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Ďakujem

Toto jednoduché slovíčko vie doslova topiť
ľady. Mnohí sa ho boja,
nepoužívajú ho, hanbia
sa, alebo im pripadá
veľmi pokorné. V živote
ho však potrebujeme
a nemali by sme ním
šetriť ani v práci.
Preto aj ja chcem použiť toto veľké slovko
„Ďakujem“ a aj takto
poďakovať v mene
svojom, ale aj v mene
čitateľskej obce pani
Emílii
Šimonovičovej,
ktorá dlhé roky pôsobila v miestnej obecnej knižnici ako knihovníčka (od 1.1.1999
do 15.3.2017), za dlhoročné úsilie rozvoja
a udržateľnosti obecnej
knižnice, trpezlivosti a
záujmu rozvíjať u detí
vzťah ku knihám. Za
čas, ktorý obetavo popri všetkých svojich
osobných (pracovných
i súkromných) aktivitách venovala našim
čitateľom.
Živila knižnicu svojou
usilovnosťou a vierou
v to, čo robí.
Prajem Vám veľa úspechov, šťastia a zdravia
ako v pracovnom, tak
i súkromnom živote.
Ďakujem za Vašu dobre
vykonanú prácu a pripájam básničku krátku.
Mgr. Marián Luha
starosta obce

Kvety prevoňajú dom,
pred páľavou skryje strom ,
kratučké slovo rozpovie,
čo v našich srdciach skryté je...
Deň za dňom míňa sa
a pondelok je tu znova,
nuž dá sa riecť vzácna chvíľa tá, ktorých v živote nebýva tak veľa...
Keď človek zastaví sa na chvíľku
a v hlave nie jednu má myšlienku...
Keď k spomienkam sa navráti
a svoje kroky zhodnotí.
Deň za dňom...roky plynú
Starosta obce prijal Emíliu Šimonovičovú na obecnom úrade, aby jej
a máme tu teraz vzácnu chvíľu,
osobne poďakoval za dlhoročnú prácu v obecnej knižnici.
keď zastaví sa práce tok,
aj náš ponáhľajúci sa krok.
Ocenenie, ktoré potešilo
Máme vyriecť slová na rozlúčku
a povzbudilo do ďalšej práce
a v hrdle veľkú slučku - lebo...
veď všetko je to akoby len včera..
Niekto len v krátkosti riekne:
“Majte sa pekne!”
A možno za tým všetkým
skrýva sa veľa - tak ako človek si želá...
“Láska, zdravie, šťastie k tomu ešte,
nech je vždy spolu s Vami
na jednej ceste.”
Za všetkých, ale poviem tu jediné slovo, čo má silu ukrytú...
slovo, čo pôsobí ako balzam
a má pre všetkých veľký význam.
Často naň veru zabúdame,
vysloviť ho pre tých,
ktorých poznáme.
Pre mňa je teraz radosť veľká,
vysloviť Vám ho po písmenkách
ĎAKUJEME!

František Kundis dlhoročný člen DHZ v Spišskom Bystrom získal
počas pôsobenia v DHZ viacero ocenení. Tohto roku si prevzal
6. mája 2017 na výstave Fireco v Trenčíne ocenenie Rád sv. Floriána
z rúk prezidenta HaZZ A. Nejedlého a generálneho sekretára DPO SR
Vendelína Horvátha. Na toto ocenenie bol navrhnutý za dlhoročnú
prácu a výcvik mládeže Prešovským krajským výborom požiarnej
ochrany. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov. (pokrač. na str. 5)
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Triedený zber odpadov
Prijatím
nového
zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa
pre obce zmenili povinnosti a
pravidlá v oblasti odpadového
hospodárstva. Nový zákon zásadným spôsobom zmenil aj
systém financovania nakladania s komunálnymi odpadmi. Finančné náklady na triedený zber
odpadov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov (papier, sklo, plasty) hradí
po novom Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Náklady na ostatný komunálny odpad
hradí obec. OZV je oprávnená
pred vývozom vytriedených zložiek vykonávať kontroly a bude
preplácať obci náklady za separo-

vaný zber len v tom prípade, ak
bude odpad správne vytriedený.
Okrem papiera, skla a plastov
obec zabezpečuje aj zber iných
zložiek, napr. prenosné batérie
a akumulátory, elektroodpad z
domácnosti vrátane žiariviek a
svietidiel, jedlé oleje a tuky, šatstvo a textílie, drobný stavebný
odpad.
Poplatok za komunálny odpad (v
súčasnosti 15 EUR na obyvateľa)
by sa mal vypočítavať zo skutočných nákladov vynaložených
obcou na odpady za kalendárny
rok.
Z tabuľky je zrejmé, že príjmy od
obyvateľov uhradené ako poplatok za komunálny odpad, nepos-

Rok

Ročný poplatok za
komunálny odpad na
1 obyvateľa (EUR)

Výdavky obce
na KO (EUR)

Prijem od
obyvateľov za KO
(EUR)

Rozdiel
( EUR)

2013

11

46 322

23 855

22 467

2014

11

45 147

24 627

20 520

2015

11

44 024

25 081

18 943

2016

15

50 502

36 677

13 825

tačujú na pokrytie nákladov.
Rozdiel hradí obec z vlastných finančných prostriedkov. Ak chceme docieliť, aby sa poplatok za
KO nezvyšoval, musíme znížiť
náklady. Najjednoduchší spôsob
ako náklady znížiť je správne
triediť odpad. Každoročne obec
do domácností distribuje kalendár zberu s podrobným rozpi-

som separovania. Čím viac recyklovateľných zložiek sa z komunálneho odpadu vytriedi a zhodnotí
(náklady uhradí OZV), tým menej
prostriedkov bude musieť obec
vynaložiť na nakladanie s ostatným komunálnym odpadom, pretože jeho množstvo sa zníži. Ak
budú nižšie náklady, bude nižší
aj poplatok za komunálny odpad.

Stručne z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 12.05.2016 sa uskutočnilo
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predmetom rokovania
bolo zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
Ing. Stanislava Zemana, ktorý
nahradil Bc. Paulínu Orolínovú,
žiadosti občanov o odkúpenie
obecných pozemkov,
zmena
uznesenia ohľadom modernizácie odborných učební v základnej škole, dodatok k štatútu
obecných novín, nový štatút obecnej knižnice, knižničný a vý-

požičný poriadok, informatívna
správa o zmene organizačného
poriadku obecného úradu, úprava rozpočtu obce, prehľad príjmov a výdavkov za 1.štvrťrok
tohto roka.
Starosta obce informoval poslancov o plnení úloh z predchádzajúceho zastupiteľstva a
to, že realizácia chodníka na ulici
Michalská, medzi ulicami Hviezdoslavova a Kukučínova, po predbežnom rokovaní s projektantom a správcom cesty SÚC PSK

je v danom území možná. Následne návrh prerokovala Komisa pre
životné prostredie a výstavbu,
ktorá neodporúča začať prípravu
realizácie z dôvodu finančnej náročnosti a z dôvodu, že tento
projekt nebol zahrnutý v schválenom pláne investícií. O tejto problematike budú poslanci rokovať
na svojom najbližšom zasadnutí.
Starosta ďalej pripomenul, že je
vypracovaný projekt s platným
stavebným povolením na chodník, autobusovú zastávku a prie-

chod pre chodcov s nasvietením
(pri ihrisku), na ktorého realizáciu
finančné prostriedky v rozpočte
na rok 2017 neboli schválené.
Taktiež bola podaná informácia o možnej realizácii osadenia
spomaľovacích prahov na ulici Slnečnej a Družstevnej s vyčíslením
predpokladaných nákladov. Poslanci vzali túto informáciu na vedomie bez ďalších úloh pre OcÚ.
Zápisnica zo zasadnutia OcZ je
zverejnená na stránke obce. Najbližšie zasadanie OZ: 30.6.2017

Chystáte svadbu? Prečítajte si, čo k tomu potrebujete
Či už sa rozhodnete pre uzatvorenie sobáša na úrade alebo v kostole, nezaobídete sa
bez splnenia potrebných administranistratívnych úkonov. Prvým nevyhnutným krokom je
vyplnenie predpísaného tlačiva, tzv. Žiadosti o uzavretie
manželstva. Snúbenci vypĺňajú
prvú a druhú stranu žiadosti,
čitateľne, paličkovým písmom,
nepoužívajú sa skratky. Žiadosť
snúbenci podpisujú až pred
matrikárkou.
Štátny občan Slovenskej republiky predkladá žiadosť a
potrebné doklady príslušnému
matričnému úradu najmenej
sedem dní pred uzavretím manželstva. Ak jeden zo snúbencov
je cudzinec, žiadosť a potrebné
doklady je povinný predložiť
matričnému úradu najmenej 14
dní pred uzavretím manželstva.
K uzavretiu manželstva sú potrebné tieto doklady:
• vyplnenú žiadosť na uzavretie
manželstva
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• platné občianske preukazy
snúbencov
• rodné listy snúbencov
• ovdovelý snúbenec predloží
úmrtný list manžela
• rozvedený snúbenec predloží
právoplatné súdne rozhodnutie
o rozvode skoršieho manželstva
• maloletý snúbenec predloží
právoplatné rozhodnutie súdu o
povolení uzavrieť manželstvo
• ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady
podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje
individuálne
• doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na
matričnom úrade bez ohľadu na
to, či bude manželstvo uzavreté
pred orgánom štátu alebo cirkvi.
V prípade civilného sobáša sa
žiadosť podáva na matričnom
úrade podľa miesta trvalého
pobytu jedného zo snúbencov.
V prípade uzavretia cirkevného
sobáša sa žiadosť podáva na
matričnom úrade podľa miesta

uzavretia sobáša.
Pre uzavretie manželstva mimo
matričného obvodu svojho trvalého pobytu, formou civilného sobáša, žiadosť a potrebné
doklady je potrebné predložiť
matričnému úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo
snúbencov. Matrikár žiadosť prekontroluje, potvrdí a vyhotoví
„Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne
príslušným orgánom verejnej
moci.“ Toto povolenie spoločne
so žiadosťou sa doručí tomu
matričnému úradu, kde bude sobáš.
Po uzatvorení sobáša cirkevného alebo civilného je potrebné vyzdvihnúť si sobášny
list na matričnom úrade. Ak si
jeden zo snúbencov sobášom
zmenil priezvisko, je tiež potrebné požiadať o vydanie nového
občianskeho preukazu.
V prípade legalizácie manželstva
na Slovensku, ak bolo uzatvorené
v cudzine, je potrebné požiadať

MV SR, osobitnú matriku, Bratislavu o Zápis uzavretia manželstva do osobitnej matriky, prostredníctvom Matričného úradu
Spišské Bystré.
K vybaveniu žiadateľ predloží:
• originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného
sobášneho listu s príslušnými
legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym
prekladateľom do slovenského
jazyka (všetko spolu zviazané)
• doklad o štátnom občianstve
SR (preukaz totožnosti, osvedčenie o štátnom občianstve
SR, Listina o udelení štátneho
občianstva SR, pas SR)
• rodný list žiadateľky/a
• ak uzatváral/a manželstvo
rozvedený/á, predloží právoplatný rozsudok o rozvode
• ak uzatváral/a manželstvo vdovec/vdova, predloží
úmrtný list predchádzajúceho
manželského partnera
Stranu pripravil OcÚ
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Na dzedziňe žić, to ňe miad liźać...
Z kroniky
Kroniku obce Spišské Bystré, z
ktorej Vám ponúkame úryvok,
začal písať v roku 1957 Ján
Kubaloš, ktorý bol učiteľom na
vtedajšej ľudovej škole. Jej písaniu sa venoval do roku 1967,
kedy odišiel do Lučivnej. Potom v písaní pokračoval rodák,
učiteľ Štefan Fris. Práve krátkymi úryvkami a zaujímavosťami
z prvého zväzku kroniky, chceme priblížiť život v našej obci.
Viete, že v obci bol
chudobinec?

v procesiji ku žitu. Regrući ňesľi
zastavi, dzefčata sochi. Zo žita
uviľi vence a daľi ich na zastavi na
poľu.
Ket skapal ľad, ta chto mohol, duril kravi ku vodźe, žebi śe napiľi aj
prebehľi a potim nevyskakovaľi,
ket pojdu na pašu. F pastirňi buľi
gminske bujaci, ku chterim chodziľi kravi pripušćać. F perši dzeň,
ket šľi kravi na pašu, rano vyduriľi
jak peršeho bujaka ovenčeneho s vencom z jedľini, chteri mu
šol popot bruch a druhi mal kolo
karku s pantľikami a kvetkami.
Obešľi s ňim calu dzedzinu a naduriľi nazat do pastirňi. F toten
dzeň každi gazda privedol kravu
vyšej dzedzini do Gremhaju, dze
uš čekaľi pastire. Kravi chodźiľi
rano na pašu, kolo jedenastej
doobeda domu a kolo pol trećej
nazat na pašu do večera. Ot Jana
uš buľi na paši cali dzeň. Dachto
chodzil dojić na poľo, preto kolo
obedu prišľi kravi ku dzedzine.
Najsamperši šľi na poľo kravi, potym huśi do huśarki, chtera bula
pri skaľici vyšej dzedzini, v Gremhaju.
Na Rusadľe šľi paropci večer do
ľesa na maj. Ket ho odrubaľi, dalo
sebe ho na pľeca aj zo dześać paropkof a spjevajuci šľi spot Ĺešča
abo Paľeska. Maj priňesľi na zahumňe, polupiľi a ovenčiľi. Na zahumňu śebe pospjevaľi i pospaľi.
Nat ranom pošľi maj postavić.
svatej Hany, stavajće gruľički, uš Kym śe nerozvidňelo, neodešli
od ňeho, aľe vartovaľi, žebi im
sće śe vispaľi.“
Na Marka (25. apríl) bulo po- ho druha partija neodrezala abo
caňe oźimin. Ľudze šli od kosćela nezvaľila. Domace, ket čuľi, že
Namojveru, chto toto šitko čita,
to ňič, ľem sama robota – ot rana
do sameho večera, aľe... Preci
sebe na jar popri šitkych robotoch našľi ľudze čas i na zabavu a
aj ket bulo ťaško, aľe veselši.
Ket mala nadejść jar, gazdove
začali richtovać a opravovać
pluhy, brany a čisćić zarno s fukerami, chtere krućiľi ručňe. Dze
čo budze zaśato, malo svoj poradok. Dze buľi gruľe, tam maľi šitke gruľe. Dze jarec, šitke jarec. F
jeden rok śe zaśaľi gruľe, na druhi
rok jarec a na dalši oves. Pot ľesom ku Paľesku preorali brazdu. Od Kubaška do Gľajzof tjež
preoraľi brazdu. Ket se pozberalo
zarno, potym na jar śe tam pasľi
kravy. Ket požaľi, navoźiľi hnoj a
zoraľi. Do 15. sektembra zaśaľi
žito (oźimini). Potym o rok oves.
Na jar śali dachtere ručne, ale buľi
uš aj mašini. Dze bulo najsuchši,
tam śaľi najsamperši. Najskorej
zaśaľi gruľe a ket gruľe počiňaľi
rosnuć, ta potbraňiľi. Ket śe šľi
śać gruľe, ženy ich najskorej
porozkrajovaľi, ket buľi veľike a
daľi ich kus preschnuć. Ket śe
gruľe pośaľi, rućiľi dakoho do
roľi, žebi narosľi take veľike jako
toten, čo ho tam rućiľi. Potym ich
požehnaľi a hvareľi: „Panboh daj,
Panboh požehnaj!“ O čtyri tyžňe
śe gruľe pobraňiľi. Na Jakuba a
Hany (25. a 26. júl) šľi ženi gruľe
zobudzić: „Ňeska je Jakuba, jutra

stavjaju maj, zaňesľi paropkom
paľenku.
Pret Stupeňim (40. dňi po Veľkonočnej ňedzeľi) buľi križovo dňi f
pondźelok, ftorok, stredu. Rano
šli ľudze do koścela a potym s
panom fararom i križikom ku
dachterej kapľičke pri dzedzine
abo ku križu, dze śe spjevalo a
modľilo.
Ket bulo sviato Božeho ćela
(oltariky), šľi ľudze do koścela
doobeda a potym bula procesija
po dzedzine. Oltare śe robiľi f
jeden rok na hornom koncu, druhi
rok na dolnom koncu. Kosćelňik śe
prišol opytać do teho domu, dze
mal buť oltarik f tyžňu: „Prijmeće
oltar?“ Oltare buľi z javorof. Kvetkof nanośiľi ľudze zo zahratkof.
Dzefčata zberaľi kvetki na roztrasaňe. Po obedźe śe śedzelo
pri oltaru, abo aj dnuka, ket bulo
horuco. Procesija šla hore dzedzinu – najperši šol križik, potym
regrući zo zastavami, dzefčata
ňesľi sochi a hasiče baldachyn,
pot chterym šľi pan farar so sviatośću. Oltar až na druhi dzeň
poskladaľi. Z oltara śebe každy
mohol vźać choľem kračok, žebi
ich zaratoval pret burku.
Na Jana (26. jún) v Kubachoch sobotky paľiľi. Vatri buľi na každom
veršku. Paropci narichtovaľi dreva a do stretku daľi smolu, žebi
ľepši horelo a bulo vidno oheň
až do dzedzini. Dzeci śe ňemohľi
kupać na jarku do Jana, bo śe
muśelo čekać, kym svaty Jan
vodu nepokersći.
Jana Bendíková, Michal Bendík (1925)
zapísala Patrícia Šimonovičová

„Počiatok 19. storočia sa vyznačoval veľkou biedou ľudu,
no pritom sa objavuje veľký
súcit ľudu k ľuďom. Nemal sa
kto starať o starenky a starcov
možno, že títo boli svojim
deťom na obťiaž? Nikto nedostal žiadnu podporu a tak vzniká
špitál – lepšie povedané chudobinec.
Zakladateľkou bola Alžbeta
Repašiová, ktorá na smrteľnej
posteli vo svojom testamente
venovala na chudobinec 1000
zlatých.
V tejto obci už od pradávnych
čias bol špitál – nemocnica chudobinec. Jeho budova na
mieste 3. a 4. školy roku 1819
spolu s 1. a 2. školou zhorela.
Peniaze venované Repašiovou
slúžili na obnovu.
Dňa 21. júna 1828 boli tunajšou mládežou vykopané nové
základy. 25. júna začali pracovať
aj murári. Pre zlý čas (hrozné
búrky) táto budova bola
dokončená roku 1929. Budoval
ju Ján Still zo Stráž. Ručné práce
dodali tunajší občania.
Aj ľud prispieval na chudobinec.
Ženy pri pečení chleba nezabudli
upiecť malý bochníček a zaniesť
ho tomu, ktorý ležal v nemocnici. Táto vec bola zaužívaná aj pri
zabíjačkách. Tento chudobinec
bol zrušený v roku 1911, keď
ten pozemok bol daný pre tretiu školu.“
(úryvok z Kroniky obce Spišské
Bystré, I. zväzok)
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Miestny spolok SČK v Spišskom Bystrom
Miestny spolok SČK v Spišskom
Bystrom bol znovuzaložený v roku 2004 z iniciatívy p. Oľgy Liptákovej, súčasnej predsedníčky.
Postupne sa jeho rady rozšírili a
v roku 2012 začal vyvíjať aktívnu
činnosť najmä v súvislosti s organizovaním pravidelného mobilného odberu krvi, aktivitami

Oznamy pre
čitateľov Obecnej
knižnice

Od 18.04.2017 sa zmenili otváracie hodiny v knižnici.
Knižnica bude otvorená každý
pondelok a stredu od 15.30 do
18.00.
V prípade potreby je možná
výpožička aj počas úradných
hodín kultúrneho referenta.
• Počas prázdnin prebehne
v knižnici revízia kníh, presný
termín bude vyhlásený v miestnom rozhlase.
• Počas prázdnin chystáme
pre deti v knižnici čítanie a
počúvanie rozprávok, kvízy a
tvorivé dielne.
• Do knižnice sme z finančných
prostriedkov získaných z burzy
kníh zakúpili nové tituly – pre
deti a mládež (Dobrodružstvo
s myškami, Príbehy z Trdelníkova, Brána do Zabudnutého
údolia, Záhada faraónovho
odkazu) a pre dospelých beletriu – Anna Elliotová.
• V septembri pripravujeme
pre dospelých čitateľov besedu so slovenskou spisovateľkou
Emily D. Beňovou.

Zaujímavosti
na prázdniny
Milí čitatelia, blížia sa prázdniny
a s nimi spojené dovolenky a
výlety. Počas tohto obdobia
určite nafotíte nejakú zaujímavosť alebo čosi výnimočné
(vec, živočích, stavba, rastlina,..), čo Vás nadchne a zaujme.
Preto Vás chcem poprosiť, aby
ste sa s nami podelili o zaujímavé fotky, z ktorých si urobíme výstavu v knižnici.
Fotky môžete posielať mailom
na:
kniznicaspbystre@gmail.
com alebo ich priniesť osobne
do knižnice alebo na obecný
úrad.
STRANA 4

v oblasti kultúry (uvítanie detí do
života, zlaté a diamantové svadby, príchod sv. Mikuláša, divadlo
a i.), či zapájaním sa podľa možností do miestnych akcií. Minuloročnou novinkou je organizovanie posedenia pre darcov krvi
darujúcich krv v našej obci ako
prejav vďaky za ich obetavosť

a humanizmus, či výlety po okolí
našej obce. Členovia spolku si
každoročne na výročnej členskej
schôdzi stanovia plán činnosti,
v ktorom sú naplánované akcie
organizované pre verejnosť a akcie určené výhradne pre členov.
Činnosť spolku je zdokumentovaná na sociálnej sieti a je pravi-

delne
aktualizovaná
(pozri:
https://www.facebook.com/mssck spisskebystre/). V súčasnosti
má MS SČK v Spišskom Bystrom
okolo 35 stálych členov. Pre
nových záujemcov o členstvo sú
dvere stále otvorené :)
Patrícia Šimonovičová

Obnova kaplnky Panny Márie na hornom konci obce
Koncom apríla a v priebehu mesiaca máj sa pustil do komplexnej
úpravy kaplnky i jej okolia na hornom konci obce Janko Lapšanský.
Kaplnka bola postavená v roku
1896 na podnet rodiny Bendíkovej (od Bendika, SNP č. d.
202) a je zasvätená k úcte Panny Márie. Od nepamäti sa o kaplnku starala rodina Teplických
(od Ufirky), v ktorej sa táto milá
povinnosť dedila z pokolenia na
pokolenie. Iniciátorom obnovy kaplnky bol Janko Lapšanký, ktorý
starostlivosť o kaplnku a jej okolie
prebral nezištne po svojom neb.
otcovi Jozefovi spolu so svojou
mamou Ľudmilou. Na kaplnke bola
opravená strecha, urobená nová
fasáda, vymurované schody, nalakovaný obklad, vysypané drob-

né kamene popri schodíkoch.
Kaplnka dostala aj nové oplotenie, ku ktorému prispel Urbariát
p.s. Spišské Bystré. Pani Janka
Bendíková sa postarala o výmenu
tepanej mreže na kaplnke
a obnovu starého nápisu, ktorý
každého okoloidúceho veľavravne nabáda postáť, tak ako kedysi
furmanov prechádzajúcich tadeto do lesa za prácou a prosiacich
o ochranu: „Dieťa moje milé, kam

ideš? Som tvoja Matka, či vieš?
Vrúcne milujem Teba. Hľa! Tíško
postoj, pozdrav ma! Mária Matka“

Svoju ruku k tomuto dielu priložili Ján Lapšanský, Jozef Lavčák,
Miroslav Bača a Tomáš Bendík, za
čo im patrí veľké poďakovanie.
Patrícia Šimonovičová

MS SČK v Spišskom Bystrom pomáhal občanom
Dňa 23. marca 2017 predsedníčka
Územného spolku SČK v Poprade
Ing. Denisa Kučkovská spolu s
predsedníčkou MS SČK v Spišskom Bystrom p. Oľgou Liptákovou
prostredníctvom potravinových
a hygienických balíčkom pomáhali
zlepšiť súčasnú sociálnu situáciu
niektorým občanom našej obce.
Spolu bolo rozdaných do vybraných rodín 7 potravinových
balíčkov a 1 hygienický balíček. S

S podobnou aktivitou sa ráta aj
do budúcnosti a najväčšou odplatou pre darujúcich, bolo vidieť
prekvapené, a možno povedať i
vďačné tváre obdarovaných!

O najdlhší šúľanec na
Liptovskej Tepličke

zapojili hneď 2 družstvá v nasledovnom zložení: Terka Švajková,
Vierka Jurčová a Majka Ilošvajová a druhé družstvo: Deniska
Lopušeková, Katka Orolinová
a Jozef Petruľa. Po náročnom
súboji sa 2. družstvo dvakrát
umiestnilo na krásnom 3. mieste
(za najdlhší šúľanec i rýchlosť v
zjedení 700g šúľancov). Veľká
vďaka
patrí
organizátorovi
súťaže – Obci Liptovská Teplička
za pozvanie!

MS SČK v Spišskom Bystrom sa v
nedeľu 26. marca 2017 zúčastnil
na súťaži o najdlhší šúľanec v LipPatrícia Šimonovičová
tovskej Tepličke. Do súťaže sa

Rozprávková sobota
Marec, mesiac knihy, sme si pripomenuli aj v našej obecnej knižnici. Pre deti rôznych vekových kategórií sme
pripravili Rozprávkovú sobotu, ktorá sa konala 25. marca v zasadačke obecného úradu. Deti si mohli vypočuť
prednes prózy L. Kolbovej a S. Špireka, ktorí úspešne
reprezentujú ZŠ s MŠ na súťažiach a obľúbené detské
rozprávky z úst našich poslancov. Okrem rozprávok sme
si pre deti pripravili zaujímavé kvízy o rozprávkach a knihách. Zábavný a poučný bol kvíz, kde bolo potrebné priradiť k fotografii spisovateľa meno, pri tomto sa zapotili
aj dospelí. Tvorivosť detí sa naplno prejavila pri výrobe
záložiek do kníh. Deti si vyrobili záložky rôznych tvarov a
farieb a veľmi sa im to páčilo. Nezabudli sme ani na dospelých, pre ktorých bola pripravená burza kníh.
Peniaze z burzy budú použité na nákup nových kníh do knižnice. Všetkým zainteresovaným ďakujem a
teším sa na budúce rozprávkové popoludnie. Paulína Orolínová

ŠPORT

F. Kundis už takmer 30 rokov vedie deti a mládež k športu
Čo všetko sa skrýva za získanými
oceneniami p. Františka Kundisa si
môžete prečítať na nasledujúcich
riadkoch.
„Každý chlapec túži byť hasičom
a mne sa to splnilo do bodky.
Pod vedením pána učiteľa Hrica
sme na základnej škole boli najlepšími “plameniakmi” v kraji, a
tak som sa stal mladým hasičom.
Po návrate z povinnej vojenskej
služby som vstúpil medzi hasičov.
Vďaka vtedajším funkcionárom
som absolvoval všetky školenia a kurzy pre dobrovoľných
hasičov. V roku 1978 som sa stal
preventivárom obce. Roku 1990
som bol zvolený za veliteľa DHZ.
Túto funkciu zastávam doteraz, s prestávkami v rokoch, keď
som nebol zvolený do funkcie.
Hasičstvo mám v krvi - otec bol
hasičom celým srdcom, starý
otec bol územným veliteľom.
Po šesťdesiatich rokoch som vo
funkcii vystriedal svojho starého

otca a momentálne zastávam
funkciu podpredsedu územného
výboru a som náčelníkom štábu.
Naša ZO DHZ patrí medzi najväčšie
organizácie na Slovensku. Každý
rok máme približne 5 až 10-krát
výjazdy k požiarom, povodniam.
Máme svoj výcvikový priestor,
chatu a okolité prístrešky. V obci
máme zásahovú jednotku, ktorá
je pripravená pomôcť pri požiaroch a živelných pohromách.
Od roku 1990 sa venujem výcviku mládeže, najmä dorastenkám
a ženám. Doteraz som sa s dorastenkami a žiačkami zúčastnil
trikrát na krajských súťažiach.
Ženy postúpili na krajské kolo
sedemnásťkrát. Na majstrovstvách republiky sme sa zúčastnili deväťkrát, z toho boli trikrát
majsterkami, päťkrát vicemajsterkami. Za všetky tie roky som
trénoval približne 80 žien a dievčat. V tomto roku som začal s
výcvikom ďalšieho družstva diev-

foto: archív DHZ

čat, niektoré z nich sú ešte len
škôlkarky, ale už je vidieť, že
ich hasičstvo baví. Momentálne
trénujem štyri družstvá dievčat
a žien.
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhajú a robia to

nie len pre šport a zábavu, ale aj
pre celé DHZ. Na súťažiach, previerkach, školeniach sa snažíme
zviditeľniť našu obec, vedieme
deti a mladých k športovaniu,
cieľavedomej práci na svojej
kondícii, udržiavaniu tradícií.“
Mária Matonoková, František Kundis

Hasiči rozbehli súťažné obdobie úspešne
Prvou tohtoročnou súťažou
už tradične začal kolotoč súťaži
v našom okrese. Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) Spišské Bystré
v spolupráci s rozhodcovským
zborom Územného výboru DPO
SR Poprad, miestnou Základnou školou a Obecným úradom
usporiadal v sobotu 22.4.2017
Štrnásty ročník súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa
DHZ. Súťaž sa konala v telocvični
miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 členné družstvá mladých hasičov
vo veku od 6 do 16 rokov - súťažili v troch disciplínach: v štafete 5
x 30 m spájali hasičské náradie,
ďalej preukazovali zručnosť vo
viazaní 5 uzlov štafetovým spôsobom a v tretej disciplíne absolvovali štafetu hasičských dvojíc,
kde ukázali prítomným prácu s
hasičským náradím a hadicami.
Medzi 21 družstvami chlapcov
bola prvá Šuňava I pred Slovenskou Vsou a Batizovcami.
Spomedzi 14 družstiev dievčat
boli najlepšie z domáceho DHZ
Spišské Bystré (vedúci František
Kundis) pred Šuňavou I a Šuňavou VI
I v tomto roku si hasiči pripomínajú sviatok svojho patróna sv.
Floriána (4. máj) uskutočnením
viacerých akcií, aby čo najviac
priblížili verejnosti svoju činnosť.
My sme v tento deň v areáli

v Kubašku oslavovali tradične začali sme sv. omšou, obetovanou za hasičov. Po skončení sv.
omše vystúpili deti zo škôlky so
svojím programom, po ktorom
nasledovala ukážka mladých
hasičov. Túto štafetu si potom
vyskúšali aj ich rodičia, medzi nimi
aj pán starosta. Pre všetkých
zúčastnených bolo pripravené
malé občerstvenie.
V nedeľu 14. mája 2017 sa v
areáli požiarnej ochrany v Spišskom Bystrom v časti Kubašok konala previerka pripravenosti
dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti
25 deväťčlenných hasičských
družstiev (HD). Z hostí okrem
predstaviteľov ÚzO DPO SR sa
podujatia zúčastnil miestny starosta obce Mgr. Marián Luha,
predseda KV DPO Prešov Marián
Rušin, predseda ÚzO DPO SR
Prešov Marek Angelovič.
ÚzV DPO SR Poprad organizuje
okrem súťaží a taktických cvičení
už štvrtý rok za sebou previerku
pripravenosti DHZ, ktorá nie je
súťažou a neudeľujú sa ocenenia a jej cieľom je zvyšovanie
a aj preverenie odborných vedomostí, ale hlavne praktickej
činnosti pri možných zásahoch.
Túto previerku pripravenosti v
spolupráci s ÚzO DPO Poprad organizuje naša DHZ. Pozostáva

z troch disciplín: a to teoretická
príprava, požiarny útok z vodného zdroja a zdravotná príprava.
Všetky zúčastnené HD v celkovom
hodnotení splnili stanovené limity
a boli im odovzdané osvedčenia o účasti na previerke pripravenosti s dosiahnutým výsledkom. Chcel by som sa poďakovať
všetkým, ktorí sa podielali na
organizovaní tejto akcie. Myslím
si, že dopadla k spokojnosti organizátora ÚzV DPO ako aj nás.

V dňoch 3.-4. júna sa uskutočnili Územné súťaže mužov do
35r.,žien a dorastu vo Vikartovciach. Víťazi týchto kôl postupujú
na krajskú súťaž konanú 8. júla
v obci Maľcov v Bardejovskom
okrese. Môžeme sa pochváliť,
že na krajské kolo sa klasifikovali
dorastenky a ženy z našej obce.
Muži sa umiestnili na treťom
mieste. Blahoželáme a prajeme
im do ďalšej prípravy a krajského
kola veľa síl a zdaru. Martin Marušin

Za dobrovoľnú požiarnu ochranu
získal ocenenie aj Ján Fris
Najvyššie vyznamenania DPO SR sa odovzdávali 4.4.2017 v Žiline.
Čestný titul „zaslúžilý člen DPO SR“ a medailu za celoživotnú zaslúžilú
prácu vykonávanú v DPO si prevzal aj Ján Fris, dlhoročný člen DHZ v
Spišskom Bystrom, ktorý vstúpil do radov dobrovoľných hasičov v r.
1975 a od r. 1981 pracoval ako hasič z povolania. Najprv vo Vagónke a
neskôr až do odchodu do výsluhového dôchodku na Okresnom riad.
Hasičského a záchranného zboru Poprad. Stal sa tak šiestym v poradí
z našej obce, ktorému bolo odovzdané toto vyznamenanie. Pripájame sa k blahoželaniu. Rozhovor s p. Frisom si budete môcť prečítať
v nasledujúcom čísle spravodaja.
STRANA 5

ŠKOLSTVO

Posledný štvrťrok v škole bol plný aktivít
Marec je mesiacom knihy a my v škole sme ho začali vzdelávaním
v oblasti histórie. Združenie Via Historica žiakom v programe –
vyučovacej hodine s názvom „Cesta slovanskou históriou“ priblížilo
dôležité momenty našich dejín, od avarských vpádov, cez Veľkú
Moravu až po vznik Uhorska. Pre podporu čítania detí sa žiaci v školskom klube zapojili do „Týždňa hlasného čítania“ a žiaci prvého stupňa
začali čítať Slovenské rozprávky. Starší žiaci sa zapojili čítaním kníh
vrámci povinného čítania. 31.marca sa žiaci prvého stupňa pripojili k
viacerým školám na Slovensku a Česku, zapojili sa do projektu „Noc s
Andersenom“. Tohtoročnou témou bol Harry Potter, a preto sa naši
žiaci zmenili na študentov Rokforskej strednej školy čarodejníckej a
plnili rôzne úlohy spojené s povolaním čarodejníkov.

2.marca sa uskutočnilo v Podtatranskej knižnici obvodové kolo v
prednese – Hviezdoslavov Kubín, na ktorom Lea Kolbová získala postup na okresné kolo. 21.marca sme spolu s DKÚ Spišskej diecézy organizovali okresné kolo biblickej olympiády, v ktorom naše družstvo
v zložení Sára Benková, Paulína Orolínová a Martina Dírová obsadilo
druhé miesto. Dominik Orolín sa spolu s Paulínou Orolínovou zapojil do korešpondenčnej súťaže „Aký bol svätý Martin“ a medzi 196
žiakmi sa stali úspešnými riešiteľmi. Vedomostné súťaže pokračovali
okresným kolom v Pytagoriáde a Matematickej olympiáde, Ondrej
Pomietlo (5.B) sa stal úspešným riešiteľom Pytagoriády. Začiatkom
apríla sa uskutočnilo školské kolo novej súťaže Rómsky hlas. V spolupráci s rodičmi sme zorganizovali aj súťaž Slávik Slovenska. Víťazmi
jednotlivých kategórií sa stali a na okresné kolo postúpili – Diana Svitaňová (3.A), Kristián Orolin (5.A), Samuel Špirek (7.A). Na okresnom
kole Samuel Špirek skončil na treťom mieste a Kristián Orolin postúpil
na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 6.júna v Prešove.

V športových súťažiach sme zorganizovali obvodové kolo vo vybíjanej
žiačok. Naše dievčatá zvíťazili a v okresnom kole obsadili 4.miesto.
Chlapci aj dievčatá nás reprezentovali na OK vo florbale, kde oba tímy
získali strieborné medaily. Veľmi cenné je druhé miesto v okresnom kole v hádzanej, pretože oproti ostatným zúčastneným školám
okresu máme veľmi málo ôsmakov a deviatakov, nepostačujúce
možnosti trénovať a naberať skúsenosti s hrou s inými družstvami.
Po niekoľkoročnej prestávke sa naše dievčatá – prváčky a druháčky zúčastnili súťaže v gymnastickom štvorboji a obsadili 5.miesto. Pred
Hornádskymi hrami žiaci dolaďovali formu na majstrovstvách v atletike, kde Alexandra Pitoňáková získala striebornú medailu v behu
na 60 metrov. Štafeta chlapcov v konkurencii viacerých družstiev
okresu získala výborné prvé miesto. Pre žiakov deviateho ročníka sú
apríl a máj prelomovými mesiacmi. 5.apríla sa uskutočnilo Testovanie
T9-2017 z matematiky a slovenského jazyka. Testovania sa zúčastnilo 20 žiakov. Z matematiky dosiahli 59,3%, čo je o 2,9% viac ako
celoslovenský priemer, zo slovenského jazyka dosiahli 52,6%, to je o
8,6% menej ako celoslovenský priemer. Deviataci si v apríli vyberali stredné školy, na ktorých budú pokračovať po skončení základnej
školy. Prijímacie skúšky sa uskutočnili v dvoch termínoch – 9. a 11.
mája. Z 22 žiakov, ktorí končia dochádzku v ZŠ pôjdu 3 do pracovného
pomeru, 4 žiaci na SOU, 14 žiakov na SOŠ, 1 žiačka na gymnázium.
V apríli sa uskutočnil zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Zapísalo sa 35 nádejných prváčikov, z toho je 13 dievčat a 22 chlapcov, väčšina zo Spišského Bystrého.
Každá škola musí mať svoju Radu školy, tej našej funkčné obdobie
končí v tomto roku, a preto sa konali voľby do Rady školy. Spomedzi
rodičov žiakov školy si oprávnení voliči zvolili p. Ing. Denisu Lopušekovú, p. Lýdiu Javorskú a p. Miroslava Vitka. Rada školy by mala mať v
júni svoje prvé zasadanie.

22. apríla si pripomíname Deň
Zeme.
Kvôli
nepriaznivému
počasiu sme sa do práce zpojili až 19.mája. Podarilo sa nám
vyčistiť areál v Kubašku, oblasť
„medzi vodami“, dve skládky
odpadu na Palesku, opraviť bylinkovú špirálu a hmyzí hotel (už
má 5 hviezdičiek). Žiaci spolu s
vyučujúcimi upratali okolie školy
a vyrobili sme ďalšie dekorácie
zo starých pneumatík. Všetkým
žiakom, učiteľom a pracovníkom
školy patrí pochvala za usilovnosť
a snahu o zveľadenie našej obce.
Po celoročnej práci sa už všetci
tešíme na vysvedčenia a oddych
cez prázdniny.
RNDr. Mária Matonoková
STRANA 6

Zdravé telo v lete
Začalo leto a my pokračujeme
v starostlivosti o ďalšie orgány
Každoročne od 15.5. do
14.7. venujeme zvýšenú starostlivosť srdcu (v čase od
11.00 - 13.00 hod.) a tenkému
črevu (v čase od 13.00 – 15.00
hod.).
Pre srdce je hlavná lekárska
konzultácia. Pri jeho poškodení nepoužívame tymián,
materinu dúšku, trnky, šípky,
červené mäso a mliečne produkty. Konzumujeme viac rýb,
cesnaku, cibule, šalátu, šťavu
zo zemiakov. Vhodný je čaj z
imela, hlohu a pohyb na čerstvom vzduchu, plávanie, dychové cvičenia, striedavé kúpele
rúk a nôh.
Tenkému črevu pomáha psílium, mliečne baktérie, ryby,
relaxačné cvičenia a reflexné
masáže.
V období neskorého leta od
15. 7. do 14. 9. sa staráme o
žalúdok (od 7.00 – 9.00) a slezinu (od 9.00 – 11.00).
Slezina nemá rada sladkosti,
zložité jedlo, sójové a mliečne
výrobky, šunku, údeniny, červené mäso. Prospieva jej relaxačné cvičenie, chodenie po
tráve naboso, zelená listová
zelenina, ryby, žihľava a ľubovník bodkovaný.
Pri problémoch žalúdka sa
neodporúčajú ostré jedlá, mäso a výrobky z neho, mlieko a
mliečne výrobky. Netreba sa
prejedať a neprehĺtať duševné
napätie a smútok. Pomáha dôkladnejšie prežúvanie a pomalé
jedenie. Odporúčajú sa zeleninové vývary, kaše, ryža, pelendrek bez cukru, švédske horké,
rumančekový čaj.
Tento článok nie je náhrada za odbornú
lekársku starostlivosť, prajem pekné letné mesiace Monika Z.

Plánované akcie
Júl:
Mariánska púť
Letný prázdninový tábor
Uvítanie detí do života
August:
Požiarnická súťaž O pohár
starostu obce
Kubašský festival Petra Stašáka
Spomienka na SNP
September:
Regionálne kolo Hasičskej
súťaže
Beseda so spisovateľkou
E. D. Beňovou

DIANIE

Hviezdicový výstup
Tohtoročný hviezdicový výstup
na Kozí kameň sa konal v sobotu
29.04.2017. Išlo o spoločnú akciu
obcí ležiacich v okolí Kozích chrbtov a mesta Svit, ktorú už tretí
rok organizovala obec Spišská
Teplica. Aj napriek nie práve
ideálnemu počasiu na turistiku
sa výstupu zúčastnilo celkovo 73
obyvateľov z obcí Vikartovce,
Kravany, Spišské Bystré a Spišská
Teplica. Našu obec reprezentovalo 5 členov Klubu turistov. Na najvyššom mieste Kozích chrbtov
panovala priateľská atmosféra s
ochutnávkou špajzových špecialít
z každej obce. Pravidelní účastníci tejto akcie si mohli doplniť
svoju zbierku odznakov o ďalší a
nechýbali ani malé prezenty od
starostov.

foto: Miro Benko

Záver akcie už tradične patril spevu, kde svoje talenty predviedli
hlavne chlapi z Vikartoviec na čele s p. starostom. Verím, že na budúci
rok ani počasie neodradí „Kubašanov“, aby sa zapojili do tejto akcie
s priateľským duchom. Paulína Orolínová
foto: P. Orolin

Prvá cyklotúra v tomto roku (28.05.), ktorú organizoval KT Sp. Bystré
bola na Čierny Váh. Výhľad z hornej nádrže vodnej elektrárne bol
najlepšou odmenou za vynaložené úsilie. Paulína Orolínová

Deň Zeme

Európsky deň
melanómu

Pri príležitosti európskeho dňa
melanómu, ktorý tohto roku
pripadol na 15. mája sa v našej
obci konalo vyšetrenie materských znamienok. Občania si
mohli dať skontrolovať svoje
znamienka a tak sa vyhnúť
nepríjemnostiam a zdravotným ťažkostiam v budúcnosti. Veľká vďaka za nápad,
čas a odbornú pomoc pri
realizácii tejto akcie patrí poslankyni MUDr. Janke Gajanovej
Kováčovej.
Paulína Orolínová

foto: Miro Benko

Obec Spišské Bystré pri príležitosti Dňa Zeme (22.04.) rozmiestnila v obci veľkoobjemové kontajnery na odpad. Tieto kontajnery
boli k dispozícii pre občanov od
21.04. počas celého víkendu. Aj
napriek tejto snahe obce a zapojenia sa občanov do tejto akcie,
naše vodné toky Bystrá a Hornád
vyzerajú takto.

Deň matiek

Májové smeče
foto: J. Králiková

Farský úrad v spolupráci s obcou
pripravil 14. mája popoludnie na
Mariánskej hore v Levoči nielen
pre matky našej obce, ale aj ostatných, ktorí aj takouto formou
chceli osláviť Deň matiek a poďakovať za všetky mamy.
Po sv. omši na Mariánskej hore,
boli všetci pozvaní do Pas- Do súťaže Májové smeče vo volejbale, ktorú organizovala ZŠ s MŠ
toračného centra v Spišskom v Spišskom Bystrom v spolupráci s obcou 5. mája 2017, sa zapojilo
sedem družstiev Putovný pohár z rúk starostu prevzal kapitán víťazBystrom na malé občerstvenie.
ného družstva ZŠ Francisciho Poprad Janko Lopuch.
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Guľášová sobota

Brigáda na cintoríne
Miestni
dôchodcovia a
členovia Klubu
seniorov sa v
marci podujali
na úpravu a
zveľadenie
hrobov kňazov
pôsobiacich v
našej obci.
foto: A. Rečičárová

Stavanie mája

Vážení občania, Obec Spišské
Bystré,
Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré a Miestny
spolok Červeného kríža Vás
srdečne pozývajú na 6. ročník
súťaže vo varení kotlíkového
guľáša„Guľášová sobota“, ktorá
sa bude konať v areáli Kubašok
17.júna 2017 od 10.00 hod..
Okrem rôznych súťažných disciplín pre súťažiace družstvá je
pre všetkých pripravený zaujímavý program a súťaže pre
deti. Príďte ochutnať a zabaviť
sa.

Júnová
kvapka krvi

foto: P. Orolínová

MSČK v Spišskom Bystrom
pozýva všetkých darcov krvi,
aj tých, ktorý by chceli krv
darovať prvýkrát na Júnovú
kvapku krvi, ktorá sa uskutoční
26.06.2017 od 8.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Bystrom.
Potrebné je doniesť si občiansky preukaz, kartičku poistenca
a preukaz darcu krvi.

Vytvorte logo
obce

Obec Spišské Bystré vyhlásila Súťaž na logo obce Spišské
Bystré (nie erb). Súťaž prebieha od 1.mája do 31.júla 2017. V
prípade, že máte námet na logo
obce, zapojte sa do súťaže,
pošlite svoj návrh a vyhrajte.
Do 30. 08. 2017 bude prebiehať internetové hlasovanie
o najlepší návrh. O víťazovi
rozhodne odborná porota.
Pravidlá súťaže, rovnako aj prihláška sú uvedené na stránke
obce (sp.bystre@stonline.sk).
Tešíme sa na Vaše návrhy.

Naj dvor 2017
Aj tento rok sa môžete zapojiť
do súťaže Naj dvor 2017, ktorú
vyhlasuje Obec Spišské Bystré.
Súťaž prebieha od 1.6.2017
do 31.7.2017. Pošlite fotografiu
svojho dvora, alebo nominujte dvor z obce, ktorý sa Vám
páči. Porota vyberie 5 najkrajších, ktoré postúpia do internetového hlasovania na stránke
obce.

Prvá júnová sobota sa niesla v znamení tradície stavania májov. FS
Rovienka každoročne na Rusadle usporadúva akciu stavania májov. Za
účasti občanov a p. starostu chlapi z FS postavili máj pred obecným
úradom, ktorý bude zdobiť našu obec. Ženy zo súboru spevom
povzbudzovali chlapov v neľahkej úlohe. Celkovú atmosféru nespríjemňovalo len krásne počasie, ale hlavne spev, hudba, tanec a dobrá
Veľkonočný minitrh
nálada. Na záver tohto krásneho podujatia si so súborom zakrepčil aj
p. starosta. Verím, že snahu o zachovanie tejto ľudovej tradície bude V sobotu pred Veľkou nocou 8.4. sa konal pred obecným úradom
podporovať čoraz viac občanov svojou účasťou. Vďaka patrí všetkým veľkonočný trh. Išlo o prvú akciu takéhoto charakteru, organizovanú
zúčastneným. Paulína Orolínová
v časovej tiesni. Ale aj napriek tomu, bolo z čoho vyberať a našli sa aj
občania, ktorí sa prišli pokochať, aj kúpiť si ručne vyrábané korbáče,
Nedeľné popoludnie patrilo deťom
kraslice, dekorácie do bytu, aj šperky.
Najväčší úspech mali domáce zdobené medovníčky a koláčiky, na
foto: P. Orolínová
ktorých si pochutnali nielen deti, ale aj dospelý a možno si pochutnali
aj šibači. Verím, že na budúci rok si túto akciu nielen zopakujeme,
ale ju aj vylepšíme a rozšírime. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili
ďakujem. Paulína Orolínová

Pohostinstvo Kľúčik

Prvého júna oslavujeme Medzinárodný deň detí. My sme tento sviatok s deťmi našej obce slávili 4. júna v areáli školského ihriska. Obec
v spolupráci so ZŠ a MŠ pripravili pre deti zaujímavý program. Celú
akciu odštartovalo divadielko Hoki Poki, ktoré svojím zábavným a
poučným príbehom o tom, ako sa rodí chlebík, zaujalo nielen deti,
ale aj dospelých. Deti súťažili v rôznych disciplínach, vyfukovali bubliny, nechali si maľovať na tvár. Očarené boli ukážkou včiel – robotníc
a trúdov, ktorých si mohli označiť. Veselé pesničky, zábava, súťaže,
balóny, pekné počasie, malý darček a všetko ostatné, čo sme pre deti
pripravili ich určite potešilo, lebo sa dobre bavili. No najväčšiu radosť
mali určite z toho, že sme si my, rodičia, našli na ne čas. Paulína Orolínová

Potreba rekonštrukcie starého
lemhauzu z r. 1932 bol odrazovým mostíkom pre podnikanie p. Antona Jurča. V rokoch 1993 -94 svojpomocne
zrekonštruoval túto budovu
a v opravenom a vynovenom
priestore začal s podnikaním
v oblasti pohostinstva. A prečo
je to Pohostinstvo Kľúčik? Prvá
časť názvu vychádza z oblasti
podnikania a tá druhá z presvedčenia majiteľa, že v pohostinstve sa budú prejednávať
„kľúčové záležitosti“.
Pohostinstvo svoje služby po-

núka denne v čase od 10.00
do 22.00 okrem nedele, kedy
je otváracia doba od 11.00
do 22.00 hod..Hlavnú ponuku
tvoria rôzne druhy nápojov,
čapované alkoholické aj nealko
nápoje a cukrovinky. Pohostinstvo prevádzkuje hrací automat
a piatky už tradične patria milovníkom kartových hier. Interiér pohostinstva má kapacitu 40 miest pre hostí. V letnom
období je tu možnosť využiť na
posedenie terasu na poschodí.
Teší sa na Vás príjemná obsluha.
Bc. Paulína Orolínová
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