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Športová
olympiáda
detí

Už 5. ročník Detskej športovej olympiády pre žiakov
prvého stupňa škôl sa uskutočnil 19. 6. 2019. Súťaží sa
zúčastnili družstvá z ôsmich
obcí vrátane ZŠaMŠ Spišské
Bystré. Deti súťažili v piatich
disciplínach - beh, hod kriketkou, skok do diaľky, streľba na basketbalový kôš, štafeta. Celkovými víťazmi sa
stali žiaci so ZŠ s MŠ Spišská
Teplica, druhé miesto obsadili ZŠ s MŠ Liptovská Teplička a pekné tretie miesto
patrilo ZŠaMŠ Sp. Bystré.

(ebe)

Prípravy na leto
v Prešovskom kraji

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci svojej činnosti realizuje viacero aktivít
na rozvoj cestovného ruchu.
Jednou z nich je letný projekt LEGENDARIUM určený rodinám s deťmi. Spolu
20 oblastí kraja predstaví
dvadsiatka legendárnych hrdinov. Na vyše 50 miestach
budú môcť návštevníci získať súťažné nálepky, ktoré
využijú ako zľavy na vstupy
alebo môžu nálepky zaslať
do záverečného žrebovania.
„Farebné nálepky legendárnych hrdinov budú návštevníci zbierať do originálneho
komiksu, ktorý ich prevedie
svetom legiend, záhad aj
zábavy. Komiks s príbehmi
pripravil ilustrátor Juraj G.
Mandel,“ uviedol Janoško.
Projekt je výnimočný tým,
že spája rôzne typy prevádzkovateľov do jednej spoločnej myšlienky – priniesť
turistom zážitky a spoločne
propagovať Prešovský kraj.
Letné putovanie s legendami
sa začalo 15. júna a potrvá
do 15. septembra 2019.
Široká verejnosť sa opäť
môže zapojiť do fotografickej súťaže o najkrajšie zábery
z Prešovského kraja. Siedmy
ročník súťaže Choď a foť
vyhodnotí odborná porota,
ktorej predsedá známy fotograf Jano Štovka. Súťaž je
spojená s putovnou výstavou
najkrajších fotografií.
Súťaž trvá do 15. októbra
2019. K dispozícii sú štyri
tematické kategórie: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície
a história, 3. Black & white
a 4. Šport, športové aktivity.
Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území
Prešovského kraja.

Žiaci ukázali svoj športový talent
Vo štvrtok 13. júna sa v Liptovskej Tepličke uskutočnil 19.
ročník Hornádskych hier. Žiaci Základnej a materskej školy
v Spišskom Bystrom dosiahli výborné výsledky. Turnaje vo
futbale a v mix volejbale sa skončili víťazstvom našich družstiev. Súrodenci Krolákovci obsadili 2. miesto v streľbe. Darilo sa aj v atletických disciplínach. Kuriózna situácia nastala
v cezpoľnom behu, keď všetky miesta na stupni víťazov obsadili sestry Orolínové. Prvé miesto obsadila Michaela, pred
Laurou a Paulou. Ďalšie víťazstvá si pripísali Tamara Ilošvajová v behu na 60 m, Táňa Kroláková v hode kriketovou loptičkou. Tretie miesto v cezpoľnom behu pridal Peter Kubus,
rovnako tretí v behu na 60 m skončil Pavol Šeleng. V celkovom poradí obsadila naša škola 2. miesto. Všetkým reprezentantom školy patrí poďakovanie za bojovnosť v horúcom
počasí a slušné vystupovanie. 
E. Bercel

Kubašskí futbalisti oslavujú 85-ku

Pri príležitosti 85. výročia vzniku futbalového klubu OFK
1934 Spišské Bystré oslávi klub toto výročie na dvojdňovom
podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na zápasy „A“ a „B“
mužstva, ale aj U15 a U19 a turnaj prípravky U11. Netradične sa chystá turnaj medzi vedením OFK 1934, dobrovoľnými
hasičmi obce, rodičmi U11, U15 a vedením obce. Podujatie
bude sprevádzané rôznymi akciami, na ktoré klub pozýva
všetkých športových fanúšikov.
Dôvodov na oslavu má Futbalový klub okrem svojich narodenín viacero. Tie ďalšie sa týkajú umiestnení v ostatnej sezóne. „A“ mužstvo, ktoré je súčasťou 6. ligy Podtatranského
futbalového zväzu v tabuľke obsadilo celkovo 9. miesto. U15
v 3. lige PFZ ukončila sezónu na 7. mieste a prípravka U11
obsadila 3. miesto, keď na vedúce Vikartovce stratila 14 bodov. Cieľom klubu je najmä naučiť deti dobre ovládať loptu,
hrať kolektívne a hlavne fair-play. 
R. Kolbaský

Spišské Bystré

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk

oslávi svoje výročie
Tento rok si obec Spišské Bystré pripomína významný
míľnik vo svojej histórii, a to 725. výročie od prvej písomnej zmienky. Obec založil šoltýs Helbrand na sútoku potokov Kubašok a Bystrá pred ich vyústením do rieky Hornád. Okrem iných názvov, ktoré obec počas týchto rokov
niesla, je asi najtypickejším názov Kubachy. Veď dodnes
sa aj samotní obyvatelia obce nazývajú „Kubašania“ a sú
na tento názov patrične hrdí. Až v povojnovom období,
roku 1948, bola obec premenovaná na Spišské Bystré
a tento názov nesie dodnes.
Kým v minulosti boli „Ku- nachádza na miestnom cinbašania“ známi predovšet- toríne, a Strom slobody pri
kým vďaka spracovaniu ľa- požiarnej zbrojnici, ktorý bol
nu na súkno v tzv. foľušoch, vysadený pri príležitosti vznidnes sa môže obec pýšiť napr. ku Československej republiky
úspechmi v hasičskom špor- a minulý rok bola pri ňom
te, a to vďaka A. Lavkovej a P. odhalená pamätná tabuľa.
Vitkovi, ktorí získali viacnáNetreba zabudnúť ani na
sobne tituly majstrov sveta. obľúbený Kubašský festival
Avšak dobré meno robia ob- s Petrom Stašákom, ktorý
ci taktiež žiaci Základnej a navštevujú nielen obyvatelia
umeleckej školy na rôznych obce, ale tiež ľudia zo širokéšportových, vedomostných, ho okolia. Práve počas tohtoale aj umeleckých súťažiach. ročného 21. ročníka festivaPýchou obce a zároveň veľ- lu, ktorý sa bude konať 24.
kými pamätníkmi sú aj naj- augusta, si obec pripomenie
významnejšie kubašské stro- 725. výročie svojho založenia.
my – 200 ročná lipa, ktorá sa 
J. Peťko
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Vytvárame podmienky pre rozvoj turizmu
a cestovného ruchu

Poloha obce v blízkosti národných parkov Nízke
Tatry, Slovenský raj a Vysoké
Tatry, ale aj okresného mesta
Poprad vytvára ideálne predpoklady pre jej návštevnosť
turistami. Potenciál krásy okolitej prírody sa obec
rozhodla využiť v minulom
roku, keď otvorila v jej blízkosti dva náučné chodníky.
Kubašský náučný chodník,
zameraný na prírodu a environmentalistiku, je svojím
terénom vhodný aj na prechádzky pre rodiny s deťmi.
Druhý chodník, na ktorý sa
podarilo získať prostriedky
z Karpatskej nadácie Stopy
histórie, je tematicky venovaný nielen historicky zaujímavým pozostatkom ako
kamenný most, guľometné

hniezdo, či prepadnutá výskumná banská štôlňa, ale aj
pieskovcovým útvarom, krásam prírody a vyhliadke,
ktoré sa na trase chodníka
nachádzajú. V tomto roku
plánuje obec zrealizovať doplnenie náučných tabuliek
k rôznym druhom stromov,
ktoré boli vysadené na trase Kubašského chodníka
miestnym pozemkovým spoločenstvom Urbariát. Pribudnúť by mala taktiež informačná tabuľa k chránenej
200-ročnej lipe na miestnom
cintoríne. Do budúcnosti
obec plánuje vytvorenie náučného chodníka do „Majera“ lokalita Ugovské, kde
kedysi stálo hospodárstvo,
ktoré slúžilo spišskému opátstvu. 
P. Orolínová

V sobotu, 22. júna ,patril
areál Kubašok v Spišskom
Bystrom nielen súťažiacim
vo varení kotlíkového guľášu,
ale aj tradičnej Jánskej vatre,
či nočnej súťaži hasičských
družstiev z okresu.
Milovníci guľášu sa už po
8-krát stretli na súťaži vo
varení kotlíkového guľášu.
Okrem domácich účastníkov nechýbali ani družstvá
z blízkeho či vzdialenejšieho
okolia, celkovo sa súťaže zúčastnilo 16 družstiev. Kým
v kotlíkoch sa varilo, družstvá
súťažili v rôznych disciplínach. Tak ako každý rok, ani
tentokrát nechýbala tvorivá

disciplína, kedy mali družstvá
za úlohu vymyslieť básničku
zo zadaných slov,pričom niektoré pochádzali z kubašského nárečia. V silnej konkurencii ukázalo najlepšie „básnické črevo“ spojené s originálnym prednesom opäť
družstvo z Kravian a obhájilo
prvenstvo v tejto disciplíne.
Putovný pohár za najlepší
guľáš si tento rok odniesli
súťažiaci z Liptovskej Tepličky. Druhú a tretiu priečku
obsadili domáce guľášové
partie a to, „Štvartok“ a „Bistro Alžbetka“. Aj táto akcia
potvrdila staré známe heslo,
že nie je dôležité vyhrať, ale



Snímka V. Klust

Tradície spájajú ľudí aj v Spišskom Bystrom

Prvé obecné múzeum

Koncom mája začali práce na objekte historickej sýpky, kde
by malo vzniknúť prvé obecné múzeum, takzvaný „Kubašský ľemhalz“, ktorý sa v minulom roku podarilo obci odkúpiť. Hlavným zámerom je zriadenie expozície historických
predmetov, ktoré používali naši predkovia v domácnosti
a poľnohospodárstve. Aj takouto formou sa snaží obec prispieť k zachovaniu jej kultúrneho dedičstva budúcim generáciám. Na tento účel bola obci schválená dotácia Slovenskou
agentúrou životného prostredia z Environmentálneho fondu
v rámci projektu Obnova dediny. Podľa slov starostu Mariána Luhu: „Pokiaľ nás neprekvapia nečakané a nepredvídateľné
okolnosti, pevne veríme, že už koncom októbra sa nielen Kubašania, ale aj návštevníci obce môžu tešiť na prvé Kubašské
múzeum“. 
Text a snímka: P. Orolínová

zúčastniť sa, o čom svedčila
aj veselá a priateľská nálada
medzi samotnými „guľašníkmi“. Samozrejme, nechýbal
ani bohatý kultúrny program,
súťaže pre najmenších, autogramiáda s hokejistami a
občerstvenie. S príchodom
súmraku už program zobrali
do svojich rúk hasiči. Tí najmenší pripravili originálne
televízne príspevky z obce,
nasledovalo vystúpenie domácich folkloristov a zlatý
klinec programu, zapálenie
Jánskej vatry. Potom už prišlo na rad zápolenie v hasičskom útoku, kde si sily zmeralo 17 hasičských družstiev.

Medzi ženami sa na prvom
mieste umiestnilo domáce
družstvo, v kategórii mužov boli najúspešnejší hasiči
z Mlynčekov. Domáci muži
obhájili druhú priečku. Ani
vyhlásením výsledkov sobotný program neskončil a nasledovala zábava až do rána.
Na záver chceme poďakovať
organizátorom, a to miestnemu Červenému krížu, hasičom a obci, ktorí spojili svoje
sily a pripravili perfektnú akciu. Netreba však zabudnúť
ani na súťažiacich a divákov,
ktorí prispeli svojou účasťou
a dobrou náladou. Ďakujeme!

P. Orolínová

Historicky prvé narodenie trojčiat v Kubachoch je v matrikách zaznamenané dňa 27. 12. 1731:


Snímky F. Kováčik



Snímka P. Orolínová

Modernizácia interiéru knižnice a nákup nových kníh

Deti dostali mená Tomáš, Žofia a Zuzana a ich rodičmi boli
Andreas (Ondrej) Polak s manželkou Hedvigou. Ako krstní rodičia su zapísaní Anna Matiaška, Zuzana Martinkova
a Mária Škvarkova. 
-or-

Modernizácia tento rok nečaká len hasičskú zbrojnicu,
ale aj obecnú knižnicu. Obec
v rámci projektu „Knižnica
v novom šate“, na ktorý získala dotáciu z Fondu na podporu umenia plánuje menšie
stavebné a interiérové úpravy,

ktoré v sebe zahŕňajú vymaľovanie miestnosti, pokládku nového koberca a úplnú
výmenu policových regálov.
Takýmto spôsobom dôjde
k zefektívneniu a zmodernizovaniu priestorov knižnice. Doplnenia sa dočká

aj samotný knižničný fond,
keďže obci sa podarilo získať dotáciu na nákup kníh
vo výške tisíc eur. Z dôvodu
modernizácie interiéru bude
knižnica pre čitateľov dlhodobejšie zatvorená. Presný
termín prerušenia prevádzky

bude oznámený. Pevne veríme, že obmedzenie nám naši
čitatelia radi prepáčia, keďže
odmenou im budú atraktívne, vynovené priestory
zodpovedajúce štandardom
a potrebám moderných knižníc. 
P. Orolínová

