliana Kazimírová, Leo Kovalčík. Rodičom a ich deťom prajeme veľa zdravia, šťastia a veľa
za prítomnosti ochranára. Nah- príjemne prežitých spoločných chvíľ.
• P. Orolínová
radilo ho nové oceľové aj s výstelkou. Dúfame, že bocianí pár sa v
Otázka od občana: Čo bude s kultúrnym domom?
novom príbytku bez problémov
Obec ukončila zmluvu s dodávateľom stavby z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok z jeho strazabýva. Veď, koľkí by sme sa po
ny. V súčasnosti sa pripravujú podklady na vyhlásenie novej súťaže na výber zhotoviteľa.
návrate „z teplých krajín“ potešili
novému bývaniu. • P. Orolínová
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Prišiel k nám Mikuláš

Októbrová kvapka krvi
V nedeľu 28. októbra 2018 sa uskutočnil odber krvi organizovaný
MS SČK v Spišskom Bystrom v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR v Poprade. Organizátori vyjadrili veľkú spokojnosť s
účasťou, keď sa podarilo úspešne odobrať krv 41 darcom. Pre darcov
i pracovníkov NTS Poprad pripravili členky MS SČK malé občerstvenie.
Darcovia si na znak poďakovania odniesli milú pozornosť.
Fotografie nájdete na FB stránke Miestny spolok SČK Spišské Bystré.
NTS Poprad stanovil nový termín odberu krvi na 24. februára 2019.

• P. Šimonovičová

Vydajte sa po Stopách histórie
foto: V. Klust

foto: V. Klust

foto: V. Klust

V obci Spišské Bystré sa 8. decembra otváral už druhý náučný
chodník v tomto roku. Ide o historicko-náučný chodník, ktorý
začína v obci pri “kamennom”
moste a pokračuje smerom k
Píle. Tam nás na začiatku lesného chodníka privítal sprievodca “Bystronoš”, drevená socha, ktorá dostala pomenovanie
od potoka Bystrá. Na chodníku
okrem guľometného hniezda a
prepadnutej banskej štôlne sme
mohli obdivovať krásu prirody
v podobe skalných útvarov a
flóry. Tento chodník bol vybudovaný vďaka projektu Karpatskej
nadácie Karpatská vandrovka. Práve cez tento projekt sa
podarilo získať finacie miestnemu občian skemu združeniu
Strelecký klub DVC Tatry, ktoré
v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Spišské Bystré,
náučný chodník zrealizovali. Do
jeho budovania sa zapojili aj do-

brovoľníci z obce a občianske
združenia. Na úprave terénu a
značení chodníka má svoj podiel Klub slovenských turistov
Spišské Bystré. Chodník v sobotu
oficiálne otvorili prestnihnutím
stuhy starosta obce Marián Luha
a Peter Roth, archeológ a predseda banského cechu horného
Spiša. Starosta, ktorý je súčasne
predsedsedom streleckého klubu
poďakoval všetkým zaiteresovaným a pripomenul, že hoci
sa dnes chodník otvará, je ešte
čo vylepšovať a zdokonaľovať.
Potom sa všetci účastníci tejto
akcie vydali po náučnom chodníku až na vyhliadku Skalica. Prekvapenie čakalo pri guľometnom
hniezde, ktoré využili členovia
KVH na ukážku guľometnej streľby. Ak budete mať chuť prejsť sa
týmto chodíkom, nezabudnite na
pevnú obuv. Niektoré úseky sú
náročnejšie, no zážitok z absolvovania o to krajší. • P. Orolínová

Milulášsky večer 6. decembra v
obci začal detskou svätou omšou
v Kostole sv. Michala. Po nej deti
zaujala svojim rozprávaním o
Mikulášovi babička. No najväčšiu
radosť mali, keď do kostola prišiel
s anjelmi Mikuláš a spoločne sa
premiestlili pred obcený úrad,
kde ich čakala úloha – rozsvietiť
vianočný stromček a výzdobu. Zo
začiatku sa im veľmi nedarilo, no
napokon všetko krásne zažiarilo. A mohli sa rozdávať darčeky,
na ktoré sa deti tešili. Tešil sa aj
Mikuláš, lebo deti z MŠ a ZŠ mali
pre neho pripravené básničky

a pesničky a pridali sa aj ostatní
malí aj veľkí. Celým večerom nás
spvevádzali zvedaví “anjelskí reportéri” a samozrejme nechýbali
ani čertíci. Deti okrem darčekov
dostali aj detský punč. Občerstviť sa v stánkoch mohli aj dospelí.
Pre všetkých boli prichystané
sladké šišky. Aj keď Mikuláš rozdal
všetky balíčky, deti k nemu stále
prichádzali a chceli si mu sadnúť
na koleno, či dotknúť sa jeho
brady a odfotiť. Takúto príležitosť stretnutia s Mikulášom
budeme mať opäť o rok.

• P. Orolínová

Na Vianoce a v Novom roku,lásku, šťastie na každom kroku.
úspechov a šťastia veľa z úprimného srdca želá
redakcia Kubašského spravodaja
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