SAMOSPRÁVA

Čestné občianstvo obce Spišské Bystré
František Kováčik

Dňa 19. augusta 2020 sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo vo
všetkých smeroch mimoriadne. Mimoriadne
nielen tým, že sa uskutočnilo mimo plánu zasadnutí zastupiteľstva pre rok 2020, ale taktiež z
dôvodu, že poslanci obecného zastupiteľstva
na návrh starostu po prvýkrát v histórii obce
Spišské Bystré udelili najvyššie možné verejné
uznanie, a to čestné občianstvo obce Spišské
Bystré. Laureátom tohto ocenenia sa stal Peter Stašák, ktorému bolo čestné občianstvo
udelené pri príležitosti životného jubilea za
reprezentáciu obce a šírenie jej dobrého mena
nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí a za
zásluhy na rozvoji kultúrno-spoločenského života obce. Ďalším nositeľom tohto ocenenia sa
stal Pavol Bukovinský, a to za významnú publikačnú činnosť, ktorou sa zaslúžil o mapovanie
histórie našej obce, jej rozvoj a zveľadenie.
Čestné občianstvo obce Spišské Bystré môže

v zmysle štatútu obce Spišské Bystré udeliť
obecné zastupiteľstvo na základe návrhu starostu obce osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie dobrého mena
vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Ako uviedol
starosta obce Mgr. Marián Luha: „Veľmi ma teší,
že sme po prvý krát v histórii našej obce udelili
čestné občianstvo ako najvyššie možné uznanie
a ocenili tak ľudí, ktorí sa významnou mierou
zaslúžili o rozvoj a propagáciu našej obce. Bol
by som veľmi rád, keby z tohto vznikla pekná
tradícia a týmto by som zároveň rád vyzval
všetkých občanov, ak majú nejaké návrhy koho
by sme v budúcnosti mohli oceniť, či už cenou
starostu obce, cenou obce alebo aj čestným
občianstvom, aby nám posielali svoje tipy.“

• Juraj Peťko

Čipovanie psov
Obec Spišské Bystré v súlade so
zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vyzýva tých
vlastníkov psa, respektíve psov,
chovaného alebo chovaných
na území obce Spišské Bystré,
ktorí si nesplnili povinnosť a to,
že nezabezpečili trvalé označenie psa (psov) transpondérom
(mikročipom), aby tak bezodkladne urobili. Pripomeňme si, že
podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov od 1. 9.
2018 pre vlastníkov psov pribudla povinnosť označiť na vlastné
náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom). Na
splnenie tejto povinnosti bolo
určené prechodné obdobie do do
31.10.2019, ale len pre tých chovateľov, ktorým sa pes narodil
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pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou
vlastníka. Na psov narodených po 1.9.2018 sa prechodné
obdobie nevzťahuje. Týmto chceme požiadať vlastníkov
psov, aby oznámili číslo mikročipu na aj obecnom úrade
v prípade, že tak ešte neurobili.
•Terézia Havašová
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Dym, smrad
a pokuty
Prichádza jeseň a s tým aj každoročné
upratovanie záhrad. Často ho sprevádza aj nepríjemný dym a smrad. Bohužiaľ, veľa ľudí sa chce nežiaduceho
odpadu zbaviť pálením. A čo viac, niektorí v tomto nelegálnom a nepríjemnom zvyku pokračujú celú zimu a pália
nevhodné suroviny.
Pálenie odpadu môže dotyčnému priniesť pokutu a to až do výšky 16000
eur. Samozrejme, ideálne je sa najprv
so susedmi s nepríjemným zlozvykom
porozprávať. Ak to nevezmú aj tak
na vedomie, je potrebné oboznámiť
úrady.
Prečo je to dôležité? Zastavenie pálenia odpadu je v záujme ochrany nášho
zdravia aj prírody. Už len počas spaľovania rastlinného materiálu dochádza k
vzniku a uvoľneniu oxidu uhoľnatého,
uhľovodíkov, oxidu dusnatého, dechtu
a ďalších nebezpečných dioxínov. Tieto látky majú rakovinotvorné účinky,
poškodzujú nervový a imunitný systém.
A ani do krbu či pece nepatrí nič iné
ako drevo, brikety či iný na to určený
materiál. V žiadnom prípade tam nepatria plasty, drevotrieska či starý nábytok, guma či textil. Aj za pálenie týchto
látok sú obdobné pokuty. Dochádza
totižto k nedokonalému spaľovaniu
pod nízkymi teplotami, a tak sa uvoľňujú jedy ako oxid uhoľnatý, fenoly, ťažké
kovy, oxidy síry, sadze, polychlórované
uhľovodíky, čpavok a kyanovodík.
A ako sa teda zbaviť odpadu zo
záhrady? Biologicky rozložiteľný odpad
je najlepšie kompostovať. Ak nemáte
kompost na záhrade, za školským
dvorom obec buduje kompostovisko,
keďže od budúceho roka má každá
obec povinnosť zabezpečiť triedenie
a zber bioodpadu. Kompost a prístup
k pôdnym baktériam sú dôležité, lebo
bioodpad tvorí až 40% komunálneho odpadu a vo veľkej miere prispieva k tvorbe metánu - najčastejšieho
skleníkového plynu.
Chráňme zdravie svojich rodín, spoluobčanov, prírody a poučme aj svojich
susedov.

		
• Anna Orolinová
Tri roky vytvárala ekologicko-umelecký
priestor Arthouse v Poprade, z ktorého
vzniklo Centrum Kreatívnej Recyklácie a následne projekt Recyklátor.
V rámci týchto projektov navštívila
desiatky festivalov, škôl a udalostí s
upcyklačnými dielňami. Taktiež vďaka
menším grantovým schémam pracuje
na malej recyklačnej linke od PreciousPlastic a na ekologickom vzdelávaní pre
rómske deti.
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Aby sa nám
lepšie žilo
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|komentár

Nedávno som si prečítala epizódu zo života
matky, ktorá má autistického syna. Skákal
na trampolíne dlhšiu dobu, keď sa otec
ďalšieho dieťaťa do neho a jeho rodičov
osopil – nech už ide preč, teraz chcú skákať
jeho deti. Rodičia sa mu pokúsili vysvetliť,
že je syn autista, že je momentálne trocha
zacyklený v rytme piesne, na ktorú skákal.
Že práve v tom momente nechce zísť dole.
Muž pokračoval arogantne slovami, že keď
je syn postihnutý, nech nechodí von.
Istá novinárka to vtedy veľmi horko-vtipne
okomentovala: “Normálne stačí len nebyť
hovado a bude sa nám tu lepšie žiť. “
Tak mi napadlo, koľkokrát denne dávame
ľuďom v rôznych situáciách rôzne nálepky
s rôznymi prívlastkami – dieťa, matka, žena,
chlap, dôchodca, postihnutý, róm, homosexuál, bezdomovec a tak ďalej. Od šoférovania v aute, cez pracovný život, návštevu
hypermarketu, až po večeru v reštaurácii.
Možno je čas tú nálepku strhnúť a pozerať
sa iba na človeka. Človeka, s rôznymi problémami, ktoré máme v rozličných podobách
my všetci. Človeka, ktorý v danom momente
potrebuje vypočuť, poradiť, porozumieť. S
trochou empatie, ohľaduplnosti a láskavosti
navyše, by sa nám tu pravdepodobne fakt
lepšie žilo.
Október je mesiac úcty k starším. Mesiac,
ktorý nie je len o príjemnom posedení pri
čaji, závine a kultúrnom programe. Lebo to
je možno prvá vec, ktorá niekomu napadne.
Okrem toho je aj príležitosťou na ocenenie
prínosu, ktorý ľudia aj vo vyššom veku pre
spoločnosť majú a zároveň zvyšovanie povedomia o problémoch, ktorým vo svojej
starobe čelia.
Uvažovala som o tých problémoch a o svojej starobe som si utvorila takú základnú
predstavu, ktorá sa dá ale pokojne aplikovať
na ktorúkoľvek časť života. Kým mi bude
slúžiť telo a rozum, nebudem odsunutá a
odpísaná bez nároku na názor či plnohodnotný a dôstojný život. A že ak jedno alebo
obe z týchto dvoch budú oslabené, tak by
som si želala, aby existoval niekto, kto bude
vnímavý voči mojim potrebám, bude ich
obhajovať a brániť. Iste, tieto veci by mali
byť úplne prirodzené, je legitímne očakávať
ich plnenie od štátu. Lenže aj na príklade
spomenutom vyššie, na mnohých podobných a najmä v poslednej dobe vidíme, že
napokon je aj tak najpodstatnejšie vnímanie
a správanie jednotlivca voči druhému
človeku.
Možno sme práve v stave, že sme mladí,
a/alebo krásni, úžasní, nič nám nechýba a
vystačíme si sami so svojou bublinou. Skôr
či neskôr sa ale môžeme ocitnúť na tej
opačnej strane. Prajem vám, milí dôchodcovia, a nielen Vám, hlavne zdravie. A okrem
neho aj to, aby ste mali za každých okolností šťastie na láskavých, ohľaduplných a
vnímavých ľudí
• Anna Šramková
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slnko, obraz,
zázemie , čaj,
kvet, rázne,
elita, svieca,
ihla, vôňa,
čokoláda,
hmat, oheň,
kamarát,
koleso, dar,
jablko, trvalka,
jeseň života
ruža, lak, láska,
cap, človek,
žať, hodina,
rodina

Riešenie: Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na .... , keď ich už robí na ..... .
(Michel de Montaigne)

Zaujímavosti zo starých matrík

Na obrázku je matričný záznam o narodení Michala Bendíka Katrušina z roku 1737:

Poslednou kubašskou rodinou, ktorej meno bolo odvodené od ženského krstného mena,
bola rodina Katrušin. Jeho prvým nositeľom bol Michal Katrušin, narodený 24.9.1737. Bol
jediným synom Jakuba Bendíka a Kataríny Jarošovej (Katruše). Samotný Michal mal 7 synov a 2 dcéry. Rodina sa v priebehu 18. storočia rýchlo rozrástla, najrozšírenejšia bola na
začiatku 19. storočia. V priebehu rokov ale, bohužiaľ, začalo v rodine ubúdať mužských
potomkov. Posledným z nich bol Jakub, ktorý sa v roku 1865 oženil s Máriou Šelengovou.
Mali spolu 9 dcér, ale ani jedného syna a tým tento rod vymrel v Kubachoch po meči a
meno Katrušin sa z obce vytratilo. Ich potomkovia ale prežívajú v rodinách, do ktorých sa
Katrušinove dievčatá povydávali. Sú to Benkovci, Budajovci, Jakubčovci, Jurčíkovci, Králikovci, Kubičkovci a Petruľovci.
• or

DIANIE
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V Kubašku vznikla lesná fínska sauna

web Škandinávske domčeky

V Kubašku, kúsok nad hrádzou a potom
lavičkou cez potok, nedávno vyrástol
unikátny projekt – Škandinávske
domčeky. Ide o spojenie fínskej sauny
a tzv. Švédskeho Bjornsovho domčeka, obklopené prírodou a doplnené o
prvky, ktoré tomu dodávajú neopakovateľnú atmosféru.
V momente, keď Matej Budaj, ktorý
za projektom Škandinávskych domčekov stojí, predstavil obyvateľom obce
na sociálnej sieti svoje dielo, začalo sa
zbierať množstvo pozitívnych reakcií a
informácia o ňom sa rýchlo rozšírila aj
za hranice našej obce.
Myšlienka vybudovania takýchto severských domčekov v našom okolí skrsla v
Matejovej hlave už dávnejšie počas cestovania po Fínsku. Napriek tomu ju asi
8 rokov nechal ležať v hlave a venoval
sa svojej práci. Niekoľko rokov pôsobí
ako steward a nie je to tak dávno, čo
rozbehol aj svoju cestovnú kanceláriu.
Cestovanie po svete mu rozšírilo obzory a možnosti, no až impulz od rodinnej
známej ho prinútil konať. „Cez víkend
mi vravela, aký by to bol skvelý nápad,
mať lesnú saunu a v pondelok som bol
na „urbáre“ predstaviť im svoj projekt,“ hovorí zanietene Matej a zároveň
dodáva, že ak by čakal, možno by si to
znova rozmyslel. K nakopnutiu prispela aj súčasná pandémia. Tá mu popri
negatívach dala dostatok času sa svojou dávnou myšlienkou zaoberať. Do
projektu zapojil aj svoju rodinu a priateľov, s ktorými svoje nápady konzultoval a ktorí aj sami priložili ruku k dielu.
A tak v priebehu niekoľkých mesiacov
vyrástla na malej lúčke nenápadná sauna a domček slúžiaci na odpočinok po
saune či na prenocovanie.
Keď sme si boli objekt ako jedni z
prvých návštevníkov obzrieť, hneď
pri potoku sme si všimli informačnú
tabuľu, ktorá vám oznámi či sa v objekte niekto nachádza, a teda je potrebné
rešpektovať súkromie návštevníkov,
alebo môžete prejsť lavičkou cez potok.

Súkromný archív M. Budaja
web Škandinávske domčeky

web Škandinávske domčeky

Tam už nás vítal Matej, tak ako chce vítať každého
hosťa. Hneď na prvý pohľad nás upútali veľké okná na
oboch chatkách, ktoré za ideálnych podmienok vedia
ponúknuť krásny výhľad. My sme mali šťastie na upršané jesenné počasie, no viem si predstaviť, že prostredie predvedie svoje čaro v každom ročnom období.
Pri vstupe do sauny rozvoňanej drevom máte miesto na
odloženie topánok či iných vecí. Plachtu a župan dostanete. Do sauny sa síce môžu vojsť aj štyria, no najväčší
komfort zažijete, ak budete dvaja. Vonku sa potom
môžete schladiť sprchou, no za veľký bonus - navyše ak
sa voda vo vaku na sprchu v lete zohrieva - považujeme
možnosť schladiť sa v potoku. Využiť môžete aj vírivku,
na oddych či posedenie pri občerstvení Vám poslúži
vonkajšie sedenie. Po celý čas rezervácie majú hostia k
dispozícii aj domček s posteľou, v ktorom je príjemné
relaxovať napríklad pri horšom počasí. Využiť ho ale môžete aj na ubytovanie. Hoci neponúka rozmerovo veľko-

rysý priestor, pokiaľ ide o samotnú
atmosféru a kocept krátkodobého
prírodného ubytovania, zistíte, že vám
viac netreba. „Chodíme po saunách a
vieme porovnať. Toto miesto je zatiaľ
top z tých, ktoré sme navštívili. Ten potok, sauna, domček na relax... Celkovo
neskutočná atmosféra v prírode. Proste wau,“ opisujú svoj zážitok Miška,
Mišo a Peťo, jedni z prvých hostí.
Vybrať si môžete z niekoľkých ubytovacích balíčkov – od firemného, kde
vám pribalia pivo až po romantický so
šampanským a jahodami. Ďalším bonusom sú prijateľné ceny, najmä pre
domácich. Ako hovorí Matej, nepotrebuje na tom zarábať veľké peniaze.
Hlavná je pre neho samotná myšlienka lesnej sauny, ktorá je dostupná pre
všetkých. Že je to pre neho „vec srdca“
je zrejmé aj z jeho rozprávania.
Projekt je na svojom začiatku a on
má stále nápady, ako ho dotiahnuť k
dokonalosti. „Chcem ešte pred chatkami vypestovať živý plot pre väčšie
súkromie, zabezpečiť ľuďom topánky
do vody. Vyššie nad chatkami je ideálne
miesto na prechádzanie sa po vode niečo ako vnemový chodník. Čoskoro
budú môcť hostia využiť aj ochladzovacie vedro. V budúcnosti by som rád
postavil ešte jeden domček na ubytovanie, kde budú môcť hostia cez presklenú strechu pozorovať nočnú oblohu.“
• Anna Šramková
Vyhrajte jednu noc pre dve osoby v Škandinávskych domčekoch
alebo 3 hodiny saunovania.

Z akých pobytových balíčkov si môže
záujemca vybrať? Správnu odpoveď

so svojim menom a telefonickým
kontaktom nám zašlite emailom na
kultura@spisskebystre.sk
alebo
odovzdajte na obecnom úrade
do 30.11.2020. Odpoveď nájdete
na
www.skandinavskedomceky.sk.
Podmienky súťaže nájdete na webe
obce www.spisskebystre.sk

ŽIVOT V ŠKOLE

učiteľov a spoluobčanov z obce podarilo zrealizovať. V záhrade
pribudla učebňa v prírode, zádržné jazierko na dažďovú vodu,
bylinková špirála, drevené pódium s lavičkami, kútik s chovom
živých zvierat, náučné tabule o prírode, pocitový chodník, či sad
s ovocnými stromami a kríkmi. V parku pred školou pribudli taktiež
dve zádržné jazierka, v ktorých končí voda zo strechy školy, ktorá
predtým odtekala do obecnej kanalizácie.
Za všetky zrealizované práce na zveľadení priestorov školy či
záhrady sa chcem čo najúprimnejšie poďakovať všetkým žiakom
školy, ktorí na hodinách technickej výchovy či počas brigád so svojimi triedami prispeli svojím úsilím k uskutočneniu nášho cieľa. Poďakovanie patrí aj učiteľom školy a nepedagogickým zamestnancom
vrátane našich upratovačiek, kuchárok a školníka, ktorí natierali,
maľovali, betónovali, sadili či koordinovali práce detí. Objem prác a
počet hodín, ktorý sa nám spoločne podarilo zrealizovať je naozaj
obrovský. Aj vďaka práci nás všetkých hodnota všetkých projektov mnohonásobne vzrástla. Hovorí sa , že nie je dôležitý cieľ,
ale cesta k nemu. Verím, že všetky práce, ktoré žiaci realizovali,
kopanie, sadenie, osievanie, hrabanie a pod. v nich zanechá trvalé
spomienky a všetko zúžitkujú aj v práci vo vlastných záhradách.
Moje úprimné poďakovanie patrí aj ľuďom dobrej vôle ochotným nezištne pomôcť dobrej veci:
p. Michalovi Jurčíkovi za prípravu školskej záhrady na sadenie
p. Milanovi Boškovi a Ladislavovi Kovalčíkovi za zoranie pôdy
p. Pavlovi Jurčovi za technickú pomoc pri osádzaní kamery
p. Pavlovi Porackému za sadenice gaštanov
p. Jaroslavovi Harhovskému a členom spolku chovateľov poštových
holubov pôsobiacim v obci za osadenie oplotenia v chovateľskom
kútiku
p. Miroslavovi Králikovi za niekoľkonásobný prevoz reziva
p. Monike Sasarákovej za pomoc a neoceniteľné rady pri písaní všetkých projektov
p. Michalovi Králikovi za zajace a hydinu a starostlivosť o ne
p. Milanovi Bednárovi za dovoz dreva, kameniva, zeminy
p. Ivanovi Michlíkovi a pracovníkom firmy MI TATRY za technickú pomoc a realizáciu dlažby v altánku
p. Jaroslavovi Kolbovi za prípravu strechy na učebni v prírode
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p. Petrovi Kundisovi za zameranie stavby učebne
p. Terézii Lopušekovej za pomoc pri starostlivosti o záhradu
p. Matejovi Zámečníkovi za pomoc pri tvorbe náučných tabúľ
p. Anne Zámečníkovej za prácu a pomoc pri realizácii bylinkovej
špirály
p. Michalovi Orolinovi, Jánovi Jakubčovi, Jánovi Jurčíkovi za práce pri
oreze stromov, kosení a príprave dreva
p. Ondrejovi Krúpovi za pomoc pri manipulácii dreva
p. Jozefovi Krúpovi za zoštiepkovanie dreva v záhrade
p. Petrovi Pavličkovi za výkopové práce
p. Martinovi Šelengovi za pomoc pri dodávke a osadení čerpadiel a
hadíc
p. Jánovi Jurčovi za pomoc pri realizácii jazierok
p. Michalovi Liptákovi za realizáciu stojana na bicykle
p. Jánovi Mirkovi za pomoc pri materiálno technickom vybavení

• Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

Učitelia Nemcovci: Učiteľ musí deti nadchnúť
Rodinný archív

Monika Sasaráková

Manželia Gabriela Nemcová a Ján
Nemec sa do „učiteľskej bytovky“
v Spišskom Bystrom vo veku 20 a
24 rokov nasťahovali pred 60 rokmi. Rok po tom, čo vznikla terajšia
škola. Mladí absolventi Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity prišli po krátkej skúsenosti
v základnej škole v Košických

Hámroch, ktoré boli zaplavené na
účely výstavby priehrady. Rodáka z Podspád to ťahalo späť pod
Tatry, a tak si z dvoch možností –
Ždiar a Kubachy – vybrali konečné
pôsobisko. „Keď nás terajší pán
riaditeľ Bonk uvidel, veľmi sa
potešil – vraj dvaja mladí ľudia,
toto som potreboval – a tak nás

poprosil, aby sme učili telesnú
výchovu. Celé to prebiehalo na
chodbách, ale potichu, aby sme
nevyrušovali vyučovanie,“ spomína na začiatky dáma, ktorá tento
rok oslávila životné jubileum 80
rokov. Žiakov sa im podarilo dostať aj na spartakiádu v Prahe,
na ktorú spolu s nimi vždy radi

spomínajú.
Veľmi rýchlo sa v rozhovore dostaneme k téme dnešných detí.
„Kedysi boli celkom inakšie, oveľa
skromnejšie a učiteľov si vážilli“, myslí si bývalá slovenčinárka
a učiteľka výtvarnej výchovy.
Manžel jej však oponuje, veď
podľa neho sú deti stále tie isté.

