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Investičné projekty obce 2020/2021
December so sebou prináša už tradične
čas, kedy mnohí z nás zvyknú bilancovať
uplynulý rok. Iné to nie je ani v živote obce
a práve z tohto dôvodu by sme Vás radi informovali o investičných akciách, ktoré sa
nám podarilo počas roka 2020 zrealizovať
a taktiež by sme Vám radi poodhalili, čo pre
Vás chystáme v roku 2021.

Prístavba škôlky
Azda tým najvýznamnejším projektom,
ktorý sme počas uplynulého roka realizovali bola „Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“ v
celkovej hodnote 320 005,61 EUR, ktorý
bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom tohto projektu, tak ako to napovedá už jeho názov,
bolo vytvorenie potrebných kapacít v
materskej škole, ktoré dlhodobo absentovali a rovnako tak aj modernizácia jej
materiálno-technického vybavenia. Mgr.
Marián Luha, starosta obce o projekte
povedal: „Osobne som veľmi rád, že sa

nám podarilo uspieť v tejto výzve a priniesť tak do obce nemalé finančné prostriedky, ale hlavne som nesmierne rád, že
sme po viac ako troch rokoch dotiahli celý
projekt do úspešného konca. Každé euro,
ktoré investujeme do našich detí, považujem za dobre investované verejné zdroje
a teším sa, že sme opäť mohli zveľadiť a
zatraktívniť našu školu.“ Súčasťou tohto

projektu je taktiež nákup materiálno technického vybavenia v celkovej hodnote 17 486,40 EUR, ktorý bude taktiež
realizovaný z dotácie Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. V súvislosti s materskou školou obec zrealizovala aj ďalšie
vyvolané investície, a to vzhľadom na skutočnosť, že sa jednalo o prístavbu novej
budovy k pôvodnému objektu materskej
školy a na odporúčanie projektanta bolo
potrebné zrealizovať projekt: „Strecha
spojovacej chodby ZŠ“ v celkovej výške
14 526,- EUR, ktorého predmetom bolo
riešenie tepelnej izolácie strechy a realizácia tesárskych a klampiarskych konštrukcií spolu s krytinou. Nemenej dôležitou
investíciou bola taktiež projekt „Chodba základnej školy – Spišské Bystré“,
kde došlo ku komplexnej rekonštrukcii
spojovacej chodby základnej školy s materskou školou, a teda boli realizované
búracie práce, elektromontážne práce,
úpravy povrchov, malieb, náterov a mnoho iného v celkovej výške 41 813,26 EUR.

Modernizácia
zariadenia školy
Investície v základnej škole však týmto nekončia. Obci sa podarilo taktiež získať finan-
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čné prostriedky z Ministerstva školstva vedy
a výskumu SR na riešenie havarijného stavu
starých atmosférických kotlov nachádzajúci sa
v objekte základnej školy, ktoré boli nie len technologicky, ale aj morálne zastarané, a to výmenou za moderné kondenzačné typy kotlov spolu s realizáciou príslušnej technológie. Projekt
„Kotolňa v budove ZŠ s MŠ Spišské Bystré“
bol v celkovej hodnote 59 078,17 EUR. Ďalšou
investíciou, ktorá bola v uplynulom roku v areáli základnej školy zrealizovaná, bola „Športová
plocha obce“ v celkovej hodnote: 20 989,50
EUR, kde obec bola úspešná a získala dotáciu
Úradu vlády Slovenskej republiky na tento projekt a zrealizoval sa vďaka nemu nový povrch
starého volejbalového ihriska spolu s oplotením.

Infraštruktúra obce

Už v minulom čísle sme Vás podrobnejšie informovali o ďalšej, z pohľadu dopravno – bezpečnostnej situácie významnej investícii, a to
„Chodník na ulici Michalská - Spišské Bystré“,
s celkovými nákladmi vo výške 42 009,60 EUR.
Obec tento rok nezabudla ani na tých najmenších obyvateľov našej obce a v lokalite
Kamenec sa nám vďaka podpore Úradu vlády
Slovenskej republiky podarilo zrealizovať projekt „Detské ihrisko“ v celkovom investičnom
náklade 14 715,- EUR. Predpokladáme, že otvorenie detského ihriska bude na jar budúceho
roka, ako náhle to pandemické a poveternostné
podmienky dovolia.

Kultúrny dom

Téma, ktorá však všetkých asi najviac zaujíma,
je investičná akcia „Kultúrny dom – prístavba a nadstavba budovy súpisné číslo. 395“,
ktorej celkový investičný náklad je vo výške
1 132 553,25 EUR. Ako iste všetci dobre vieme,
rok 2020 nie je vďaka pandémii ochorenia
COVID-19 úplne štandardným rokom. Zhotoviteľ diela neustále naráža na problémy

s dodávkami jednotlivých materiálov a tovarov, ktorých dodacie lehoty sa z dôvodu
vyššej moci nepri merane naťahujú, avšak
tieto sú nevyhnutne dôležité pre riadne
dokončenie celého diela. Rovnako tak sa
vyskytlo niekoľko prípadov, kedy niektorí jeho zamestnanci museli absolvovať
domácu karanténu, a tak sa dostávame
do uzavretého kruhu. Žiaľ, ani pri zachovaní maximálnej miery opatrnosti, nikto
z nás v čase, kedy sa podpisovala zmluva
o dielo, nemohol predpokladať, že takéto
niečo sa vyskytne. Práve z tohto dôvodu
sa koncom mesiaca november uskutočnilo
veľké pracovné stretnutie za účasti starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcov zhotoviteľa, projektanta a
stavebného dozora, za účelom stanovenia
konečného termínu dokončenia diela po
zohľadnení všetkých objektívnych skutočností, ktoré sme popísali vyššie. Termín,
ktorý bol schválený na tomto stretnutí,
je 31. marec 2021, avšak za podmienky
predĺženia celkovej záručnej doby na dielo
o šesť mesiacov na šesťdesiatšesť mesiacov. Ostáva nám len veriť, že žiadne ďalšie
nepredvídateľné okolnosti už nenastanú a
my sa budeme môcť tešiť na nový, dôstojný kultúrny stánok v obci.

Pripravované
projekty
I napriek tomu, že rok 2020 bol rokom
zmien vo vrcholovej politike a taktiež
bol veľmi výrazné poznačený pandémiou COVID-19, nepoľavujeme v našej
snahe a intenzívne pracujeme na dotiahnutí aktuálne pripravených projektoch,
ako je „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Spišské Bystré“ v sume 174
361,38 EUR, kde v súčasnosti čakáme na
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výsledky prebiehajúcej kontroly verejného
obstarávania na riadiacom orgáne, alebo
projekt „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska - Zelené obce Slovenska“ v
hodnote: 16 388,11 EUR, kde čakáme na
podpis zmluvy. Okrem iného sa taktiež
obci podarilo zaradiť projekt vybudovania
okružnej križovatky na ceste III. triedy do
plánu priorít Prešovského samosprávneho
kraja pre rok 2021 s tým, že tento by mal
byť zrealizovaný najneskôr v roku 2022.

Mgr. Marián Luha, starosta obce: „Uplynulý rok

bol pre našu obec veľmi náročný, pandémia
ochorenia COVID-19 zasiahla každú jednu oblasť
života obce a samozrejme aj investičné akcie. Skomplikovala taktiež jed notlivé procesy
pri kontrolách na riadiacich orgánoch pri projektoch podporených z európskych peňazí, v
omeškaní sú niektoré dodávky tovarov, služieb,
materiálov, mnoho ľudí bolo v karanténe, niektoré spoločnosti dokonca nevyrábali. I napriek
tejto ťažkej situácii som však rád, že sme udržali
trend, ktorý sme nastolili v minulosti a darí sa
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sa nám získavať pre obec finančné dotácie či už z rozpočtu Slovenskej republiky,
alebo rozpočtu Európskej únie, aj keď je
za tým neskutočné množstvo práce a
vybavovania. Pevne verím, že v budúcom
roku sa nám podarí zapojiť do výziev na
nákup kompostérov do každej domácností
a rovnako tak by ma veľmi potešilo, keby sa
nám podarilo kúpiť obecný traktor spolu s
príslušenstvom.“
• Juraj Peťko, OcÚ

Vykupovanie pozemkov na Vodárenskej
Obec môže na poplatkoch zaplatiť až 40 000 EUR
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.04.2018,
uznesením č. 32/2018/13 schválilo výkup pozemkov na ulici
Vodárenskej o celkovej výmere
1 907 m2 . Hlavným cieľom tejto
aktivity je majetkovo právne usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom a následná realizácia
projektu „Technická infraštruktúra pre IBV Vodárenská ulica
– Spišské Bystré“, predmetom
ktorého je umiestnenie komunikácie a inžinierskych sietí, a teda
vodovodu, kanalizácie, plynovo-

du, telekomunikačných vedení
a preložka elektrického vedenia.
Do dnešného dňa sa obci podarilo
vykúpiť 256,86 m2 , čo je necelých
15% z vyššie uvedenej celkovej
výmery. Žiaľ, celý proces vykupovania komplikuje veľký počet
vlastníkov, ktorých je až 653,
a taktiež skutočnosť, že mnohí
vlastnia len veľmi malé výmery.
Vzhľadom na skutočnosť,
že od 1. marca 2021 dôjde
k zmene legislatívy a bude
potrebné realizovať každý
jeden vklad samostatným ko-

naním spolu s uhradením
správneho poplatku vo výške
66 EUR, týmto vyzývame
všetkých vlastníkov pozemkov
na Vodárenskej ulici k súčinnosti. V nasledujúcich dňoch a
týždňoch Vás budú kontaktovať
zamestnanci obecného úradu
s ponukou na usporiadanie vlastníckych práv k danému pozemku
tak, aby sme stihli do 1. marca
2021 zrealizovať čo možno najväčší počet vkladov. Zrealizovaním vyššie uvedeného projektu
dôjde k zvýšeniu hodnoty po-

Výskum odhaľuje
nové skutočnosti
Ambíciou každého autorského
kolektívu, ktorý sa podieľa na
príprave vydania obecnej monografie, je posunúť poznanie na
vyššiu úroveň. Skrátka, neopakovať známe skutočnosti, ktoré
si má možnosť čitateľ pozrieť v
doteraz vydaných publikáciách.
Rovnaká zásada sa uplatňuje aj
pri príprave vydania monografie
obce Spišské Bystré. Autori pri
písaní dbajú na to, aby historické
fakty nielen konštatovali, ale ich
dali aj do širších súvislostí a čitateľovi ich vysvetlili. Zároveň je
evidentná snaha podávať ich zrozumiteľným jazykom. Už doteraz
spracované časti ukazujú, že kniha prinesie viacero zaujímavých a
doteraz neznámych faktov. Čitateľ
sa okrem iného dozvie, aké sídla
stáli v susedstve Kubách v období
stredoveku, aké prírodné názvy sa
vtedy vyskytovali v okolí, či ako to
bolo s históriou obce pred prvou
písomnou zmienkou (1294).
Z obdobia stredoveku sa o Kubachoch zachovalo pomerne málo
písomných prameňov, keďže sa nezachoval archív štiavnického opát-

stva, no trpezlivé hľadanie ďalších
dokladov prinieslo svoje ovocie.
Ukázalo sa totiž to, že pre poznanie
minulosti obce bolo potrebné
zamerať pozornosť predovšetkým na rod Stojanovcov, ktorý v
druhej polovici 13. storočia stál
pri jej vzniku. Podrobným výskumom písomností vzťahujúcich sa
na zaniknutú stredovekú osadu
Stojany sa podarilo významným
spôsobom obohatiť poznanie dejín Kubách. A kde v stredoveku existovala dedina Stojany? Dnes už
jej polohu pripomínajú iba základy
zaniknutého Kostola sv. Antona pustovníka. Tie sa nachádzajú
neďaleko cesty, ktorá vedie z Popradu smerom na Hozelec. Druhým
sídlom, s ktorého históriou sa oplatilo zoznámiť sa bližšie pri tvorbe
monografie Kubách, je Hranovnica.
Výskum dejín Kubách bude
pokračovať aj v ďalšom roku a
je predpoklad, že prinesie nové
poznatky rovnako z mladších období.

• Mgr. Miroslav Števík, historik a
spoluautor monografie

zemkov v danej lokalite, čo je
jedným z benefitov pre obyvateľov našej obce. Žiaľ, toto
nie je možné zrealizovať, pokiaľ
obec nie je vlastníkom pozemkov pod cestou. Taktiež by sme
Vám radi pripomenuli, že ak by
obec chcela vykupovanie realizovať po 1. marci 2021, zaplatí
len na správnych poplatkoch cca
40 000,- EUR, čo je pre lepšiu
predstavu hodnota investičnej
akcie: „Chodník na Michalskej ulici“.

• Juraj Peťko, OcÚ

Zaujímavosti
zo starých matrík

Asi najrozšírenejším rodom v Kubachoch sú Vitkovci. Najstarším známym členom tohto klanu bol Ján (Joannes) Vitko,
ktorý je prvýkrát zaznamenaný v urbárskom súpise z roku
1657. Narodil sa pravdepodobne okolo roku 1630. V neskorších rokoch je zaznamenaných 7 ďalších nositeľov tohto
mena - Vavrinec, Jakub, Ján, Juraj, Matej, Matúš a Pavol. Je
veľmi pravdepodobné, že boli synmi zakladateľa rodu Jána a
aj preto sa rodina tak rýchlo rozrástla.
Aby bolo možné medzi jednotlivými členmi rodiny rozlišovať,
začali potomkovia používať rôzne prímena a prezývky, ktoré
sa neskôr zmenili na regulárne priezviská. Tak sa od Vitkovcov
oddelili Chmurovci (potomkovia Martina, nar. okolo 1699) a
Kubičkovci (potomkovia Jakuba, nar. 1708). Od Chmurovcov
sa potom oddelili Králikovci (potomkovia Jakuba, nar. 1749)
a od Kubičkovcov Vitkajovci, ktorí sa okľukou vrátili k pôvodnému menu, iba v pozmenenej (hungarizovanej) podobe. Na
prvom obrázku je sken urbárskeho súpisu z roku 1657, kde je
zakladateľ rodu zapísaný ako Ivan Vidkuv. Na druhom obrázku
je urbársky súpis z roku 1675, kde je jeho meno zapísané ako
Joannes Vidkov.
•or

SAMOSPRÁVA

František Knežník

člen komisie financií a rozvoja obce
člen komisie výstavby a životného prostredia
člen komisie kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí
I napriek tomu, že rok 2020 bol z
pohľadu samosprávy veľmi ťažký,
veď všetci dobre vieme, čo sa
okolo nás robí, veľmi ma teší, že
sa nám podarilo realizovať chodník na Michalskej ulici, ktorý bol
jednou z mojich hlavných priorít
pre rok 2020. Som presvedčený,
že sa nám takto podarilo elimi-

novať jedno, z pohľadu dopravno
– bezpečnostnej situácie, kritické
miesto v našej obci. Na druhej
strane však nebudem tajiť nespokojnosť s priebehom a realizáciou prác na kultúrnom dome,
ktorý už mal byť dávno hotový.
V tejto veci sme už s ostatnými poslancami podnikli kroky

Ing. Pavol Poracký
člen komisie na ochranu verejného záujmu
člen komisie financií a rozvoja obce
člen komisie výstavby a životného prostredia
člen komisie kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí
Moje plány, ktoré som si ako poslanec obecného zastupiteľstva
dal, sa mi darí napĺňať len veľmi
ťažko. Nie sú však neriešiteľné.
Cesta Vodárenská sa pomaly, ale isto vykupuje. Privítal by
som väčšiu ochotu vlastníkov
pozemkov predať resp. vymeniť
pozemky pod cestou. Cesta je v
dezolátnom stave. Sčasti si za to
môžeme aj my sami, obyvatelia
Vodárenskej, pretože stále niektorí nepochopili, že odtoková
priekopa okolo cesty neslúži ako
smetisko, kde sa možno zbaviť
odpadu. Končí tam pokosená tráva, lístie, plasty a podobne. Priekopa pri povodniach, inak nemožno nazvať prívalové dažde a
zrážky s nimi spojené na Vodárenskej, nestíha odoberať vodu pre
zanesenie už spomínaným odpadom. V minulosti boli vybudované
zemné odrážky na vodou, no
nikoho ani len nenapadne, až na
svetlé výnimky, prečistiť si priekopu pred domom. Ťažké srdce
mám aj na obyvateľov SNP ulice,
ktorí si mýlia Vodárenskú ulicu
so zberným dvorom. Mali by si
konečne uvedomiť, že tam žijú
ľudia, ktorým sa nepáči pálenie
odpadu „za stodolami“, čo má v
Kubachoch bohatú tradíciu. Je
to hlavne na jar a na jeseň, kedy
sa čistia záhrady. Treba však

priznať aj problém s bioodpadom,
ktorý sa tvorí na každej záhrade.
Kubachy nemajú zberný dvor,
hoci mohli ho mať už dávno. Absentuje aj technika, ktorá by tento odpad zvážala. Ľudia by si jednoducho bioodpad uložili do vriec
a v určitom termíne by sa odpad
pozbieral a skompostoval na
zbernom mieste. Obec má zámer
vybudovať zberný dvor. Ale to
asi ešte chvíľu potrvá. Dovtedy
si ľudia musia pomôcť tak ako
napríklad ja - všetok bioodpad
kompostujem na svojom dvore.
Kompost používam vo vlastnej
záhrade.
K otázke životného prostredia
ešte dva postrehy. Stále sa nájdu jednotlivci, ktorí si mýlia potok
so smetiarským autom. Škoda, že
toho roku nám nevyšla akcia čistenia potokov v obci. Do budúcna
bude nutné takéto akcie zorganizovať častejšie vzhľadom na
neubúdajúce množstvo odpadu
v potokoch. Druhý postreh, ktorý
ma trápi, je separovanie odpadu
cez komín. Dá sa presne vidieť
resp. cítiť, kto práve separuje
plasty, resp. odpad, ktorý vzniká
napr. pri stolárskej výrobe. Sú
dni, kedy sa fakt nedá vyvetrať
dom. Pre tých, ktorí nepochopili
separáciu odpadu, rád vysvetlím.
Do budúcna mi ostáva plán ešte
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smerujúce k zlepšeniu situácie,
aj keď bolo potrebné zohľadniť
súčasné objektívne okolnosti.
Všetky aktivity by nebolo možné
zrealizovať bez pracovníkov
obecného úradu, ktorí si podľa
mňa plnia svoje povinnosti veľmi
dobre, za čo im patrí moje
poďakovanie.
Osobne si myslím, že rok 2021
bude ešte ťažší, ako bol uplynulý
rok, pretože sa naplno prejavia
ekonomické dôsledky všetkých
vládnych opatrení, čo bude mať
dopad aj na našu obec. Bol by

som však nesmierne rád, keby
sa nám podarilo zrealizovať
chodníky na ceste III. triedy
smerom na Kravany a rovnako
tak aj druhú etapu chodníka na
Poprad. Práve toto bude aj mojou prioritou pre rok 2021. Taktiež by som sa opäť rád venoval
zlepšovaniu podmienok našich
detí v škole, kde sa nám uplynulý
rok jasne ukázal pozitívny trend
pod vedením pána riaditeľa a
spoločnými silami sa nám tak
darí vytvoriť z našej školy jednu
atraktívnu vzdelávaciu inštitúciu.

založiť ochotnícke divadlo.
Kultúrny dom finišuje s realizáciou, tak hádam na budúci rok
niečo naskúšame.
Som veľkým fanúšikom hokeja,
korčuľovania vôbec, tak by som
chcel v spolupráci so školou pripraviť podklad pre stabilné miesto, kde by sa každoročne postavilo klzisko.
Mojím plánom je aj zabezpečiť
vyššiu bezpečnosť pre deti, ktoré
navštevujú školu resp. materskú
školu. Myslím si, že je nevyhnutné
riešiť dopravnú situáciu pred
materskou školou vzhľadom
na to, že priľahlé parkovisko je
v tesnej blízkosti cesty. Dokončili
sa prechody pre chodcov pred
školou, avšak bolo by potrebné
znížiť dovolenú rýchlosť pomocou dopravnej značky na 20
km za hodinu. Bolo by potrebné
osadiť radar pri vstupe do obce
od Hranovnice.
Ďalej by bolo potrebné určiť parkovanie pre zamestnancov školy
resp. škôlky tak, aby nestáli pred
materskou školou. Parkovisko
pred materskou školou by malo
slúžiť len ako miesto pre zastavenie vozidla na čas odovzdania

resp. vyzvihnutia detí do škôlky.
Deti vychádzajúce zo školského
dvora sú ohrozené vozidlami,
mi, ktoré idú po obci v lepšom
prípade 50 km/h, avšak ani pri
dodržaní predpísanej rýchlosti nemá vodič šancu vozidlo
zastaviť. Apelujem na rodičov,
ktorí nemusia ísť autom s deťmi
do školy, aby tak nerobili, zbytočne vystavujú riziku svoje, ale
aj cudzie deti.
Veľmi ma mrzí aj otázka futbalového ihriska. Môj návrh
postaviť ihrisko pri škole sa
nestretol s pochopením, avšak
verím, že do budúcna sa to podarí. Osobne si myslím, že ihrisko
pri škole má obrovský potenciál
vzhľadom na možnosti otvárania športových tried. Keď sme
pri škole, ktorá má teraz výrazne
vyšší kredit ako v minulosti, treba
si položiť otázku kapacity školy
pre žiakov z iných obcí. V susedných obciach sú kapacity škôl
naplnené, a preto by bolo vhodné
využiť dopyt po umiestnení žiakov v našej škole z okolitých obcí.
Ak by bol dopyt dostatočný, bolo
by múdre uvažovať aj o zvážaní
detí školským autobusom.

Ing. Martin Lavko st.

predseda komisie výstavby a životného prostredia
člen komisie financií a rozvoja obce
Aktívne sa zapájam do realizácie
stavieb v obci, či už skúsenosťami, alebo odbornými vedomosťami. Pre rok 2021 je dôležité mať
dostatok finančných prostriedkov na chod obce a zabezpeče-

nie priorít - odpratávanie snehu,
odvoz odpadov a podobne. Ak
budeme mať dostatok financií aj
na investície, tak určite som za
chodníky v lokalite Kamenec.
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Bali sme śe žandarof
Teras naše dzeci radzi pozeraju horor v televizore a mi ket
sme rostli, ta sme mali horor na
dzenom poratku. Ras chodzili
žandare po dzedine, ket hľadali
palenku - samohonku, čo sebe
ľudze palili. Druhi raz pre domacu zabijačku, že chto zabiol sviňu
na čierno. Potom za kontigentom
a fše dačo hľadali, začo bi ľudzi
poštrofali.
Nam dzecom rodziče nakazali,
nikomu nič nehvarce a neotverajce dzvere nikomu! Ale mi sme
chceli pomahac. Ket som vidziol,
že mac kriju palenku do kurnika
ku kurom, ucekal som ku kresnej povedac, nech aj oni skriju
palenku do kurnika. Ľudze kryli
šitko. Jak zbačili, že už su žandare f dzedzine, jeden druhemu
pres plot odkazovali, že bi se mal
na pozore. Dneska už bi to bulo
ľachši, bo každi ma mobil.
Postrachom bol aj komiňar, bo
ten tieš veľa ľudzi poudaval. Maceri prišli povedac, že uš chodzia.

Stara Kubaska figľovna pjesnička...
F Ščerbačkovej uličke povedal som Haničke,
žebi prišla s kudzeľu po obedze v nedzeľu,
žebi prišla ku mne spac, naučim ju tancovac.
a mac, čo teraz s tu zabitu sviňu,
čo je na korice a chlopa net doma
lem dzeci a mali Janičko v koliske?
Mac nestracili duchapritomnosc,
schvatli nož a šitku slaninu z boku
krajali a mi dzeci sme ju davali pot
strožľačik f koliske. Mac slaninu
ešči pozakrivali a položili Janička
na verch. Ket prišli žandare jak
na hotovo, mac sedzeli pri koliske
a kolisali Janika, a ten reval jak
slon. Možno pochopiol, že treba ochranic slaninu. Jak prestal,
mac ho uščipli žebi nezaspal a tak
sme zachranili poživeň, a žandare
odešli. Ras sme mali slaninu skritu na šope v drevenom feršľogu
zakritu zo slamu. Otec sebe buli
otkrojic kus slaniny a zapomli na-

rucac slamu nazat na verch, ftom
prišli žandare a rovno na šop.
Dachto nas obžaloval, že mame
slaninu f slame. Žandare vzali vidly a šitku slamu prerucovali aj na
feršľog. Pri nas stali šitke svate.
Otec poďakovali Panu Bohu, bo
by ich mac buli zabili, že nahali
feršľog otkriti.
Ras komiňar vidziol pri susetke
sviňu na korice. Cetka znali, keľo
bije, bo komiňar se nedal potplacic. Jak odešol, cetka behom do
nas: „Hano ratuj, musim to meso
dadzi spratac, bo mi stari hlavu
rostrepe jak pridze z roboty.“ A
cetka šitko meso ponosili do nas
na pojd. Jak uš prichadzali žandare, mi dzeci sme se skryli pod

posceľ. Žandare zabuchali na ob
lok, mi cicho ani muk, sme neotvorili.
Na druhi dzeň, jak na hotovo,
prišli zas. Mac sedzeli za krosnami
a žandar hvari „Pani môžem ísť
na pôjd pozrieť, čo tam máte?“
Mac s malu dušičku, ale smelo
na neho. „Nech sa im páči, mladý
pán!“
Ta smela reč ho odradzila, ta
nešol, ale po rokoch se maceri
opital? „Pani a kde bola tá sviňa
ukrytá?“ A naša mac mu herdo
odpovedali: „Vet som vam neciganila, naozdaj bula na pojdze a
nie jedna, ale dve.“

•Pavol Bukovinský

Autor použil pri písaní tohto textu„slovenčinu našich starých materí“. Podľa
jazykovedca prof. PhDr. Jozefa Štolca DrSc.
zo susednej Hranovnice je „Kubašančina“ mäkká - nepozná tvrdé y. Patria k nej
aj mäkké sykavky ś,ć,ź,dź (pozri: Slovnik
kubašskeho narečia). Tie v texte naopak nie
sú použité pre jeho plynulejšie čítanie.

Zvyky v Kubachoch (zima)
O
vianočných
zvykoch
v
Kubachoch sa mohli naši čitatelia dočítať pred štyrmi rokmi v
článku pod názvom „Ot Katariny
do Viľiji“, (pozn.red. - vydanie so

spomínaným článkom z decembra 2016 je umiestnené na web
stránke obce) no v skutočnosti

to bolo až po tzv. Mládenky (28.
december). Všetky tieto tradície,
o ktorých máme zachované informácie pochádzajú z medzivojnového obdobia od miestnych
obyvateľov. Bohužiaľ, o tých z
dávnejších čias nemáme zachované žiadne bližšie záznamy. Tento príspevok možno považovať za
doplnok toho predchádzajúceho.
Deň sv. Martina (11. november)
sa vždy spájal s príchodom zimy
a inak tomu nebolo ani v našej
obci kvôli drsným klimatickým
podmienkam. Pranostika „Martin
na bielom koni“ málokedy sklamala. Po sviatku sv. Martina sa začali
dievčatá schádzať na priadky „v
kudzelnej izbe“. V Kubachoch boli
dve takéto kúdelné izby. Jedna
bola „u Adamka“ (Greňa u Ištvánka). Išlo o malú izbičku, v ktorej
bývala stará žena – chudobná
vdova, pastierka husí. Dovolila,
aby sa u nej schádzala mládež

Kronika obce

z dolného konca dediny, ktorá jej
na oplátku donášala múku, masť,
slaninu, zemiaky, či petrolej do
lampy. Mladí boli veľmi vynaliezaví, našli si spôsob, ako tieto
veci zadovážiť. Dievčatá sa snažili
zo dvora, či špajze mládencov
niečo „potiahnuť“ a doniesť na
priadky. No nešlo vždy len o potraviny, ktoré dievčatá prinášali,

ale napr. aj reťaze, kolesá z voza
a pod., ktoré bolo treba za peniaze „vykúpiť“. Mládenci z lesa
donášali drevo, ktorým si v izbe
kúrili. Mládež bola veselá, rytmus
života neurčovali sociálne siete.
Druhá takáto izba bola u Ľadnika.
Do kúdelnej izby sa prichádzalo večer okolo piatej. Mládenci
prišli za dievčatami a neraz v ne-

stráženej chvíli im na priadkach
podpaľovali kúdele. Po príchode
mládencov dali dievčatá často
prednosť tancu pred spriadaním.
Na priadky chodili dievčatá od
15. rokov. Keď zvonár ohlásil 9
hodín večer, každý mládenec
odprevádzal domov svoju vyvolenú. Vznikali tu prvé lásky a
ak tomu nebránili majetkové
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pomery, bola z toho svadba. V
tých časoch zohrávali majetky
hlavnú úlohu. Mnohokrát sa stalo,
že rodičia už pripravovali svadbu
svojej Hany s Janom od suseda,
a to nielen preto, že blízko bývali, ale hlavne preto, že role boli
jedna pri druhej. Až po sobáši sa
medza rozorala a z dvoch malých
roličiek vznikla jedna väčšia. Takto sa roličky zväčšovali niekedy na
šírku, niekedy na dĺžku.
Na Ondreja (30. november) sa
dievčatá venovali ľúbostným čarom, keď napr. liali olovo hovoriac:

„Ondreju, Ondreju, na tebe cinu plachtách so zamúčenou tvárou
ľeju, daj mi Bože znać, s kym ja a v rukách im nesmelo chýbať
krídlo z husí. Dôležitú úlohu
budzem spać?
Veštby zamerané na vydaj zohrával „Palesok“, z ktorého

pokračovali aj na Mikuláša (6. december), keď dievčatá chodili ku
potoku triasť vŕby: „Mikluš, Mikluš,
daj mi dobrý muž!“. Niekedy sa
stalo, že od potoka im „na tajnáša“ nejaký huncút odpovedal:
„Dám, dám, ket vy*rám“!“ V našej
obci dievčatá odpočítavali na
plote desať kolíkov, ak mal desiaty
kolík kôru, nastavajúci mal byť bohatý, ak bol olúpaný („holý“) mal
„Ondreju, Ondreju, na tebe cinu byť chudobný.
ľeju, daj mi Bože znać, s kym ja Na Luciu (13. december) lietali
budzem pri oltaru stać? Alebo: po dedine strigy odeté v bielych

strigy schádzali. V ten večer
priadky nepracovali, ale sa zabávali. Jedna stará tetka od Uhrina si takto spomínajú na strigy:

„Nuž či verice a či ňe, ja temu
verim, že strigy buľi a aj su.“ A
ako si ich predstavovali? Nuž
takto: „Idze striga popot oblok

a hvari: „Berem požitok, ale ňe
šitok“ alebo „Idze žobrak popot
oblak, spieva sebe Božske slova“.

K tradíciám učiteľov na Tomáša
(21. december) patrilo pečenie
vianočných oblátok. Tento zvyk
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prešiel v neskoršom období z
učiteľov na fary.
Na Silvestra (31. december) sa
chodievalo pri zvonení zvonov do
kostola „na poklonu“ a pri návrate
domov sa zvyčajne zaklopalo
príbuzným na okno, aby sa im zavinšovalo.
Zvyky našich predkov ukrývajú v
sebe zvláštne čaro – nostalgické
pre pamätníkov a zároveň také
vzdialené pre súčasnú mladú
generáciu. Zo všetkého najdôležitejšie je, že sa nám zachovali, pretože aj prostredníctvom
nich sa môžeme dozvedieť viac o
živote našich predkov.

• Patrícia Šimonovičová

Ako v zime prikrmovať vtáctvo
S prichádzajúcou zimou nastáva aj sezóna prikrmovania
vtákov. Na stromoch či balkónoch sa objavia všetkým
dôverne známe kŕmidla, kde pre vtáky sypeme najrôznejšie pochutiny. Nanešťastie, sú prípady, kedy namiesto
nezištnej pomoci prežiť nepriaznivé podmienky, vtákom
skôr uškodíme. Čo do kŕmidla patrí a čo nie? Ako, kde a
kedy správne prikrmovať vtáky?
V laickej verejnosti sa často vedú polemiky, kedy je ideálne
začať so zimným prikrmovaním vtáctva. Pre odpoveď na
túto otázku je potrebné si uvedomiť, aký účel má samotné prikrmovanie spĺňať. Prikrmovaním sa snažíme pomôcť
prežiť vtákom nepriaznivé zimné obdobie, počas ktorého
majú výrazne zníženú pravdepodobnosť nájsť si dostatok potravy (sneh a ľad k nej zamedzia prístup). Preto
vtáky začneme prikrmovať týždeň až dva pred výrazným
znížením teploty alebo nasnežením, aby si na kŕmidlo navykli a pri zhoršení podmienok vedeli, kde ich čaká pomoc.
V našich končinách sa dá koniec novembra až začiatok decembra považovať za ideálny čas, kedy začať prikrmovať.
Kde kŕmidlo umiestniť? Ideálne umiestnenie neexistuje.
Potrebné je, aby bolo kŕmidlo aspoň čiastočne chránené
pred dažďom, vetrom a snehom (strieškou a ideálne
dvoma oproti stojacími stenami). Kŕmidlo môžeme dať
na strom v záhrade alebo na balkón, pričom ho musíme
zabezpečiť tak, aby sa k nemu nedostali mačky, ktoré kŕmiace sa vtáky lovia.
A napokon to najpodstatnejšie - čo máme do kŕmidla
sypať? Vtáky ako potravu v zime vyhľadávajú hlavne semená, a to s čo najvyšším obsahom olejov a tukov. Ideálnym krmivom sú nelúpané slnečnicové a konopné semienka pre v lete hmyzožravé vtáky ako sýkorky, brhlíky,
kôrovníky, mlynárky či stehlíky. Glezgy a hýle slnečnicou
tiež nepohrdnú, no najradšej majú jablká alebo jarabinu,
ktoré sú aj výlučnou potravou pre drozdy a vzácnych severských hostí - chochláčov.
Obsah kŕmidla môžeme spestriť pridaním vylúskaných
vlašských orechov či celých lieskových orieškov pre
sojky a orešnice. Ak by ste na kŕmidle radi pozorovali
charizmatické hrdličky, nalákate ich pridaním zrna. Avšak,
pri všetkých typoch krmiva je podstatné, aby nebolo
pražené, solené, ochutené, či inak chemicky upravené.
Pre vtáky by takáto pomoc v ťažkých zimných mesiacoch
mohla skončiť aj úhynom. Jednotlivé druhy, ktoré vaše
kŕmidlo navštívia, môžete určovať (podľa atlasu alebo internetu: napr. atlas.vtaky.sk/atlasvtakov.php) a tvoriť zoznamy pozorovaných druhov na kŕmidle.

Matej Zámečník

Rád by som povzbudil všetkých čitateľov, aby kŕmidlo či už na balkón alebo
záhradu vyvesili a niečo doň aspoň v tých najchladnejších dňoch nasypali.
Vtáky sa vám istotne odmenia pestrým divadlom počas krátkych zimných dní
alebo počas jari, ktorej sa aj s vašou pomocou dožijú, kedy vám pomôžu na
oplátku ochrániť úrodu pred škodcami.

• Matej Zámečník.

Autor študuje na Prírodovedeckej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 2019 na
svojom 8. celoštátnom kole biologickej olympiády získal priamy postup na medzinárodnú biologickú
olympiádu Genius Competition v USA, ktorej sa kvôli pandémii v roku 2020 nemohol zúčastniť. Venuje
sa biológii, ornitológii, fotografovaniu, turistike a cestovaniu.
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Plošné testovanie ukázalo viac než
len počty chorých

František Kováčik

František Kováčik

František Kováčik

Celoslovenská operácia Spoločná
zodpovednosť ukázala okrem
rozsahu pandémie v našej obci
ešte niečo možno z dlhodobého
hľadiska podstatnejšie – zistili
sme, že ak je to potrebné, vieme
si pomáhať, byť solidárni a spolupatriční. A to nie je vôbec málo.
Najviac to dokázal viac ako
30-členný tím dobrovoľníkov ľudí, ktorí venovali svoj čas, pohodlie a bezpečie pre iných. „Do

vyvíjala maximálne možné úsilie, aby celé testovanie prebehlo
plynulo a bez komplikácii, aj keď
ešte deň pred prvým testovaním
bolo veľmi veľa nezodpovedaných otázok. Aj napriek tomu
sa nám podarilo všetko pripraviť
a zabezpečiť,“ povedal Marián

motivácií sa nechať otestovať aj
pre mnohých účastníkov, ktorí
prišli, aby chránili seba aj svoje okolie. Počas oboch víkendov
ľudia väčšinou trpezlivo čakali v
rade, rešpektovali pokyny aj seba
navzájom, bolo cítiť priateľskú
atmosféru.
V neposlednom rade prešli skúškou ohňom aj organizačné
schopnosti obecného úradu,
keď stál pred úlohou zabezpečiť
pomerne komplexnú akciu za rekordne krátky čas len s minimom
informácií a úplne bez predošlých
skúseností. „Aj naša obec sa

zhodnotili Monika Kubová a Petra
Križanová, ktoré pomáhali s administratívou. „Prvý deň testova-

Luha, ktorý sa ako starosta obce
najvýraznejšie podieľal na organizácii akcie v jej prípravnej fáze.

„Zima nám nebola, pán starostímu sme sa prihlásili sami, nik ta nám zaobstaral ohrievače,
nás nežiadal, chceli sme pomôcť“, zabezpečil stravovanie, celkotvrdili dobrovoľníci jednohlasne. vo to veľmi dobre organizačne
Solidarita však bola jednou z zvládol, aj vojaci ho chválili,“

spolupodieľala na celoplošnom
testovaní, a to v rozsahu technicko-materiálneho zabezpečenia
a zabezpečenia administratívnych
pracovníkov vykonávajúcich evidenciu testovaných osôb. Obec

nia bol náročný, ale potom to už
šlo. Ľudia boli zlatí, disciplinovane
všetko dodržiavali. Prekvapili nás,
ako sa zaujímali, či to zvládame,
aj nám napiekli koláče,“ dodávajú.
„Ráno prvého dňa testovania
bolo trochu hektické, nevedeli
sme presne čo nás čaká, ako to
bude prebiehať, no napriek tomu
vládla vcelku pohodová atmosféra. Akonáhle sa proces testovania na ochorenia COVID-19
rozbehol v oboch odberných
miestach, bolo vidno, že všetko
funguje bez komplikácii a v tomto duchu to prebiehalo počas oboch víkendov testovania v našej
obci,“ zhodnotil starosta. „Išla
som do toho, preto, že som chce-

la pomôcť iným a hoci to bolo
náročné, neľutujem to, lebo sme
sme sa tu zišli dobrá partia ľudí.
Prvý deň bol vypätý, museli sme
potlačiť svoje potreby, aby sme
zvládli robiť to, prečo tu sme. Nakoniec aj počet ochranných oblekov bol obmedzený, nechceli sme
nimi plytvať,“ vysvetľuje zdravotníčka Ľuboslava Lopuchová. „Bolo
to najmä časovo náročné. Navyše
sme pracovali s potenciálne infekčným materiálom, každý sa
bojí, každý má doma rodinu...
No je to jedna z možností, ako
pomôcť v tejto situácii - trocha vyselektovať potenciálne
infekčných ľudí – a najmä som
chcela pomôcť obci, ľudom, ktorí
žijú tu – aby sa mohli dať otestovať doma,“ pomenovala svoje

motivácie lekárka Janka Kováčová
Gajanová.
V prvom kole testovania, cez
víkend na prelome mesiacov
október a november, bolo vykonaných 1711 testov, z toho bolo
28, teda 1,64%, pozitívnych. O
týždeň na to sa testovania v
našej obci zúčastnilo 1607 osôb
z toho bolo 11 pozitívnych, čo
predstavuje 0,68%. Relatívne
dobrý výsledok druhého kola
našu obec už nepredurčil do tretieho kola.

túto akciu zvládnuť. Poďakovanie
patrí všetkým zdravotníkom,
administratívnym pracovníkom,
zamestnancom obecného úradu,
dobrovoľníkom, našim hasičom z
DHZO Spišské Bystré za ich ochotu
pomôcť bez ohľadu na riziká,
ktoré boli s testovaním spojené,
za ich nasadenie a kvalitne odvedenú prácu. Ďakujem prideleným
príslušníkom Ozbrojených síl SR
a príslušníkom OR Policajného
zboru v Poprade, rovnako tak by
som chcel poďakovať RKC farnosti Spišské Bystré za sprístupnenie
parkoviska, všetkým anonymným
darcom, ktorý nám prispeli nie
len materiálne, či poskytnutím
občerstvenia pre personál odberných miest, ale dokonca aj
finančnou pomocou. Ďakujem
všetkým dobrým ľuďom, ktorí
nám akoukoľvek formou pomohli
spoločne zvládnuť proces testovania na takej vysokej úrovni.
V neposlednom rade by som sa
chcel poďakovať všetkým vám,
milí spoluobčania, za vašu trpezlivosť a zodpovednosť s akou ste
pristúpili k testovaniu. Dáva mi to
do budúcna nádej, že spoločnými
silami sa nám podarí zdolať každý
problém, no najmä aktuálnu pandémiu a už čoskoro sa naše životy
vrátia do starých koľají,“ povedal

„Dovoľte mi, aby som aj touto Marián Luha.
cestou srdečne poďakoval tým,
• Monika Sasaráková,
bez ktorých by nebolo možné
František Kováčik

Ukončenie prác na projektoch
v školskej záhrade
Jedného veľmi starého pána,
ktorý unavený sadil ovocné stromy, sa okoloidúci pýtali, prečo
ich vysádza, keď je jasné, že sa
určite nedožije ochutnania ich
plodov. Odpoveďou bolo, že ani
on nepoznal tých ľudí, ktorí sadili stromy, z ktorých jedol ovocie
celý život.
Význam tejto myšlienky platí aj
dnes. Deviataci určite neochutnajú z plodov ovocných stromov,
ktoré vysadili v školskej záhrade
túto jeseň, ale po každej práci v
školskej záhrade ochutnali hrušky
zo stromov, ktoré sadili možno
ešte ich starí rodičia či rodičia. Zo
stromov vysadených našimi žiakmi raz budú ochutnávať ich deti a
vnuci. Je to krásny kolobeh života
a som rád, že ani najmladšia generácia tento kolobeh nenarušila.
Teším sa, že školská záhrada v
sebe ukrýva plody starých stromov, prítomnosť nášho úsilia a
prísľub budúcich úrod. Výsledok
spoločnej práce potešil všetkých.
No to najhodnotnejšie, skúsenos-
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ti, novonadobudnuté zručnosti,ktoré naši žiaci získali pri prácach, budú používať celý život.
Všetci žiaci urobili obrovský kus
šľachetnej práce, ktorá tu ostane
pre ďalšie generácie. Ďakujem za
spoluprácu.
Verím, že ďalšou starostlivosťou
a dopĺňaním záhrady o náučné a
oddychové prvky sa nám raz po

darí záhradu sprístupniť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov
obce. Čo môžete vidieť v záhrade
už teraz? Pri vstupe do záhrady
od budovy dielní sme vysadili 50ks ovocných kríkov, vedľa
najstaršieho stromu v záhrade
- majestátnej hrušky s vynikajúcimi šťavnatými plodmi, je
chovateľský kútik s chovom za-
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jacov a sliepok. V rohu záhrady
začína vtáčí náučný chodník
so štyrmi náučnými tabuľami,
ktorýpokračuje okolo južného
oplotenia školy pomedzi ovocné
stromy. Na konci náučného chodníka nájdete pocitový chodník pre
bosé nohy s jemným pieskom,
dunajským štrkom, ktorý plynule
prechádza do vŕbových príbytkov a vŕbového tunela. Záhrade
dominuje drevená učebňa so
skalnou riekou, ktorá odvádza
dažďovú vodu zo strechy učebne
do zádržného jazierka so solárnou fontánou. Vodou z jazierka
polievame dve bylinkové špirály
s liečivými bylinkami. Súbežne so
školou, na mieste sadu so starými
slivkovými stromami, vidíme novovysadené ovocné stromčeky. A
sme opäť pri dielňach, kde naša
krátka prechádzka končí. Aký dlhý
čas v školskej záhrade strávite a
čo sa vám v nej zapáči, záleží len
na vás.

• Štefan Luha, riaditeľ školy

Ako vyzerá popoludnie v školskom klube
V minulosti družina, dnes školský klub detí.
Je jedno s akým názvom, stále je však o
popoludňajšie trávenie času detí v škole
veľký záujem. Najmä pre rodičov, ktorí
majú dlhší pracovný čas.
Deti trávia svoj čas zmysluplne a s kamarátmi. Po vyučovaní si oddýchnu, hrajú
spoločenské hry, skladajú lego, športujú.
Všetky tieto činnosti napomáhajú socializácii a komunikácii medzi deťmi. Každý
deň trávia čas aj vonku. Telesný rozvoj
je pre ne nenahraditeľný a to najmä v
dnešnej dobe.
Okrem hier a oddychu si plnia aj svoje školské povinnosti a pripravujú sa na
vyučovanie. Píšu domáce úlohy, hrajú
didaktické hry, pracujú s detským časopisom, či na interaktívnej tabuli. Nie je na
škodu, ak si prečítajú aj knihu.
Koniec minulého školského roka a začiatok
tohto roka je poznačený pandémiou, ako
všade okolo nás. Aktivity v školskom klube
však fungujú naďalej. Popoludnia v klube
sú rôznorodé – výtvarné, pracovno-technické a prírodovedno-environmentálne.
Všetky aktivity napomáhajú pri rozvoji zručností, schopností a k správnemu
vývoju detí.

• Mária Alžbetkinová
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Je to pre mňa určitý stres, už
aj viacerými mojimi chorobami,
lebo nechcem niečo pokaziť. Celý
deň napríklad pre istotu nejem a
nepijem.
Dlhé roky ste sa venovali v
obci ochotníckemu divadlu,
prakticky odkedy ste sa sem
nasťahovali a k ochotníkom
vás prizval pán Alžbetkin. Momentálne čakáme na dokončenie nového kultúrneho domu.
Ako by podľa vás mala vyzerať
kultúra dnes, v roku 2021?
Určite by sa malo obnoviť ochotnícke divadlo. My starší môžeme
pomôcť, ale myslím si, že sú tu
aj mladší šikovní ľudia, ktorí sú
na to aj pripravení. Všetky formy
kultúry, ktokoľvek čokoľvek prinesie, sú pre dedinu dobré.

Skúsim vám teraz protirečiť,
lebo som zvedavá na váš názor.
Načo je nám kultúrny dom tu
v dedine, keď dnes už nie je
problém ísť za kultúrou do Popradu, Košíc, kdekoľvek?
Kultúrny dom tu v obci má význam preto, aby sa tunajší ľudia
mali kde realizovať, využiť svoj
potenciál. Kubašania majú svoju
špecifickú kultúru, ktorá je iná
ako v okolitých obciach, a to treba v každej dedine rozvíjať.
Angažujete sa aj vo zväze protifašistických bojovníkov. V tejto oblasti sa naša spoločnosť
ešte stále vyvíja rôznymi
smermi – pravicoví extrémisti
nás zastupujú v parlamente,
tento rok na sviatok demokracie, 17. novembra, sa pokúsili

prekrútiť jej myšlienky na
pretláčanie svojich názorov. Čo
to znamená byť dnes antifašistom?
Najmä hovoriť skutočnú pravdu,
neskresľovať, nevymýšľať, historicky dokumentovať. Druhá vec
je vzdať úctu tým, ktorí bojovali
za našu slobodu.
Za obec prednášate smútočné
prejavy počas poslednej rozlúčky so zosnulými v naše obci.
Ako prebieha príprava?
Začal som s tým v armáde. V
dedine poznám veľa ľudí, každý
pohreb je preto pre mňa veľmi
intímny, tých ľudí mám rád a prejav považujem za prejav úcty k
nim. S každou rodinou sa vopred
o zosnulom porozprávam, vyberiem aj báseň, pridám vlastnú

príhodu a nikdy príhovory neopakujem. Každý človek je jedinečný
a taký by mal byť aj ten príhovor.
Okrem všetkých spomínaných
aktivít ste ešte aj členom
zväzu chovateľov (zväz sa zasadzuje o zachovanie genofondu
existujúcich plemien zvierat, najmä hydiny a králikov – pozn. red).
Čo vás motivuje sa venovať
toľkým aktivitám?
Myslím, že to mám v sebe. A majú
to aj moje deti po mne. Snažím
sa zo seba niečo odovzdať. Okolo nás je veľa nešťastia a ak
môžeme niekoho urobiť šťastnejším, prečo nie? Niečo berieme,
niečo by sme mali aj dať – videl
som to tak robiť mnoho ľudí, aj tu
v obci je takýchto ľudí veľmi veľa.

• Monika Sasaráková

Adventný veniec
Anna Šramková

Anna Šramková

Náš Klub dôchodcov nezaháľa svojou činnosťou a aktivitami, ani v tejto dobe. Ako sa už stalo zvykom, členky klubu
dôchodcov pripravili adventný veniec v týždni pred prvou
adventnou nedeľou. Ten následne umiestnili a vyzdobili ako
tradične pred budovou obecného úradu. Jeho posvätenie a
zapálenie prvej adventnej sviečky sa uskutočnilo v nedeľu
29. novembra 2020.
• František Kováčik

Mikuláš na koči

František Kováčik

Všetky deti v obci boli v očakávaní, či aj tento rok dorazí Mikuláš so svojou družinou za nimi. Pár dní pred týmto
sviatkom nám volal na obecný úrad Mikuláš, že on to predsalen vymyslel a príde na koči s koňmi, anjelmi a čertom
a prejde celú dedinu, aby deti navštívili osobne pred ich
domom a odovzdal im sladký darček. Keďže Mikuláš mal k
dispozícii dvoch anjelov, o to príjemnejšie boli stretnutia s
deťmi, ale aj dospelými

„Myslím si, že Mikulášska jazda na koči mala svoje čaro,
deťom bolo vidieť radosť v očiach, keď sme sa pri nich
zastavili“, uviedol anjel Denisjel. To, že tento rok bol Mikuláš
iný ako po minulé roky, ste sa mohli osobne presvedčiť v
uliciach obce. „Toľko radosti a detskej úprimnosti som už

dlho v jeden deň nezažil, človeka to dobilo neskutočnou
energiou a vrátil som sa späť do detských čias,“ úprimne

dodal anjel Janajel. Sme radi, že sa Mikulášska jazda na koči
vydarila, ďakujeme Mikulášovi a jeho pomocníkom za skvelo odvedenú prácu a tešíme sa už teraz na stretnutie v
budúcom roku!
• František Kováčik

František Kováčik
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