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BIATLON

ZO ŽIVOTA OBCE
Milí spoluobčania,
popadané lístie a nízke ranné teploty nám
neomylne oznamujú, že jeseň je tu v plnej sile.
Každé ročné obdobie má svoje čaro a je iba na nás,
ako si vieme vychutnať pozitíva tohto niekedy

Vážení spoluobčania,
určite ste si mnohí všimli, že pred obecným
úradom sa nachádza červeno – biely box / Z-ox/
zásielkovej spoločnosti. Nakoľko internetový
obchod sa postupne stáva prirodzenou
súčasťou nášho života, chceli sme vám, milí
spoluobčania, zvýšiť komfort pri preberaní, či
vracaní vašich obchodných zásielok.Zásielková
spoločnosť spolupracuje s viac ako 30 000
eshopmi a na Slovensku má viac ako 1400
výdajných miest.Tento samoobslužný box,
ktorého obsluhovanie je veľmi jednoduché,
vám slúži 24 hodín denne, veríme, že k vašej
úplnej spokojnosti.
V týchto dňoch už väčšina domácností
v Hybiach má okrem klasických kuka nádob aj
novú žltú 120 l nádobu na plastový odpad.
Odpady celkovo predstavujú celosvetový
problém a aj my v Hybiach hľadáme

smutného a pochmúrneho obdobia.
Život v našej obci sa každodenne posúva ďalej
a radi by sme ešte pred zimou dokončili niektoré
rozbehnuté projekty. Som veľmi rád, že sa nám
podarilo vytvoriť ďalšiu oddychovú zónu pri
obecných bytovkách. Verím, že si tu nielen rodičia
s deťmi, ale aj starší obyvatelia nájdu priestor na svoj
relax.
Október je v znamení úcty k starším a ja by som
chcel vyjadriť poďakovanie našim občanom, ktorí sa
i napriek vyššiemu veku podieľajú na tom, aby sa
nám v Hybiach dobre a príjemne žilo. Prajem vám,
milí seniori, aby ste sa vo svojom domove cítili
príjemne a nemali pocit, že už nie ste dôležití. Práve
naopak. Kredit každej obce rastie úmerne
s vytváraním dôstojných a kvalitných podmienok pre
občanov v dôchodkovom veku, ktorí si zaslúžia
pozornosť a úctu.

najvhodnejšie riešenia. Žlté nádoby dostane,
resp. dostala každá domácnosť zadarmo, na
proti podpis pri prebratí. Tento proces sa zatiaľ
netýka bytových domov, kde to nie je technicky
možné priestorovo zabezpečiť a bytovky
ostávajú pri zbere plastového odpadu do

občania a do nádob určených na plasty sa často
odhadzujú aj odpady, ktoré tam nepatria.
Niekoľkokrát nám pracovníci VPS L. Mikuláš
odmietli zobrať plasty z dôvodu veľkej miery
znečistenia / koberce, papiere, uhynuté
domáce zvieratá a pod. /.

veľkých 1100 l žltých kontajnerov.

Hlavné ciele, ktoré týmto procesom
sledujeme, sú:

Chcem sa poďakovať členom Jednoty dôchodcov,
ktorí prevzali záštitu nad parkom Ľudovíta
Orphanidesa a pravidelne sa tu stretávajú a starajú
o čistotu a údržbu parku.
Všetkým vám, milí naši seniori želám, nech vás
sprevádza dobro na všetkých vašich cestách, pri
akejkoľvek práci, vo voľnom čase, doma v rodine,
s deťmi, vnúčatami, priateľmi...
Pri čítaní tohto časopisu všetkým občanom prajem
príjemne prežité chvíle, veľa zdravia a pokoja.

K tomuto kroku sme pristúpili aj vzhľadom
k tomu, že sú medzi nami aj nezodpovední
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- zníženie celkového komunálneho odpadu

ZO ŽIVOTA OBCE
- zvýšenie % separácie
- zníženie % znečistenia plastového odpadu
- zvýšenie komfortu separácie pre
obyvateľov
Našim cieľom je nezvyšovať poplatky za
odpad pre občanov a veríme, že aj individuálna
separácia plastu v domácnostiach k tomuto
prispeje.
V tomto období dokončujeme projekt:
„ D o p r a v n é z n a č e n i e v o b c i H y b e “.
K vypracovaniu a realizácii tohto projektu sme
pristúpili z viacerých dôvodov. Ten prvý
a najdôležitejší je zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov našej obce. Doplnením dopravného
značenia sme sa zaradili medzi drvivú väčšinu
obcí na Slovensku, ktoré riešia cestnú dopravu
v obciach, v súlade so Zákonom o cestnej
premávke č. 8/2009 Z.z.
Vyslovujem poďakovanie Mgr. Jozefovi

Oprava cesty 18

navýšenie vozidiel v cestnej premávke
v Hybiach.

DOPRAVNÉ OKIENKO

Chcem vyjadriť presvedčenie, že vzájomnou
Leto je za nami a ja vám prinášam informáciu za
ohľaduplnosťou a dodržiavaním pravidiel
cestnej premávky, všetci spoločne prispejeme posledné mesiace na ceste I/18 v Hybiach.
k bezproblémovému užívaniu miestnych
V prvom rade chcem poukázať na celkový počet
komunikácií.
motorových vozidiel, ktoré prechádzajú cez našu
obec. Pre porovnanie vám uvediem údaje za

Terénna úprava parku

Koscelníkovi a Mgr. Pavlovi Pivkovi, ktorí sa
v spolupráci s Bc. Radoslavom Culákom z
Okresného dopravného inšpektorátu v LM
podieľali na tvorbe tohto projektu.
Chcem ubezpečiť našich občanov, že tento
projekt je stále „živý“ a budeme sledovať
výsledky v praxi a načúvať pripomienkam od
vás, vážení spoluobčania.
Frekvencia motorových vozidiel v našej obci
je vysoká a je predpoklad, že každoročne sa
bude zvyšovať. Tento projekt reaguje aj na
začatie výstavby IBV – Peňažné, kde by malo
v najbližších rokoch pribudnúť viac ako 50
bytových jednotiek, čo bude znamenať ďalšie

P O ĎA KO VA N I E

posledných 7 mesiacov:
A ešte niekoľko zaujímavostí na zamyslenie:
- priemerná rýchlosť pri vjazde do obce je 58,5
km/hod.

Chceme využiť priestor v našom
časopise, aby sme sa úprimne
poďakovali p. Janke Teplickej za roky
práce na obecnom úrade, ktorá sa
rozhodla pre odchod na dôchodok.

- najvyššia nameraná rýchlosť 173 km/hod.
21.3.2021 , 13,00 – 14,00 hod.

Janka, ďakujeme Ti za všetku prácu,
ktorú si urobila pre našu obec a prajeme
Ti veľa zdravia a osobných úspechov.

- priemerný počet áut v piatok zo smeru Liptovský
Hrádok – 3182

Starosta a pracovníci obecného úradu
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- priemerný počet áut v nedeľu zo smeru od
Východnej – 3204

Mnoho ďalších zaujímavých údajov si môžete
pozrieť aj na obecnej stránke našej obce.
Bc. Adam Pavlíček

ZŠ S MŠ HYBE
LETO V NAŠEJ ŠKÔLOČKE

farme sa ukrýva množstvo zvieratiek a nielen domácich. Hneď pri dome nás

Aj keď nám korona ešte stále znepríjemňuje spoločenský život, leto sme
si užili v našej škôločke v plnom prúde. To, čo sa nedalo kvôli pandemickým
opatreniam zrealizovať, sme dohnali v júni a v júli. Samozrejme aktivity aj
počas mnohých opatrení prebiehali, len boli „skryté rodičovským očiam“.

29.9. 2021 ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
Koniec júna tradične patril rozlúčke s predškolákmi. Nechýbali pesničky,
básničky, poďakovania, či želania pani učiteliek, aby sa budúcim školákom
v škole darilo a nezabudli na to, čo s nami počas celého škôlkárskeho života
vítal pár veľkých psíkov, prítulných, ale mali sme pred nimi rešpekt. V dvore
nám ujo poukazoval rôzne hospodárske stroje a hneď za dvorom našu
pozornosť upútali dva koníky. Najväčším zážitkom nielen pre deti, ale aj pre
pani učiteľku, bola jazda na nich. Aj tí najbojácnejší prelomili strach
a s radosťou sa povozili.
Po jazde na koníkovi nám ujo poukazoval krásne papagáje a veľa
exotického vtáctva. V ďalšom dvore nás čakali mačičky, zajkovia a kopec
sliepočiek. Potešili sme sa aj pávmi. Škoda, že sa nás hanbili a nepredviedli
sa v plnej kráse. Ale nevadí, zážitkov sme mali neúrekom a plní dojmov sme
odchádzali na chutný obed.
zažili. Malé lienky im darovali prvácku ceruzku plnú sladkostí, aby si aspoň
trochu osladili život. Pani učiteľky im pripravili parádnu hostinu, po ktorej
ich čakali hry na školskom dvore. Slniečko sa krásne na nich usmievalo,
a svojimi teplými lúčmi nás volalo na školský dvor.

6.7. 2021 LÚKA PLNÁ BYLINIEK
Leto je ako stvorené na prechádzky prírodou a zber liečivých byliniek. Ale
v prvom rade ich človek musí poznať. A práve preto sme sa vydali na cestu
za poznaním. Vyši sme hore „Záhumním“, kde sme už v minulosti našli veľa
liečiviek. Našim cieľom bolo nájsť materinu dúšku, skorocel, kostihoj
a alchemilku. Spoločne sme si s deťmi rastlinky pomenovali a opísali ako
vyzerajú. Nezabudli sme si vysvetliť, na akú chorobu pomáhajú a ktorú
vedia vyliečiť. Deti sa zahrali na malých bylinkárov a spoločne si zaspievali
pesničku VIJEME VENČEK s názvami liečivých rastlín. Potom sme hľadali
dve zhodné dvojice liečivých rastlín – bylinkové pexeso. Predpoludnie sa
rýchlo minulo a my sme unavení prišli do škôlky.

Do školy sme odprevadili: Matúška PORUBSKÉHO, Nikolaska ŠPANKA,
Filipka BREZINU, Evičku MÍŠOVÚ, Lilianku POLIAKOVÚ, Adamka TARAGEĽA.
Cez prázdniny sme deťom pripravili krásny PRÁZDNINOVÝ PROGRAM.

1.7. 2021 ČO SA SKRÝVA V TRÁVE
Témou prvého júlového dňa bol život v tráve. Čo sa v tráve skrýva? Ktorý
hmyz poteší ľudské oko svojou farebnosťou? Aj to boli otázky, ktoré sme si
spoločne kládli. Odpoveď na ne bola veľmi jednoduchá. Predsa MOTÝĽ.
Pani učiteľky overili vedomosti detí prostredníctvom hádaniek, kde deti
mali uhádnuť názvy hmyzu. Potom im prostredníctvom výtvarného
experimentu priblížili život motýľa, ktorý sa vyliahol z kukly. Porozprávali im
o vývine motýľa a spoločne si krčením z papiera vytvorili motýlie vajíčko,
ktoré následne vyformovali na tvar kukly. Pokrčený papier vystreli
a zamaľovali. Vznikol krásny motýľ, ktorý dlho zdobil nástenku na chodbe.
Deťom sa aktivita páčila a spokojné ukazovali rodičom svoje výtvory.

7.7.2021 LETNÁ OLYMPIÁDA A PIKNIK
Tento krásny slnečný deň nás čakalo preverenie si našich športových
zručností a schopností. S úsmevom na perách sme kráčali na športové
ihrisko, od ktorého nám pán starosta požičal kľúče a zároveň zabezpečil
medaily pre víťazov. Ale nepredbiehajme... najprv sme pre ich získanie
museli niečo urobiť. A veruže urobili. Najprv sme sa poriadne rozcvičili,
potom sme sa rozdelili do dvoch družstiev. Čakali na nás tri disciplíny, kde

2.7. 2021 NA HOSPODÁRSKOM DVORE
Na jednom veľkom dvore žili si zvieratká skromne... tak sa začína detská
pesnička. A zoznámiť sa so životom domácich zvieratiek sa nám podarilo
prostredníctvom návštevy hospodárskeho dvora uja Pastuchu. Na jeho

-4
! -

ZŠ S MŠ HYBE
sme si zmerali sily. Prvou bola disciplína „na maják“, kde deti na znamenie
učiteľky vybehovali zo štartovacích miest a podávali si kužele. V druhej
disciplíne si podávali kužele medzi sebou a v tretej behali pomedzi kužele.
Deti sa do súťaženia pustili so zápolením plné športového ducha. Nakoniec
bol víťazom každý.

šoférov a potom prišla teta policajtka Anička a pútavým spôsobom nám
porozprávala ako sa máme správať na ceste v úlohe chodca. Deťom dala aj
dopravné vesty a naučila ich prechádzať cez cestu, či porozumieť svetelnej
signalizácii na semaforoch. Nakoniec si spoločne vyrobili dopravné značky,
ktoré si deti pyšne odniesli domov.

Po absolvovaní našej olympiády nás čakal piknik u pani učiteľky. Deti sa
zasýtili ovocím a nechýbali ani bagetky s domácim jahôdkovým džemom.
V materskej škole bol každý súťažiaci odmenený diplomom a medailou, za
ktorú ďakujeme nášmu sponzorovi – pánovi starostovi. Bola to ďalšia
krásna akcia, na ktorú budeme dlho spomínať.

12.7.2021 TAJOMSTVO LESA
Každý les ukrýva svoje tajomstvá. Je domovom lesných živočíchov,
vtáctva, či rôzneho druhu rastlín. Naša cesta za odhaľovaním tajomstiev lesa
začala krátkym kvízom zameraným na základné poznatky o lese. Deti sa
pokúsili vlastnými slovami vysvetliť, čo je les, aké stromy v lese rastú, aký je
rozdiel medzi stromom a kríkom alebo ako sa v lese máme správať.

8.7.2021 VČELIE KRÁĽOVSTVO
Včela je darkyňa života na zemi... a presvedčiť nás o tom prišiel aj ujo
Maroš, známy včelár na Liptove. Prišiel s plným vybavením a doniesol nám
plásty s medom, medík na ochutnávky, dymák a samozrejme aj živé včielky

Cestu sme si spestrili plnením rôznych pripravených úloh. Pomocou
dohodnutých značiek sme sa orientovali v priestore a hľadali cieľ našej
dlhej vychádzky. Čakalo na nás pexeso s lesnými plodmi a listami, ktoré
sme si vyrobili z nájdených prírodnín. Deti hľadali svoj strom, skúmali
hmatom kôru, počúvali zvuky v lese a dýchali čistý vzduch plnými dúškami.
Tajomstvá lesa sa nám pomaly odhaľovali a je len na nás, či ich chceme
preskúmať hlbšie...

13.7.2021 CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Poznáte rozprávku O medovníkovom domčeku, Červenú Čiapočku a Tri
prasiatka a vlk? Do týchto troch
rozprávok sme sa v jeden krásny
d e ň p o n o r i l i . . . Ce s t a z a
rozprávkami začala ako ináč v
lese. Len s tým rozdielom, že sa
deti nestratili, ale pod dohľadom
pani učiteliek hľadali
rozprávkové postavy. Prvou bola
zúfalá ježibabka, ktorá stratila
kľúče
od svojho
domčeka a okuliare, bez ktorých
si nedovidí ani na koniec nosa.
Kvílila na celý les a plašila lesnú
zver. Deti sa jej veru aj vyľakali,
takú strapaňu ešte nevideli. Ale
aj napriek strachu jej pomohli
kľúče a okuliare nájsť. Zlá
ježibabka to nebola. Veď nie
vždy platí pravidlo, že ježibaby
sú zlé.

so včelou kráľovnou.
Porozprával nám o živote včielok od jari po zimu, ako sa o včielky stará,
ako vyrába med, ako majú včely rozdelené úlohy. Deti so zatajeným
dychom počúvali jeho prednášku. Zároveň im to spestril aj vyskúšaním
práce s dymákom. A veru to nie je ľahká práca. Nezabudol deti upozorniť, že
sa pri práci so včielkami treba aj chrániť patričným oblečením. Vyskúšali si
aj jeho oblečenie. Mali sme možnosť pozorovať na živo, ako sa včielky
správajú. Na záver nás pohostil oblátkami s medíkom. Ten bol veru
sladučký.

9.7.2021 POLÍCIA V AKCII
Piatkový letný deň patril jednej zo záchranných zložiek – polícii. Najprv
sme si pripomenuli dopravné prostriedky prostredníctvom hádaniek. Po
nich deti triedili dopravné prostriedky podľa miesta pohybu. Zahrali sa na

Potom naša cesta viedla na školský dvor, kde sme stretli Červenú
Čiapočku, ktorej deti pomohli vytriediť kvietky pre starú mamu.
Nakoniec všetko zaklincoval vlk s gitarou, ktorému sa zachcelo domy
sfukovať. Prasiatka – tentoraz to boli deti zo škôlky, mu postavili až tri. Vlk im
pri stavaní hral a povzbudzoval veselými pesničkami.
Cesta rozprávkovým lesom bola skvelým spestrením celého dňa. Pobavili
sa nielen deti, ale aj pani učiteľky sa vrátili do svojich detských čias.
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ŠKOLA NAŠA HYBSKÁ

14.7.2021 KEĎ PÔJDEŠ HOROU

Keď vstúpim za bránu našej hybskej školy,

Streda patrila miestnym poľovníkom, ktorí neprišli s prázdnymi rukami.
Doniesli nám veľké množstvo exponátov lesných zvierat. Živým
spoločníkom im bol poľovnícky pes, ktorý na seba pútal pozornosť hlasným
štekaním. Ujovia poľovníci nám porozprávali o všetkým zvieratkách, ktoré
priniesli. Nechýbali zvedavé otázky, ktoré im deti kládli. Vysvetlili nám aj
význam lesa pre človeka. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých
informácií, ktoré nás zaujali. Deti mali možnosť odfotiť sa aj s malým
medvedíkom. Samozrejme nie živým. Deti mali z návštevy poľovníkov
radosť a poďakovali sa im hlasným potleskom.

sa rozhorí plamienok v mojej mladej duši.
Náhlim sa už milí kamaráti vám kvôli,
až srdiečko mi mocným vzruchom búši.
Keď vojdem do našej drahej triedy,
kde všetci verne vospol tvoríme puto.
Vždy rád som v nej sfúľaný od kriedy,
a nikdy, naozaj verte, mi to nepríde ľúto.
Keď zraky mi padnú na ozdoby nášho chrámu,

16.7.2021 CEZ PRÁZDNINY SA SPRÁVAJ ZODPOVEDNE

na tie, čo ukazujú nám žitia správny smer.

Aj keď sme pôvodne mali navštíviť miestnych hasičov, vynašli sme sa
a nahradili poriadne hasičské auto papierovým. Najprv sme si prečítali
príbeh mačičke Murke, ktorá sa hrala so zápalkami a podpálila celý les.
Potom sme si vysvetlili nebezpečenstvo požiaru, ale hlavne to, že zápalky
do rúk deťom nepatria. Porozprávali sme sa o náročnej práci hasičov, ktorí
hasia nielen lesné požiare, ale aj požiare domov. A keďže k hasičom
bezpodmienečne patrí hasičské auto, to naše sme si postavili z rozprávkovej
knihy, ktorú doniesol Matúško. Nesmela chýbať fotka malých hasičov
a vňom. Potom sme sa vybrali na školský dvor a Matúško nám ukázal
hasičské auto, ktoré naozajstne hasí. Deti sa s ním pohrali a deň sa minul

V škole sa ponášajú na nášho otca i mamu,
čo všetky pestvá vždy čítajú nám z pier.
A tak Ťa pozdravujem, škola naša hybská,
stojím tu teraz skutočne veľmi rád.
Hoc vonku slnko svieti či sa blýska,
vždy si bola a budeš môj dobrý kamarát.

.
Mgr. Marián Oros

VSTÚP DO SVETA PRÍLEŽITOSTÍ!
.

Dňa 29.9.21 sa naša škola zapojila do online ENTER konferencie.
Konferencia prebiehala naživo v Bratislave a “netradične“ aj paralelne
v online priestore. Žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy sa stali súčasťou
úspešného formátu, ktorý ich uviedol do sveta súčasných technológií,
priblížil rôzne možnosti štúdia v nadväznosti na využitie talentu žiakov pri
hľadaní budúcej strednej školy, či budúceho zamestnania. Atraktívne
podujatie moderoval žiakom známy GOGO spolu s moderátorkou Zuzanou
Kovačič Hanzelovou. Žiaci boli vtiahnutí do sveta technológií
prostredníctvom známych a úspešným ľudí: Filip Jančík (huslista), Tomáš
Brngál (tvorca aplikácie Human
Anatomy VR), Vladimír Valovič (tvorca
špeciálnych efektov pre najväčšie
hollywoodske filmové trháky).
Zaujímaví a podnetní hostia viedli
tvorivú diskusiu s obrazovými
a videonahrávkami. Žiakom
i učiteľom sa konferencia v online
priestore veľmi páčila, a zrejme aj
tento formát sa stane cestou k ďalším
podobným podujatiam.

ako voda. A nielen deň...
Týmto dňom sme ukončili náš letný prázdninový program, na ktorom sa
podieľali všetky pani učiteľky. Všetky deti boli odmenené krásnym
diplomom za účasť na ňom. Veríme, že sa nám podarilo vynahradiť deťom
to, o čo ich terajšia pandemická situácia počas školského roka ochudobnila.
Už teraz sa tešíme, čo nové prinesie nový školský rok 2021/2022. Želáme
si hlavne, nech v zdraví zažijeme nové a nové aktivity a odnesieme si z nich
kopec spomienok.

D. Španková
Kolektív pani učiteliek MŠ
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ZŠ S MŠ HYBE
AKO SME OTVORILI ŠKOLSKÝ ROK

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

A je to tu! Začiatok školského roka sa stal skutočnosťou. Zrealizoval sa, to
je hlavné. Otvorenie tohto školského roka dostalo predovšetkým punc
očakávania a výzvy. Áno, očakávania, lebo sa všade šepkalo, že sa k nám
priplaví tretia vlna pandémie koronavírusu, čo sa aj stalo. A veru aj výzvy,
keďže sa predpokladalo, že sa to nezaobíde bez celého radu opatrení
s cieľom udržať žiakov v školských laviciach. A aj sa nezaobišlo. Ako sme
teda otvorili náš školský rok a ako sa darí udržať nepedagógov, pedagógov

Naša škola vďaka úspešnému podaniu projektu Enviroprojekt 2021 pod
názvom “Realizujeme si vlastnú školskú dažďovú záhradu“ získala finančný
príspevok Ministerstva školstva a práve finišuje s prípravnými prácami na
realizácii tohto projektu.V mesiaci september sa realizovali za účasti žiakov
výkopové práce a príprava prívodu a prepadu vody. Roľnícke družstvo
a Obec Hybe nám poskytli stroje na hrubý výkop a prepravu potrebného

a ich žiakov v škole? Poďme pekne od začiatku.

materiálu, za čo im veľmi ďakujeme. Realizáciou skutočnej a funkčnej
dažďovej záhrady zlepšíme mikroklímu prostredia školy zvýšením výparov,
čím sa skvalitní životné prostredie. Naša dažďová záhrada bude zásobovaná
vodou zo strechy jednej časti školy. Očakávame, že výsledok realizácie
projektu pomôže urobiťosvetu pre verejnosť v našej obci v oblasti
environmentálneho problému zvyšovania nepriepustných plôch v krajine.
Realizáciou sa budeme snažiť ukázať nielen žiakom, ale aj verejnosti,
význam a funkciu dažďovej záhrady ako jednej z veľmi účinných možností,
ako zadržať dažďovú vodu v prírode. Dažďová záhrada bude mať aj estetickú
hodnotu a skrášli nám okolie školy v mieste pri vstupe do evanjelického
kostola.

Slávnostné zahájenie nového školského roka prebehlo tak tradičnonetradične. Prvok tradície spočinul v príhovore pána riaditeľa a bol
obohatený kultúrnou vsuvkou. Tá netradičná časť (konajúca sa vlastne takto
už druhý školský rok) predstavovala jeho rozhlasovú verziu, a teda kvôli
pandemickým opatreniam bol riaditeľský príhovor prezentovaný
v školskom rozhlase, a takisto aj kultúrny program (prednes básne i spev).
Následný priebeh školského vyučovania závisel (a samozrejme aj stále
závisí) od neustále sa meniacej epidemiologickej situácie, čomu sa naša
škola adekvátne prispôsobuje. Možno začať ranným filtrom, keď sa naši
učitelia pravidelne striedajú pri jeho realizácii (meranie teploty pri
vchodoch do školy). Ranný klub detí v tomto období dočasne pozastavil
svoju činnosť. Naše vychovávateľky často pracujú s deťmi v exteriéri.
Pedagogické dozory na školských chodbách bežia v sprísnenom režime, aby
sa čo možno najviac zabránilo stretávaniu sa žiakov rôznych tried.
Hygienické pravidlo R-O-R sa stalo samozrejmosťou. Dezinfekcia rúk
všetkých zamestnancov školy i žiakov prebieha automaticky každé ráno pri
príchode do školy, to isté platí pri vstupe do školskej jedálne. Hygienu
priestorov našej školy vzorne zabezpečujú naše pani upratovačky. Ďalšou
bežnou praxou je nosenie rúšok u všetkých zamestnancov našej školy. Ba
dokonca napriek tomu, že žiaci, podľa momentálnych opatrení, nemusia
v triede nosiť rúško, veľa žiakov ho predsa len nedáva dole z tváre. V tomto
covidovom období sa učitelia snažia vzdelávať žiakov vo väčšej miere
v exteriéri, a teda niektoré vyučovacie hodiny prebiehajú aj vo vonkajšom
prostredí. A napokon ešte možno spomenúť školské súťaže. Tých sa naši
žiaci zúčastňujú v online forme.

ZRPŠ PRI ZŠ V HYBIACH
Cieľom nášho občianskeho združenia

je spolupracovať, pomáhať

Nové preliezky

V závere je potrebné povedať, že našej škole sa pomerne dobre darí
zvládať epidemiologickú situáciu. Pochvala tak patrí všetkým
zamestnancom školy, ktorí robia všetko potrebné, aby naša škola mohla
naďalej vítať svojich žiakov. Treba však pochváliť aj našich žiakov, ktorí sa
skutočne snažia dané opatrenia rešpektovať a dodržiavať.

a podporovať vzdelávací program v našej ZŠ s MŠ v Hybiach, čo sa nám darí
aj v tejto pohnutej dobe napĺňať hlavne za pomoci vašich finančných darov
vo forme 2% z dane z príjmov a členských príspevkov, za ktoré vám v mene
ZRPŠ veľmi pekne ďakujeme.
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JDS V HYBIACH
Už dlhodobo prispievame na nákup kníh do školskej knižnice,
kancelárskeho papiera pre potreby školy, úrazové poistenie pre žiakov,
matematické súťaže a rôzne školské aktivity.

Návšteva Liptovského Mikuláša a múzea jaskniarstva. V priestoroch
múzea sme si prezreli výstavu poľovníctva, ale hlavne výstavu svadobných

Kladenie vencov
Elektronický vrátnik

Nová učebná pomôcka "mega tablet"

V poslednom období sme tiež z príspevkov podporili nákup hracích
prvkov, ktoré sú umiestnené na školskom dvore (hojdačka, lanová
pyramída), elektronického vrátnika, resuscitačnej figuríny, ktorá slúži pri
výučbe žiakov na nácvik poskytnutia prvej pomoci a iných potrebných vecí,
o ktoré nás požiadalo vedenie a pedagogickí pracovníci našej základnej
školy.
Najväčšou a aj najzodpovednejšou úlohou pre nás je príprava a realizácia
Plesu ZRPŠ, ktorý má v našej obci už dlhodobú tradíciu. Myšlienka plesu
vznikla už pred 20 rokmi v skupine rodičov a priateľov ZŠ, ktorí chceli zvýšiť
povedomie a poslanie ZRPŠ a z finančných darov podporiť vyučovací proces
v základnej škole. Prípravu 20.ročníka Plesu ZRPŠ, ktorý sa nám nepodarilo
tohto roku zrealizovať z dôvodu pandemickej situácie, sme nezanedbali
a stále na tom pracujeme.
Pavol Škerda, predseda o.z. ZRPŠ pri ZŠ v Hybiach

Z KAŽDÉHO NIEČO...
COVID ovplyvňuje každého z nás, či si to uvedomujeme alebo nie. Tak
aj naše aktivity sú ovplyvnené týmito faktormi.

Na Chopku

Po roku sme sa znova zišli na Guláš party, tentoraz na území TJ. Všetko
bolo pripravené, privítanie, guláš, koláčiky, literárna vsuvka
a v neposlednom rade aj nálada. Ďakujem patrí nám všetkým, ktorí sme to
pripravovali, ale aj našim členom, ktorí prispeli troškou do mlyna.

šiat našej rodáčky. Spomínali sme s nostalgiou na mladé časy.
Individuálna turistika v malých skupinkách - okolie obce, Chopku,
Lomnického štítu.
To je len to málo z našej aktivity.

Spolupráca s obcou - kladenie vencov, patronát nad parkom
Orphanidesa , je len málom, čím prispievame.

Daniela Pavelicová
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DHZ HYBE
Z KALENDÁRA DHZ HYBE

Obyvateľov našej obce však vedeli potrápiť nielen veľké suchá, ale aj
intenzívne búrky sprevádzané silným nárazovým vetrom. V nočných
hodinách v stredu 14. júla 2021, zasiahla Hybe a okolie veľmi silná búrka,
sprevádzaná intenzívnym dažďom a nárazovým vetrom. Už v skorých

Hoci nás všetkých ešte stále určitým spôsobom obmedzuje situácia
spojená s chorobou Covid-19, počas letných mesiacov sa situácia zlepšila
a predchádzajúce mesiace sa prejavili aj v zvýšenej aktivite členov nášho
dobrovoľného hasičského zboru, a to prakticky vo všetkých oblastiach
pôsobenia.
Tento rok bol mimoriadne úspešný na hasičské svadby. V sobotu 29.mája
2021 sme v evanjelickom a.v. kostole vyprevadili na spoločnú cestu životom
našu členku Katku Ilavskú, ktorá povedala svoje áno Michalovi Libičkovi,

oddanému dobrovoľnému hasičovi zo susednej Kráľovej Lehoty, ktorý má
však svoje pevné miesto v našich radoch. O necelý mesiac neskôr, 19. júna
2021, sme boli svedkami ako si v rím.-kat. kostole povedali svoje áno, člen
nášho DHZ Jaroslav Lenko, ml. s Patríciou Dorčiakovou. Ako sa hovorí - do
tretice všetko dobré, o ďalší mesiac - 24. júla 2021 sme brali účasť na
svadbe našich členov Jána Palovčíka, ml. a Stanislavy Piatkovej, tentoraz na
obecnom úrade v Hybiach. Všetkým spomínaným novomanželom želáme
veľa šťastia a vzájomnej lásky.

ranných hodinách boli členovia DHZ povolaní k odstraňovaniu polámaných
a popadaných stromov, ktoré blokovali hlavnú cestu č.18 pri Vachtarovej
(Ján Lehotský, Ján Palovčík ml.). Ráno sa ukázali napáchané škody priamo
v obci. Od skorých hodín až do poobedia, zásahová skupina DHZ - Juraj
Petrula, Ján Palovčík ml., Stanislav Žiška, Pavel Mihálik, Zdenko Mihálik
odstraňovala polámané stromy z miestnych ciest a riečiska Hybice.
Z dôvodu uvoľnenia covidových opatrení pokračovali regionálne hasičské
súťaže. V sobotu 3. júla 2021 sa naše súťažné družstvo: Miroslav Melich,

Marek Teplický, Ján Palovčík ml., Martin Petrula, Michal Libiček, Zdenko
Mihálik zúčastnilo hasičskej súťaže – Memoriál Jaroslav Majera, v Lipt.
Kokave.
Mesiac august priniesol niekoľko kultúrno - spoločenských
a reprezentatívnych akcií. V nedeľu 1. augusta 2021 sa zástupcovia DHZ –
Juraj Petrula, Miroslav Dzurek, Stanislav Žiška a Alica Gundová, zúčastnili
hasičskej nedele v skanzene v Pribyline. O týždeň neskôr, v nedeľu
8. augusta 2021, sme boli na oslavách 100. výročia DHZ vo Važci (Marek
Teplický, Stanislav Žiška, Lukáš Melich, Janka Růžičková). Tam vystavenú
hasičskú techniku dokázal oceniť aj náš najmladší účastník Matúško
Teplický. Účasť na hasičských oslavách
pokračovala v piatok 13. augusta
2021, kedy si DHZ Liptovský Peter
pripomínal 100. rokov od svojho
založenia. Na slávnosti sa zúčastnili
Stanislav Žiška a Július Palovčík. Na
druhý deň, v sobotu 14. augusta
2021, súťažný tím DHZ – Ján Palovčík
ml., Lubomír Duda, Nikola Kleinová,
Michal Libiček, Katarína Libičková,
Martin Petrula a Tatiana Petrulová sa
Preberanie ocenenia
aktívne reprezentoval na tradičnej

Výročná schôdza

Tohtoročné leto sa nám pripomenulo predovšetkým veľkou vrtkavosťou
počasia. Dlhodobé suchá priniesli so sebou riziko najmä lesných požiarov.
Dvakrát bol náš DHZ vyžiadaný Krajským operačným strediskom HaZZ
v Žiline o zásah v lesnom teréne. Vo večerných a nočných hodinách, vo
štvrtok 24. júna 2021, sme magické „Jánske ohne“ „oslávili“ účasťou na
likvidácii lesného požiaru v lesoch Čierneho Váhu (zasahovali: Martin
Petrula, Pavel Mihálik, Peter Mihálik, Stanislav Žiška). Na druhý deň,
podvečer, v piatok 25. júna, bol náš DHZ vyžiadaný k lesnému požiaru
v Závažnej Porube (zasahovali: Miroslav Melich, Ján Lehotský, Zdenko
Mihálik, Ján Palovčík, ml.).
Z dôvodu spomínaného dlhodobého sucha, na požiadanie starostu obce,
v letných týždňoch členovia DHZ robili pravidelné polievanie trávnikov,
kríkov a stromov v parku Ľudovíta Orphanidesa (Martin Petrula, Marek
Teplický, Ján Palovčík ml., Ján Lehotský, Michal Libiček, Stanislav Žiška,
Katarína Libičková, Tatiana Petrulová, Janka Růžičková).
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DHZ HYBE
akcii Guláš cup 2021. V nedeľu 29. augusta 2021 sme si v našej obci,
položením vencov pri pamätníku padlých, pripomenuli 77. výročie
vypuknutia SNP. Náš DHZ na slávnosti reprezentovali Miroslav Melich,
Nikola Kleinová, Ján Palovčík ml., Stanislava Palovčíková a Stanislav Žiška.

a Matej Petrula; stužku „Za vernosť“ 20 rokov.: Ing. Miroslav Dzurek
a Martin Šulc; stužku „Za vernosť“ 30 rokov: Zdenko Petrula; stužku „Za
vernosť“ 40 rokov: Peter Španko a Július Palovčík; stužku „Za vernosť“ 50
rokov: Miroslav Krankus a stužku „Za vernosť“ 60 rokov: Jaroslav Pivko st..

Pripravenosť nášho DHZ preverili nielen spomínané zásahové udalosti,
ale aj taktické cvičenie zamerané na nácvik zásahu v prípade lesného

Na záver tohto príspevku, v ktorom sme nazreli do rôznych oblastí našej
činnosti, patrí poďakovanie všetkým členom a funkcionárom DHZ Hybe, za

požiaru v náročnom lesnom teréne.
Cvičenie sa uskutočnilo v sobotu 4. septembra 2021 v Demänovskej Doline
- v Jasnej. Naše družstvo – Juraj Petrula, Miroslav Janík a Stanislav Žiška
s Tatrou 148 CAS 32 zabezpečovalo kyvadlovú dopravu vody v zložitom
horskom teréne.
V sobotu 18. septembra 2021 sa uskutočnila výročná členská schôdza
DHZ. Účastníkov pozdravil zástupca starostu obec Ľuboš Šuchtár i zástupca
okrsku č. 5 a Územnej organizácie DPO SR v Lipt. Mikuláši Pavol Tomčík. Na
návrh výboru DHZ boli v r. 2020 schválené nasledovné medaile - medailu
a stužku „Za vernosť“ 10 rokov získali: Jana Teplická, Ján Palovčík ml.

množstvo hodín, ktoré obetovali zo svojho času pre dobrovoľné hasičstvo
a najmä pre obec Hybe.
Stanislav Žiška, tajomník DHZ Hybe

SPOLU V DOBROM AJ V ZLOM
Poslaním hasiča je pomáhať a zachraňovať, tam kde je práve treba.
Rozprávka o troch prútoch sa k tejto téme hodí viac, ako čokoľvek iné.
Osamote toho veľmi veľa nikto z nás nezmôže, a už vôbec nie pri požiari,
záplave či výzdobe kultúrneho domu pred hasičským plesom. Jednoducho
povedané, musíme všetci ťahať za ten istý koniec. Najlepšie to vždy
funguje v rodine. Rodina je základ všetkého. Je nesmierne ťažké a zároveň

veľká vec, keď sa toto podarí aj bez pokrvných väzieb. Dovolím si prehlásiť
náš hasičský zbor za skupinu šťastlivcov – sme jedna rodina, vieme si
pomôcť, spolu sa tešiť aj plakať. Aby sme spolu dokázali fungovať
v krízových situáciách a vedeli sa vzájomne spoľahnúť, musíme sa dobre
poznať. Vedieť kto je aký, komu čo ide a v čom zas nevyniká. To pomáha pri
deľbe práce a vo fungovaní nášho systému. Na to, aby sme sa poznali,
musíme spolu prežiť množstvo situácii, v ktorých sa ukáže, čoho sme
schopní, akí sme ľudia. Práve teraz, vo chvíľach pandémie, sme pocítili
deficit stretávania sa, deficit svojich priateľov a známych. V lete sa opatrenia
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zmiernili a my sme mali možnosť dobehnúť zameškané. A podarilo sa to
ozaj vo veľkom štýle. Filmový titulok „tri svadby a jeden pohreb“ sme si
spríjemnili a pohreb vynechali, ten sa
nekonal. Naopak svadby boli veľmi
radostnými udalosťami tohto roka,
obzvlášť pre náš hasičský zbor.
Svadobnú štafetu odštartovali 29. mája,
vtedy ešte snúbenci, Katka Ilavská
a Miško Libiček. Oslávili sme ich
spoločnú lásku tak, ako sa patrí,
v uniformách, a svadobnú tortu rozkrojili
kde inde, ako v hasičskej zbrojnici. „Sme
svoji “ si povedali nielen oni dvaja, ale
tento pocit sršal z nás všetkých, keď sme
v kruhu spievali svadobnú pieseň počas ich prvého manželského tanca. Boli
sme radi, že život sa vrátil do starých koľají. Že sme opäť spolu a môžeme
spoločne zažívať radosť
a šťastie. Výzdoba na
hasičskom aute nestihla ani
zapadnúť prachom a už aj
sme ju vytiahli znova. Veľmi
sa nám zapáčilo chytať do
svadobnej reťaze snúbencov
pred vstupom do kostola
a nenechať si ujsť výkupné
za nevestu – alebo za
ženícha?! 19. júna prisľúbil
aj Jarko Lenko, že po svadbe
tak isto zablúdi medzi nás aj
so svojou manželkou Paťkou
Lenkovou, r. Dorčiakovou. A
už aj boli. Čas beží rýchlo
a aj dobré veci sa dejú, že sa
ani nestačíme čudovať ako. Zagratulovali sme
aj týmto našim
mladomanželom a čerstvým rodičom, hasičskými majákmi a zasalutovaním
v uniformách. Od prvej svadby sme už výzdobu zbrojnice nepovažovali za
nijakú námahu, všetko už bolo nacvičené a nie nadarmo. Triádu ukončili
naši drahí kamaráti hasiči Stanka Piatková a Janko Palovčík, keď si svoje áno

povedali o mesiac na to 24. júla v sobášnej sieni Obecného úradu v
Hybiach. Janko slávnostne a bez problémov zahasil zapálený domček, ako
pomyselné ťažkosti, ktoré môžu
v manželstve vzniknúť a preniesli sme sa
plynule k svadobnému stolu a tancu. Vo
svadobnom videu sme si zrekapitulovali,
ako sa začal písať ich príbeh lásky.
Vyvrcholením večera bolo dramatické
hádzanie kytice v Orphanidesovom
parku. Tam sa napísal scenár ďalších
rokov. Boj nastal o vstup do rodiny
Mihálikovcov – družičky si nič
neodpustili, škoda, že svadobná kytica
bola len jedna. V rodinnej atmosfére
sme sa pretancovali plní eufórie a pocitov do ďalšieho dňa. Na záver len
skonštatujem, že zvládnuť tri svadby za dva mesiace bolo síce náročné, ale
dobehli sme s nimi všetky
zameškané stretnutia
a nevypovedané príbehy za
dlhé obdobie, keď sme sa
stretávali iba na testovaní
v kultúrnom dome. Želáme
všetkým novomanželom
ešte raz krásny spoločný
život a horíme
nedočkavosťou, kedy
nazrieme do kočíkov a
budeme sledovať črty
rodičov na čerstvých
bábätkách.
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Ing. arch. Tatiana
Petrulová

HYBE DNES
POHĽAD OBČANA
O dobrých veciach aj skutkoch sa hovorí, ale aj píše pomerne ľahko.
Prinášajú totiž osoh, radosť, príjemné pocity a vo viacerých prípadoch aj
všeobecné blaho.
V našej obci sa s takýmito pocitmi dá hovoriť o mnohých počinoch. Veľmi
som sa potešila, keď naša škola konečne dostala aj vonkajšiu podobu
adekvátnu svojmu poslaniu. Konečne sa skončilo to „Kocúrkovo“, nad
ktorým mnohí – neveriac vlastným očiam – krútili hlavami. No, ale kde je
vôľa, tam je aj cesta. Kde je porozumenie, tam sa vyriešia aj zdanlivo
neriešiteľné problémy.
Prehnitý, vekom aj prírodou poškodený parkan okolo cintorína tiež
nahradil nový plot. Srdečná vďaka, veď aj toto naznačuje, že tých, ktorí tam
našli svoj večný pokoj, majú v úcte aj nasledujúce generácie.
Teším sa aj z obnoveného
Orphanidesovho námestíčka. Je
síce mimo môjho zorného uhla,
ale bola som sa tam schválne
pozrieť. Je to dôstojné miesto
nielen pre pamätník
Ľ. Orphanidesa, ale verím, že aj
občania, bývajúci v blízkosti, tam
nájdu svoju oázu pokoja.

Jedného problému sa však predsa len dotknúť musím. A tým je – myslím
si – že pre všetkých odberateľov – obecná káblová televízia. Je to problém
vleklý, staronový, niekoľko ročný, opakujúci sa, neriešiteľný a dovolím si
tvrdiť, že aj neriešený. Nech si vraví, kto chce, čo chce!
Už som bola stredoškoláčka, keď si moji rodičia mohli dovoliť kúpiť
televízor – čiernobiely. Boli problémy s anténami, s obrazom, tzv. duchmi na
obrazovke, so signálom a pod. Doma sme mali niekoľko antén: kupované aj
svojpomocne vyrobené, veľké aj malé, vonkajšie aj izbové. Jedna – dve
antény boli na dlhých žrdiach na streche a netrúfam si povedať počet antén
na pôjde nášho domu. Obraz sa vylepšoval takým spôsobom, že
najzodpovednejší človek v domácnosti /obyčajne ocko/ stál pred
televízorom v obývačke a my /ja a moje sestry/ sme behali po pôjde
a usmerňovali antény podľa povelov: hore, dole, vyššie, ešte vyššie, nižšie,
vpravo, doľava, stoj a podobne. No bola to poriadna „fuška“ sprevádzaná aj
viacerými úsmevnými príhodami a tiež pokynmi od starostlivej mamy, aby
sme si tými anténami nevypichli
oči.
Dnes mám o 60 rokov viac, nové
storočie ukrajuje už z tretej
desiatky rokov a môj nový,
kvalitný televízny prijímač hučí,
prská, šťuká, puká, píska, chrčí,
praská – to sú superlatívy, čo sa
týka zvuku. No a obraz? Škoda
reči! Ani len koberce by sa podľa
neho nedali vytkať. Niekedy je
taký „prekockovaný“, ako keď sa
malé dieťa hrá s farebnými
kockami Lega. Čistá katastrofa!

Nápad - odstrániť starý,
roztrhaný, nefunkčný pletivový
plot s bránou, visiacou na
jednom pánte – je tiež hodný
uznania!
Na najviditeľnejšom a možno
povedať tiež pietnom mieste
obce – a straší tam taká haraburda! Veď kravy na pašu už nevyháňajú,
sliepky sú v bezpečí svojich kurínov a zatúlaný psík alebo mačka prešli aj
cez dieru v plote.
Nebolo mojím zámerom spomínané počiny zoradiť chronologicky, ani
podľa dôležitosti alebo výšky finančného zabezpečenia, napadli mi tak
spontánne, presne tak, ako sa stali súčasťou každodenného života v našej
obci. Možno som na niektoré zabudla alebo dokonca o nich ani neviem!?
Chcem sa veľmi pekne poďakovať za perfektne zvládnuté testovanie
našich občanov počas druhej vlny pandémie. V médiách sme niekoľkokrát
denne počúvali o tom, ako sa starostovia sťažujú, nemajú peniaze na
testovanie, nemajú personál, nevedia si poradiť s bioodpadom a podobne.
A ja som bola hrdá na nášho starostu a jeho spolupracovníkov, ktorí robili,
čo mali, a nás, obyčajných občanov, sa ich možné a určite mnohé problémy
nedotkli. Srdečná vďaka všetkým, ktorých sa mi podarilo pod maskami
identifikovať – Katka, Dominika, Ľubko, Stanko, Samko, Peťo – a vďaka aj
vám, ktorých som nespoznala, to je zasa moja hanba – veď som vašu pomoc
dostala až 11 krát! A bonus navyše: pri príležitosti testovania sme si mohli
obzrieť aj vynovený kultúrny dom. Veľké, srdečné ďakujem!

Keby som nebola slušne
vychovaná, tak čestné slovo,
používam slovník panského
kočiša – taká som niekedy naštvaná!
Rada by som povedala, že netuším, kto má obecnú káblovú televíziu
na starosti, žiaľ, všetci vieme, že je to pán Zodpovedný, ktorý by to mal riešiť
a starať sa, aby mali odberatelia kvalitný obraz aj zvuk.
Je niekoľko možností, ako to dať do poriadku. Tá prvá a zároveň najľahšia
a najjednoduchšia je: zrušiť tento „špás“! Áno, dobre čítate: obecný úrad
v zastúpení pánom Zodpovedným „špásuje“ s občanmi. Ináč to neviem
pomenovať.
Tá ďalšia možnosť je: postaviť sa pred problém ako chlap a nielen
pokúšať sa riešiť ho, ale aj vyriešiť!
Pán Zodpovedný, veľmi pekne vás prosím, nájdite v sebe dostatok vôle
zaoberať sa obecnou káblovou TV a potom snáď nájdete aj cestu, na konci
ktorej budú spokojní odberatelia a užívatelia našej obecnej TV.
P.S. Aby som bola celkom presná a úprimná, niekedy je ten obraz aj zvuk
celkom dobrý /tak to bolo napríklad celé leto/. Práve tento fakt mi dáva
nádej, že problém je odstrániteľný.

Lenže, každá minca má dve strany!

Mgr. Janka Mičevová

Nie, nebojte sa, nebudem teraz vyratúvať negatíva!
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HYBE VČERA
ZAPRÁŠENÝMI (I MOKRÝMI) TOPÁNKAMI... (6.časť)
Hybica. Malá, ale naša! Jedinečná rieka ostáva tak trocha v ústraní.
V konkurencii krás Horného Liptova sa na ňu zabúda. Ale pre nás má svoje
čaro! A nie iba preto, že je skutočne IBA naša. Hybica síce vyviera východne
od Podbanského, čo administratívne patrí do okresu Poprad, ale potom

tečie po celej svojej dĺžke iba chotárom a katastrálnym územím obce Hybe.
Na hornom toku je hraničnou riekou s katastrom obce Východná. Riečka
pretečie od prameňa 18,7 km, kým sa v Červenom kúte – Hlbokom vleje
do Váhu.
Hybica tečie krajinou, ktorú aj sama formovala. Najkrajšou časťou jej
povodia sú Tesné skaly, kde v treťohorných vápencoch vytvorila jedinečný
kaňon. Riečka vytvára na
svojom toku meandre,
ktoré sú ideálnym
miestom pre rozvoj
originálnej fauny i flóry.
Takéto „zákruty“ toku boli
aj priamo v obci, zanikli
však ľudskou činnosťou
a „Medzi vodami“ sa tak
vytvorili 2 jazerá. Jedno
bolo na mieste dnešnej
predajne potravín a druhé na protiľahlej strane rieky.
Prvé jazero malo viac- menej pravidelný tvar
o rozmeroch cca 40 x 40 metrov. V zime sa tam
hralo aj niekoľko partií hokej bez toho, aby si
prekážali ! Doslova raritou boli naše hokejky. Boli
to samorasty z vŕby alebo liesky a nie zriedka aj
bakuľa starého otca. V lete bolo jazero miestom
na člnkovanie, chytanie rýb, ale aj nechcených
kúpeľov a topení sa. Našťastie, vždy všetko dobre
skončilo. Jazero zaniklo koncom 60-tych rokov
s prístavbou novej školy, keď bolo zavezené
výkopovou zeminou. Po čase vyrástlo na tomto
mieste volejbalové ihrisko. Postavili si ho
svojpomocne (bez projektov a EU -dotácií) deti
z okolitých domov s pomocou rodičov. Jeden
urobil lavičky, druhý osadil kovové stĺpy, ďalší priniesol sieť a loptu...V lete
sa tu schádzali deti a mládež zo širokého okolia.

Druhé jazero (asi 1/4 pôvodného) existuje aj dnes a je upravené do
vkusnej a estetickej podoby ako súčasť súkromného pozemku. V minulosti
bolo v zime miestom nekonečných hokejových zápasov, ktoré končili až
vtedy, keď už nebolo puk alebo plechovku vôbec vidieť.
V rokoch 60-tych a 70-tych bola Hybica plná rýb. Húfy malých rýchlych
klinčekov sa vyhrievali v plytkej vode, rovnako tak pestrofarebné lejšovky –
lejdry (čereble a beličky). Trochu lenivejšie boli pĺže a grimbaje (hlaváče).

A všetkým týmto vládli pstruhy a lipne, občas sa ukázal aj úhor,
v prítokových jarkoch žili raky. V hlbočine toho väčšieho jazera vraj bola aj
hlavátka. V dedine sa voda rieky využívala na pranie (plákanie) bielizne,
odevov, kobercov i ovčích koží, ale aj na napájanie i kúpanie dobytka
a domácej hydiny husí a kačiek.
Voda bola čistá, a tak sme sa kúpali na Kvake, v Kútiku i na Hati. Na Hati
bolo postavené hradidlo,
ktoré odrážalo časť vody
d o u m e l é h o ka n á l a .
Dlhoročný mlynár pán
Matištík si množstvo vody
v kanáli reguloval podľa
potreby priamo na
stavidlách hate.
Voda
kanála prichádzala do
družstevného mlyna
v Kúte a takto ekologicky
ho poháňala. Tento prívodný kanál viedol od Hate popod Hôrku až do
mlyna, preto sa tejto časti obce hovorí
„Medzi vodami“. Kanál bol rovnako plný rýb,
hlavne pstruhov.
Dnes je mlyn nefunkčný. Prívodný kanál je
zasypaný a jeho trasu rozoznajú len pozorní
pamätníci. Po hati na Hybici vidno iba torzo
betónových základov. V plnej kráse ostali
letá a zimy na Hybici iba v spomienkach
tých, pre ktorých boli súčasťou ich detstva, či
mladosti.
Fotoaparát bol v tých časoch pre nás
vzácnosťou. Ale možno sa nájde niekto, kto
má doma takéto fotky a rád sa s nimi
pochváli...
Október 2021
RNDr. Milan Kubinský, milkub1@zoznam.sk
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E CAV HYBE
VĎAČNOSŤ

ďakujeme za vás, drahí spoluobčania, a vyprosujeme pre našu drahú obec
pokoj a jednotu.

„Pre nízke duše je vďačnosť veľkým bremenom, ale pre vznešené
srdcia potrebou.“
Georg Ch. Lichtenberg

Pozrite vtákov nebeských: ani
nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú
do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či
vy nie ste omnoho viac ako oni?

Pojem vďačnosti počas pretrvávajúceho obdobia tzv. koronakrízy by sa
mohol zdať nie práve najšťastnejšie zvolenou témou, ktorou sa vám, drahí
spoluobčania, chceme prihovoriť. Predsa len skúsme sa zamyslieť: pojem
vďačnosť je vďaka za to, čo človek dostal. Či už sa jedná o hmotné alebo
nehmotné dary, vďační ľudia sú si vedomí dobra vo svojom živote.
Uvedomujú si, že zdroj tohto dobra leží aspoň čiastočne mimo nich.
Vďačnosť je jednoducho
spôsob, akým ľudia oceňujú,
čo majú, namiesto toho, aby sa
vždy usilovali o niečo nové
v nádeji, že im to prinesie väčší
pocit šťastia. Ak sa však
poobzeráme okolo seba
a uvidíme to veľké množstvo
bolesti, sklamania a konfliktov, pravdepodobne každému z nás napadne
myšlienka: „Ako a vlastne za čo by som mal byť vďačný?”
Napríklad pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme sme si
pripomenuli tie dary, ktoré dostávame v podobe každodenného chleba. Je
to samozrejmé? Naši otcovia a starí otcovia tvrdou prácou získali pre nás
zem, ktorá našu obec obklopuje. Tu sa stretávali celé rodiny pri spoločnej
práci, piesni i vďačných modlitbách. Poľnohospodárska krajina je našou
živiteľkou. Len a len z nej sa získava všetko, čo sýti naše telo. Či už
dopestované nami, alebo zakúpené v obchode. Našim postojom k pôde –
dedičstvu našich otcov zároveň vyjadrujeme postoj k životu. Je svedectvom
hospodárenia generácií, kolískou našej kultúry a významnou súčasťou
prírodného dedičstva. Buďme vďační za tento ich dar. Za jedlo, prácu, každý
okamih s milovanou osobou, za nový deň. Pokúsme sa aj v tých najťažších
chvíľach objavovať to, za čo môžeme byť vďační. Tie veci tu sú, len naša
myseľ je zamestnaná tým, čo nám práve chýba.
Či už sme veriaci alebo nie, v niektorých životných situáciách sa každý
z nás utieka ku rôznym formám modlitby. Prosíme, aby sa niečo stalo, alebo
naopak – nestalo. Pokúsme sa tak, ako veľmi prosíme, aj ďakovať. My

Mt 6,26
CZ ECAV na Slovensku Hybe

MODLITBA V STAROBE
Pane, Ty vieš lepšie ako my, že zo dňa na deň starneme a jedného
dňa budeme starí. Nauč nás, aby sme dokázali mlčky znášať svoje
choroby a ťažkosti. Pribúda ich a chuť o nich hovoriť z roka na rok rastie.
Máme vrásky a šedivé vlasy. Nechceme sa sťažovať, ale Tebe, Pane, to
povieme, bojíme sa staroby. Je nám tak, ako by sme sa museli lúčiť,
nemôžeme zastaviť čas.
Cítime, ako zo dňa na deň strácame silu a prichádzame o bývalú
sviežosť. Boli sme pyšní, že
sme mohli súperiť
s mladými. Teraz cítime
a uznávame, že už toho nie
sme schopní. Boli by sme
smiešni, keby sme sa o to
pokúšali. Ale Ty, Pane,
hovoríš, že ,, Tí čo očakávajú
na Hospodina, dostávajú novú silu a vznášajú sa na krídlach ako orli. ”
Daj našim srdciam silu, aby sme prijali život tak, ako ho Ty riadiš.
Nie mrzuto, nie ľútostivo so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci, ale
ako vďační a pripravení na všetko, na čo nás povoláš. Ďakujeme Ti, že
počúvaš náš trasľavý hlas, lepší už nebude, len tam raz u Teba, Pane.
Amen.
Martin Žiška, október 2021

Spoločný obed

- 14
! -

RKC HYBE
S MÁRIOU A JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM
Správu o tom, že Slovensko navštívi Svätý Otec, sme rovnako ako
väčšina Slovákov aj naša farnosť prijali s nadšením. Peter, zástupca Pána
Ježiša, príde k nám!
Historici hovoria, že naše územie navštívili už dvaja pápeži. Sv. Ján
Pavol II. prišiel dokonca trikrát, no pred ním na naše územie zavítal ešte
pápež Lev IX. v roku 1052. Jeho návšteva nemala náboženský, ale politický
charakter. Pápež pricestoval z Ríma do Bratislavy kočom, aby urovnal spor
medzi dvoma panovníkmi. Veľké napätie vzniklo po smrti kráľa sv. Štefana
I., keď sa uhorským kráľom stal Ondrej I. Rímsko-nemecký cisár Henrich III.
sa s tým nechcel zmieriť. Tiež si nárokoval trón a hrozila vojna. Nakoniec sa
dohodli aj vďaka zásahu pápeža
Leva IX. a vojna bola odvrátená.
Teraz sme sa pripravovali a prežívali
sme príchod tretieho – pápeža
Františka.
V duchu myšlienky: S Máriou
a Jozefom na ceste za Ježišom sa
niesla celá apoštolská cesta Svätého
Otca Františka, ktorú absolvoval na Slovensku od 12. do 15. septembra
2021. Počas nej navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Všade priniesol
veľkú radosť, slová povzbudenia a nádeje do ďalších dní.
Atmosféra, ktorá v Prešove vládla, bola veľmi pokojná. Tam Svätý Otec
hovoril o tom, že kresťan nemá byť smutný, pretože Pán nemá rád smútok.
“Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa
premieňa na pokoj. “ Svätý Otec nás všetkých povzbudil, aby sme prinášali
priateľom najmä radosť, ktorá je silnejšia ako čokoľvek iné, úsmevy
a bratskú blízkosť.
Aj atmosféra v Košiciach na stretnutí s mladými bola úplne úžasná. Tie
nádherné piesne, svedectvá, chvály a slnečné, teplé počasie celú atmosféru
dotváralo, ba priam umocňovalo.
Na pódiu Svätý Otec počúva svedectvá a otázky mladých. Hovoria za
nás všetkých – lebo odpustenie, láska i kríž sa týkajú každého. Zbor
a orchester hrá „Nech ten chrám zaplaví“ a uvedomujeme si, že ten chrám,
to nie je len stavba z kameňov, cementu a skla, ale ten chrám, to sú ľudia,
každý iný – a predsa všetci takí podobní. Sú chvíle, keď je chrámovou
klenbou sama obloha, osvetlením zapadajúce slnko a kňazom samotný
pápež. Ťažko vybrať kľúčovú myšlienku príhovoru, lebo ich bolo veľa. Médiá
a cirkevní analytici vyberajú tú, ktorá sa snáď stala kľúčovou i pre celú
návštevu Svätého Otca.
Byť zakorenení a otvorení. To znamená, že pre vývoj ďalších generácií
sú veľmi dôležité naše korene - starí rodičia, rodičia a to, kde sme vyrastali.
Pevné zázemie a pocit domova je to, čo potrebujeme pre našu budúcnosť a
budúcnosť mladých. Rezonuje vo mne jedna veta, ktorú povedal Svätý
Otec: “Buďte optimisti a nie pesimisti!” Zvlášť v tejto dobe korony, keď sú už
ľudia unavení, podráždení a nevrlí jeden k druhému. Modlime sa
a zostaňme optimisti. Nie sme stvorení, aby sme sklonili hlavu, ale aby sme
ju pozdvihli k nebu a k druhým. Dotkol sa ma ešte záver príhovoru– o kríži,
o tom, že nemožno objať kríž bez lásky a že to, čo premieňa bolesť, je láska.

A keď objímeme Ježiša, nachádzame radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. A za
najkrajší moment bolo to, ako vzal Svätý Otec do náručia malé dieťa
a požehnal ho.
Aj v Šaštíne jeho príhovor bol plný múdrych a pre nás tak potrebných
myšlienok pre posilnenie našej viery. Ako vzor nám dal Máriu: „Takto je
Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva
na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na
púti, v hľadaní Pána. A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“
A pokračoval slovami: „Drahí bratia a sestry, nech vám Pán navždy
zachová úžas, nech vám zachová vďačnosť za dar viery! A nech vám
Preblahoslavená Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera
bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na
súcit.“
Ako sme si všade mohli všimnúť, Svätý Otec bol usmiaty, úprimný,
ľudský, spokojný, skromný, obyčajný človek s veľkým srdcom. Je veľkou
osobnosťou a nehral sa na žiadnu hviezdu.
Svojimi inšpiratívnymi slovami nás všetkých povzbudil, pozdvihol
a duchovne posilnil v ťažkej dobe.
Či už sme pozerali prenosy v televízii alebo zažili to osobne a mali sme
slzy na krajíčku, tak či tak človek pocíti dotyk zhora, dotyk nevideného,
milujúceho a tak skutočného Boha. Všetko to, čo sa niekedy zdalo
nezmyselné, zrazu malo zmysel. Všetko to, za čo človek vnútorne trpí, zrazu
nebolelo a všetko to, kde človek váhal, bolo isté a reálne. Príchod Svätého
Otca Františka priniesol neskutočné požehnanie pre všetky naše rodiny.
Jeho slová boli balzamom pre naše duše. Mňa osobne oslovila každá jedna
veta a priniesla mi odpoveď do môjho života - do mojej viery... Silné
povzbudenie do svätej spovede a do objatia Ježišovho kríža, kde neustále
dostávame nádej, získavame dôveru v seba a svoj život.
Veľmi ma povzbudila myšlienka Svätého Otca z homílie: “Svedok,
ktorý má kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale
všetkých ako bratov a sestry, za ktorých Ježiš dal svoj život. Svedok kríža si
nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou...”
Svätý Otec nám daroval svoje požehnania, slová povzbudenia
a jedinečný čas troch dní na Slovensku. Dúfam, že z jeho energie, dobroty
a usmernení bude naša domáca Cirkev dlho čerpať a Slovensko sa povzbudí
k živej viere.
O pár dní neskôr Svätý Otec 22.9.2021 na stredajšej audiencii v Ríme
spomína na cestu na Slovensko. Označuje ju za púť nádeje, o stretnutí na
štadióne v Košiciach hovorí ako o nezabudnuteľnom. Nemali by sme
zabudnúť ani my. Na zážitok, ale ani na myšlienky o láske, kríži a odpustení.
A to je o to aktuálnejšie, o čo horšiu, egoistickejšiu a bezohľadnejšiu dobu
žijeme.
Ďakujme Pánu Bohu za nádherné chvíle, úžasné počasie a za nášho
Svätého Otca! Nezabúdajme sa
za neho stále modliť.
Lebo ako hovorí Svätý Otec František: S Bohom sa nič nestráca, ale bez
Neho je všetko stratené.
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František Kočibal
farár Rímskokatolíckej farnosti Hybe

UPS HYBE
POĽOVNÍCI OD JARI DO JESENE

Popri všetkých našich činnostiach sme nezabudli ani na našich najmenších
a zavítali sme do materskej škôlky v Hybiach. Detičkám sme porozprávali
o dôležitosti a zaujímavostiach poľovníctva.

Počas celého roka sme nezaháľali. Usporiadali sme niekoľko

Ani v jeseni nezaháľame. Dopĺňame soliská a zabezpečujeme seno, aby

spoločných, ale tiež individuálnych brigád. Na jar, keď skončil pre zver čas

ho bolo dostatok na celú zimu. Monitorovanie a dopĺňanie krmiva pre zver

núdze, sme sa postarali o krmelce a krmoviská, t. j. poriadne sme ich

je počas zimných mesiacov veľmi dôležité, pretože vďaka tomu

vyčistili a vápnom vydezinfikovali. V apríli sme usporiadali spoločnú

predchádzame veľkým škodám, ktoré by zver v lesných porastoch mohla

brigádu, ktorá bola zameraná na vyčistenie častí

spôsobiť.

nášho revíru. Podarilo sa nám vyčistiť časť Drahé

V súčasnosti nám poľovníkom robí veľké starosti stále

drevo vo Svidove a Stupy v Hybiach. Vyzbieraný

pretrvávajúci Africký mor ošípaných. Musíme sa

odpad sme v spolupráci s obcami Hybe a Liptovská

aktívne venovať lovu diviačej zveri, čo pomáha znížiť

Porúbka šetrne zlikvidovali. V každej menovanej časti

ich početnosť. Je nesmierne dôležité, aby v tomto

nášho revíru sme vyzbierali jednu traktorovú vlečku

období nebola diviačia zver rušená, pretože tak

odpadu. Je veľmi smutné, že v dobe, keď sa skoro

zabránime jej migrácii a zároveň šíreniu AMO.

v každej obci nachádza zberný dvor sa nájdu ľudia,

Samozrejme sa snažíme vyhľadávať kusy, ktoré kvôli

ktorí si prírodu mýlia so smetiskom.

AMO uhynuli. Týmto by som chcel apelovať na

V období jari sme sa okrem iného venovali

spoluobčanov, že ak niekto nájde uhynutú diviačiu

stráženiu zasiatej kukurice, aby sme zabránili

zver, je potrebné to bezodkladne nahlásiť na UPS

škodám na poľnohospodárskych plodinách v čo

Hybe.

najvyššej možnej miere.

Rok sa s rokom zišiel a myslím si, že sme vykonali kus

V priebehu letných mesiacov sme sa

užitočnej práce prospešnej nielen pre naše zvieratká,

predovšetkým zaoberali úpravami a opravami. Tento

ale aj spoločnosť. Pevne verím, že budúci rok bude

rok sme venovali našu pozornosť chatke Hlboký

lepší ako ten minulý a prežijeme ho hlavne v zdraví

jarok. Opravili sme strechu a upravili okolie. Počas

a spokojnosti.

teplých letných dní sme pokosili lúky a krmelce naplnili voňavým senom.

Beseda v MŠ

- 16
! -

Ján Pivko, poľovný hospodár

BÁSŇE RODÁKOV

HYBSKÁ JESEŇ

SVÍDOVSKÁ RADOVICA

Ktože sa to ku nám blíži?

Pri vstupe do hôrnej Svídovskej doliny
víta vás v horizonte vysoká vápencová skala,

Predsa jeseň farbistá,

čo je Radovicou zvaná,

púšťa farby na stromčeky,

obdivom na jej naklonenej rovine hôrna mladina.

najkrajšia je zlatistá.

.

Rozmýšľame všetci doma,

To ju vietor zasial zo stromov lesa, ich plodov semená

čo nás to len čaká?

zo smreku, smrekovca, borovice a jarabiny,

Radosť, zima, či choroba dáka?

lebo povrch skaliska je ľudskou nohou neschodný,

Tej sa každý ľaká.

vietor túto mladinku vždy v dorastaní zláme – skántri.

Leto bolo veru krásne, písala som si i básne

.

a teraz vám poviem veru, oslovila som ja Vieru,

V Svídovskej doline, v podloží, dve rozličné horniny

nech mi to dá na papier, čo sa rynie z mojich pier.

pravá strana skalný kryt na bielostnom vápenci,

Zverejním to v občasníku, nech čítajú pri ohníku,

ľavá strana v dolnej časti najviac, kvalitný kameň stavebný

muži, ženy, detičky, že pribudli v našej obci lampy,

žula, rula, kryštalické bridlice, sú pevné v tvrdosti,

značky, lavičky...

je spôsobom kameňolomu vo veľkom dobývaný – ťažený.

Keď si vy jdem na priedomie popozerať dedinku,

.

Fauna je hojne zastúpená lesnou zverou,

radujem sa, keď uvidím zasa dáku novinku.

jeleňou, srnčou, i dravou, vlkom, rysom, medveďom

No najviac ma na námestí fascinuje veľký dom,

i vzácnymi chránenými, hlucháňom a holniakom.

už sa teším, keď s hercami, divadlo si zahrám v ňom.

.

Cez okná nám slnko vojde, dodá pocit blaha

Flóra v kvete, na obdiv prasličky, zvončeky, horce,

a hlavne, že dyle zmizli a je už podlaha.

skorocel, kostihoj, vrbovky a na skalách vápencou plesnivce,

Nebude tam už nikdy tma, aj keby sa deň skrátil,

bohatosť lesných plodov, malín, húb, čučoriedky, brusnice.

veď o všetko sa postará náš Paľko Navrátil.

.

Nad poľanami, tiahly suchý hrebeň, Ohnište pomenovaný,

Na ruke sú nielen prsty, je tam taktiež malíček

pod ním učupená salašná koliba, čo smúti za ovečkami.

a ja viem, že za tým všetkým, je starosta Pavlíček.

Bačov chlebík tu bol veľmi tvrdý, salaš je ďaleko od vody,

Tomu chcem dať na záver jednu malú radu,

tu musel byť aj koník, čo vozil až zo Slemä v bočke vody.

aby si už neuhnal infarkt myokardu.

Len dážď a ranná rosa ovečkám a valachom i bačovi bola spása.

My budeme na nebesiach prosiť nášho Pána,

.

aby mu len zdravia dával z večera i z rána.
Aby sa on dlhé roky ešte s nami tešil a
v radosti z nás, občanov, staroby sa dožil.

Ohnište je nádhernej prírody krása pohľadmi na obidvoch Tatier,
najviac vyníma sa skalné Okno, čo je neďaleko pamätného Slemä,
kde v SNP padlo lietadlo s devätnástimi ruskými vojakmi,
čo posilniť chceli v odboji partizánske jednotky v okolí.

Emília Gregorcová /od Júrich /, október 2021

.

Teraz i do budúcna chráňme prírodu i krásy Ohnišťa.
Zachovajme i pietu tým,
čo v minúte prišli konca svojho života.
Nech si váži obeť i ich nová posmrtná domovina

Pavel Lenko, Malužiná, máj 2021
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V PO HYBE
HYBSKÝ GULÁŠ CUP

osem. Počet pretekárov (deti do 15 rokov), ktorí sa rozhodli zmerať si svoje
schopnosti ovládania bicykla resp. odrážala, sa zastavil na čísle 60.
Medzitým sa už priestorom začala šíriť vôňa gulášu, čo naznačovalo, že sa
blíži okamih, kedy sútažné tímy budú odovzdávať vzorku svojej práce na
posúdenie odbornej porote. Porota po ochutnaní predložených vzoriek
vyniesla konečný verdikt a všetci súťažiaci čakali, ktože to tento rok získa
víťazstvo. A ten znel, že najlepší guláš navaril tím Hybských dolniakov z
Veľkých Stracín, na druhom mieste skončil tím zastupujúci obec Hybe a na
treťom tím ECAV Hybe. Ale víťazi boli všetci, keďže pripravené guláše sa

A MINI PACHOVA CYKLOVAČKA
Sme radi, že sa nášmu občianskemu združeniu V poHYBE podarilo v lete
zorganizovať už 6. ročník Hybského Guláš cupu a Mini Pachovu cyklovačku.
Rozhodovanie to nebolo ľahké , keďže stále pretrvávali opatrenia
v súvislosti s ochorením Covid. Naše rozhodnutie sa ukázalo ako dobrý
krok a obe akcie sa stretli s veľmi dobrým ohlasom. K zdarnému priebehu

skonzumovali do poslednej misky okrem jedného kotlíka, ktorý sa
súťažiacim podarilo nešťastnou náhodou vyliať ihneď po odovzdaní gulášu
na hodnotenie. Aj takéto okamihy sa stávajú na súťažiach, ale hlavné je, že
všetko dobre dopadlo. Celou touto akciou nás sprevádzal a o zážitky zo
športovísk po celom svete sa s nami podelil dlhodobý športový redaktor
RTVS pán Milan Stanko, za čo mu patrí naša vďaka.

akcií nám prialo aj počasie, keďže bol krásny slnečný deň. Zmerať
schopnosti vo varení kotlíkového gulášu sa rozhodlo 10 tímov. Súťažiaci sa
úderom 9. hodiny spoločným zapálením ohňa pod kotlinami pustili do
príprav svojich kulinárskych prekvapení. Zároveň prebiehali prípravy na
štart Mini pachovej cyklovačky. Čas štartu prvej kategórie bol o 11 hodine.
Následne na trať vyrážali postupne ďalšie kategórie, ktorých bolo celkovo

Záverom sa chceme poďakovať všetkým sponzorom,
organizátorom, účastníkom a všetkým, ktorí sa
pričinili o zdarný priebeh celého súťažného dňa.
Zároveň by sme vás chceli týmto pozvať na toto
podujatie, ktoré sa budeme snažiť zorganizovať aj na
budúci rok.

BIATLON
Biatlon je zaujímavý a prekrásny šport, rozšírený v celom svete. Jeho
základy vznikali v každodennom živote našich predkov na základe
spojenia fyzickej zdatnosti a presnosti. Jeho vývoj prebiehal počas dlhej
histórie od činnosti mužov, ktorí lovili stravu pre svoje rodiny, až po jeho
organizovanie v dnešnej podobe.
O rozvoji biatlonu svedčí rozvoj disciplín v biatlone, keď po klasických
vytrvalostných pretekoch a štafetách boli postupne zaraďované nové
dynamickejšie a divácky zaujímavejšie disciplíny, akými sú rýchlostné
preteky, stíhacie preteky, preteky s hromadným štartom a svojich
priaznivcov si získali aj miešané štafety. Aj vďaka tomuto rozvoju si biatlon
získal milióny fanúšikov na celom svete.
Klub biatlonu a bežeckého lyžovania TJ TATRAN Hybe mal letnú sezónu
veľmi aktívnu. Staršie deti trénovali individuálne, ale niekedy aj spoločne.
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Tréningy boli celkom pestré: beh, cyklistika, kolieskové lyže, plávanie,
kajakovanie, posilňovanie. Zúčastnili sme sa rôznych pretekov
organizovaných Slovenským zväzom biatlonu, Zväzom Slovenského
lyžovania aj Slovenskou Lyžiarskou asociáciou.

TJ TATRAN HYBE
OSRBLIE

LÁTKY

Cez víkend 12.6 a 13.6. sme sa vybrali na preteky 1. kola Viessmann
poháru v letnom biatlone do Osrblia. V prvý deň boli na pláne rýchlostné
preteky a v druhý preteky s hromadným štartom. Náš klub mal
4 pretekárov v kategórii žiačok a 4 mladších dorastencov. V prvý deň bežali
naše žiačky, teda Emma Šuchtárová, Nina Jacková, Natália Mydliarová
a Amálka Adamová. Amálka skončila vo svojej kategórii 2. a 9. Nina bola 4. a
10. Emma sa umiestnila 21. a 7. Natália skončila 9. a 14. U mladších
dorastencov skončil Michal Adamov 2. a 1. Lucas Melich 3., no v druhý deň
pre zdravotné problémy neštartoval. Kristián Šuchtár bol v oba dni
7. Martin Dunajský som bol 9. a 8. Myslím si, že to bol vydarený víkend,
mali sme aj pódiové umiestnenia a verím, že to bude každé preteky lepšie.

10. 7. 2021 sme sa zúčastnili pretekov 1. kola Slovenského pohára
v behu na kolieskových lyžiach v Látkach. Trate boli veľmi náročné. Pretekári
behali voľnou technikou s hromadným štartom. Michal Adamov obsadil
1., Lucas Melich 4. a Šimon Adamov 2. miesto.
Lucas Melich

Martin Dunajský

REVÚCA

KREMNICA-SKALKA

Cez víkend 3.7. a 4.7.2021 sa náš klub zúčastnil na 2. kole Viessmann
poháru v letnom biatlone v Revúcej. Počasie nám celkom prialo a bol horúci
a slnečný deň. V sobotu sme mali rýchlostné preteky. V kategórií žiaci
súťažili traja pretekári: Nina Jacková skončila 18. Emma Šuchtárová 19.
s Natália Mydliarová 6. V kategórií dorastenci sa Michal Adamov umiestnil
na 3. mieste, Lucas Melich obsadil 6. miesto, Martin Dunajský 7., Kristián
Šuchtár 8. a Šimon Adamov bol 15. V druhý deň boli vytrvalostné preteky.
Bolo trocha zamračené, ale mne sa behalo lepšie, lebo nebolo tak teplo.
Žiaci sa umiestnili nasledovne: Emma Šuchtárová skončila na stupni víťazov
ako 3. a Natália Mydliarová 15. V kategórii dorastencov Lucas Melich

obsadil krásne 2. miesto, Kristián Šuchtár 5. a Martin Dunajský 7. Myslím si,
že sme mali vydarené preteky. Pódiové umiestnenia nás potešili. Aj keď
niektorí neboli úplne spokojní so streľbou, ale o tom je biatlon. Verím, že sa
budeme stále zlepšovať.
Kristián Šuchtár

14. 8. 2021 sa na Skalke uskutočnili preteky 2. kola na kolieskových
lyžiach, kde boli traja hybskí pretekári veľmi úspešní. V kategórii mladšieho
dorastu sa Michal Adamov umiestnil na 1. mieste a hneď za ním jeho brat
Ján Adamov na 2. mieste. V ďalšej kategórii staršíchdorastencov obsadil
druhé miesto Šimon Adamov. Bežalo sa klasickým štýlom na ceste medzi
Kremnicou a Skalkou.
Ján Adamov

VYHNE

Cez posledný prázdninový víkend
28. a 29. 8. 2021 sa naši hybskí biatlonisti zúčastnili na pretekoch 3. kola
Viessmann poháru v letnom biatlone. V sobotňajšom preteku Slovenského
pohára sa umiestnili nasledovne: Lucas Melich 2. miesto, Michal Adamov 3.
miesto, Martin Dunajský 9. miesto, Šimon
Adamov 18. miesto, Amália Adamová 11.
miesto, Nina Jacková 21. miesto, Ján
Adamov 5. miesto, Natália Mydliarová 5.
miesto. V nedeľu sa konali majstrovstvá
Slovenska v letnom biatlone a naši pretekári
aj tam obsadili skvelé miesta. Michal
Adamov 1. miesto, Lucas Melich 3. miesto,
Kristián Šuchtár 5. miesto, Martin Dunajský
8. miesto, Šimon Adamov 21. miesto,
Amália Adamová 7. miesto, Emma
Šuchtárová 25. miesto, Ján Adamov 9.
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TJ TATRAN HYBE
miesto, Natália Mydliarová 11. miesto. Dúfame, že náš klub bude
obsadzovať takéto popredné priečky aj nabudúce.

Dorastenci A - Michal Adamov 1. miesto, streľba: 3 3; Lucas Melich
5. miesto, streľba: 2 2; Kristián Šuchtar 8. miesto, streľba: 3 4

Dorastenci B - Šimon Adamov 15. miesto, streľba: 1 3

Michal Adamov

Nedeľa- Žiačky A - Amália Adamová, 13. miesto, streľba: 4

BOBROVEC
Dňa 5.9.2021 sme sa zúčastnili 1. kola Slovenského pohára v behu na
kolieskových lyžiach pod asociáciu ZSL. Počasie bolo slnečné a preteky
veľmi dobre zorganizované. Zadarilo sa aj
našim pretekárom v žiackej kategórii
vyhral Ján Adamov 1. miesto. V kategórii
mladšieho dorastu sa umiestnil Michal
Adamov na 1.mieste, Lucas Melich na 3.
mieste, Martin Dunajský na 6. a Kristián
Šuchtár na 7. mieste. V staršom doraste
vyhral svoju kategóriu Šimon Adamov –
1.miesto.
Lucas Melich

ZÁVAŽNÁ PORUBA
Lesný beh okolo Poludnice je organizovaný bežeckým klubom Opalisko.
Je známy aj ako lesný beh lyžiarov. Z bežeckého klubu KBBL Hybe sa
zúčastnili iba dvaja pretekári: Ján Adamov, ktorý sa umiestnil na 1. mieste
v kategórii mladších žiakov a Amália Adamová skončila na 9. mieste
v kategórii najmladších žiačok.
Ján Adamov

PREDAJNÁ
2. a 3. 10. 2021 sa pretekári KBBL Hybe zúčastnili 4. kola Viessmann
poháru v letnom biatlone na Majstrovstvách Slovenska. V sobotu sa konali
rýchlostné preteky a v nedeľu preteky s hromadným štartom, na ktorých sa
nášmu klubu podarilo získať pódiové umiestnenia v žiackych, ale aj
v dorasteneckých kategóriách.
Sobota-Žiačky A - Amália Adamová, 8. miesto, streľba: 1
Žiačky B- Nina Jacková, 9. miesto, streľba: 0 1; Emma Šuchtárová,
16. miesto, streľba: 0 1
Žiačky C- Natália Mydliarová 10. miesto, streľba: 3 2
Žiaci C- Ján Adamov 5. miesto, streľba: 1 2

Žiačky B - Emma Šuchtárová 15. miesto, streľba: 1 2; Nina Jacková,
20. miesto, streľba: 3 3
Žiačky C - Natália Mydliarová 10. miesto, streľba: 3 2
Žiaci C - Ján Adamov 5. miesto, streľba: 1 4
Dorastenci A - Michal Adamov 3. miesto, streľba: 2 3 4 4; Lucas Melich
6. miesto, streľba: 5 4 3 3
Dorastenci B - Šimon Adamov 15. miesto, streľba: 1 0 3/4 0
Šimon Adamov

GERLACHOV
Dňa 10.10.2021, v nedeľu, sa naši dorastenci zúčastnili na
Majstrovstvách Slovenska v behu na kolieskových lyžiach - 4. kolo
Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach a zároveň 20. ročník
pretekov v behu na KL „ Memoriál MUDr. Michala Guhra “. Štart bol
hromadný v dedine Gerlachov a cieľ v Tatranskej Polianke. Bol to výbeh do
kopca dlhý 3,8 km a stúpanie 238 m.
Spôsob behu bol voľnou technikou. V
kategórii mladších dorastencov sa
umiestnil Michal Adamov 1., Lucas Melich
3., Martin Dunajský 5. a Kristián Šuchtár 6.
U starších dorastencov skončil 1. Šimon
Adamov. Preteky boli náročné, ale chalani
to zvládli a tešili sa medailám.
Emma Šuchtárová
Začiatočníci a malé deti mali počas
prázdnin voľno. S nástupom do školských
lavíc však začali opäť s tréningami, kde sa im formou hry a rôznych aktivít
venuje pán učiteľ Grieš. Na tréningoch sa zúčastňovalo 10 detí. V októbri
začala aj krúžková činnosť a prihlásilo sa nám 6 ďalších nových detí. V
žiackych kategóriách máme 5 detí a v dorastencoch tiež 5 detí.
Veríme, že malé a nové deti tento krásny šport zaujme, budú sa usilovať
a snažiť, aby sme niektorých mohli počas zimnej sezóny povzbudzovať na
pretekoch. A tým starším športovcom želáme veľa síl a chuti do trénovania,
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aby sa mohli každým dňom zlepšovať a pracovať na sebe. Čoskoro začne
zimná sezóna a deti sa tešia na lyže a bielu zimu.
Ďakujem všetkým rodičom, ktorí podporujú deti v tomto športe. Ďakujem
rodičom - trénerom, ktorí sa venujú tréningovému procesu. Ďakujem
rodičom – šoférom, ktorí vozia deti na tréningy a preteky. A ďakujem obci
Hybe, ktorá nás finančne podporuje.

FUTBALOVÝ ODDIEL TJ TATRAN HYBE
Futbalový oddiel TJ Tatran Hybe v spolupráci FK Kráľova Lehota sa túto
sezónu zapojil do 7 futbalových súťaží. Prostredníctvom časopisu Vám
ponúkame tabuľky po jesennej časti hry.

U 11

U9
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TJ TATRAN HYBE
U 13

U 15

U 19

7. liga Hybe A

8. liga Hybe B
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HYBE VČERA

Námestie okolo roku 1950

Katolícka škola

Pohľad od Pongráca

Zber železa

Hybské voly

Lyžovačka na Záhumní

Na Mláke , dnes Orfanidesov park

Námestie, jarmok
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Odstraňovanie kalamity

Prístrešok pre filmovanie futbalu

Zakladenie športového náradia „NIŽE MESTA“

PF 2022

Milí spoluobčania, pomaly k nám prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho
teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás
podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí
a majme sa radi. Požehnané a veselé želajme si spolu, a potom spoločne
k Štedrovečernému stolu.
A do roku nového čo Vám priať? Od starosti žiadne vrásky, užívajte si plno
lásky, nech Váš život je ako sen, užívajte si ho každý deň.

Vám zo srdca praje starosta.
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