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MOŽNOSTI ZBERU ODPADU
Naším spoločným cieľom je okrem čistejšieho životného prostredia aj
znižovanie poplatkov za odvoz a spracovanie odpadov. To sa dá dosiahnuť
zvýšenou mierou recyklácie a celkovým znížením tvorby odpadu.
Prístup individuálnych domácností k zberu odpadov je v tomto prípade
kľúčový. Obec však súbežne musí mať snahu vytvoriť k zberu ideálne
podmienky. Ako k tomu pristupuje?

Triedený zber
komunálneho odpadu
Obec na pravidelnej báze okrem
komunálného odpadu (KO) zbiera
vrecovým systémom zberu aj
zložky KO - papier, plasty, sklo a
kovy.

Mobilný zber odpadov
Niekoľkokrát do roka formou
mobilného zberu umožňuje obyvateľom obce zbaviť sa nebezpečného odpadu, elektroodpadov.

Jarné a jesenné
upratovanie
Dvakrát ročne prebieha tzv.
upratovanie, pri ktorých sa do
veľkoobjemových
kontajnerov
zbiera objemný odpad (napr.
kusy
nábytku
a
obdobné
predmety, ktoré sa nezmestia do
zberných nádob KO a nepatria k
materiálom, ktoré sa zbierajú
špeciálne) a biologicky rozložiteľný odpad predovšetkým zo
záhrad či z okolia obce.

Zber kuchynského
odpadu
Kuchynský odpad je všetok
kuchynský či reštauračný odpad,
rastlinného aj živočíšného pôvodu.
Na takýto spracovaný odpad,
vrátane použitého oleja, bude na
obecnom kompostovisku určená
špeciálna nádoba.

Obecné
kompostovisko
Od začiatku roka má obec povinnosť zbierať biologicky rozložiteľný
odpad. Podstatnú časť tohto
odpadu (okrem napr. tepelne
spracovaného kuchynského odpadu) tvoria aj kompostovateľné
materiály. Pre obyvateľov, ktorí
nemajú možnosť kompostovať
doma, obec od začiatku apríla do
konca
novembra
umožňuje
priniesť bio odpad na obecné
kompostovisko
za
záhradou
Základnej školy. Vytvorený kompost bude použitý pri výsadbe,
údržbe zelene na verejných
priestranstvách.

Záchytné konštrukcie
v potokoch
Napriek tomu, že sa v obci zbiera a
separuje
odpad,
množstvo
odpadu končí v potokoch. Obec
preto v januári skúšobne umiestnila záchytnú konštrukciu na potok
Bystrá.

Plány do budúcnosti
- vybudovanie zberného dvora
- zavedenie množstvového zberu
odpadu
- osveta a činnosti smerujúce k
zníženiu odpadu a ochrane životného prostredia.
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40 vriec z Bystrej
V
súvislosti
s
ochranou
životného prostredia
bola na toku potoka Bystrá pred
zimou
osadená
zádržná konštrukcia na zachytávanie
odpadu.
Obec
pristúpila k tomuto kroku, keďže
sa pravidelne vo
vode
objavuje
odpad, ktorý tam
absolútne nemá
čo robiť. Vďaka tomuto opatreniu sa
podarilo vyzbierať
z vody viac ako
40 vriec rôzneho
typu odpadu ako
napríklad
plast,
sklo, drevo dokonca aj koberce,
mechy s tuhým komunálnym odpadom.
V prípade, že budete svedkom
akéhokoľvek znečisťovania životného prostredia, kontaktujte prosíme obecný úrad. Obec
bude naďalej aktívne pokračovať
v týchto opatreniach proti
znečisťovaniu životného prostredia. Preto pevne veríme že aj vy,
obyvatelia našej obce, sa pridáte
k tomuto „behu na dlhé trate“.
Ak nám epidemiologická situácia
dovolí, v čo pevne veríme, máme
v pláne zorganizovať spoločnú
brigádu čistenia obce od odpadkov a tak ako tradične aj jarné
upratovanie obce, ktoré sa koná
každoročne ku dňu Zeme.

Je zarážajúce, že v obci sa pravidelne vykonáva zber odpadu, no
aj napriek tomu majú niektorí
„ochrancovia prírody“ stále potrebu znečisťovať nielen tok, ale
aj napríklad verejné priestranstvá
a prírodu.
„Príroda je jediná kniha, ktorá
na všetkých stránkach ponúka
zaujímavý obsah.“ Aby sme mali
toho obsahu stále dostatočné
množstvo a ostalo by ho dosť aj
pre nasledujúce generácie, bolo
by dobré zmeniť a prehodnotiť
individuálne svoj postoj k životnému prostrediu.

• František Kováčik

Ako sme kreatívne recyklovali odpad s deťmi
Toto je len jeden príbeh z
mnohých, keď sa skupinka
mladých nadšených ľudí rozhodla
vo svojom voľnom čase pomôcť
s riešením problému, ktorý nás
trápil: odpad a znečistené prostredie. Už roky sme sa ako jednotlivci zaoberali zdravším a
ekologickejším životným štýlom,
no aktivita jedného (#projektpodchod) nás spojila a mohli
sme začať tvoriť veci spoločne.
Z vlastných nákladov a vo voľnom čase sme sa začali zaoberať zveľaďovaním prostredia,
šírením ekologického povedomia
a tvorením priestoru pre tvorivú
a komunitnú, ekologickú činnosť.
Približne pred dvoma rokmi prišiel

zlom. V našom centre
kreatívnej recyklácie
v Poprade (predtým
Arthouse) nás navštívil
kamarát, ktorý vyučuje rómske deti v Lomničke. Informoval nás
o vážnej situácii s
odpadom. Hovoril tiež
o bobrovi, ktorý si
tam dokonca postavil
30 metrovú hrádzu
z plastov a dostal sa
“až” do televíznych
novín. Spoločne sme
naplánovali prvý workshop, ktorý by ukázal deťom že znova využiť. Proces pretvára- (up - smer hore). Nešli sme tam
veci, ktoré bežne vyhadzujú nielen nia odpadu na niečo užitočnej- s úmyslom veľkých zmien, lebo
»
do koša, ale aj okolo seba, sa dajú šie sa taktiež nazýva UPcyklácia

4

TÉMA VYDANIA

zvyky dospelých je ťažko meniť,
ale chceli sme zasiať aspoň
semienka porozumenia a ekologického správania do detských
myslí.
V prvej dielni sme im ukázali, ako
sa dajú za pomoci starého linolea
pretvoriť tričká. Naučili sme ich linorytu, kde do lina vyryli vlastné
dizajny, ktoré následne odtláčali
na staré tričká. Začali sme s pravidelnými návštevami. Deti uvítali akúkoľvek zmenu stereotypu.
Dokonca sme s nimi mnohokrát

diskutovali o odpade, aj o tom
ako im vadí, ako v dedine nie sú
žiadne recyklačné koše okrem
školy. Po workshope výroby peračníkov z plastových fliaš sme
sa prešli po Lomničke a deti začali
zbierať plastové fľaše vhodných
veľkostí. Aj tu sme sa stretli s
názorom, že odpad je špinavý,
dokonca pre odpad a špinu majú
to isté slovo. Deti, s ktorými sme
pracovali, postupne pochopili,
že odpad je surovina, z ktorej sa
dajú vytvoriť krásne veci. Ručná

práca je vysoko cenená
tými, ktorí si ju dokážu vážiť
(viď recyklator.org).
Po niekoľkých workshopoch
sme sa rozhodli posunúť
na ďalšiu úroveň a napísali
sme si žiadosť o grant od
Európskeho zboru solidarity. Grant sme dostali, a tak
sme deti zobrali za nami do
Popradu, mali sme šancu
zaplatiť profesionálnych lektorov kreatívnej recyklácie,
aj vytvoriť s nimi videoworkshopy. Produkty tvorené na
workshopoch sa posunuli na
vyššiu úroveň kvality a deti
si ich začali viac vážiť. Spolu sme batikovali tričká, vyrábali
Halloweenske masky, vianočné
ozdoby, Sprejačník (peračník zo
spreju), peňaženku z tetrapaku
PureLove (ja už roky používam
výhradne tú, vydrží približne dva
roky a potom si vyrobím druhú).
Učili sa pracovať s vlnou, ktorá je
mnohokrát na Slovensku odpadom a bačovia ju zakopávajú
kvôli nedostatku odbytu. Taktiež sme sa učili vyrábať farby z
prírodných materiálov a používať
ich napríklad na oblečenie.

Zúčastnili sme sa aj Svetového
upratovacieho dňa vo Svite, a
tak sme sa stali súčasťou 11-tich
miliónov ľudí, ktorí v ten deň
priložili ruku ku krajšej a obývateľnejšej Zemi. Okrem zbierania odpadkov sme pomáhali
rozširovať mokraď, lebo mokrade
patria k najdôležitejším biotopom
v krajine. Jeden z účastníkov nás
prihlásil do súťaže Roma Spirit,
kde sme sa zo 150-tich nominácií
prepracovali do finálnej trojky a
náš projekt predstavili aj na galavečeri pod záštitou pani prezidentky. Vážime si toto ocenenie,
ktorým sme mohli inšpirovať
širšie okolie.
Nepodarilo sa nám zmeniť systém, ani celkom vyčistiť obec,
ale podarilo sa nám ovplyvniť
množstvo detí a rozvíjať potenciál pravidelným stretávaním.
Nevieme, aké výsledky to bude
mať z dlhodobého hľadiska, ale
určite v tom chceme pokračovať.
Nakoniec, vždy sú to jednotlivci s
odvahou myslieť inak, ktorí formujú celé komunity.

• Anna Orolinová

Triediť odpad sa učia od malička
Environmentálne vzdelávanie je už niekoľko rokov súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ekologickým témam sa venujú deti už v
predškolskom veku. Ukazuje sa, že to, čo sa v škole deti naučia, prenesú domov. Miestna základná škola okrem teoretického vzdelávania
poskytuje deťom aj niekoľko praktických a moderných možností.
V rámci environmentálnej výchovy vedieme žiakov k prevencii,
ako predchádzať vzniku veľkého
množstva odpadu a následne
vybudovanie návyku na triedenie odpadu tak, aby sa stalo
prirodzenou súčasťou ich života.
Dúfame, že životné princípy environmentálnej etiky, v ktorom
ľudské šťastie nie je postavené
na stúpajúcej úrovni hmotnej
spotreby, ale na striedmosti,
rovnováhe s prírodou a na dôstojnom živote, sa nám spoločne
podarí žiakom cez pripravené
aktivity, hry a učebné materiály
sprostredkovať.

Archív ZŠ

z použitých zubných kefiek
Čo realizujeme:
- zber elektrozariadení, tužkových Curaprox. Musíme konštatovať,
batérií, zber cartridgov a tonerov že máme stále čo robiť, aby sme
z tlačiarní – projekt Recyklohry neboli ľahostajní a správne triedili. Je potrebné motivovať žiakov,
- v triedach sú umiestnené koše že nielen triediť sa oplatí, ale
- žltý a modrý na triedenie plas- hlavne je potrebné minimalizovať
tov a papiera. Plastové koše produkciu odpadu.
sme získali zapojením sa do programu EKOALARM. Vyrobené sú - v školskej záhrade máme vybu-

Archív ZŠ

vané kompostovisko, ktoré slúži
na premenu biologického odpadu z našej záhrady, ktorý by inak
skončil na skládke. V učebni biológie nám slúži na pozorovanie
významu dážďoviek pri tvorbe
humusu VERMIKOMPOSTÉR

vrátiť k ľudskej kreativite z minulosti - upcycling - jednoducho
povedané druhotnému využitiu
nepotrebného materiálu. Napr.
výzva -„Dajme veciam druhú
šancu“ (výroba tašky zo starých
tričiek, voskované obaly na desiatu, vrecká na ovocie, zeleninu,
- prostredníctvom rôznych envi- či chlieb zo starých záclon...)
ronmentálnych aktivít sa snažíme
• Anna Ráchelová, ZŠ
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Ako odpad triedia susedia
Kvalita životného prostredia, vzhľad našej obce aj výška poplatku za vývoz odpadu je v našich rukách a záleží na prístupe každého
jednotlivca. Poprosili sme vás preto na Facebooku, aby ste sa s nami podelili o vaše tipy, ako znižujete množstvo odpadu u vás doma,
či efektívnejšie triedite. Takmer všetky odpovede sa zhodli na tom, že základom je poctivo separovať a pre bio odpad využívať vlastný
kompostér. Uverejňujeme aj ďalšie inšpirácie.
• Monika Sasaráková
Pri nákupe potravín nepoužívame igelitky, preferujeme
kartónové obaly prípadne papierové sáčky, ktoré následne
recyklujeme, odpad z jedál
dávame zvieratkám, nenakupujeme zbytočné šatstvo
a využívame obaly a dózy na
potraviny, ktoré sa dajú použiť
niekoľkokrát.
obyvateľka
Hviezdoslavovej ulice
Mikroténové vrecko sa snažím
použiť ešte aspoň 2-3x. A
separujeme. Konvu na odpad
tak máme plnú iba občas.
Mária, Cintorínska

Nekupujem balené vody a
mlieko kupujem domáce, dobré oblečenie darujem. Veľmi
by ma potešilo, keby ľudia
začali brať lístie zo stromov
ako prínos a nie ako odpad,
konáre zo stromov na štiepku
a následné mulčovanie alebo
kompostovanie.

Používam
znovunaplniteľné
sáčky a dózy na potraviny v
maximálnej možnej miere. Pre
moje dieťa používam moderné
látkové plienky.
Kamila, Družstevná
Zvyšné jedlo zbierame do vedierka pre zvieratá.
Veronika, Slnečná

Anna, Jána Lačeka
V našom prípade sa osvečila
kúpa jogurtovača, v ktorom
vyrábam vlastné jogurty a
šetrím plastové kelímky. Vďaka šijaciemu stroju zas dávam
mnohým textíliám druhú šancu, alebo novú podobu.

Textil a nepotrebný nábytok
darujem. Prepálený olej dávame do zberne pri Kauflande
v Poprade.

Monika, Družstevná

Veci, ktoré už neoblečieme,
ponúknem niekomu, alebo
odnesiem do domova, prípadne
niektoré do nemocnice.

Popol zo spáleného dreva nesypem do konvy, ale do kompostu.

Odpad triedim už v kuchyni do žltého, zeleného a modrého
vreca a osobitne bio.

Marek, Hviezdoslavova

Radovan, SNP

Anna, Školská

Foto A. Zámečníková: Luxusná
zdravá voda v Kubašku - alternatíva na prechádzku, podporu
zdravia čistou vodou a zároveň
znižovanie odpadu

Tatiana, Partizánska

SAMOSPRÁVA

Po 10 rokoch opäť sčítanie

Momentálne prebieha historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľstva, ktoré trvá od
15.2.2021 do 31.3.2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na
účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej
republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Obyvateľom
sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území
Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a
za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár
jeho zákonný zástupca. Všetky
informácie nájdete na stránke
www.scitanie.sk.
Aj v našej obci sa už uskutočnilo sčítanie domov a bytov, ktoré
trvalo od 1. júna 2020 do 12.
februára 2021. Sčítanie vykonávalo 6 osôb. Hlavným cieľom
sčítania domov a bytov bolo
získať objektívne dáta, ktorých

výsledkom budú napríklad aj údaje o obytnej ploche, o vekovej
štruktúre domov a bytov, rozlohe, formách vlastníctva, spôsobe
vykurovania, počte obytných
miestností v bytových jednotkách, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a
záchodom, novinkou pri tomto
uskutočnenom sčítaní bolo získavanie podrobnejších informácii o
obnove objektov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien
či o nadstavbách. Počas toho
sčítania sa v obci Spišské Bystré
sčítalo 696 domov, v ktorých je
808 bytov.
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových

zisťovaní, uskutočňujúcich sa
pod záštitou EÚ a OSN. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú
tradíciu. V EÚ sa realizuje vo
všetkých členských štátoch v
referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú
zverejnené do konca roku 2022
a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do
konca roku 2024. Údaje zo sčítania o počte obyvateľov slúžia aj
k tomu, aby štát vedel koľko
nájomných alebo obecných bytov v danom regióne potrebuje
postaviť. Výsledky sčítania poskytnú aj demografické údaje o obyvateľoch, o vekovej štruktúre
a počte detí. Tieto informácie
pomôžu štátu určiť aj to, ktorý
región potrebuje postaviť nové

materské či základné školy a s
akou kapacitou.

„Súčasné sčítanie obyvateľov,
domov a bytov bolo historicky
prvýkrát výlučne elektronické,
čo nám dosť uľahčilo sčítanie,
nakoľko nebolo potrebné chodiť
priamo do domácnosti. Elektronický systém bol vcelku prehľadný, takže práca s ním nebola
náročná. Pevne verím, že sa všetci naši občania zúčastnia aj sčítania obyvateľstva, aby sme mali
komplexné dáta keď sa zverejnia
záverečné výsledky.“ uviedla k

sčítaniu obyvateľov, domov a
bytov Mgr. Jarmila Kundisová,
matrikárka obecného úradu,
ktorá mala už tretie sčítanie v
obci pod svojim „patronátom“.
Pre zaujímavosť uvedieme, že v
roku 2011, kedy sa uskutočnilo
posledné sčítanie obyvateľov,
domov a bytov, sa v našej obci
do sčítania zapojilo 2280 obyvateľov, a bolo vyplnených 575
sčítacích formulárov s údajmi o
domoch.
• František Kováčik
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Staviate parkovisko,
altánok?
Obec Spišské Bystré veľmi pozitívne vníma trend, keď si obyvatelia
našej obce zveľaďujú a skrášľujú svoje príbytky, dvory či priľahlé
pozemky. Častokrát, a to možno aj nevedomky, však vzniká situácia,
že týmto konaním dochádza k porušovaniu stavebného zákona.
Radi by sme v tejto súvislosti apelovali na našich občanov, že v
prípade, ak sa rozhodnú budovať spevnené plochy, parkoviská, alebo iné drobné stavby, je potrebné to OHLÁSIŤ, podľa § 55 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to v závislosti na rozsahu prác, ešte pred
začatím realizácie týchto prác, bezodkladne na príslušnom stavebnom úrade, ktorý funguje každý utorok v čase od 11:00 do
13:00 hod. respektíve počas úradných hodín obecného úradu v podateľni.
Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby podľa § 139b ods. 7
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
nájdete na webovom sídle obce v časti tlačivá na stiahnutie, alebo
si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte obecného úradu.
V prípade, že neohlásite drobnú stavbu, hrozí Vám v správnom
konaní sankcia až do výšky 331 Eur. Ak pri stavebných prácach dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí, môžete sa takto dopustiť trestného činu, v závislosti od ich poškodenia.

• František Kováčik

ŽIVOT V ŠKOLE

Rok prázdnin či rok tvrdej práce?
V čase písania tohto príspevku
zostáva už iba necelý mesiac do
výročia vstupu koronakrízy do
našich životov. Zámerne som
nedal výročiu žiadny prívlastok,
môže byť smutné, tragické, rozvracajúce, neisté, ale aj nádejou
na zamyslenie, opravu či zmenu.
Áno, už môžeme hodnotiť.
Bez ohľadu na to, ako koronakrízu
zvládol, či nezvládol štát, vláda či
inštitúcie, sme predovšetkým
zodpovední sami za seba, za
svojich najbližších. A z našich najbližších sú to predovšetkým deti,
ktoré chránime pre ich krehkosť
o to viac. O čo bola hrozba nákazy
väčšia, o to väčšia zodpovednosť
sa preniesla aj na plecia škôl. Dezinfekcia pri vstupe, nemiešanie
sa skupín a učiteľov, bezprecedentné organizačné a hygienické
nároky na dezinfekciu priestorov,
jedálne, kuchyne atď. Vonkajšok
sme zvládli na povestnú jednotku s hviezdičkou. Postarali sme sa
však aj o to, čo navonok nevidieť
- o detskú dušu? Deti prirodzene
nasávajú atmosféru v rodine, v
škole, v spoločnosti. Atmosféra
je však všade neistá. Práve preto sme našim deťom a žiakom
v škole od začiatku pandémie

Ilustračné foto: freepik.com

ukázali ďalší pevný bod v mori
neistoty. Istotu vzdelania, vedomostí, zmyslu pre povinnosť,
udržanie denného režimu, sociálneho kontaktu, istotu učiteľa,
ktorý je síce iba za monitorom
a niekedy ho poriadne nepočuť,
ale je tu výlučne pre dieťa, na 45
minút sa venuje výhradne jemu.
Dnes už vieme, že aj tá najlepšia
online hodina sa vyrovná tej v
škole tak na 60%. Ani nehovorím
o oveľa väčšom úsilí oboch strán,
ktoré je pre každého vyčerpávajúce. Ak sa vrátim o rok späť,
nikto si ani nedokázal predstaviť,

že budú všetky hodiny odučené
v online priestore. Hovorí sa,
že všetko zlé je na niečo dobré. V tomto smere je školstvo
jednoznačným víťazom. Nikdy
doteraz neboli učitelia vystavení
takémuto drobnohľadu, či ak
chcete, hospitáciám zo strany
rodičov. Nikdy doteraz ani učitelia
neboli na návšteve vo vašich rodinách, obývačkách či pri varení
rodinného obeda.
Myslím si , že celý uplynulý rok
v našej škole prehĺbil vzájomnú
dôveru medzi učiteľmi, žiakmi a
rodičmi. Nemám rád porovnáva-

nia, ale naša škola poskytuje v
tomto náročnom období žiakom
vysokú kvalitu online hodín, žiaci
majú riadny rozvrh, vopred vedia, aké hodiny ich čakajú. Žiaci
sa musia na hodiny prihlasovať
načas, zaspávanie a neskoré pripájanie sa na hodiny sa netoleruje, ani vyrušovanie a prekrikovanie sa. Učitelia preberajú so
žiakmi nové učivo, doučujú ich a
pripravujú ich aj na vedomostné
olympiády, výtvarné či recitačné
súťaže. Vyučovanie pre 1.stupeň sme obnovili v najbližšom
možnom termíne, tak ako ďalších
22% škôl. Zvyšných 78% škôl sa
borí s rôznymi problémami, ktoré
sú od školy ku škole rôzne. Niektoré školy, bohužiaľ, ani doteraz
neboli schopné si zorganizovať
online vyučovanie a žiaci majú
naozaj rok prázdnin. Sú to priepastné rozdiely.
Aj preto musím všetkým
učiteľom, rodičom a žiakom za
tento rok tvrdej práce úprimne
poďakovať. Zároveň chcem všetkých povzbudiť vo vytrvalosti aj v
ďalších mesiacoch. Nepoľavujme
v nasadenej kvalite. Máme byť na
čo hrdí.

• Štefan Luha, riaditeľ školy
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Fašiangy - obdobie od sviatku Troch kráľov až
po Popolcovú stredu
Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a
vyznačujú sa veselosťou, hodovaním, zábavou.
Naši predkovia tancom, spevom,
zabávaním sa odprevádzali studené zimné obdobie a tešili sa
na príchod teplejšej jari. Bolo
to obdobie plesov, bálov, zábav,
svadieb. Posledné tri dni pred
Popolcovou (tiež Škaredou) stredou boli najveselšie, vrcholili
zábavy. V utorok končilo obdobie
fašiangovou zábavou spojenou s
pochovávaním basy.
Keďže je tento rok poznačený
pandémiou, zákazom zhromaž-

ďovania a zábav, v škole sa preto
neuskutočnil každoročný, medzi
všetkými obľúbený, karneval. S
deťmi v školskom klube sme si
koniec tohto obdobia pripomenuli aspoň prípravou a ochutnávkou
tradičného fašiangového jedla –
fánok. Fánky sú tradičné chrumkavé sladké pečivo pôvodom z
Talianska. Sú to kúsky cesta rôznych tvarov vyprážané v oleji
a následne bohato obalené v
práškovom cukre.
Deti sa pri príprave zabavili,
ochutnali, pre niektorých známe,
pre iných neznáme chute.

• Zuzana Krompaščík Záčiková

Zuzana Krompaščík Záčiková

Do novej budovy škôlky sa už
nasťahovali deti

Dominika Lopušeková

Krátko pred Vianocami v našej
materskej škole prebehlo sťahovanie triedy do novej budovy.
Za
spolupráce
pracovníkov
obecného úradu, kolektívu MŠ
a tiež pedagógov ZŠ sa nám v
krátkom čase podarilo presťahovať jednu triedu a dve šatne
do novovybudovaných priestorov MŠ.
Momentálne
nové
priestory využíva trieda červených
mravčekov, čiže naši terajší
predškoláci. Deti majú k dispozícii
herňu, ktorej súčasťou je spálňa,
umývarka a v priestoroch na
prízemí sú šatne. Zároveň - aby
sme ich postupne adaptovali do
procesu ich ďalšieho smerovania
v Základnej škole – sa deti stravujú v jedálni ZŠ, čím si postupne
vytvárajú kontakt s novým prostredím, ktoré ich čaká od septembra ako budúcich prvákov.
Deti využívajú aj priestory malej
a veľkej telocvične školy, ktorú
navštevujú pravidelne jedenkrát

Dominika Lopušeková

do týždňa, ak to protipandemické
opatrenia
dovoľujú.
Novovybudované
priestory sú veľkorysé a umožňujú
ideálne podmienky na výchovno-vzdelávací
proces
detí
predškolského veku, ktorý chceme orientovať najmä na postupnú integráciu detí a ich vstup
do ZŠ.
Všetky deti počas dňa v MŠ
plnia rôzne činnosti a aktivity,
ktoré majú veľký význam pre ich
osobnostný a sociálny rast. Pri
organizácií činností spojených s
uspokojením základných fyziolo-

gických potrieb, ale aj záujmov
detí, má učiteľka vždy na zreteli optimálny biorytmus, zdravú
životosprávu, dodržiavanie psychohygieny detí a ochranu ich
zdravia. Usporiadanie denných
činností pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je
spracované vo forme denného
poriadku.
Sme radi, že sa môžeme podieľať
na výchove a vzdelávaní detí a
obohacovať ich životy o nové
zážitky, skúsenosti, kamarátstva
a celkový osobnostný rozvoj.

• Dominika Lopušeková, MŠ

Denný režim v našej MŠ

Zrána, keď si dieťa preberieme z
rúk rodiča, sú to hry a činnosti
podľa voľby detí ‐ individuálne
a skupinové činnosti podľa ich
záujmov (rolové hry a didaktické
aktivity, kreslenie, modelovanie,
dramatizácie, tvorivá činnosť).
Neskôr sú to zdravotné cvičenia
(pohybová aktivita), ktoré opakujeme celý mesiac, deti si ich
tak lepšie zafixujú a zdokonalia
sa v nich. Potom je čas na desiatu, spoločné stolovanie.
Nasleduje dopoludňajšia cielená
vzdelávacia aktivita ‐ skupinové
a frontálne didaktické aktivity podľa obsahu vzdelávacích
oblastí zo školského vzdelávacieho programu plánovaných v
týždenných plánoch. Dĺžka činnosti závisí od vekového zloženia
a individuálnych osobitostí detí v
skupine.
Súčasťou denného režimu je
každodenný pobyt vonku ako
aj samotná príprava na pobyt
vonku, teda sebaobslužné činnosti ako obliekanie. Pobyt von
zahŕňa hry na školskom dvore,
vychádzky a rôzne iné aktivity
z týždenného plánu ako pozorovanie, realizovanie spätnej väzby
na edukačné činnosti a pohybovo‐relaxačné aktivity.
Po príchode späť do budovy deti
čaká obed, hygiena, príprava na
popoludňajší odpočinok a samotný odpočinok. Jeho dĺžka závisí
od veku detí. U predškolákov sa
spánok v druhom polroku postupne skracuje.
V závere dňa prebieha hygiena,
sebaobslužné činnosti, olovrant,
popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, záujmové činnosti a hry a krúžková činnosť do
odchodu detí domov.
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V okresných kolách predmetových
olympiád sa naši žiaci nestratili

Hoci sa žiaci druhého stupňa
vzdelávajú už piaty mesiac z
domu, majú naďalej mnoho
možností, ako rozvíjať svoj talent a záujmy aj prostredníctvom predmetových či korešpondenčných súťaží. Aj keď za
neobvyklých podmienok, ktorým
sme sa museli všetci prispôsobiť,
odštartovali okresné kolá olympiád vo viacerých vyučovacích
predmetoch a aj naša škola v nich
mala svojich zástupcov. Tí zvládli
jej reprezentáciu na výbornú.
V súčasnosti prebiehajú tieto
náročné vedomostné súťaže
online formou prostredníctvom
platformy Edupage a vyžadujú si
nielen vedomostné, ale aj technické zručnosti. Vypracované zadania zaslané v časovom limite sú

následne vyhodnotené odbornými komisiami.
Ešte v novembri minulého roku
sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry. Keďže po prvýkrát
prebiehalo online formou, ústna
časť súťaže neprebehla. Reprezentovala nás Silvia Šimková z
9.B triedy, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 11. - 14.
miesto.
Ako prvé po vianočných prázdninách sa 13. januára 2021 konalo
okresné kolo Olympiády v Anglickom jazyku, kde nás reprezentovala žiačka 9.B triedy,
Timea Alžbetkinová. Po vyhodnotení náročného testu, ktorý
pozostával z preukázania znalostí
z gramatiky, slovnej zásoby, číta-

Škola budúcnosti:
Školská záhrada, ktorá učí včelí náučný chodník
Ilustračné foto: freepik.com

nia s porozumením a počúvania
vo veľkej konkurencii obsadila
pekné 16. miesto.
O pár dní neskôr, 27. januára prišlo na rad okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii
Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). Z
radov deviatakov po úspešnom
zvládnutí domáceho kola skúsili
riešiť náročné matematické úlohy okresného kola žiaci 9.A triedy,
Denisa Dirová a Ján Lipták.
Veľmi milým prekvapením bol
obrovský úspech oboch reprezentantov z 5.B triedy, Tobiasa
Kováča a Mateja Matonoka,
ktorí sa umiestnili na 1.- 4. mieste.
Svoje vedomosti z Geografie si už
stihli v hojnom počte otestovať
5. februára účastníci okresného

kola Geografickej olympiády.
Ako úspešní riešitelia sa umiestnili v kategórii E: Silvia Šimková
(9.B), Dávid Javorský (8.A),
Tomáš Orolin (8.A). V kategórii
F boli úspešní riešitelia: Oliver
Ordzovenský (6.B) a Terézia
Malatínová (6.A). V kategórii G,
kde súťažili naši piataci sme zaznamenali mimoriadné úspechy.
Na 1. mieste v okrese sa umiestnil Matej Matonok (5.B), na 6.
mieste Gregor Pomietlo (5.A) a
13. miesto obsadil Tobias Kováč
(5.B).
Všetkým zapojeným žiakom
srdečne blahoželáme, ďakujeme
za reprezentáciu a prajeme ešte
mnoho ďalších úspechov!

• K. Demková

Keď v škole nie sú žiaci

Prestávka vo vyučovaní počas
vianočných sviatkov nám poskytla dostatok časového priestoru
na rekonštrukciu severnej vetvy vykurovacích telies v starej
budove školy. Počas rekonštrukcie sa vymenilo 54 ks radiátorov za moderný typ s termostatickými hlavicami, ktoré nám
umožnia regulovať ich výkon.
Spolu s výmenou radiátorov sa
vymenili aj rozvody tepla za trvácne rúry z uhlíkovej ocele.

Daňou za rekonštrukciu bolo
zviditeľnenie všetkých potrubí
ich umiestnením na stene, pretože ich umiestnenie do povôdného vedenia nebolo možné.
Zároveň sa v škole obnovili dve
triedy. Obnova spočívala vo
výmene elektroinštalácie, nových
omietok, novej podlahovej krytiny a sadrokartónových stropov.
Žiaci sa majú na čo tešiť.

• Štefan Luha, riaditeľ školy

Škola kedysi a dnes
Takto znie celý názov úspešného
projektu, ktorý sa podarilo získať
vo veľkej konkurencii našej škole
od Karpatskej nadácie. Získaním
ďalšieho grantu škola nadviazala
na minuloročné úspešné projekty a pokračuje v snahe nespoliehať sa iba na vlastné zdroje a
sponzorov. Včelí náučný chodník
je podporený sumou 2500EUR a
do školskej záhrady vďaka nemu
pribudne päť kusov náučných
tabúľ s témou včiel. Obsah tabúľ
má edukatívnou
a zároveň
zábavnou formou deti poučiť o
nenahraditeľnosti včiel pre život
na našej planéte, o jej nesmiernej dôležitosti pre život, o živote
včiel v úli, či jej produktoch. V
budúcnosti by na chodník mala
nadviazať činnosť včelárskeho

krúžku so školským včelínom.
Na realizácii chodníka budú pracovať predovšetkým žiaci. Čaká ich
kopanie jám na osadenie pätiek tabúľ, betónovanie, brúsenie, či
natieranie dreva a prevoz zeminy
či dunajského štrku. To všetko v
krásnom prostredí našej školskej
záhrady, ktorá týmto chodníkom
znovu stúpne na atraktívnosti a
hlavne umožní učiteľom a žiakom
odučiť ešte viac vyučovacích
hodín na čerstvom vzduchu a
priamo v prírode.
Myslím, že vďaka úžasným podmienkam, ktoré nám naša školská
záhrada ponúka, sme už teraz
školou budúcnosti. Dúfajme, že
všetky naplánované práce stihneme do konca júna.

• Štefan Luha, riaditeľ školy

Škola pre každého znamená niečo
iné. Pre mnohých ľudí je dnes
škola samozrejmosťou. No nájdu
sa ľudia, ktorí považovali chodenie do školy za výnimočný dar.
Patrí k nim aj moja prastarká. Z
jej rozprávania viem, že život v
dobe jej detstva tvorila z veľkej
časti úmorná práca na poli - dojenie kráv, pasenie dobytka a
husí. Boli to veci nevyhnutné pre
život človeka. Práce v dome a
okolo neho boli často prednejšie
pred návštevou školy. Veľa detí
však túžilo po vzdelaní i napriek
ťažkým životným podmienkam.
Veľakrát bola cesta do školy dlhá
a dostať sa do nej bolo možné len
po vlastných, mnohokrát bosých
nohách. Ani telesné tresty, ktoré
boli v škole bežné, neuberali na
túžbe vedieť písať a čítať. Škola
bola pre deti studňou poznania.
Dozvedeli sa v nej veľa zaujímavosti o svete, o iných krajinách

aj o minulosti. Pre mnohé deti
bola dôvodom, prečo ísť do školy i školská piecka, ktorá tak príjemne zohrievala.
Časy sa menia a s nimi aj pohľad
na veci. Piecku v škole nahradili radiátory a pri získavaní
informácií
málokto
využije
skúsenosti a poznatky učiteľov.
Namiesto toho sa pripojí na internet a vďaka vyspelej technike môže „čerpať“ informácie. Aj
tieto fakty prispievajú k tomu,
že škola v očiach žiakov stráca
svoje postavenie dôležitosti. Pre
mnohých neznamená nič iné, len
nepríjemnú povinnosť, ktorej sa
nikto nevyhne. V skutočnosti je
však škola miestom, kde okrem
vzdelania spoznávame mnoho
priateľov, získavame skúsenosti a
nezabudnuteľné spomienky. Preto si myslím, že škola je nenahraditeľnou súčasťou života.

• Alexandra Svitaňová, VII.A
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- a to nielen detí - môže podariť vateľov.
tento vek včelárov znížiť a tým
preniesť záujem o včelárenie aj Koľko členov má ZO SZV Spišské
do ďalších generácií našich oby- Bystré momentálne?

Tunajšia ZO SZV má 44 členov Spišského Bystrého. Najstarším
z piatich obcí, od Liptovskej je p. Emil Fris z našej obce, ktorý
Tepličky po Hranovnicu a pár je sa v lete dožije 88 rokov.
• František Kováčik
ich aj z Popradu. Z toho je 18 zo

Knihy “našich” autorov

Práve vychádzajúca kniha Soľášikove príbehy, ale aj povestný „marec mesiac kníh“ sa stala podnetom pre predstavenie štyroch kníh,
ktoré napísali naši rodáci alebo obyvatelia za posledný zhruba rok. Každá z nich ponúka inú tému aj spracovanie a všetky sa bude obecná
knižnica snažiť získať do svojej zbierky, aby boli jej čitateľom dostupné už v najbližšom období. Okrem nich knižnica plánuje akvizíciu
približne stovky nových zaujímavých titulov. Ich zakúpenie by malo byť zrealizované vďaka grantu z Fondu na podporu umenia, o ktorý
bude obec žiadať v priebehu marca tohto roku.

Soľášikove príbehy
Útla detská knižka je inšpirovaná dobrodružstvami piatich
kamarátov z našej obce. Soľášik
je charakter malého chlapca,
ktorý sa narodil s cystickou fibrózou. Ľuďom postihnutým
touto chorobou sa tvorí na koži
oveľa väčšie množstvo soli ako
zdravým ľudom, odkiaľ pochádza
názov „slané deti“. Jeho priatelia ho nikdy nevnímali ako ťažko
chorého chlapca. Práve naopak,
bol pre nich superhrdinom, ktorý
napriek neskutočným zdravotným problémom zažíval veselé
dobrodružstvá.
Jozef Bendik (Garbarik) o predstavení svojho a najmä príbehu
svojho brata Tomáša rozmýšľal
roky. Uskutočnil to až „vďaka“
jarnej karanténe, čo prijal ako
výzvu. Knižka je takou malou
oslavou priateľstva a Tomášovho
neskutočného odhodlania žiť ako
ostatní ľudia. Spolu s ostatnými
hrdinami knihy vyrastali ako deti a
stále po rokoch sú všetci dobrými
priateľmi. Spôsob, ako ťažko
chorý brat vníma problémy,
bol pre Jozefa veľkou školou o
živote, jeho možnostiach, skutočných problémoch a dôležitosti
zdravia. Hoci lekári nepredpovedali Tomášovi dlhý život, ten to

tak vôbec nevnímal a bral svoje
ťažkosti ako súčasť života. Jozef
už 18 rokov žije v zahraničí, momentálne pracuje ako učiteľ vedy
v Singapure. „Do sveta“ sa chcel
dostať od momentu, kedy sa mu
začali na jazykovej škole a gymnáziu otvárať nové obzory a začal
spoznávať nové kultúry. Po páde
komunizmu, gymnázium, kam
chodil, zorganizovalo výlet do
Dánska. Po príchode domov vedel, že už na Slovensku asi nebude
chcieť ostať. Vidieť tie možnosti,
ktoré tam študenti mali, ho presvedčilo, že by to chcel skúsiť niekde inde. Cieľavedome sa pustil do
štúdia a získavania kvalifikácií na
prácu učiteľa na medzinárodnej škole. Splnil si sen a ako sám
tvrdí, je neskutočne vďačný za
kus šťastia, kopec skúsenosti a
ľudí, ktorých stretol pri túlaní sa
svetom.

Paľko a medveď
Kniha vznikla ako darček pre
dedka autorky - p. Pavla Bukoviského, ktorého rozprávaním
bola inšpirovaná. Z tohto dôvodu
zatiaľ nebola vydaná vo väčšom
náklade. Formou je určená pre
najmenších čitateľov a ponúka krátky príbeh o autentickom
dobrodružstve chlapca Paľka zo

stretnutia s pánom lesa, medveďom. Paľko z tohto stretnutia
vyviazol vďaka otvorenej mysli a
originálnemu riešeniu - medveďa
pošteklil a tomu sa to náramne
páčilo.
Jana Kuštárová (Šoltisová) sa
narodila v Spišskom Bystrom a
tu prežila prvých 10 rokov svojho
života. Neskôr sa s rodičmi presťahovali na západ Slovenska.
Odtiaľ sa s rodinou posunula do
neďalekej Viedne kvôli práci, v
ktorej sa venuje komunikácii
značky Julius Meinl.

Kubašský rodopis
Knižné vydanie práce v oblasti
skúmania rodostromov farára
pôsobiaceho v Kubachoch v
rokoch 1922-1936, Jána Dorníka.
Autor získané údaje kompletne
prepracoval, opravil a doplnil o
nové, dosiaľ nepublikované údaje.
Ak to bolo možné v archívnych
materiáloch zistiť, rodostrom
každej rodiny bol doplnený o
popis pôvodu a vzniku mena.
Publikácia spracúva históriu
všetkých v tej dobe žijúcich
stálych, dočasných aj vymretých
kubašských rodín od konca 17.
storočia až do 20-tych rokov 20.
storočia. Knihu je stále možné
zakúpiť u autora (ondrejru@

gmail.com alebo 0949-828-044).
Ondrej Ruttkay sa po 12 rokoch
strávených ako stavebný inžinier v Kanade vrátil v roku 2012.
Rodák z Popradu so záľubou v
histórii sa pustil do skúmania rodokmeňa vlastnej rodiny, čo ho
priviedlo k práci farára Dorníka
a k myšlienke spracovať rodopis
našej obce. Momentálne vydáva
publikáciu, ktorá ponúka prehľad
histórie vikartovských rodín.

Požičovňa ticha
Zbierka nekonvenčných básní
najmä o láske vznikla ako retrospektívny pohľad autora na svet
okolo neho. „Nachádzal som ticho a strácal ho. Prepožičiaval
a dostával späť na mocné doby.
Nakoniec som priznal mier vo
všetkých metaforách, veršoch,
nadpisoch a bodkách. Na život a
lásku v mojom vnútri. Na nálezy
a hlavne všetky tie straty, ktoré
ma posúvali a vždy budú posúvať
vpred.“ Básne sa nehrajú na
náročné metafory, dokážu osloviť
aj čitateľa poézie - začiatočníka.
Ján Marton, rodák zo Svitu, sa
prisťahoval do našej obce pred
rokom. Žije životom básnika, no
aj otca, partnera, marketéra
»

ĽUDIA

a hudobníka. Bývalý ochotník, bábkoherec a v súčasnosti
vášnivý bežec a cyklista. Poéziu
začal písať pred 25 rokmi ako texty k svojej hudbe. Po tom, čo sa
mu texty začali hromadiť a získal

za ne prvé literárne ocenenia, sa
mu podarilo vydať v roku 2009
svoju prvú básnickú zbierku.
Odvtedy napísal ďalších osem a
tiež tri romány. Bude to básnická
zbierka s názvom Prikladanie sln-

ka. Momentálne chystá vydanie
ďalšej knihy na jeseň tohto roku.
Spolu so svojim vydavateľom
a priateľom Pavlom Hiraxom
Baričákom organizuje po Slovensku hudobno-literárno-poetické
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večery. Prostredníctvom iného projektu sa v minulosti
venoval zatraktívňovaniu poézie
stredoškolákom počas hodín
slovenčiny.

• Monika Sasaráková

Viera Havašová: Nestraťme nádej
a šírme ju ďalej

Už rok „žijeme s covidom“. Na
jar sme si hovorili, že je lepšie
sa krátko zľaknúť, ako dlho
báť, no napokon sa už aj celkom dlho bojíme. Aká je to
doba z vášho pohľadu?
Je zvláštna, ťažká a dlhá. Na jar
sme prežívali paniku, nevedeli
sme čo bude. Zároveň sme mali
zrazu veľmi veľa voľného času,
s ktorým sme si mnohí nevedeli
poradiť. V lete nastala vlna úľavy
až eufória, kedy sme uverili, že
to máme za sebou. A zrazu je to
tu znova, horšie a hlavne - trvá
to pridlho. Narastá frustrácia a s
ňou nepokoj, agresivita. Sme obmedzovaní v najbežnejších aktivitách a hlavne v tom, čo je pre nás
ľudí prirodzené – vyhľadávanie
blízkosti
druhého
človeka,
dotyky, objatia, osobné rozhovory. Paradoxne preto, aby sme
jeden druhého chránili. Deti sme
sa predtým snažili viesť k tomu,
aby neboli neustále na médiách,
teraz sme k tomu nútení všetci.
Preto tá narastajúca agresivita je to náš obranný mechanizmus,
ktorý nám pomáha prežiť.
Pociťujete aj vy osobne
strach?
Samozrejme. Ten kto by povedal,
že sa nebojí, poprel by sám seba.

Linky dôvery momentálne hlásia 5-násobné množstvo hovorov, výskumy ukazujú, že až
polovica respondentov zažila v
poslednom období depresívne
pocity. Zvýšil sa počet pokusov
o samovraždu aj prípadov
domáceho násilia. Čo v tomto
období robiť pre duševné zdravie?
V úplnej izolácii neprežijeme, treba si preto udržať dva, tri blízke
kontakty - ľudí, ktorých máme
doslova „na dotyk“. To, že sme
poväčšine teraz zavretí doma
24 hodín denne je veľká záťaž,
ale aj veľký dar. Je to príležitosť
na obnovu toho, čo prestalo
fungovať, alebo fungovalo akosi automaticky. Človek tiež musí

mať pohyb, vyjsť von do prírody, športovať, fyzicky niečo robiť. Pri pohybe telo produkuje
hormóny šťastia. Uvoľnenie tela
spôsobí uvoľnenie duše. Relaxácia prichádza akoby opačným
smerom. Ak ale toto všetko
nepomáha, ak mám stavy úzkosti mesiac, dva, nemôžem v noci
spávať, lebo stále nad niečím
premýšľam, nemôžem sa do
ničoho donútiť, je čas vyhľadať
pomoc odborníka.

Pracujete ako rodinná terapeutka v poradensko-psychologickom centre pre deti. Ako
sa za posledný rok zmenil obsah, množstvo a spôsob vašej
práce?
Museli sme veľa aktivít obmedziť,
keďže nebol možný osobný,
fyzický kontakt. Prešli sme na
online konzultácie. Odrazu zmizli
problémy so správaním sa detí v
škole, úzkosti prežívané v spojení
so školou. Spočiatku sme vnímali
prázdninový syndróm – slobodné, šťastné deti bez povinností. Prekvapujúco ten skutočný
nárast klientov nám začal až od
septembra – od detí, ktoré stratili pracovné návyky sa požadoval
znova výkon. Opäť začalo online
vyučovanie a unavení rodičia,
nezvládanie učiva, narastanie úzkostných stavov, frustrácie z absencie sociálnych kontaktov. Až
teraz sme doslova bombardovaní.
Niektorí odborníci varujú, že
po skončení tejto pandémie
nás čakajú epidémie depresií
a závislostí predovšetkým od
digitálnych technológií. Ako
tomu predísť?
To riziko je tam veľké. Ale pevne
verím, že sa človek spamätá. Tá
potreba ľudského kontaktu, potreba byť aktívny, prispievať, byť
činorodý a prijímaný, prerazí.
Aj digitálny priestor môže byť
obohacujúci, ale musí byť dvojsmerný. Učitelia musia deti aktivizovať, vzbudzovať v nich záujem.
Mali by ich viesť, aby neboli len

Viera Havašová (58) sa 30 rokov venuje psychológii. Prvých desať poskytovala poradenstvo v manželskej poradni,
posledných dvadsať sa venuje deťom
a rodinnej terapii v Centre pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie v Kežmarku. Absolvovala
psychoterapeutický výcvik v modeli Virginie Satir. Doktorát v odbore psychológia získala na Univerzite P. J. Šafárika v
Košiciach.
pasívnymi prijímateľmi množstva
informácii, vedeli si vybrať a kriticky myslieť. Napokon v rodinách
musíme fungovať aj mimo digitálneho priestoru, preto verím, že
to ľudské sa medzi nami po čase
bude znova rozvíjať. Ja vnímam
problém aj v tom, že strácame
sociálne zručnosti, najmä tí introvertnejší z nás, pre nich môže
byť ťažké vrátiť sa do normálu. V
každom prípade predpokladám,
že my psychológovia budeme
mať po skončení krízy „roboty
dosť“.

Vrátime sa po kríze späť do
starých koľají, alebo nás čaká
nový normál?
Ja si myslím, že budeme niekde
inde, o stupienok vyššie. Možno
si budeme viac vážiť niektoré
veci. Rovnaké po tejto skúsenosti to už nebude. Ak dokážeme
tú skúsenosť spracovať, prinesie
nám to úžitok. Budeme možno musieť spočiatku prekonať
strach, nezostať v izolácii a znova
ísť medzi ľudí a do nových situácií.
Hlavne by sme nemali stratiť
nádej a šíriť ju aj do svojho okolia.

• Monika Sasaráková
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mara, alamuňiovi, bachrati, istotňe,
tuňo, tidľikać, dužo, kaštuľa, tureň,
raf, pľac, boti, patik, tragar, šperplatňa, vraciol, prašnica

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide,
kto nemá kožuška
zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám,
len sa tak trasiem,
dajte mi (tajnička),
nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy,
fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia
za stolom (tajnička).
Tuto nám nedali,
tuto nám dajú,
tu (tajnička) zabili,
tu rebrá majú.
A my žiaci, neboráci,
nemáme čo jesti,
musíme sa z domu,
do domu po dedine
pliesti.

• jk

