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NEPREDAJNÉ

Aj napriek pandémii Mikuláš ani tento rok nezabudol na tunajšie deti. V koči ťahanom koňmi
a v sprievode anjelov a čerta potešil malým darčekom viac ako 350 detí.

Viac na str. 16

Investície v obci 2021 - 2022

Prehľad najväčších investičných
projektov za posledný rok a plány
na ten ďalší
Viac na str. 2-3

Anketa s poslancami

Poslanci obecného zastupiteľstva
hodnotia svoj uplynulý rok a hovoria o
svojich plánoch do budúcnosti
Viac na str. 4-5

Betlehemské svetlo

Ako a odkiaľ každoročne prichádza do
našej obce
Viac na str. 16
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Napriek pandémii sme nepoľavili

Ctení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril prostredníctvom nášho
Kubašského spravodaja, ktorý
vychádza v tomto adventnom
čase, keď do našich domovov
vstupuje pokoj, pohoda a radostné očakávanie blížiacich sa
Vianoc, ktoré sú predovšetkým
sviatkami novej nádeje. Zároveň
je to aj obdobie obzretia sa za rokom uplynulým a plánovania roka
prichádzajúceho. Aký bol teda
rok 2021 pre našu obec?
Aj tento rok bol poznačený
celospoločenskými
pandemickými opatreniami, čo značne
sťažovalo organizáciu a plnenie
úloh kladených na samosprávu.
Tak, ako sme museli v rodinách
prehodnocovať niektoré aktivity,

tak aj realizácia obecných aktivít bola značne komplikovaná.
Teší ma však, že aj napriek tejto
situácii sa nám podarilo úspešne
zrealizovať ďalšie prospešné projekty v našej obci. Kým niektoré
samosprávy sa rozhodli pandemické obdobie prečkať v pasivite,
my sme ani tento rok nepoľavili
v tempe a napĺňaní cieľov, ktoré
sme si predsavzali na začiatku
roka. Ich splnenie si však vyžadovalo oveľa väčšie nasadenie zo
strany zamestnancov obecného
úradu, niektoré akcie sa museli
prispôsobovať stále sa meniacim
protipandemickým podmienkam
či lockdownom. Život celého
štátu sa viac - menej prispôsobil
zložitej situácii. Z ľudského hľadiska to prinieslo medzi nás veľa
zlého, začalo sa s rozdeľovaním
ľudí podľa ich prístupu k očkovaniu, či noseniu rúšok, napätie
v spoločnosti sa stále stupňuje
úmerne k nezvládaniu riadenia
štátu našimi politikmi. S nádejou
sa pozeráme na manažovanie
krízy v Poľsku či Maďarsku, kde
sú prevádzky stále otvorené,
ľudia môžu podnikať bez obmedzení, športovať, či tráviť
svoj čas oveľa slobodnejšie. Naša
sloboda sa pomaly ale isto strá-

ca v každodenných, častokrát
absolútne protirečiacich si opatreniach. Preto je veľmi dôležité,
aby bolo riadenie obce a chod
samosprávy profesionálne aj v
týchto chaotických časoch, aby
všetko v obci fungovalo tak, ako
má, aby sme si na seba našli čas,
nešetrili vľúdnym slovom, vzájomnou pomocou či úsmevom.
Po našich rodinách je komunita
obce našou najbližšou oporou.
Verím, že si všetci uvedomujete,
na akej vysokej profesionálnej
úrovni a zároveň efektívne, iba
s malým tímom, si obecná samospráva plní svoje úlohy. Je mi
cťou poďakovať sa mojim najbližším spolupracovníkom za ich
profesionalitu a pracovné nasadenie. Zmyslom našej práce v
tomto roku bolo pre vás - našich
spoluobčanov - vytvoriť pevný
bod v mori chaosu a zmätku,
ktorý ovládol našu krajinu. Našim
cieľom nie je vyhovárať sa na
okolnosti, ale napĺňať jednotlivé
body v našom ročnom pláne. Ako
sa nám to darilo posúďte sami:
prebehla kolaudácia a úspešné
rozbehnutie prevádzky kultúrneho domu Villa Cubach, zachovali sme kontinuitu nášho
Kubašského festivalu s Petrom

Stašákom, uviedli sme do činnosti obecné kompostovisko, ktoré
bolo permanentne využívané,
boli a sme súčinní Prešovskému
samosprávnemu kraju pri podpore očkovania proti ochoreniu
COVID-19, zorganizovali sme s rekordnou účasťou Kubašskú 10°,
pracujeme na novej monografii o
obci, veľký úspech mal aj Mikuláš
na koči a mnohé, mnohé iné.
Taktiež by som sa chcel veľmi
pekne poďakovať poslancom OcÚ
za pomoc a zodpovedné rozhodovanie sa v týchto náročných
časoch.
V nadchádzajúcom roku by sme
chceli svoju snahu a sily sústrediť
na zrealizovanie kruhového objazdu, výmene obecného rozhlasu, naprojektovaniu futbalového
ihriska atď. Avšak všetky tieto
aktivity budú závisieť od ďalšieho
vývoja situácie s pandémiou.
Vážení spoluobčania, spoločne si
poprajme, aby bol nadchádzajúci rok 2022 rokom, ktorý bude
pokojnejší a radostnejší ako bol
rok odchádzajúci. Všetkým prajem pevné zdravie, veľa trpezlivosti, sily a odvahy v prekonávaní
prekážok a aby sme tieto Vianočné sviatky prežili najmä v
kruhu svojich najbližších.

• Marián Luha, starosta obce

Investičná činnosť obce 2021 - 2022
Záver roka so
sebou už tradične
prináša čas, kedy
zvykneme na
týchto stránkach
hodnotiť, čo sa
za uplynulý rok
v našej obci podarilo zrealizovať
a predovšetkým
čo sme pre Vás
pripravili na rok
budúci.
Inak tomu nebude
ani tentokrát.

Kultúrny dom aj osvet- celkovej hodnote 12 465,51 EUR, vujúcom objekte, ktorý zároveň
ktoré bolo realizované v máji a svojimi malými rozmermi sťažoval
lenie cintorína
I napriek tomu, že rok 2021 bol,
rovnako ako rok 2020, poznačený
pandémiou ochorenia COVID –
19 a s tým súvisiacou neistotou
ohľadne výšky podielových daní,
ktoré štát každoročne mestám
a obciam na Slovensku posiela, v
našej obci sme vďaka zodpovednému hospodáreniu, aj v týchto
neľahkých časoch, dokázali zrealizovať niekoľko investičných akcií.
Okrem azda tej najvýznamnejšej
investície, ktorá bola dokončená
v roku 2021 a ktorej sme sa podrobne venovali v predchádzajúcom čísle nášho Kubašského
spravodaja „Kultúrny dom –
prístavba a nadstavba budovy
súp. č. 395“, sme zrealizovali
aj niekoľko menších akcií, ako
napríklad: „Osvetlenie areálu
cintorína Spišské Bystré“ v

júni 2021 a ktoré pozostávalo
z doplnenia hliníkových stožiarov, na ktorých bolo umiestnené
moderné LED osvetlenie a vďaka
ktorému sa zvýšil komfort a predovšetkým bezpečnosť všetkých
návštevníkov nášho cintorína.

manipuláciu s nimi, a rovnako tak
bude slúžiť aj pre obecné automobily a obecnú mechanizáciu. V
rámci tejto akcie došlo taktiež k
obnove fasády obecných garáží.
Celkový investičný náklad bol vo
výške: 20 760,- EUR.

Prístrešok
na kontajnery

Detské ihrisko

Ďalšou investíciou, ktorá bola zrealizovaná počas leta tohto roku,
je „Prístrešok na kontajnery
KO a parkovacie miesta pč.
833/1, ul. Michalská Spišské
Bystré“. V rámci tejto investície
bol za budovou obecného úradu
zrealizovaný prístrešok drevenej
konštrukcie, ktorý bude slúžiť ako
prestrešenie pre nádoby s komunálnym odpadom, ktoré boli
dlhodobo umiestnené v nevyho-

Počas roka 2021 bolo do užívania
dané aj Detské ihrisko vybudované v lokalite Kamenec, a to
vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej
republiky,
ktorého
celkový investičný náklad bol
vo výške 14 715,- EUR a výška
poskytnutej dotácie vo výške 8
000,- EUR.

Stravovanie dôchodcov

Okrem investičných akcií sme nezabudli ani na našich najstarších
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obyvateľov, a to v rámci projektu „Príprava a dovoz stravy
v obci Spišské Bystré“, ktorý
sme úspešne spustili na základe
požiadavky dôchodcov a poslancov obecného zastupiteľstva
ešte v roku 2019. Keďže pôvodná zmluva bola s dodávateľom
uzatvorená na dva roky, bolo potrebné zrealizovať nové verejné
obstarávanie a zabezpečiť tak
kontinuálne pokračovanie tejto
služby.

davkám obyvateľov obce sme
pristúpili k realizácii investičnej
akcie: „Miestny rozhlas – obec
Spišské Bystré“. Predmetom
tejto investície je rekonštrukcia
a doplnenie obecného rozhlasu, ktorá bude zahŕňať nové
rozvody miestneho rozhlasu
na podperné body, pripojenie
miestneho rozhlasu na terajšiu
ústredňu na objekt obecného
úradu a inštaláciu ochrany pred
prepätím. Samotná rekonštrukcia bude prebiehať postupne po
Prístavba a vybavenie jednotlivých uliciach v mesiacoch december 2021 až marec
škôlky
V rámci projektu „Prístavba a 2022 a celkový investičný náklad
nadstavba materskej školy – na je vo výške 56 026,21 EUR.
zvýšenie kapacity“, ktorého
stavebná časť bola zrealizovaná Plánované aktivity
ešte v roku 2020, sa nám tento Na rok 2022 sme pre Vás prirok podarilo zrealizovať aktivi- pravili opäť niekoľko veľmi zautu Interiérové vybavenie v cel- jímavých projektov a investícií.
kovej hodnote 17 471,76 EUR, Azda tou najvýznamnejšou, ktorá
pričom sme opätovne museli bude realizovaná v spolupráci s
riešiť problémy spojené s veľkou Prešovským samosprávnym krabyrokratickou záťažou a opako- jom, je vybudovanie okružnej
vanými kontrolami riadiaceho križovatky na ceste III/3074 a
orgánu, a to až do takej miery, že III/3075, ktorá je v súčasnosti už
i napriek tomu, že stavebná časť zaradená do investičného plánu
projektu bola dávno zrealizovaná, PSK pre rok 2022 a súčasťou
budova úspešne skolaudovaná, ktorej bude okrem výstavby
chýbalo v nej interiérové vy- samotnej okružnej križovatky
bavenie. Žiaľ, neostáva nám iné, aj rekonštrukcia celej ulice SNP
len pevne veriť, že v aktuálnom a Michalskej, vrátane rigolov a
programovacom období sa kom- vjazdov, rekonštrukcia mostných
petentní zamyslia nad tým, akým objektov a rovnako tak aj výstavspôsobom budú riadiť procesy ba autobusových zastávok v
eurofondov, nakoľko z vlastnej smere na Kravany a Poprad spolu
skúsenosti vieme, že takto to s chodníkmi. V súčasnosti obec
veľmi intenzívne spolupracuje
ďalej ísť nemôže.
so zodpovedným projektantom
Miestny rozhlas
na príprave projektovej dokuAj vďaka pripomienkam a požia- mentácie a vysporiadaní dot-

knutých pozemkov, na ktorých
bude predmetná stavba realizovaná. Predpokladaná doba realizácie je predbežne odhadovaná
na šesť mesiacov a realizácia
naplánovaná na rok 2022. Starosta obce, Mgr. Marián Luha:

„Som nesmierne rád, že sa nám
podarilo zaradiť takúto významnú investíciu do plánu PSK.
Výstavba okružnej križovatky
bude mať veľký význam nielen
pre našu obec, ale rovnako tak aj
pre obyvateľov susedných obcí,
ktorí cez našu obec prechádzajú. Výrazným spôsobom dôjde k
zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, vďaka novým
zastávkam a chodníkom taktiež
k ochrane chodcov a celkovo v
dotknutej lokalite vznikne veľmi
pekné verejné priestranstvo.“

Ďalšie významné projekty, ktoré
v súčasnosti pripravujeme, sa
dotýkajú budovy a areálu Základnej školy, ktorá je jedným z posledných objektov v majetku obce,
ktorý ešte len čaká na svoju obnovu. V súčasnosti obec obstarala
novú projektovú dokumentáciu
a pripravila všetky potrebné
podklady k projektu: Zateplenie
budovy Základnej školy – zníženie energetickej náročnosti tak, aby sa v budúcom roku
mohla uchádzať o nenávratný
finančný príspevok zo zdrojov
štátneho rozpočtu a Európskej
únie. Uvedený projekt v sebe
zahŕňa zateplenie obvodových
stien, výmenu okien a dverí, elektroinštaláciu, vykurovanie – tepelné čerpadlá a vzduchotechniku,
čím sa dosiahne zlepšenie ener-
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getických, tepelno-technických
a
hygienických
parametrov
budovy, čo bude mať za následok
optimalizáciu spotreby energií a
to s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako tak obec
pripravila projekt Vodozádržné
opatrenia v obci Spišské Bystré,
vďaka ktorému dôjde k vybudovaniu systémov na zadržiavanie
zrážkovej vody – dažďových
záhrad, zberných žľabov, nahradeniu nepriepustných spevnených plôch priepustnými
povrchmi,
vytvorenie
okapových chodníkov okolo objektu,
terénnych úprav a parkových
chodníkov. Práve budovanie
dažďových záhrad je moderné
a ekologické riešenie, ktoré
zachytáva a následne využíva dažďovú vodu a ktoré bude
mať aj veľmi priaznivý edukačný
dopad na žiakov základnej školy.
V neposlednom rade obec stále
pracuje
na
majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckych
vzťahov k pozemkom a následnej realizácii projektu „Technická infraštruktúra pre IBV
Vodárenská ulica – Spišské
Bystré“, predmetom ktorého je
umiestnenie komunikácie a inžinierskych sietí, a teda vodovodu,
kanalizácie, plynovodu, telekomunikačných vedení a preložka elektrického vedenia. I napriek našej
snahe výkup pozemkov napreduje veľmi pomaly, a to vzhľadom
na vysoký počet dotknutých
vlastníkov.

• Juraj Peťko

Osemsmerovka
Vianočná hviezda, koledníci, jabĺčko,
med, jedlička, svetlo, orechy, oblátky, zvyk, slama, jasličky, sneh, vločka, žiara, Tichá Noc, vinš, biblia, anjel, zem, strom, šiška, pokoj, zázrak,
skaut, list
TEXT Z VINŠU Chodenie po vodu :
,, ........ zme vám ....... , žeby śťe śe
z ňej napiľi a po ...... do ňej ruťiľi.“
• Jk
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Rok s mandátom poslanca
Po roku na tomto mieste opäť
prinášame pravidelný formát,
ktorého cieľom je prezentácia
poslancov obce a ich poslaneckých
aktivít a vízií. Naša anketa je
zároveň priestorom, kde sa občania dozvedajú detaily o práci svojich reprezentantov a môžu svoje
očakávania konfrontovať s prezentovanými výsledkami. V roku 2022
nás čakajú i komunálne voľby, preto
veríme, že nasledujúci text bude
užitočným pre obe strany.
Deviatich poslancov obecného zastupiteľstva sme sa pýtali:

1. Ktoré z vašich plánov pre výkon mandátu poslanca obecného zastupiteľstva sa vám podarilo zrealizovať?
2. Aká je vaša vízia pre rok 2022 a na ktorých témach sa chystáte pracovať?
3. Chystáte sa v budúcoročných komunálnych voľbách opäť kandidovať?
Odpovede zverejňujeme bez úprav.

Pavol Jurčo (35r.)
predseda komisie na ochranu
verejného záujmu; člen komisie
kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí
1. Aktívne sa snažím zapájať do
kultúrno-spoločenských
akcií,
ktoré sa v obci konajú, aj keď,
žiaľ, situácia s pandémiou nie je
stále pre nás priaznivá. Aj tento rok by som chcel vyzdvihnúť
prácu celého kolektívu obecného
úradu, že sa im podarilo opäť v
spolupráci s Petrom Stašákom
zorganizovať ďalší výborný ročník
Kubašského festivalu s Petrom
Stašákom. Viem, že to určite nebolo jednoduché, nakoľko bolo
okrem iného potrebné zabezpečiť všetky podmienky a nariadenia v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 tak,
aby sa táto akcia mohla uskutočniť ako jediná veľká obecná
akcia v Hornádskej doline.
Tohtoročný festival som podporil ako člen organizačného tímu
z hľadiska podpory pre audio a
svetelný systém.
Taktiež ma veľmi teší, že sa nám
podarilo dotiahnuť do úspešného
konca jednu z najväčších investícii za posledné desaťročia a
to úspešne dokončiť, skolaudovať

a dať do prevádzky nový kultúrny
dom Villa Cubach. Dovolím si
poznamenať, že náš kultúrny
dom môže hrdo konkurovať iným
podobným prevádzkam a je jedným z najnovších „klenotov“ celej
Hornádskej doliny.
2. V budúcom roku, tak ako aj
doteraz, sa budem snažiť zamerať svoje aktivity na rozvoj
kultúrno-spoločenského života v
našej obci. Taktiež rád podporím
všetky zmysluplné investičné
projekty a akcie, ktoré sa budú
v novom roku 2022 realizovať,
resp. sú naplánované. Všetkým
našim obyvateľom prajem v roku
2022 najmä veľa zdravia!
3. Áno, chystám sa o priazeň
obyvateľov našej obce uchádzať
aj v nasledujúcich komunálnych
voľbách, ktoré sa uskutočnia na
jeseň budúceho roka.

Ing. František
Teplický (38r.)
predseda komisie kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí;
člen komisie na ochranu verejného záujmu
1. S poľutovaním, žiaľ, musím
konštatovať, že plány pre tento rok, rovnako ako ten minulý,
zahatal vývoj zlej pandemickej

situácie. Ako - tak uvoľnené dva
- tri letné mesiace, kedy sa ako
tak dalo niečo robiť, zbehli veľmi
rýchlo. Za seba som tak veľmi
rád, že sa podarilo zrealizovať
aspoň Kubašský festival s Petrom
Stašákom a aspoň kúsok zahnať
kultúrny hlad, ktorý bez pochýb
ľudia mali. Je mi trochu ľúto, že
naše obecné zložky v obci nenašli viac odvahy pustiť sa do realizácie kultúrnych čí športových
podujatí s väčšou vervou v čase,
keď sa to dalo realizovať. Pevne
verím, že ten budúci rok bude
lepší, na rôzne podujatia a akcie
plodnejší ako tieto posledné dva
roky. Veľmi ma teší, že sa nám
podarilo ukončiť úspešne výstavbu kultúrneho domu a aj to, že
sa nám tento krásny kultúrny
stánok podarilo otvoriť a „uviesť
do života“. Verím, že ste si ho už
stihli pozrieť a že máme byť na čo
hrdí.
2. Vízia do budúceho roku je
otázna, nechcem predbiehať,
lebo aj tak všetko bude závisieť
a prispôsobovať sa tomu, ako sa
vyvinie situácia. Nádejne sa črtá
posun ohľadne Vodárenskej ulice
a futbalového ihriska, ktoré v
obci momentálne chýba. Samozrejme, budem veľmi rád participovať na projektoch obecného
úradu, no taktiež som otvorený

aj všetkým dobrým nápadom
od vás, občanov. Takto na záver
chcem ešte všetkým našim obyvateľom zaželať veľa veľa zdravia
v tom nasledujúcom roku, predsa len, zdravie máme všetci bez
rozdielu len jedno.

Ing. Pavol Poracký (40r.)
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)
Veľmi oceňujem otvorenie zberného dvora v obci, je to citeľná
pomoc pri likvidácii bioodpadu, ktorý končil pri potokoch
v kríkoch. Ale nájdu sa aj takí,
ktorí nevyužívajú zberný dvor a
naďalej vyvážajú odpad „za dedinu“. Do budúcna by bolo potrebné zakúpiť komunálny traktor
s vlečkou a adaptérmi na odvoz
takého odpadu priamo od dvorov občanov, lebo niektorí ľudia
nemajú ako ten odpad priviesť do
zberného dvora. Posun nastal aj
separovaním odpadu, ale stále je
čo zlepšovať. Ešte u nás nefunguje zvýhodňovanie občanov, ktorí
si vzorne plnia záväzky voči obci.
Mám na mysli platbu za smeti.

TÉMA VYDANIA

Otvorili sme kultúrny dom,
avšak musí pracovať v obmedzenom režime. Všeobecne s
kultúrou som mal veľké plány, ale
vzhľadom na situáciu je potrebné
sa zomknúť a zabojovať spoločne
s Covidom. Kým sa situácia nezlepší, tak asi všeobecne kultúra
fungovať nebude. Len dúfajme,
že naši nasledovníci budú mať z
čoho čerpať.
Konečne nastal posun v otázke
futbalového ihriska. Verím, že
krátkej budúcnosti budú mať
Kubašania nový športový stánok.
S ohľadom na rozvoj obce je v
budúcnosti potrebné vybudovanie polyfunčného domu, kde
by sa sústredili všetky služby pre
občanov na jedno miesto. Je potrebné sa zamyslieť nad otázkou
vybudovania denného stacionáru
pre seniorov v obci.
Veľmi oceňujem a vysoko hodnotím prácu vedenia našej školy a
škôlky pre deti, ako aj pedagógov,
podaril sa nám významný skok vo
fungovaní školy. Zrekonštruovala
sa budova škôlky s vytvorením

nových tried na zvýšenie kapacity. Deti majú množstvo krúžkov
v rámci školy, ktoré im poskytujú
nové obzory, inšpiráciu do života.
Čaká nás ešte zateplenie budovy
školy, verím že sa to v krátkej
budúcnosti podarí. Trošku nerozumiem rodičom, ktorí deti prihlasujú na iné školy v Poprade,
pričom v obci máme výbornú
školu. Hovorí za to aj fakt, že našu
školu v hojnom počte navštevujú
žiaci z okolitých obcí. Deti sú naša
budúcnosť. Ak ich už od malička
odtrhneme od obce, potom sa
sem už nikdy nevrátia.
Z krátkodobých plánov - schváliť
obecný rozpočet na budúci rok,
ktorý bude veľmi ekonomicky
náročný pre obec, ale netreba
zabúdať, že aj pre občanov samotných. V zime skúsime pripraviť klzisko pred „Kadehačkom“.
Vysporiadavanie cesty Vodárenskej ide pomaly. Momentálne by
to mal byť cieľ číslo 1. Pozývam
na prechádzku po našej ulici
všetkých občanov. Možno prídu
aj takí, ktorí váhajú s predajom

resp. výmenou. (Je potrebné si
uvedomiť, že aj hodnota vašich
pozemkov bude vyššia, čím bude
cesta lepšia.) Apelujem na obyvateľov ulíc Vodárenská aj SNP:
tá priekopa okolo cesty tam je na
odvod vody, ktorá odnáša vrstvy z cesty, nie na lístie, trávu z
trávnika a kvety. Boli vybudované
zemné odrážky na vodu, ktoré
čas od času prečistím po každej
búrke. Netreba len nadávať, že
nemáme poriadnu cestu a ukazovať prstom na ľudí, ktorí za
to môžu. Treba začať od seba.
Verím, že budúci rok bude lepší
ako tento, že ľudia budú k sebe
ohľaduplnejší a zodpovednejší vo
vzťahu ku spoločenstvu.

Terézia Králiková (68r.)
predsedkyňa komisie financií
a rozvoja obce; členka komisie
výstavby a životného prostredia

1. Úspešné dokončenie a otvorenie kultúrneho domu Villa Cubach.
2. Moje vízie a plány, na ktorých
sa chystám pracovať, je kruhový

objazd a chodníky Spiššké Bystré
- Poprad a Spišské Bystré – Kravany.
3. V budúcoročných komunálnych
voľbách budem opäť kandidovať.

Zdenko Bukovinský
(56r.)
člen komisie financií a rozvoja
obce; člen komisie výstavby a
životného prostredia; člen komisie kultúry, vzdelávania, športu a
sociálnych vecí
2. Mojim cieľom je pomôcť akoukoľvek formou zrealizovať
výstavbu nového športového
stánku, ktorý nám momentálne
dosť chýba. Taktiež úspešne
dokončiť svoje volebné obdobie,
ktoré prinieslo pre dedinu a obyvateľov, dovolím si tvrdiť, veľký
osoh.
3. Pokiaľ mi zdravie bude priať,
budem kandidovať aj v komunálnych voľbách v roku 2022.

HISTÓRIA

Nové poznatky o polohe Ugovské
V súvislosti s prípravou monografie obce Spišské Bystré sa podarilo zistiť viacero pozoruhodných
skutočností. Radí sa medzi ne aj
nový pohľad na lokalitu Ugovské, s ktorou sa spájala tradícia
o existencii cistercitskej grangie,
ktorá mala byť ústredným majerom štiavnického kláštora. Ján
Vencko jeho polohu a vznik opísal
v I. časti svojej knihy pri roku
1320. Nedávne výskumy postavili
celú záležitosť do nového svetla. Kľúčovým argumentom sa
stal záznam na mape z Druhého
vojenského
mapovania
(19.
storočie), kde sa majer Ugovské zaznačil v nemeckom jazyku
ako Habendorf. V doterajšej
odbornej spisbe sa dedina s názvom Hangendorff (1421) spájala
zväčša s Hincavou, zaniknutou
stredovekou dedinou, ktorá sa
nachádzala južne od Hranovnice.
Ako to ale dokazuje spomínaná
mapa, Hangendorff bol stredovekou dedinou v susedstve
Spišského Bystrého a nachádzal
sa v polohe Ugovské. Dedina dostala svoje pomenovanie akiste
od nemeckého osobného mena
Hang alebo Haug. Znamená to,
že jej názov mal význam Hang-

ova/Haugova dedina. K
vzniku majera v tomto
priestore došlo až po
zániku dediny Hangendorff, ktorá je písomne
doložená v roku 1421.
Majer sa písomne zaznamenáva od 16. storočia.
Je pravdepodobné, že
sa jeho názov odvodil od
pomenovania zaniknutej
dediny (Hang/Haug –
Hog-Ug). Majer sa v roku
1635 zapísal ako Ugor(v?)
czka, v roku 1657 v podobe Ugowszky major a v
roku 1686 ako praedium
Hogowszky. Z uvedeného
vyplýva, že v polohe
Ugovské pôvodne v 14. a
15. storočí existovala stredoveká dedina Hangendorff, po zániku ktorej
tu vznikol majer Ugovské,
písomne doložený od 16.
storočia.
Každopádne,
spomínaná poloha sa radí
k najpozoruhodnejším na
dnešnom území Spišského
Bystrého.

• Miroslav Števík, autor
pripravovanej monografie
o našej obci
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Máte zaujímavý dokument alebo fotografiu, o ktorú by ste sa
chceli podeliť? Prineste ju do 31.1.2022 na obecný úrad,
alebo kontaktujte kultura@spisskebystre.sk,
prípadne 0911 741 740

6

ŽIVOT V ŠKOLE

Škola nezabúda vzdelávať
aj učiteľov a sleduje trendy
„Mami, máme za domácu úlohu
projekt ...“, určite mnohí rodičia
počuli túto vetu z úst vašich
detí. Ak je to projekt ľahší alebo
nevyžaduje pomoc rodičov, tak
nevzbudí doma žiadnu pozornosť. Ak je však úloha rozsiahlejšia, nebodaj si učiteľ vyžaduje
projekt na veľkom výkrese či s
plnofarebnou tlačou, je to už
ťažší oriešok. Častokrát sa stáva, že projekt tvorí hlava rodiny, pomáhajú starší súrodenci
či kolegovia v práci, len nie žiak
samotný.
Nakoniec sa projekt odovzdá v
určenom termíne príslušnému
vyučujúcemu, ktorý projekt vyhodnotí a oznámkuje. Ruku na
srdce, koľko takýchto „dobre
vypracovaných“ projektov už
naši žiaci doniesli do školy. Ale
takto by to vyzerať nemalo. Aj
z tohto dôvodu sa naši učitelia
na konci prázdnin zúčastnili školenia zameraného na projektové
vyučovanie, ktoré viedla skúsená
lektorka. Učitelia si na vlastnej
skúsenosti vyskúšali tvorbu projektov v skupinách, kde každý z
nich dostal pri tvorbe svoju úlohu a zároveň sa učili medzi sebou kooperovať, zhromaždovať
informácie, interpretovať ich,
či hodnotiť ostatných. Hlavným
zmyslom školenia pre učiteľov
bolo zažiť si na vlastnej koži tvorbu dobrého projektu v skupine.
Za jedno z najdôležitejších školení, ktoré absolvovali učitelia a
zamestnanci školy v tomto roku
považujem aj školenie prvej pomoci pod vedením šéfa Komory
záchranárov pána Mgr. Františka
Majerského, ktorý pútavou formou preškolil všetkých zamestnancov školy.

a žiaci mali dostatok podnetov,
škola zakúpila licencie na rôzne
vzdelávacie programy ako je Kozmix, Zborovňa či Alf.
Žiaci sa pravidelne začali zúčastňovať online externých
meraní vytvorených NÚCEM
(Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania), aby sme
naše snaženie a dosiahnuté ciele
skonfrontovali s ostatnými školami na Slovensku.

cieľ - zvýšiť kvalitu a úroveň
vzdelávania na našej škole v
prospech našich žiakov. Ak k tomu
prirátame systémovú prácu inkluzívneho tímu, všetky projekty,
súťaže, olympiády, dobrovoľnícke
akcie školy, práce v záhrade
na zveľaďovaní okolia školy, do
ktorých sa naši žiaci zapájajú pod
vedením svojich učiteľov aj v tejto neľahkej dobe, vytvoríte si
obraz o tom, že naša škola a žiaci
v nej naozaj napredujú a tvrdo na
Na to, aby vyučovanie pre našich Všetky tieto licencie, programy, sebe pracujú.
žiakov nebolo iba jednotvárne školenia či testovania majú jeden

Dovoľte mi preto zo srdca sa
poďakovať všetkým učiteľom,
vychovávateľkám a ostatným
zamestnancom školy za ich zodpovednú a statočnú prácu počas
tohto neľahkého
školského
roka plného neistoty a chaosu
v spoločnosti. Taktiež sa chcem
poďakovať členom Rady školy,
členom rodičovskej rady, pracovníkom OcÚ, rodičom, sponzorom či priaznivcom za spoluprácu
v prospech školy.

• Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy
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Na škole vznikol inkluzívny tím. O čo ide?
Naša škola je dlhodobo zapojená do projektov hradených
z finančných prostriedkov
Európskej únie. Po ukončení
projektu „V ZŠ úspešnejší II.“,
v ktorom nám bola refundovaná mzda dvoch pedagogických asistentov, sme uspeli
so žiadosťou na inkluzívny
tím v projekte „Pomáhajúce
profesie “.
Prvým krokom bolo vytvorenie
základu inkluzívneho tímu, zatiaľ
zloženého zo špeciálneho pedagóga, školskej psychologičky
a dvoch pedagogických asistentov. Inkluzívny tím dopĺňa
školská výchovná poradkyňa,
dvaja pedagogickí asistenti pre
deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia a terénna sociálna
pracovníčka OcÚ. Čo je to teda
inklúzia?
Význam slova môžeme chápať
ako vnímanie, rešpektovanie a
predovšetkým rozvíjanie individuálnych potrieb každého žiaka.
Žiaci s rôznymi poruchami učenia sú integrovaní do bežných
tried, kde sú považovaní za ich

prirodzenú súčasť, a preto sa aj
v procese vzdelávania vychádza
v ústrety k ich individuálnym a
skupinovým potrebám tak, ako je
to aj v prípade ostatných žiakov,
ktorí sa od nich v tomto smere
odlišujú. Teda nie sú vnímaní
ako tí, ktorí sa od ostatných
odlišujú nejakými špeciálnymi
vzdelávacími potrebami, lebo tie
má v tomto zmysle každý žiak.
Naša škola sa v tomto smere
snaží postupne vytvárať inkluzívne prostredie, to znamená
prostredie, kde je každý vítaný
so svojou inakosťou, akceptovaný, chápaný a ďalej rozvíjaný
taký, aký je.
Úlohou nášho inkluzívneho tímu

je v školskom roku 2021/2022
rozšíriť svoju činnosť v spolupráci
s vyučujúcimi v triedach na celé
kolektívy tried, s cieľom napĺňať
potreby nie len integrovaných
detí, ale venovať svoju starostlivosť každému žiakovi, ktorý ju
potrebuje.
Čo tým chceme dosiahnuť? Pocit istoty pre všetky deti, viac
tolerancie voči sebe i iným, viac
vzájomnej pomoci i medzi žiakmi navzájom, zlepšenie vzťahov
medzi deťmi, ako aj vzťahov s dospelými pri akceptovaní inakosti
každého z nás.

Členovia
inkluzívneho tímu:

Mgr. Peter Lazar,
špeciálny pedagóg
Mgr. Veronika Chmurová,
školská psychologička
Mgr. Jana Neupauerová,
výchovná poradkyňa
Mgr. Monika Ovsiaková,
pedagogická asistentka
Ing. Miriam Bendíková,
pedagogická asistentka
Mgr. Slavomír Petrus,
pedagogický asistent
Bc. Matúš Regec,
pedagogický asistent
Mgr. Miriam Leščinská,
• Mgr. Veronika Chmurová, terénna sociálna pracovníčka OcÚ

školská psychologicka

Práca v škole sa podarila aj vďaka siedmakom
V našej základnej škole je aktuálne 17 tried, z toho je jedna
trieda so špeciálnym výchovno-vzdelávacím plánom, ktorý
je upravený v prospech vyučovacích hodín predmetov zameraných na osvojenie si praktických zručností a návykov. Žiaci
vedení triednou učiteľkou Mgr.
Janou Neupauerovou sa v tento
rok výraznou mierou podieľali
na úprave, výstavbe a skrášlení
školského areálu našej školy.
Priaznivé jesenné počasie na prácu vonku využili dostatočne. Žiaci
7.C boli nápomocní pri výstavbe
prístrešku na odpadkové koše v
škole. Natreli konštrukciu a podbitie strechy. Veľkou mierou sa podieľali pri úprave terénu a osadení
technicky zložitej prekážkovej,
tzv. opičej dráhy pre deti materskej školy. Bez frfľania vzali do
ruky rýle a pripravili tak školské

políčko na prezimovanie. Ruku k
dielu podali pri úprave parkoviska
pre zamestnancov školy a najviac
hodín spomedzi všetkých žiakov
školy venovali tradičnému jesennému hrabaniu lístov a strihaniu
ovocných a okrasných stromov
pod vedením skúsených pedagógov.
V zimnom období sa naši žiaci
Gabika, Andrejka, Monika, Vanessa, Milan, Nikolas, Fabián a Milan
presunú do školských dielní a
kuchynky, kde sa priučia iným
vedomostiam a zručnostiam potrebným ku každodennému životu. Teší nás, že žiaci špeciálnej
triedy pristupujú k plneniu svojich úloh zodpovedne, s pokorou
a svedomito. Veríme, že všetky
nadobudnuté zručnosti využijú v
reálnom živote.

• Mgr. Slavomír Petrus, učiteľ ZŠ
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Zo života našej školy
AJ NETOPIERE MAJÚ SVOJU "NOC"

Text: Kamila Demková. Foto: Archív ZŠ s MŠ

PRÍBEH RIEKY HORNÁD

Pri príležitosti Medzinárodnej noci netopierov absolvovali žiaci 1.
– 4. ročníka našej školy besedu spojenú s prezentáciou a diskusiou
o ochrane netopierov, na ktorú k nám zavítala pracovníčka Správy Televízia RTVS v súčasnosti pracuje na zaujímavom ekologickom projekte, ktorý sa odohráva popri rieke Hornád a teda aj v našej malej
TANAPU pani Martina Proháczková.
obci. Výsledkom tohto projektu bude 12-dielny vzdelávací cyklus
SLÁVIK SLOVENSKA 2021
dokumentárnych filmov s názvom „Príbeh rieky Hornád“. Filmy zaznamenávajú približne 200 kilometrové putovanie plastovej fľaše,
vyhodenej pri prameni rieky, ktorá má v sebe GPS snímač. Filmový
štáb túto „príbehovú fľašu“ na jej dlhej ceste sleduje spoločne s
rôznymi vedcami a žiakmi zo škôl, ktoré sa nachádzajú pozdĺž toku
rieky. Našu ZŠ s MŠ v tomto projekte zastupujú Edita Kolušová a
Oliver Ordzovenský zo 7. ročníka. Počas prvých troch dní natáčania
stretli veľa zaujímavých ľudí a prežili mnoho neobyčajných zážitkov.
Objavili najmenšieho chrobáčika v Európe, zabavili sa pri rôznych
pokusoch a úlohách, vyskúšali si ryžovanie zlata na rieke, spolu s
hvezdárom v noci sledovali hviezdy, časť rieky Hornád splavili dokonca aj na kajakoch a spoločne s horolezcom vyliezli na Tomášovský
výhľad v Slovenskom raji. Všetky diely relácie nájdete postupne aj
v archíve RTVS.

NAVŠTÍVILI SME SENIOROV
Červené jabĺčko, Páslo dievča pávy, Vretienko mi padá a ďalšie slovenské ľudové piesne zneli z úst žiakov, ktorí sa zúčastnili školského
kola speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

20. VÝROČIE EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV

Každoročne sa naša škola 26. septembra zapája do Európskeho dňa
jazykov. Žiaci sa celý týždeň v priebehu vyučovacích hodín anglického
jazyka zapájali do rôznych aktivít, ktoré mali za úlohu podnietiť ich
záujem o rozmanitosť kultúr a cudzích jazykov.

V mesiaci úcty k straším, v októbri, sme nezabudli ani na starkých
zo Seniorparku v našej obci. Deti z prvého stupňa im vyrobili na pamiatku malé darčeky, ktoré im boli odovzdať žiaci 5.B. Predniesli im
aj básničky a spoločne so starkými si zaspievali pesničku.

ŽIVOT V ŠKOLE

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Žiaci
prvého stupňa si v ŠKD tento deň spríjemnili spoločnou prípravou
ovocných šalátov a druháci si na vyučovaní dokonca vytvorili knihu
o jablku.

Nová lezecká
dráha v škôlke

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Aj v našej škole sme sa rozhodli žiakom zdôrazniť
negatívny vplyv a problematiku užívania drog. Tabak a alkohol sú
spoločensky tolerované drogy, sú ľahko dostupné, a preto patria k
najpoužívanejším legálnym drogám na svete. Rovnako ako iné drogy však spôsobujú mnohé zdravotné problémy, závažné chronické
ochorenia či sociálne poškodenia. Práve táto všeobecná tolerancia tzv. „ľahkých drog“ zo strany dospelých, môže viesť k nerozvážnemu skúšaniu legálnych drog u detí. Chceli sme našich žiakov
upozorniť najmä na negatívne dôsledky spojené s ich užívaním, a
preto sme na tento týždeň pre nich pripravili rôzne aktivity, ktorým
sa venovali počas vyučovania. Nezabudnime, že práve MY – DOSPELÍ
sme najväčším príkladom pre naše deti!

V súčasnosti navštevuje našu
materskú školu 101 detí, ktoré sa
potrebujú zmysluplne rozvíjať po
všetkých stránkach.
Je radosťou sledovať naše deti pri
hre, skákaní, behu či pohybe
v školskej záhrade. Keďže preliezky, kolotoč či pieskovisko na
našom školskom dvore nie sú
stavané na toľko detí, dlhodobo
sme pociťovali potrebu im
vytvoriť lepšie podmienky na
všestranný pohybový rozvoj.
Z tohto dôvodu sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadácie
TESCO. Naša snaha bola korunovaná úspechom a našu myšlienku podporila nadácia sumou
800 Eur. Veľmi nás to potešilo,
ale zároveň sme si boli vedomí,
že za túto sumu veľa muziky
nebude. Keď sme však k tejto
sume prirátali nazbierané peniaze z 2% daní rodičov v materskej
škole z občianskeho združenia
Kubašanče,k boli sme veselší. K
spolupráci na realizácii projektu
sme oslovili pána Michala Liptáka,
ktorý pretvoril papierovú podo-

bu projektu do reality, navrhol,
zrealizoval jednotlivé časti dráhy
a úspešne dotiahol projekt do
reálnej podoby.
Záverečnou bodkou bola úspešná
kontrola bezpečnosti prevádzky
zo strany kontrolného technika.
U detí má lezecká dráha veľký
úspech. Ja verím, že podobných
projektov na zdokonaľovanie
podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoj zdravia a
pohybu našich detí, bude viac.
Video z výstavby a jeho
využívanie si môžete pozrieť na našej webovej stránke

www.https://msspisskebystre.
edupage.org/
Keďže projekt prekážkovej dráhy
o rozmere 3x21m vznikal na
zelenej lúke, na jeho realizácii
sa podieľali aj žiaci špeciálnej
triedy pod vedením Mgr. Slavomíra Petrusa, pán školník Rastislav Bednár, ťažkú techniku so
zemným vrtákom poskytol a
hĺbenie dier realizoval pán Štefan
Kubičko, s betonážou stĺpov nám
pomohli pracovníci OcÚ. Všetkým
zúčastneným vyslovujeme naše
úprimné a srdečné poďakovanie.

• D. Lopušeková, zástupkyňa MŠ
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Mladí železní hasiči
Hasiči a hasičský šport majú
bez pochýb v našej obci
dlhodobú tradíciu. V poslednom období sa objavujú
aj menej tradičné hasičské
súťaže, ktoré sú zamerané
najmä na preverenie fyzickej
zdatnosti a ich účastníci
si musia častokrát siahnuť
na dno svojich síl. Jednou
z takých súťaží je Železný
hasič, ktorá sa už trikrát
uskutočnila aj u nás, preto
sme oslovili Gregora Ilošvaja
(25 rokov) a Jakuba Šifru
(22 rokov), aby nám povedali
niečo viac o týchto
netradičných disciplínach.

Súkromný archív

týždňov bola na Šuňave súťaž Železný
hasič, kde som prvýkrát pretekal. Osobne
má k tomu viedlo to, že za tých cca 5 min
na trati musíš dať zo seba všetku silu.
Tento rok ste obaja absolvovali niekoľko
zaujímavých, dokonca medzinárodných
pretekov v hasičskom športe. Ktorý
pretek bol podľa vás ten najzaujímavejší a najnáročnejší?
Jakub: Zaujímavé to bolo v Chorvátsku.
Bežalo sa na námestí v Tisne. Atmosféra,
ktorú vytvorili ľudia a moderátor súťaže,
bola úžasná. Bežalo sa za zvýšenej teploty
na slnku v zásahovom odeve s aktívnym
dýchacím prístrojom. Bolo dosť náročné
sa s tým popasovať hlavne v cieli, kde sme
boli rozpálení z celej trate.
Gregor: Najnáročnejšie podľa mňa boli Red
Bull 400 a Memoriál Vladimíra Ružičku. To
bol výbeh na 22. poschodie, kde niektoré
poschodia si ani nepamätám, že sme na
nich boli. Najzaujímavejšia bola súťaž FireFit v Chorvátsku.

Súkromný archív

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa začali
venovať, nie tak úplne bežným disciplínam
v hasičskom športe a disciplíne "Železný
hasič"?
Jakub: Chceli sme skúsiť niečo iné, nové. Táto
disciplína nás zlákala pre svoju jedinečnosť. Simuluje sa v nej náročnosť výjazdov hasičov.
Gregor: Na vysokej škole som sa ako divák
zúčastnil súťaže “Tímový záchranár” a o pár

Red Bull 400 sú najťažšie 400-metrové bežecké preteky na svete, účastníci štartujú zospodu skokanského
mostíka a bežia 400 m hore kopcom
s prevýšením cca 140 m, takže vrchol
je akoby na streche 40-poschodovej
budovy. Ako vám napadlo zúčastniť sa
tohto preteku v plnej hasičskej výzbroji
tento rok na Štrbskom plese?
Jakub: Ťažko povedať (smiech). Jednoducho sme to chceli skúsiť. V jednom
ročníku bol behať jeden jediný hasič, s
ktorým sme sa neskôr zoznámili. Dohodli sme sa na behu v najbližšom ročníku, a

tak sme to dotiahli až do postavenia sa na
štart v plnej poľnej s aktívnym prístrojom.
Samozrejme nedalo nám to a po hodine
oddychu sme sa postavili na štart znova.
Bežali sme štafetu.
Gregor: Prvé dva ročníky, na ktorých sme
sa zúčastnili, bežal aj hasič s dýchacím
prístrojom. Tento rok sme sa dohodli a
spojili viacerí pretekári, bolo nás asi deväť
a spolu v jednej vlne sme to celé vybehli.
Čo je pre vás motiváciou zlepšovať sa v
tom, čomu sa venujete?
Jakub: Myslím, že máme obaja jeden
spoločný cieľ a to dostať sa na „Lion’s
Den“ ktorý sa koná v USA. Mať výsledky, na
ktoré budeme hrdí, aj keď nikdy to nie dosť
na to, aby sme neprestali na sebe pracovať
viac.
Gregor: Byť každú súťaž lepšie pripravený,
doniesť domov medailu zo súťaže v zahraničí a taký vzdialený sen je dostať sa do
„Lion’s Den“, tak ako uviedol Jakub.
Plánujete sa stať aj profesionálnymi
hasičmi?
Chalani odpovedali jednoznačne: „Áno. Aj
preto robíme tento druh športu.“
Ste aj v súkromí takí "železní hasiči" ako
aj na súťažiach?
Jakub: Všetko v živote treba robiť naplno.
Či sme v súkromí železnými hasičmi, je skôr
otázka na ľudí, ktorí sú s nami najčastejšie. No s istotou viem povedať, že tá duša
hasiča je v nás v každom momente.
Gregor: Ako kedy, ťažko povedať (dodáva
s úsmevom).
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Aký najväčší úspech sa Vám
doteraz podaril?
Jakub: Pri tejto otázke sa vždy
zasmejem, Feri, počúvame ju
často asi obaja. Aktuálne máme
dva úspechy - jedným je miesto
v TFA Team Slovakia, (súhlasne
kýva aj Gregor) a ten druhý je,
že sme na súťaží v chorvátskom
meste Tisno predbehli českú
reprezentáciu.
S humorom Jakub dodáva: „Aby
som nezabudol, titulka televízie
TA3 pri článku o "Memoriále
Vladimíra Ružičku schody 2021",
bol pre nás najväčší úspech.

Obecné info v novej aplikácii
Novinky

z našej obce
do Vášho mobilu

Predstavujeme Vám službu pre občanov:
Mobilnú aplikáciu s názvom „V OBRAZE“.
Aplikácia Vám prináša prehľad aktualít z nášho webu, upozorní Vás na
novo vložené správy, dozviete sa včas o pripravovaných akciách, môžete
si prehliadnuť fotograﬁe alebo dokumenty zverejnené na úradnej tabuli.

Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google play alebo App Store?

• František Kováčik



Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu „Obchod play“
alebo „App Store“.




Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.
Kliknite na Inštalovať.



Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť
(povoliť oznámenia).



Po otvorení pridáte vašu obec.



Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú
do mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy

ww
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k
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ra

Jakub Šifra, 22 rokov aktuálne
sa venuje elektroinštalačným
prácam. Členom v DHZ je, dá sa
povedať, od malého chlapca a
aktívne je v DHZ asi 6 rokov.
Ing. Gregor Ilošvaj, 25 rokov,
aktuálne je vodič donáškovej
služby v miestnej pizzerii Colombiana, členom DHZ Spišské
Bystré je od 6tich rokov a
DHZO od 18 rokov.
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Rekordná Kubašská 10°
Po minuloročnej
snahe sa nám
na trikrát zorganizovať tradičné
bežecké podujatie
Kubašská 10°, žiaľ,
nepodarilo. Tento
rok sme boli plne
odhodlaní
nachystať preteky za
akýchkoľvek podmienok, vzhľadom
na
pandemickú
situáciu v súvislosti s COVID-19. Siedmy ročník našej
Kubašskej 10° sa
nám podarilo aj
vďaka spolupráci
s našou základnou
školou,
Klubom
turistov,
našimi
hasičmi,
miestnemu spolku Červeného kríža a
všetkým dobrovoľníkom v plnej
paráde zrealizovať v slnečnú, aj
keď chladnú sobotu 9. novembra
2021.

dopyt po pretekoch je v týchto
časoch väčší, sa na štartovom
poli postavilo historicky najviac zúčastnených z rôznych
kútov Slovenska. Dokopy to bolo
Vzhľadom na to, že Kubašská 10° 103 štartujúcich pretekárov a
má už svoje každoročné mies- pretekárok - 55 ľudí na 10km trato v bežeckých kalendároch a ti, 20 ľudí na 5km trati a dokopy

Vo veľkej konkurencii
sa podarilo našej
domácej
Marianne
Šebestovej obsadiť
prvé miesto na 10 km
trati s časom 45:59
minút, vďaka čomu
sa stala absolútnou
víťazkou
Kubašskej
10° v kategórii ženy.
Absolútnym víťazom
v kategórii muži sa
stal Jakub Haviarik
z Extreme obstacle runners s časom
36:13.

28 účastníkov v žiackych kategóriách. Na trati počas pretekov
sme mohli vidieť aj veľký počet
bežkýň a bežcov z našej obce.
Nesmierne nás teší, že je záujem
aj o tento typ športu a dostáva sa mu väčšej obľube aj u nás
v Kubachoch.

Neostáva nám nič
iné, ako len poďakovať
všetkým
pretekárkam a pretekárom, že si našli
cestu k nám z rôznych kútov Slovenska a užili si preteky
v tento krásny slnečný deň a
taktiež aj všetkým sponzorom
a partnerom, že aj v týchto
ťažkých časoch podporili 7. ročník
bežeckého podujatia Kubašská
10°. Tešíme sa na Vás budúci rok!

• František Kováčik
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Jubilejná 10-ta
zbierka básní
Jána Martona

Odmäk
Rozobrala si ma do ostatnej
vločky dnešného rána,
čo sa na konci
aj tak premenila na vodu.
Dopriala si mi sever,
aby si mi neskôr ukradla juh.
Bol to celkom pekný film,
plný barabizní a prestrojení.
Máš na viac. Hovorievala si
a ja som sa nestíhal čudovať,
ako sa všetko prepadáva verš po básni i kvapka po vločke.
Niekam preč. Do roztopenej ničoty.

Obyvateľ našej obce Ján Marton, básnik, prozaik, otec,
partner, marketér a hudobník v jednej duši, vydal v poradí už svoju 10-tu jubilejnú zbierku pod vydavateľstvom Hladohlas, ktoré zastrešuje známy Pavel „Hirax“
Baričák. Na svetlo sveta bola uvedená 11.11.2021 s
názvom „Prikladanie slnka“. V tejto najnovšej Janovej
zbierke nájdete viac ako 100 zaujímavých básní Novinku
„Prikladanie slnka“ nájdu čitatelia a návštevníci aj v našej
obecnej knižnici.

Do nás.
(ukážka z novej básnickej zbierky)

• František Kováčik

Stovky nových
príbehov...
...v jednej malej obecnej knižnici. Takto sa volá projekt, s
ktorým sa nám podarilo uspieť
v tohtoročnej výzve Fondu na
podporu umenia, v kategórii
akvizícia knižníc. Schválená nám
bola dotácia vo výške 1 000 EUR,
vďaka ktorej sa čitatelia môžu v
novom roku tešiť na viac ako 100
kusov rôznych kníh. Knižničný
fond bude obohatený pre
všetky vekové kategórie, či už to
budú nové tituly z beletrie, ale
samozrejme nezabudneme ani
na mládež a deti. Medzi knižnými
novinkami sa objavia napríklad
nové tituly od obľúbených autoriek ako je Jana Pronská alebo
Kristína Brestenská, taktiež aj od
známeho autora Jozef Kariku,
ktorý prednedávnom vydal knihy Hlad a Smäd. Na svoje si prí-

Kubašský festival
opäť oživil kultúru
freepik.com

Jakub Ruman

du aj obľúbenci Dominika Dána
alebo Jozefa Banáša, ktorý vydal
nový titul Som Baťa, dokážem
to! Dúfame, že si všetci čitatelia a návštevníci našej obecnej
knižnice nájdu aj medzi novými
knihami zaujímavé čítanie a objavia nie jeden nový príbeh.

• František Kováčik

Úcta k starším
Tešili sme sa, že tohtoročné
tradičné posedenie k mesiacu
úcty k starším premiérovo pripravíme v novom kultúrnom
dome Villa Cubach. Žiaľ, situácia,
s ktorou sa boríme už dosť dlhú
dobu, nám tieto plány skrížila a
podujatie sa nakoniec nemohlo
uskutočniť. Veľmi si vážime
všetko, čo každá jedna osoba v
dôchodkovom veku urobila pre
našu obec, svoje rodiny...sú to
veci, skutky, ktoré sa nedajú žiadnou mierou odmerať.

V tejto dobe kladieme ešte väčší
dôraz na ochranu zdravia, najmä
u zraniteľných skupín obyvateľov
našej obce. V rámci mesiaca
úcty k starším sme sa rozhodli
bezplatne doručiť viac ako 400
seniorom a seniorkám po 4 kusy
respirátorov FFP2. Pevne veríme,
že v budúcom roku sa nám už
konečne podarí stretnúť na tomto posedení venovanému Vám,
milí naši seniori a seniorky.

• František Kováčik

Kubašok počas posledného augustového víkendu ožil po 23krát Kubašským festivalom s
Petrom Stašákom. V tomto roku
privítal do tisíc návštevníkov.
Organizátori
totiž
museli
vzhľadom na epidemiologickú
situáciu počet návštevníkov v
areáli obmedziť, celé podujatie
fungovalo v režime OTP. No hoci
sa mohol festival zdať na množstvo divákov oproti minulému
roku chudobnejší, nebolo to tak
s programom, ktorý bol opäť
pestrý. Okrem nášho rodáka
Petra Stašáka, ktorý je tvárou
festivalu, vystúpili aj ďalšie spevácke talenty ako je Pavol Stašák,
Marta Križanová, Janka Slowinska Stašáková, či Peter Košč a
domáci folklórny súbor Rovienka.
Aj v tomto roku si organizátori pripravili takzvanú čerešničku
na torte, divákov rozohnila Eva
Máziková, ktorá prišla aj so svojou povestnou dobrou náladou a
ešte za spevu na pódiu rozdáva-

la autogramy. Na záver zaspieval
svoje známe hity populárny spevák a päťnásobný Zlatý slávik Peter Cmorík, ktorý však veľa času
domácim po koncerte venovať
nemohol, čakal ho ešte ďalší na
západe Slovenska. Okrem folklóru a hudby mnohých potešila aj
tombola, v ktorej obec spolu so
sponzormi a partnermi pripravila 41 cien v celkovej hodnote 2
300 eur, prvou bol tandemový
zoskok z výšky troch kilometrov.

„Vzhľadom
na
pandemickú
situáciu a s ňou spojené opatrenia si myslím, že festival dopadol
nad naše očakávania. Spolupráca s Petrom Stašákom bola, ako
vždy, výborná. Myslím si, že to
splnilo svoj účel, ľudia sa zabavili aj napriek aktuálnej situácii a
daždivému počasiu. Ďakujem tak
všetkým organizátorom aj účastníkom,“ zhodnotil starosta obce
Marián Luha.

• Mária Frisová,
moderátorka podujatia

ĽUDIA
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Mária Frisová: Stačí naozaj málo
a človek má pritom všetko
Majka, začnime predvianočne všimla som si už minulý rok na
tvojom facebooku, že pečieš a
zdobíš medovníčky. Ako si sa k
tomu dostala?
V tomto som samouk a je to
späté s mojim životom v Ríme.
Spolu so Slovenskou katolíckou
misiou sme sa v máji 2012 chystali
na slávnosť Festa dei Popoli (Slávnosť národov). Každý národ tam
prezentoval vo svojom stánku
svoje tradície, kultúru, odevy,
jedlá. Nám vtedy napadli zdobené
medovníky. Napiekli sme ich s kamarátkou asi štyristo. Časť sme
aj ozdobili, časť sme nechali pre
návštevníkov, aby to skúsili sami.
Odvtedy som ich piekla a zdobila každé Vianoce aj na Veľkú noc
pre rodinu, priateľov, kolegov do
rádia, do redakcie. Začala som
zdokonaľovať aj techniku zdobenia, páči sa mi tá, ktorá pripomína
výšivku. Keď sa mi narodil syn a
začala som sa na svet pozerať aj
detskými očami, pustila som do
medovníkových domčekov. Je to
pre mňa spôsob relaxu.
Pred Vianocami si beriem v práci
týždeň voľna, aby som sa mohla
venovať len tomuto.
Kubašania ťa možno momentálne registrujú najviac
cez tvoje moderovania - sedem
rokov nás sprevádzaš počas
Festivalu Petra Stašáka, naposledy si moderovala aj otvorenie nového kultúrneho domu.
Čo máš na festivale rada ty? A
akú kultúru majú z tvojho pozorovania radi Kubašania a aká
nám, naopak, chýba?
Myslím si, že je dôležité zachovávať tradície. A festival to aj
robí. Páči sa mi, že spája Kubašanov, a že pre mnohých rodákov
predstavuje ďalší dôvod, prečo
navštíviť svoju rodnú obec. Organizátori, obec aj Peťo Stašák, sa
podľa mňa snažia o spájanie generácií, program vždy ponúkne
niečo pre starších a potom, v
podvečer, kúsok zo súčasnej
tvorby.
Čo sa týka kultúry v obci ako
takej, je dobré, že obec má svoj
folklórny súbor. Chýbajú mi však
v ňom mladí. Neviem, či ich to

Mária Frisová, rod. Fábryová (34) momentálne pôsobí ako redaktorka v
Slovenskej tlačovej agentúre (SITA).
Šesť rokov (2009-2014) bol jej život
spätý s Rímom, kde pracovala vo Vatikánskom rozhlase.

neláka, nemajú motiváciu, alebo
by ich možno jednoducho stačilo
vyzvať, aby sa zapojili. Chýba mi
aj ochotnícky divadelný súbor, a
pritom tu divadlo malo v minulosti svoju tradíciu. A teraz má
na to aj priestory. Mám obavy,
že zrazu odíde jedna generácia,
ktorej ešte záležalo na udržiavaní tradícií, folklóru. A pritom
by možno stačili jeden či dvaja
spomedzi mladých, ktorí by túto
oblasť vedeli oživiť o niečo viac a
prilákať ďalších.

nastúpila ako redaktorka. Dalo
mi to veľa po každej stránke, z
tejto skúsenosti čerpám dodnes.
Novinársky ma to neskutočne
posunulo, predtým som pracovala zväčša v regionálnych médiách,
zrazu som bola súčasťou rozhlasu, v ktorom pôsobili novinári z
celého sveta. Zdokonalila som sa
v písaní, prekladaní, aj po audio
stránke. No a potom tá blízkosť
Svätého Otca, či už Benedikta
XVI. a neskôr Františka. Bola to
zaujímavá cesta nielen po profesionálnej stránke, ale aj čo sa týka
K moderovaniu podujatí si sa samotnej viery.
dostala cez tvoje skúsenosti z
práce novinárky, redaktorky. Pri Svätom Otcovi si teda bola
Momentálne pôsobíš v SITA, pomerne blízko. Aké to bolo
no predtým si strávila niekoľko pre teba, keď sa pápež rozhrokov vo Vatikánskom rozhlase odol tento rok prísť na Slovv Ríme. Aká cesta tam viedla, ensko a čo z jeho návštevy ti
čím si tam žila a čo si si odtiaľ najviac zarezonovalo v hlave?
priniesla?
Veľmi ma to potešilo. Mala som
Začalo sa to stážou vo Vatikáns- možnosť zažiť konkláve. V ten
kom rozhlase počas druhého večer, keď sa z komína Sixtínskej
ročníka štúdia na Katolíckej uni- kaplnky objavil biely dym signalverzite v Ružomberku. Tam sa izujúci zvolenie pápeža, som bola
zrodila láska k Rímu, možnosť neďaleko, v redakcii. Pápež Frannazrieť hlbšie do života Vatikánu tišek upútal od začiatku svojou
a Cirkvi ako takej. Odvtedy som bezprostrednosťou a blízkosťou
bola s rozhlasom spätá. Istý čas k ľuďom. Keď oznámil, že príde
som počas štúdia zastupovala na Slovensko, dúfala som, že do
jednu z redaktoriek, vypomáha- toho budem novinársky zapola aj počas študijného pobytu a jená. Bolo iné písať o jeho cestách
po skončení univerzity som už z rozhlasu spoza počítača a iné

zažiť ho priamo v teréne. Redaktorsky som napokon pokrývala
jeho návštevu Košíc, na Luníku,
aj na štadióne Lokomotíva. Práve
Luník ma najviac zasiahol, stretla som sa tam s drsnou realitou,
zoči - voči ktorej si človek kladie
mnohé otázky. Slová Svätého
Otca asi vzbudili aj výčitky u
mnohých z nás. On sám od začiatku svojho pontifikátu hovorí
o ceste až na perifériu, a to nielen
kňazov, duchovenstva, ale aj nás
všetkých. A toto bola periféria.
Osobne som si až spätne uvedomila význam jeho slov a gest,
keďže v ten deň to bolo skôr o
opisovaní jeho stretnutí, udalostí
a príhovorov, tlačová agentúra
musí o udalostiach spravidla informovať ako prvá. Pre všetkých
novinárov to bolo časovo veľmi
náročné. To celé na mňa doľahlo
až večer, keď som prišla domov.
Jeho príhovory a odkazy nie sú
na jedno vypočutie a prečítanie,
ale sú návodom na život, či povzbudením, ku ktorému sa človek
musí stále vracať. Myslím si, že
išlo o slová, ktoré Slovensko v tejto dobe potrebuje.
Vráťme sa teda na Slovensko.
Ty si sa vrátila domov kvôli
láske a raz si mi povedala, že sa
vždy pýtaš ľudí,
8
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ktorí sa vrátia domov, na dôvod .
Čo si v tomto tvojom „výskume“
zistila? Čo im môže malá dedinka
ako naša ponúknuť?
V každom človeku je istým spôsobom zakorenená láska k rodine,
ku kúsku domoviny. A z toho
zväčša vyplývajú u mnohých aj
dôvody spomínaných návratov. A
naša dedinka nie je až taká malá,
keď si môže dovoliť dva názvy,
Spišské Bystré a Kubachy :).

Stretnutie s pápežom Františkom vo Vatikáne po svätej
omši pre zamestnancov Vatikánskeho rozhlasu v roku 2013.
V pozadí vtedajší programový riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu
Andrzej Koprowski.

V tomto čísle píšeme o knihách,
ktoré pribudnú v obecnej knižnici a viem, že aj ty si vášnivá čitateľka, ročne prečítaš naozaj
kvantá kníh. Mohla by si možno
na záver našim čitateľom dať
nejaký dobrý tip.
Som veľký fanúšik vydavateľstva
Absynt. Mám rada pravdivé, hoci
aj smutné a ťažké knihy. A také
sú aj knihy Svetlany Alexijevič ako
napríklad Vojna nemá ženskú tvár

či Poslední svedkovia (pozn. red.:
spomenuté knihy vlastní aj naša
obecná knižnica). Zaujímam sa o
témy druhej svetovej vojny a holokaustu, pretože som presvedčená
o tom, že tie si je potrebné, zvlášť
v dnešnej dobe, pripomínať. Kedykoľvek si čítam knihy s touto
tematikou, tak si pri jedle, líhaní
do postele, teplej sprche hovorím, čo viac si môže človek priať,
keď má rodinu a strechu nad hlavou, tiež zdravie. Všetko ostatné sú malichernosti. Stačí naozaj
málo a človek má pritom všetko. A
častokrát o tom nevie.
Ďakujem ti pekne za rozhovor. Aké to bolo pre teba byť na
„druhej strane mikrofónu“?
Zvláštne, nie som na to zvyknutá.
Je iné moderovať, či hovoriť o
nejakom projekte, ako odhaľovať
kúsok svojho života.

• Monika Sasaráková

Pomáhame našej nemocnici aj sebe
Od júna tohto roka sa
v našej obci uskutočnilo päť
termínov výjazdového očkovania. Spolu túto možnosť
využilo 139 Kubašanov.
Framtišek Kováčik

Posledné dve mobilné očkovania k nám priniesla iniciatíva
“Pomôžme našej nemocnici”. Tú
založili zdravotníci a ľudia z tatranského cestovného ruchu, aby
zvýšili zaočkovanosť v našom
okrese a pomohli odbremeniť popradskú nemocnicu. To by malo
viesť k tomu, aby zdravotníci
opäť nabrali silu na boj o životy,
do ktorých nezasiahla pandémia.
Covid sa totiž podpisuje pod fungovanie celého zdravotníctva.
Zisťovali sme preto, ako to momentálne vyzerá v popradskej
nemocnici, ale aj na záchranke a v

ambulancii pre dospelých v našej
obci.
Posledné výjazdové očkovanie,
3. decembra, viedol lekár MUDr.
Michal Mojžiš, poprosili sme ho,
aby opísal stav v našej okresnej
nemocnici: „Momentálne máme

v popradskej nemocnici zriadený
covidový pavilón, ten má kapacitu 40 lôžok, viac-menej máme
plný stav na ARO, nemáme už
žiadnu voľnú ventiláciu, slúžime
tam lekári z celej nemocnice –
ortopédi, traumatológovia, očiní
lekári, neurológovia, pediatri, ja
som chirurg...

Počas ôsmich hodín denne tu
vypomáhame v ochranných
odevoch s vizitami, príjmami,
prepusteniami, úpravou liečby, administratívou a veľkú
časť nášho dňa tvoria aj telefonáty, informovanie rodinných
príslušníkov. Po 15:30 ostávajú na
oddelení len kolegovia zo služby
už sami, odchádza aj primár, čo je
najskúsenejší z nás.“

Viacerých pri rozhodovaní o očkovaní zorientovali aj v ambulancii
pre dospelých MUDr. Krettovej,
ktorá opisuje aktuálnu situáciu
takto: “Mnohí si neuvedomujú,

že ochorieť na Covid-19 je omnoho závažnejšie, než podstúpiť
očkovanie. Kto nemá o svojom
zdravotnom stave istotu, sme
ochotní týchto ľudí pred očkovaním aj vyšetriť, popočúvať.”
Pandémia má aj konkrétny dopad
na bežný chod ambulancie, ako
ďalej vysvetľuje všeobecná lekárka: “Museli sme odkloniť časť pa-

cientov, pokiaľ ide o preventívne
prehliadky, keďže sa nám stávalo,
že sa títo zdraví ľudia stretli v
čakárni s covidovými pacientmi.
Je aj dobré, ak niekto nemá istotu, či nie je pozitívny, nech to
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povie dopredu, že je chorý a sestrička ho otestuje a tento človek
zatiaľ počká vonku. Napokon, bez
ohľadu na to, či sme alebo nie
sme zaočkovaní, všetci sme krehkí a bola by som rada, ak by sme
si voči sebe zachovali láskavosť,
solidárnosť a neprichádzali o svoju ľudskú dôstojnosť.”
Boli sme tiež zvedaví, aký má
tretia vlna pandémie dopad na
záchranku, preto sme s touto
otázkou oslovili záchranára Pe-
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tra Havaša: “Momentálne máme tempa očkovania v našej obci Faktom zostáva, že zaočkovaasi štvrtinu všetkých výjazdov hovorí: “Veľmi ma mrzí, koľko nosť v našej obci je momentálne
covidových. Pre záchranku je Kubašanov nie je zaočkovaných. (k 4.12.2021) na úrovni 48%, čo
tretia vlna najhoršia, vozíme naj- My zdravotníci, keď sme počas približne zodpovedá priemeru
viac pacientov a to aj do iných prvej vlny išli pomôcť s ce- za náš okres, aj celoslovenskej
nemocníc, lebo v popradskej už loplošným testovaním, išli sme úrovni. Za tempom štátov Eunebolo miesto. Po každom covi- do risku, lebo sa ešte nevedelo, rópskej únie aj našich najbližších
dovom pacientovi dezinfikujeme o akú presne chorobu ide, teraz susedov, kde situácia v nemocnisanitku, to trvá hodinu, vtedy to ľudia neoplácajú tým, že by sa ciach nie je tak dramatická, však
sanitka nie je schopná výjazdu. dali zaočkovať.”
výrazne zaostávame.
Čas dojazdu k pacientovi máme Očkovanie sa stalo témou našich
pre to všetko dlhší, pri niekom rozhovorov v posledných mesia- • Monika Sasaráková, František
môžeme aj chýbať.” Na margo coch zo všetkých uhlov pohľadu. Kováčik

Adventný
veniec
Námestíčko pred obecným úradom bez adventného venca počas
vianočného obdobia, to si už ani nevieme predstaviť. Ani tento rok
náš Klub dôchodcov nezaháľal a pripravil pre všetkých občanov
krásny, pestrofarebný adventný veniec.
Ak ste ho ešte nevideli, tak si ho môžete počas prechádzky pozrieť
pred budovou obecného úradu. Ďakujeme všetkým žienkam z Klubu dôchodcov, že udržiavajú túto peknú tradíciu.

• František Kováčik

František Kováčik

Cesta svetla z Betlehema k nám
V Betleheme, na mieste, kde sa narodil
Ježiš, stojí Chrám Narodenia Pána, najstarší nepretržite využívaný kresťanský
chrám. V jeho útrobách, v jaskyni, už
niekoľko storočí neprestajne horí olejová
lampa s betlehemským svetlom.
Oleje do tejto lampy sa používajú z celého sveta. O tom, aká je
cesta plameňa zo Svätej zeme
do našich domovov som sa rozprávala s Annou Zámečníkovou a
Jozefom Knežníkom.
História prenosu betlehemského
svetla siaha do 11.-12. storočia,
do doby križiackych výprav. Novodobá história je však pomerne
mladá. Vznikla v roku 1986, kedy
rakúska televízna stanica chcela
niečím ozvláštniť vianočný program. Pred Vianocami poslali do
Betlehema hendikepované dieťa,
ktoré práve v spomínanej jaskyni s večným plameňom odpálilo
plameň a lietadlom ho priviezlo naspäť do Linzu. V roku 1989
sa betlehemského svetla ujali

miestni skauti a začali ho roznášať
po celom Rakúsku. Každý rok,
vždy iné „dieťa svetla“ odpáli plameň, prinesie ho teraz už
do Viedne a ako symbol pokoja
a mieru sa podáva ďalej. Minulý
rok, aj vzhľadom na pandémiu,
pochádzalo toto dieťa priamo z
Betlehema. Bola ním deväťročná
Maria Khoury.
Počas ďalších rokov sa tradícia
rozšírila ďalej do Európy a neskôr aj do Ameriky. Cesta betlehemského svetla po Slovensku sa
začala v roku 1990. Svetlo preberajú slovenskí skauti na hraniciach s Rakúskom. Po prekročení
hraníc sa tradične odovzdáva
svetlo do rúk prezidenta Slovenskej republiky. Pravidelne

Anna Šramková

v sobotu pred Štedrým dňom sa
už od skorého rána rozbiehajú
vlaky so skautskými posádkami,
aby doručili svetlo po takmer
tridsiatich hlavných a vedľajších
železničných tratiach. Podtatranskí skauti odovzdávajú svetlo svojim poľským susedom, aby

mohlo putovať ďalej cez Pobaltie,
Rusko až na Sibír. Navyše ho
vynesú aj do Tatier na Lomnický
štít.
Hanka, skautským menom Bylinka, a „dedo Jozef“, teda pán
Knežník, už zhruba 15 rokov v
sprievode niekoľkých ďalších
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skautov prevezmú „štafetu“ s
plameňom v Poprade. Odovzdajú
ho ďalej do susedných obcí - do
Hranovnice, Kravan, aj babičke v
úctyhodnom veku vo Vikartovciach - kde sa títo ľudia postarajú o to, aby sa svetlo dostalo do
kostola. Napokon až ho tunajší
skauti donesú aj do svojho domova. Tu ho niekoľko dní starostlivo opatrujú. Ak náhodou svetlo
zhasne, v zálohe musia mať niekoľko ďalších malých plamienkov
u seba či u svojich skautských

priateľov.
Myšlienku odovzdávania svetla ďalej do ďalších rúk navyše
táto skupina skautov umocňuje
aj odovzdaním betlehemského
svetla do miestneho domova
dôchodcov. Donesú im koláčiky,
zaspievajú zopár vianočných
piesní, a tak okrem neobyčajného
plameňa s pokojom prinášajú aj
radosť. Do nášho kostola prinesie
vždy na rannú omšu svetlo pán
Knežník. Odtiaľ putuje do našich
domácností. Je bežným zvykom,

že si ho medzi sebou odovzdávajú susedia. Obaja skauti spomínajú aj to, že párkrát ho viaceré deti
roznášali aj po dedine.
Celý tento proces je náročný
na organizáciu, vyžaduje aj istú
dávku zodpovednosti – veď je to
plameň odpálený z lampy horiacej neprestajne niekoľko storočí,
putujúci
tisícky
kilometrov,
odovzdávaný rukami desiatok či
stoviek skautov. Obaja mi okrem
krásneho posolstva opisujú aj
starosti s tým spojené, no Han-

ka hneď dodáva, že to vníma ako
službu. V čase, kedy mnohí z nás
prežívajú predvianočný stres u
nich nastáva chvíľa, kedy treba
„všetko nechať tak“ a zabezpečiť,
aby v podobe svetielka poslali pokoj, radosť a mier zrodený
v Betleheme ďalej. Plamienky
svietia v našich oknách, horia pri
štedrovečernej večeri a spolu s
ďalšími symbolmi nám pripomínajú posolstvo Vianoc.

• Anna Šramková

Štedrovečerné Koč, kone a detská radosť
chodenie po
vodu
Štedrý deň bol v Kubachoch vždy aj pôstnym
dňom a jesť mäsité jedlo sa mohlo až po polnočnej svätej omši. Cez deň sa jedlo málo a
výlučne bezmäsité pokrmy. Podvečer o piatej
hodine (pozn. od roku 2012 o 18.00 hod.) zazneli zvony a ľudia utekali po vodu k potoku
s malými krčahmi alebo hrnčekmi. K potoku
sa prichádzalo trošku skôr a vo chvíli, keď
začali odbíjať zvony, naberala sa voda. Kto doniesol vodu do domu (poväčšine deti), zastal
pri dverách izby a vinšoval: „Priňesľi zme vám

Minuloročná návšteva Mikuláša a jeho pomocníkov na koči, zapriahnuté kone. Jazda
po celej obci, stovky úsmevov najmä v
detských tvárach. Bola to veľmi príjemná,
emotívna akcia. Ani po roku sa nám situácia výrazne nezlepšila, preto sme neváhali
ani chvíľu a zorganizovali sme túto peknú
Mikulášsku jazdu na koči aj tento rok.
Anjeli počas dlhej cesty obcou, plnej ra-

dosti, príjemnej atmosféry spolu s Mikulášom obdarili viac ako 350 detí sladkým
prekvapením. Nielen deti, ale aj veľmi veľa
dospelých ľudí s úsmevom a radosťou
čakali v zasneženú nedeľu 5. decembra
2021 pred svojimi príbytkami, aby sa utvrdili, že predsa len Mikuláš so svojou
družinou prišiel ku nám aj tento rok.

• František Kováčik

voďičky, žeby śťe śe z ňej napiľi a po korunke do ňej ruťiľi.“ Gazda dal do vody drobnú

mincu a vodu položil pod "jezuľan" - vianočný
stromček. Z každého jedla pri štedrej večeri
sa odložil kúsok do hrnčeka „s vodou pre
Ježiška“. Po polnočnej vzal gazda nádobu s
vodou, do ktorej odkladal pri večeri jedlá, zaniesol do maštale, prelial do vedra a napojil
dobytok.
• ps

Ústrižok z našej kroniky (autor a
dátum zápisu neznámy):
Na Viliju – Štedrý deň musí byť každá rodina
opatrná, aby sa tam nič nerozbilo – jedná sa
tu iba o hrnce. Keby sa to stalo, potom celý
rok nebolo by hrnca, ktorý by sa do roka
nerozbil. Vydať niečo z domu na Viliju – Boh
uchovaj – za celý rok by sa všetko rozsypalo. V tento večer stoja deti pri potoku a akonáhle zazvonia na Anjel Pána naberú vody do
pohára. Táto voda stojí v pohári celé sviatky
za stolom. Z tejto vody kvapú do každého jedla, aby boli sýti. Tu vodu, ktorá im ešte ostane
na Tri Krále, dajú statku vypiť. Po polnočnej
gazdinky bežia do kurína, budia kury. Robia to
preto, aby kurky neboli ospalé, aby dobre aj
vajíčka nosili. Gazda ide rovno do maštale ku
dobytku. Tu dá mu z každého obilia a ponúka
statku, aby bol zdravý a pekný celý rok.

František Kováčik

František Kováčik
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