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Kuhbach - Kubachy
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Dcéra našej rodáčky Eleny Hagovskej (1912) z Trnavy, pani Marianna
s manželom, navštívila v Nemecku obec s názvom Kuhbach. Následne
mi poslala niekoľko záberov z tejto obce.
Pred obecným úradom majú sochu, ktorá je podľa názvu symbolom
tejto obce –„kravu a žľab s vodou“. Výstižne znázorňuje, že sa tu v
minulosti pravdepodobne napájali kravy!
Zástupcovia tejto nemeckej obce navštívili okolo r. 1995 našu obec.
Zastavili sa na obecnom úrade. Tam však nevedel nik po nemecky.
Zaviedli ich na Hviezdoslavovu ulicu za pánom učiteľom Michalom
Králikom (1926). Keď pán Králik ešte žil, rozprával mi, že mali záujem
nadviazať družbu.

• Pavol Bukovinský

Zaujímavosti zo starých
matrík
V knihe Kubašský rodopis je
popísaná história vzniku viacerých typických kubašských
mien.
Takmer všetky boli
odvodené od krstných mien svojich zakladateľov. Väčšinou to boli
muži, ale našlo sa aj niekoľko žien.
Jednou z nich bola Mária Bendíkova, rodená Arvajova (Oravcová).
V dedine bola známa pod menom
Maruša. Narodila sa v roku 1688,
čo vieme podľa záznamu pri jej
pohrebe v roku 1744, kde sa píše,
že mala 56 rokov. Jej manželom
bol Juraj Bendík a sobáš mali v
nedeľu 4. 11. 1708. Od roku 1709
do roku 1720 sa im narodilo 5
detí, z toho 4 dievčatá a jeden
chlapec – Ján (23. 12. 1714).
Všetky deti boli známe, a teda aj
v matrikách zapisované nie pod
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svojim priezviskom, ale podľa
krstného mena svojej matky.
Dievčatá preto zapisovali ako
Anna Marušina (vydala sa za
Matiasa Knežníka) alebo Alžbeta
Marušina (zobrala si Ondreja Šeligu, z ich manželstva pochádzali 3
kňazi – bratia Šeligovci). Syn Ján
Marušin bol zakladateľom novej
kubašskej rodiny. V matrikách sa
nezachoval záznam o jeho sobáši
s Katarínou Ivanovou (okolo roku
1739), ale sú zaznamenaní jeho
dvaja synovia Pavol (1753) a Ján
(1755), z ktorých každý mal 2 synov, čím sa položil pevný základ
pre rozšírenie tejto rodiny nielen v Kubachoch, ale neskôr aj v
okolitých obciach a dokonca aj v
zámorí.

• or

Ilustračné foto z knihy Kubašský rodopis

Výzva na zapožičanie
dobových fotografií
Obec si vás dovoľuje poprosiť o poskytnutie dobových fotografií,
ktoré budú použité na prípravu monografie obce Spišské Bystré,
ktorá bude vydaná v roku 2022.
Fotografie by mali zachytávať obec Spišské Bystré v rôznych
časových udalostiach, rôzne spoločenské akcie a iné činnosti
občanov obce Spišské Bystré v čase rakúsko–uhorskej monarchie, Československa, Slovenského štátu až po rok 2020.
Fotografie je potrebné opísať ceruzkou na zadnú stranu, vami
vybrané fotografie dať do obálky s Vašim menom a adresou.
Všetky fotografie budú po spracovaní vrátené naspäť občanom.
Vybrané fotografie budú publikované v monografii obce s menom rodiny, ktorá zapožičala fotografiu. Fotografie bude obec
zbierať do 15. 12. 2020.
Za spoluprácu vopred ďakujeme.

DIANIE

Stanislav Zeman: Deťom chýba odvaha skúšať,
škola by im mala dať priestor robiť chyby
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Stanislav Zeman (26) je doktorandom na Slovenskej technickej univerzite. Tu sa angažoval v projekte STUBA Green Team, ktorý
každoročne naprojektuje a postaví nový monopost elektrickej formuly. S tou sa študenti zúčastňujú a reprezentujú Slovensko na pretekoch v rámci celosvetovej súťaže Formula Student. V tíme pôsobil ako mechanik, elektrikár a zároveň pilot. Na medzinárodnom strojárskom veľtrhu Techforum v Nitre si v roku 2018 so svojím návrhom volantu pre formulu odniesol cenu veľtrhu. Momentálne vyvíja meracie
zariadenia a autonómne drony, jediné svojho druhu na svete, ktoré merajú a hľadajú diery v geomembránach na skládkach nebezpečného
odpadu, chemických lagúnach a baniach.
Ako si sa dostal k tak zaujímavým projektom ako elektrická formula a plávajúci
dron? Skús popísať svoju cestu
od základnej školy.
K tomu, čomu sa aktuálne venujem, ma doviedla náhoda aj
detské nadšenie niečo si zmajstrovať. Na internete som videl
blikajúce koleso bicykla, ktoré
vytváralo rôzne obrazy, a tak som
sa aj ja pustil do výroby takého
zobrazovacieho zariadenia. Obehol som s mojím nápadom viacerých učiteľov na priemyslovke,
kam som chodil, a tí ma naviedli.
Napokon som s tým povyhrával
rôzne súťaže, až som sa dostal na
STU a k formule. Mne osobne školy dali nejaké kontakty a základné vedomosti, ale mimoškolské
aktivity mi dali určite oveľa viac.
Naučil som sa riešiť úlohy komplexne – od prvého nápadu, cez
získanie teoretického základu,
zháňanie financií až po riešenie
problémov, keď som zistil, že
nápad vôbec nefunguje.
Našu základnú školu nehodnotím
pritom vôbec zle – avšak chýbali
mi možnosti niečo si sám skúšať,
skladať, programovať, či učiť
sa tímovej práci. Môj sen je, že
deťom v Spišskom Bystrom raz
takú možnosť skúsim sám sprostredkovať.

Momentálne ako doktorand aj
sám učíš – naprogramovať trebárs domácu meteostanicu.
Ako sa cítiš po toľkých rokoch
štúdia na strane učiteľa?
Mojich študentov vediem k tomu,
aby sa k riešeniam projektov,
ktoré si sami vyberú, sami aj dopracovali. Takto sa učia popasovať s problémami, podporuje to
ich odvahu skúšať. Mám dojem,
že študentom dnes chýba praktický pohľad na vec, hoci bez
teórie to nejde – myslím, že v
tom by sa mali aj školy zlepšovať.
Vráťme sa teraz k formule.
Do formuly som sa zapojil v
roku 2013 ako prvák na vysokej
škole. Mojou prvou úlohou bolo
zháňanie sponzorov, aby ostatní
mohli pracovať. Ďalší rok som si
vybral úlohu v oblasti elektriky.
Keďže naša formula je elektromobil, bola to veľká časť projektu. Napokon sa mi síce úlohu
nepodarilo dokončiť, no veľa som
sa naučil. Potom som sa cez sériu
náhod dostal k pilotovaniu našej
formuly. Bol to zaujímavý zážitok,
keďže zrazu to bolo najrýchlejšie
auto, v akom som kedy sedel. Za
tím som jazdil šesť rokov. Každým
rokom som si zároveň viac uvedomoval, ako hranične je auto dimenzované a ako je jazda v ňom
nebezpečná. S tým prichádza

strach, rešpekt a je nevyhnutná
dôvera.
Postupne som sa vypracoval aj
na zastupujúceho kapitána tímu
a vedúceho mechanickej divízie.
V tom čase mal náš tím už okolo
60 členov. Nedarilo sa nám však
dokončovať preteky, na aute sme
vždy dostali nejakú poruchu. Tak
sme sme si povedali, že zmeníme
stratégiu, ďalší rok už nebudeme
stavať nové prelomové auto, ale
stavíme na istotu a zrepasujeme
to najlepšie, čo už máme, aby
sme mohli preteky dokončovať a
aj vyhrávať. Vďaka tomu rozhodnutiu sa nám po rokoch podarilo
získať aj podporu vedenia univerzity, čo nám umožnilo sa odpútať
od finančných problémov a dostať oveľa väčšie priestory pre
dielňu.
Získal si aj cenu medzinárodného veľtrhu Techforum za
vývoj volantu, ktorý vďaka
umelej inteligencii dokáže
napríklad vyhodnocovať jazdu
každého pilota samostatne. Je
to pre teba podstatný míľnik?
Ani nie. Je to niečo na čom som
tak či tak pracoval. Stanovil som
si cieľ, ako by to malo vyzerať a
čo by mal volant dokázať a ten
som dosiahol. To je pre mňa to
dôležité. Nezvyknem sa uspokojiť
s niečím nedokončeným.

Momentálne pracuješ na vývoji dronov, ktoré hľadajú diery v
izolačných geotextíliách, ktoré
majú zabraňovať prenikaniu
nebezpečných látok do pôdy
na skládkach, či v baniach.
Existuje viacero firiem, ktoré
to robia, avšak ručne. Sme jediní, ktorí na túto prácu dokážu
využívať drony, čím šetríme veľa
času. Skládka či baňa tak dokáže
dieru „zaplátať“ oveľa rýchlejšie. Moja práca je vývoj mechanických častí dronov – roverov a
katamaránov (pozemné a plávajúce bezpilotné vozidlo – pozn.
redakcie).
Pôvodne ťa však lákalo využitie
dronov v poľnohospodárstve.
Pobehal som aj viaceré družstvá v okolí, aby som zistil, akým
výzvam čelia, rád by som sa
k tejto oblasti v budúcnosti dostal. Viem si predstaviť, že malé
ľahké drony by dokázali pomôcť
tým, že by pôdu nezhutňovali
tak, ako veľká a ťažká mechanizácia. Takisto hnojivo by dokázali
cieliť presnejšie podľa toho, čo
na akom mieste si pôda vyžaduje
doplniť, a tak by ju nezaťažovali
zbytočnými pesticídmi. Takému
dronu je zároveň jedno či pracuje
v noci alebo cez deň.

• Monika Sasaráková

Resuscitácia s použitím AED
Skontrolujte
reakciu

• Jemne pacientom zatraste
• Opýtajte sa: “Ste v poriadku?”

Ak neodpovedá

Spriechodnite dýchacie cesty
a skontrolujte dýchanie

Ak nedýcha
normálne

Ak dýcha normálne

Volajte 155/112
Choďte alebo pošlite
niekoho pre AED

Okamžite začnite
s resuscitáciou

KPR 30:2
30 stlačení :
2 vdychy

Otočte do stabilizovanej polohy
na boku
• volajte 155/112
• sledujte, či je dýchanie normálne

Položte ruky na stred hrudníka
• 30 krát stlačte hrudník
• stláčajte silne 5 cm do hĺbky s
frekvenciou 100/min
• nadýchnite sa a priložte pery tesne
na ústa
• vydýchnite tak, aby sa dvihol
hrudník
• po poklese hrudníka opäť vdýchnite
• pokračujte v stláčaní hrudníka

Zapnite AED, prilepte elektródy
Sledujte hlasové pokyny prístroja. Elektródy nalepte podľa
vyznačenia. Ak je vás viac, pokračujte v KPR.

Odstúpte a aplikujte výboj
Pacienta sa nikto nesmie dotýkať. Počas analýzy, ani počas
výboja. Po aplikovaní výboja pokračujte v KPR.
Pokračujte v KPR, kým sa pacient nezačne prebúdzať: hýbať sa, otvárať oči, normálne
dýchať. Ak je pacient v bezvedomí, otočte ho do stabilizovanej polohy.

DIANIE

Tvoriví Kubašania
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Šikovní dizajnéri, remeselníci a výrobcovia. Svojej záľube sa venujú viac či menej profesionálne. Do svojej práce vkladajú kus kreativity a
vlastnej osobnosti. Prostredníctvom tejto ankety vám chceme predstaviť niektorých z tých, ktorí žijú v našej obci.
Viacerých máte možnosť stretnúť a ich výrobky vidieť naživo, prípadne si ich aj zakúpiť na rôznych trhoch či podujatiach usporadúvaných
našou obcou. Kúpou výrobkov, ktoré boli vyrábané ručne a s láskou, oceňujete čas a námahu, ktorú im tvorca venoval.

• Monika Sasaráková

Prečo ste si vybrali práve tento druh umenia / záľuby? Čo vás inšpiruje vo vašej tvorbe?
Miro Benko
fotografia
Už ako malý chlapec som
obdivoval staré fotografie,
ktoré sme mali doma. Boli to
fotografie, ktoré fotografoval môj otec s Jankom
Kubčíkom - nádherné fotky
z cyklovýletov a turistiky v
Slovenskom raji a Tatrách.
Po odchode do Bratislavy
som skúsil čaro analógovej fotografie na polygrafickej škole, ktorú som navštevoval. Odvtedy ma
fotografia baví a venujem sa jej. Zvyknem hovoriť, že nie som fotograf iba turista s fotoaparátom :-).
Slovensko je jedna z najkrajších krajín na svete čo sa týka prírody
a keďže sa väčšinou venujem krajinárskej fotografii, o inšpiráciu
nemám núdzu. Od Vihorlatu, cez Tatry, Pieniny, Fatry až po Malé Karpaty je tu nespočetné množstvo krásnych fotomiest pre krajinársku
fotografiu.
František Kundis
košikárstvo
Pliesť som sa naučil od svojho
otca. Plietol som len košiky
na zemiaky a feľfasy. Minulý
rok som sa s vnučkou Milkou
zúčastnil niekoľkodňového
kurzu v ÚĽUV v Košiciach
a tam som sa naučil pliesť
z parnej či lúpanej vŕby. Máme aj certifikát. Upletiem hocičo.
Lýdia Javorská
aranžmány a bytové
dekorácie
Svojej záľube som sa začala
venovať počas strednej školy,
kedy som si v lete nazbierala všetko, čo sa dalo vysušiť a
spolu s otcom sme to svojpomocne farbili. S použitím môjho "aranžérskeho materiálu"
som sa potom zúčastňovala rôznych súťaží v aranžovaní. Moje
úspechy, uznanlivé slová okolia a
podpora mojich blízkych ma motivovali k tomu, aby som sa svojej "umeleckej činnosti" i naďalej
venovala a rozvíjala ju. Moja tvorba je pre mňa relaxom, časom, kedy
všetky starosti, pracovné povinnosti a problémy idú bokom. Pri tejto záľube sa fantázii medze nekladú a to je pre mňa inšpiratívne.
Zhmotňujem svoje predstavy. Poslednú dobu do svojej tvorby zapájam aj manžela, ktorý mi pomáha s opracovaním dreva - vyrezáva
telá pre anjelikov, veľkonočných zajačikov, svietniky a ja im potom
dodávam konečnú podobu. Nie raz už prišiel s nápadom aj on sám.
Takto sa navzájom dopĺňame a spoločne tvoríme.

Danka Klustová
maľovanie a dekorácie
Od malička som rada
maľovala, skúšala som rôzne
umelecké techniky. Teraz je
moja srdcová záležitosť paverpol a maľovanie mandal
bodkovanou technikou. Mám
rada pekné veci, a tak som
začala vyrábať rôzne dekorácie pre svoje potešenie, ale aj
pre iných.
K tvorbe šperkov ma inšpirovala moja priateľka, keď podľa môjho
chcela prívesok pre seba. Inšpiráciu beriem vo svojom vnútri a srdci.
Keď ma chytí múza, moje ruky začnú tvoriť.

Dominika Lopušeková
šitie hračiek a detského
oblečenia , dekorácie
K tomuto druhu záľuby ma
priviedli moje deti. Počas
materskej dovolenky som sa
začala venovať háčkovaniu
čiapočiek pre moje dievčatá.
Čiapočky sa začali páčiť aj
iným, a tak som postupne
neháčkovala len pre ne, ale aj
pre zákazníkov. Neskôr som
presedlala na šitie hračiek,
kedže deti rástli a túžili po
rôznych medvedíkoch a
vankúšikoch.
Momentálne tvorím prevažne z úpletu - detské súpravy nákrčníkov
a čiapok. Ale keď mám chvíľu času, rada sa vrátim k dekoráciam a
hračkám z bavlny, aj keď si vyžadujú oveľa viac času. V tvorbe ma inšpirujú hlavne deti. A kedže sa s nimi stretávam dennodenne v mojej
práci učiteľky v škôlke, viem, čo ich zaujíma a po čom túžia.

Lenka Greňová
šitie bytových doplnkov
Kedže som vyštudovala odevnú
školu, asi by som mala šit odevy,
no to ma nikdy veľmi nelákalo.
Skôr ma vždy bavili bytové doplnky. Pred rokmi som sa tejto
práci venovala ako živnostníčka,
teraz je to už len zaľuba a relax.
Rada šijem praktické vecičky či
dekorácie s folklórnym motívom.

Máte príznaky Covid-19?

Prišli ste zo zahraničia?

Ako sa správať?

Najčastejšie príznaky
• kašeľ, horúčka, ťažkosti s dýchaním

• Do odvolania platí pre všetkých, ktorí sa vrátili
zo zahraničia povinná 14-dňová karanténa. Za nedodržanie hrozí pokuta vo výške 1659 eur.
• Po návrate z cudziny (bez ohľadu na to, či ide o
oblasť s potvrdeným výskytom Covid-19), sledujte svoj zdravotný stav počas 14 dní, či sa u vás
neobjavia príznaky vírusu

• Dodržiavajte základnú hygienu. Umývajte si ruky
• Ak vám to situácia dovoľuje, pracujte z domu
• Na verejnosti používajte ochranné rúška alebo inú alternatívu. Rúško si nasaďte umytými rukami, zbytočne sa
ho nedotýkajte, nedávajte si ho priebežne dole. Po použití
jednorazové vložte do igelitového vrecka a vyhoďte do
komunálneho odpadu. Textilné operte a vyžehlite. Na respirátor pomocou rozprašovača použite dezinfekciu.
• Pohyb na čerstvom vzduchu a slnku a zdravšia strava
podporuje imunitu. Vyhnite sa preľudneným miestam. Ak
to nie je nevyhnutné, najbližších (najmä starých a chorých
ľudí) nenavštevujte. Uprednostnite telefonovanie.
• Ľudia vo veku 80 a viac rokov a ľudia so zdravotnými
problémami (najmä kardiovaskulárnymi) sú najrizikovejšou skupinou. Chráňte svojich rodičov a starých rodičov.
Myslite na osamelých ľudí.
• Buďme k sebe ohľaduplní. Ak sa ocitnete v izolácii,
požiadajte o pomoc s nákupom nevyhnutných potravín
či liekov niekoho zo známych či susedov. Ak vás niekto
požiada o pomoc, pomôžte. Tovar nechajte pred dverami
a využite bezhotovostné platby.

Zvýšte pozornosť
•ak ste boli v kontakte s osobou,
ktorá má potvrdený koronavírus,
•ste v posledných 14 dňoch navštívili krajinu (oblasť), kde sa šíri koronavírus,
•ste boli v kontakte s osobou, ktorá
za posledných 14 dní navštívila krajinu
(oblasť), v ktorej sa šíri koronavírus
Ostaňte doma. Nechoďte k
lekárovi ani do nemocnice.
Kontaktujte telefonicky lekára alebo
záchrannú službu. Telefonické linky
môžu byť preťažené. Buďte trpezliví a
hovor zopakujte.
Ak ste boli v zahraničí, v rizikovej
oblasti, alebo ste sa s takou osobou
stretli, informujte o tom lekárov.

Dôležité kontakty
• Nonstop infolinka: 0800 221 234
• Úrad verejného zdravotníctva:
0917 222 682; novykoronavirus@uvzsr.sk
• Všeobecní lekári
MUDr. Slavomír Kopaničák - 052 77 92 195
MUDr. Marcela Krettová - 052 77 92 109

V prípade zdravotných problémov či potrebe
liekov na predpis, kontaktujte lekára najprv
telefonicky.
Väčšina úradov pracuje v obmedzenom režime od
9.00 do 12.00. Pred návštevou úradov uprednostnite
telefonický alebo e-mailový kontakt.

