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Za používanie
obecného pozemku
bez súhlasu obce
hrozí pokuta
V poslednom období sme zaznamenali niekoľko prípadov, kedy
vlastníci nehnuteľností pri rôznych
rekonštrukčných,
alebo
udržiavacích prácach na svojich nehnuteľnostiach, alebo na
priľahlých pozemkoch týchto
nehnuteľností, použijú obecný
pozemok, alebo dokonca miestnu komunikáciu ako miesto
dočasného uloženia rôzneho
stavebného materiálu. Radi by
sme vás aj touto cestou upozornili, že uvedeným konaním dochádza
k porušeniu článku 12 všeobecne
záväzného nariadenia obce Spišské
Bystré č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nakoľko umiestnením
stavebného materiálu dochádza
k záberu verejného priestranstva vo vlastníctve obce, a toto nie
je možné bez predchádzajúceho
písomného ohlásenia takéhoto
záberu a bez uhradenia príslušnej
dane za záber verejného priestranstva. Uvedené konanie je považované za priestupok, za ktorý je
možné uložiť pokutu do 33,- EUR.
Rovnako tak vás chceme touto cestou upozorniť na ustanovenie zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého na užívanie
miestnych komunikácií iným
než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré
sú určené (ďalej len “zvláštne
užívanie”), je potrebné povolenie
cestného správneho orgánu. V
prípade užívania miestnej komunikácie bez takéhoto povolenia je
priestupkom, za ktorý je možné
uložiť pokutu do výšky 330,- EUR.
V neposlednom rade vás taktiež
opakovanie upozorňujeme, že v
prípade realizácie stavebných prác,
napr. spevnených plôch, parkovísk,
alebo iných drobných stavieb,
je potrebné tieto ohlásiť podľa
§ 55 zákona č. 50/4976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, a to
pred začatím realizácie týchto prác
na príslušnom stavebnom úrade.
V prípade nesplnenia si tejto povinnosti vám hrozí v správnom
konaní sankcia až do výšky 331 Eur.

• Juraj Peťko, prednosta OCÚ

„Nastúpili sme do rozostavanej
stavby vo veľmi hrubom štádiu
rozostavania po firme, s ktorou
nebola spokojnosť. Snažili sme
preto aj zlepšiť meno stavbárov,
ale koniec koncov je náš prístup v tomto stále rovnaký. Rekonštruujeme pamiatky, ale
takýto rozsah sme ešte nerobili.
Na finálny výsledok sme hrdí,“

hodnotí konateľ stavebnej firmy
p. Šarišský.
Ďalšie smerovanie kultúry v našej
obci je v rukách nás všetkých, no
o čosi väčšiu zodpovednosť za
nový priestor nesie jeho prevádzkarka pani Viera Jakubčová:

voľnom čase a grátis. Náročné je
to najmä na zháňanie personálu a momentálne najviac času
trávim s úradmi. Do budúcna
si tu viem pre miestnych predstaviť variétne večery s jedlom a
kultúrou, to je moja predstava.“

z našej obce, ale aj okolitých obcí a miest. Určite
budeme radi, ak sa do
kultúrno - spoločenského
života budú predovšetkým
zapájať aj ľudia a privítame
aj rôzne návrhy a nápady
Pani Jakubčová je zodpovedná v tomto smere.“
vedúca kultúrneho domu Villa Cubach, v jej kompetencii je
celkový chod a zabezpečenie
prevádzky vrátane personálu
počas akcií alebo pri ubytovaní
hostí. Úzko spolupracuje aj so
zamestnancami obecného úradu, najmä s kultúrnym referentom Františkom Kováčikom,
ktorý dopĺňa: „Moje vízie sú, aby

„Toto je tretia prevádzka, ktorú
rozbieham a zatiaľ sa mi zdá, sa nám podarilo uskutočniť veľa
že to ide dobre. Ľudia sú tu zaujímavých podujatí pre všetky
ochotní pomôcť aj vo svojom vekové kategórie občanov nielen

Ak ste nemali možnosť
zúčastniť sa slávnostného
otvorenia alebo dňa otvorených dverí, ktorý prebehol hneď nasledujúci
deň, pozrite si priestory a
ich atmosféru v krátkom
videu na webovej adrese:
https://bit.ly/villacubach

• Monika Sasaráková

Obec dostáva nový impulz:
otvorili sme nový kultúrny
priestor
foto: Anna Šramková

Obec má po niekoľkých desiatkach rokov opäť reprezentačný priestor pre
kultúrno-spoločenské podujatia. Proces od schválenia rozhodnutia obecného
zastupiteľstva o začatí príprav na realizáciu kultúrneho domu až po jeho uvedenie do prevádzky trval zhruba šesť rokov.
Prečo? Je to otázka financovania, umiestnenia, či asanácie/prestavby starej
budovy.
Plánovanie začalo v roku 2014
Pôvodný kultúrny dom v našej
obci bol postavený ešte v 50.
rokoch minulého storočia a po
zbúraní kinosály už kvalita jeho
interiéru a rovnako tak ani exteriéru nevyhovovala požia-

davkám modernej doby. Práve z
tohto dôvodu poslanci obecného
zastupiteľstva v období rokov
2014 až 2018 prijali rozhodnutie, že v našej obci bude vybudovaný nový kultúrny dom.
Toto rozhodnutie však v sebe
zahŕňalo predovšetkým zodpo-

vedný manažérsky prístup
a veľmi poctivo plánované
kroky, ktorými bol zabezpečený dostatočný objem
finančných
prostriedkov
na realizáciu diela. Poslanci
taktiež odsúhlasili samotnú
architektúru objektu.
»
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Architekt kultúrneho domu Jiří Zámečník:
Podarilo sa to vďaka húževnatosti ľudí
Sme krátko pred kolaudáciou
dlho očakávanej stavby, ktorú
si navrhol. Kultúrny dom bude
dominovať verejnému priestoru v našej obci a nás občanov
napĺňa rôznymi očakávaniami.
Ako sa ti reaguje na spätnú
väzbu, ktorú zatiaľ dostávaš –
pochvalu, ale aj kritiku?
Konštruktívne otázky ma veľmi
obohacujú. Som rád, keď môžem
s niekým rozvíjať tému a doťahovať detaily, ak ide o niekoho,
kto vie, o čom rozpráva. Tej kritiky bolo veľmi veľa. Samozrejme,
alternatívy boli viaceré, ale boli tu
ľudia na určitom mieste, ktorí sa
rozhodli takto.
Zadanie bolo jednoduché a
pritom veľmi komplikované –
nový „kulturák“. S čím si pracoval a z čoho vychádzal?
Oslovil ma starosta: “Ideme stavať
kultúrny dom, poď prej-deme sa
po dedine.” To prvotné nadšenie
z jeho strany a tiež vtedajšieho zastupiteľstva (2015-2018)
bolo veľké. Možnosti boli: staré
kino, stará škôlka a priestor školy, jedálne. Tá prvá, ku ktorej sa
najviac prikláňali, sa mi javila ako
nevhodná kvôli dispozícii, orientácii a hustej zástavbe v okolí
toho miesta. V škole by sa zas
miešali rôzne funkcie, nemalo by
to úctu. Škôlka bola fantastická
- orientácia na svetové strany,
možnosť pokojného priestoru,
parku a parkovisko - ale všetci sa
báli rekonštrukcie „starej barabizne“. Rozhodlo aj to, že objekt
mal hydroizoláciu. Napokon sa
podarila veľmi vyspelá stavba,
ktorá spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a využíva moderné
technológie. Mal som pred tým
samozrejme veľký rešpekt, robil som sondy, analýzy, zvažoval
pre a proti rekonštrukcie a novej
stavby – ide predsa o verejné,
naše spoločné, financie, ktoré
by mali byť využité čo najzmysluplnejšie. Môj hlavný argument
pre bol, že takáto stavba už má
svoj genius loci, dušu. Tá väzba s
obyvateľmi a spomienky na starú
škôlku, vytvárajú výborný predpoklad.
Spätne hodnotíš rekonštrukciu ako správne rozhodnutie?
Už som si trocha vydýchol... Architektúra je určitá „diktatúra“
– ľudia či chcú, či nechcú, musia

foto: Anna Šramková

Jiří Zámečník (43), rodák z Brna, dvadsaťjeden rokov žije v Spišskom Bystrom. Vyštudoval architektúru na Vysokom
učení technickom v Brne. Okrem architektúry sa venuje aj interiérovému dizajnu a dizajnu organov v spolupráci
s dielňou Bies a tiež fotografii. Kultúrny dom v našej obci je jeho autorskou stavbou od architektúry, cez interiér
po záhradu.

okolo nej chodiť a pozerať sa na
ňu, či chcú, či nechcú, pôsobí na
nich. Architekt má moc pokaziť,
alebo povýšiť verejný priestor.
Je to forma umenia a to má ľudí
kultivovať. Myslím, že už tento
samotný objekt na tej ulici, alebo
keď človek vstúpi dovnútra – ho
povznáša – je pekný a harmonický. Som rád, že sme tu mohli
zachovať posolstvo histórie a
pracovitosti našich predkov.
Nie je to úplne bežné, že sa
obci ako tá naša podarí zrealizovať takto komplexný projekt navyše z vlastných zdrojov. Čo myslíš, prečo sa to tu
podarilo?
Štyri roky nad tým premýšľam.
Nedávno som sedel u starostu
a zahľadel som sa na erb našej
obce a vtedy si hovorím „aha,
toto je to“. Neprajnosť a ľudskosť, protipóly, sú v našej dedine
zvláštne vyvážené. Ak prevažuje
to prvé, vtedy sa nedarí urobiť
niečo pekné. To druhé by bol
raj. Marián, starosta, je výborný
manažér a bez jeho všestranných schopností by sa realizácia
tohto diela neuskutočnila. Riadiť
verejné realizácie je omnoho zložitejšia úloha ako súkromné. A čo
je nemenej dôležité je ochota
a prajnosť celého spoločenstva
- občania, pracovníci obecného
úradu, zastupiteľstvo. Tri roky
sa čakalo na nejakú projektovú

výzvu, no napokon nič také nebežalo a tak sme nedostali žiadne
(externé) financovanie. Celé je to
malý zázrak.
Výstavba objektu sa napokon
obstarávala dvakrát. Ako to
prebiehalo?
Princíp verejného obstarávania
je v slovenských podmienkach
veľmi problematická zákonná
povinnosť. Na jednej strane sa
snaží chrániť verejné financie, na
druhej strane dostáva obstarávateľa v mnohých prípadoch do
vážnych situácií. Je to problém
najnižšej ponuky. Tento princíp
funguje pri kúpe auta alebo
počítača, ale prestáva fungovať
pri tak komplexných dielach akou
je väčšia rekonštrukcia. Nám sa
to podarilo až na druhýkrát. Prvá
firma vážne nadhodnotila svoje
možnosti.
Ľudia si pri realizácii tohto projektu siahli na dno možností. Sám
sa cítim vyčerpaný. Ak si však
spomeniem na to, vďaka komu sa
to celé podarilo, tak po nasadení
starostu je tým ďalším dôvodom
práve druhá vysúťažená stavebná firma z Bardejova pod vedením bratov Šarišských. Majstri
do toho dali kus srdca a nebiť ich
prístupu k tejto zákazke, kultúrny
dom by nevyzeral tak, ako vyzerá
a funguje. Stavebných firiem
s osobným prístupom k realizácii
je čím ďalej, tým menej.

Čoskoro sa toto miesto zaplní
stoličkami aj ľuďmi. Aká je tvoja vízia, čo sa tu podľa teba
začne diať?
Nemám žiadnu víziu. Tento objekt má skoro všetky možnosti, je
to multifunkčná sála. Aj z tohto
dôvodu bolo dosť komplikované
nastavenie dispozície. Multifunkčnosť bola pre mňa priorita.
Preto tu ani nie je (stupňovité)
hľadisko, no na vyvýšené pódium bude mať každý divák dostatočný výhľad. Vďaka kamennému murivu a klenbám je v sále
dobrá akustika. No a po vyčerpávajúcom kultúrnom zážitku majú
hostia možnosť sa ubytovať v
podkrovných hotelových izbách
alebo apartmánoch kultúrneho
domu (smiech). Toto miesto má
teda doslova potenciál pre všetko. Je na ľuďoch, čo sa tu bude
diať.
No dobre, tak teraz sa skús na
to pozrieť ako Juraj, občan,
Kubašan, už nie ako architekt.
Konečne môže náš súbor hrdo
tancovať na poriadnom pódiu
a nebude na nich pršať a fúkať.
Výstavy tu budú veľmi pekné.
Viem si tu predstaviť konferencie, predstavenia rôzneho druhu
a premietanie filmov. No a svadobčania a jubilanti budú mať pre
svoj deň pekné priestory. Naozaj,
čokoľvek.

• Monika Sasaráková
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Ako dnes môže vyzerať kultúra v nových
priestoroch
S touto otázkou sme na otvorenie diskusie, čomu by mal slúžiť nový kultúrny dom, oslovili občanov a rodákov, ktorí kultúrou
žijú, či dokonca sa ňou živia. Tu sú ich odpovede.
• Monika Sasaráková
Ak by som sa mal zamyslieť, čo znamenal
kultúrny dom v Spišskom Bystrom za mojich čias, tak ten slúžil hlavne na tanečné
zábavy a sporadické stretnutie Základnej
školy. Tak ako doba pokročila, kultúrne
domy sa začali využívať naozaj vo veľkom
zábere, t.j. od veselých podujatí a možno
až po smutné - kar a podobne.
Tento náš kultúrny dom sa bude, verím,
využívať na spoločenské podujatia našej
obce a bude tak slúžiť všetkým obyvateľom Kubách, prípadne aj občanom z
iných obcí, ktoré nám určite tento krásny
kultúrny stánok budú závidieť. Ja sám sa
veľmi teším.
Peter Stašák, rodák a spevák

Správa o vybudovaní kultúrneho domu
ma veľmi potešila, keďže sme takýto
priestor v našej krásnej dedine dlhodobo nemali a ako inštitúciu sme ho tiež
postrádali. Funkcia kultúrneho domu by
mala napĺňať svoju podstatu a uplatnenie
pre kultúrne potreby a záujmy všetkých
občanov, pre spoločenskú (svadby, plesy,
vystúpenia detí, folklórnych predstavení,
koncerty vážnej aj populárnej hudby)
a záujmovú činnosť (priestor pre rôzne
krúžky, kluby, kino). Bude mi potešením,
ak mi bude dopriate si v našom novučičkom kultúrnom dome raz zaspievať.
Mária Štúrová Šimonovičová,
členka operného zboru SND

Kultúrny dom by mal slúžiť okrem
spoločenských udalostí na prezentáciu
amatérskych umeleckých telies ako Rovienka, Cirkevný zbor a podobne, ktoré
majú v obci dlhoročnú tradíciu. Vystúpenia
by mali byť motiváciou pre mladú generáciu, aby sa mohli kontaktovať s tradíciami
dediny a do budúcnosti ich uchovať pre
ďalšiu generáciu. Taktiež pevne verím, že
kultúrny dom privíta i vystúpenia telies
a sólistov, ktorí sú obyvateľmi obce a venujú sa rôznym druhom umenia, ako aj umelcov z okolitých obcí a miest.
Andrea Mašlejová (Nemcová),
učiteľka hudby na ZUŠ

Veľmi by som si priala, aby sa s novým
kultúrnym domom vrátili svadby do
Kubach. Viem si celkom živo predstaviť v
takom dôstojnom priestore svadbu pre
poslednú dcéru. Rada by som tam zašla
aj na koncert či divadelné predstavenie.
Aj sa postavila na javisko, po našom na
binu a spievala s Rovienkou či cirkevným
spevokolom. A vonku v záhrade by som si
pozrela letné kino, posedela na káve, na
zmrzline...
Viera Havašová, Rovienka

Je nádherný a určite by mal poslúžiť na
spoločenské alebo kultúrne podujatia.
Veľmi sa teším, až si ho pozriem zvnútra
na nejakej akcii. Som presvedčený, že sa
mu všetci občania Kubach potešia. Teda
minimálne tak, ako ja.
Ján Marton, básnik, muzikant,
bábkoherec

Bol by som veľmi rád, keby sa náš nový
kultúrny dom intenzívne využíval. Viem
si predstaviť, že by som priviedol a predstavil spevokoly, v ktorých účinkujem,
prípadne by tu mohli mať občasné skúšky
či vystúpenia. Môžeme nacvičovať zborové spevy nášho zboru sv. Michala.
Možno by mohla slúžiť aj na výučbu spevákov pomocou hlasového pedagóga pri
niektorých skúškach.
Ján Havaš, Cirkevný zbor sv. Michala

foto: Anna Šramková

Je to príležitosť pre mladú generáciu,
temperamentných ľudí s iskrou, aby
sa začali podieľať na folklóre a tým sa
kultúra skvalitnila. Mohli by si zaplatiť aj
učiteľa zvonku, taký aj vie posúdiť, či
ten spevák, tanečník či ochotník na to
má alebo nie. Chýbajú nám hudobníci aj
ochotnícke divadlo. Dneska sa doba mení
a diváci sú nároční.
Ján Alžbetkin st., bývalý ochotník

Človek je tvor kultúrny a spoločenský.
O kultúru je potrebné starať sa a prezentovať ju, preto som veľmi rada, že i v mojej rodnej obci sa pre to vytvárajú vhodné podmienky. Tiež by mal slúžiť aj ako
priestor pre stretnutia, ktorým prináleží
riešenie najrôznejších tém týkajúcich sa
občanov.
Dominika Nina Vitková,
speváčka v Lúčnici
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Školský divadelný súbor KUBACHICHI
otvára srdcia detí pre umenie

Zaspatá rozprávka, 2016, D. Bednár

V roku 2007 bol pod vedením
p. uč. Dubovskej v našej
Základnej
škole
založený
detský divadelný súbor, ktorý
začali navštevovať najmä žiaci prvého ročníka (Anna
Lavková, Miriama Jurčíková,
Denisa Šimonovičová, Róbert
Pomietlo), postupne sa k týmto žiakom pridali aj starší žiaci
(Anna Králiková, Michaela Bukovinská, Kristína Vitková, ...)
a vytvorilo sa divadelné zoskupenie, ktorému dali názov
MALEBAVALEBA. V súbore boli
až na jedného chlapca len dievčatá, ktoré p. učiteľka oslovovala “malé baby-veľké baby”,
a preto názov utvorili spojením

Zaspatá rozprávka, 2016, L. Dragošová, S. Šimková

tohto oslovenia.

alógy, rekvizity, ...).

Hneď prvé predstavenie, Chalúpka v lese, zaujalo porotu na okresnej súťaží v Šuňave a ako „nový
vietor“ sme postúpili na krajskú
postupovú prehliadku detských
divadelných súborov do Stropkova. V nasledujúcich rokoch sme
viackrát postúpili na krajskú prehliadku, na ktorej sme získali pekné
umiestnenia – predstavenia: Balada (divadlo poézie na námety K.
J. Erbena – Vodník), Dlhý, široký a
bystrozraký, Lucijný stolček, Šašo
a kráľ... Väčšinu predstavení sme
si tvorili podľa vlastnej fantázie
a každé predstavenie bolo našou
kolektívnou prácou (kostýmy, di-

Neskôr sme náš súbor premenovali na KUBACHICHI. Najväčší
úspech sme dosiahli v roku 2016
s autorskou divadelnou hrou
Zaspatá rozprávka (hl. postavy
stvárnili: Dominik Bednár, Viliam
Noga, Júlia Nogová, Lea Kolbová,
Andrea Gavurová, Timea Alžbetkinová a Laura Dragošová), s
ktorou sa nám podarilo umiestniť
na krásnom 3. mieste v celoslovenskej súťaží detských divadiel
Zlatá priadka v Šali. Ide o vrcholnú celoštátnu divadelnú prehliadku so zahraničnou účasťou a
zároveň najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe.

Pravidelne sme sa zúčastňovali
prehliadky Divadlenie v Kežmarku,
prípadne sme vystupovali na rôznych kultúrnych podujatiach.
Všetkých nás spája láska k divadlu, radosť z tvorenia či túžba stať
na javisku a ukázať divákom náš
talent a nápaditosť. Naše pôsobenie zastavila až momentálna epidemiologická situácia, no všetci
veríme, že kultúra sa opäť vráti
do bežných koľají a my si budeme
môcť pripraviť ďalšie predstavenie a znova zažiť nezabudnuteľnú
„javiskovú atmosféru“ plnú smiechu, trémy a pocitu z dobre
odohraného predstavenia.

• Mgr. S. Dubovská, učiteľka ZŠ

Školský časopis Pohľad vychádza už
16 rokov
V čase sa časopis žiakov miestnej
základnej školy vyvíjal po viacerých stránkach - zmenila sa
veľkosť časopisu - z pôvodného
formátu A4 sa začal časopis
vydávať vo formáte A5, vychádzal štyrikrát ročne, zvýšil
sa počet strán, titulka sa tlačila ako plnofarebná a pribudli
súťaže pre žiakov, do ktorých,
ak sa žiaci zapojili, mohli vyhrať
napríklad mobilný telefón, tablet,
bezdrôtové slúchadlá a rôzne iné

výhry. Veľmi obľúbeným sa stal
tzv. „žolík“, ktorý, ak žiaci našli
vo svojom časopise, mohli vymeniť za zlú známku, ktorú na
vyučovaní získali.
V roku 2014 bol náš časopis vyhlásený za najlepší školský časopis v okresoch Poprad a Kežmarok. V tom čase bol náklad
výtlačkov na jedno číslo v počte
150 kusov.
V súčasnosti sa toto číslo po-

hybuje okolo 100 kusov na
32 stranách. V školskom roku
2018/2019 sme spustili projekt „Valentínsky BOXBOOK“,
do ktorého si žiaci môžu vhodiť
zamilovaný odkaz pre svoju lásku alebo len tak pre hocikoho a
tieto odkazy si potom prečítať vo
valentínskom čísle Pohľadu.
Časopis je obsahovo rozdelený
pre starších žiakov a mladších žiakov. »

ŽIVOT V ŠKOLE

Časť pre starších žiakov tvoria prevažne
spravodajské žánre
z autorskej dielne
ôsmakov a deviatakov, a to najmä
reportáže z diania
v škole, športových
a
vedomostných
súťaží. Časť
pre
mladších žiakov je
zábavnejšia,
pre
túto vekovú kategóriu pútavejšia a
tvoria ju predovšetkým žiacke príbehy, básne, kreslené
omaľovanky,
tajničky, krížovky, či
osemsmerovky.

• Mgr. P. Ujčík

Úryvok z príbehu
„Ostrov Magios“
...čo Matúšova prechádzka viedla
ku koncu, zbadal niečo nezvyčajné.
,,Joj, lietajúca myš!“ skríkol Matúš a
skryl sa za strom, lebo tá myš bola
dvojmetrová a strašidelná. Zrazu
započul Emilov hlas, no nielen on. Tá
potvora sa rozbehla za Emilovým
hlasom. V tej chvíli Matúš nevedel,
čo mal robiť. Mal sa rozbehnúť za
myšou alebo ostať pod stromom?
Nevedel, či je tá myš nebezpečná,
veľmi sa bál, ale vybral sa za ňou.
Keď dorazil tam, kde počul Emilov
hlas, skoro omdlel. Videl Emila a psa,
ktorý v tej chvíli vykríkol: „Kde je
ten Matúš?“ „Matúš, Matúš!“ kričal.
Oliver Ordzovenský, 5. ročník
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„Pod pojmom láska“
Boli sme veľmi zvedaví,
ten čas, ten nezastaví.
Došli sme k láske inak nazvanej,
opäť krásnej, no záhadnej.
O ktorej platí pravda odveká,
tam, kde si človek zaľúbi človeka.
U každého iná,
no má trpkú príchuť,
nie len vaše srdce
dokáže ovládnuť.
Najhoršie sa potom ustojí,
keď o vás človek nestojí.
Človek sa potom naučí,
že úspech sa len tak nezaručí.
Tá láska sa dá k ruži prirovnať,
krásna, no tŕňmi vás vie odrovnať.
Sisi Šimková, 8.B

Kubašanček predstavuje deťom
folklór
foto: archív ZŠ

Detské vystúpenia boli vždy
súčasťou fungovania a prezentácie materskej školy, a preto
sme sa spolu s pani učiteľkou
Vierkou Ujčíkovou začali pohrávať
s myšlienkou zamerať tieto
vystúpenia na detský folklór. Deti
máme predsa v materskej škole k
dispozícii stále, mohli sme s nimi
trénovať a viesť ich už od útleho
veku k láske k tancu a ľudovým
tradíciám. Keďže ani jedna z
nás nevedela o detskom folklóre
veľa, prvým krokom bolo, že sme
sa prihlásili na vzdelávanie, ktoré
sme úspešne absolvovali. Namotivované, plné zážitkov, praktických zručností a vedomostí
sme sa pustili do vedenia krúžku.
Záujem bol veľký, hlavne zo stra-

ny rodičov a po prvej skúške a
vystúpení aj zo strany detí. Deti
sme trénovali jedenkrát v týždni, vždy v poobedňajších hodinách. Prioritne sme sa venovali
tancom a spevu sprevádzanému
na akordeóne, deti sa tak naučili
udržať rytmus v piesni a sústrediť sa nielen na spev, ale aj
sprievod nástroja. Postupne sme
do svojich programov zapájali aj
hovorené slovo, tradície a ľudové
zvyky. Vznikali tak ľudové pásma,
ktoré deti s radosťou prezentovali na rôznych obecných akciách,
ale aj vystúpeniach organizovaných Materskou či Základnou
školou. Postupne sa nám potrebné vybavenie na vystúpenia ako klobúky, kroje, košíky,

píšťalky a množstvo iného materiálneho vybavenia potrebného
k tvorbe programov. Kubašanček,
ako sme nazvali náš krúžok, sa
tešil veľkej obľube od roku 2014
až do času, keď nás nestopla
nečakaná pandémia.
Ja však verím, že tento stav je
len dočasný a my sa budeme
môcť vrátiť k činnostiam, ktoré
nás tešia a prinášajú radosť. Veď
folklór, ľudové tradície a zvyky je
to najcennejšie čo nám po našich
predkoch ostalo a komu by sme
tento poklad mali odovzdávať,
keď nie našim najmenším. Pevne
verím, že naša energia, ktorú
sme odovzdali deťom v Materskej
škole si nájde pokračovanie aj v
Základnej škole, prípadne v obci.

foto: archív ZŠ

• Dominika Lopušeková,

zástupkyňa pre MŠ
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Čo robiť pred prvým vstupom
dieťaťa do materskej školy
Nachádzame sa v období pred
nástupom detí do materských
škôl. Toto obdobie je veľmi
dôležitým medzníkom v živote
dieťaťa a je nesmierne dôležité
pre jeho telesný a psychosociálny
vývin. Ako teda čo najlepšie pripraviť dieťa, ale zároveň aj rodičov
na vstup dieťaťa do materskej
školy?
Cielenou prípravou je možné
veľmi uľahčiť nástup dieťaťa do
MŠ, nájdite si preto čas a pokúste
sa vyskúšať naše odporúčania
v praxi, aby sme spoločne eliminovali úzkosť dieťaťa a neistotu
z nového prostredia. Zvládnutie
vstupu dieťaťa do materskej školy závisí predovšetkým od jeho
individuality, od prípravy na materskú školu, prístupu u- čiteliek
a rodičov. Dieťa opúšťa doteraz
jemu známe prostredie istoty a
bezpečia a nahrádza ho novým
prostredím, ktoré je preňho
neznáme, ktoré prináša so sebou mnoho neobyčajných zážitkov. Najväčším problémov je pre
dieťa odlúčenie od jeho matky,
ktoré spôsobuje zmenu správania dieťaťa, a preto je potrebné
sa na túto skutočnosť dôkladne a
dlhodobo pripravovať.

6 tipov pre rodičov:

3. Ak Vám to situácia umožňu
je, pokúste sa zoznámiť a spriateliť s deťmi, ktoré nastúpia do
vašej triedy ešte pred začiatkom
školského roka.

foto: archív MŠ

4. Dobré je, ak dieťa dokáže vydržať určitú dobu bez rodičov,
trénovať to môžete návštevou
u starých rodičov alebo rodinných známych bez prítomnosti
rodičov.
5. Zapojte dieťa do nákupu
nových potrieb do materskej
školy (batoh, pyžamko, papučky,
zubná kefka, ...)
6. Pre úspešnú adaptáciu je pre
dieťa potrebná predvídavosť a
prehľadnosť situácie, napríklad
dochvíľnosť rodičov pri ranných
nástupoch do materskej školy, či
preberanie dieťaťa z materskej
školy v pravidelnom čase. Buďte
zásadoví.
Pripravenosť dieťaťa na vyrovnanie sa s materskou školou je
ovplyvnená rodinnými životnými
zmenami, napríklad narodenie
mladšieho súrodenca, rozvod
rodičov a pod. V každom prípade
by rodič mal o situácii informovať
učiteľky, pretože každá informácia o dieťati im pomôže nájsť
správny prístup k dieťaťu.
Rodičia si tiež musia zvykať na
neprítomnosť svojho dieťaťa
v ich blízkosti, nevedia čo ich
dieťa práve robí a či je v poriadku. Dôverujte svojmu dieťaťu,
dôverujte materskej škole a
učiteľkám.

1. Čo najviac sa s deťmi pred
nástupom do MŠ rozprávajte o
tom, prečo je materská škola
pre deti dobrá, že sa tu naučia
množstvo nových vecí, spoznajú nových kamarátov a môžu sa
hrať s cudzími hračkami. Pozitívne
ich motivujte. Nezavádzajte však
svoje dieťa, nesľubujte mu to, čo
Vstupom dieťaťa do materskej
nemôžete splniť.
školy nielen dieťa získava novú
2. Skúste aplikovať dostatočne rolu, ale aj rodičia: z rodičov sa
vopred (aj niekoľko mesiacov) stávajú „rodičia škôlkara“. Buďte
režim, ktorý bude materská škola hrdí na svoje dieťa, s úsmevom a
vyžadovať. Týka sa to predovšet- s dôverou ho podporujte pri jeho
kým ranného vstávania, stravo- rozvoji. Buďte hrdí aj na seba,
vania, sebaobslužných činností a pretože umožňujete dieťaťu tenpoobedného odpočinku. Hovorte to rozvoj v spolupráci s matersdetailne o režime v materskej kou školou ako s partnerom.
škole, dieťa to potrebuje vedieť.
Nechajte dieťa samé vykonávať
• Dominika Lopušeková,
sebaobslužné činnosti, veďte ho
zástupkyňa pre MŠ
k samostatnosti.

Efekt motýlích krídel
v škole - malé zmeny
spúšťajú ďalšie
Na začiatku môjho pôsobenia na
riaditeľskej stoličke pred dvomi
rokmi, nebolo v silách školy zlepšiť
stav priestorov či vybavenia tried.
Postupom času, za prispenia dobrých ľudí, úsilím celého kolektívu
a racionalizačnými opatreniami
sa nám darí tento neutešený stav
postupne zlepšovať. Najviac ma
však teší fakt, že vnímanie školy v
očiach rodičov a obyvateľov obce
sa mení k lepšiemu. Dôkazom
toho je aj oveľa viac ľudí, ktorí sú
nám ochotní pomôcť, či už povzbudivými slovami, užitočnými
myšlienkami alebo sprostredkovaním pomoci.
Dovoľte mi preto poďakovať sa
rodičom z materskej školy, ktorí
nám zabezpečili tri germícídne
žiariče a taktiež spoločnosti Tatravagónka a.s. za poskytnutie finančných prostriedkov, za ktoré
sa podarilo zakúpiť ešte ďalšie
dva.
Ďalšou veľkou pomocou bolo
získanie desiatich kusov použi-

tých , no stále výborných notebookov DELL od spoločnosti
AT&T Global Network Services,
Slovakia, ktoré nám v zamestnaneckom grante pomohol získať
pán Štefan Lipták, zamestnanec
spoločnosti. Okamžite sme ich
zaradili na výučbu informatiky
a v prípade ďalšieho prerušenia
vyučovania ich môžeme použiť
pre žiakov a učiteľov.
Tak isto sa chcem poďakovať aj
majiteľom miestnej Pizzerie Columbiana, ktorí zakúpili do materskej školy práčku so sušičkou.
Všetkým
vyššie
uvedeným
rodičom a sponzorom vyslovujem v mene učiteľov, detí a
žiakov slová uznania a vďaky za
nezištnú pomoc a vynaložený čas
a úsilie.

• Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ

Kubašská stodola ožila vo filme
o partizánoch

ĽUDIA
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foto: Tereza Zámečníková

foto: Tereza Zámečníková
foto: Tereza Zámečníková

foto: Tereza Zámečníková

Autorom krátkeho filmu oceneného aj v celoslovenskej súťaži
v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá
klapka v kategórii námet a scenár
je Matej Mikloš. Nádejný mladý
režisér z Trenčína ho natočil ako
podklad pre prijímacie skúšky na
vysokú školu. Projekt sa podarilo
uskutočniť vďaka dobrým priateľom, zanieteným ľudom práve
z našej obce.
Sedemminútový príbeh partizána Pankráca Brezáka sa
odohráva po príchode do našej
obce, kde sa hlavná postava v
podaní pána Alžbetkina vydáva
po stopách svojej minulosti do
starej opustenej stodoly. Práve
tam si spomína na chvíľu, keď sa
druhýkrát narodil a pred nacistami ho zachránili kamaráti. „Nechal
som sa nahovoriť, povedal som si,
že to tým mladým pomôže. Bál

som sa, že ma budú preháňať,
ale potom som ich už nechcel
sklamať“, spomína s úsmevom
na natáčanie bývalý ochotnícky
divadelník, učiteľ, hasič a vojnový
pamätník Ján Alžbetkin.
Námet autor filmu získal ako inšpiráciu pri potulkách našou obcou, kde ho práve priestor starej
stodoly oslovil a nadchol. Celým
projektom ho sprevádzala maturantka Tereza Zámečníková,
pre ktorú bolo natáčanie v úlohe
produkčnej tiež cennou skúsenosťou. „Zisťovala som a vybavovala všetko – od toho, komu
patrí stodola, cez jej „upratanie“,
kostýmy a hercov, kameramana,
kulisy, po komunikáciu so všetkými stranami“, opisuje svoju úlohu Terka. Práve medzigeneračná
komunikácia a zodpovednosť za
vypožičané veci bola pre ňu naj-

väčšou výzvou. „V živote sme
toto nerobili, preto sme urobili aj
veľa chýb, ale s výsledkom sme
spokojní a bola to hlavne zábava.
Posunulo ma to aj k výberu môjho ďalšieho štúdia,“ vysvetľuje
ďalej budúca študentka priestorovej tvorby a scénografie.
Účasť na filme sa náhodne stretla
so snami o budúcich povolaniach
aj u ďalších hercoch. Dominika
Greňová, ktorá by rada študovala
herectvo, sa prvej svojej skúsenosti s kamerou potešila: „Bolo
to super, niečo nové. V škole hrávam divadielka, hrám aj na husle
a spievam, k hraniu mám blízko.“
Nezvyčajné zamestnanie možno
čaká aj Martina Orolína, ktorý
študuje odbor „puškár“ a je nadšenec histórie spojenej s partizánmi: „Pre mňa bolo zaujímavé
napríklad to, že sa natáčalo v
dobových uniformách“.

Výsledok zo svojho pohľadu hodnotí aj Ján Marton, ktorý si vo
filme zahral jedného z mladých
partizánov: „Bol som oslovený
a tým bolo pre mňa povedané
všetko. Keďže som bývalý bábkoherec a rovnako tak ochotník,
cítim, že moja umelecká tvorba
okrem písania a muziky vedie tak
trochu aj tam. Bol som vďačný,
že som mohol spolupracovať
s takými talentovanými ľuďmi,
ktorí dali projektu dušu, telo aj
tvár. Je úžasné, keď vidíme cieľ a
ten sa dosiahne často iba cieľavedomosťou a čistým srdcom. Lebo
keď človek niečo robí s láskou, je
to poznať. Tento film bol toho
dôkazom.“
Film si môžete pozrieť na tejto
webovej adrese: bit.ly/pankracB

• Monika Sasaráková
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HISTÓRIA

Nový kultúrny dom si nesie bohatú históriu

Dedičstvo
otcov sme si zachovali

kde sú potrebné
menšie
úpravy“... Prestavba
sa uskutočnila
tak, že sa v
budove v roku
1929 zriadili dve
triedy, zborovňa
a byt učiteľa.
Štátna
Meštianska škola v
Kubachoch bola
zriadená počnúc
školským
rokom 1945/46.
Premenovaná
meštianska škola bola školou
výberovou. Prijímali sa tu žiaci na základe prijímacej skúšky.
Navštevovali ju žiaci z Kravan,
Vikartoviec a mali ju navštevovať aj žiaci z Hranovnice. Hrdý
Hranovničania sa však urazili a
svoje deti do meštianky neposielali. Prvým riaditeľom tu bol
Michal Zubaľ. Takto sa vyučovalo
až do roku 1960, kedy sa postavila nová škola za farskou stodolou
(terajšia škola).
Po presťahovaní školy sa začalo v r. 1962 s jej prestavbou na
škôlku. Prácu previedla firma
Okresný stavebný podnik Poprad.
Práce boli prevedené nekvalitne
bez izolácie podláh, v budove sa
prejavila značná vlhkosť. Dlhodobou riaditeľkou škôlky bola pani
Žofia Frisová (Doda). Najstarší
občania a ďalšie mladšie generácie, ktoré do bývalej školy a
škôlky chodili, určite si uchovávajú nejakú spomienku. Budem
osobný: „Meštianku“ som ako
žiak navštevoval v r. 1951 do r.
1955. Neskôr som vodil naše deti
i vnúčatá do škôlky. Spomínam si
tiež, keď tam chodila naša vtedy
štvorročná dcéra Janka a nechcela tam spávať. Využila krátku
nepozornosť pani učiteľky, zišla
z postielky, vyskočila z okna do
predzáhradky a utiekla domov.
Pani riaditeľka, keď to zbadala, vystrašená začala ju hľadať.
Pribehla k nám a Janka bola
skrytá na povale, my sme boli v
robote, darmo ju prehovárala,
aby zišla dolu. V ten deň už zostala so starou materou. Toľko z
histórie.

Kubašania už od pradávna boli
vedychtiví.
I v ťažkých podmienkach si sami
stavali školy a platili učiteľov. V
kronikách a archívnych zápisoch
nájdeme napísané, ako to vtedy
bolo.
Krátky prehľad: ešte za Rakúsko-Uhorska pred rokom 1911 v
obci deti pribúdalo, na základe
toho začalo byť nevyhnutné
zriadenie novej školy. Štát podporoval, aby sa stavali školy, ale
muselo sa v nich vyučovať v
maďarskom jazyku. Kňazi i veriaci sa tomu všemožne bránili.
Občania Kubách za žiadnu cenu
nechceli dopustiť, aby sa ich
deti učili v inej reči. Preto s nasadením všetkých síl sa pustili
do stavby našej vlastnej školy.
Dňa 9. februára 1911 sa Obecná
rada zišla v richtárovom dome,
kde sa malo rozhodnúť o stavbe
novej školy. Existuje zápisnica, kde sa uzniesli záverom že:
„Školská stanica hlasovaním podľa
mena uzaviera, že sa zriadi tretia učiteľská stanica. Povolenie
vydal biskupský úrad 17. mája
1911 bez námietok. Celý náklad
na stavbu bol rozpočítaný v korunách na 18 738,67.“ Ešte v
tomto roku škola bola postavená
a odovzdaná svojmu účelu. (pozn.
ide o školu bližšie od kostola).
Keď Kubašania zistili, že Kežmarok
a Spišská Sobota majú zriadenú
aj detskú opatrovňu (škôlku),
kde sa učia deti predškolského
veku, chceli mať niečo podobne
pokrokové, ale finančne boli
vyčerpaní
výstavbou
novej
cirkevnej školy. Súhlasili s tým,
aby vtedajší notár Ján Gotsch
požiadal štát o výstavbu a zriadenie školskej opatrovne. Opatrovňa bola daná do prevádzky v
roku 1913 (ide o budovu druhej
časti škôlky od Hranovnice).
Vtedajšia vláda k nám vyslala
„maďarskú“ učiteľku, ktorú občania po čase poslali preč. V časoch
1. sv. vojny maďarizácia oslabovala. Po vzniku ČSR nastalo uvoľnenie, ale žiakov pribúdalo, obecné
zastupiteľstvo pod vedením kňaza Jana Dorníka sa uznieslo že: 1).
„Uznáva nutnosť rozšírenia školy
pre vysoký počet žiakov. 2). Ďalšia
trieda bude cirkevná. 3). Trieda Zo súčasnosti
sa umiestni v detskej opatrovni, Našťastie táto budova sa za-

chránila aj napriek pochybovačom, ktorí ju chceli zbúrať. Genius
loci = (atmosféra - duch, ktorý
ochraňuje miesto) je duch našich
prarodičov, starých rodičov i nás,
ktorí sme tam do školy i škôlky
chodili a ten v nej ostáva.
Uvediem
prirovnanie.
Ľudia
radi navštevujú hrady - ak by
sa našiel boháč a povedal by si:
„Ja ten hrad zbúram a postavím
nový krajší,“ myslíte, že by ľudia
viac navštevovali ten nový, ako
ten starý, v ktorom žil nejaký
kráľ? Som presvedčený, že nie.
Zvíťazil zdravý rozum vtedajšieho vedenia obce, buďme preto
hrdí, že sa najstaršia škola zachovala (myslím, že aj moja maličkosť

k tomu prispela) a prestavala do
dnešnej podoby. Rekonštrukcia bola nákladná. Jej prestavbu
zaraďujem ako druhú najkrajšiu
a najnáročnejšiu po kostole od
vzniku Kubách. Verím, že otvorením tohto kultúrneho stánku
sa obnoví spoločenský i kultúrny
život v našej obci. Verím, že od
toho času sa začne nová etapa
zbližovania našich občanov všetkých generácii.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
pričinili pri zveľaďovaní našej
obce i obohatením jej kultúrneho
života. Urobili niečo príjemné pre
ľudí, ktorí tu žijú.

• Pavol Bukovinský

Miestne ženy
uchovávajú
tradície
Barvienok je názov neformálneho zoskupenia miestnych žien,
ktoré majú radi folklór, ľudové
piesne, zvyky a tradície našej
obce, ktoré sa snažia udržiavať
stále „živé“ len tak pre radosť.
Na začiatku roka zvykneme organizovať páranie peria, kedy sme
všetky oblečené do „šľafrokof“.
Na túto akciu prizývame i staršie
ženy z dediny, rozprávame sa,
počúvame a veľmi veľa sa nasmejeme. V jeseni na sviatok sv. Michala sme „odpustovali“ oblečené
v krojoch pri kaplnke na hornom

konci dediny.
Najčastejšie sa stretávame pri
nácviku čepčenia neviest, ktoré
sa snažíme vždy obmieňať, aby
nebolo rovnaké, pretože sme sa
zhodli na tom, že každá nevesta
by ho mala mať originálne. Krátke videá z čepčenia a divadiel sú
zverejnené na kanáli Youtube.
Pevne verím, že sa nám podarí
stretávať častejšie pri ďalších
spoločných akciách, najmä tých
spontánnych.

• pš

6 dôvodov pre očkovanie
Pandémia Covid-19 zasiahla
náš život nečakane a je našou
súčasťou už viac ako rok. Naše
životy sa zmenili z viacerých
hľadísk, či už súkromných alebo
pracovných. Veľa ľudí nečakane
stratilo prácu, iných zasiahla ešte
citlivejšie - stratou blízkych. Celý
svet sa však snaží bojovať na
jej eliminácii a túži, aby sa život
vrátil do starých koľají. Vedci sa
podieľajú na príprave účinnej
vakcíny, iní zase na vývoji liekov, ktoré by znížili komplikácie
tohto ochorenia. Už v 60-tych
rokoch práve účinná vakcína pomohla v boji proti smrteľnému
vírusovému ochoreniu detskej
obrny (Poliomyelitída).
V tomto texte ponúkam niekoľko
dôvodov pre očkovanie ako podnet pre zamyslenie nad tým, čo
je pre nás správne rozhodnutie a
či rizikovejšie je vakcínu nepodať,
ako podať.

ší spôsob v boji proti pandémii.
írenie vírusu sa zastaví po dosiahnutí kolektívnej imunity, pre
ktorú potrebujeme zaočkovať 60
- 80% obyvateľov

3. Vakcína je ochrana
- vakcíny ochraňujú naše životy
a taktiež zdravie ostatných, aj
tých, ktorí sa zaočkovať kvôli
veku či diagnóze nemôžu
- znižujú zdravotné komplikácie a
2. Registrované vakcíny sú bez- predlžujú dĺžku života
pečné, účinné a kvalitné
- vakcíny sú účinné na 85-95% - každá vakcína, ktorá je uve- táto ochrana sa vytvorí do 10-14
dená na náš trh, musí prejsť dní po podaní 2. dávky
prísnou registráciou - schválením
Európskou liekovou agentúrou 4. Vakcína chráni nemocnice a
(EMA). EMA uplatňuje prísne zdravotný systém
pravidlá, vakcíny sa podrobujú - stojí málo, ale ponúka výhody
rôznym skúškam, prebieha ich pre zdravie obyvateľstva
vývoj a výskum, testovanie a - vakcináciou sa znižuje počet
následne sú registrované
hospitalizovaných, a tým sa
- do dnešného dňa bolo zaočko- znižuje záťaž nemocníc
vaných niekoľko miliónov ľudí
bez vážnejších komplikácií. Každá 5. Vakcína je sloboda v cestovakcína samozrejme spôsobuje vaní
vedľajšie účinky ako každý iný - vakcinácia nám umožňuje cesliek, avšak je to úplne bežný jav. tovať bez obmedzenia a práve v
Podľa Prof. Gustáva Kuschinske- tomto letnom období je veľkým
ho liečivo, o ktorom sa tvrdí, že prínosom
nemá žiadne nežiaduce účinky, je
1. Vakcína je jediné konečné v podozrení, že nemá ani účinky 6. Vakcína umožňuje slobodu v
riešenie
hlavné.
kontakte s blízkymi
- je najúčinnejší a najefektívnej- každý z nás túži po bezpečnom

Mobilné očkovanie
Naša obec
bola oslovená
Prešovským
samosprávnym
krajom s
možnosťou
zaočkovať sa
priamo u nás v
obci. Po splnení
všetkých náležitostí sa rozbehla
spolupráca s PSK
a ich výjazdová
očkovacia
služba k nám
22. júna 2021
do priestorov
ZŠ s MŠ Spišské
Bystré zavítala
po prvýkrát.
Zaočkovaných
bolo takmer
50 obyvateľov
našej obce a susednej obce Kravany. Ľudia, ktorí sa nechali
zaočkovať priamo v obci túto službu hodnotili veľmi pozitívne.
Nemuseli nikam cestovať a obe dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/
Biontech dostali priamo v obci. Výjazdová očkovacia služba počas
dvoch návštev v obci navštívila aj imobilných obyvateľov, ktorým
podali vakcíny priamo v ich domácnostiach.
Ambulancia všeobecnej lekárky MUDr. Krettovej a taktiež lekár pre
deti a dorast MUDr. Kopaničák momentálne neplánujú očkovať proti
ochoreniu COVID-19 vo svojich ambulanciách. • František Kováčik
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kontakte s blízkymi a rodinou
Tieto dôvody majú byť povzbudením, aby sme sa očkovania
nebáli a dôverovali vedcom a
zdravotníkom, a tým pomohli v
boji proti pandémii. Neváhajme
nad otázkou, či sa na očkovanie
prihlásiť, a či je na to správy čas.
Jednoznačne, čas je správny a
vakcína je to správne rozhodnutie.
Ja sama spolu s mojou rodinou
sme očkovaní, dokonca v našej
rodine sú očkované všetky registrované vakcíny (red. - k 21.
júnu) a nikto z nás toto rozhodnutie neľutuje. Verím, že vakcína
je jedna z najväčších výdobytkov
medicíny.

• Martina Lachová, farmaceutka

Autorka študovala odbor farmácia
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a štúdium
doplnila o špecializáciu v lekárenstve
v roku 2019, 6 rokov pôsobí v praxi,
príležitostne aj v lekárni v Spišskom
Bystrom.

V obci pribudlo nové
detské ihrisko
foto: František Kováčik

V obci dlhodobo chýbalo detské multifunkčné ihrisko, no dnes je
situácia už iná. Vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky sa
podarilo zrealizovať tento projekt v celkovom investičnom náklade
vo výške 14 715,- EUR. Nové detské ihrisko sa nachádza v lokalite
Kamenec. Nebolo však ľahké rozhodnúť, kde bude ihrisko vybudované, vytipovaných lokalít bolo viac. V najbližšom období pribudne
odpadkový kôš, či zeleň a pár iných terénnych úprav. Pevne veríme
a budeme robiť všetko pre to, aby v obci pribudli ešte ďalšie detské
ihriská, veď predsa detská radosť je to najkrajšie. •František Kováčik
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Kravy z nášho
družstva opäť
zabodovali

Foto: FB/Agrobiznis.sk

Dňa 25. mája 2021 sa v Podturni uskutočnil XXVI. chovateľský deň
pinzgauského plemena. Pinzgauský dobytok patrí v súčasnosti k ohrozeným
plemenám hospodárskych zvierat na
Slovensku. Za jeho domovinu možno
považovať oblasť Salzburska v Rakúsku.
Od polovice 19. storočia je neoddeliteľnou súčasťou podhorských a horských
oblastí na Slovensku. Medzi oceneným
zvieratami bol býk šampión a víťazná kolekcia jalovíc z nášho PD Spišské
Bystré. Blahoželáme!

• pš

Súťaž v príprave
a naaranžovaní šúľancov

Členovia klubu vojenskej
histórie si uctili padlých

MS SČK Spišské Bystré sa zapojil do súťaže v šúľaní šúľancov.
Tohtoročná súťaž neprebiehala tradičným spôsobom ako po minulé
roky, keďže nariadenia neumožňovali usporiadať súťaž vo varení a
jedení šúľancov. Obec Liptovská Teplička ako organizátor súťaže sa
však vynašla a zorganizovala súťaž v príprave šúľancov doma s deťmi,
resp. vnúčatami. Najoriginálnejšie a najzaujímavejšie naaranžovanie
šúľancov bolo potrebné odfotografovať a zaslať organizátorovi emailom alebo ako správu na FB do 16. marca 2021. MS SČK zastupovala p. predsedníčka O. Liptáková s dcérou Majkou, vnučkou Lujzou a
nevestou Karin. Odmenení boli všetci zúčastnení, ktorým boli zaslané
poštou varešky s názvom podujatia, ďakovné listy a malý darček.

• pš

Foto: https://www.liptovskateplicka.sk/archiv-sprav/sulkova-nedela-vyhodnotenie-fotogaleria-1458sk.html

Klub KVH Tatry Spišské Bystré sa 4.4.2021 zapojil do pietnej spomienky na vrchu Háj v Liptovskom Mikuláši. Akciu organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej Federácie na Slovensku a občianske združenie Motorkári
Slovenska.
Boje o Liptovský Mikuláš trvali 62 dní. Historici radia boje o metropolu Liptova na úroveň bojov na Dukle. V bojoch padlo 600 vojakov
Československého armádneho zboru a 200 vojakov Červenej armády.
V týchto bojoch padli aj občania našej obce Štefan Fábry, Ján Fris
a na následky zranení zomreli Pekarčík a Petruľa. Vojaci Červenej
armády sú pochovaní na vojenskom cintoríne v Žiline, Československí
vojaci na vrchu Háj v Liptovskom Mikuláši. Padlí občania našej obce
- Fábry, Petruľa a Pekarčík - boli pochovaní v Spišskom Bystrom. Do
dnes sa zachoval iba hrob Petruľu. Ján Fris je pochovaný na vrchu Háj
v Liptovskom Mikuláši .
Touto akciou sme vzdali hold všetkým obetiam bojov o oslobodenie
Liptovského Mikuláša.
• Ján Jurčík, KVH Tatry
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