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Siedmy ročník Guľášovej soboty vyhralo Bistro Alžbetka

V sobotu 16. júna 2018 sa v areáli Kubašok uskutočnil VII. ročník
súťaže vo varení kotlíkového
guľášu „Guľašová sobota“, ktorý
organizačne zabezpečoval MS
SČK v Spišskom Bystrom v spolupráci s Obcou Spišské Bystré.
Do súťaže sa zapojilo 21 družstiev. Guľáš hodnotila odborná
porota i verejnosť. Pre súťažiacich boli pripravené súťaže:
o najdlhšiu šupku, klobúkový
tanec a oblečenie sa do hokejovej výstroje. Tradične sme potrápili aj „básnické črevo“ našich
súťažiacich, ktorí museli zložiť
básničku s využitím 5 kubašských
slov - tentokrát na nápev piesne
„Kukulienka, kde si bola“. Súťažiaci vymysleli milé, vtipné i trefné
pesničky, ktorými pobavili publikum.
Veľký záujem vzbudili kartové hry
mariáš a ferbľa, ktoré si získali

nových i staronových fanúšikov.
Sprievodnými akciami boli aktivity
pre detí v podobe tvorivých dielní, skákania na minitrampolínach,
zábavy v bazéne s loptičkami, či
súťaže pre staršie deti v teréne.
Deti prišli pozdraviť aj rozprávkové postavičky z Ľadového
kráľovstva a roztopašná čarodejnica na metle, ktorá začiernila
takmer každé dieťa, ktoré prešlo okolo. V kultúrnom programe
sa predstavil Kubašanček (deti z
MŠ v Spišskom Bystrom) s nádherným folklórnym svadobným
programom a Mia Lopušeková,
ktorá svojím úžasným spevom
vyvolávala u mnohých doslova
zimomriavky.
Milovníci spoločenských tancov
si prišli na svoje pri vystúpení
tanečného páru zo Solus Dance
Academy Poprad. Tanečná skupina Bow Poprad pod vedením

p. Marianny Slukovej sa predstavila s viacerými tanečnými číslami,
ako i sólom viacnásobnej víťazky
tanečných súťaží Lili Lopušekovej.
V závere kultúrneho programu
vystúpila Folklórna skupina Batizovce so speváckymi, tanečnými
i hudobnými číslami.
Pre všetkých účinkujúcich bolo
zabezpečené občerstvenie. Ako
bolo sľúbené, pre deti bola pripravená minidiscotéka s animátorkou Kamilkou. Pekným
ukončením akcie bolo žrebovanie tomboly o hodnotné ceny
zahrňujúce i vlastnoručne podpísané dresy futbalistov Mareka
Bakoša a Milana Škriniara. Víťazom – guľašovým i tombolovým
– srdečne blahoželáme a sponzorom akcie vyslovujeme veľké
poďakovanie!

Celkové výsledky súťaže:
1. Bistro Alžbetka
2. Team KHM
3. Pirohare – Obec Kravany
Naj guľáš verejnosti: Bistro Alžbetka
Najkrajší stánok: KVH Tatry
Najdlhšia šupka:
1. Urbariát p. s. Spišské Bystré
2. MS SČK Spišská Teplica
3. MNV – Obecný úrad Spišské
Bystré
Klobúkový tanec:
1. DHZ Spišské Bystré
2. Bistro Alžbetka
3. Štvartok (futbalisti)
Hokejová výstroj:
1. MNV – OÚ Spišské Bystré
2. Futbalisti
3. Poľovnícke združenie Hubert
Pesnička (kubašské slová):
1. Poľovnícke združenie Hubert
• P. Šimonovičová, 2. Pirohare – Obec Kravany
foto: L. Urdovičová 3. Futbalisti
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Novinky z obce

Hasičom bude teplo

Obci bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie hasičskej zbrojnice. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení sprostredkovateľom, ktorým je
Slovenská inovačná a energetická agentúra. Celkové náklady sú 229
120,96 eur, z toho spoluúčasť obce je 5%.

Odovzdanie zrekonštruovanej
telocvične do užívania

Zateplenie a modernizácia obecného
úradu

Obec podala opätovne žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na zateplenie budovy obecného úradu. Taktiež bola
opakovane zaslaná žiadosť na Ministerstvo financií o dotáciu na
opravu a modernizáciu budovy obecného úradu. Obe žiadosti sú v
procese vyhodnocovania.

Prepoj ulíc

foto: P. Orolínová
foto: P. Orolínová

Po dlhom snažení a vysporiadavaní pozemkov sa obci podarilo dohodnúť na uvoľnení prepojenia ulíc Partizánska a Školská. Uvítali to
hlavne vodič na ulici Partizánskej, kde bol problém s otáčaním vozidiel.

Chodník na Michalskej

Po tom, čo obecné zastupiteľstvo schválilo peniaze na projektovú
dokumentáciu na chodník na ulici Michalskej, bola táto dokumentácia
vyhotovená. Projekt rieši komplexne bezpečnosť chodcov na hlavnej
ulici Michalská, v úseku od ulice Hviezdoslavova po Kukučínovu, ktorý
využívajú hlavne deti základnej a materskej školy. Okrem chodníka v
spomínanom úseku projekt ráta aj s dvoma nasvietenými priechodmi pre chodcov a doplnenie chodníka na ulici Školská, k areálu školy.
V súčasnosti sa vybavujú potrebné povolenia. Projektované náklady
na chodník sú vo výške 38,5 tisíc eur. OZ zatiaľ neschválilo výstavbu
tohto chodníka.

Chodník smerom na Kravany

Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na chodník a autobusovú zastávku na ulici SNP v smere na Kravany. Disponuje taktiež územným rozhodnutím. V súčasnosti sa zabezpečuje vydanie
stavebného povolenia. V tohtoročnom rozpočte však nie sú na túto
aktivitu vyčlenené finančné prostriedky.

Oficiálne odovzdanie telocvične do užívania po jej rekonštrukcii prebehlo 24. mája za účasti krajského predsedu SNS, ktorý je
zároveň aj podpredsedom Rady MŠVVŠ SR pre šport a predsedom
Slovenského zväzu Juda Jána Krišandu, okresného predsedu SNS
Patrika Františka, odborného zamestnanca Školského úradu vo Veľkom Slavkove Aleny Madzinovej, zástupcov spoločnosti Sagansport
ako zhotoviteľa stavby a pozvaných hostí. Všetkých zúčastnených
privítala v telocvični riaditeľka školy Daniela Vyšňová. Na úvod krátkeho programu vystúpili tancom žiaci školy, potom nasledoval príhovor
starostu obce Mariána Luhu a prestrihnutie stuhy. Po slávnostnom
otvorení žiaci ZŠ odohrali florbalový zápas.

Obnova povrchu multifunkčného ihriska

Z rokovania obecného zastupiteľstva

V januári tohto roku obec podala žiadosť na Slovenský futbalový
zväz o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu povrchu
multifunkčného ihriska v rámci projektu „Podpora rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry“. Podarilo sa nám získať financie
vo výške 10 tisíc eur. Celkové predbežné náklady na výmenu povrchu
sú však vyššie, preto obec zvyšnú časť nákladov bude musieť uhradiť
z rozpočtu. V súčasnosti čakáme na zmluvu zo SFZ. Rekonštrukciu
povrchu plánujeme realizovať počas letných prázdnin.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby pri vychádzke
odstraňovali exkrementy po svojich štvornohých miláčikoch.
Táto povinnosť vyplýva pre každého majiteľa psa zo zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov. Psí exkrement je zaradený v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže použiť odpadkové
koše umiestnené v blízkosti obecného úradu, zastávok alebo môže
použiť vlastné nádoby na komunálny odpad.
Psie exkrementy je nutné odstraňovať nielen z estetického
hľadiska, ale predovšetkým z hľadiska hygienického. Zabránime
tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa, že spoločnými silami si vybudujeme správne návyky, ktoré prispejú k lepšiemu a krajšiemu
prostrediu v našej obci.
• T. Havašová
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Na poslednom zasadnutí
25.4.2018 obecné zastupiteľstvo schválilo zámeny , prenájom a predaj obecných pozemkov ako
prípady hodné osobitného zreteľa občanom na základe ich žiadostí.
Okrem iného, schválilo aj výkup pozemkov na ulici Vodárenská, ktoré
sú v súkromnom vlastníctve a je potrebné ich vysporiadať pre realizáciu komunikácie a inžinierskych sietí. Schvaľovali sa aj viaceré úpravy rozpočtu, najvyššia položka bola na financovanie opatrovateľskej
služby, k tejto problematike bola vedená aj diskusia a zaoberali sa ňou
poslanci v komisii.
Najbližšie zasadanie Obecného zastupiteľstva bude
27. júna 2018.
Obec Spišské Bystré oznamuje, že od 25.5.2018 došlo k zmene
e-mailových adries:
starosta@spisskebystre.sk – starosta obce
prednosta@spisskebystre.sk – prednostka OcÚ
obec@spisskebystre.sk – sekretariát starostu
ekonom@spisskebystre.sk – ekonomické oddelenie a mzdy
matrika@spisskebystre.sk – evidencia obyvateľstva, osvedčenia
podpisov a listín, Matričný úrad
kultura@spisskebystre.sk – kultúrny referent
dane@spisskebystre.sk – dane a poplatky, pokladňa
tsp@spisskebystre.sk – terénna sociálna práca

• stranu pripravil OcÚ Spišské Bystré
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Pamätný strom

Tohto roku je to už sto rokov, čo
bola slávnostne zasadená pamätná lipa pred Hasičským skladom.
Realizátorom tejto myšlienky
bol správca školy pán František
Hagovský. Lipa bola zasadená
na počesť založenia Česko-Slovenskej republiky. Slávnosť sa
konala za veľkej účasti občanov.
Na lipe bola umiestnená tabuľka
s oznamom, že je to: „Strom slobody“ a pri akej príležitosti bola
lipa zasadená. Bolo by sa na túto
skutočnosť zabudlo, upozornil
ma nato pred rokmi Štefan Fábry
od Baránka.
Vnučka pána Hagovského, Marianna Diovčošová z Trnavy (jej
matku Elenu Hagovsku, našu
rodáčku, sobášil v Kubachoch
prezident Tiso), navštívila v
roku 2016 Kubachy, lipu odfotila a vyslovila prosbu, aby sa
lipa zachovala ako spomienka na jej starého otca, ktorý
pôsobil v Kubachoch 35 rokov.
Pán rechtor Hagovský výrazne
ovplyvnil myslenie našich ľudí
vo vzťahu ku prírode a výsadbe
stromov, najmä ovocných. Jeho

heslom bolo „Keď máš zeme čo
len piaď, keď nič iné - strom tam
saď!“ Dodnes ich nájdeme zasadených na záhumniach, alebo vo
dvoroch. V školskej ovocnej škôlke učil žiakov zo semena vysádzať
stromčeky, ošetrovať ich a o pár
rokov ponúkal občanom, aby si
ich zasadili. Postaral sa, aby na
ulici od ihriska hore až po dom
od Garčalky, bola pred každým
domom zasadená jabloň alebo
hruška. Stromy vyrástli, keď na
jar zakvitli, ulica vyzerala ako rozkvitnutá záhrada.
Spomínam si, keď sme chodili seno hrabať pre bujakov na
Gminské lúky a seno sa na rebriňákoch zvážalo do Pastyrni do
stodoly, viezli sme sa po tejto ulici
na naložených vozoch a s hrabľami sme si trhali jabĺčka. Ďalšiu vec
v tejto súvislosti chcem pripomenúť, keď som chodil do školy,
spolužiaci z Kravian a Vikartoviec
sa „pochválili,“ že po ceste zo
školy u nás chodia na jabĺčka. Keď
som sa pýtal prečo, povedali, že
u nich v dedine nemajú ovocné
stromy.
• P. Bukovinský

foto: A. Šramková

Lipy pri ihrisku, ktoré sú už odstránené, zasadil Ján Kubičko, kríž bol postavený a
vysvätený v roku 1934.Kríž posvätil pán farár Ján Dorník (1878-1936).

Z histórie včelárstva

Základná organizácia SZV SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Včelárske spolky sa združili a premenovali na Základné organizácie
(ďalej ZO). Včelári sa združovali podľa prírodných podmienok a dopravných spojov. V ZO bola výborná registrácia. Každý člen okrem
nacionálie, mal zapísaný rok a poradové číslo vstupu do ZO, povolanie
a číslo členského preukazu.

Dnešná ZO mala pri zakladaní 30 členov s 345 včelstvami. Združení
sú v nej včelári z obcí Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany, Spišské
Bystré a Hranovnice. Obce ležia v nadmorskej výške 900 – 610 m.
Vďaka sponzorom, ZO za tri roky získala celú audiovizuálnu techniku
aj prístroje na liečenie včiel.
• spracované podľa Mgr. B. Kuchtu

Okienko do starých matrík

Na území terajšieho okresu sú tri ZO: Poprad, Vysoké Tatry a 11.marca 2007 bola založená ZO Spišské Bystré, čím sa po 88 rokoch obnovila história včelárstva v tomto regióne. Hlavný podiel na obnove
organizácie má miestny učiteľ a dlhoročný tajomník ZO SZV Poprad
Bernard Kuchta Mgr. Na ustanovujúcej schôdzi do výboru boli tajnou
voľbou zvolení:
predseda: Ondrej Novotný - Hranovnica
tajomník: Bernard Kuchta , Mgr.- Sp. Bystré
pokladník: Marián Luha, Mgr.- Sp. Bystré
člen výboru: Ondrej Drevko - Vikartovce; Revaj Ján - Lipt. Teplička
kandidát náhradníka: Jozef Knežník

Úplne prvý záznam v kubašskej matrike zomretých je z 13.1.1706
o pohrebe Márie, vdovy po Tomášovi Jarošovi. Umrela vo veku 75
rokov.
Prvý záznam v kubašskej matrike zomretých o osobe s menom, ktoré
sa vyskytuje v Kubachoch aj dnes, je z 21.1.1706 o pohrebe Juraja
Teplického. Umrel vo veku 36 rokov.
-or-

Kontrolnú revíznu komisiu v zložení:

predseda: Dratva Bystrík, Ing. - Lipt. Teplička
členovia: Emil Fris – Sp. Bystré a Šimon Hudáč - Kravany

Za dôverníkov v obci:

Hranovnica: Ondrej Novotný
Kravany: Šimon Hudáč.
Liptovská Teplička: Ján Revaj
Spišské Bystré: Marián Luha, Mgr.
Vikartovce: Ondrej Drevko
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Futbalové okienko

Vo štvrtok 25.5.2018 sa uskutočnil na miestnom futbalovom ihrisku s podporou Podtatranského futbalového zväzu FK Poprad Tour.
Išlo o tréning našich detí prípravky U11 s trénermi z Popradu.
23.6.2018 sa plánuje turnaj prípravky U11 na futbalovom ihrisku za
účasti TJ Družstevník Spišské Bystré, FK Poprad, FAMT Prešov, Partrizán Bardejov, FK Spišská Nová Ves,FK Lendak a ďalšie dve mužstvá.
Týmto ste všetci srdečne pozvaní na tento turnaj. Príďte podporiť
naše mužstvo k dobrým výkonom proti silným súperom. • D. Barabas

“Plameniakom” sa darí aj doma

V predchádzajúcom vydaní
tohto spravodaja som spomínal,
že zimná príprava je pre Plameniakov – najmladších hasičov (do
16 rokov), veľmi dôležitá. Svoju
kondičku a vedomosti si mohli
preveriť na prvej súťaži v sezóne
- 14. apríla 2018.
V tento deň sme zorganizovali už
15.ročník súťaže mladých hasičov
s názvom „O putovný pohár
veliteľa DHZ Spišské Bystré. Všetky predchádzajúce ročníky sa pre
nepriaznivé počasie súťaže konali
v telocvični ZŠ. V tomto roku nám
počasie prialo a v krásnom, skoro
letnom počasí súťažiaci plnili
všetky disciplíny v multifunkčnom
areáli pri ZŠ.
Po slávnostnom nástupe privítal
hostí aj všetkých súťažiacich sta-

to bola prvá súťaž) obsadili dvanáste a štrnáste miesto.
Veľkým úspechom a radosťou
bolo prvé miesto chlapčenského
družstva. V doterajšej histórii
ešte naši chlapci nikdy nezískali
prvé miesto. O tento úspech sa
zaslúžili: Damián Petruľa, Tobiáš
Javorský, Róbert Gabrik, Samuel Szókovácz a Tamara Ilošvajová (podľa pravidiel hasičských
súťaží si v prípade potreby môžu
družstvá požičať jedného súťažiaceho z iného družstva)
Mladší chlapci obsadili pekné
ôsme miesto.
Všetky deti dostali občerstvenie
– párky a čaj, po súťaži sladkosti
na doplnenie energie.
Samozrejme víťazné družstvá
dostali aj pekné poháre.

Harabin vyhral nad Gašparovičom

Dňa 27.05.2018 organizoval Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré
v spolupráci s Podtatranským
stolnotenisovým zväzom Majstrovstvá
podtatranského
regiónu v stolnom tenise mužov.
Podujatie otvoril starosta obce
Marián Luha, ktorý privítal všetkých účastníkov.
Súťaže sa
zúčastnilo 37 hráčov z okresov
Stará Ľubovňa, Poprad a Levoča.
Zápasy prebiehali vo vynovenej
telocvični ZŠ s MŠ v Spišskom
Bystrom na ôsmich stoloch.
K zdarnému priebehu podujatia prispela aj dobrá organizácia
zo strany hlavného rozhodcu
Jozefa Záhradníka, jeho pomocníka Jozefa Teplického a
predsedu podtatranského stolnotenisového zväzu Daniela
Martinka. Podujatie navštívili aj
nečakaní hostia, ktorí v závere
odovzdali ceny víťazom. Boli
nimi Štefan Harabin, sudca najvyššieho súdu a bývalý predseda
Matice slovenskej Marián Tkáč
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rosta obce pán Marián Luha, veľa
športových úspechov poprial aj
člen prezídia DPO SR pán Marián
Rušin.
Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – dievčatá a chlapci.
Súťažiaci - 5-členné družstvá,
nie sú rozdelení do kategórií
Výsledky súťaže:
podľa veku, ale družstvám sa
Dvojhra jednotlivci
spočíta celkový vek súťažiacich
1. Matej Harabin
a podľa tabuľky sa určí, koľko
(Fortuna Kežmarok),
výhodových
bodov
družst2. Dávid Gašparovič
vu prináleží. Disciplíny na našej
(Javorinka Levoča),
súťaži sú: uzlová štafeta, štafeta
3. František Bednár
5x30m, štafeta dvojíc.
(STO Sp.Bystré),
Tohto roku súťažilo štrnásť
4. Tomáš Horák
družstiev dievčat a šestnásť
(Veterán Poprad)
družstiev chlapcov. Našu obec
reprezentovalo spolu päť 5-členŠtvorhra:
1. Harabin, Kovalčík (Fortuna Kež- ných družstiev.
Družstvo najstarších dievčat v
marok),
2.Bednár, Škyrta (STO Sp.Bystré), zložení Tamara Ilošvajová, Simona
3. Černický, Balog (Javorinka Michlíková, Emília Matonoková,
Daniela Brezinová, Dominika
Levoča),
Greňová obsadilo už po tretíkrát
4. Popadič, Horák (Veterán PP)
• J Šimonovič prvé miesto v tejto súťaži.
Mladšie dievčatá (pre niektoré
Pekný úspech na tomto podujatí
dosiahli aj hráči nášho stolnotenisového oddielu František Bednár a Peter Škyrta, ktorí skončli
v oboch súťažiach v prvej
štvorke.

Celkové poradie bolo:
dievčatá
1. DHZ Spišské Bystré I.
2. DHZ ZŠ Šuňava II.		
3. DHZ Batizovce I.		
chlapci:
1. DHZ Spišské Bystré I.
2. DHZ ZŠ Šuňava II.
3. DHZ Spišská Teplica I.
V ďalších týždňoch nás čaká
množstvo súťaží, musíme len dúfať, že deti nám zostanú verné a
prilákajú aj svojich kamarátov.
Za organizáciu súťaže patrí vďaka členom DHZ – P. Orolinovi,
Ľ. Králikovi, F. Teplickému, J. Vitkovi, F. Palgutovej, Gabrikovcom
a za výborné umiestnenie
trénerkám – pani Terézii Šifrovej
a Márii Ilošvajovej.
• F. Kundis
Už najbližšiu sobotu, 23. júna
si hasiči zmerajú sily po tme na
Nočnej súťaži v Kubašku.
Všetci ste pozvaní!

KULTÚRA

Bavilo ju skákať z okna a loziť po stromoch. Dnes píše pre deti
foto: P. Orolinová

Najobľúbenejšia súčasná autorka kníh pre deti a mládež,
Gabriela Futová,
besedovala
začiatkom apríla so žiakmi našej
základnej školy. Deti sa veľmi
tešili, pretože radi čítajú jej knihy.
Doteraz vydala 18 kníh, väčšinou pre prvý stupeň a tri knihy
pre druhý. Počas besedy pútavo
rozprávala o zážitkoch zo života a
písania, predstavila deťom svoje
knihy aj príbehy, ktoré ju viedli k
napísaniu. Porozprávala humorné
zážitky so svojimi zvieratkami,
ktorých má doma 29. Deti si pre
spisovateľku pripravili aj malé
prekvapenie, prednes úryvkov
autorkiných diel a krásne kresby
na privítanie. Nechýbal ani kopec
zvedavých otázok. Besedu sme
ukončili poďakovaním a samozrejme nechýbalo ani fotenie a
podpisovanie kníh, ktoré si deti
priniesli alebo kúpili.
Ak Vás zaujíma, čo sa deti najčastejšie pýtali a ako na otázky
odpovedala samotná autorka,
môžete si prečítať skrátený
úryvok z besedy.
Máte doma nejaké zvieratko?
Máme doma zverinec, ja som
zaťažená na zvieratá, mám ich
rada. Minule sme to s deťmi rátali.
Máme troch psov, šesť mačiek,
desať zajacov, päť sliepok, dvoch

kohútov, jednu sojku, jedného
gekona nočného, jednu korytnačku suchozemskú. Ja mám
prísny zákaz nosiť ďalšie zvieratá
domov, ale ešte by sme chceli indické bežce, sú to husi alebo
kačky, ktoré žerú slimákov bezdomovcov, slizniakov.
Rada ste chodila do školy?
Samozrejme, ale kvôli chlapcom,
nie kvôli učeniu.
Aká ste boli žiačka?
Na základnej škole som mala
čisté jednotky. Ja som bola taká
„poctivka“. Cez prestávky som
rada vystrájala a pamätám sa
napríklad, že keď som bola tretiačka, tak som dostala poznámku za naháňanie sa po záchodoch,
samozrejme s chlapcami. Priznám
sa, že som bola odmalička taký
chlapčenský pupok. Ja som nebola bežné dievča, pretože ja som
sa nehrávala veľmi s bábikami.
Mojou najobľúbenejšou hračkou
bolo auto na diaľkové ovládanie
a obľúbenou hračkou bol aj tank
na baterky, ktorý strieľal náboje a
hra s chlapcami na vojakov.
Ktorý predmet v škole ste
mala rada?
Mala som rada nemecký jazyk,
vďaka pani učiteľke. A nemala
som rada na druhom stupni fyziku a chémiu.

Od kedy píšete knihy?
Také ozajstné píšem od svojich
29-tich rokov. Vlastne knihu Moja
mama je bosorka som napísala v
roku 1999 a vyšla v roku 2000.
Aká je Vaša obľúbená kniha,
z tých čo ste napísali?
Mám srdcovku, aj keby som nemala mať, lebo tie knihy sú ako
moje deti. Ale mám srdcovku a to
len kvôli tomu, že tá kniha nie je
vymyslená. Je to knižka Štyri kosti
pre Flipra a je mojou srdcovkou
pretože, Fliper bol psík, ktorého
som dostala, ktorého som si vydrankala od mamy. A odohráva sa
v prostredí, kde som veľmi rada
chodila, objavujú sa tu postavy
ako mama, starí rodičia. Tak preto.
Keď ste bola malá, mali ste
obľúbeného spisovateľa?
Mala. Ottfrieda Preusslera a jeho
knihu Malá bosorka. Aj teraz ju
milujem. Ja som veľa čítala. Na
druhom stupni som fičala na
Whinetuovi.
Chceli by ste byť bosorkou?
Neviem. Ono je to.... .ja som v
istom zmysle bosorka, lebo som
zistila, že čo si vymyslím a veľmi
po tom túžim, takže sa mi to
všetko splní. Mne len stačí niečo
chcieť tak intenzívne a ja viem, že
to príde. Takže sa na to niekedy
veľmi spolieham.
Podľa čoho sa dá poznať dobrá kniha?
Väčšinou sa orientujem podľa autora. Dobrá kniha je taká, ktorá
vás osloví, a o ktorej potom
rozmýšľate a ktorá vám ostane v
pamäti a viete si ju aj po rokoch
vybaviť alebo pocit, ktorý vo vás
vzbudila. Pre každého človeka je
dobrá kniha niečo iné.
Máte nejakú rozpísanú knihu?
Mám dve a rozpísaný seriál.
Do časopisu Fifík píšem seriál
o nereálnej škole. Jeden je pre
staršie deti a jeden pre menšie.
Kde beriete nápady do svo-

jich kníh?
Kade tade. Ja som hrozne veľa
zažila, keď som bola malá, pretože som mala mamu, ktorá ma
viedla k samostatnosti. Mňa bavili
rôzne hlúposti. Bavilo ma skákať
z okna, loziť na stromy. Bavilo ma
uvelebiť sa v korune stromu. Rada
som “štrikovala” a robila som aj to,
že som vyliezla na strom a tam
som si “štrikovala” a katastrofa
bola, keď mi klbko spadlo. Rada
som sa so psami bavila. Rada som
sa motala po lese, poza dedinu.
Inšpiráciu beriem vlastne z toho,
že som mala veľa dovolené, a tak
som aj veľa zažila.
Ak máte čas venujete sa aj
niečomu inému ?
Venujem sa kadečomu. Tým,
že bývame na dedine, venujem
sa záhrade. Strašne rada sadím
stromy. A ešte mojou záľubou je
hrať sa s deťmi, so zvieratkami a
vymýšľať “blbiny”. Ja z každej hry
urobím takú, aby sme vystrájali.
Keď hrávame karty, tak ich hrávame na tresty. To sú také „haluzné“ úlohy. Už som tak raz pila
vodu z akvária.
Keď ste písala knihy, tak
ste ich prežívala? Alebo si
vymýšľala?
Niečo som prežila, niečo prežili iné deti alebo dospelí a niečo
je vymyslené. Ja keď tie príbehy píšem, tak ich prežívam. Keď
píšem niečo veselé, tak sa pri tom
smejem. Keď píšem, kde je hrdina
nahnevaný, tak aj ja som nahnevaná.
Máte v rodine okrem Vás aj
iných spisovateľov?
V takej vzdialenejšej áno, ale nie
sú to spisovatelia žeby vydávali
knihy. Ale jeden strýko pracoval v
rozhlase ako redaktor, takže je to
spojené s písaním.
Ako dlho píšete jednu knihu?
Podľa toho ako veľmi sa bojím
šéfredaktorky. Keď sa nebojím,
tak píšem aj rok a keď sa bojím
tak za dva mesiace. • P. Orolinová

foto: P. Orolinová
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HURÁ PRÁZDNINY!

Obecná knižnica pozýva deti a mládež

Pondelok

2.7.2018

na prázdninové popoludnie

od 15.30 -18.00h

Človeče
uhádni
Vek: 6+

Streda

4.7.2018

od 15.30-17.00h

Počúvaj a
kresli
Vek: 4+

Streda

11.7.2018 od 15.30-17.00h
Rozprávočky
(čítanie a vymýšľanie)
Vek: 7+

Pondelok
16.7.2018

od 15.30-18.00 h

Streda

18.7.2018

od 15.30 -18.00h

Tvorivé
dielne

Hry

Môj prázdninový príbeh
Milé deti, podeľte sa s nami o Vaše najzaujímavejšie zážitky z prázdnin. Napíšte, čo zaujímavé sa
Vám počas prázdnin prihodilo. Fotografia alebo kresba k príbehu poteší. Svoj prázdninový príbeh
môžete dať do škatule „Moje prázdniny“, ktorá bude umiestnená v knižnici do konca septembra. V
októbri si spoločne príbehy prečítame, vyberieme najzaujímavejší, ktorý odmeníme cenou. Neváhajte a píšte. Možno sa nám spolu podarí vytvoriť „Knihu z prázdnin“ plnú zážitkov.
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Otváracia doba:

2.7. - 18.7.: otvorená
(pondelok, streda od 15.30 h
do 18.00 h)
23.7. – 3.8.: ZATVORENÁ
od 6.8.2018: otvorená
(pondelok, streda od 15.30 h
do 18.00 h)

Vek: 5+

Vek: 8+

Výskum zahájený

Knižnica počas
letných prázdnin

Príchodom jari prišiel čas na
zahájenie výskumov v okolí obce,
zamerané na zabudnutú históriu
obce, ktorú poznáme z rozprávania starých a prastarých rodičov
a na históriu, o ktorej ani oni nevedeli .
Výskumy prebiehajú na základe
Dohody o spolupráci medzi
Prešovskou univerzitou, obecným
úradom, KVH Tatry a Baníckym
cechom horného spiša. Prvý
výskum s použitím laserového
skenera sa uskutočnil 14. apríla
a druhý s použitím georadaru
5.mája. Tieto dva výskumy boli
zamerané na staré sídla v okolí
našej obce. Výsledky budú známe
po spracovaní skenov terénu.
Na výskumoch sa podieľajú za
Prešovskú univerzitu RnDr. Š.
Koco PhD., Mgr. Ing. S. Slivková,
Mgr T. Pasternák, Mgr. M. Maxim,
za banícky cech PhDr. P. Roth PhD.
a za Kvh J. Jurčík. Organizátori
výskumov veria, že sa im podarí
ozrejmiť aj najstaršie dejiny vzniku našej obce ešte pred prvou
písomnou zmienkou pod názvom
Vila Cubach.
• J. Jurčík ml.

Aktivity v knižnici

Počas letných prázdnin v mesiaci júl bude v termíne od 2.7. do
18.7. (pondelky a stredy v čase od
15.30 do 18.00 hod.) prebiehať v
knižnici akcia pre deti a mládež
„Hurá prázdniny“.
Pozvaní sú nielen mladí čitatelia knižnice, ale aj všetky deti a
mládež z obce. Pripravené sú
spoločenské hry, CD rozprávky,
divadielko - výroba postavičiek
a spoločné hranie, čítanie rozprávok, tvorivé dielne, hádanky,
kvíz, kreslenie, tvorba rozprávky.
Neseďte doma, príďte zahnať
nudu, zabaviť sa a kreatívne vyžiť
do knižnice.
Tešíme sa na Vás!

Nové knihy do
knižnice

Fond na podporu umenia podporí sumou 1000 eur projekt
„Nové knihy do knižnice“, ktorý
sme podali v rámci výzvy Akvizícia knižníc.
V súčasnosti prebieha proces
dokladania potrebných potvrdení
k príprave zmluvy. Na nové knihy
sa môžete tešiť do konca roka
2018.

Tešíme sa z nových
čitateľov

Prváci z našej základnej školy sa
1.júna prišli zoznámiť s obecnou
knižnicou a získať informácie čo
je potrebné k tomu, aby sa mohli
stať čitateľmi knižnice a aké pravidlá platia pri výpožičkách.
Niektorí si domov odniesli aj
zápisné lístky, ktoré za čitateľov
do 15 rokov podpisujú rodičia.
Budeme radi, ak do knižnice
pribudnú noví čitatelia, hlavne
z radov najmladších žiakov.
Počas prázdnin je ideálny čas na
zdokonaľovanie čítania. Radi Vám
v tom pomôžeme, stačí si prísť
vybrať a požičať z množstva kníh.

ŠKOLSTVO

Florbal Krajské kolo SK ligy

Naši žiaci a žiačky sa zúčastnili Krajského kola SK ligy vo florbale v
spolupráci s TV JOJ. Pod vedením PaedDr. E. Bercela a Mgr. Ľ. Dudu sa
im podarilo vybojovať fantastické prvé miesta.

Deň Zeme

30.apríla 2018 sme pri príležitosti Dňa Zeme upravovali okolie školy,
siali zeleninu a kvety na políčko, sadili priesady kvetov a upratovali v
jedálni a pivnici. Okrem toho ešte prebiehali školenia o správnom triedení odpadu. Žiaci sa mohli otestovať v triedení a rozkladaní odpadu
v prírode, a tak sa možno naučiť niečo, čo ešte o odpade nevedeli. Za
usilovnosť a dobre vykonanú prácu patrí všetkým žiakom pochvala.

Exkurzia v Dolnom Kubíne

Naši žiaci sa pod vedením p. uč. Glevaňákovej a p. uč. Galisovej zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Dolnom Kubíne. Žiaci navštívili rodný dom Martina Kukučí4na, dozvedeli sa množstvo nových a zaujímavých informácií z jeho života a dokonca sa mohli odfotiť pri jeho
soche v nadživotnej veľkosti. V našom putovaní za históriou a novými
poznatkami sme navštívili aj Hviezdoslavovo múzeum, v ktorom sme
sa oboznámili so životom a dielami nášho slávneho spisovateľa Pavla
Országha Hviezdoslava. Toto náučné dopoludnie sme ukončili rozchodom a plní nových informácií sme sa vrátili späť do školy.

Deň matiek
Druhú májovú nedeľu už tradične celý svet vzdáva hold všetkým
mamám. Tento deň môžeme povedať našim mamkám ako veľmi ich
máme radi a poďakovať im za všetko, čo pre nás celý život robia.
Ináč to nebolo ani na našej škole a aj my sme si uctili a potešili naše
mamky. Spoločnými silami sme prichystali bohatý program, v ktorom
deti predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke prednosti. Tie
sa niesli celou telocvičňou a dojaté mamičky odmenili svoje ratolesti
veľkým potleskom.

Čitateľský maratón
„Knihy sú ako
dvere. Otvoríte
ich a vstúpite do
iného sveta.” Týmto
citátom sme začali
dnešný čitateľský
maratón, ktorého
cieľom bolo nielen
si zasúťažiť a vyhrať
pekné ceny, ale
najmä si prečítať
krásne poviedky a
takto vstúpiť do iného, rozprávkového
sveta. Žiaci z
rôznych ročníkov si
precvičili svoje vedomosti z gramatiky,
literatúry, čitateľskej
gramotnosti, ale
hlavne využili svoju
kreativitu a naučili sa spolupracovať pri plnení rôznych úloh. Naším
cieľom nebolo vyhrať, ale to, aby sa žiaci zúčastnili a spoločne sa
zabavili. No napriek tomu sme našli kráľovné aj kráľov Čitateľského
maratónu. Nimi sa stali Dominika Lopuchová, Júlia Nogová, Andrea
Gavurová a Daniel Sopko.

Škola v prírode
Aj tento rok
sa žiaci spolu so svojimi
pani učiteľkami
zúčastnili školy v
prírode. Spoločne
si užili bohatý
program, ktorý
bol pre nich počas
celého týždňa
pripravený. Rôzne
hry, športové aktivity, tancovačky,
či jazda na koni
- aj to sa dá zažiť
v škole v prírode.
Veríme, že si to
všetci patrične
užili a už sa tešia
na ďalší rok.

Slávik Slovenska

Slovenské ľudové piesne patria k jedným z najkrajších, a preto sme
radi, že ani naši žiaci ich nezavrhli a v takom hojnom počte sa zúčastnili školského kola súťaže Slávik Slovenska. Vypočuli sme si množstvo
krásnych ľudových piesní a vybrať víťazov bolo naozaj veľmi ťažké.

Detská športová olympiáda

6.6.2018 sa v areáli našej školy konala Detská športová olympiáda,
ktorej sa zúčastnilo 11 škôl (ZŠ Batizovce, ZŠ Hranovnica, ZŠ Spišský
Štvrtok, ZŠ Štrba, ZŠ s MŠ Jurské, ZŠ s MŠ Kravany, ZŠ s MŠ Liptovská Teplička, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Spišská Teplica, ZŠ s
MŠ Švábovce, ZŠ s MŠ Vikartovce) z nášho okresu. Aj keď to zrána
vyzeralo všelijako, nakoniec nám však počasie prialo a žiaci si zmerali svoje sily v mnohých olympijských disciplínach a spoločne si užili
krásne športové dopoludnie. V celkovom umiestnení sa na prvom
mieste umiestnila ZŠ s MŠ Spišská Teplica, na druhom mieste ZŠ s
MŠ Spišské Bystré a tretie miesto zaslúžene patrilo ZŠ s MŠ Kravany.

• V. Galisová, foto: archív ZŠ
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Utužovanie susedský vzťahov
foto: P. Orolinová

foto: P. Orolinová

Tohto roku sa konal štvrtý
ročník hviezdicového výstupu na
Kozí kameň, najvyšší vrch Kozích
chrbtov. V sobotu, 5. mája, sa ho
zúčastnili obyvatelia a niektorí
starostovia obcí Sp. Teplica,
Šuňava Vikartovce, Kravany a Sp.
Bystré. Mesto Poprad reprezentoval primátor mesta p. Švagerko.
Po krátkom občerstvení nechýbala ani slovenská hymna, ktorá
zaznela zo 120 hrdiel zúčastnených. Celá akcia sa niesla v
priateľskom duchu v príjemnom,
skoro letnom počasí. Našu obec
reprezentovali štyria občania.

Kopy odpadu
Dnešná doba konzumizmu je
poznačená veľkou produktivitou
odpadu a znečisťovaním prostredia. V rámci medzinárodného dňa
zeme obec zariadila rozmiestnenie šiestich veľkoobjemových
kontajnerov, ktoré mali slúžiť
občanom v rámci akcie Jarné
upratovanie obce 21. apríla. Kontajnery boli do ulíc rozvezené
už v piatok 20. apríla popoludní
a niektoré boli v priebehu pár
hodín úplne plné.
Možno Vás bude zaujímať, že
hmotnosť odpadu, ktorý ste umiestnili do šiestich kontajnerov,
bol takmer 15 ton. S poľutovaním
treba konštatovať, že kontajnery
boli zväčša zaplnené odpadom,
ktorý tam vôbec nepatril - ako
napríklad pneumatiky - a odpadom, ktorý patrí do komunálneho
odpadu alebo triedeného zberu.
Obec za odvoz tohto odpadu
na skládku zaplatila 460 eur a
zneškodnenie odpadu na skládke
stálo ďalších 550 eur.
Okrem toho bolo potrebné
pristaviť ďalší kontajner, do
ktorého malé obecné služby uSTRANA 8

miestnili odpad,
ktorý bol
uložený okolo
kontajnerov.
Do upratovania
obce sa okrem
turistov (stredná a staršia
generácia)
zapojil aj jeden
občan obce.
Mladšia generácia dala prednosť podpore
tejto akcie cez
sociálne siete.
Podarilo sa
vyzbierať odpad
z toku a brehov
potoka Bystrá
od kostola po
ulicu Hornádsku.
Do budúcna nám ostáva veriť, že
neostane len pri pasívnej podpore, ale sa zapojíme aj aktívne.
Dlhujeme to nášmu životnému
prostrediu, ktorému poslednú
dobu dochádza dych.

• text a foto: . P. Orolinová

Máj, máj, máj zelený,
pod oblôčkom sadený

foto: P. Orolinová

Takto sa spieva v jednej
piesni, ktorú si mládenci spievali
pri stavaní májov. I keď poslednú dobu je májov v dedine pod
oblôčkami pomenej, túto tradíciu
sa snažíme zachovať na Turíce
spoločne.
FS Rovienka aj tento rok - v sobotu 19. mája - pripravil stavanie
mája. Pre všetky dievčatá z obce
stojí pred obecným úradom statný máj.
Ženičky zo súboru vrcholec aj veniec ozdobili farebnými stuhami

a pokým sa chlapi aj so starostom
obce trochu potili pri osadení na
pripravené miesto, spríjemňovali im, aj zúčastneným občanom
túto chvíľu spevom.
Povzbudením bola aj účasť približne 60-tich občanov, ktorí
sa prišli pozrieť na stavanie
vysokého stromu.
Po zdarnej akcii nechýbalo symbolické občerstvenie, hudba,
spev a tanec.

• P. Orolinová

Zdravé leto
Leto je obdobím, kedy sa viac
staráme o svoje srdce. Spoločne
s tenkým črevom tvoria dvojicu. Vraví sa, že črevá sú druhý
mozog. Počas obeda, keď nám
svieti silné slnko, ukryme sa
do tieňa. Pime väčšie množstvo čistej vody, pomáha to aj
krvnému tlaku. Ak sa dá, tak sa
vyberme k vode na prechádzku do lesa. Pozorujme dianie
okolo, upokojme sa, veľmi to
pomáha srdcu.
V lete je veľa možností, preto si podľa chuti upravíme
jedálniček, použijeme v strave
ovocie či zeleninu. Jeme ryby,
orechy, cesnak, ovos, potraviny
s obsahom draslíka, selénu,
horčíka, pečivo s vlákninou . Z
bylín je dobrá šalvia, ďatelina,
oregano, lipové listy, nechtíkové
kvety. Nejedzme zemiaky, biele
pečivo či mlieko .
Pri nespavosti chodíme spať
pred 22.00 h. Pomôže tiež
kúpeľ zo 750g ovsených zŕn,
ktoré je potrebné rozdrviť,
zaliať 2 - 3l vody, variť 20 minút,
naliať do vane a dopustiť vodou.
Je to malá pomoc pre srdciarov
a Vám ostatným prajem pekné
slnečné leto.
• MZ

Nielen Kubašská voda, ale aj chodník

DIANIE

foto: M. Benko

foto: M. Benko

Tento článok nie je náhrada za lekársku
starostlivosť, ale môže slúžiť ako inšpirácia na využitie prírodných produktov pre
zdravie.

Plán akcií na
najbližšie mesiace
JÚN
23.

Jánske ohne a nočná
súťaž hasičov

JÚL
1.

Kvapka krvi

2.-18.

Hurá prázdniny

20.-21.

Východňar Summer
fest

AUGUST
11.

Súťaž hasičov “O
pohár starostu
obce”

25.

Kubašský festival s
Petrom Stašákom

26.

Oslavy výročia SNP

SEPTEMBER
8.

Deň zdravia
Beseda s Janou
Pronskou

28.-30.

Michalské farské dni

Kubašania sa môžu tešiť z
prvého náučného chodníka, ktorý
sme oficiálne otvorili v nedeľu
20. mája na konci ulice Školská
pri prvej tabuli symbolickým prestrihnutím šnúrok na turistických
topánkach. Tohto aktu sa ujal
starosta obce Marián Luha spolu s predsedom Urbariátu p.s.
Jozefom Havašom a podpredsedom Klubu slovenských turistov
Spišské Bystré Rastislavom Bednárom.
Starosta v úvodnom príhovore
ozrejmil zrod tejto myšlienky aj
samotné práce potrebné na jeho
vznik. Poďakoval všetkým, vďaka
ktorým bolo možné tento chod-

ník zrealizovať.
Potom nasledovala spoločná prehliadka Kubašského náučného
chodníka, na ktorej sa zúčastnilo
päťdesiat občanov a priaznivcov
turistiky. Nechýbali ani deti. Najmladší účastníci mali len 4 rôčky
a trasu zvládli perfektne. Počas
putovania z Prostedného hrbu
smerom na Zoty a Kubašok sme
sa spoločne pristavili pri šiestich hlavných tabuliach (história,
zvieratá, rastliny, vtáctvo, recyklácia, kolobeh vody), osviežili
sme sa vodou zo studničky, či
posedeli na veľkej lavici.
Na záver nedeľného popoludnia
dobre padla opekačka pri potoku

Kubašok v príjemnej priateľskej
atmosfére, ktorej
prialo aj
počasie. Prechádzka prírodou
bola inšpiratívna na nové nápady,
ako vylepšiť náučný chodník.
Trasa chodníka nie je náročná, je
vhodná na spoločnú rodinnú prechádzku. Ak ste sa nezúčastnili
tejto oficiálne prechádzky, určite
využite túto možnosť a vykročte
na Kubašský náučný chodník.
Možno vám tiež napadne ako ho
vylepšiť.
Na chodníku určite nezablúdite,
na rázcestiach sú umiestnené
smerovníky. Nezabúdajte však na
ochranu prírody.

• P. Orolinová

STRANA 9

Deti slávili svoj deň

Nedeľné popoludnie 3. júna foto: P. Orolinová
patrilo v našej obci deťom.
Obec v spolupráci so ZŠ s MŠ a
chovateľmi, pripravila pre deti
program. Spoločne sme oslávili
medzinárodný Deň detí tak, ako
sa patrí. Boli pripravené zábavné
súťažné disciplíny, maľovanie na
tvár, nechýbala ani cukrová vata,
balóny a sladkosti. Okrem toho si
deti mohli pozrieť domáce zvieratká – holuby, hydinu a králiky v
„mini zoo“, ktorú zabezpečili členovia Základnej organizácie drobnochovateľov z našej obce. Malí
maškrtníci si pochutili na sladkom medíku od chovateľov včiel
a pozorovali usilovné včielky v
ukážkovom úli. Súťažné kartičky,
ktoré deti dostali pri vstupe do
telocvične, si mohli po absolvovaní súťaží vymeniť za zmrzlinu.
Hlavným bodom programu bolo vystúpenie obľúbenej Dorotky z
Fidorkova, ktorá si pre deti pripravila príbeh o tom, ako bola na ňu
ponosa. Dorotka na záver vystúpenia roztancovala nielen deti, ale aj
ich rodičov. Bodkou za celým programom bolo vypustenie holubov
z rúk detí. Aj keď nás v začiatkoch akcie počasie trochu sklamalo a
program musel prebiehať v telocvični, milo nás prekvapila účasť detí
aj rodičov. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli osláviť sviatok všetkých
detí. Dúfame, že ste sa cítili príjemne, odniesli si pekné spomienky a
kopec dobrej nálady.
• P. Orolinová

Májové smeče

Súťaž v kosení

Tohtoročný 20.ročník Kubašského festivalu s Petrom Stašákom,
na ktorý Vás srdečne pozývame 25. augusta, odštartujeme
súťažou v kosení ručnou kosou. Chceme zachovať túto súťaž,
ktorú sme začali realizovať pred dvoma rokmi. Prosíme preto
záujemcov, dospelých aj deti, ktorí si chcú zasúťažiť, aby sa
prihlásili osobne na obecnom úrade alebo mailom na: kultura@
spisskebystre.sk najneskôr do 20. augusta. Pri prihlásení sa
je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu a vek.

Kubašská tržnica
Milí
Kubašania, ak sa
venujete
remeselnej výrobe
a ručným
prácam
a chceli by ste svoje výrobky prezentovať v „Malej Kubašskej
tržnici“ počas Kubašského festivalu s Petrom Stašákom, prihláste sa prosím najneskôr do konca júna telefonicky alebo
mailom na obecný úrad v Spišskom Bystrom.
foto: P. Orolinová

foto: P. Orolinová

Do druhého ročníka volejbalového turnaja, ktorý organizovala ZŠ s
MŠ v spolupráci s obcou pre miestne organizácie a občianske združenia sa zapojilo šesť družstiev. Hre nechýbala súťaživosť, no nebolo
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a zahrať si. Hráči si mohli vychutnať
hru na novej palubovke.
• P. Orolinová
Budeme radi ak sa zapojíte do tvorby spravodaja
a svojimi príspevkami obohatíte jeho obsah.
Články môžete posielať do 30. augusta 2018 na:
spravodaj.sp.b@gmail.com

V nedeľu 17. júna sme na obecnom úrade privítali našich najmenších
občanov: Miriam Riedl, Timeu Guziovú, Mateja Drevka, Mariána Zemana, Jána Petruľu a Veroniku Dominikovú. Deťom aj rodičom prajeme
veľa zdravia a lásky.
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