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Ples pri sviečkach
Dňa 2.2.2018 sa v jedálni ZŠ konal už tradičný deviaty ples
Kubašanov pod záštitou obce a ZŠ
s MŠ v Spišskom Bystrom. Večer
sa začal tónmi známej melódie
dedka Večerníčka, ktorý všetkých zúčastnených preniesol do
úžasných rozprávkových 80-tych
rokov. Ich oči, ale aj zabudnutú
detskú dušičku potešili známe
osobnosti ako Raťafák Plachta,
Matelko či Kuko usmievajúci sa
z kútov nádherne vyzdobenej
sály plnej rozprávkových hrdinov
ich detstva, o ktorú sa postarali učitelia a žiaci ZŠ v spolupráci
so ZUŠ Rosnička a zamestnanci
obecného úradu. Večer otvorila
a privítala hostí „Snehulienka“,
nápadne podobajúca sa na Máriu
Alžbetkinovú spolu so starostom

obce Mariánom Luhom. Moderným tancom spríjemnili večer
aj žiaci ZUŠ Rosnička a hlavným
hosťom večera bolo bábkové
divadlo HOKI-POKI. Babka Perinbaba sa postarala predsa len o
najväčšie prekvapenie a počas
celého dňa prášila svoje periny,
čo spôsobilo niekoľkohodinový
výpadok elektrického prúdu. No
toto nemilé prekvapenie našich
skvelých hostí neodradilo a pri
romantickom svetle sviečok sa
zabávali do skorého rána. Naša
vďaka patrí hasičskému zboru za
rýchle zabezpečenie náhradného
zdroja, pánovi Františkovi Teplickému za skvelé jedlo a servis a
taktiež našim sponzorom. Tešíme
sa na stretnutie opäť o rok.

foto: Svet rozprávok priniesol deduško Večerníček či rozprávková výzdoba na stoloch / P. Orolínová
foto: Zábava pokračovala aj napriek výpadku elektriny / Z. Juricová

• J. Neupauerová

foto: J. Králiková

Masky v uliciach obce
Tradičný fašiangový sprievod obcou, ktorý pravidelne
organizuje FS Rovienka sa konal
10. februára 2018. Od 13. hodiny
ulicami obce za spevu a doprovodu harmoniky na voze ťahanom koňmi prechádzali veselé
fašiangové masky. Do sprievodu sa mohli zapojiť aj občania.
Ukončenie sprievodu bolo pred
obecným úradom o 15.00 hodine, kde vystúpili členovia FS
Rovienka. Nechýbalo ani občerst-

venie na zahriatie, ktoré pripravil
obecný úrad a sladké dobroty pre
všetkých, ktorí sa prišli zabaviť.
Všetky masky boli perfektné a
ťažko bolo vybrať tú naj. Diplom
za najkrajšiu masku od starostu
obce získala „Marfa“. Uhádnete,
kto sa skrýval pod touto maskou?
Veríme, že na budúci rok sa zapojíte do sprievodu a prispejete
tak k vytvoreniu dobrej nálady a
uchovaniu tradície, ktorá na dedinu určite patrí.
• P. Orolínová

foto: P. Orolínová
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Z rokovania obecného zastupiteľstva

Finančný stav obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 9.2.2018 schválilo
návrh na prenájom nebytového
priestoru v budove obecného
úradu (bývalej jedálne) formou
obchodnej verejnej súťaže a tiež
jej podmienky. Predložený bol aj
návrh predsedníčky Komisie pre
ochranu verejného poriadku a
verejného záujmu na zabezpečenie stravovania pre obyvateľov
obce v dôchodkovom veku, ktorý
poslanci zobrali na vedomie a
odporučili zistiť predbežný záujem prostredníctvom dotazníka.
Najdôležitejším bodom programu
bolo odsúhlasenie
realizácie
kultúrneho domu, začatie verejného obstarávania na zhotoviteľa

V decembrovom vydaní spravodaja, vzhľadom na termín jeho
tlače, nebolo možné zverejniť informáciu o stave financií obce ku
koncu roka 2017. Na účtoch obce vo VÚB a SLSP vrátane rezervného
fondu k 31.12.2017 bolo 1 220 592,36 eur.
• P. Orolínová

a dofinancovanie prostredníctvom návratného bankového
úveru vo výške max. 400 000 eur
od Slovenskej sporiteľne. Zvyšnú
časť nákladov potrebných pre
prestavbu budovy bývalej materskej školy vo výške 800 000 eur
plánuje obec použiť z vlastných
zdrojov. Prijatie úveru odobrila svojím stanoviskom aj hlavná
kontrolórka obce Veronika Hoffmannová, ktorá tiež predložila aj
plán kontrolnej činnosti na prvý
polrok. V týchto dňoch prebieha
verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Najbližšie zasadanie obecného
zastupiteľstva je naplánované na
20. 4. 2018.
• P. Orolínová

Vynovená telocvičňa
foto: K. Horáková

Čoskoro dokončíme náučný
chodník
Koncom roka 2017 obec
začala s realizáciou a
osadzovaním tabúľ
Kubašského náučného
chodníka, ktorý vznikol po
dohode a v spolupráci s
Urbariátom, p.s. Spišské
Bystré. Osadených je
šesť tabúľ. Chýba už len
umiestnenie posledných
troch tabúľ do pripravenej
konštrukcie. Tie budú
doplnené len čo to počasie
dovolí. Náučný chodník tvorí
okruh s dĺžkou 5,3 km. Začína od lyžiarskeho strediska
v Kubašku a pokračuje cez
Zoty, Prostredný hrb až na
ulicu Školskú. Alebo môžete
Foto F. Kováčik
využiť aj opačný smer.
Z informačných tabúľ náučného chodníka sa dozviete niečo o faune,
flóre, vode, ochrane životného prostredia a histórii. Zastaviť sa môžete aj pri studničke, ktorá je súčasťou náučného chodníka. Trasa je
vhodná na aktívny relax pre všetky vekové skupiny obyvateľov aj
návštevníkov obce. V budúcnosti plánujeme pri studničke vybudovanie lavičiek a ohniska, ktoré by slúžilo pre spoločné opekačky.

foto: P. Orolinová

V januári sa začalo s rekonštrukciou
telocvične.
V
polovici marca by mali byť práce
ukončené a telocvičňa uvedená
do používania.
Prostriedky na rekonštrukciu
sa podarilo získať z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR v rámci rozvojového projektu. Vďaka tomu bola vymenená
strešná krytina na telocvični a
prebehla aj rekonštrukcia interiéru – náraďovní, sociálneho zariadenia, zdravotechniky, inžinierskych sietí a palubovky.
Koncom januára sme podali žia-

Obec má predpoklad
stabilného rozvoja

Obci Spišské Bystré bola aj za rok
2017 udelená Pečať Rozvoja obcí
a miest. Vyplynulo to z výsledku hodnotenia zameraného na
obce a mestá Slovenskej republiky, ktoré realizovala Slovenská
• P. Orolínová
informačná a marketingová
spoločnosť pod registrovanou
ochrannou známkou Národného
informačného strediska SlovenOd roku 2016 obec postupne uzatvára s vlastníkmi nehnuteľností
skej republiky.
zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie. DoHodnotených na finančnú a madatočne tým plní zákonnú povinnosť, ktorú má každý vlastník nehjetkovú bonitu bolo 2926 slovnuteľnosti napojenej na verejnú kanalizáciu.
enských miest a obcí. Podiel obcí
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí túto zákonnú povinnosť splnili.
a miest, ktoré využívajú financie
Sú však aj takí, ktorí písomnostiam obce nevenujú dostatočnú poa majetok s vysokou efektivizornosť, k dnešnému dňu zmluvu nepodpísali a poplatok za stočné
tou pre trvalo udržateľný rozneuhradili.
voj a vyšli z tohto hodnotenia
Neuzatvorením zmluvy sa dopúšťajú priestupku, za ktorý
pozitívne predstavuje 39,09%. K
okresný úrad uloží pokutu od 16 eur do 331 eur. Obec týmto
tomuto percentu prispela aj naša
vyzýva všetkých, ktorí nevyplnili dotazník a neuzatvorili s obcou
obec.
zmluvu, aby tak urobili čo najskôr.
•P. Orolínová

Výzva

STRANA 2

dosť na Slovenský futbalový
zväz o poskytnutie finančného
príspevku z projektu „Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ na výmenu
umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v areáli školy,
zatiaľ čakáme na odpoveď.
V najbližšom období nás čaká nadstavba materskej škôlky, ktorá sa
bude realizovať v mieste spojovacej chodby medzi budovou MŠ
a telocvičňou. V týchto dňoch
prebieha kontrola procesu verejného obstarávania na jej zhotoviteľa.
• P. Orolínová

Z matriky
Kým v roku 2016 mala naša
obec 2 478 obyvateľov, k 31.12.
2017 bolo evidovaných na trvalý pobyt 2 487 obyvateľov, z
toho 1 267 mužov a 1 220 žien.
V minulom roku sa k trvalému
pobytu prihlásilo 29 obyvateľov
(15 žien a 14 mužov) a odhlásilo
32 (18 žien a 17 mužov). Narodilo sa 34 detí, z toho 21 dievčat
a 13 chlapcov. Za posledný rok
nás navždy opustilo 23 obyvateľov, 10 žien a 13 mužov.
Najstaršia obyvateľka v roku
2017 sa dožila veku 96 rokov,
najstarší obyvateľ 95 rokov.
V minulom roku striebornú
svadbu, 50 rokov manželstva, oslávil jeden manželský
pár. Smaragdovú svadbu, 55
rokov manželstva, oslávilo päť
manželských párov.

• J. Kundisová

HISTÓRIA

Z histórie včelárstva

V západnom regióne Spiša v k.ú. obcí terajšej a susednej ZO vznikli spolky:
(kronika SZV, Kalendár slov. včelárov z roku 1929, Ľud Hornádskej doliny)
Názov

Rok
založenia

Sídlo

Predseda

Počet
členov

Jednateľ

Včelársky spolok pre
okres Sp. Sobotu

Hranovnica

10.8. 1919

Jozef Liptaj,
Hranovnica
stolár

Michal Brusnický, evanj.
učiteľ
Hranovnica

29

Včelársky spolok

Kubachy (dnešné
Spišské Bystré)

5.4.1923

Pavel Knežník,
Kubachy, roľník

Ján Dorník,
Kubachy, farár

18

Včelársky spolok
Batizovce a okolie

Batizovce

1927

Ján Štefko, Batizovce, roľník

Ján Rerko,
Batizovce, kováč

19

Včelársky spolok

Veľká pod Tatrou

1928

Jozef Choura,
Správca uč.
Veľká

-

8

Spolky včelárov parili do IX. župy „TATRANSKEJ VÝCHODNEJ“
Neskôr spolky viedli (podľa : Kalendár včelárov r. 1944 ročník XVI)
foto: TASR / Oliver Ondráš

Keď sa povie slovo včelárstvo a všetko, čo s tým súvisí,
mnohí z vás si určite spomenú
na pána učiteľa Mgr. Bernarda
Kuchtu, ktorý sa významnou
mierou zaslúžil o rozvoj včelárstva nielen v našej obci, ale aj v
našom regióne . Bol zanieteným
včelárom od roku 1965 a svoje
poznatky a skúsenosti, ktoré boli
na veľmi vysokej odbornej úrovni
rád odovzdával ďalej svojim kolegom, priateľom. Je to už rok
čo nás opustil a zanechal aj svoju včelársku vášeň a množstvo
písomných materiálov.
Preto
Vám chceme v jednotlivých vydaniach so súhlasom jeho manželky,
ako spomienku na neho prezentovať časť jeho práce týkajúcej
sa histórie včelárstva na hornom Spiši a v našej obci.
90 rokov včelárstva a včelárskych organizácii v západnom regióne Spiša
Prvé záznamy o včelárení sú spojené so vznikom Štiavnického
opátstva v regióne Spiša okolo r. 1223. Presný rok založenia
ani jeden pisateľ neudáva pre
postrádanie základnej listiny.
Roku 1294 Helbrand založil obec
Kubachy (dnešné Spišské Bystré)
a Hranovnicu. Na a pravom brehu

toku Hornádu medzi Kubachami a
Hranovnicou, na prostriedku celého panstva založili cisteriti akoby ústredný majer pod menom
Ugovské. Tento majer na pravom
brehu Hornádu bol vlastne malý
kláštor s kaplnkou a obvyklými
budovami, náradím a dobytkom.
V roku 1911 biskup Párvy predal celé Ugovské Kubachom a
Hranovnici. Tu zriadili si vzorné
hospodárstvo, do ktorého patrilo aj včelárstvo. Keď ešte nebol
známy cukor, včely poskytovali
výborný liek, výbornú živnosť,
nápoj, vosk ku službám Božím,
ba aj písacie tabuľky a iné. V
úradných inventároch a účtoch
je zmienka o včelách. R.1675
bolo v kaštieli 15 a na Ugovskom
32 úľov. R. 1838 bolo v kaštieli
62 úľov. Každý kostol mal svoje včely obyčajne na kostolnom
dvore pod dozorom kostolníka.
Farár, rechtor a niektorý gazda
mali svoje. Biskupským včelárom
na Ugovskom okolo r. 1890 bol
Jozef Bednár (zvaný Šetečka),
kubašský gazda. Včelárstvo pod
Dubinou rozkvitalo a včelám sa
dobre darilo. Čo malo určite vplyv
na založenie včelárskych spolkov
v tomto regióne. • na zákl. práce

Mgr. B. Kuchtu sprac. P. Orolínová

Okienko do starých matrík

Rok založenia

Predseda

Tajomník

Pokladník

Počet
členov

Príjemca pošty

Hranovnica
r.1919

Ing. Aladár Náther

Imrich
Galovič

Imrich Galovič

33

Ing. Alex..Náter, lesný
radca, Hranovnica

Kubachy r. 1923

Jozef Polák

Anton Malik

Ján Bukovinský

27

Ján Bukovinský č.284

Študenti pomôžu odhaliť históriu
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
v Prešove, Banícky cech horného Spiša, Klub vojenskej histórie Tatry
Spišské Bystré a Obec Spišské Bystré sa dohodli na spolupráci pri
realizácii projektu – Výskum využitia banských diel v období SNP a
II. svetovej vojny v oblasti horného Spiša. Túto dohodu 31. januára
2018 v Prešove podpísali štatutárni zástupcovia spomenutých organizácií. Cieľom tohto projektu je výskum zaniknutých banských osád
a banských diel, ktoré sa nachádzajú v okolí obce. Skúmať sa bude
aj ich využitie v období II. svetovej vojny, hlavne počas SNP. Študenti
fakulty priamo v teréne za pomoci nových technológií lokalizujú a
následne zmapujú banské šachty. Získané informácie poslúžia nielen na odhalenie histórie baníctva na Spiši, ale aj vojnovej histórie a
histórie obce.
• P. Orolinová
Ilustračné foto

Úplne prvý záznam v kubašskej
sobášnej matrike je z 31.1.1706 o
sobáši Christofora Kompana, syna
Juraja Kompana a Márie Bakoš,
dcéry Juraja Bakoša. Svedkami
boli Pavol Jaroš a Pavol Hudák.
Hneď za ním nasleduje záznam z
3.12.1706 o sobáši Pavla Fabriho,
syna Jána a Kataríny Fabri a poctivej panny Kataríny, dcéry Michala a Margity Mutivoda. Svedkami
boli Pavol Jaroš, Michal Martaluz a
Žofia, manželka Martina Bendika.
Farnosť bola vtedy evanjelická a
pastorom bol Andrej Simonides.
-orSTRANA 3
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V Kubašku pretekali mladí lyžiari

V nedeľu 18. 2. sa v areáli lyžiarskeho strediska v Kubašku konali
ako každý rok lyžiarske preteky detí MŠ a žiakov našej ZŠ ako aj detí
z obce. Od maximálneho výkonu ich neodradilo ani počasie, ktoré nebolo veľmi príjemné. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Víťazom
za MŠ sa stal Filip Alžbetkin, z prvého stupňa sa najlepšie umiestnil Dominik Bednár (4.A ) a z dievčat Evička Vitková (2.A). Zo žiakov
druhého stupňa mal z chlapcov najlepší čas Simeon Krajč (7.A) a z
dievčat Patrícia Bukovinská (9.A), ktorá skončila prvá aj v zjazde
na snowboarde. Mimoškolskí pretekári boli ocenení zvlášť. Prvý zo
škôlkarov skončil Viktor Poracký, zo žiakov Andrej Macejko a Ria
Luhová. Ceny víťazom odovzdala riaditeľka školy D. Vyšňová. Všetkým
ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Poďakovanie patrí aj organizátorom pretekov. Celkové výsledky z pretekov ako aj fotky nájdete na webovej stránke ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom. • P. Orolínová

foto: V. Ujčíková

Stolnotenistový turnaj

Stolnotenisový oddiel (STO)
Spišské Bystré organizuje pravidelne každý rok pre občanov
obce „ Novoročný turnaj „ pre
neregistrovaných a registrovaných hráčov, ktorý majú radi
ping – pong. Turnaj je pre občanov s trvalým pobytom v našej
obci, rodákov, členov STO. Turnaj
bol 6.1. 2018 v telocvični ZŠ.
Náš oddiel, ktorý je občianskym
združením, je zaradený do súťaží,
ktoré organizuje VsSTZ Košice a
v nej máme v 4. lige A – mužstvo. Ďalšie mužstvá máme zaradené v súťažiach PSTZ Poprad,
kde B – mužstvo je v 5. lige a C
a D mužstvá hrajú v 6. lige. Náš
oddiel má 25 členov. Teší nás, že
v utorok a piatok je telocvičňa
počas tréningov obsadená nielen registrovanými hráčmi, ale aj
tými, ktorých jednoducho ping
– pong baví.
Novoročného turnaja sa zúčastnilo 39 mužov a 6 žien.
Neregistrovaní hráči súťažili v
dvojhre mužov, žien a štvorhre.
Registrovaní v dvojhre a štvorhre.
Pre víťazov boli pripravené vecné

ceny, ktoré zabezpečil STO.
foto: archív STO
Počas celého turnaja si mohli
účastníci turnaja pochutnať na
rôznych dobrotách, ktoré zabezpečili členovia STO, prípadne ich
rodinní príslušníci.
Náš oddiel teší, že na turnaj prišli
aj „ nestori „ kubaského ping –
pongu, ktorí boli pri jeho zrode,
alebo mu v minulosti robili dobré
meno. Mám na mysli pánov Alžbetkin Ján (turnaja sa ako jediný
z uvedených aktívne zúčastnil),
Kubičko Jozef, Lopušek Michal, Bednár František.
Nedá mi nespomenúť aj meno Paľa Fábryho /od Svaka/, ktorý tieto turnaje začal organizovať a my
v tom pokračujeme. Paľo prišiel medzi nás, ale tiež už len ako divák. STO ďakuje všetkým, ktorí sa turnaja
zúčastnili a prispeli k jeho zdarnému priebehu. Fotografie z uvedenej akcie sú na stránke obce alebo STO.

• Za STO Šimonovič Ján

Dvojhra ženy neregistrované

Dvojhra muži neregistrovaní

Štvorhra neregistrovaní

Dvojhra muži registrovaní

Štvorhra registrovaní

1

Lopušeková
Terézia

Petruľa František

Petruľa František Deák František

Škyrta Peter

Petruľa Ján Šimonovič Ján

2

Bajnoková
Adriána

Vitkaj Ján

Šimonovič Jozef Jakubčo Štefan

Petruľa Ján

Kundis Jozef Vitko Jozef

3

Kubičková
Miroslava

Rodák Radoslav

Vitkaj Ján Fábry Roman

Greňa Ján

Škyrta Peter Bajnok Ján

4

Králiková Júlia

Petruľa Jozef

Ujčik Ján - Dávid Ján

Bajnok Ján

Petruľa Štefan Greňa Ján

Naše futbalové nádeje
Záver roka 2017 futbalisti
ukončili Turnajom futbalových
nádejí, ktorý sa konal 16. decembra v telocvični ZŠ s MŠ v
Spišskom Bystrom. Súťaže sa
zúčastnili hráči kategórie U10 z
Liptovského Mikuláša, Prešova,
Rožňavy, Bardejova a Popradu.
Naši domáci sa v tabuľke umiestnili na peknom štvrtom mieste.
TJ Družstevník Spišské Bystré
Vás pozýva na futbalový
zápas A mužstva v nedeľu 1.
apríla 2018 o 16.00h. Sily si
zmerajú domáci futbalisti s
FC Spišská Teplica L.D.
STRANA 4

• D. Barabas

foto: archív TJ Družstevník

Nový predseda KST
V nedeľu 21. januára 2018 sa v
hasičskej zbrojnici konala schôdza
členov Klubu slovenských turistov
Spišské Bystré. Okrem zhodnotenia minuloročných akcií, ktorých
bolo celkovo trinásť a správe
o financiách, si členovia volili aj
nového predsedu klubu. Stal sa
nim Tomáš Drevko, ktorý vystriedal vo funkcii dlhoročného predsedu Tomáša Bendíka. Okrem
iného prebehla aj voľba nového
revízora. Do tejto funkcie bol
zvolený Maroš Knežník. V nedeľu
25. februára turisti na schôdzi
schválili stanovy klubu a plán akcií
na rok 2018.
•P. Orolínová

ŠPORT

Plameniaci

V
dnešnej
uponáhľanej
počítačovej dobe sa my – hasiči
- potešíme, keď k nám do krúžku
mladých hasičov pribudnú noví
členovia. Viaceré z týchto detí
majú iba 6 rokov. Deti začínajú
ako „Plameniaci“ a môžu cvičiť
na detských súťažiach do šestnástich rokov. Kvalifikovanými
vedúcimi
krúžkov
mladých
hasičov sú už dlhodobo p.Ilošvajová a p.Šifrová.
Mladí hasiči sa počas zimného obdobia stretávajú na tréningoch
dvakrát týždenne v telocvični
ZŠ. Počas sezóny, asi od apríla
do septembra, sú tréningy vo
štvrtok v Kubašku a počas sobôt
a nedieľ si deti môžu zmerať sily
na súťažiach v okolitých obciach
nášho okresu, občas aj vo vzdialenejších mestách.
Tréning väčšinou začína rozcvičkou, trénujú sa behy na 30 m,
šprint. Neskôr súťažia medzi sebou v štafetovom a prekážkovom
behu. Obratnosť a kondičku
zlepšujú
kotúľmi,
poskokmi a posilňovacími cvičeniami.
„Plameniaci“ trénujú aj klasické
hasičské disciplíny – učia sa uzly,
rozoznávať hasičské náradie a
používať ho, rozvíjajú, stáčajú a
spájajú hadice. Na konci tréningu si deti väčšinou oddýchnu
hraním futbalu, volejbalu alebo
vybíjanej. Deti sú kamaráti, často spolu oslavujú na tréningu aj
svoje meniny a narodeniny. V decembri dokonca na tréning prišiel
aj Mikuláš a jeho pomocníci – anjeli a čerti.
Na detských súťažiach deti môžu
súťažiť ako päťčlenné alebo desaťčlenné družstvá. Najťažšou

disciplínou je útok CTIF– zostavený
podľa
medzinárodných pravidiel. Súťažiaci musia
prenášať hadice a rozvinúť ich
tak, aby hadice neboli pokrútené,
samozrejme pospájať ich, okrem
toho prekonávajú aj s hadicami prekážky – fingovanú vodnú
priekopu (striehne tam strašný
„krokodíl“), musia preskočiť bariéru, preliezť šesťmetrovým tunelom, prejsť po úzkej lavičke. Na
konci súťažného úseku musia
správne uviazať uzly a rozoznať
hasičské náradie, taktiež ručnou
prenosnou džberovou hasičskou
striekačkou napumpovať päť lit-

rov do terča so zbernou nádobou. Základom úspechu je čo
najkratší čas a málo trestných
bodov. Najťažšie v tejto disciplíne je, že počas jej plnenia deti
nesmú povedať ani slovo. Druhou
disciplínou je štafeta 8x50m. Deti
plnia pokyny pravidiel a prenášajú
si štafetový kolík – malú prúdnicu. Ďalšími disciplínami sú štafeta
dvojíc a uzlová štafeta. Okrem
medailí je pre deti pripravená aj
sladkosť alebo zmrzlina, na súťaži
dostanú aj džús a párky alebo
guláš.
Deti na tréningoch a súťažiach
získajú nové vedomosti a zruč-

nosti, zlepšia si svoje pohybové
schopnosti, rozvíjajú sociálne
kompetencie, taktiež spoznajú
nové miesta a nových kamarátov.
Preto, ak by ste chceli vyplniť čas
svojim deťom, umožniť im vybiť
si energiu, budeme radi, ak sa
prídete pozrieť na naše tréningy
napr. vo štvrtok o 16:30 – zatiaľ
v hasičskej zbrojnici, po skončení
rekonštrukcie v telocvični. Pozývame vás na prvú súťaž sezóny
– Súťaž mladých hasičov o pohár
veliteľa DHZ Spišské Bystré – uskutoční sa 14.apríla v telocvični
našej ZŠ.

• F. Kundis

Počasie prialo turistom
Krásne počasie a výborné snehové podmienky potešili všetkých turistov, domácich aj zahraničných, ktorí sa 17. februára
zúčastnili na 39. prechode
Kráľovou hoľou. Trasa výstupu
viedla z obce Šumiac, kde turistov dopravil autobus. Odtiaľ sa
pokračovalo na Kráľovu hoľu,
Martalúzku, Smrečiny, Človečiu
hlavu a Kubašok do Spišského
Bystrého. Vďaka priaznivým
podmienkam bolo možné celú
trasu prejsť na bežkách, niektorí
použili aj skialpinistickú výstroj, či
snežnice. Zastávka na občerstvenie a zahriate bola na turistickej
chate na Smrečinách, kde bol pri-

pravený čaj a pre vymrznutých
aj rum. Prví na Smrečiny dorazili dvaja seniori o 12.30 h. Krásne
počasie doprialo turistom nielen
kvalitný športový zážitok, ale aj
možnosť vychutnať si krásu hôr.
Po celodennej túre dobre padol
guľáš a pivo v hasičskej zbrojnici.
Potešil aj malý praktický darček
- teplé ponožky - ktorý účastníci
akcie obdržali pri vstupe do autobusu a niektorým sa určite zišiel.
Cieľom tohto výstupu nebolo byť
prvým, ale zdolať Kráľovu hoľu
a dôjsť domov zdravý. To sa podarilo všetkým. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o dobitie
energie.
• P. Orolinová
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KULTÚRA

Obraz rozžiari dušičku

Kedy ste v sebe objavili svoj
talent?
Pred vojenčinou, keď som mal
17, -18 rokov som začal skúšať
maľovať s temperami a po vojenčine sa to rozvinulo, začal som
sa tomu viac venovať, využíval
som olejové farby.
Je Váš talent dar od Boha, alebo ste ho po niekom zdedil?
Áno, je to dar. Ale otec veľmipekne píše a mama robila kroniku v Podtatrane, kde maľova-

tvorbu, napadlo mi, že sa
musím opýtať ako vzniká
názov pre obraz? Alebo čo je
najprv obraz, či názov? A čo
je jednoduchšie vytvoriť?
Najťažšie je porozmýšľať, čo na
tom obraze vlastne bude. To je
najťažšia vec. Prvý je nápad. No a
potom to už ide. Názov vzniká až
potom, keď je obraz namaľovaný.
Treba sa na neho pozrieť a precítiť. Niekedy mi s tým pomôžu aj
známi.
Ako asi dlho trvá kým vznikne obraz, napríklad perokresbou?
Väčšinou dve, tri hodinky musím
rozmýšľať, no a štyri hodiny trvá
nakreslenie obrazu vo veľkosti A4. Keď mám pred nočnou,
tak dve hodinky doobeda a dve
poobede.
Čo je vaším želaním do budúcna?
Aby sa obrazy ľuďom páčili a
mohli povedať, že dobre sa cítim v tejto izbe, keď je tu tento
obraz. Že im ten obraz rozžiari
dušičku.

foto: M. Benko

Počas mesiaca február ste
mali možnosť v Podtatranskej
knižnici v Poprade navštíviť
výstavu obrazov pod názvom Môj
farebný svet nášho rodáka Jozefa Ujčíka. Svoju amatérsku tvorbu začal pre 30-timi rokmi. Minulý
rok promoval na Univerzite tretieho veku UMB v odbore Kresba,
maľba, dejiny umenia. Jeho tvorba je pestrá na námetový žáner.
Obsahuje prírodu, ľudové motívy,
figurálne kompozície, abstrakt a
rôzne iné. Keď sa pozriete na jeho
tvorbu, máte pocit, že neexistuje
nič, čo by nedokázal namaľovať
alebo nakresliť. Na to, kedy objavil
svoj talent, čo rád maľuje a čo je
pre neho pri tvorbe dôležité, som
sa opýtala samotného autora.

la. Takže som aj zdedil z oboch
strán.
Kde
čerpáte
inšpiráciu,
námety pre svoju tvorbu?
Všade. Všímam si veci okolo mňa
a keď ma niečo zaujme, tak to
namaľujem. Maľujem pre ľudí.
Nemaľujem jeden štýl, maľujem
to, čo sa ľuďom páči.
Vašou obľúbenou technikou
je olejomaľba, akryl a perokresba. Plánujete vyskúšať
aj inú techniku maľovania a
kresby?
Keď som chodil do školy robili sme
rôzne techniky - plastiky, sošky,
no mojou srdcovkou je stále olej,
akryl a perokresba. Robil by som

aj viac vecí, no časovo nestíham.
Maľujem, keď prídem z roboty.
Momentálne sa viac venujem
perokresbe a ženským postavám,
abstraktom a využívam pri maľovaní farebnosť. Ľudia potrebujú farebné obrazy, aby sa dobili
energiou.
Máte nejaký svoj rituál pri
maľovaní?
Áno. Pri maľovaní je dôležitá hudba. Keď maľujem počúvam tvrdú
hudbu.
Kto je Vašim „maliarskym“
Ďakujem za rozhovor a prajem
vzorom?
Jednoznačne Albín Brunovský a veľa kreatívnych nápadov, inšpirácie a chuti.
Salvador Dalí.
• P. Orolínová
Keď som si prezerala Vašu

Prázdniny v knižnici

Rozprávková sobota

Prvé aktivity pre deti začali v knižnici počas jarných prázdnin. Zabavili
sa pri čítaní a počúvaní rozprávok, kreslení či spoločenských hrách.

Sobotné popoludnie, na ktoré sa deti
dostali po cestičke
citátov o knihách,
bolo plné rozprávok, zaujímavých
informácií, kreslenia
a detektívneho pátrania. Nechýbalo ani
ocenenie najaktívnejšieho čitateľa za rok
2017, ktorým sa
stala Martinka Dirova. Na záver deti dostali sľúbené prekvapenie čitateľské muffiny. Súčasťou akcie bola aj burza kníh a výstava šlabikárov, ktoré budú v knižnici vystavené počas marca. (viac foto na
webe obce)
• text a foto: P. Orolínová

Návšteva
škôlkarov
Počas týždňa
slovenských
knižníc,
6. marca,
navštívili obecnú
knižnicu naši
škôlkari. Dozvedeli sa, čo je
to knižnica,
ako sú knihy usporiadané v policiach a ako sa volá pracovník knižnice.
Poprezerali si knihy, ktoré sa im páčili.
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6. apríla sa môžete tešiť na besedu s obľúbenou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Beseda sa bude konať dopoludnia v ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom.

ŠKOLSTVO

Hviezdoslavov Kubín

Po vianočných akciách, akými
boli príchod sv. Mikuláša, výtvarnej súťaži Anjel Vianoc či úspešnej
vianočnej burze sme nový rok
otvorili 31. 1. 2017 školským kolom 64. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy s názvom
Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho viacero talentovaných
žiakov, no vyhrať a postúpiť do
okresného kola mohol len jeden
žiak z každej kategórie.
Žiaci chceli zvládnuť svoje prednesy, čo najlepšie, veď z tabule sa

Karneval škôlkarov

Lyžiarsky výcvik

Aj keď tohtoročná zima nie je
natoľko priaznivá na snehobielu
nádielku, predsa si len naši žiaci
užili sneh a pravú zimnú atmosféru na lyžiarskom výcviku, ktorý sa
konal od 25.1.2018 do 31.1.2018
v Kubašku. Práve v týchto dňoch
nám počasie prialo, a tak si žiaci
užili týždeň na lyžiach pod vedením p. uč. Bercela, p. uč. Dudu
a p. uč. Alžbetkinovej.

Všetci, ktorí sa lyžovať nevedeli,
sa lyžovať naučili a tí, čo lyžovanie
ovládali, sa v ňom zdokonalili. Posledný deň lyžiarskeho výcviku sa
niesol v duchu pretekov. Prvá sa
z dievčat umiestnila Paula Orolinová a z chlapcov Simeon Krajč.
Krásne druhé miesto obsadili Linda Lopušeková a Tomáš Bendík. 3.
miesto patrilo Lívii Furcoňovej a
Samuelovi Švagerkovi.

na nich pozerala naša slávna
osobnosť, vďaka ktorej sa Hviezdoslavov Kubín vôbec organizuje.
Pani učiteľky, ktoré boli v porote,
vybrali do okresného kola týchto
žiakov: za 1. stupeň vyhrali žiačky
Lea Kolbová a Vanesa Kobolková
a za 2. stupeň postúpili do obvodného kola žiaci Silvia Šimková,
Lukáš Orolín a Samuel Špirek. Za
úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme Samuelovi Špirekovi,
ktorému sa podarilo postúpiť do
Lyžiarsky
výcvik
neobišiel
okresného kola.
ani
našich
najmenších,
a
tak si lyže skúsili aj škôlkari.
aj školákov
Vďaka ochote a trpezlivosti pani
učiteliek, deti veľmi rýchlo zvládli základné postoje a pohyb na
lyžiach.

Naučili sa jazdiť nielen z kopca,
ale aj do kopca za pomoci vleku.
Nádherné zážitky, spolupráca
pedagogického kolektívu, rodinných príslušníkov a tiež nadšenie
detí nám pripravilo nezabudnuteľné zážitky.

Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili muzikálového predstavenia
Nikola Šuhaj v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pod vedením
pani riaditeľky Vyšňovej, pani
učiteľky Ivanovej a pani učiteľky
Glevaňákovej sa mnohí zo žiakov dostali do divadla prvýkrát,

a tak si všetci mohli spoločne
vychutnať pravú atmosféru
krásneho interiéru prešovského
divadla. Predstavenie o zbojníkovi
mnohých žiakov nadchlo, a preto
veríme, že na kultúru nezanevrú a
návštevu divadla si ešte spoločne
zopakujeme.

Muzikál Nikola Šuhaj

Mobilné planetárium

Masky deti jednoducho milujú, a
preto sa aj naša škola premenila
na rozprávkovú krajinu, v ktorej
aspoň na chvíľu vládli princezné,
princovia, čarodejnice, piráti,
zvieratká, klauni, futbalisti, hokejisti, strigy a množstvo iných
karnevalových masiek. Deti sa
spoločne zabavili, zaspievali si a

tancovali.
Nechýbala hudba, smiech a najmä dobrá nálada, ktorá sa niesla
počas celého dňa.
Najlepšie masky si na záver
odniesli krásne ceny a diplomy,
no veríme, že spoločne strávený
čas bol pre deti tou najkrajšou
odmenou.

Vševedko
Žiaci prvého stupňa sa zapojili
do vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej si precvičili nie
len svoje vedomosti, ale najmä
čítanie s porozumením, logickú

pamäť a najmä sústredenosť pri
riešení jednotlivých úloh. Zaujímavé úlohy a otázky, ktorých
žiakov zaujali sa stali témou číslo
jedna aj po skončení súťaže.

V piatok 16.02.2018 sa žiaci 1.stupňa mohli dozvedieť
množstvo zaujímavých informácií
o vesmíre, planétach, hviezdach

hviezdach v mobilnom planetáriu.
Práve to sa stalo na jedno dopoludnie súčasťou našej školskej
jedálne.

• V. Galisová, foto: archív ZŠ
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Chovatelia bilancovali
Činnosť členov Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov Spišské Bystré je
zameraná na chov a liahnutie
čistokrvných plemien kurčiat plemien Sasex, Amroks, Wyandotka
a iné. Chovatelia sú povinní svoje
chovy registrovať registračnými
obrúčkami. Niektorí členovia
chovajú plemená čistokrvných
králikov Novozélandský červený,
Novozélandský biely a iné plemená. Chovatelia králikov sú povinní registrovať svoje zvieratá
u oblastného registrátora. Člen
ZO Ľ. Orolín sa stará o mladých
chovateľov, ktorých zaúča do tajov chovateľstva v chovateľskom
areáli pri ZŠ Spišské Bystré. Naši
chovatelia sa zúčastnili 21. Oblastnej výstavy drobných zvierat v
Poprade, na ktorej J. Králik získal
čestnú cenu za králika plemena
Novozélandský biely. Chovatelia

svojou účasťou na rôznych
výstavách dávajú do povedomia širokej verejnosti, že v obci
Spišské Bystré sú chovatelia,
ktorí chovajú čistokrvné plemená zvierat a tak zachovávajú
pre ďalšie generácie genofond
čistokrvných plemien hydiny a
králikov. Pri príležitosti okrúhleho
životného jubilea v roku 2017 boli
členom Š. Čižmarikovi a J. Fajtlovi RR SZCH udelené strieborné
plakety za rozvoj chovateľstva
na Slovensku. Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 21.
januára 2018 chovatelia zhodnotili svoju prácu za rok 2017a
zvolili výbor ZO na funkčné obdobie 2018-2024. Za predsedu bol
opäť zvolený Eduard Šelleng, do
funkcie tajomníka Ján Šedivý, za
pokladníka Jozef Halás a za predsedu kontrolnej komisie Jaroslav
Fajtl. Výročná členská schôdza

Ukážka vojenskej histórie na hokeji

foto: archív ZO

prijala nové mladé chovateľky K.
Orolínovú, L. Jurčovú, N. Levockú
a V.Jakubčákovú, ktorým predseda ZO poprial veľa úspechov v
ich chovateľskej záľube. Predseda E. Šelleng odovzdal ocenenie
„Vzorný chovateľ“ J. Králikovi za

za jeho chovateľské úspechy
v chove králikov. Ďalej schôdza
pokračovala diskusiou o liahnutí
kurčiat a príprave akcií na rok
2018. Na záver predseda ZO
poďakoval členom za účasť.
• E.

Šelleng

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce
Dňa 27. 1. 2018 o 11.00 hod.
položili starosta obce M. Luha a
predseda Základnej organizácie
slovenského zväzu protifašistických bojovníkov J. Halás veniec
a kyticu k pamätníku padlým I. a
II. svetovej vojny, občanom obce
a k tabuli osloboditeľom obce,
Červenej armáde. Po odznení
slovenskej a ruskej hymny, zazneli čestné salvy príslušníkov KVH
Tatry Spišské Bystré pod velením
J. Jurčíka ml..

Pietneho aktu sa zúčastnilo asi
sto občanov, členov ZO SZPB,
členov Klubu dôchodcov, žiakov
miestnej základnej a materskej
školy, členov FS Rovienka.
Sprievodné slovo o oslobodení
obce a významu vzdania úcty osloboditeľom a všetkým obetiam
vojny predniesol člen výboru ZO
historik Peter Roth. Slávnostný
akt účastníci ukončili spoločnou
modlitbou.

• J. Halás

foto: P. Orolínová
foto: Marek Vaščura

Klub vojenskej histórie Tatry
Spišské Bystré 2.2.2018 pri
príležitosti oslobodenia okresného mesta Poprad zabezpečil
v spolupráci s KVH Poprad – Tatranskí vlci a HK Poprad počas
zápasu HK Poprad – Detva sprievodnú akciu . Na začiatku zápasu
hymnu Slovenskej republiky zaspieval folklórny súbor Rovienka.
Počas hymny na čiarach vzdávali
poctu členovia KVH . Slávnostné
buly vhodila čakateľka do KVH M.
Jurčíková s primátorom Popradu
M. Švagerkom.
Zápas sa hral s limitovanou edí-

Na čo sa môžete tešiť

ciou pukov. Počas prvej prestávky zabezpečilo KVH súťaž v
streľbe na delo. V prestávkach
sa premietali filmy Petra Ďurišina
Kalište a Likvidácia nemeckého
ostreľovača na Kubašskej kostolnej veži , kde účinkovali aj členovia KVH a členovia FS Rovienka.
Podujatie tohto formátu sa organizovalo už druhýkrát , ale bez
pomoci sponzorov by ho nebolo
možné zabezpečiť, preto patrí
všetkým veľké Ďakujem .

• J. Jurčík ml.

Pozn.: Hokejový zápas si môžete pozrieť na:
https://huste.joj.sk/hokej

APRÍL: Súťaž mladých hasičov „O pohár veliteľa DHZ“ * Slávik *
Deň zeme
MÁJ: Sviatok sv. Floriána * Výročie ukončenia II. svetovej vojny *
Deň matiek na Levočskej hore * Stavanie mája
JÚN: Deň detí * Detská športová olympiáda * Guľášová sobota *
Jánske ohne a nočná súťaž hasičov * Kvapka krvi
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Všetko pre zákazníkov
M+D interiér je súkromnou
spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2010. Od začiatku svojej existencie sa zaoberá
predajom plastových okien,
dverí, garážových brán. Ponúka
taktiež odborné poradenstvo,
projektovanie, dopravu, demontáž, montáž i murárske
práce a doplnky.
Svoju ponuku časom rozšírili aj
o sortiment bytových tapiet,
žalúzií, podláh, vstavaných skríň.

To všetko nájdete v predajni v
Poprade v nákupnom centre
Výkrik.
Od roku 2013 firma prevádzkuje v obci obchod s rozličným tovarom, kde naozaj kúpite všetko, čo potrebujete pre bežnú
spotrebu, dom či záhradu. To
čo práve v ponuke nemajú radi
zákazníkom zabezpečia. Vo svojom prístupe k zákazníkom sa
držia známeho pravidla: „Náš
zákazník, náš pán“.

Stĺpček pre zdravie

Jar symbolizuje každoročne
nový začiatok. Je to čas na
očistu duchovnú, duševnú i telesnú. Veľkonočné sviatky nám
pomáhajú očistiť si naše srdcia a medvedí cesnak, púpava,
červená repa, morské riasy,
pohánka, čaje zase naše telo. Po
zime pomaly vyberme bicykle
a bežecké botasky a začnime
trénovať na Kubašskú 10o.
Pusťme sa do záhrady, aby sme
si v lete mohli pochutiť na dobrých šalátoch a vyhrať súťaž o
najkrajší dvor.
Vyskúšajte recept na očistenie pečene: Nastrúhajte
si na raňajky 2 mrkvy, podľa
chuti pokvapkajte citrónovou šťavou, olivovým olejom,
pridajte vlašské orechy, med a
zamiešajte. Jedzte 7 dní a po
týchto siedmich dňoch nasleduje 3-dňová prestávka. Po nej
opäť pokračujte 7 dní.
Prajem Vám peknú jar.
• M.Z.
Tento článok nie je náhrada za lekársku
starostlivosť, má slúžiť ako inšpirácia pre
zdravie.

DIANIE

Včelári bilancovali

Začiatkom
roka,
foto: J. Brezina
4. februára, sa členovia
ZO Slovenského zväzu
včelárov Spišské Bystré,
stretli na výročnej členskej schôdzi v Hranovnici, aby vyhodnotili
plánované udalosti a
akcie uplynulého roka
a taktiež sa oboznámili
s hospodárením organizácie a plánom činnosti a akcií pre tento
rok. S prezentačným
úľom, so živými včelami
sme sa zúčastnili Dňa
detí a Kubašského festivalu s Petrom Stašákom
v Sp. Bystrom. Vlastný
stánok sme znova mali
v Poprade na Made in
Slovakia.
V ZŠ s MŠ L. Teplička a v ZŠ s MŠ Sp. Bystré, sme urobili pre žiakov prednášky o včelách, spojené s
ochutnávkou ich produktov. V novembri, v rámci celoslovenskej akcie za zdravý životný štýl – medové
raňajky, sme do Materských škôlok obcí našej ZO darovali med pre deti a zároveň pre detičky sme pripravili tvorivé dielne, kde zdobili perníky a vyrábali sviečky z včelieho vosku.
Tieto a ďalšie akcie sme urobili aj vďaka podpore zastupitelstiev obcí Sp. Bystré a L. Teplička a tiež sponzorstvu od pivovaru Staiger, Urbariátov - pozemkových spoločenstiev v Sp. Bystrom, Kravanoch a Vikartovciach, za čo sa im aj touto cestou chcem poďakovať.
• Jozef Brezina, predseda ZO SZV Sp. Bystré

Privítali sme nových občanov obce

V nedeľu 28. januára sa v
foto: P. Orolínová
zasadačke obecného úradu konalo slávnostné „Uvítanie detí do
života“. Tejto slávnosti sa zúčastnilo osem detí narodených v roku
2017 s rodičmi, starými rodičmi aj
príbuznými. V úvode sme detičky
privítali básničkou, ktorú predniesla N. Olexová a uspávankou
v podaní B. Kostolníkovej. Po ňom
nasledovalo predstavenie detí a
príhovor starostu obce, v ktorom
vyjadril potešenie z rozrastajúcej
sa dediny a pripomenul, že hoci
sú deti pre rodičov tou najväčšou
radosťou, sú aj záväzkom. V závere všetkým poprial veľa zdravia
a rodičom veľa trpezlivosti pri
výchove detí.
Do života našej obce sme uviedli:
Lauru Kuffovú, Tatianu Janečekovú, Timeu Lachovú, Matiasa Barillu, Caroline Marcelu Fábry, Pavla Olexu, Elišku Olexovú a Mateja Ambróza.
Rodičom a detičkám prajeme veľa zdravia a spokojných dní.
• P. Orolínová

Pohybom k zdraviu

Príkladom toho, že aj v dôchodkovom veku si môžete zlepšiť svoju kondičku a zmierniť zdravotné problémy pohybového aparátu sú
členky Klubu dôchodcov, ktoré sa odhodlali na cvičenie a športovo-ozdravnú aktivitu nordic walking. Je to chôdza so špeciálnymi palicami vyvinutá v Škandinávii. Je jednoduchá ale veľmi účinná, pokiaľ ju
realizujete správnou technikou. Pomáha pri bolestiach chrbta, pohybového aparátu, osteoporóze, obezite, depresii , oslabenej imunite a
iných zdravotných problémoch. Vhodná je nielen pre dospelých ale
aj pre deti. Ak máte záujem urobiť niečo pre svoje zdravie, príďte na
nodric walking s kvalifikovanou inštruktorkou. Cvičí sa každý štvrtok
od 17.15 hod. v areáli ZŠ v Spišskom Bystrom.
• P. Orolinová

foto: B. Zahareková
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Prvá súťaž bola skúška, ktorou úspečne prešla
Začala behať len minulý rok a
odvtedy neprestala prekvapovať
a prekonávať nielen samu seba.
O jej bežeckých začiatkoch a
úspechoch sme sa zhovárali s
MARIANOU ŠEBESTOVOU.

Niektorí ľudia začnú behať,
pretože
chcú
schudnúť,
prečistiť si hlavu alebo sa
chcú jednoducho hýbať. Čo
k behu doviedlo teba?
Tak moje začiatky boli hlavne
odreagovať sa a prečistiť hlavu.
Začala som sama, len tak zo dňa
na deň, potom som postrehla
na sociálnej sieti, že je skupinka,
ktorá chodí behať raz do týždňa,
a tak som sa rozhodla, že sa
pridám. Prišli ale pochybnosti či
budem vládať ich tempo, no nakoniec som sa pridala a spoznala
Paľka Orolina. Prvý mesiac mi veľa
ukázal a s Paľkom sme začali behať častejšie. Neskôr však prišli aj
zranenia - či už koleno alebo neskôr zo dňa na deň som prestala behať, pretože telo nevládalo.
Nevzdala som sa a po 2 týždňoch
pauzy som sa vrátila naspäť a
s Paľkom sme pokračovali ďalej.
No súťaže sme neriešili.
Tvoja súťažná kariéra odštartovala minulý rok na
Heľpianskom Krose, ktorú
si hneď aj vyhrala. Odvtedy
si sa umiestnila na prvých
priečkach prakticky všade,
kde si behala. Niektorí ťa aj
označujú za vychádzajúcu
hviezdu. Čo pre teba takéto
výrazné úspechy znamenajú?
Moja prvá súťaž bola iba taká
skúška, aby som videla ako to
funguje a tak... No ale zrazu som
sa ocitla na prvom mieste, a to
ma nakoplo, hoci som myslela

foto: archív MŠ

foto: archív MŠ

na to, že to možno bolo asi iba
šťastie. Prihlásila som sa teda
na ďalšiu súťaž, ktorá sa konala
v Smižanoch. Po práci som išla s
Paľkom tam, opäť som vyhrala a
vrátila sa naspäť do práce. Denne
tam nachodím aj 30 kilometrov.
O 2 dni som v Kežmarku opäť
vyhrala a už mi bolo jasné, že to
nie je náhoda, že na to asi mám
a stále ma to poháňalo v pred.
Takže tieto úspechy ma príjemne
prekvapili a veľmi sa z nich teším.
Na druhej strane som aj veľmi
vďačná za podporu nielen Paľovi,
ale aj mojej rodine a kamarátom.
Bez čoho / koho by sa ti nepodarilo vôbec dobehnúť do
cieľa?
Tak buď na to človek má alebo
nie. Veľa mi pomáhal Pavol, ten
ma ťahal stále. V Kežmarku ma
dosť podporil, keď sa vrátil za
mnou a dobehol so mnou až do
cieľa.
Beháš trate, ktoré nie sú
krátke a ani jednoduché. Ako
sa ti darí zvládnuť a vyhrať

beh, aký si napríklad obhehla
na preteku Andrejcová vertikal s prevýšením 760m, kde
si dokonca vo svojej kategórii
trhla rekord?
Na Andrejcová vertikal som išla
,,na tajňáša”. Nikto to nevedel,
lebo týždeň pred tým som bola
na Kubašskej desiatke, kde som
s výsledkom nebola veľmi spokojná a popravde - skoro som nedobehla. Tak som si chcela opäť
niečo dokázať. Vybehla som to a
mohlo to byt aj lepšie, ale skončila som prvá. To bola aj posledná
súťaž v minulom roku. Dala som si

pauzu a troška regenerácie.
Aké máš plány na rok 2018,
čo by si chcela v tomto roku
dosiahnuť?
Tento rok bude zaujímavý,
lebo sa chystám na Tatranskú
šelmu (horský ultramaratón
50km/3000m+) a veľa iných
súťaží.
Z toho, čo si zatiaľ dosiahla,
na čo si najviac hrdá?
Najviac som hrdá na to, že som
vôbec začala a našla odvahu
súťažiť, ale čo ma teší najviac je
výsledok zo súťaže Andrejcová
vertikal.
• A. Šramková

Februárová kvapka krvi
foto: A. Jakubčová

Oznam pre seniorov

Obec Spišské Bystré uvažuje o zabezpečení služby stravovania pre
našich dôchodcov. Týmto vyzýva svojich občanov v dôchodkovom
veku, aby svoj predbežný záujem o zabezpečenie obedov s čiastočným príspevkom obce, oznámili do 31. 5. 2018 a to osobne na
obecnom úrade alebo telefonicky na t. č. 052/77 921 97.

Pridajte sa k nám

Ak radi píšete, zaujímate sa o dianie, či venujete sa nejakej zaujímavej oblasti alebo študujete žurnalistiku a mali by ste záujem
byť súčasťou tímu ľudí, ktorí pripravujú Kubašský spravodaj,
pridajte sa k nám. Napíšte nám mailom na spravodaj.sp.b@gmail.
com. Tešíme sa na spoluprácu.
Svoje príspevky a články do budúceho čísla spravodaja, ktoré
vyjde 15 júna 2018 môžete posielať mailom na adresu :
spravodaj.sp.b@gmail.com najneskôr do 31. mája 2018.

V nedeľu 18. februára 2018
sa uskutočnil odber krvi organizovaný MS SČK v Spišskom
Bystrom v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR v
Poprade. Aj napriek náročnému
obdobiu
poznamenanému
zvýšeným
ochorením
bola
účasť 35 darcov (z toho 2 ne-

úspešní) viac ako uspokojivá. Ako
už býva zvykom, pre darcov i
pracovníkov NTS Poprad bolo
pripravené chutné občerstvenie,
ktoré zabezpečili členky MS SČK.
Zároveň si darcovia odniesli milú
pozornosť. Fotografie nájdete na
FB stránke Miestny spolok SČK
Spišské Bystré. • P. Šimonovičová

KUBAŠSKÝ SPRAVODAJ: Štvrťročník obce Spišské Bystré. Vydáva Obec Spišské Bystré, Michalská 394,059 18 Spišské Bystré. IČO 00 326 542
Redakcia: šéfredaktor: Ing. Kamila Vilimová, redakčná rada: Bc. Paulína Orolínová, Mgr. Viktória Galisová. Jazyková úprava: Mgr. Gabriela Nemcová
Grafická úprava: Mgr. Anna Šramková. email: spravodaj.sp.b@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy článkov.
Tlač: Popradská tlačiareň - vydavateľstvo, Popradskej brigády 9, 058 01 Poprad. Registrované Ministerstvom kultúry SR pod EV 5384/16. ISSN 2453-9260.

