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Mimoriadne poďakovanie
Potreba krvi je veľká, približne
180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa
každoročne spotrebuje iba na
Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie,
pacienti liečiaci sa na leukémiu,
nádorové ochorenia, ochorenia
krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Pacienti vo všetkých
týchto prípadoch by sa nezaobišli bez krvi od dobrovoľných
darcov. Celosvetovo je za jeden
rok pacientom podaných viac ako
26,5 milióna jednotiek krvných
zložiek. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý
zdravý jedinec môže poskytnúť
ľuďom chorým a po úrazoch. Je
to veľmi prospešný, bezpečný a
jednoduchý humánny krok.
Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie
spojené so stratou krvi, prispieva
k regenerácii organizmu. Úbytok
krvi pri darovaní „vyprovokuje“
organizmus k tvorbe nových,
neopotrebovaných krviniek, darcovia sa spravidla cítia lepšie ako
tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o
celkovom „omladnutí“. Darovanie
krvi je prejavom ľudskosti a malo
by byť bežnou súčasťou života.
Veď nikto z nás nevie, kedy bude
on alebo niekto z jeho blízkych
krv potrebovať... Na Slovensku sa
ročne zrealizujú desiatky tisíc odberov, pričom všetká získaná krv
sa počas roka minie.
Milý úsmev, keksík, minerálka,
čaj a najmä dobrý pocit je to,
čo je najčastejšie odmena za to,
že ľudia darujú krv. Viacnásobní
darcovia sú ocenení plaketami. Aj
medzi našimi obyvateľmi obce sú

skvelí ľudia, ktorí neváhajú a
pravidelne navštevujú Národnú transfúznu stanicu, aby svojím humánnym činom pomohli
ostatným, ktorí to budú potrebovať. Takíto ľudia otvárajú svoje veľké a skromné srdce a dávajú
možnosť iným žiť. Rozhodli sa
podeliť o životne dôležitú tekutinu – krv. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať všetkým darcom krvi v obci.
V našej obci pribudli ďalší držitelia plakiet Jána Janského, ktorými
Slovenský Červený kríž oceňuje
mnohonásobných darcov krvi.
Za darovanie životodarnej tekutiny boli za rok 2016 odmenení 17
darcovia.
Z rúk riaditeľky Územného spolku
SČK Poprad Ing. Denisy Kučkovskej si bronzovú Janského
plaketu za 10 odberov prevzalo
jedenásť darcov a to: Ján Bajnok,
Ing. Rozália Harhovská, Ing. Miroslav Havaš, Justína Havašová,
Marián Chmura, Štefan Jurčo,
Adam Klimo, Miroslav Lipták,
Bc. Katarína Pavligová, Pavol Ujčík, Elena Orolínová.
Striebornú Janského plaketu za
20 odberov získali traja darcovia
a to: Tomáš Drevko, Martin Jurčík,
Ing. Kamila Vilimová.
Zlatú Janského plaketu za 30 odberov získala jedna darkyňa a to
Oľga Liptáková
Diamantovú Janského plaketu za
80 odberov získali dvaja darcovia a to: Martin Marušin a Michal
Mihok.
V mene Obce Spišské Bystré i v
mene svojom, im vyslovujem veľké „ĎAKUJEM“.
Mgr. Marián Luha, starosta obce

Pečať rozvoja udelená aj našej
obci
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť v spolupráci
s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotila obce a mestá z pohľadu
potenciálu rozvoja. 2 926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú
a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s
finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce
či mesta a efektivitu využívania a
zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou
efektivitou pre trvalo udržateľný

rozvoj a vyšli z tohto hodnotenia
pozitívne, predstavuje 30,2 %.
Medzi obce a mestá vyhodnotené
za rok 2016 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja bola
zaradená aj obec Spišské Bystré
a v hodnotiacom a informačnom
systéme nám bola udelená Pečať
rozvoja obcí a miest.

Preskúšanie sirény v roku 2017
Už tradične sa 1x v mesiaci na
pravé poludnie v našej obci rozozvučí siréna. Našťastie ide len
o preskúšanie jej funkčnosti. Aby
sme vedeli rozlíšiť preskúšanie od
stavu reálneho nebezpečenstva,
o skúške sú obyvatelia vopred
informovaní. Podľa ustanovenia
§ 3 ods. 4 zákona č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov,
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo
vnútra SR.
Na základe pokynov Ministerstva vnútra SR, Sekcie krízového
riade- nia a Okresného úradu
Poprad, odboru krízového riadenia, je stanovené akustické
preskúšanie sirén vykonať v stanovených termínoch dvojminú-

tovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky. Pre
obec Spišské Bystré boli termíny
skúšky sirény stano vené nasledovne:
13.1.2017		
10.2.2017
21.4.2017		
12.5.2017
9.6.2017		
14.7.2017
11.8.2017		
13.10.2017
10.11.2017
8.12.2017
Termíny skúšok sú zverejnené
na internetovej stránke obce

h t t p : / / w w w. s p i s s ke bys t re .
sk/informacie-pre-obcanov/
ochrana-obyvatelstva/stanovene-terminy-skusky-elektromotorickych-siren-ovladanych-miestne-pre-obec-spisske-bystre-/
a na úradnej tabuli umiestnenej
pred obecným úradom.
Ing. Kristína Horáková
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Úmrtie blízkej osoby patrí k najťažším
životným situáciám
Jedným z najsmutnejších okamihov ľudského života je strata blízkeho človeka. Všetci vieme, že raz
to musí prísť, že kolobeh života sa
oklamať nedá, ale snažíme sa na
to nemyslieť. Veď kým je všetko
v poriadku a zdravie slúži, nikto
sa nechce zaťažovať myšlienkami
na smrť blízkeho a čo bude treba
spraviť, keď k nej príde. Ale smrť
nie vždy dáva dopredu vedieť,
kedy zasiahne. A práve vtedy,
keď nás prekvapí nečakaná smutná udalosť, myseľ nám ovládne
smútok, strach z toho, čo bude
nasledovať a neschopnosť myslieť racionálne. Myšlienkami sme
niekde úplne inde. Práve pre tieto situácie sme pripravili tento
článok, kde sa pokúsime uviesť v
skratke ako postupovať pri úmrtí
blízkeho.

Ak nastalo úmrtie doma, je
nutné zavolať lekára (č. tel.: 7125
586 alebo 7125 525) alebo pohotovosť 155 (112). Privolaný
lekár vykoná obhliadku, vystaví
príslušné potvrdenie (List o prehliadke mŕtveho) a určí ďalší postup – pitvu alebo pochovanie.
Po vykonaní obhliadky odporúčame kontaktovať správcu
miestneho cintorína na čísle mobilného telefónu 0902 919 744
a dohodnúť pohrebné úkony v
dome smútku a výber hrobového
miesta.
Zároveň je potrebné kontaktovať
niektorú pohrebnú službu, aby
vykonala prevoz do domu smútku. Pohrebnú službu je možné
poveriť aj vybavením úmrtného

listu. Ak nevyužijete službu pohrebníctva, úmrtný list vybavíte
na Matričnom úrade v Spišskom
Bystrom.

úhradu výdavkov spojených s
pohrebom štátnou sociálnou
dávkou vo výške 79,67 EUR.
O vyplatenie príspevku požiada
pozostalý Úrad práce, sociálnych
K vybaveniu je potrebné vecí a rodiny v Poprade žiadosťou,
predložiť:
ktorú vystavil matričný úrad.
- 3 kópie listu o obhliadke
mŕtveho
Túto žiadosť je potrebné dať
- občiansky preukaz, preukaz potvrdiť pohrebnej službe,
poistenca zdravotnej poisťovne ktorá poskytla služby spojené
zomrelého
s pohrebom, k žiadosti doložiť
- občiansky preukaz osoby, faktúru nákladov za pohreb a
ktorá vybavuje pohreb
fotokópiu úmrtného listu.

Stranu pripravila Ing. Kristína Horáková
STRANA 2

Takmer každá obec či mesto rieši
problém voľne pohybujúcich sa
psov a naša obec nie je výnimkou. V poslednom období sa veľmi často stretávame s voľne pohybujúcimi sa psami na verejnom
priestranstve, ktoré ohrozujú život a zdravie všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes
útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka, respektíve
spôsoboval škodu na majetku.
Po niekoľkých výzvach v obecnom rozhlase aj touto formou
obec vyzýva všetkých majiteľov
a držiteľov psov, aby si riadne
zabezpečili svoje domy a pozemky tak, aby zabránili nekontrolovanému voľnému pohybu psov
mimo svojich chovných priestorov. V prípade, že zo strany vlastníkov a držiteľov psov nedôjde k
náprave, obec pristúpi k odchytu
psov externou firmou a náklady
spojené s odchytom psov budú
hradiť ich vlastníci či držitelia.
Vlastníci a držitelia psov, ktorí nezabránia voľnému pohybu psov
po obci, dopúšťajú sa priestupku,
za ktorý je možné uložiť pokutu
až do výšky 165 Eur.

V prípade nezrovnalostí môže Pri strate manželského partmatričný úrad vyžadovať aj rod- nera a rodiča majú pozostalí
ný alebo sobášny list zosnulého. nárok na vdovský a sirotský
dôchodok, o ktorý treba požiadať
Na základe predložených do- Sociálnu poisťovňu v Poprade.
kladov matričný úrad vyhotoví úmrtný list, žiadosť o V prípade, že úmrtie nastalo
príspevok na pohreb a potvrdí mimo obce (napr. v nemocnici
jednu kópiu listu o prehliadke Poprad), úmrtný list vyhotoví ten
mŕtveho. Dve kópie listu o pre- matričný úrad, v ktorého územhliadke mŕtveho ostávajú na nom obvode úmrtie nastalo. V
matričnom úrade.
tomto prípade je to Matričný
úrad Poprad.
Na matričnom úrade neplatíte
žiadne poplatky - prvý odtlačok Ak ste našli zosnulého, ktorý
úmrtného listu je bez poplatku, umrel za neznámych okolnosale na obecnom úrade je po- tí, alebo máte podozrenie zo
trebné uhradiť tieto poplatky:
spáchania trestného činu, je
- 3,50 EUR/deň za prenájom nevyhnutné okrem lekára zavolať
domu smútku
aj políciu, ktorí určia ďalší postup.
- 3,50 EUR/deň za použitie
Minuloročné jubileá
Počet obyvateľov stúpa
chladiaceho zariadenia.
Kým v roku 2015 naša obec Viacero našich obyvateľov v
Ak má byť obrad cirkevný, je mala 2 461 obyvateľov, k minulom roku oslávilo okrúhle
potrebné dohodnúť všetky 31.12.2016 bolo evidovaných životné jubileum.
náležitosti na farskom úrade. na trvalý pobyt 2 478 oby- 90 rokov - 1 obyv. (1 muž)
vateľov, z toho 1 268 mužov a 80 rokov - 13 obyv. (7 m., 6 ž.)
Štát prispieva pozostalým na 1 210 žien. V minulom roku sa 70 rokov - 11 obyv. (4 m., 7 ž.)
narodilo 31 detí (13 dievčat, 18 60 rokov - 34 obyv. (23 m., 11 ž.)
chlapcov), k trvalému pobytu 50 rokov - 40 obyv. (19 m., 21 ž.)
sa prihlásilo 43 obyvateľov a z
pobytu sa odhlásilo 27. Manžel- Najstaršia obyvateľka v roku
stvo uzavrelo 31 obyvateľov. Za 2016 sa dožila veku 95 rokov,
posledný rok nás navždy opus- najstarší obyvateľ 94 rokov.
tilo 22 obyvateľov - 11 žien a
11 mužov. Do 50 rokov veku to Zlatú svadbu (50 rokov) oslávili
15 dní od nadobudnutia jeho boli 2 muži, do 60 rokov taktiež tri manželské páry. Diamantovú
právoplatnosti (t.j. do 30 dní od 2 muži, nad 60 rokov to bolo 18 svadbu (60 rokov) oslávili štyri
jeho doručenia). Daň a poplatok obyvateľov (11 žien, 7 mužov). manželské páry.
bude možné uhradiť v pokladni obecného úradu, poštovou Aké máme mená?
poukážkou alebo bankovým Najčastejšie mená mužov: Ján - 153 obyvateľov, Jozef - 134 o.,
prevodom na účet obce. Ne- Peter - 77 o, Michal - 59 o., Pavol - 52 o., František - 52 o.
zaplatenie dane a poplatku v le- Najčastejšie mená žien: Mária - 143 o., Anna - 133 o., Terézia - 54 o.,
hote splatnosti je omeškaním a Katarína - 42 o., Jana - 40 o.
správca dane je povinný vyrúbiť Sú to prevažne mená vekovo starších obyvateľov. V súčasnosti sa
tieto tradičné mená nevyskytujú a rodičia dávajú deťom mená ako
úrok z omeškania.
Liliana, Diana, Nikola, Adela, Mia, Alica, Perla, Nela,Sofia, Artur, Matteo, Kristián, Patrik, Maxim, Leo, Tobias, Dávid

Informácia o doručení rozhodnutí
na zaplatenie dane a poplatku za
komunálny odpad
Obec Spišské Bystré oznamuje,
že v nasledujúcich dňoch sa budú
doručovať rozhodnutia – platobné výmery na zaplatenie dane
(dane z nehnuteľnosti, dane za
psa a ostatné dane) a poplatku
za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. V rozhodnutí
bude uvedená výška dane a
poplatku a bude stanovená lehota na ich zaplatenie, obvykle do

Problematika voľne
pohybujúcich sa psov
aktuálna aj u nás
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Fašiangy - od Vianoc po Veľkú noc
Ket už pominuľi Vianočne sviatki, ta ot Troch kraľof do Krivej
stredi prišľi Fašangi. Pres fašangi bulo viacej, takej naozdajšnej
veśelośći. Išlo ku jari, ľudźe śe
nafščevovaľi i hojnosći bulo, bo
ľudźe chovaľi śviňe a ftedi je najľepši čas zaklać, ta mohľi śi viacej
dovoľić tich dobrot. Ňebulo veľa
roboti pres tiždźeň, bo na poľu
bol ešči sňech. F nedźeľe zaś po
večerňi te muziki buľi čaśćejši. Na
fašangi śe najviac ćešiľi dźefki, čo
śe chceľi vidać, bo śe tak hvarelo,
že pres kratše fašangi je naľepši
čas na vidaj, bo parobci maju
meňej času na rozhodovaňe. Ta
možno aj preto pres fašangi bulo
najviac sobašof.
Tak śe hvarelo:

Už śe fašang traci,
už śe ňenavraći,
stare dźefki kľaju,
že śe ňevidaju.

Ket prišľi ostatňe fašangi, ta f
sobotu abo v ňedźeľu bula vždi
muzika kus dlukši. U nas ňechodźiľi maski aňi basu ňepochovaľi.
Aňi stare ľudźe to nespominaľi,
žebi śe bulo tak dotrimovalo. Źaś
f pondźelok običajňe gazdiňe
pražiľi pankuški. F utorok bula
f kośćeľe viložena Sviatość, ta
ľudźe chodziľi do kośćela śe pokloňić. A žebi ňebol pán Ježiš f
kośćeľe sam, ta peć dźefčat śe
každu polhodźinu vimeňalo pred
oltarom a śe modľiľi po cali čas,
pokim bula sviatość viložena. Na
Krivu stredu to už každi išol do
kośćela na Popeľec. Tu každemu
pan farar zrobiol na čelo s popelom križ a pripomenul, že „Prach
si človeče a na prach sa obrátiš.“
Začal prisni 40 dňovi post. Na
Krivu stredu aj na Veľki piatok śe
nesmelo jeść meso a ľem raz śe
mohlo do śitośći śe najeść.
Nemohla śe puščać hudba z radia abo spievać po dźedźiňe, to
nebulo dovoľeno pres post. Dachtere ľudźe sebe ešči aj dačo pridaľi, take sebezapreňe. Dachteri
sľubil, že ňepojdźe pres post do
karčmi, abo, že ňevipije aňi štamperľik, že śe strime, ňebudźe kurić
duhan, že śe ňebudźe vadźić zo
ženu abo ňezahreši a take.

jar. To sebe najskorej Marmorenu
spraviľi, zo žertki spraviľi kostru,
potom obaľiľi zo slamu a oblekľi
do ženskich gratof.
Vonka potom ju pot oblokom
ukazovaľi a spievaľi:

Marmorena naša
dźe śi prebivala,
za horami za dolami,
tam som prebivala.

Potom dźefčata vešľi dnu do
domu, do šporhetu s košikom a
odrekaľi:

Naša paňi chudobna
veľa dźeći ma,
či bi śće jej neoferovaľi
jedno vajco abo dva.

A gaźdźina už priložila do košika buć vajco abo falatok slaňini
abo aj muku. A tak pošľi daľej ku
druhemu domu. U nas nerucaľi
Marmorenu do vodi, aľe śi odložiľi
na daľši rok. Večer si spraviľi s totich podarunkof pohośćeňe.
Na Kvetnu ňedźeľu f kośćeľe śe
posviacaľi puźički, potom sebe
každo vźal jeden abo dva krački
a davaľi śe f izbe za obrazi abo
zapichľi za tragare. Pri omši spievaľi śe na chorušu pašie, to bulo
bars pekňe. Každo bol zvedavi,
chto za koho spieval, ta bulo o
čom rečovać. Potom prišol Veľki
tiždźeň.
Na Zeľeni štvartok bol taki zvik,
že pastir, čo karmiol bujakof
jedneho ovenčiol s pantľika mi a
puśćil dookola dźedźini, aľe on
išol zo psom za ňim, ta to bol taki
adrenaľin a šitke dźeći za ňim aš
do pastirňi. To śe dotrimovalo
zato, žebi śe ľudźe prebraľi, bo
prišla jar. Ku večeru bula otprava
Posľednej večeri f kosćeľe, dźe
na Glória śe zaviazaľi dźvoni a uš
śe potom ľem rapkalo na turňi.

Na Veľki piatok cali dźeň bol prisni
post, žadne meso a ľem raz do śitośći śe mohlo najeść. F ten dźeň
pastir f Bujačarňi puščal do ohradi po dvoch šitkich bujakof a oňi
zapasiľi do vičerpaňa, ta to sme
šitke dźeći poźeraľi jak na rodeo.
To zato, žebi buľi bujaci krotkejše.
Pred večerom nasľedovala f
kośćeľe otprava ku otsudźeňu,
Ket prišla Smertna ňedźeľa, ta f umučeniu a smerći Ježiša Krista,
kośćeľe už buľi šitke križe zakrite spievaľi śe pašie a poklona pri Bos kukučkovu plachtu. Ftu ňedźeľu žom hrobe.
po Litaňiof chodźiľi dźefčata s
Marmorenu z domu do domu na Na Bielu sobotu chodźiľi ľudźe
znameňe, že zima skončila a prišla śe poklonić ku Božemu hrobu.

Hasiče to maľi nacvičeno, ešči
chvalabohu aj teraz dotrimuju
čestnu straž. Na Bielu sobotu
ešči śi dachto aj teraz dotrimuje post, aľe už gazdźinky pripravovaľi šoldrinu, kolbasu abo śe
upekla chrepćina, farbiľi varene
vajca, abo upekľi baranka, žebi
bulo na posviacku vo Veľkonočnu
ňedźeľu rano.
Večer na Vzkriesenie nasleduje
otprava „Kristovho zmrtvychvstania“ f kośćeľe. Dachtere ženi
śi obľekľi kroj. Na Glória śe odviazaľi dźvoni, aj s organom uš śe
začalo hrać a začalo „Veľkonočne
obdobie.“ Po omši išol kňaz
pot baldachinom zo Sviatośću
a s proseciu dookola kośćela
požehnać obec, za sprevadzaňa
haśičov a šitkich ľudźi. Na koňec
otpravi śe spievalo Te Deum. Potom po kośćeľe uš doma na večeru śe aj meso mohlo jeść.
Rano, ket nastala Veľkonočna
ňedźeľa, ta gaźdźinki uš mali f
košikof prikrite s vyšivanu dečku
pripravene pekňe poukladanu varenu šoldrinu, kolbasu, kuchen, na
tvardo uvarene a zafabene vajca
abo chren. Poňahľaľi śe do kośćela na omšu a posviacaňe jedźeňa.
Každa gaźdźiňa stala vradźe pri
svojom košiku a čekala na kňaźa,
chteri po omši posviaćal otkrite
košiki. Po dluhom pośće každi śe
ćešiol na posviaćane dobroti. S
posviaćeneho śe nesmielo nič
virucić. Škrupini z vajec śe muśeľi
spalić f pecu. Po večerni uš śe
chlapci aj parobci schadzaľi a pripravovaľi śi plan jak začnu na
jutro obľevačku.
Rano vo Veľkonočni pondelok po
omši, už kupače začaľi obchadzać
za radom do každeho domu, dźe
maľi dźiefčata a te śe skrivaľi aj do
stodoli abo na šop, aľe bez milośći
nakoňec aňi jedna ňebula sucha. Z
vodu se ňešetrilo tej na jarku bulo
dość. Nedbaľi aj ket dźefka mohla
dostać dajaku źimňicu s tej źimnej vodi, aľe bula bi zaś neščasna, kebi nemala kupačof. Každa
čekala medźi kupačami teho
svojho. Vet nenadarmo gazdźiňa
pripravila dačo s čim podnukňe
kupačof. Potom gazdźiňa abo
gazda kupačom podnuknul hratu
palenku abo nakrajanu šoldrinu
abo falatki, každi śi mohol vźać.
Po dźedźiňe śe fšadźi oźivalo, jak
do ňitki premočene dźefčata
vreščeľi a piščeľi. Po čaśe uš kupa-

če posmeľene s paľenku začali śe
aj medźi sebu obľevać, tato bula
cala dźedźina hore nohami jak śe
povje. Večer spokojne kupače usporadaľi muziku.
Vo Veľkonočni utorok to bol
takipolovični sviatok. Sem tam
dziefčata obľevali chlapcof. Aľe
f Kubachof bol taki chvaľihodni zauživani zvik, že ket dachto
taki chudobňejši stavial dom
abo chľef, ta chto mal zaprach
ta privezol mu z laski na stavbu zadarmo furu skal. Abo na
Panskich lukof podľa naradźeňa
obce, išlo śe regulovać Hornád,
ket śe viľeval, žebi povodňe
nepoškodźovaľi kvaľitne seno. Po
Veľkej noci uš śe hlaśila tužobňe
očekavana jar a gazdove chodźiľi
obźerać poľo či śe uš ňeda zaśać.
Pavol Bukovinský

Z kubašskeho šporhetu
abo jag variľi našo stare
maťere
Longoše
ügruľe
ümuka
ümaslo
ücuker
üvoda
Do uvarenich gruľof vsipać
hladku muku a vymiesić na
cesto. Z teho vyvaľkac koľesa a
piećť na suchej bľache. Potym
naterhać na drobno a zaľać s
prevarenu vodu, rozpusćenim
maslom a cukrom.

Stazka Jakubčová
Čir

ümuka
üvoda
ügruľe
ümľeko
Z muky a vody zahňeść cesto, z
ktereho śe narobiľi kuľky a tote
vśipać do vracej vody. Povarić
a pridać do teho pokrajane
gruľe, zaś povarić a nakoňec
priľać kuščik mľeka.
Ňech vam šmaka :)
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Včelárska vášeň odovzdávaná ďalej

18.11. 2016 sme sa ako organizácia pridali k celoslovenskej akcii za
zdravý životný štýl “Medové raňajky”. V každej z piatich obcí našej
organizácie, sme pre deti z materských škôlok darovali med z vlastnej produkcie.

Včely medonosné sa na Zemi vyskytujú už asi 80 milionov rokov. V
dávnych časoch ľudia spoznali a
využívali blahodárny vplyv včelích
produktov na ľudský organizmus.
Až oveľa neskôr človek zistil, že
včely svojou opeľovacou činnosťou, keďže opeľujú viac než
70% všetkých úžitkových rastlín,
majú závažný vplyv na krajinotvorbu, samozrejme v súčinnosti
s ním.
Ľudia pôvodne boli iba zberačmi
plástov s medom, ktoré vyberali
z dutín stromov. Až časom začali niektorí z nich sťahovať včely
bližšie k svojim obydliam, či už
vyrezávaním a prenesením du-

tých kmeňov stromov obsadených včelami a neskôr ich osádzaním do vydlabaných kmeňov
alebo do upletených slamených
košov. Odtiaľ bol už iba krok k
súčasnému spôsobu ich chovu, v
drevených úľoch.
Kvôli vzájomnej pomoci, či odovzdávaní si skúseností, rôzni chovatelia či pestovatelia sa združujú
v záujmových organizáciách. Tak
aj včelári 11.3.2007 založili Základnú organizáciu Slovenského zväzu
včelárov, ktorá združuje včelárov
z L. Tepličky, Vikartoviec, Kravan,
Sp. Bystrého a Hranovnice. Jedným zo zakladateľov bol aj jej
predseda, neskôr tajomník, ne-

dávno zosnulý Mgr. Bernard Kuchta. Dlhé roky p. B. Kuchta, ako
asistent úradného veterinárneho
lekára dozeral na zdravotný stav
včelstiev v regióne a tiež svojimi
radami pomohol mnohým začínajúcim včelárom. Každoročne sa
v lete včelári stretávajú na “včelárskej nedeli”, kde sa pri občerstvení, medzi sebou podelia o svoje
skúsenosti a zážitky z prebiehajúcej sezóny.
V júni 2016 pri príležitosti Dňa
detí, p. A. Varečková a p. J. Brezina urobili pre deti navštevujúce
Školský klub pri ZŠ s MŠ v Sp.
Bystrom prednášku o včelách a
využití ich produktov.

V Poprade, 3.-5. augusta 2016,
sa včelári našej ZO SZV zúčastnili prezentačno predajnej akcie
Made in Slovakia, kde návštevníkom priblížili včelárenie v regióne
Hornádskej doliny.
V rámci akcie “Medové raňajky” v
novembri 2016 zároveň p. Mária
Ďurašová v L. Tepličke a p. J. Brezina v Sp. Bystrom urobili v MŠ
prednášky o včelách, spojené s
ďalšou ochutnávkou medu.
Na záver sa chcem touto cestou
poďakovať za podporu včelárenia
v našej obci, obecnému zastupiteľstvu Sp. Bystré, PD Sp. Bystré,
Urbariátu Sp. Bystré, pivovaru
Steiger.
Jozef Brezina

Foto: Paulína Orolínová

Fašiangový sprievod obcou
Rozlúčku s obdobím fašiangov pred príchodom pôstneho obdobia pripravil FS Rovienka. 25. februára v popoludňajších hodinách fašiangový sprievod na voze ťahanom
vyzdobenými koňmi prechádzal ulicami obce. Masky od výmyslu sveta, k tomu spev,
hudba harmoniky, ozembuch a dobrá nálada to bolo súčasťou sprievodu. Občanom
ponúkali šišky, fánky, kysnuté koláče i niečo na zahriatie. Každému podarovali ručne
vyrobené papierové srdiečko. Na oplátku aj ich domáci ponúkali svojimi dobrotami.
Dúfam, že na budúci rok sa do sprievodu zapoja aj občania obce v maskách, a tak
spolu vytvoríme dobrú náladu.
Bc. Paulína Orolínová

Aktivity Klubu dôchodcov
Náš Klub nezaháľal a od začiatku roka sme si zorganizovali niekoľko spoločných akcií,
medzi ktoré môžeme zarátať napr. spoločné prechádzky po okolí či účasť na divadelnom predstavení „Charlieho teta“ v Spišskej Novej Vsi dňa 8. februára 2017.
Keďže Fašiangy sú obdobím veselosti, vinšov, spevov, tancov a žartov, kedy sa organizujú svadby, plesy, zabíjačky, sprievody masiek po dedine, stretli sme sa aj my, na
fašiangovom posedení 22. februára 2017 v miestnom Bistre Alžbetka. Sprievod masiek a veselý program nám spríjemnili večer. Okrem toho sme si pochutnali na šiškách,
či fánkach, ktoré pripravili členky Klubu. Tieto tradičné fašiangové jedlá sme doplnili
chutnou večerou. Súčasťou našich posedení je nielen pripomenutie si okrúhlych životných jubileí našich členov, ale aj menšie sviatky. Na posedení nás svojou účasťou potešil p. starosta, ktorý nás zároveň aj povzbudil do ďalšej činnosti. Po zatancovaní si
pri dobrej hudbe, zaspievaní si v sprievode harmoniky, sme síce unavení, no spokojní
odchádzali domov s prísľubom ďalších stretnutí.
Terézia Lopušeková
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38. prechod Kráľovou hoľou
Jednou z najväčších a tiež obľúbených zimných akcií, ktoré organizuje Klub turistov Spišské
Bystré je prechod Královou hoľou
na bežkách, lyžiach alebo snežniciach. Tohtoročný prechod,
sa konal v sobotu 18. februára.
Podľa informácie od najstarších
členov išlo o 38. ročník tejto akcie. Odchod autobusu na Šumiac
bol o 7.00 hod. spred obecného
úradu. Trasa viedla z obce Šumiac
po modrej značke až na Kráľovú
hoľu (1948 m n.m.), a odtiaľ cez
Martalúzku na Smrečiny až k
Vlčej chate. Akcie sa zúčastnilo
50 priaznivcov zimnej turistiky z
obce aj okolia, dokonca dvaja boli
z Českej republiky.
Keďže snehové podmienky neboli
také priaznivé ako po iné roky, zo
Šumiaca na Kráľovú hoľu to mu-

seli účastníci zvládnuť po svojich. Počasie bolo premenlivé,
najprv slnko, potom hmla i sneženie. Dolu na Smrečiny, kde bol
pripravený čaj, sa pustili na lyžiach, či bežkách. Prví lyžiari došli
okolo jednej hodiny popoludní.
Zo Smrečín pokračovali opäť na
lyžiach alebo bežkách na Vlčiu
chatu, odkiaľ ich autobus zviezol
do dediny. V požiarnej zbrojnici
bol pre všetkých zúčastnených
pripravený teplý guľáš, čaj a pivo.
Všetci úspešne zvládli náročnú
trasu bez ujmy na zdraví a s dobrým pocitom sa vrátili do cieľa.
Niektorí si možno priniesli zopár
modrín, alebo boľavý zadok, iní
polámané palice od intenzívneho
brzdenia, ale to patrí k tomuto
športu.

Foto: Miroslav Benko

Bc. Paulína Orolínová

Novoročný výstup na Krížový
vrch
Foto: Paulína Orolínová

Miestny klub turistov každoročne
na Nový rok organizuje výstup
na Krížový vrch. Aj tento rok
všetci, ktorí mali záujem privítať
Nový rok 2017 s „nadhľadom“ a v
spojení s prírodou, mali možnosť
sa zúčastniť pešej túry na už
spomínaný vrch.
I keď zo začiatku sa zdalo, že pôjdeme len traja, cestou sa k nám
pridali niektorí členovia klubu aj
milovníci turistiky a počet účastníkov sa zvýšil na deväť.
Kým niektorí možno práve
vstávali po silvestrovskej noci,
my sme zdolávali posledné strmé
stúpanie, aby sme si vychutnali
krásny výhľad z Krížového vrchu

na hrebeni Kozích chrbtov. Z
južnej strany Hornádska dolina
ponorená do hmly a na severe
krásny a jasný pohľad na Vysoké
Tatry, Poprad a okolité dediny a
mestá.
Cestou späť po hrebeni sme si
užívali slniečko, kým sme sa v
ozvene piesne a novoročného
príhovoru p. starostu nevnorili do
hmly nad Kubachami.
Nedá mi nespomenúť, že najmladšími účastníkmi túry boli
Dominika a Lukáš Kiktovci, ktorí
statočne zdolali cieľ. Verím, že na
budúci rok sa stretneme opäť, ale
v hojnejšom počte a pridajú sa aj
deti.
Bc. Paulína Orolínová

Halové turnaje TJ Družstevník v sezóne 2016/2017
V decembri sme začali pripravovať halové turnaje FK Spišské Bystré našich mužstiev. Začali
sme A-mužstvom 10.12.2016
v telocvični ZŠ a MŠ v Spišskom
Bystrom za účasti domácich TJ
Družstevník Spišské Bystré, OFK
Kravany, OFK Vikartovce a TJ
Baník Hôrka. Zdolali sme TJ Hôrka a OFK Vikartovce, no v derby
zápase sme podľahli OFK Kravanom. Napriek prehre sme sa
stali víťazom celého turnaja. Na
2. mieste skončil OFK Kravany, 3.
skončil OFK Vikartovce a posledný
TJ Baník Hôrka.
Druhý turnaj sme pripravili
pre starších žiakov U15 -28.1.2017
opäť v tunajšej telocvični za
účasti domácich TJ Družstevník
Spišské Bystré, FK Hranovnica,
OFK Vikartovce a TJ Hrabušice.
Po veľmi dobre podanom výkone,

sme vyhrali nad OFK Vikartovce
7:5, v 2. zápase nad TJ Hrabušice
6:3 a v poslednom derby zápase
nad FK Hranovnica 12:4. Víťazom
turnaja bolo naše mužstvo, na 2.
mieste sa umiestnil FK Hranovnica, na 3. mieste TJ Hrabušice a na
poslednom OFK Vikartovce.
Tretí turnaj sme pripravili pre prípravku U10-4.2.2017
v telocvični ZŠ a MŠ v Spišskom
Bystrom za účasti TJ Družstevník
Spišské Bystré, TJ Hrabušice, OFK
Vikartovce, TJ Liptovská Teplička
a TJ Spišský Štiavnik. Vyhrali sme
nad TJ Hrabušice i TJ Liptovská
Teplička, následne sme podľahli
OFK Vikartovce a napokon vyhrali
zo Spišským Štiavnikom. Turnaj
vyhrali TJ Štart Hrabušice pred
OFK Vikartovcami, tretí skončili
naši chlapci, na 4. mieste TJ Liptovská Teplička a na poslednom

Foto: TJ Družstevník

Posledný štvrtý turnaj bol
určený pre našich dorastencov
U19-4.3.2017 v telocvični ZŠ a
MŠ v Spišskom Bystrom za účasti
TJ Družstevník Spišské Bystré, TJ
Štart Hrabušice, TJ Baník Hôrka
a FAM Poprad. Prvý zápas naši
chlapci vyhrali nad TJ Hôrka 5:2,
druhý prehrali s neskorším víťazom turnaja FAM Poprad 2:5, ako
i nasledovný nešťastný zápas s

TJ Hrabušice 7:8. Víťazom turnaja sa stali FAM Poprad, 2. miesto
obsadili TJ Hôrka, 3. miesto TJ
Hrabušice a poslední skončili naši
chlapci.
Poďakovanie patrí aj naším
sponzorom Obecnému úradu,
Pivovaru Steiger, a. a., M+D interier s. r. o. , Bistru Alžbetka a Marekovi Jurčovi. Viac info tu: http://
fkspisskebystre.webnode.sk/

D. Barabas
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V škole začínali rok športovo
Po vianočnom oddychu sme sa v
januári vrátili do školských lavíc,
aby sme mohli spolu so žiakmi
zabojovať o dobré výsledky v prvom polroku. Okrem povinností
nám nový rok priniesol dostatok
snehu, a tak sa mohli žiaci siedmeho ročníka zúčastniť lyžiarskeho
výcviku. Všetci 27 účastníci pod
vedením PaedDr. Emila Bercela,
Mgr. Ľubomíra Dudu a Mgr. Márie
Alžbetkinovej úspešne ukončilo
výcvik a do školy sa vrátili opálení,
oddýchnutí a bez zranení.
V obvodnom kole súťaže v prednese povestí (Šaliansky Maťko)
nás
reprezentovala
Tamara
Ilošvajová (7.B) a Kristián Orolin
(5.A), ale v silnej konkurencii
nezískali medailové umiestnenie.
31.januára sa žiaci 9., 8. a niektorí
žiaci z nižších ročníkov zúčastnili
muzikálového predstavenia Johanka z Arku v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove. Sme radi,
že sa nám po niekoľkoročnej
prestávke podarilo sprostredkovať toto stretnutie našich detí
s kultúrou.
Je čas fašiangov, zábavy, karnevalov. 31.januára sa uskutočnil
karneval pre žiakov našej školy. Žiaci – masky si zatancovali,
zasúťažili a nakoniec sa posilnili
výbornými šiškami. Deti z materskej školy si svoj fašiangový
karneval užili spolu s rodičmi
22.februára v jedálni ZŠ.

Foto: archív ZŠ

V prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, v školskom
kole súťažili zástupcovia všetkých
tried od druhého až po deviaty ročník. Víťazi – Vanessa Kobolková (2.A), Lea Kolbová (3.B),
Silvia Šimková (5.B), Lukáš Orolín
(5.A), Tereza Zámečníková (9.A)
a Marián Kedzuch (8.B) nás budú
reprezentovať 2.marca v obvodnom kole v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
11.februára sa konal už tradičný
XXIV.ročník halového futbalového

Šaliansky Maťko. Foto: archív ZŠ

Karneval. Foto: archív ZŠ

V okresnom kole Geografickej
olympiády nás 7.februára reprezentovalo 7 žiakov druhého
stupňa. Najväčší úspech zaznamenal Ondrej Pomietlo (5.B),
ktorý získal nádherné druhé miesto vo svojej kategórii.
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turnaja starších žiakov. Víťazom
XXIV. ročníka sa stalo družstvo
FK Poprad, na druhom mieste
sa umiestnil tím FAM Poprad a
na treťom mieste skončil domá
ci tím ZŠ s MŠ Spišské Bystré.
Štvrté miesto patrí družstvu FK

Futbalový turnaj. Foto: archív ZŠ

12.februára
sme
spolu
s
Rodičovským združením pri ZŠ
v Spišskom Bystrom, obcou
Spišské Bystré a Skicentrom
Kubašok zorganizovali lyžiarske
preteky žiakov. Okrem našich
žiakov sa súťaže zúčastnili aj deti
zo Spišského Bystrého, ktoré nie
sú žiakmi našej školy. Súťažiaci
súťažili vo viacerých kategóriách.
Víťazkou za 1.stupeň sa stala
Karolína Paulová (4.A), najlepší
z chlapcov bol Dominik Bednár
(3.B). Na 2.stupni zvíťazila Patrícia Bukovinská (8.A) a Marek KolSpišská Nová Ves. Najlepším ba (8.A). V jazde na snowboarde
strelcom turnaja sa stal Dominik zvíťazil Oliver Krajč (9.A).
Maliňák z tímu FK Poprad, najlepším hráčom Peter Šoltis zo ZŠ Ďakujeme všetkým, ktorí nám
s MŠ Spišské Bystré a najlepším pomáhali pri organizovaní akcií,
brankárom Marek Hamrák z FAM ich spoluprácu si veľmi vážime.
RNDr. Mária Matonoková
Poprad.

Monika Znaková sa už niekoľko rokov zaujíma a
vzdeláva v oblasti čínskej
tradičnej medicíny. Keďže
prichádza jar, kedy naše
telo potrebuje nabrať nové
sily po zime, je tu niekoľko
rád a návodov ako na to.
Čínska
tradičná
medicína
používa 5 prvkov v každej
oblasti života, od 15.2 do 14.5
každoročne, každý deň od
23:00 do 1:00 hodiny sa postarajme o pečeň a žlčník. Tieto sú
počas zimy aj v priebehu roka
zaťažené toxínmi zo stravy,
ovzdušia, kozmetiky. Prečistenie orgánov je známe v každej
kultúre už od pradávna. Štyridsaťdňový pôst pred Veľkou nocou nám tiež pomáha prečistiť
ostatné tráviace orgány – žalúdok, črevá, ktoré často musia
stráviť i duševnú záťaž.
Prevenciou je turistika, prechádzky, cvičenie, masáže,
pitie čaju, konzumácia ľahkých
jedál, zeleniny, obmedzenie alkoholu a vyhýbanie sa
tučným, mastným jedlám,
údeninám, sladkostiam, ťažko
stráviteľným strukovinám a kapustovitej zelenine, brusniciam
a medovke.
Pečeni výborne pomáha pestrec mariánsky, žlčníku zasa
kurkuma.
Ak chceme skúsiť použiť niečo,
čo poznáme, pri prechádzkach
po okolí si nazbierajme púpavu,
podbeľ, žihľavu, prvosienku a
iné jarné rastliny, ktoré bezpečne poznáme. Všetky čaje
užívame 2 až 4 týždne.
Púpava detoxikuje, pomáha
pri roztápaní kameňov v žlčníku, močových cestách, dne,
znižuje cholesterol, čistí krv .Dá
sa zúžitkovať celá vo forme šalátu, šťavy, medu, sirupu, čaju,
tinktúr.
Čaj z púpavy: 1 lyžicu koreňa
púpavy, ½ l vody varíme 10 minút, užívame 4-krát denne po
100ml
Med: 400 hlavičiek kvetu púpavy, 2 citróny, 1 ½ l vody
– povaríme a necháme stáť
24 hodín. Na druhý deň precedíme, kvety vytlačíme a
pridáme 1 ½ kg kryštálového
cukru. Varíme do zhustnutia,
plníme do fliaš. Používame na
chlieb alebo sladenie čaju.
Tento článok nie je náhrada za lekársku starostlivosť, ale môže slúžiť ako
spríjemnenie a inšpirácia jarných prechádzok. Prajem peknú jar. Monika Z.

Oslavy oslobodenia obce
V nedeľu 29.01.2017 položením
venca k pomníku v obci a Tabuli vďaky osloboditeľom, vzdali v
rámci 72.výročia oslobodenia sovietskou armádou úctu starosta
obce Mgr. Marián Luha, predseda základnej organizácie Protifašistických bojovníkov Spišské
Bystré Jozef Halás, predseda
oblastného výboru pplk.v.v. Ing.
M. Kopko, spoločne s členmi ZO
a členmi Klubu vojnovej histórie
Sp. Bystré. Po odznení hymny v
sprievode sálv, vystúpil starosta p. Luha s poďakovaním našim
osloboditeľom. Zdôraznil potrebu pripomínať si všetky hrôzy 2.
svetovej vojny, rozpútanej najmä
nacistickým Nemeckom, ktorá
bola najväčšou tragédiou ľudských dejín, nielen počtom 60 mil.
obetí, ale najmä charakterom a
bezbrehou krutosťou. Spomenul
taktiež na obete, našich rodákov,
ktorých mená sú na pamätníku
a na ktorých by si mali spomínať
naši rodáci vo väčšom počte. Veď
veľa rodín priamo postihli obe
svetové vojny. Ukončenie pietnej
akcie prítomní zvýraznili spoločnou modlitbou.

Členovia ZO ďalej pokračovali výročnou členskou schôdzou,
kde zhodnotili svoju činnosť v
minulom období. Členov pozdravil zástupca starostu obce
Hranovnica Ing. M. Valuš, ktorý
ZO poďakoval za aktivitu a účasť
na pietnych akciách v Hranovnici,
účasť na oslavách SNP a akciách
Klubu vojnovej histórie, za čo
mnoho členov, ako aj obec, bola
ocenená „čestným uznaním“ sta-
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rostu obce Hranovnica. Predseda obl. výboru pán Kopko taktiež
niekoľko členov ocenil za aktívnu
prácu. V diskusii vystúpila p. poslankyňa Orolínová i starosta
našej obce, ktorý taktiež poďakoval základnej organizácii a Klubu vojnovej histórie za aktívne
oživovanie a zachovanie tradícií
v národnooslobodzovacom boji
proti fašizmu.
Jozef Halas

Členská schôdza turistov
Dňa 21.1.2017 o 16.00 hod. sa v
hasičskej zbrojnici konala výročná
členská schôdza Klubu turistov Spišské Bystré, na ktorej sa
zúčastnilo 26 členov. Správu o
činnosti predniesol Š. Knežník
ml., zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali pri
príprave 8. stretnutia priaznivcov
turistiky, ktoré sa konalo u nás v
obci. Hodnotil taktiež účasť členov na akciách klubu a keďže na
niektorých akciách, hlavne v okolí
obce je nízka účasť, navrhol zao-

berať sa zatraktívnením ak- ktorý sa uchádzal o členstvo v
cií, resp. zmenou lokalít. O fi- klube, a tým sa zvýšil počet členančnom stave podal správu O. nov klubu turistov na 50.
Krupa, ktorý zhodnotil situáciu
ako dobrú a predložil návrhy o Najbližšie plánované akcie
možnostiach použitia finančných Klubu turistov
prostriedkov v tomto roku.
Orientačný plán akcií na rok 2017 Marec Hranovnické pleso
Dešťanky
predstavil predseda T. Bendík,
Zámčisko
ktorý aj naďalej zostáva vo fun- Apríl
chata Smrečiny
kcii predsedu, rovnako ako aj
Máj
Cyklotúra
Kopanec
ostatní členovia výboru. Na tejKozí kameň
to schôdzi členovia hlasovali za
Západné Tatry
prijatie nového člena M. Šelenga, Jún

Vianočný koncert
Na sviatok Troch kráľov 6. januára sa v kostole Sv. Michala
uskutočnil koncert, ktorý zorganizovala obec s podporou
p. dekana. Tí, ktorí si vianočné
obdobie nevedia predstaviť bez
koncertu a neodradila ich ani
tuhá zima, sa mohli započúvať
do krásnych vianočných piesni
v podaní mladých umelcov – P.
Hudzíkovej, L. Spodniakovej a M.
Trembáčovej. Na husliach hrala
L. Jurčíková a klavírny doprovod
robila M. Nestorovičová. Na úvod
odznela pieseň Adeste fideles,

nasledovali piesne venované kňazovi M. Martiakovi, piesne v latinčine, nemčine, angličtine ale aj v našom spisovnom i nárečovom
jazyku. Nechýbala ani známa Ave Maria. Kultúrny zážitok ukončila
pieseň Najkrajšie Vianoce.
Bc. Paulína Orolínová
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Ples Kubašanov
Foto: Martin Bendík

V sobotu večer dňa 25.2.2017 o
19 hod sa v jedálni Základnej školy slávnostne začal už takpovediac tradičný „Ples Kubašanov“,
ktorý organizuje ZŠ a MŠ Spišské
Bystré pod záštitou starostu obce. Tentokrát sa však niesol v retro štýle 60.-70.rokov. Hostia prišli
oblečení v dobových kostýmoch,
kde aj napriek všeobecne stanovenému plesovému bontónu boli
dovolené krátke mini sukničky,
košele rôznej farebnosti a široké
kravaty siahajúce maximálne po

brucho mužských tanečníkov.
Ani tento fakt však našich hostí
neodradil a svoj outfit zvládli na
výbornú ,nechýbal im vkus a elegancia. Retro štýl bolo cítiť v celej
atmosfére plesu od výzdoby, jedla, programu až po hudbu.
Hneď pri príchode hostí privítali
žiaci ZŠ (Dominik Bednár a Lilianna Lopušeková) s červeným
karafiátom spolu s pani riaditeľkou Danielou Vyšňovou. Tanečným predstavením ples otvorili
žiaci Základnej umeleckej školy

Rosnička. Príhovorom p. starostu
Mariána Luhu bol ples slávnostne otvorený. Celým večerom
hostí sprevádzala šarmantná p.
uč .Mária Alžbetkinová. Atmosféru celého plesu spestril svojím
vystúpením náš rodák Peter Stašák, ktorý neodmietol pozvanie a
prišiel aj napriek náročnému dňu,
ktorý mal za sebou - ďakujeme.

Dá sa povedať, že Kubašania sa
ani tento rok nedali zahanbiť a atmosféra bola ako vždy nezabudnuteľná.
Srdečne ďakujeme všetkým organizátorom a sponzorom, ktorí
prispeli akýmkoľvek spôsobom
k vytvoreniu príjemnej atmosféry tohto netradičného plesu.
ZŠ s MŠ Spišské Bystré

V nedeľu 12. marca 2017 sme privítali desať nových, malých občanov našej
obce: Adelu Ambrozovú, Dominika Valka, Zuzanu Sasarákovú, Jána Liptáka,
Ninu Mindekovú, Sofiu Krišandovú, Teréziu Sýkorovú, Adama Pavlička, Lilianu
Forróvu a Julianu Baranovú. Starosta obce, Mgr. M. Luha sa potešil takému
hojnému prírastku, ako aj účasti rodičov na tejto milej slávnosti. Organizačne sa na príprave podieľali členky MS SČK s konferenciérkou p. Marianou
Jakubčovou. Po krátkom programe na úvod a slávnostných príhovoroch
nasledovali zápisy do pamätnej knihy a odovzdanie malých pozorností.
Fotografie, ako aj videozáznam z tejto milej slávnosti možno nájsť na sociálnej sieti (FB) pod Miestny spolok SČK Spišské Bystré

Valentínska kvapka krvi

Výročná členská schôdza MS SČK

V nedeľu 19. februára 2017 sa uskutočnil v našej obci ďalší mobilný odber krvi, ktorý organizačne
zabezpečili členky MS SČK pod
vedením Anastázie Jakubčovej
a v spolupráci s NTS Poprad. Je
potešujúce, že záujem o darovanie krvi z roka na rok narastá,
čoho dôkazom je aj uspokojujúca
účasť spomínanej akcie. Z celko-

Dňa 11. 2. 2017 o 17:00 hod. sa
uskutočnila výročná členská
schôdza MS SČK v Spišskom
Bystrom za účasti p. riaditeľky
Územného spolku SČK Poprad
Ing. Denisy Kučkovskej a p. starostu obce Mgr. Mariána Luhu.
Schôdza prebiehala podľa vopred
pripraveného programu. Počas

vého počtu 38 darcov, bola krv
odobratá úspešne 33 z nich. Pre
všetkých zúčastnených bolo pripravené malé občerstvenie a so
sebou si tak, ako vždy odniesli
milú pozornosť (vitamíny).
Ďalší odber je plánovaný na
25. júna 2017 v čase od 08:30
– 11:00 hod.

Rokovanie obecného zastupiteľstva
Dňa 03.02.2017 sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie
obecného zastupiteľstva zvolané
starostom obce. Predmetom
rokovania boli najmä majetkovoprávne vysporiadania pozemkov,
prenájom futbalového ihriska,
spolufinancovania projektov Budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných
učební v základných školách
a Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, všeobecne záväzné nariadenie o určení
výšky príspevku na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a

školských zariadení so sídlom na
území obce Spišské Bystré. V závere starosta obce informoval o
problematike kultúrneho domu.
Ďalšie zasadnutie je plánované
31.03.2017.
Všetky dôležité informácie týkajúce sa rokovaní obecného
zastupiteľstva ako sú termíny
zasadnutí, údaje o dochádzke
poslancov, zápisnice s hlasovaním
poslancov, materiály, výpisy z uznesení sú zverejňované na internetovej stránke obce www.spisskebystre.sk/samosprava-obce/
obecne-zastupitelstvo/zasadnutia.
Ing. Kristína Horáková

Apríl - Krížová cesta s Máj - Deň matiek s
stavanie májov, Guľášová sobota, Jánske ohne

Jún - Deň detí,

diskusie členovia sa členovia dohodli na pláne činnosti na rok
2017. Predsedníčka MS SČK p.
Oľga Liptáková zhrnula činnosť
spolku za predchádzajúci rok a
poďakovala členom za ich aktívnu
účasť a prístup pri organizovaní
akcií.
MS SČK Spišské Bystré

20 rokov pečie Femina vychýrené
koláče a torty
Nápad otvoriť si cukrárenskú
výrobu skrsol v hlavách Jarky
a Marty Barilových po materskej dovolenke koncom roka
1997. Po dlhých naťahovačkách
sa im podarilo od Jednoty spotrebného družstva odkúpiť budovu, v ktorej dnes podnikajú.
Spustenie prevádzky netrvalo
dlho, no začiatky neboli ľahké.
Zameriavali sa hlavne na pečenie koláčov na svadby a rodinné oslavy. S rastúcim počtom
objednávok rozšírili aj svoj personál.
Snažia sa napredovať v nových
trendoch v pečení, začali používať nové technológie aj prí-

pravky na pečenie. Sortiment
prispôsobujú
čoraz
náročnejšiemu
zákazníkovi.
Ponúkajú široký sortiment
rôznych plnených koláčov, šľahačkových, ale aj suchých čajových koláčikov. Radosť vedia
určite urobiť aj tortami či už
detskými, svadobnými alebo
jubilejnými, rôznych tvarov,
s jednoduchou, či náročnou
výzdobou na želanie zákazníka.
V tomto roku to bude už 20
rokov, čo sú na trhu a vyrábajú vychýrené „kubašské koláče“.
Do budúcna by si priali, aby im
práca šla v takej pohode ako
doteraz.
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