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Verejné korčuľovanie sa po rokoch vrátilo do obce

foto: V. Klust

Tohtoročná zima a dobrý nápad zrealizovaný poslancami, starostom, občanmi a členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce,
prispeli k rozšíreniu zimných športov v obci.
Deti, mládež aj dospelí mohli využívať ľadovú
plochu v športovom areáli ZŠ od začiatku januára až do februára, kedy sa počasie
oteplilo a ľad roztopil.
Klzisko potešilo všetkých skúsených aj začínajúcich korčuliarov. Žiaci základnej školy si
korčuľovaním spestrili hodiny telesnej výchovy, či využili čas strávený v školskom klube.
O kvalitu ľadovej plochy sa pravidelne starali
niektorí poslanci a členovia DHZO, ktorí klzisko
polievali.
Ľadovú sezónu sme ukončili počas polročných prázdnin 1.2.2019 Korčuľovaním
v maskách. Zakorčuľovať si a zapojiť sa do
súťaže o najzaujímavejšiu masku prišlo takmer 20 detí. Pripravené boli rôzne športové
disciplíny s Pipi Dlhou Pančuchou.
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Obec
s predpokladom
stabilného rozvoja

foto: F. Teplický

Najviac zaujal „metlo hokej“, kedy pri streľbe na bránku
namiesto hokejky používali súťažiaci metlu. Spomedzi
všetkých zaujímavých masiek prvé miesto získala doma
vyrobená maska Pop corn, na druhom mieste skončil
Robot a tretie miesto patrilo Tetke z Kubách. Aj rodičia,
či starí rodičia sa zabavili a vychutnali si karnevalovú
atmosféru spolu s deťmi, ku ktorej nechýbal teplý čaj,
sladkosti a ceny pre víťazov.
• P. Orolínová

Vždy na začiatku kalendárneho
roka, sa na Slovensku už tradične
udeľuje ocenenie „Pečať rozvoja obce“, ktoré je odzrkadlením
umiestnenia v ratingovom hodnotení miest a obcí na Slovenku
z pohľadu finančnej a majetkovej
bonity. Naša obec v uplynulom
roku získala hodnotenie Bb+,
čím sa zaradila medzi 29 obcí z
okresu Poprad, ktoré sa umiestnili v zelenom pásme a taktiež
medzi 7 obcí, ktoré získali hodnotenie B. Práve vďaka tomuto
skvelému výsledku sme získali
Pečať rozvoja obce za rok 2018.

História vzniku kubašskej matriky
Osudy troch susedných dedín –
Vikartovce, Kravany a Kubachy
sú vzájomne previazané a boli
ovplyvňované ich príslušnosťou
do väčšieho celku – Štiavnického
opátstva so sídlom v Spišskom
Štiavniku. Od roku 1545 bolo celé
opátstvo luteránske a podľa Vencka bola Vikartovská farnosť filiálkou Kravan. Je pravdepodobné,
že Kubachy boli samostatnou farnosťou. Tento stav trval približne
130 rokov (až do roku 1674), kedy
Imrich Tököly stratil štiavnické
a teda aj štiavnické vlastníctvo
pre účasť na Vešelényho protihabsburskom sprisahaní. Kubachy
sa stali kráľovskym majetkom a
luteráni sa zmenili automaticky
na katolíkov, čo ale neplatilo pre

Kubachy.
Stránka farnosti Spišské Bystré
uvádza, že kubašskú farnosť
viedol v rokoch 1676-1680 evanjelický farár Mikuláš Holvaith. V
Kravanoch nastúpil katolícky kňaz
Juraj Tapolczány v roku 1676,
ako to dokazuje aj prvá zachovaná matrika (nie je kompletná,
iba niekoľko záznamov). Kravianska matrika je takto najstaršou zachovalou zo všetkých
troch obcí. Vikartovce boli naďalej
filiálkou Kravan a vikartovská katolícka matrika je známa od roku
1691. Zrejme v roku 1680 prevzal
Tapolczány aj kubašskú farnosť,
pretože v štrbskej katolíckej
matrike je v roku 1689 spomenutý ako kubašský farár. Podľa

vizitácie prepošta Matiašovského
z roku 1693 bola Vikartovská farnosť stále filiálkou Kravan a to
zrejme platilo aj o Kubachoch.
Podľa zápisu v najstaršej dochovanej kubašskej matrike pôvodná
matrika zhorela pri požiari fary v
roku 1690, preto prvé kubašské
záznamy sú až z roku 1706, kedy
boli všetky tri dediny v rukách
pro-luteránskych
Rákocziho
vzbúrencov a v Kubachoch aj
Vikartovciach bol dosadení evanjelickí farári. Vo Venckovej knihe
Dejiny štiavnického opátstva sa
píše, že “vo Vikartovciach, kde
je väčšina katolíkov, 7. novembra 1705 odňali sedliaci farárovi
dôchodok, vytrhli mu z rúk
omšové náradie a rúcho a oddali
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(protestantskému) kazateľovi“.
Týkalo sa to Juraja Tapolcsányho
a na jeho miesto nastúpil nakrátko evanjelik Martin Michaloczi (asi
len na niekoľko mesiacov) a potom Peter Braxatoris, ktorý mal
na starosti Vikartovce a Kravany.
V Kubachoch mali iného evanjelického pastora, Ondreja Simonidesa. Veriaci sa na 5 rokov stali
automaticky luteránmi. Braxatoris a Simonides boli nútení odísť
22. marca 1710, kedy bolo kurucké povstanie Františka II
Rákocziho potlačené a farnosti
znova ovládli katolíci. Vtedy nastúpil nový kubašský katolícky
farár Michal Goldberger s filiálkami Kravany a Vikartovce. Matriky
boli vedené separátne.
• or

Dejiny kubašských škôl
Podľa záznamov z cirkevného
archívu je zrejmé, že obyvatelia
Kubách boli vedychtivý. V roku
1832 dala cirkev postaviť murovanú slovenskú školu. (bývalá
pekáreň, dnes na tomto mieste
stojí lekáreň). Keďže deti pribúdalo, druhá učiteľská stanica (škola) bola postavená v roku 1883
(tá stála na mieste dnešného
obecného úradu).
Počet deti sa natoľko zvyšoval, že
okolo r. 1911 začalo byť potrebné a nevyhnutné postaviť tretiu školu, lebo učiteľ Adalbert
Rychnavský odmietol učiť v triede
viac ako 80 deti. Avšak maďarský
zákon v tej dobe už robil nátlak,
aby vyučovanie prebiehalo iba v
maďarskom jazyku. Kňazi a veriaci sa tomu všemožne bránili. Ak
by sa škola postavila s prispením
zo štátnych prostriedkov, potom
by už bol v nej vyučovacím jazykom jazyk maďarský.
Občania Kubách boli široko ďaleko
známi ako panslávi a hrdí Slováci.
Za žiadnu cenu nechceli pripustiť, aby sa ich deti učili v inej ako
slovenskej reči. Preto s nasadením všetkých síl a s prispením
spišského biskupa sa rozhodli, že
„škola bude aj bez prispenia štátu
slovenská, cirkevného rázu, rím.
katolícka.“ Pustili sa teda s úspechom v roku 1911 do stavby
tretej školy (tej, ktorá sa teraz
prerába na kultúrny dom, bližšie
od OcÚ).
Zriadenie opatrovne
Keď sa kubašania dozvedeli,
že Kežmarok a Spišská Sobota
majú zriadenú detskú opatrovňu
(škôlku – úvodu), kde sa učia deti

foto: archív P. Bukovinského

predškolského veku, chceli mať
niečo podobné. No finančne boli
vyčerpaní stavbou novej cirkevnej školy a s prispením štátu
by sa deti učili po maďarsky. To
nechceli za žiadnych okolnosti
pripustiť.
Dobehol ich notár Ján Gotsch,
ktorý bol za štátnu školu. Pustil chýr, že v Hranovnici sa už
chystajú stavať štátnu škôlku –
úvodu. Vedel, že kubašania mu
naletia, len aby si udržali prvenstvo v Hornádskej doline. A v tomto
prípade aj za cenu, že budú mať
opatrovňu štátnu, s vyučovacím
jazykom maďarským. Nakoniec
súhlasili s tým, aby vtedajší notár
Gotsch požiadal štát o výstavbu a
zriadenie školskej opatrovne (jedná sa o školu susediacu s Alžbetkou, práve sa prerába na KD).
Škola bola následne postavená
na náklady štátu. Po ukončení
výstavby, opatrovňa bola daná
do prevádzky v roku 1913. Prvá
opatrovateľka dosadená štátom,
ktorá tu nastúpila, bola Margita

Szijartová a po slovensky vôbec
nevedela. Občania sa viackrát
pokúšali, aby sa v detskej opatrovni učilo po slovensky.
Kubašania sa nikdy v minulosti
nebáli ťažkostí ani prekážok a snáď
z tej doby ostalo im prirovnanie
„Čo Kubašan, to fiškáľ.“ Poprednejší občania začali sa večerami
tajne schádzať a radiť sa. Razom
začalo deti v školskej opatrovni
ubúdať. Keď do „úvody“ neprišlo
už žiadne dieťa, učiteľka bola zbytočná, jednoducho odišla a aj mo-

narchia sa toho času už zrútila.
Deti pribúdalo a zákon opäť nútil
kubašanov uvažovať o nových
školských priestoroch. Obyvatelia obce dali v posledných rokoch
na opravy školských budov 200
000 Kčs. Vzhľadom na ich situáciu
už neboli schopní venovať väčšie
finančné obnosy na zriadenie
novej školy.
Preto na následnom zasadaní sa
školská stolica uzniesla, že:
1. Uznáva sa nutnosť rozšírenia
školy pre vysoký počet žiakov.
2. I ďalšia škola bude cirkevná.
3. Škola sa po schválení štátom
umiestni v detskej opatrovni.
Školská stolica požiadala preto Krajinsky úrad o podporu a
žiadosti bolo vyhovené tak, že
nakoniec obec dostala od štátu
podporu na opravu 10 000 Kčs.
Prestavbou sa vytvorili v tejto
budove dve triedy.
P.S. Je veľa dôvodov, aby sme si
dedičstvo otcov zachovali a prestali ešte aj toho času uvažovať
o demolácii školy. To nám naozaj
história je taká cudzia?

• Pavol Bukovinský
foto: archív obce

foto: trieda p. Kubaloša, 1957
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Školáci úspešní v rôznych oblastiach

Začiatok Nového roka sa pre mnohých niesol v znamení zimného športu - lyžovania. Koncom januára začal lyžiarsky výcvik pre našich siedmakov a začiatkom
februára to boli žiaci druhého ročníka, ktorí sa učili lyžovať. 10. 02. 2019 sa v
areáli lyžiarskeho strediska Kubašok uskutočnili s podporou Rodičovského združenia pri ZŠ lyžiarske preteky, ktorých sa zúčastnilo 43 žiakov. Vďaka krásnemu
počasiu si všetci užili skvelý športový deň.
Koniec januára bol tiež spojený s karnevalom na I. stupni a polročným
vysvedčením, ktoré deti dostali 31.01. 2019.
Úspechom sa môžeme pochváliť aj v slovenskom jazyku a literatúre. Dňa
28.02.2019 sa uskutočnilo obvodové kolo v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín), v ktorom bezkonkurenčne zvíťazili Sára Benková z 9. A triedy a Klára
Zámečníková z 3. A. Dievčatá postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 20.03.
2019. Obom žiačkam gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Dňa 12. 02 a 14.02.2019 sa v Prešove uskutočnili krajské majstrovstvá FLORBAL SK ligy. Naše dievčatá sa prebojovali do krajského finále
ako víťazky tatranskej skupiny a obsadili krásne tretie miesto, čo je v tejto silnej konkurencii
naozaj pekný úspech. Momentálne nás čakajú okresné majstrovstvá vo florbale chlapcov aj
dievčat, kde im budeme držať prsty.
Žiakov čakajú ďalšie zaujímavé akcie
V nasledujúcom období nás čaká beseda so spisovateľom Zbyňom Džadoňom, ktorý nám
spolu s ilustrátorkou Janou Kalixovou predstaví svoje literárne dielo „Lara a nebo“. Naši žiaci
sa môžu už teraz zoznámiť s knihou, a teda sa budú môcť zapojiť do diskusie s autorom,
poprípade klásť svoje otázky. Spisovateľ prečíta zopár strán z knihy, povie prečo sa rozhodol písať o Lare a zaspieva tiež pesničky, ktoré ku knihe patria. Jana Kalixová má pripravenú
výtvarnú dielňu, počas ktorej si deti dotvoria svoje ilustrácie a vyrobia jednoduché pečiatky z linolea.
V apríli nás čakajú obľúbené Veľkonočné dielne, školské kolo „Slávik Slovenska“ a tiež zápis
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. • L. CIntelová, Základná škola; foto: archív ZŠ

Na karneval škôlkarov prišli víly, zvieratká aj hasiči
Posledný februárový týždeň sa v materskej škole niesol v duchu
detského karnevalu, ktorému sa tešili predovšetkým deti z najstaršej vekovej kategórie – predškoláci. Vo štvrtok sa malá telocvičňa Základnej
školy zmenila na rozprávkovú krajinu, keďže do nej zavítalo mnoho postáv
nielen z detských rozprávok, ale aj zo zvieracej ríše.
Karneval je veľmi obľúbený, o čom svedčí aj každoročná mnohotvárnosť
veselých masiek. Keďže tento rok nás zaskočila opakovaná chrípková
epidémia, rozhodli sme sa uskutočniť detský karneval bez prítomnosti
rodičov a detí z obce. Napriek tomu, že sme tam boli ,,len domáci“, zábava bola vynikajúca. Karneval tradične otvoril šašo a prezentácia masiek.
Deti sa predstavili v rôznych kostýmoch od princeznej, víly, policajta,
myšky až po obľúbeného supermana. Pre deti boli pripravené súťaže a
sladké odmeny. Detičky si zatancovali na rôzne veselé detské pesničky,
potom nasledovali súťaže ako chodenie v chodúľoch medveďa, hádzanie
gúľ do šašových úst a rôzne iné preteky v šikovnosti. Aj voľná zábava pri hudbe prezradila mnohé tanečné talenty. Dobre padlo aj malé očerstvenie od rodičov vo forme
koláčika a džúsu.
Kým sa deti občerstvili, ujo Doremino z divadla Theatro si prichystal pre deti veselé
predstavenie. Spolu si zaspievali, zahrali na detských inštrumentálnych nástrojoch a
spoznali rôzne žánre hudby. Deti túto zmenu uvítali a radostne spolupracovali aj pri
stvárnení napr. baletu ,,Labutie jazero“, či opery ,,Figarova svadba“.
Na záver si všetci spoločne zatancovali a zaspievali žartovné ľudové piesne, a tak sa
rozlúčili s fašiangovým obdobím.
• V. Ujčíková, Materská škola; foto: archív MŠ
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