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Heľenine oči a Peter Stašák roztancovali Kubašok

František Pekarčík

František Pekarčík
Václav Klust

V sobotu 24. augusta 2019 sa
v obci Spišské Bystré uskutočnil
21. ročník Kubašského festivalu s
Petrom Stašákom a zároveň oslava 725. výročia vzniku obce.
Tohtoročný festival už po štvrtýkrát odštartovala súťaž v
kosení a hrabaní trávy. Hlavným
rozhodcom bol Lukáš Janoška,
známy organizátor
koseckej
súťaže a etno kurzov v Pohorelej.
Hodnotila sa nielen rýchlosť koscov a hrabačiek, ale aj kvalita kosenia a hrabania. Najmladší účastník súťaže mal 5 rokov a najstarší 84.
Po súťaži pokračoval program v
areáli Kubašok vystúpením FKS
Vikartovčan, ktorý predstavil širo-

ké pásmo ľudových piesní a tancov za doprovodu živej hudby.
Následne sa dostal na rad Tatranský silák – Peter Rekenei,
ktorý predviedol silové ukážky
a zapojil aj obecenstvo, ktoré si
mohlo vyskúšať niektoré, ním
predvedené disciplíny.
Hlavný kultúrny program otvoril
starosta obce Marián Luha spolu s Petrom Stašákom. Na úvod
odznelo niekoľko piesní od Petra Stašáka, po ňom nasledoval
domáci FS Rovienka ako stálica
tohto podujatia a Vladimír Čečot
svojím vystúpením uzavrel prvú
etapu hostí Petra Stašáka. Ďalším
bodom programu bolo vystúpenie kapely Heľenine oči, ktoré sa
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postarali o poriadnu zábavu.
Ich vystúpenie si užila ako
mladšia, tak aj staršia generácia návštevníkov festivalu. Po
ich vystúpení nasledovala bohatá tombola s bonusovou cenou a ňou bola Kubašská voda s
podpisom Petra Stašáka. Keďže
kultúrny program bol bohatý, po
ukončení tomboly sa predstavili
ďalší hudobní hostia ako Vlasta
Mudríková, Pavol Stašák, Milan
Ivan, Dominika Kleisová, Peter
Košč, Janka Slowinská, Milan Ivan
a Hanka Maximová.
Po ukončení hlavného kultúrneho
programu nasledovala diskotéka pod holým nebom v areáli Kubašok, kde sa návštevníci

zabávali do neskorých nočných
hodín.
Počas podujatia sa konala finančná zbierka na automatický
elektrický defibrilátor, ktorý bude
dostupný občanom a návštevníkom obce. Vďaka ochote
návštevníkov sa podarilo vyzbierať sumu 442 EUR. Na záver
patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek prispeli a
dopomohli k uskutočneniu tohto
ročníka festivalu, najmä všetkým
organizátorom, zložkám obce,
sponzorom, partnerom podujatia a taktiež návštevníkom, ktorí
si našli cestu a spoločne vytvorili
výbornú atmosféru v Kubašku.

• František Kováčik
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Futbalisti oslávili svoju 85-ku
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Posledný júlový víkend pri
príležitosti 85. výročia vzniku futbalového klubu OFK 1934 Spišské
Bystré, klub usporiadal prípravné
zápasy jednotlivých kategórií,
zápas vedenia OFK proti požiarnikom a turnaj najmladších futbalových nádejí.
V prvý deň osláv si naši starší žiaci U15 zahrali zápas proti rovesníkom z 2. ligy TJ Tatran Ľubica,
ktorý síce prehrali, ale ukázali, že
sme na dobrej ceste. V základnej zostave nášho mužstva boli
aj štyri dievčatá. Poobede sa
postavila proti Spišskému Štiavniku naša U19, ktorá po roku opäť
bude bojovať o body v 4. lige
Popradského futbalového zväzu.
Na druhý deň osláv ako prví nastúpili na zelený trávnik naše futbalové nádeje U11, ktoré za účas-

ti ďalších piatich mužstiev síce
skončili na 6.mieste s 3 bodmi,
ale nedali sa zahanbiť. Keďže na
poslednú chvíľu odriekli účasť
hráči FK Liptovský Mikuláš Porúbka, zastúpilo ich naše čisto
dievčenské mužstvo zložené z 12
a 13-ročných slečien, ktoré nesklamali a skončili tretie.
Nakoniec ako poslední nastúpili
chlapci A mužstva proti rovesníkom z Liptovského Mikuláša Porúbky, ktorí vyhrali, a to sme
im ešte požičali štyroch hráčov,
kedže časť ich mužstva sa
nemohla zúčastniť. V prestávke
zápasu boli ocenení aj bývalí hráči
a funkcionári, na ktorých sme
nezabudli, a to Ján Fris, Ján Ondruško a Pavol Budaj.
Hoci začiatok osláv poznačilo
daždivé počasie, oslavy dopadli
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podľa našich očakávaní. Za pomoc s občerstvením ďakujem
výkonnému výboru, Jaroslavovi
Alžbektinovi a Zdenkovi Bukovin-

skému. Verím, že v budúcnosti
sa nám podarí na naše podujatia
prilákať viac Kubašanov. • Rado-

van Kolbaský, Člen výboru OFK

Previerka pripravenosti DHZ
V sobotu 11. mája 2019 areál
v Kubašku ožil „armádou“ dobrovoľných hasičov. Konala sa tu už
šiesta previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek
okresu Poprad za účasti viac ako

dvoch desiatok štvorčlenných
družstiev. Toto podujatie nie je
súťažou a neudeľujú sa ocenenia,
jej cieľom je zvyšovanie a preverenie odborných vedomostí,
ale hlavne praktickej činnosti pri

možných zásahoch. Určená je
pre družstvá zaradené i nezaradené do systému celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Všetci
zúčastnení preukázali vysoký stu-

peň majstrovstva. Cenný je však
aj nezištný vzťah k činnosti, ktorú
vykonávajú na úkor svojho voľna k prospechu nás všetkých.

• František Kundis, DHZ

Hasičský putovný pohár starostu obce oslávil jubileum
V Kubašku sa v sobotu 10.8.2019 uskutočnil
jubilejný 30. ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce za účasti
osemnástich tímov.
Spišské Bystré sa z prvenstva tešilo v kategórii mužov, čím zároveň obhájili minuloročné
víťazstvo. Dobrými výsledkami sa však môžu
pochváliť aj ostatné kategórie.
S obdivom a uznaním sa stretli výkony tých
najmladších, ktorí potvrdili, že budú dobrými
pokračovateľmi dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Stalo sa už tradíciou oceniť najmladších účastníkov súťaže – tentoraz to boli Marek Šary
zo Spišskej Soboty a Radoslava Frisová zo
Spišského Bystrého.

• František Kundis, DHZ
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