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Jubilejný Kubašský festival
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Niekedy stačí len myšlienka,
či nápad, ktorý nadchne ľudí
a stane sa z nej niekoľkoročná
tradícia. Práve pred 20-timi rokmi
sa zrodila myšlienka usporiadať
vystúpenie nášho rodáka, speváka Petra Stašáka na pôde rodnej
obce, v hlave jeho sestry Janky
Slowinskej Stašákovej. Asi nik vtedy nepredpokladal, že tento ná-

pad sa tak úspešne ujme nielen
medzi obyvateľmi obce, ale aj
ľuďmi zo širokého okolia, ktorí sa
každoročne poslednú augustovú
sobotu prídu zabaviť a započúvať
do obľúbených piesní Petra a
jeho hostí.
Na dvadsiatom ročníku Kubašského festivalu s Petrom Stašákom, ktorý finančne podporil

z rozpočtu Prešovský samosprávny kraj, sa nielen oslavovalo,
spievalo, hralo, ale aj spomínalo
na jeho začiatky a prvé vystúpenie na pódiu z lešenárskych trubiek.
Tohtoročný festival už po
tretíkrát odštartovala súťaž v
kosení a hrabaní trávy. Súťažilo sa
v piatich kategóriách, do ktorých

sa celkovo prihlásilo 23 súťažiacich. Hlavným rozhodcom bol
Lukáš Janoška, známy organizátor koseckej súťaže a etno
kurzov v Pohorelej. Hodnotila sa nielen rýchlosť koscov a
hrabačiek, ale aj kvalita kosenia a
hrabania.

(pokračovanie článku na str. 5)
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Komunálne voľby 2018
Voľby do orgánov samosprávy
obce sa budú konať v sobotu 10.
novembra 2018 v čase od 7.00
h do 22.00 h. Voliť si budeme
starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Právo voliť majú
obyvatelia obce, ktorí majú v obci
trvalý pobyt a najneskôr v deň
konania volieb dovŕšili 18 rokov.
Volič môže voliť vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname je zapísaný a je povinný preukázať sa
platným občianskym preukazom

Zateplenie úradu sa už realizuje

alebo dokladom o pobyte pre
cudzinca. Volič obdrží dva hlasovacie lístky – pre voľby do
obecného zastupiteľstva a pre
voľby starostu obce. Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov
volič zakrúžkuje maximálne 9
kandidátov. Na hlasovacom lístku
pre starostu len jedného kandidáta.
V obci budú dva volebné okrsky
a dve volebné miestnosti a to v
budove obecného úradu:

Volebný
okrsok

Volebná
miestnosť

Zoznam ulíc zaradených
do volebného okrsku

1

zasadačka

Partizánska, SNP, Hornádska, Jána
Lačeka, Vodárenská, Pod lesom

2

kancelária

Cintorínska, Hviezdoslavova, Kukučínova, Školská, Slnečná, Krátka, Kamenec,
Družstevná, Michalská

V minulom čísle sme informovali, že obec opätovne podala
žiadosť o poskytnutie dotácie na
zateplenie obecného úradu. To o
čom sa rozprávalo niekoľko rokov
sa teraz stáva realitou.
18. júna obec prijala oznámenie
o schválení dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 vo

výške 166 856 eur, spoluúčasť
obce je 8 781,90 eur.
Po zabezpečení ďalších nevyhnutných formalít a procese
verejného obstarávania na zhotoviteľa so stavebnými prácami
bolo začaté koncom júla. Podľa
zmluvy o dielo je doba realizácie
3 mesiace.
• K. Horáková

Ihrisko v novom šate

Aktuálne informácie o kandidátoch na starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva nájdete na úradnej tabuli pred obecným
úradom a na webovom sídle obce.
• P. Orolínová

Zmena vývozu separovaného odpadu
Od 1. augusta 2018 došlo v
obci k zmene vývozov jednotlivých vyseparovaných komodít
odpadu. Znížil sa počet vývozov
z dôvodu prepočtu štandardov
triedeného zberu podľa príslušnej
vyhlášky MŽP SR. Výpočet, na
základe ktorého došlo k zmene,
zohľadňuje množstvo vyzbieranej zložky odpadu za predchádzajúci rok, ako aj počet
obyvateľov obce. Na základe
toho boli stanovené minimálne
štandardy zberu na jedného obyvateľa obce v kalendárnom roku.
Aj z tohto dôvodu je nutné pristupovať k separovaniu odpadu
zodpovedne a do vriec a nádob

na separovaný odpad vkladať len
to, čo tam podľa rozpisu patrí.
Taktiež je potrebné plastové
fľaše a plechovky od nápojov a
VKM obaly od mlieka vkladať do
vriec a nádob po ich stlačení.
Takýmto spôsobom sa ich do vreca zmestí viac.
V prípade, že zamestnanci
spoločnosti Brantner, ktorá zabezpečuje odvoz triedeného
odpadu zistia, že vo vreciach sa
nachádza odpad, ktorý tam nepatrí, sú oprávnení takýto odpad
neprevziať na odvoz. Aj z tohto
dôvodu zodpovední zamestnanci
opätovne apelujú na zodpovedné
triedenie odpadu. • P. Orolínová

Kalendár triedeného zberu 2018
7

September

14
12

Október

19
9

November

30
7

December
Plasty, VKM, Kov
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Ihrisko s umelou trávou, ktoré
sa nachádza v areáli základnej
školy, je už od konca júla opäť
plne využiteľné po tom, čo vďaka finančným prostriedkom z
rozpočtu MŠVVŠ SR získaných
prostredníctvom spolupráce so
SFZ bolo zrekonštruované. Práce
si vyžiadali odstránenie poškode-

ného
povrchu,
vyrovnanie
terénu, opravu drenážneho systému a montáž umelého trávnika.
Veríme, že rekonštrukcia splnila
svoj účel a ihrisko bude slúžiť rozvoju športu v obci a zodpovedným používaním bude tento účel
plniť čo najdlhšie. • P. Orolínová

Dlhé čakanie unavuje
Keďže obec nemôže všetky
aktivity realizovať z vlastného
rozpočtu, musí čakať na vhodné výzvy ministerstiev, aby sme
využili možnosť čerpať financie
zo štátneho rozpočtu a eurofondov. Proces schvaľovania je však
pomerne zdĺhavý a aj keď obec
dostala informáciu o schválení,
začiatok výstavby je ešte ďaleko. Vyžaduje to množstvo „papierovačiek“, dodržania legislatívnych procesov pri výbere
dodávateľov a najmä rôzne niekoľkoúrovňové kontroly každej
činnosti, súvisiacej s danou investíciou. Napríklad schvaľovanie

žiadosti na modernizáciu učební
základnej školy trvalo viac ako
jeden rok. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prístavby a nadstavby
materskej školy a kontrola verejného obstarávania na zateplenie
hasičskej zbrojnice. Sú to neviditeľné procesy, ktorými musíme
prejsť, aby o niekoľko mesiacov
boli viditeľné výsledky. Obec tieto
zdĺhavé konania a lehoty nemôže
skrátiť, ale ak chceme čerpať z
týchto zdrojov, musíme byť trpezliví. Aj pri zateplení obecného
úradu sa potvrdilo, že „trpezlivosť

ruže prináša“.

• K. Horáková

Stopy histórie v obci
Stopy histórie je projekt, vďaka
ktorému má v obci Spišské Bystré
vzniknúť nový turisticko-náučný
chodník v lokalite nad pílou.
Finančné prostriedky sa podarilo získať od Karpatskej nadácie z
fondu Karpatskej vandrovky.
Na projekte spolupracuje KVH

Tatry, obec Spišské Bystré, Urbariát, p.s. a občianske združenia
pôsobiace v obci.
Chodník povedie náročným, no
pekným terénom. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak po novom
chodníku sa budeme môcť prejsť
v polovici novembra 2018. • PO
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Z histórie včelárstva - choroby včiel a ošetrovanie

Hornádska kotlina s masívnym
výbežkom Nízkych Tatier - Kozími
chrbtami s dlhým úzkym výbežkom – Vikartovskou priekopou
a dolina Čierneho Váhu je bohatá na flóru, ale aj na škodcov
z fauny - medveďa hnedého.
Včelári majú svoje včelstvá umiestnené viac v intraviláne obcí.
Medzi najväčších včelárov v
regióne ZO patria: Griger Ondrej,
Šimonovič Jozef, Zelina Ján, Svitaň Juraj, Zeman Jozef, Polovka
Jozef, Kuchta Bernard.
V rokoch 1987 – 1990 nastáva
zhoršenie zdravotného stavu
včelstiev – včely odpovedali
všeobecne na zhoršenie životného prostredia a uvoľnenie
disciplíny včelárov vôbec. Nik nehľadal príčiny úhynu včelstiev v
predchádzajúcich rokoch. Včelári
zo Sp. Teplice včelí mor písomne
hlásili veterinárnej správe už roku
1972. ŠVS v rokoch 1980 - 1982
chorobu diagnostikovala len ako
hnilobu včelieho plodu. Neprijali
sa však žiadne opatrenia. V minulosti, keď prišli choroby, včelári
sa dohodli a rozdelili si doliny,
do ktorých rozviezli svoje včelstvá. Komu včely prežili, vrátil
sa do obce. Po nástupe Bernarda Kuchtu do funkcie tajomníka v ZO Poprad, boli nariadené
veterinárne prehliadky včiel.
Najväčšie ohnisko moru včelieho plodu bolo v Novej Lesnej.

Druhým najväčším ohniskom bola
Hranovnica (kde nariadenej prehliadke včelári neboli ústretoví).
Včelárom v Hranovnici štát vyplatil približne 700 000 Sk. Tretím
veľkým ohniskom bola Liptovská
Teplička v doline okolo Čierneho Váhu (výborná lokalita pre
kočovníkov). Za utratené včelstvá štát včelárom v okrese vyplatil približne 2,5 mil. Sk. Včelári
svoje stavy obnovili. Dnes sú
prehliadky štátom platené, niektorí AÚVS nekonajú vždy podľa
nariadenia. Uznanie patrí Jánovi
Zelinovi v Kravanoch, kde ako
miestny dôverník udržal z celej
Hornádskej doliny obec Kravany bez moru včelieho plodu.
Obetavým dôverníkom je aj Ján
Revaj z Liptovskej Tepličky, ktorý
vlastne obnovil včelárstvo v obci.
Roku 1989 na včelíne p. Mgr.
Bernarda Kuchtu bola hodnotná
prednáška s praktickou ukážkou
na tému „Ošetrovanie včelstiev
proti Varoáze“. Prednášal doc.
MVDr. Ján Hanko z Vysokej školy
veterinárnej Košice za účasti asi
70 členov.
V auguste 1990 miestny obvod
Sp. Bystré pod vedením p.Kuchtu
pripravil pre okres Poprad včelársku nedeľu s občerstvením v
Kubašku. Zúčastnilo sa približne
150 členov z celého okresu. Prednášku zameranú na chov včiel
mal Mgr. Miroslav Staško z Košíc.

Pri včelárskej nedeli pomáhali
Budaj František, Fris Emil, Vitko
Ján, Kundis František, Knežník
Jozef 522, Šimonovič Jozef,
Orolín Jozef ml., Olexa Pavol,
B. Kuchta ml., Harhovský Michal, Uhrín Pavol, Havaš Štefan,
Kubov Antón, Krajč Vladimír,
zdravotník Dr. Štanzel Ján – člen
ZO. Aj nevčelárska verejnosť si
najviac pochutnala na dobrom
guľáši pripraveným Jozefom Šimonovičom.
V roku 2005 chemickým ošetrením repky olejnej za plného
kvetu a letu včiel pri teplote
230 C boli včelárom dňa 23. mája
poškodené včely, uhynuli lietavky.
Situácia sa opakovala 17.6.2012,
kedy sa pri postreku letnej repky
olejnej použila zmes Mospilan 20
SP-Insekticid, Biscaya 240 OD -

Insekticid, Dam - Dusikaté hnojivo, KAISO SORBIE - nebezpečný
pre včely a iný opeľovací hmyz.
ZO sa zapájala do činnosti v obci.
Uskutočnili sa dve výstavy so
včelárskou tematikou s bohatou
účasťou záujemcov o včelárstvo, dve včelárske nedele a tiež
besedy so žiakmi ZŠ Sp. Bystré a
Poprad, Dostojevského ul.
ZO si ešte stále hľadá svoju tvar
a miesto medzi 148 ZO na Slovensku.

Fábry, Michal Šeliga, Štefan Vitko,
Michal Brezina, Juro Urban a Ján
Bendík.
Napriek tomu, že štrajkujúci
dosiahli iba čiastočné splnenie
svojich požiadaviek, (napríklad
zvýšenie o 32 % a hlavne zrušenie príspevku do “Kassakonta”),

predsa predstavuje významnú
kapitolu v dejinách obcí ležiacich na hornom toku Hornádu a
poukazuje na životné podmienky
občanov týchto obcí tesne pred
vypuknutím druhej svetovej vojny.

• Spracoval Mgr. Bernard Kuchta,
učiteľ včelárstva v roku 2005
V súčasnosti je včelárstvo v
obci na vzostupe, venuje sa mu
čoraz viac ľudí. Včelári, ktorí sú
združení v ZO SZV reprezentujú
obec i svoju záľubu včelárenia na
rôznych podujatiach.

Výročie štrajku povozníkov
Povozníctvo, v našich pomeroch skôr známe pod názvom
„furmanstvo, či furmanka“ ako
remeslo evidujeme už od polovice 13. storočia. Slúžilo na obojsmerný presun tovarov a presadilo sa hlavne pri preprave v oblasti
baníctva, či v našich podmienkach pri prevoze dreva. Tak tomu
bolo aj pri zásobovaní píly firmy
Gleisinger v Hranovnici drevom z
okolitých obcí, ku ktorým patrili predovšetkým
Hranovnica,
Kubachy, Kravjany, Vikartovce a
Vernár.
V septembri 1937 vznikol mzdový
spor medzi povozníkmi, ktorí
zvážali na pílu drevo a firmou.
Povozníci žiadali 40% zvýšenie odmien za prácu a zrušenie
odvodov zo zárobku na tzv. „Kassakonto“, z ktorého sa mala vyplácať prípadná škoda, ak by ju
niektorý povozník utrpel. Firma
bola ochotná zvýšiť iba o 20%.
Keď sprostredkujúca misia nara-

zila na odpor vedenia firmy, začali
25.10.1937 pracovníci štrajk. Jednotlivé obce zastupovali títo robotníci: Kubachy – Štefan Fábry,
Ján Lopúch, Štefan Vitko a Pavol
Bendík, Kravany - Ján Hronec a
Ján Tala Pavličko, Hranovnica –
Ján Raček a Martin Kolba, Spišská
Teplica - Jozef Durkot a Jozef
Jamnický. Štrajk mal dramatický
priebeh (postupne sa ho zúčastnilo 250-300 osôb), pri ktorom
sa vyskytlo aj fyzické napadnutie
osôb, ktoré sa nechceli štrajku
zúčastniť. Hlavným strediskom
štrajku bola obec Kubachy. Obyvatelia Kubách mohli zabrániť
povozníkom, ktorí sa nezapojili do štrajku v prechode do
Hranovnice. Po viacerých jednaniach bol 27.11.1937 štrajk
ukončený a začali všetci pracovať, aj keď nedosiahli všetko,
čo požadovali. Za štrajkujúcich
záverečnú dohodu podpísali títo
občania Kubách a Kravjan: Štefan

• P. Roth

Okienko do starých matrík
Dve zaujímavosti z kubašskej matriky zomretých:
22.5.1707 sa uvádza, že umrel Michal Repka vo veku 140 rokov

Podľa druhého záznamu z 1.9.1712 umrela Zuzana, vdova po K…
(nečitateľné) vo veku 120 rokov
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Z denníka futbalového trénera
foto: M. Ujčík

Rok 2018 z pohľadu našich „malých“ futbalistov U11 vyznel úspešne. Pozitívne hodnotím, že do
našej futbalovej rodiny pribudlo
jedenásť dievčat.
Počas jarných mesiacov sme
trápili našich súperov každú sobotu v telocvični. Na pozvanie FK
Poprad odohrali naši chlapci turnaj v športovej hale. Apríl sa niesol v znamení McDonald´s cup.
Ďalším krokom spolupráce s FK
Poprad bol „FK Poprad TOUR“ na
našom ihrisku v máji. Jún preveril
chlapcov a dievčatá vo futbalových zručnostiach na „letnom
turnaji prípraviek“, kde na naše
ihrisko pricestovali aj Vranov nad
Topľou, Partizán Bardejov, FAMT
Prešov, FK Poprad, NOVES Sp. N.
Ves, FK Lendak, FK Hrabušice.
Počas prvého týždňa letných
prázdnin nás zocelilo sústredenie
v Poráči. Po jeho skončení sme
vyhrali turnaj desiatich mužstiev

foto: archív DHZ

v Letanovciach. August, čo sa
týka tréningov, bol dosť náročný.
Vzhľadom na to, že týždenne
hráči zažívali osem tréningových jednotiek (2x denne 4 dni
v týždni). Na konci tréningových
procesov bola pripravená regenerácia v nádhernej prírode v
Gánovciach. Posledné dni prázdnin sme si zmerali sily v Českej
republike. Prvým školským mesiacom nám začali štyri ligové turnaje. Október a november budú
v znamení víkendových zápasov
a trénovania v telocvični. V decembri nás čaká príprava na „Turnaj futbalových nádejí“, ktorý sa
odohrá 15.-16. decembra 2018 v
zrekonštruovanej telocvični ZŠ s
MŠ v Spišskom Bystrom.
Futbal nás baví, tak sa príďte aj
vy zabaviť a podporiť nás. Ďakujem vám chlapci a dievčatá z OFK
Spišské Bystré.

• M. Ujčík (tréner U 11)

Pomôžme spoločne futbalu
Neváhajte a podporte svojim hlasom v internetom hlasovaní
našich futbalistov, ktorí sa zapojili do projektu Gesto pre mesto
od Raiffeisen banky. Prostredníctvom projektu „Prerábka šatní
pre hráčov klubu“ sa snažia získať financie na skvalitnenie podmienok pre hráčov a takto ich motivovať.
Hlasujte do 30. septembra 2018 na:
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/presovsky-kraj/2933.

Odkaz na stránku pre hlasovanie nájdete aj na webovej stránke
obce a facebooku. Financie získa projekt s najväčším počtom
hlasov. Preto hlasujme všetci a pomôžme futbalu.
Ďakujeme za každý hlas. OFK 1934 Spišské Bystré

Klub zmenil názov
Dňom 6.7.2018 sa zmenil po
56 rokoch názov klubu z TJ
Družstevník Spišské Bystré na
OFK 1934 Spišské Bystré (Obecný
futbalový klub, 1934 rok vzniku).
Sme radi, že k nám prišiel pomôcť
nový člen výboru Radovan Kolbaský a privítali by sme, ak by sa
ešte niekto našiel a chcel pomôcť
futbalu a celkovo športu v obci a
to hlavne v rámci prípravky detí U11 a starších žiakov U15, lebo
STRANA 4

Tatra opäť doma

budúcnosť futbalu v obci záleží
na mládeži.
Ak by chcel niekto pomôcť v
rámci dopravy detí na turnaje a
zápasy, veľmi by nám tým pomohol. Kontaktovať môžete predsedu klubu alebo ktoréhokoľvek
člena výboru OFK.
Ďalej sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí venovali 2% dane
v prospech OFK a všetkým sponzorom. ĎAKUJEME • D. Barabas

Po dlhom čakaní sme sa v júli
konečne dočkali. Doručili nám pozvánku, aby sme si prišli prevziať
hasičské vozidlo TATRA 148 CAS 32,
ktoré bolo po repase, teda po generálke. 3. júla 2018 spolu s pánom
starostom Mariánom Luhom sme sa
zúčastnili slávnostného odovzdávania opravených áut v Prešove. Po
krátkej slávnosti a prejavoch som
prevzal klúče od ministerky vnútra
SR Denisy Sakovej. Ku gratulácii
k novému autu sa pridal aj generál pán Nejedlý a riaditeľ HaZZ
Prešovského kraja pán Goliáš. Myslím, že sme sa až príliš tešili na novú
cisternu, pretože na spiatočnej
ceste, tesne pred Popradom nastal menší technický problém. V cisterne prudko klesol tlak oleja, a tak
sa zadrel motor. Týždeň potom sme
s pánom starostom obdržali ďalšiu
pozvánku, ale tentokrát do závodu
v Liptovskom Hrádku, kde sme si
prevzali znovuopravenú cisternu
TATRA 148. Od 11. 7. 2018 je toto
vozidlo súčasťou výbavy nášho
DHZO. Strojníci boli oboznámení
s technikou jazdy, tiež skontrolovali celkový stav vozidla.
Členovia zásahovej jednotky si
pozorne pozreli uloženie technických prostriedkov v cisterne.
Všetci dúfame, že nebudeme
musieť toto vozidlo často
používať na likvidáciu požiarov,
radšej na ukážky hasenia.
Keď vyšlo predošlé číslo Kubašského
spravodaja,
Podtatranská hasičská liga sa len
začínala, teraz súťaže stále bežia,
súťaženie starších hasičov končí
v septembri, naši najmenší majú
súťaže až do novembra. V Spišskom Bystrom sme organizovali
súťaž 11. augusta, kde sa dospelí a dorastenci snažili v XXIX.
ročníku získať Pohár starostu ob-

ce Spišské Bystré. Dopoludnia
pred touto súťažou sme ešte organizovali súťaž mladých hasičov
v požiarnom útoku o Putovný
pohár Hornádskej doliny. Súťaže
sa zúčastnilo šesť družstiev
chlapcov. Zvíťazila Hranovnica, druhé boli Kravany a potom
Spišský Štiavnik, naši chlapci obsadili štvrté miesto. U dievčat
zvíťazil Spišský Štiavnik a druhé
miesto obsadili naše dievčatá –
najmladšie súťažiace v ročníku.
Po dvanástej sa začala hlavná
súťaž dospelých, na ktorej sa
behá na dva pokusy, čo znamená,
že družstvo má možnosť zlepšiť
si svoj výkon. Súťaže sa zúčastnilo sedemnásť družstiev v šiestich
kategoriách. V mužskej kategórii
zvíťazilo domáce družstvo mužov
s časom 16,38s. Naše ženy sa tešili z víťazstva tiež s časom 23,01s.
V kategórii mužov nad 35 rokov
si získalo prvenstvo družstvo mužov zo Šuňavy a u žien nad 35
rokov alebo - ako ich my voláme
- u mamičiek, boli prvé Batizovce,
naše mamičky boli tesne za nimi
s časom 27,96s. V kategórii dorasteniek a dorastencov sa pýšili
pohárom dorastenci z Batizoviec
a dorastenky zo Spišskej Soboty a
naše „bábovky“ (dorastenky) boli
druhé s časom 27,74s. Napriek
celodennému dažďu sa nám táto
akcia vydarila. Mrzí nás slabý záujem občanov obce. Ak nechcú
prísť kvôli súťaži, mohli by prísť
podporiť vlastné dcéry, synov,
vnukov, vnučky, netere, synovcov alebo iných príbuzných, ktorí
sa zúčastnili na súťaži. Dúfame,
že v budúcom roku bude účasť
publika väčšia, pretože to bude
už tridsaty ročník súťaže o pohár
starostu obce.

• F. Kundis

KULTÚRA

Jubilejný Kubašský festival
(pokračovanie zo str. 1)

V kosení sa v kategórii mužov do
60 rokov na 3. mieste umiestnil domáci Pavol Jurčo, druhý
skončil Ján Mešťan a prvé miesto
patrilo opäť Kubašanovi Marekovi Jurčovi s časom 1:43. Ten na
tohtoročnej súťaži v kosení v Pohorelej reprezentoval našu obec
a obsadil druhú priečku. Zahanbiť
sa nedali svojou zručnosťou ani
chlapi v kategórii nad 60 rokov,
kde krásne tretie miesto získal
Jozef Kubičko a druhá priečka
patrila Pavlovi Bukovinskému,
obaja domáci. S časom 2:25
skončil v tejto kategórii cezpoľný
súťažiaci Milan Kamenský. Kosenie ručnou kosou oslovilo aj ženy.
Kým do minuloročnej súťaže sa
zapojila len jedna, v tomto roku
sa prihlásili štyri Kubašanky. Na
treťom mieste sa umiestnila Veronika Suráková, druhé miesto
patrilo Agnese Orolinovej a prvá
s časom 2:51 bola Viera Jurčová.
Ani detské kategórie do 13 a nad
13 rokov neostali bez víťazov. Prvé priečky v oboch získali jediní
prihlásení, bratia Tomáš a Lukáš
Kiktovci. V súťaži hrabačiek bojovali štyri ženy. Tretie miesto obsadila Magdaléna Marková, druhé
Monika Bendíková a prvé získala
Justína Orolinová s časom 3:35.
Po súťaži pokračoval program v
areáli vystúpením folklórnej skupiny Kravianec zo susednej obce
a po ňom nasledovalo vyhlásenie
víťazov súťaže v kosení a hrabaní. Z rúk starostu obce Mariána
Luhu a rozhodcu Lukáša Janošku
si vecné ceny, diplomy a medaily prevzali všetci víťazi súťaže v
kosení a hrabaní.
Jubilejný ročník festivalu bol
príležitosťou na oficiálne predstavenie loga obce samotným
autorom víťazného návrhu, o
ktorom rozhodli obyvatelia obce
aj porota v roku 2017. Mladý architekt Miroslav Beličák prijal pozvanie, osobne vysvetlil symboliku
loga a spolu so starostom odhalili
logo obce.
Hlavný kultúrny program otvoril
starosta obce spolu s Petrom
Stašákom. Hneď v jeho úvode
sa predstavil ľudovými piesňami
domáci folklórny súbor Rovienka.
Na obľúbené hity skupiny Abba
sme si zaspomínali vďaka dievčatám zo skupiny Abba Slovakia. Cimbalová muzika z Poluvsia
zaujala svojou hudbou a spevom
všetkých milovníkov folklóru. V
programe nechýbali ani piesne

Knižnica

foto: M. Bendík

v podaní Vladimíra Čečota, Jána
Biča či Marty Križanovej. O tom,
že rodina Stašákovcov má talent
na spev, Vás určite presvedčilo
vystúpenie Petra Stašáka a jeho
súrodencov Janky a Pavla. To,
že talenty sa v rodine dedia aj
na mladšiu generáciu, potvrdil
Petrov vnuk, reper Peter Košč,
ktorý so svojím dedkom spieval
na festivale už ako dieťa. Hlavným
klincom programu bolo vystúpenie známej a obľúbenej slovenskej skupiny Peter Bič Projekt,
ktoré nasledovalo hneď po tombole. Sympatickí „Bičovci” svojimi
piesňami rozprúdili divákov, ktorí
sa zapájali nielen spevom, ale aj
tancom. Výbornú „narodeninovú“
náladu zavŕšil krásny ohňostroj.
Tí, ktorí sa tanečne naladili, sa
mohli zabávať na diskotéke až do
rána. Celý program mohli diváci
sledovať aj na veľkoplošnej obrazovke, vrátane záberov z predchádzajúcich ročníkov festivalu a
záberov z načej obce, čo skvalit-

Hurá prázdniny (už skončili)

ňovalo celkový kultúrny
zážitok.
Na festivale nechýbala ani prezentácia výrobkov šikovných remeselníkov
z obce, či včelárov. Deti
sa mohli realizovať v
hrnčiarskej dielni keramikára Petra Smika,
vyšantiť sa na šmýkačke
či skákadle alebo sa
skrášliť
maľovaním
na tvár. Hlad či smäd
bolo možné zahnať v
stánkoch s občerstvením. Veríme, že všetci, ktorých neodradilo
chvíľami trošku upršané počasie a prišli
sa kultúrne vyžiť, si
odniesli len tie najkrajšie spomienky. Na záver
patrí poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli a dopomohli k
uskutočneniu festivalu.

• P. Orolinová

Počas prázdnin využili prázdninový program knižnice pre deti a mládež nielen
deti z obce, ale aj „prázdninové deti“.
Spoločné trávenie času v knižnici prinieslo veľa zábavy, súťaživosti i tvorenia.
Prostredníctvom hry Prázdninová cesta
okolo sveta sme si zacestovali rôznymi
dopravným prostriedkami po celom
svete. Do rozprávkovej krajiny sme
sa preniesli počúvaním a čítaním rozprávok, hrami, kreslením či vymýšľaním
vlastných koncov rozprávok. Nechýbali
ani tvorivé dielne a výroba bábok pre
divadielko. Verím, že už teraz sa deti
tešia na ďalšie prázdniny.

Prázdninový príbeh
Milé deti, ešte do konca septembra môžete do knižnice priniesť svoj
prázdninový príbeh. Poteší aj kresba,
či fotografia k príbehu. V októbri si ich
spoločne prečítame a vyberieme najzaujímavejší, ktorý odmeníme cenou.
Tak píšte!

Nové knihy pre čitateľov

Vďaka Fondu na podporu umenia boli
v prvej etape projektu do knižnice
zakúpené nové knihy v počte 88 kusov.
Zoznam nových kníh nájdete na webovom sídle obce v položke Informácie
pre občanov – Služby – Obecná knižnica
- Zoznam kníh 2018. Ďalšie knihy plánujeme v rámci druhej etapy projektu
dokúpiť do konca novembra.

• P. Orolinová
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Začiatok školského roka v znamení úspechu

V pondelok sa pre všetkých žiakov po dvojmesačných letných
prázdninách opäť otvárali brány našej školy. Tento školský rok ju bude
navštevovať 297 žiakov. Prvý stupeň bude tvoriť 11 tried a druhý
stupeň osem tried. Riaditeľka školy, Mgr. Daniela Vyšňová, privítala
medzi nami novú asistentku učiteľa - Máriu Hrabkovskú a zároveň
popriala jej, celému kolektívu a žiakom veľa úspechov.
Taktiež vyzdvihla úspech žiakov, ktorí sa v termíne od 24. 08. 2018
do 26.08.2018 zúčastnili na celoslovenskom kole Floorball SK ligy, kde
dievčatá pod vedením PaedDr. Emila Bercela a Mgr. Ľubomíra Dudu
obsadili krásne 4. miesto.
Náš dievčenský tím mal 11 hráčok. Vo svojej kategórií súťažili s
ďalšími piatimi družstvami. Najviac bodov pre tím vybojovala Tatiana
Kroláková, ktorá si za góly pripísala 7 bodov a 2 body za asistencie.
foto: archív ZŠ
Celkovo naše hráčky získali 14 bodov za góly a 6 bodov za asistenciu.
V nasledujúcom období je naplánovaných niekoľko zaujímavých akcií. Základná škola v spolupráci s obcou zorganizuje dňa 06.10.2018
tzv. „Kubašskú desiatku“. Dňa 10. 10.2018 sa bude konať v poradí už 14. ročník Obecnej športovej olympiády, ktorej cieľom je zašportovať
si a zmerať sily v rozličných športových disciplínach. V tomto mesiaci privítame tiež žiakov deviatych ročníkov z Česka, konkrétne zo Svitav,
ktorí absolvujú rôzne aktivity a výlety spolu s našimi deviatakmi. V závere roka sa už tradične uskutoční Vianočná burza, kde sa budú môcť
žiaci prezentovať so svojimi vlastnými výrobkami spojenými s týmto krásnym obdobím.
• L. Cintelová

Škola zmodernizuje učebne
Obec získala nenávratné finančné prostriedky na modernizáciu odborných učební ZŠ s MŠ v
Spišskom Bystrom.
Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu 174 361,38 Eur,
pričom poskytovateľ, ktorým je
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR poskytne
príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov
vo výške 95% z celkových nákladov.
Spoluúčasť obce vo výške 5%
predstavuje sumu 8 718,07 Eur.

Projekt sa má začať realizovať
v novembri 2018 a ukončený by
mal byť do augusta 2019.
V rámci tohto projektu sa budú
realizovať potrebné stavebné
úpravy pre potreby modernizácie učební , nákup interaktívnych
tabúľ, počítačového vybavenia a
doplnenie učebných pomôcok.
Modernizácia sa bude týkať učební fyziky, biologicko-chemickej,
polytechnickej, jazykovej, informačných a školskej knižnice.

foto: P. Orolínová

• P. Orolínová

foto: P. Orolínová

Plán akcií na najbližšie mesiace
September

November

26

Beseda
s Janou Pronskou

11

2830

Michalské farské dni

December

Október

Otvorenie chodníka –
Stopy histórie

2

Rozsvietenie
adventného venca

6

Kubašská desiatka

6

Mikulášsky večer

14

Program pri
príležitosti Mesiaca
úcty k starším

14

28

Kvapka krvi

Posedenie pri
jedličke
a vianočná
burza

28

Osadenie tabule k
Stromu slobody
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Naši včelári v Poprade
V dňoch 1. - 4. 8. 2018 sa členovia ZO Slovenského zväzu včelárov Spišské Bystré zúčastnili prezentačno-predajného podujatia Made in
Slovakia, ktorého už 7.ročník sa konal v Poprade.
Stánok s včelími produktmi už tradične zdobil
figurálny úľ starého včelára, vyrobený p. Mariánom Luhom. Okrem medu, medoviny, peľu,
propolisu či sviečok z včelieho vosku, pútal
pozornosť návštevníkov ukážkový úľ so živými
včelami. Najmä deti zblízka a bez obáv z bodnutia
včelou obdivovali čulý ruch v úli. Odmenou pre
deti i dospelých, bola ochutnávka medu z našej
Hornádskej doliny. Ten si mohli vlastnoručne nadávkovať na oplátky či piškóty. Nás včelárov teší
tiež stále sa zvyšujúci záujem laickej verejnosti
o informácie nielen o včelích produktoch a ich
využití, ale aj o živote tohto spoločenstva.
Už teraz, po skončení podujatia, sa tešíme na
budúci rok, ktorý nám všetkým určite prinesie
nové zážitky.
• J. Brezina

foto:: J. Brezina

Virtuálne siete

Strom slobody
Vďaka článku Pavla
Bukovinského
z
minulého čísla spravodaja, obec zaregistrovala prostredníctvom českej nadácie
– Nadace partnerství
lipu, nachádzajúcu sa
pri požiarnom dome
ako Strom slobody,
zasadený
v
roku
1918 pri príležitosti
vzniku
Československej republiky. Strom
bol zaznačený do virtuálnej mapy na stránke
www.stromysvobody.cz, kde je uvedený
aj krátky popis stromu.
Nadácia
začiatkom
roka 2018 spustila
svoj projekt na nájdenie Stromov slobody.
Vďaka tomuto projektu sa podarilo nájsť
takmer tritisíc Stromov slobody na Slovensku aj v Čechách.
Zo štatistických zistení
vyplynulo, že najčastejšie, viac ako 70% zasadených stromov tvoria
rôzne druhy líp. Často
sa sadili aj ihličnaté
stromy, ale aj platany,
gaštany, javory, a iné druhy stromov. Zo zistení nadácie je tiež
známe, že najviac stromov bolo
vysadených v prvých rokoch
Československej republiky (19181919) a následne aj pri jej desiatom výročí v roku 1928, kedy sa
na Slovensku vysádzali Háje slobody.

foto: P. Orolínová

Posledná veľká vlna výsadby
prebehla v roku 1968. Neskôr sa
stromy vysádzali tiež pri rôznych
príležitostiach a jubileách akosymbol slobody a demokracie.
O výsadbu stromov slobody sa
najviac pričinili školy, obce, sokoly
a skauti.
V mesiaci október obec plánu

je k lipe osadiť historickú tabuľu
k stému výročiu vzniku Československa
s vyobrazením máp
vývoja územia republiky, ako aj
prezidentmi, bankovkami , štátnymi znakmi a príbehom nášho
Stromu slobody.

• P. Orolínová

Tým skôr narodeným takýto
nadpis veľa nenapovie, v lepšom
prípade iba mávnu rukou nad ďalšou zbytočnosťou, okrádajúcou
najmä mladšiu generáciu o drahocenný čas.
Ale poďme pekne poporiadku.
Ako málo dokáže pokaziť jeden
pekný deň. Bývam tu, v Spišskom
Bystrom, 28 rokov. Život v tejto
obci sa mi páči. Väčšinou tu žijú
slušní, milí ľudia. No tak ako inde,
aj tu sa nájdu jedinci, ktorí chcú
byť iní. Prečo to píšem? Veľmi
nemilo ma prekvapilo, keď som
po víkende chcela vyhodiť smeti a
nemala som kam. Nádoba na smeti sa stratila. Totižto túto nádobu
mám postavenú pred domom
pri ceste. A to z toho dôvodu,
aby slušne vychovaní ľudia idúci
okolo, mohli svoj drobný odpad
- z cukríkov, keksov a podobný,
odhodiť do tej nádoby a nie na
zem. V prvej chvíli som sa s nádobou rozlúčila, ale syna napadla
spásonosná myšlienka. Napísal do
“fejsbukovej“ skupiny - Kubachy,
či niekto nevidel podozrivý pohyb
na našej ulici. Zanedlho mi prišla kamarátka povedať, že pred
domom jej susedov sa objavila
nádoba na smeti, ktorá tam skôr
nebývala. Bola to tá moja. Neskôr
dcéra inej kamarátky napísala v
“sieti”, že aj ich nádoba na odpad
sa posunula o pár domov ďalej.
Zrejme sa ktosi v noci nudil.
A aký záver z toho plynie? Nezatracujme našich mladých, že
uviazli v internetových sietiach.
Aj toto priniesol pokrok, doba v
ktorej žijeme, no snažme sa im
napomôcť, aby tam neostali natrvalo.
• E. Brezinová
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Oslavy 74. výročia SNP na Koľvači

Zdravie v jeseni
foto: Š. Orolín

Po veľmi horúcom lete sa
v kuchyni doslova čaruje. Zavárame, nakladáme a pod.
V období od 15.9. do 14.11. sú
pľúca a hrubé črevo v ele- mente kov. To nám prináša nádchy,
kašeľ, prechladnutia. Šál, šatka,
teplá bunda a správna strava nám veľmi pomôže v prevencii. Sirupy a tinktúry sú
tiež vďačným prostriedkom pri
nachladnutí. Pomôže aj horúca
sprcha.
Pár receptov, ktoré určite
pomôžu:
- pri angíne: 2 lyžičky propolisu a 2 lyžičky vody zmiešame,
prvým glgom kloktáme, druhý
prehltneme

- sirup zo skorocelu pri kašli:

Dňa 2. septembra 2018 si členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov spolu so starostom
obce Mariánom Luhom pripomenuli 74. výročie SNP. Osláv
sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí, či
už členov ZO SZPB Spišské Bystré,
členov z klubu turistov a občanov obce.
Veniec k pamätníku na Koľváči
položili najstarší členovia, manželia Ujčíkovci spoločne so starostom obce a predsedom ZO
SZPB J. Halásom, ktorý v úvode
privítal všetkých prítomných

a vo svojom príhovore zvýraznil
význam SNP pre Slovensko. Vzdal
úctu všetkým, ktorí sa zúčastnili
bojov, tým, ktorí rôznym spôsobom pomáhali partizánom.
Zdôraznil tiež dôležitosť aktívne
bojovať v súčasnosti proti prejavom fašizmu a intolerancie.
O salvy tohto pietneho aktu sa
postarali členovia KVH Tatry pod
velením J. Jurčíka ml..
Účastníci osláv modlitbou vzdali úctu všetkým padlým a ďalej
pokračovali k pietnemu miestu,
kde bola zastrelená počas SNP
časť partizánov a to k „Šarkanej

diere“. Túto tragédiu tu pripomína šesť prílb Slovenskej armády.
S bojmi na týchto miestach
zúčastnených oboznámil historik
Peter Roth.
Oslavy sa ukončili v Kubašku
dobrým guľášom a príjemným
posedením. To, že historické
udalosti SNP sa týkajú všetkých,
potvrdila aj prítomnosť viacerých
generácií občanov (od 1 roka až
do 81 rokov). Tešíme sa z toho,
že akciu svojou účasťou podporili
aj členovia KST Spišské Bystré a,
samozrejme, občania.

• J. Halás

Najdlhšia mrkva na dni zdravia
V sobotu 8. septembra sa konal druhý
ročník Dňa zdravia, ktorý začal prednáškou MUDr. Július Šípoš na tému cukrovka.
Prednáška bola zameraná na prvé príznaky
tohto ochorenia, štádiá choroby, liečbu a
hlavne prevenciu aj prostredníctvom stravy
a bylinných produktov. Ako zdôraznil pán
doktor dôležitý je aj pohyb.
Na to hneď nadviazala inštruktorka nordic
walking, ktorá popísala cvičenie známe aj
pod názvom severská chôdza, predviedla
správnu techniku držania tela a palíc, ktoré
sú k cvičeniu potrebné. Záujemcovia potom
mali možnosť zacvičiť si pred telocvičňou.
Veľký záujem bol aj o diagnostiku tela, či poradenstvo v oblasti zdravia a alternatívnej
medicíny na prírodnej báze. Nechýbali ani
rôzne včelie a bylinkové produkty, ktoré
určite v nadchádzajúcich jesenných dňoch
budú mať svoje využitie.
Zakúpiť a ochutnať sa dala zelenina a ovocie od domácich záhradkárov. Milým spestrením akcie bola súťaž „Naj záhrada“.Súťaž
prebiehala v troch kategóriách. Najväčší
zemiak dopestovala Silvia Jakubčová, vážil

foto: P. Orolínová

listy skorocelu navrstvíme s
kryštálovým cukrom po okraj
sklenenej fľaše, necháme stáť
2 mesiace v tme. Precedíme
a prevaríme 1 minútu. Dáme
do fliaš a užívame 1 lyžičku 3x
denne.
- kapucínková tinktúra na prevenciu: do pohára dáme kapucínku a zalejeme 40% alkoholom, občas pretrepeme. Po
dvoch týždňoch scedíme a užívame 15 kvapiek 3x denne.
- na priedušky: ¼ pohára chrenu
a ¼ pohára citrónovej šťavy
zmiešame, užívame 2 lyžičky 2x
denne
Recept na pečený čaj
1 kg černíc, 1 kg ovocia, 1,2 kg
kryštálového cukru, 1 lyžička
škorice
Všetko spolu uvaríme a do vychladnutej zmesi prilejeme ¼ l
rumu. Dáme do fliaš a sterilizujeme.
Použitie: 2 lyžičky dáme do
hrnčeka, zalejeme vriacou vodou a vychutnávame.
Prajem peknú jeseň bez prechladnutia. • MZ
Tento článok nie je náhrada za lekársku starostlivosť, ale môže slúžiť ako inšpirácia na
využitie prírodných produktov pre zdravie.

760 g. Mrkvu dlhú 28,5 cm sa podarilo vypestovať Milade
Jurčovej, vážila takmer 900 g a získala prvé miesto vo
svojej kategórii.
O víťazovi najnetradičnejšieho tvaru ovocia a zeleniny
rozhodli účastníci svojim hlasom, ktorý opäť získala pani
Jurčová so svojou dvojitou mrkvou v tvare rukavice.
Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov
v ich záhradkárskej záľube.
• P. Orolínová
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