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Milí spoluobčania,
rok 2019 sa nám nezadržateľne
blíži k záveru a Vám sa dostáva do
rúk štvrté tohtoročné vydanie
nášho Kubašského spravodaja.
Prichádza obdobie, keď je čas
zhodnotiť rok 2019, čo sa nám
podarilo, čo bolo dobré alebo čo
by bolo treba zlepšiť a zároveň aj
porozmýšľať nad zámermi a plánmi na nasledujúci rok 2020. Prvý
rok štvorročného volebného obdobia 2018 - 2022 máme za sebou, preto prácu zamestnancov
obce, mňa ako staro-nového
starostu a obecného zastupiteľstva budete hodnotiť Vy, občania
našej obce, predovšetkým podľa
vykonaných skutkov a zrealizovaných zámerov.
Z hľadiska investičných projektov
sa nám v roku 2019 podarilo zatepliť a zrekonštruovať hasičskú
zbrojnicu, opraviť strešnú krytinu v základnej škole, ktorá bola
už v havarijnom stave. Zub času
sa ukázal aj v školskej kuchyni,
kde bola potrebná rekonštrukcia,
aby sme dokázali bez problémov
zvládnuť potreby a navýšený
počet stravníkov. Azda najviac
ma teší, že práce na kultúrnom
dome napredujú aj napriek
výmene dodávateľa stavebných
prác, čo nám proces výstavby
mierne skomplikovalo, nakoľko
muselo byť uskutočnené nové
verejné obstarávanie. Pevne
verím, že takto o rok sa budeme
tešiť z nášho nového kultúrneho
stánku, ktorý sa stane ďalšou novou dominantou v obci.
Avšak stále máme pred sebou z
môjho pohľadu ešte veľa výziev,
ktoré na nás čakajú a verím, že
spoločnými silami ich zvládneme.

Mojou prioritou je, aby sa obec
neustále rozvíjala, skvalitňoval
sa život občanov obce, a aby boli
naplnené predovšetkým Vaše
predstavy, návrhy, očakávania.
Nie je však všetko iba o tom,
že skvalitňujeme infraštruktúru
obce, materiálne zázemie alebo
podmienky na život, čo pochopiteľne závisí od dostatku financií
v obecnej kase. Osobne si želám,
aby sme si dali v novom roku 2020
viac záležať na budovaní dobrých
medziľudských vzťahov, tie sú v
dnešnej unáhlenej dobe cennosť,
aby sme boli hrdí na našu krásnu
obec. Ak nájdeme prepojenie
medzi vyššie napísaným, budem
úprimne veľmi rád.
Verím, že v roku 2020 sa nám podarí zrealizovať nové investičné
zámery, najmä tie, ktoré máme
rozpracované. Ide o vybudovanie
zberného dvora, ktorý nám v
obci citeľne chýba, vďaka nemu
sa nám, dúfam, podarí zlepšiť
postoj k životnému prostrediu,
pretože v tomto smere máme
neustále veľké resty. Teší ma,
že máme čoraz viac obyvateľov

a s tým aj nových malých
Kubašanov, no kapacita materskej školy je už teraz naplnená.
Vďaka prístavbe a nadstavbe
materskej školy, ktorá nás čaká
v novom roku sa nám podarí
navýšiť kapacity tak, aby boli
všetci rodičia spokojní a mali kde
umiestniť svoje ratolesti. Práve
tie sa budú môcť tešiť na nové
detské ihrisko, ktoré bude vybudované v lokalite Kamenec,

na ktoré sa nám podarilo získať
dotáciu z Úradu vlády.
Počas roku sme usporiadali množstvo kultúrno –
spoločenských, športových akcií
a podujatí. Som rád, že je čoraz
väčší záujem zo strany občanov a návštevníkov sa kultúrne
a športovo vyžiť, stretávať sa
s priateľmi a známymi. Nech nám
tento nastolený trend vydrží aj
do budúcna!
V závere mi dovoľte, aby som z
úprimného srdca poďakoval všetkým jednotlivcom, organizáciám,
zložkám, ktoré sa aktívne spolupodieľajú na rozvoji obci, ale
taktiež aj ostatným obyvateľom.
Lebo stále platí, že v jednote je
vždy väčšia sila. Prajem Vám príjemné, ničím nerušené prežitie
Vianočných sviatkov, v Novom
roku 2020 najmä veľa zdravia,
vzájomného porozumenia, šťastia, lásky, osobných a pracovných
úspechov.

• Marián Luha, starosta obce

Venujte 2 minúty svojho času
pre lepší Spravodaj a vyhrajte!
Vyjadrite svoj názor k obsahu týchto obecných
novín. Pomôžete nám sa viac sústrediť na témy
a obsah, ktorý vás zaujíma a celkovo zlepšiť
kvalitu.
Za vyplnenie online dotazníka na web adrese
bit.ly/kubasskySpravodaj môžete vyhrať
balíček reklamných predmetov obce.
Link na prieskum nájdete aj na web stránke obce
a na Facebooku.
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Obecní poslanci majú za sebou prvý rok

Poslanci obecného zastupiteľstva majú za sebou prvých 365
dní vo výkone svojho mandátu. Ustanovení boli zasadnutím zastupiteľstva 23. novembra minulého roka a zvolení boli na obdobie štyroch rokov. Oslovili sme všetkých deviatich poslancov, aby sme zistili,
ako hodnotia svoje aktivity a v čom by chceli obec posunúť v ďalších
troch rokoch. Zverejňujeme všetky poskytnuté odpovede.

Ktoré z vašich plánov pre výkon mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva sa Vám už podarilo
zrealizovať? Aká je Vaša vízia pre rok 2020 a na
ktorých témach sa chystáte pracovať?
František Teplický (35): Musím povedať, že zatiaľ sa mi veľa vecí v
prvom roku nepodarilo zrealizovať. Nakoľko som novým poslancom,
bolo potrebné nejaký čas stráviť s oboznamovaním sa so systémom
fungovania samosprávy a práce obecného zastupiteľstva. Je nutné
povedať, že obecný úrad na čele so starostom obce nemajú toho na
hlavách málo. Som rád, že sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca
príspevok na stravovanie pre našich seniorov, s ktorého prípravou
začalo ešte predchádzajúce obecné zastupiteľstvo. Minulú zimu sme
z našej iniciatívy spolu s Pavlom Porackým pripravili pre deti ľadovú
plochu v areáli ZŠ s MŠ, o ktorú sa potom pomohli starať aj Pavol
Jurčo a príležitostne aj Zdenko Bukovinský.
Mojou víziou na rok 2020 je vo zvýšenej miere sa venovať životnému
prostrediu a jeho čistote. Ďalej plánujem svoje aktivity zamerať tak
ako aj prvý rok v pozícii poslanca, na rozvoj kultúry a športu
Voľba do NRSR
v obci. Mrzí ma, že kvôli mozo zahraničia
jej zaneprázdnenosti a taktiež
Voľba poštou voličom, ktorý
počasiu sa nepodarilo brigádmá trvalý pobyt na území Slovnicky ešte tento rok upraviť
enskej republiky a v čase volieb
tok rieky od ulice Partizánskej
sa zdržiava mimo jej územia, je
po most do Kubaška (koniec
už čoraz bežnejším javom. Taký
Školskej ulice), nakoľko nám
volič má možnosť požiadať o
tam zmizli kaskády a sú podvoľbu poštou a to v listinnej
myté oporné múry. Toto by sme
forme alebo elektronicky
mohli formou brigád zrealizovať
tak, aby žiadosť o voľbu poštou
v roku 2020. Bol by som rád, ak
bola doručená na adresu obce
by sa mi podarilo v roku 2020
(obecného úradu) najneskôr 50
dotiahnuť vizualizáciu úpravy
dní pred dňom konania volieb
areálu bývalého kina a následne
(t.j. najneskôr 10.1.2020).
v najbližších rokoch pristúpiť k
Elektronická adresa pre všetky
revitalizácii tohto miesta. Určite
podania je
netreba zabúdať aj na areál
obec@spisskebystre.sk,
Kubašku, kde by bolo dobré takzodpovedná osoba Mgr. Jarmila
tiež vymyslieť koncepčné riešeKundisová , tel.: 0902 919 741.
nie pre nejaký väčší prístrešok
• Jarmila Kundisová pre prípady nepriaznivého
počasia počas konania rôznych
Hrobové miesta
podujatí. Nakoľko je v obci rozOznamujeme pozostalým a
pracovaných pomerne veľa provlastníkom hrobov, ktorí nejektov, bude ťažšie realizovať
reagovali na výzvu z roku
nejaké veľké aktivity viazané
2016 a neuzatvorili „Zmluvu o
na finančné prostriedky. Pevne
nájme hrobového miesta na
verím, že aj bez vynaloženia
pohrebisku“ podľa § 21 zákoveľkých finančných prostriedna 131/2010 Z. z. o pohrebkov a priložením možno aj rúk
níctve, že hrobové miesto
občanov spolu vytvoríme veľké
bude zrušené 1. júla 2020 (§
veci pre lepší a plnohodnotnejší
22 ods. 8 zákona č. 131/2010
život v našej obci.
Z. z. o pohrebníctve). Nájomnú
Králiková
(65):
zmluvu je možné uzatvoriť v Terézia
Odpoveď
na
prvú
otázku
práce
pracovných dňoch Obecného
úradu v Spišskom Bystrom do na kultúrnom dome pokračujú, odpoveď na druhu otázku
30. júna 2020.
• Terézia Havašová, OcÚ - aspoň chodník okolo ihriska na
Poprad a na Kravany.

Poslanci obecného zastupiteľstva zľava doprava: Václav Klust,

Mgr. Marián Luha (starosta obce), Ing. Pavol Poracký, Ing. František
Teplický, Ing. Martin Lavko ml., Pavol Jurčo, Zdenko Bukovinský, Ing.
Martin Lavko st., Terézia Králiková, František Knežník
Pavol Jurčo (32): Zatiaľ sa mi nepodarilo zrealizovať žiadny plán a
v roku 2020 plánujem podporiť svojou aktivitou požiarnikov v obci.
František Knežnik (47): Nakoľko patrím medzi nových poslancov,
prvý rok výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva som sa
venoval predovšetkým oboznamovaniu sa so samotným fungovaním
obce, jej hospodárením, ale aj s projektami a investičnými akciami,
ktoré sa v našej obci pripravujú. Musím sa priznať, že ma veľmi nemilo prekvapilo to nespočetné množstvo zákonných obmedzení a povinností, ktoré sú na obce kladené zo strany štátu či už pri získavaní
rôznych dotácií alebo aj pri samotnej realizácii projektov. Až teraz
som si uvedomil, prečo veci častokrát tak dlho trvajú.
V budúcom roku by som sa chcel venovať predovšetkým zlepšeniu
podmienok našich detí v základnej škole, kde veľmi pozitívne vnímam
nastolený trend, ako aj fungovanie nového pána riaditeľa, avšak
rozhodne netreba poľavovať v tejto našej snahe. Druhou mojou prioritou je dobudovanie chodníka na Michalskej ulici, vďaka ktorému
by sa nám podarilo zlepšiť bezpečnostnú situáciu našich obyvateľov,
predovšetkým však detí a tým aj znížiť riziko prípadnej nehody, ktoré
je pri tom počte áut, ktoré sa pohybujú po našich cestách veľké. Taktiež by som veľmi rád pokračoval v dobrej spolupráci so starostom
obce, nakoľko si uvedomujem, že len spoločným úsilím a spoluprácou
môžeme posúvať našu obec dopredu.
Pavol Poracký (37): Nebudem klamať a poviem, že jedným z mojích základných plánov pre výkon poslanca obecného zastupiteľstva
bola realizácia výstavby cesty na Vodárenskej ulici. No nie je to až
také jednoduché, ako sa zdá. V demokratickej spoločnosti, kde sú len
minimálne možnosti pre vyvlastnenie pozemku vo verejnom záujme,
myslím tým pozemky pod plánovanou cestou, to bude veľmi ťažká a
dlhotrvajúca úloha. Sme ešte len na úplnom začiatku. Chcel by som
sa poďakovať v mene obyvateľov Vodárenskej ulice tým, ktorí svoje
pozemky pod plánovanou cestou už predali, respektíve vymenili za
iný obecný pozemok. No hlavne by som chcel vyzvihnúť občanov,
ktorí svoje pozemky pod plánovanou cestou darovali. Sú však aj takí,
ktorí i napriek viacerím výzvam zo strany obce o to vôbec nejavia
záujem.
Ďalšou mojou, nemenej dôležitou, úlohou v roku 2020 je určite
zvýšenie povedomia obyvateľstva v ochrane životného prostredia a
znečisťovania obce odpadmi. Je až zarážajúce, koľko odpadu tvoríme.
Funguje nám zber komunálneho odpadu, funguje nám zber separovaného odpadu, no aj napriek tomu nájdeme v okolí potokov za
dvormi majiteľov pozemkov odpad, ktorý by mal skončiť v kontajneri.
Veľmi rád sa budem spolupodieľať na dokončení kultúrneho domu,
vzhľadom na to, že mám do budúcnosti záujem obnoviť ochotnícke
divadlo v Spišskom Bystrom, ktoré bolo v minulosti tak populárne. A
čo by som si prial najviac: aby si ľudia vedeli prísť na meno - trošku
viac tolerancie a spolupatričnosti medzi občanmi.
STRANA 3
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Hodnotenie jesennej časti sezóny 2019/2020
OFK 1934 Spišské Bystré
V novembri sa skončila jesenná časť 6. ligy Podtatranského
futbalového zväzu, kde naše
A mužstvo po rozpačitých
výkonoch v jesennej časti obsadilo 10. miesto so štyrmi výhrami, tromi remízami a siedmimi
prehrami. Ako sa ukazuje, nášmu
mužstvu chýba zakončovateľ.
Pre získanie každého gólu sa natrápime, šance často zahadzujeme. Celú jesennú časť trápili
náš tím aj zranenia.
Dorastenci U19 v 4. lige PFZ budú
zimovať na treťom mieste, čo je
pekné umiestnenie, aj keď podľa
môjho názoru majú i na viac.
Asi najväčšia spokojnosť s výsledkami a hrou je u starších žiakov U15, ktorí sa umiestnili na
druhej priečke s 25 bodmi, keď
zaostávali za Vikartovcami len o
tri body. Musím podotknúť, že
sme jediné mužstvo, ktoré má v
každom zápase v základnej zostave dve až tri dievčatá.
Archív OFK
Naša prípravka U11 v spoločnom
projekte vypomáha OFK Kravany a po dohode starostov reprezentuje obe obce. Tréningový proces aj turnaje prebiehajú na našom ihris-ku.
Prípravku navštevuje priemerne 15 detí, z toho štyria sú z Kravan. Hrajú turnajovým spôsobom, po dvanástich odohraných zápasoch majú tri
body za jednu výhru a až jedenásť prehier. Sú však nielen najmladší, ale aj najmenší zo všetkých mužstiev. Najmladší má šesť rokov, najstarší
desať a tak by mohli hrávat aj v nižšej kategórii U10.
Veríme, že v jarnej časti sa nám bude dariť lepšie, prilákame viac fanúšikov a diváci budú môcť byť spokojní s podanými výkonmi.

• Radovan Kolbaský, OFK 1934

V obci vzniklo nové občianske združenie
Archív ŠKM

Športový klub mládeže Spišské Bystré má ambíciu vytvárať rôznorodé príležitosti reagujúce na potreby mládeže. Od vzniku klubu sme si už futbalovo stihli zmerať sily so šesťdesiatimi súpermi a to i na
medzinárodnej úrovni s tímami z Česka, Poľska, Maďarska či Rakúska. Naše víťazstva neboli ľahké, ani
zadarmo.
Nezameriavame sa však iba na futbal, snažíme sa deťom pripraviť výlety plné zážitkov, ktoré majú
pozitívny vplyv na ich vývoj a osobnostné predpoklady. ŠKM mal možnosť vďaka Klubu turistov vychutnať si čarovný trojdňový výlet plný zážitkov na turistickej chate Smrečiny, kde nám napokon vôbec

nechýbali technické vymoženosti
dnešnej modernej uponáhľanej
doby. Počas tohto víkendu sme
podstúpili náročný výstup na
Kráľovu hoľu, za čo nám bol odmenou prenádherný výhľad na
krajinu.
O dva týždne neskôr detské kroky viedli do Vysokých Tatier priamo pod Lomnický Štít. Následne
sme v srdci východu, Košiciach,
okrem futbalu navštívili i národno-kultúrne pamiatky a taktiež
Jump arénu. V najvýznamnejšom
meste Gemera – Rožňave sú
chlapci z nášho klubu žiadanými
súpermi na medzinárodných turnajoch, nakoľko predvádzajú brilantné výkony, a tým reprezentujú ako občianske združenie, tak i
našu obec.
Nikdy sme neodmietli žiadne
pozvanie zmerať si sily, ale do
Rožňavy sa deti vždy tešia.
Hlavne kvôli wellnessu, ktorý si tu
doprajeme.

• Milan Ujčík, Športový klub
mládeže
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Aj naša škola môže byť výnimočná
archív ZŠsMŠ

V novembri sa našej základnej
škole podarilo uspieť v grantovej
výzve Výnimočné školy, ktorú vyhlásila Nadácia ZSE. Škola získala
grant vo výške 3000 EUR určený
na výstavbu učebne v prírode.
Tá sa bude nachádzať v areáli
školskej záhrady a okrem iného by
jej súčasťou mohli byť ornitologický ďalekohľad, meteostanica či
piecka na pečenie chleba a pálenie
keramiky. Deti dostanú možnosť
stráviť vyučovanie v prírode, v
učebni, kde budú môcť pozorovať prírodné procesy zblízka,
alebo len využiť príjemné počasie
na pobyt na čerstvom vzduchu
už koncom tohto školského roka.
Aj na našej škole vyučuje viacero takých učiteľov. Jednou z
nich je pani učiteľka Ráchelová,
ktorá neprestala snívať o učebni
v prírode. Vďaka jej osobnému
zanieteniu pre žiakov, biológiu a
ekológiu a tiež jej inovatívnemu
prístupu vo výučbe sa taký vonkajší prístrešok stane skutočnos-

archív ZŠsMŠ

archív ZŠsMŠ

sťou. „Mojím cieľom bolo vrátiť
dnešné digitálne deti trocha späť
do prírody a dať im možnosť učiť
sa cez reálny a názorný zážitok,
pozorovanie, skúšanie,” hovorí
pani Ráchelová.
Nadácia ZSE sa rozhodla podporiť

učiteľov, ktorí majú motiváciu
učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov a ktorí aj napriek prekážkam
nestratili odhodlanie učiť inak.
Na našej škole, ktorú obklopuje rozlohou jedna z najväčšíchs

školských záhrad v okolí, učí pani
Ráchelová už 11 rokov biológiu a
chémiu. Učiteľkou je pritom už 25
rokov. Za ten čas spolu s deťmi a
kolegami zrealizovali desiatky
malých eko aktivít s presahom
do biológie, ktoré postupne pretvárajú naše okolie, školskú záhradu aj vzťah detí k prírode. Spolu
postavili veľký hmyzí domček aj
vŕbové hobitie prístrešky, pracovali na monitorovaní miestnych
vodných tokov a ich čistení, pozorovali hmyz a vysadili stromy,
kvetinové záhony aj bylinkovú
špirálu.
Pani učiteľka nakoniec opisuje
svoj spôsob výučby: „Nemám
rada stereotyp. Hoci učím aj paralelné triedy v jednom ročníku,
nikdy nemám rovnakú hodinu.
Snažím sa vyučovať voľnejšou
formou a viesť diskusiu v triede
podľa toho, čo deti z témy, ktorú
preberáme, zaujíma.“

• Monika Sasaráková

Širšie vysvetlenie k zvýšeniu poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Každý rodič hľadá pre svoje
dieťa len tie najlepšie podmienky pre jeho rozvoj. Medzi jednu
z najoptimálnejších možností pre formovanie osobnosti
dieťaťa patrí jeho rozvoj formou hry a vzdelávania medzi
svojimi rovesníkmi v materskej
škole. Naša materská škola sa
radí výsledkami svojej výchovno-vzdelávacej činnosti k tým
najlepším v okrese Poprad.
O kvalite MŠ svedčí aj samotný
záujem rodičov umiestniť svoje
dieťa práve do nej.
Školský zákon ukladá prednostne prijímať do predprimárneho
vzdelávania deti v predškolskom
veku a potom, ak to kapacitné
priestory MŠ umožnia, sa môžu
prijímať aj mladšie ročníky detí.
Obecné zastupiteľstvo spolu s vedením školy dlhodobo vychádzalo

rodičom v ústrety a do MŠ sa
prijímali aj deti, ktoré mali menej
ako 3 roky. Pri presťahovaní MŠ zo
starej budovy do priestorov školy
sa však akosi pozabudlo, že vďaka
rozvoju individuálnej výstavby v
našej obci pribudnú nielen rodinné domy, ale zvýši sa aj počet
detí.
Výsledkom je, že kapacita súčasných priestorov MŠ je dlhodobo
v neúnosnej miere prekračovaná
a aj napriek maximálnej snahe
nemôžeme prijať všetky deti.
Terajšia kapacita je schválená
na 64 detí, ale v súčasnosti škôlku navštevuje 79 detí,
ktoré sú rozdelené do 4 tried
a stará sa o nich 8 učiteliek.
Prekročiť kapacitu nám dovolila
výnimka v zákone, ktorá umožňuje pri veľkom záujme rodičov
navýšiť počet detí o tri v každej

triede.
Keďže prijímanie mladších detí
ako trojročných je nad rámec
zákona, pristúpilo obecné zastupiteľstvo k zvýšeniu poplatkov z
10 eur na 50 eur za pobyt dieťaťa
v MŠ, nakoľko pre rodičov detí
do 3 rokov je vytvorený inštitút
rodičovskej dovolenky. Štát podporuje mladé rodiny spôsobom,
že títo rodičia môžu súčasne
poberať plat zo zamestnania a
aj rodičovský príspevok, ale už
menej podporuje rozširovanie
kapacít materských škôl.
Ďalším argumentom na zvýšenie
príspevku bolo, že MŠ je financovaná normatívnym spôsobom t.j.:
počet detí v škôlke krát finančný
normatív na jedno dieťa. Tu zákon hovorí len o počte detí a nie
o ich veku. Ale v ďalšom odseku
hovorí, koľko učiteliek sa má

starať o deti do 3 rokov - a tam je
to drahšie o jednu pracovnú silu,
pretože pri počte 15 detí mladších
ako tri roky sú predpísané tri
učiteľky. Zvýšenie poplatkov pre
ostatné vekové kategórie detí
z 8 eur na 15 eur zasa umožní
vytvoriť priestor na obnovu a
prestavbu ďalších miestností
MŠ a na finančne náročnú obmenu 30-ročných, energeticky
neúnosných, morálne i technicky
zastaraných varných zariadení v
školskej kuchyni.
Dobrou správou pre všetkých
rodičov je, že výstavba prístavby
MŠ je v poslednom štádiu kontroly a začať s ňou by sa malo
v jarných mesiacoch budúceho
roka. Po realizácii stavby sa zvýši
kapacita škôlky tak, že by mala
postačovať pre všetkých záujemcov.

• Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ
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V decembri sme si pripomenuli Deň dobrovoľníkov. Aj medzi nami je
ich mnoho
V roku 1985 vyhlásila OSN 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov, aby upozornila na úlohu dobrovoľníkov, dobrovoľnícke
komunity a organizácie. Ich činnosť je nenahraditeľná aj pre život v
našej obci.
Dobráčisko, ktorý spraví nezištne všetko, o čo ho požiadajú. Robí nadčasy a zadarmo. Jednoducho anjel, ktorý je vždy k dispozícii. Myslíte
si, že takto funguje dobrovoľníctvo? Omyl. Vo všeobecnosti dobrovoľníkom je človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie,
vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane fi-

nančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý
pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.
V našej obci žije mnoho aktívnych občanov, ktorí vynakladajú svoju
námahu pre dobro komunity, či už ide o pomoc v susedstve, upratovanie obce, starostlivosť o verejnú zeleň a kvety, aktivity v rámci
rodičovského združenia školy, či iných záujmových organizácií, praktická pomoc vo farskom spoločenstve, či príprava rôznych podujatí.
Oslovili sme niektorých z nich, aby sa podelili o svoju skúsenosť.

Čo vás inšpirovalo k dobrovoľníckej činnosti, ktorej sa venujete? Čo vám táto aktivita priniesla?
Helena Kundisová,
organizátorka Michalských
farských dní:
V rôznych obciach už organizujú farský deň alebo deň rodiny.
V našej obci sú rôzne zábavné,
kultúrne podujatia, ale chýbalo
mi podujatie, kde môže človek
načerpať viac duchovnej sily, tam kde si môže oddýchnuť a zároveň
sa viac priblížiť k Pánu Bohu. To bola prvotná myšlienka. A myšlienka
sa stala skutočnosťou. Stretol sa tím dievčat, dobrovoľníčok a už to
šlo aj s Božou pomocou. Každé podujatie musí mať svoju myšlienku, zmysel, každý dobrovoľník musí vedieť, prečo venuje svoj voľný
čas danej aktivite. A je to veľmi krásne, všetky aktivity, ktorým sa
dobrovoľne venujem, majú zmysel, aj keď stoja veľa síl, odriekania,
trpezlivosti, ale stoja za to. Častokrát ma tieto podujatia osobnostne
posúvajú. Mám z nich radosť.

František Kundis,
člen, veliteľ, tréner Dobrovoľného hasičského zboru
Pochádzam z rodiny hasičov,
celé detstvo som videl, ako
otec a starý otec pomáhajú
iným pri požiaroch aj živelných
pohromách. Považujem pomoc
iným za svoju súčasť, myslím, že každý človek by sa mal snažiť zabezpečiť svoju rodinu a potom myslieť aj na iných - či už ako dobrovoľný hasič, tiež ako darca krvi. K mojej dobrovoľníckej práci patrí
aj tréning hasičov. Radosť z víťazstva, z každého úspechu našich
družstiev hasičov a hasičiek, postupná obnova techniky a priestorov pre hasičov, v neposlednom rade šťastné tváre detí aj starších
hasičov na súťažiach sú pre mňa stále dôvodom, prečo sa oplatí žiť a
venovať svoj čas hasičom.

Ján Havaš
organista a dirigent
farského speváckeho zboru
Po odchode vdp. kaplána Mordela v lete roku 1976 zostal spevokol bez dirigenta. Začal som sa
vtedy venovať nácviku spevov
na Vianoce, Veľkú noc, odpustové slávnosti a tak je to doteraz. Inšpiráciou pre mňa je ochota členov
prísť, zaspievať si po práci a mať z toho dobrý pocit.
Prinieslo mi to veľa pozitívnych zážitkov pri aktívnej účasti na cirkevných obradoch a tiež na podujatiach usporiadaných obcou.

Terézia Lopušeková
vedúca Klubu dôchodcov
Človeku sa odchodom do dôchodku zmení život. Zo začiatku
sa teší, že má viac času, ale postupne mu začnú chýbať ľudia a
spoločnosť. Tak som sa aj ja chcela naďalej stretávať a mať spoločné aktivity a podujatia s mojimi
rovesníkmi. Klub dôchodcov je takým spoločenstvom na trávenie
voľného času. Pri organizovaní podujatí a výzdobe našej obce ma
veľmi teší, keď je naša obec skrášlená a upravená. Priala by som si,
aby naša obec vyzerala čoraz krajšie a aby sa do jej zveľaďovania
zapojili aj ostatní občania. Obec mi udelila ďakovný list za aktívnu a
prospešnú prácu pri rozvoji obce. Veľmi si to vážim a chcem v tom aj
v budúcnosti pokračovať.

Gregor Ilošvaj, Jakub
Šifra, organizátori súťaže
Železný hasič
Ako každý malý chlapec má v
detstve sen, čo bude robiť keď
vyrastie, my máme sen stať sa
hasičmi. Súťaž TFA – Toughest firefighter alive (preklad najtvrdší hasič prežije) alebo tiež známy pod pojmom Železný hasič
vznikol v USA na počesť hasičom, ktorí zahynuli pri výkone služby.
Samotný šport nám dáva motiváciu ísť ďalej za svojim snom s tým,
že nás „nakopáva“, aby sme na sebe neustále pracovali a zlepšovali sa.
Okrem toho nám priniesol nové kamarátstva, známosti, skúsenosti,
spoznávanie Slovenska, keďže sme veľa cestovali, zlepšenie silovej a
vytrvalostnej kondície.

Monika Kubovová,
mnohonásobná darkyňa
krvi
Mala som osemnásť a v obecnom
rozhlase vyzývali na darovanie
krvi pre pani poštárku Gajanovú,
ktorá ju súrne potrebovala. Z dediny išiel plný autobus ľudí (vtedy som bola zo všetkých najmladšia) a aj keď pani Gajanovej krv
už nepomohla, čo mi bolo veľmi ľúto, povedala som si, že budem
v darovaní krvi pokračovať. Odvtedy som krv darovala 42-krát a je
to už pre mňa samozrejmosť a zároveň ľudská povinnosť. Vždy sa
teším na ďalší odber, po ktorom mám dobrý pocit, že som zdravá a
môžem niekomu pomôcť, to je najväčšia odmena. Hovorí sa, že jedno
darovanie krvi môže zachrániť až štyri ľudské životy. Keby moja krv
zachránila čo i len jeden ľudský život, bola by som šťastná.
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František Kováčik

Adventný veniec opäť súčasťou
predvianočnej výzdoby
Klub dôchodcov sa aj tento rok postaral o krásny
adventný veniec, ktorý zdobí priestranstvo pred
obecným úradom v našej obci. V nedeľu 1. decembra
adventný veniec posvätil dekan Jozef Siska a prvú adventnú sviečku zapálila predsedníčka klubu dôchodcov
Terézia Lopušeková.
• František Kováčik

V stredu 16. októbra 2019 sme privítali v zasadačke obecného úradu do života
obce našich najmenších občanov : Juraja Janečka, Júliu Liptákovú, Marínu Maľučkú,
Timoteja Stašáka, Sofiu Herákovú, Daniela Bieleho a Štefana Orolína. Veríme, že
narodených detí bude v našej obci stále pribúdať, rodičom a deťom prajeme veľa
zdravia, lásky a radosti.
• František Kováčik

František Kováčik

Dobrovoľní darcovia krvi sú neoceniteľní

V nedeľu 10. novembra 2019 sa
Lýdia Urdovičová
uskutočnil v našej obci odber krvi
organizovaný Miestnym spolkom
Červeného kríža v spolupráci s
Národnou transfúznou službou SR
v Poprade. Aj tentokrát bol záujem zo strany darcov o darovanie
krvi veľký, keď z celkového počtu
40 zúčastnených darcov svoju krv
úspešne darovalo 35 z nich.
O celú akciu sa organizačne postarala p. Stazka Jakubčová s členkami
MS SČK v Spišskom Bystrom, ktoré
pripravili pre darcov i pracovníkov
NTS Poprad malé občerstvenie.
Darcovia si na znak poďakovania
odniesli tiež milú pozornosť. Ľudská krv je nenahraditeľná a vzácna
tekutina. To, že si ľudia nájdu čas
a darujú svoju krv, veľmi oceňujeme, a preto náš spolok ako prejav
vďaky pripravil pre všetkých dar
cov, ktorí darovali krv v našej obci, aj malé pohostenie v Bistre Alžbetka v nedeľu
8. decembra 2019.
Fotografie z darovania krvi nájdete na FB stránke Miestny spolok SČK Spišské
Bystré. Ďalší odber krvi v našej obci je naplánovaný na marec 2020
•pš

Kubašok opäť pozýva na lyžovačku
Lyžiarske stredisko Kubašok
je vyhľadávaným a obľúbeným
lyžiarskym strediskom, vďaka svojej geografickej polohe
je predurčuje k dlhej zime a
záruke veľmi kvalitného snehu.
Po zmene majiteľa v sezóne
2000/2001 sa začalo viac sústrediť na zlepšovanie služieb
lyžiarom a budovanie lyžiarskej
infraštruktúry.
Momentálne

stredisko disponuje 3 ratrakmi,
má k dispozícii 5 vrtuľových a 7
tyčových snežných diel.
V stredisku, ktoré je rodinne
orientované sa nachádza 5 vlekov
pre lyžiarov a 1 vlek pre Snow tubing, ponúka nenáročné zjazdovky
a lyžiarsku škôlku, kde sa deťom
venujú okrem rodičov aj profesionálni inštruktori. K dispozícii je
okrem iného aj požičovňa lyžiar-

František Kováčik

skeho vybavenia, samozrejmosťou je bufet s občerstvením.
Kubašok je tak ideálne miesto na
výučbu základov lyžovania, rodinnú zábavu na snehu či krátky
oddych na lyžiach ktorýkoľvek
deň v týždni, či počas večerného
lyžovania, ktoré je vybrané dni
zvyčajne od 17:30 hod, v období
Vianočných sviatkov dokonca
každý večer.

František Kováčik

Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska Kubašok vychádza pravidelne v ústrety obyvateľom a
organizáciám pôsobiacim v obci.
Nová sezóna 2019/2020 je už
zahájená. Odporúčame Vám sledovať www.kubasok.sk a facebookovu stránku strediska, kde
sa dozviete všetky aktuálne a
potrebné informácie

• František Kováčik

STRANA 11

