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Zo života obce
November : Tematický podvečer venovaný lekárovi, spisovateľovi,
tolstojovcovi Albertovi Škarvanovi /31.1.1969 – 29.3.1926/

Dom, v ktorom strávil detstvo

Vážení spoluobčania,
som potešený, že sa Vám môžem opäť prihovoriť na stránke nášho obecného časopisu
a som veľmi milo prekvapený,
koľko kvalitných príspevkov
máme od Vás k dispozícii.
Každý patriot má pociťovať
hrdosť pri listovaní nášho časopisu a verím, že pripomenutie si Vašich aktivít a úspechov bude motivovať ďalších
nových prispievateľov a spolupracovníkov, s cieľom zvýšiť
kvalitu a úroveň nášho časopisu.
Milí spoluobčania, tieto slová
píšem v čase, keď situácia
na Slovensku začína naberať
vážny stav. Problém koronavírusu je problém globálny
a je to veľká skúška zodpo
vednosti, ľudskosti a empatie
každého z nás. Je nevyhnutné, aby sme rešpektovali nariadenia a obmedzenia nášho
životného komfortu brali
s porozumením. Som presvedčený, že zodpovedným
prístupom každého z nás túto
situáciu zvládneme. Nie je
dôvod na paniku, je dôvod na
zodpovednosť.		
váš starosta
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December:
- tvorivé dielne
- privítanie Mikuláša a
rozsvietenie stromčeka
- adventný podvečer
iesty december 2019 – v kalendári svietilo meno Mikuláš
a na podvečernom hybskom námestí žiarili oči detí v radostnom
očakávaní príchodu známej postavy s hustou bielou bradou na
usmiatej tvári – Mikuláša. Zaujímalo ich hlavne to, čo prináša – darčeky. Bolo však treba čakať do zotmenia, čo využili na tvorivé dielne vo
vestibule kultúrneho domu, kde si
mohli vlastnoručne vytvoriť rôzne

Š

Tvorivé dielne

vianočné ozdoby. Na námestí znela z reproduktorov vianočná hudba
a pre mladších i starších bol pripravený stánok s vianočným punčom. Čakanie na Mikuláša spestrili
programom deti z materskej školy.
Keď na námestie sadla tma, starosta obce dal spolu s prítomnými
deťmi pokyn k slávnostnému rozsvieteniu vianočného stromčeka.
Za radostného jasotu detí s košom

čokoládových adventných kalendárov prišiel medzi deti Mikuláš a začal
obdarúvať malých, ale aj starších,
ktorí netrpezlivo čakali v dlhom rade.
Neprišiel sám, priniesol si aj pomoc-

Privítanie Mikuláša

níka – čerta s rozsvietenými rožkami,
ktorý deti zabával, a tie mu za odmenu povedali ešte niekoľko básničiek,
či kolied. Mikulášove zásoby sa rýchlo míňali. Deti sa fotografovali s Mikulášom i čertom a námestie sa pomaly vyprázdňovalo. Do noci svietila
vianočná výzdoba, ktorej dominoval
vysvietený, ozdobený stromček.

K

rásny a majestátny,
v prírodnom prevedení – taký bol
obecný adventný veniec, ktorý mohli
vidieť všetci prechádzajúci našou

Adventný veniec

Zo života obce
obcou. Pevnú konštrukciu zhotovil
pán Ján Žiška a pracovníci obecných služieb ho vsadili pred náš
obecný úrad.
Starosta obce a pracovníčka obecného úradu pripevnili

naň vetvy z ihličia, vyzdobili ho
stuhami a farebnými ozdobami
a na rad prišlo upevnenie sviec
s trblietkami, ktoré mal na starosti poslanec Ing. Pavel Navrátil.
Spoločnými silami sme vytvorili

adventný veniec, ktorý umocnil
atmosféru najkrajších sviatkov
v roku.

Adventný podvečer

Adventný podvečer

Január 	- 19. Ples ZRPŠ

Žiaci IX. A

Február

Žiaci VI. A

- popoludnie v knižnici s majstrom sveta vo fitness – Michalom Barbierom

Michal Barbier - majster sveta vo fitness
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Zo života obce
Marec		- MDŽ
		- stretnutia žiakov i dôchodcov v rámci mesiaca knihy v Obecnej knižnici

MDŽ na obecnom úrade

O

slavy MDŽ sa tohto roku konali v našej obci
9.marca. Zúčastnilo sa ich takmer päťdesiat
žien. V kultúrnom programe okrem organizátorov
účinkovali deti z Materskej školy Hybe, Základnej
školy Hybe, Esterka Šuchtárová, ktorá navštevuje
Ev. gymnázium v LM, pán Martin Žiška, na ktorého
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pekné príhovory sa každý rok tešíme a prvý krát vystúpila s „vlastnou tvorbou“ aj p. Milka Gregorcová.
Jej príspevok uvádzame aj v tomto časopise. Na
záver slávnostnej časti odovzdal starosta obce obce
Ing. Karol Pavlíček každej žene jarné kvietky a zástupca starostu p. Ľuboš Šuchtár čokoládu.

Zo života obce
TRI SVADBY V JEDEN DEŇ
Áno, čítate dobre a stalo sa tak v našej obci
16.novembra 2019 a to aj napriek tomu, že oficiálnych svadobných obradov po roku 1989 je ako šafránu. Dnes mladí ľudia dávajú prednosť voľnejším
zväzkom pred manželským sľubom, či prísahou. Úlohou príspevku nie je sociologické riešenie tohto spoločenského úkazu, ale má byť len akousi spomienkou
na minulosť, kedy v Hybiach hádam nebolo soboty,
aby nebola niekoho svadobným dňom. Ba sa neraz
stávalo, že boli aj dve svadby. V tom čase svadobné
obrady mali snúbenci niekedy aj dva. Prvý občiansky
na národnom výbore /obdoba dnešného obecného
úradu /a po ňom aj cirkevný obrad v kostole, ak si to
snúbenci želali. Ak nevesta bola z Hýb a mladý zať nebol z Hýb, mládenci pred kostolom preložili cez cestu
reťaz a mladý zať musel zaplatiť výkupné. Platba bola
vždy naturálna, t.j. fľaša pálenky a svadobné koláče.
Svadobný sprievod celou dedinou z domu nevesty
išiel po pytačkách na miesto obradu. Svadobná hostina bývala taktiež v dome nevesty, kedy za týmto účelom sa uspôsobila najväčšia miestnosť. Začiatkom
päťdesiatych rokov fungovala ešte v Hybiach ľudová
muzika zložená z hybských hudobníkov. Spomínam si
pri tejto príležitosti ešte na niekoľkých, ako bol napr.
Ján Hladký cimbal , Peter Lehotský /školník/ + Samuel Pavelica /Almáši / husle , Ján Svetlík klarinet a na
ozembuch si „zahral“ už hocikto, kto bol po ruke. Svoju činnosť ukončili nastupujúcou konkurenciou v podobe rýchleho nástupu gramofónov.
Svadobná slávnostná večera bola vo väčšine prípadov zdôverená pani Ľudmile Dolanskej, ktorá okrem
kuchárskeho umenie sa dobre uplatňovala ako amatérska herečka hlavne na doskách hybského amatérskeho divadla.
Ale vráťme sa k nadpisu tohto príspevku. Uvedený
16. november 2019 bol slávnostným dňom pre tri
hybské manželské páry, ktoré si pripomenuli 50 rokov spoločného manželského života – zlatú svadbu!
Na spoločnom stretnutí zorganizovanom Obecným
úradom v Hybiach odzneli slávnostné príhovory starostu obce Ing. Karola Pavlíčka a matrikárky Vierky
Rajniakovej. Ozdobou podujatia boli aj básne „šité
na mieru“ prednesené pani Eleonórou Matiašovskou.
Nechýbali ani svadobné kytice, ktoré boli pozornosťou obce. Po milých oficialitách účastníci stretnutia
posedeli pri spomienkach na časy dávno minulé, ale
aj na súčasne prežívaný čas.
Nebolo by to celé, keby neboli spomenuté manžel-

ské páry, ktorých sa uvedené slávnostné stretnutie
týkalo: Miloš Lehotský s manželkou Elenou, Ján Pavella s manželkou Oľgou a Milan Šveda s manželkou
Editou.
Na záver ešte jedna nevšedná spomienka na svadobný deň manželov Jána a Oľgy Pavellovie. Ich
svadobným dňom bol 16. august 1969, takpovediac
v predvečer prvého výročia vstupu vojsk Varšavskej
zmluvy 21. augusta 1968 na územie bývalého Československa. V čase nastupujúcej tzv. normalizácie, či
legalizácie okupačných vojsk na našom území bolo
zakázané zhromažďovanie osôb. Za týmto účelom
jazdili po dedinách a mestách ozbrojené hliadky okupačných vojsk. Uvedená hliadka prechádzala aj po
našej obci a to aj po vedľajších uliciach. Samozrejme

Zlatá svadba na obecnom úrade

im neunikol väčší počet osôb v Kúte, pred svadobným
domom, kde svadobčania postávali aj na priedomí.
Hliadka nevedela, o čo sa jedná a za akým účelom sa
zhromaždenie koná. Hrozilo rozpustenie svadobného
zhromaždenia. Túto situáciu šikovne vyriešil môj nebohý brat Ondrej, ktorý zobral fľašu pálenky a dal ju
hliadkujúcim ruským vojakom pod podmienkou, že
ju na mieste vypijú a odídu preč. Tak sa aj nakoniec
stalo.
Autor tohto príspevku chce za uvedené manželské
páry úprimne poďakovať vedeniu obce Hybe za zorganizovanie milého stretnutia, ktoré bolo pre pozvané manželské páry veľkým prekvapením.
Rád si zaspomínal aj na časy dávno minulé.
Ing. Ján Pavella z Kúta
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Obec informuje
POZEMKOVÉ ÚPRAVY HYBIACH
Dôvody nariadenia prípravného konania:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný
odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon") podľa § 7 ods. 2 zákona nariadil v súlade
s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 593/2019
zo dňa 04. 12. 2019 (schválený zoznam katastrálnych
území, v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy;
pod por. č. 45 bolo schválené katastrálne územie č.
820610 - Hybe, Obec Hybe, Okres Liptovský Mikuláš,
Kraj Žilinský) konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie") v katastrálnom území Hybe
z dôvodu uvedeného v §
2 ods. 1 písm. a) zákona,
a to z dôvodu, že je to
potrebné na usporiadanie
vlastníckych a užívacích
pomerov a odstránenie
prekážok ich výkonu
vyvolaných historickým
vývojom pred účinnosťou zákona. Pozemkovým úpravám podliehajú
všetky pozemky v obvode
katastrálneho územia
Hybe. Obvod pozemkových úprav je vyznačený
v mapovom podklade (viď
mapa - katastrálne územie Hybe). V súlade s § 6 ods.
1 zákona účastníkmi pozemkových úprav sú vlastníci
a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým
úpravám, vlastníci ostatného nehnuteľného majetku
nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke
alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami
dotknuté, Slovenský pozemkový fond, správca a Obec
Hybe.
Účelom prípravného konania je najmä:
•
preverenie a preukázanie účelnosti pozemkových úprav
•
určenie hraníc obvodu projektu pozemkových
úprav a určenie pozemkov, ktoré budú vyňaté z pozemkových úprav
•
prerokovanie dôvodov a predpokladov začatia
pozemkových úprav s Obcou Hybe
•
prerokovanie potreby revízie údajov katastra
nehnuteľností s Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálnym odborom
•
v spolupráci s orgánom územného plánovania
určenie záväznosti územnoplánovacích podkladov
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a možností ich využitia
•
informovanie účastníkov konania o plánovanom konaní
•
zriadenie prípravného výboru v spolupráci
s obcou
•
obstaranie vyjadrení potrebných na konanie
o pozemkových úpravách
•
prerokovanie vykonania pozemkových
úprav s hospodárskymi subjektmi, ktoré obhospodarujú pozemky v navrhovanom obvode pozemkových
úprav
Cieľom pozemkových úprav:
je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového
vlastníctva a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku
s ním spojeného v súlade
s požiadavkami a podmienkami ochrany životného
prostredia a tvorby územného systému ekologickej
stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny
a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Na základe výsledkov prípravného konania OÚ
Liptovský Mikuláš rozhodne
o nariadení pozemkových úprav.
Význam, obsah a predpokladané výsledky pozemkových úprav:
•
zníženie rozdrobenosti pozemkov
•
odstránenie nedostatkov v evidencii pozemkov
a právnych vzťahov k nim
•
zníženie počtu spoluvlastníkov k jednej parcele
•
vytvorenie podmienok pre trh s pôdou
•
vyriešenie prístupu vlastníkov k svojim pozemkom
•
zastavenie procesu drobenia pozemkového
vlastníctva
•
zníženie počtu parciel právneho stavu v obvode
PÚ
•
vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
(cestné komunikácie, protierózne opatrenia,
opatrenia na ochranu životného prostredia,
vodohospodárske opatrenia)
Ing. Jozef Blahunka

Obec informuje
DEŇ OBCE HYBE
Obec Hybe Vás srdečne pozýva na Deň obce
Hybe, ktorý sa bude konať 22. augusta 2020 so začiatkom o 13:00 hod. pred obecným úradom.
Program:
13:00 – 14:00 sprievod a odhalenie
tabule herca Ivana Rajniaka na rodnom dome
		
14:30 – 15:15 slávnostná akadémia
		
15:15 – 16:30 JADRANKA
		
16:30 – 17:30 vyhlásenie tomboly
		
17:30 – 18:30 country kapela
		
19:00 – 24:00 skupina NOVA

K MDŽ OD MILKY

Sprievodné akcie: Dom D. Chrobáka – výstava hlinených
výrobkov a možnosť vyskúšať si prácu na hrnčiarskom
kruhu v čase od 14:00 – 17:00 hod.
Pre najmenších budú pripravené rôzne atrakcie a pre
maškrtníkov liptovské špeciality.
Tešíme sa na Vás!

a po boku muža svojho, nie ako ja vdova,
nechýba vám v žití vašom ozaj žiadna vec,
buďme šťastné, keď nám v izbe dobre hreje pec.
Keď nás bolia ruky, nohy, nejedzme hneď
tabletky,
nalejme si radšej z rána, do pohára hneď
vodky..
Do mesta už nemusíme v autobusoch cestovať,
stačí zájsť do CBAčka, či Jednoty kupovať.
Ak sa chceme do vôle smiať v našej starobe,
zájdime si do krčmičky, vypiť zo dve borovičky.
A keď treba na úrad zájsť a všeličo zariadiť,
vieme aj to celkom slušne k spokojnosti
vybaviť.
A keby sa vyskytol problém na môj veru,
nebojte sa ničoho, máme našu Vieru.
Tá ten problém vyrieši, pomôže nám ženičky,
nuž sa tešme zo života, mamičky i babičky.
A na záver povedzte, čo mám ešte dodať?
Aby sme si aj o rok mohli ruky podať.
Na záver aj za vás zvolám – ženám tri krát
sláva,
poďme ženy do radu, starosta kvet dáva.

U Pavellov, u Júrich na rozum mi prišlo,
prečože sa na MNV toľko ľudí zišlo?
Pozrela som jedným očkom hneď do kalendára
a v tú ranu bolo jasné, prečo toľká sláva.
Iba jeden dníček v roku patrí ženám sveta.
Nezáleži, či sú mladé, či im vravia: teta.
Všetkým patrí veľká vďaka na ôsmeho marca,
od najmenších , aj od toho posledného starca.
Iba pre nás tu dnes zneli: pesnička i básnička
i príhovor od starostu – inžiniera Pavlíčka.
Chcem vám aj ja teda popriať, by ste boli
veselé,
aby ste sa rady smiali, všetky i tie nesmelé.
Rôčiky nám pribúdajú i na tvárach vrásky,
ale v srdciach máme všetky ešte veľa lásky.
Tú každý deň rozdáváme svojim najbližším,
mužom, deťom i vnúčatám plným priehrštím.
Nemôžeme sa sťažovať a len v kúte plakať,
musíme sa stretať, baviť, no a pritom makať.
Snažme sa aj cez bolesti bývať milé, veselé
a sem tam si aj zasnívať a mať plány nesmelé.
Nemyslím tým, že sa máme obliecť do latexu,
či sa denne zapodievať otázkami sexu.
Chcem len popriať všetkým ženám v tej ich
Emília Gregorcová
starobe,
Pavellovie od
aby hrdo vždy čelili každej chorobe.
Júrich
Veď čože nám chýba k žitiu, milé moje žienky?
Prachy, lieky, čokolády, či slané lupienky?
Kým tu máte nad hlavou strechu domova

MATRIKA
Narodili sa od 1.11.2019 – 20.3.2020

Michal PIVKO
Dominik MIHÁLIK
Gabriel FERIANC
Zomreli od 1.11.2019 – 20.3.2020

Anton ŠAVEL
Gabriela MAŤAŠOVSKÁ
Milan ŠVIHRA
Irena RAJNIAKOVÁ

Strieborná svadba
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Ochotnícke divadlo
STATKY ZMÄTKY
Divadelná klasika od Jozefa Gregora Tajovského,
ktorú sme sa podujali nacvičiť, sa nám stala osudnou.
Názov hry sa premietol do procesu jej vzniku v našom podaní viac, ako by sme si mohli priať. Hru sme krvopotne
nacvičovali dva roky. Tento čas sa niesol v duchu personálnych zmien, prírastkov do divadelného klubu, chorôb
a iných komplikácií, ktoré nás neopúšťali od začiatku do
konca.
Ale podarilo sa! Vytúžená premiéra prišla tri dni
po generálke 10. februára 2019 na domovskom pódiu v
Kultúrnom dome v Hybiach. Zožali sme úspech v diváckych radoch, čo nám po útrpných dvoch rokoch odysey
v podobe nekonečných skúšok, dodalo elán a chuť hrať.
Potlesk na konci predstavenia padol ako dážď na Sahar-

Predstavenie Statky zmätky

skej púšti a nebola to fatamorgána. Ďalej sme s reprízami vystúpili 7. marca v našom obľúbenom Liptovskom
Hrádku, o tri dni na to 10. marca vo Važci, 5. mája vo
Východnej, 19. mája v Uhorskej Vsi, 16. novembra sme
sa prvýkrát predstavili v Liptovskom Jáne a štafetu sme
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Predstavenie Statky zmätky

ukončili kde inde ako na domácej pôde v Hybiach na
Vianoce 28. decembra. Ochotnícke divadlo v Hybiach
funguje od roku 1971 /aspoň tak je zapísané v historických prameňoch/ a teda budúci rok oslávime 150 rokov
od jeho založenia.
V súvislosti s týmto milým jubileom chceme zostať aktívni a nepoľaviť, aby sme boli vo forme, keď príde
čas ukázať, čo je v nás. Plánujeme v najbližších mesiacoch
odohrať ešte zopár repríz a v septembri sa pustiť do
nacvičovania novej hry, ktorou sa budeme prezentovať
na oslavách založenia ochotníčenia v Hybiach. Naším
najväčším želaním je privítať v našich kruhoch ďalších
členov – vek ani pohlavie nie je dôležité. Tak ak v sebe
skrývate neobjavený talent, chuť zahrať si v ochotníckom
divadle alebo byť akoukoľvek jeho súčasťou, potešíte nás
viac, ako si myslíte. Tešíme sa na Vás, či už v hľadisku, ako
verného diváka, alebo na javisku medzi nami. Ďakujeme
všetkým Vám, ktorí nám fandíte a tlieskate pravidelne –
ste naša hnacia sila, bez vás by to jednoducho nemalo
zmysel.
Ing. Arch. Tatiana Petrulová

ZŠ s MŠ
PRÍCHOD MIKULÁŠA
Začiatok decembra sa niesol v duchu predvianočnej atmosféry. Ako každý rok ani tento nebol výnimkou, zavítal
k nám Mikuláš so svojim nezbedným pomocníkom čertíkom. Po dlhej ceste si našli čas aj na tých najmenších. S košom plným prekvapení sa pekne u nás usadili a vypočuli si,
čo pekného sme sa tento rok naučili. Veď básničky a pesničky o nich dvoch sa im dobre počúvali. Každý dostal balíček sladkostí a všetci sväto-sväte sľúbili, že budú počúvať
nielen doma, ale aj v materskej škole. Z koša plného
sladkostí sa ušlo aj pani učiteľkám za dobre vykonanú
prácu. Mikuláš s čertom sa
u nás dobre cítili, dokonca
si od radosti z toľkých básničiek a pesničiek zatancovali. A my sa už tešíme na
ďalší rok, kedy ich opäť medzi nami privítame a niečo
Divadelný ochotníci
nové im ukážeme.

ANJELSKÉ VIANOCE
So zažatím prvej adventnej sviečky pred obecným úradom sa aj do našich sŕdc začala vkrádať tajomná zimná atmosféra, ktorá vyvrcholila Anjelskými Vianocami. Program
plný tanca, spevu, krásnych želaní potešil nejedno srdce
v javisku. Aj naši najmenší prispeli svojim vystúpením do
tohto programu. A právom sme boli na nich hrdé. Veď
takto stáť na javisku si vyžadovalo veľkú dávku odvahy.
Všetci to zvládli a vyslúžili si obrovský potlesk. Počas vystúpenia si každý uvedomoval, že čaro Vianoc sa pomaly
vkráda do našich sŕdc.
Vystúpenie v KD

v prevleku čerta a Mikuláša

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
V spolupráci s obcou sme pripravili v priestoroch kultúrneho domu Vianočné tvorivé dielne, nielen pre rodičov,
ale pre všetkých ľudí v dedine. Boli určené všetkým, ktorí
mali chuť si vyrobiť vianočnú ozdobu, svietnik, či vianočný stromček alebo len príjemne stráviť piatkové popoludnie v predvianočnej nálade. Zdobili sa vianočné perníčky,
ktorými sa mohli všetci prítomní ponúknuť. Okrem perníčkov sa mohli občerstviť aj chutnými koláčmi od našich
mamičiek. Sviatočnú atmosféru dotvárali vianočné koledy
a zdobenie medovníkov, pri ktorých každý cítil, že Vianoce
sú už predo dvermi.
Z kultúrneho domu sme sa všetci spolu premiestnili
pred obecný úrad, kde sme spoločne s pánom starostom
rozsvietili vianočný stromček a netrpezlivo čakali na ďalšie
prekvapenie. To naozaj aj prišlo... Mikuláš a čert. Ani tie
najmenšie deti sa nebáli a s odvahou im zaspievali, zarecitovali, za čo ich Mikuláš so svojimi pomocníkmi odmenili
adventnými kalendármi.

Tvorivé dielne v KD

KARNEVAL
Začiatkom februára sa
u nás v MŠ konal jeden
z dlho očakávaných dní
– KARNEVAL. Karnevalom sme žili celý týždeň.
Vyrábali sme škrabošky,
zdobili triedu, rozprávali
sa o fašiangoch. Všetky
deti spolu aj so svojimi
pani učiteľkami sa premenili na rozprávkové
postavy, ale aj zvieratká.
Naša prvá cesta viedla do veľkej telocvične,
kde sme sa predstavili
našim kamarátom zo
ZŠ. Potom sme pokračovali zábavou v našej škôločke. Tancovať
v maskách veru vôbec
nebolo ľahké, ale zvládli sme to. Každá maska bola pekná, osobitá
a každý si zaslúžil okrem
potlesku aj sladkú odmenu a krásny farebný
balón.

Karneval
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ZŠ s MŠ
ŽIVOT ZVIERATIEK V ZIME
PREDNÁŠKA Z NAPANT-u

„Zima vbehla za vrátka,
vyplašila zvieratká.
Sneh sa sype, vietor hudie
čo len s nami teraz bude?"
Ako prežijú zvieratká v zime? O tomto všetkom a ešte
o všeličom inom nám porozprávala teta Elenka. Vďaka nej
sme sa dozvedeli ako strávi zimu kamzík vrchovský tatranský, medveď hnedý, veverica stromová, jež bledý, ale aj
vtáčiky v zime. Deti sa zábavnou formou dozvedeli o živote niektorých zvieratiek v zime.

A keďže aj naše deti majú ku knihám veľmi blízko, veď si
z nich každý deň prečítame peknú rozprávku, či príbeh,
vybrali sme sa navštíviť obecnú knižnicu, aby deti mali
predstavu, koľko kníh
sa v nej ukrýva. Keď
sa naučia v škole čítať, práve na tomto
mieste si môžu knihy
požičiavať. Hneď po
príchode do knižnice
nám predškoláci zarecitovali báseň o knihe,
ktorú si pripravili pre
tetu knihovníčku. Pani
učiteľky nám porozprávali, ako sa máme
v knižnici správať, ale
MŠ v knižnici
aj ako máme s knihami zaobchádzať. Deti samozrejme najviac zaujali detské
knihy - teda rozprávkové. Tieto si mali možnosť aj prezrieť
a poprechádzať sa po celej knižnici. Pri odchode dostali
sladkú odmenu, ktorú pre nás pripravil pán starosta.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
Prednáška

NÁVŠTEVA KNIŽNICE
Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom
kráľovstva ducha.
Lusius Annaeus Seneca
Mesiac marec sa od nepamäti spája nielen s príchodom
jari, ale hlavne s knihou. Od stromčeka ku knihe – to
bolo hlavnou témou prvých dvoch marcových týždňov.
Deti si osvojili pojmy spisovateľ, ilustrátor, kniha, strana.

MDŽ pripadá každoročne na 8. marca. Aj deti z materskej školy prispeli svojim vystúpením do pripravovaného
programu, ktorý zorganizovala obec pri tejto príležitosti.
Odmenou za vystúpenie im bol veľký potlesk. Okrem básničky obdarovali prítomné ženy aj milým
pozdravom.

Darček od detí k MDŽ

Mgr. Elenka Repková

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA NAŠEJ ŠKOLE
S environmentálnou problematikou sa posledné
roky stretávame čoraz častejšie. Súvisí to predovšetkým
s klimatickou zmenou, ktorú pozorujeme v našom prostredí
a ktorá sa dotýka všetkých obyvateľov našej Zeme.
O prírode a jej význame pre náš život sa deti začínajú oboznamovať už v našej škôlke a spolu s pani učiteľkami a odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody sa hravou formou učia prejavovať vzťah ku prírodnému prostrediu. Roky
navštevovania našej základnej školy sú príležitosťou k tomu,
aby sa žiaci vzdelávali v rôznych oblastiach, ktoré s problematikou ekológie a environmentálnej výchovy úzko súvisia.
Pri téme trvalej udržateľnosti sú žiaci vedení ku formovaniu
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mu spôsobu života a uvedomelej spotrebe.
Takéto vzdelávanie je možné prostredníctvom besied, cvičení,
diskusií, projektov, zberu
papiera a rôznych súťaží.
Výborným spôsobom je
výučba týkajúca sa šetrenia energií v spolupráci so Stredoslovenskou
energetikou a. s., ktorej
súčasťou bola aj výtvarná
súťaž. Spoločnosť priate-

Aktivita SSE

ZŠ s MŠ
EKO hliadka

ľov Zeme je zase pre našu školu vynikajúci partner v oblasti odpadového vzdelávania. Žiaci sa postupne zdokonaľujú
v správnom triedení odpadov, v triedach máme zavedené
koše na plasty, papier a komunálny odpad, postupne pribúdajú miesta na vhadzovanie skleneného odpadu.
Ďalšou príležitosťou zamyslieť sa nad významom
správneho fungovania ekosystému okolo nás bola súťaž

ČUDNÁ PIATKOVÁ ULICA
Na rohu ulice prekrásny zjav pizzu si ďobkali dve drobné prváčky.
A švitorili úsmevmi piatku.
Mi pripadali jak dve dospeláčky,
čo zašli si do mesta na klebietku.
Zraky mi hltal takýto pouličný jav.
O kúsok ďalej, hneď za tým istým rohom sladkastý dym omamný mi zavetrili nozdry.
Tak oči mi šepkali, len sa tam pekne pozri.
A hľa to týpek jak turek dymí z obrovskej šiše,
si sediac pred kaviarňou nevšímavo sms píše.
Milujem život ulice, keď takto ľudí ruší ruchom.
Obzriem sa ešte na ulicu, ktovie ako dospeláčky.
Možno sú za rohom, možno už išli k mame.
Len biely opar parfémuje ulicu a tiahne nahor
ku kostolne veži, čo stopercetne sa hýri v jej hlave,
aké v jednej len ulici vskutku čudné to ľudstvo máme.
Mgr. Marian Oros, učiteľ z Hýb

Ministerstva školstva EKOPOSTER, ktorej sa zúčastnili aj
naši tvoriví žiaci. V spolupráci s obcou Hybe sme zriadili EKOHLIADKU, ktorá bude kontrolovať občanom nádoby
s komunálnym odpadom a spätnou väzbou bude informačná nálepka o návšteve našej hliadky. Jedna nálepka oceňuje
snahu našich občanov slovami „Chválim ťa.“ Druhá nálepka
so slovami „Polepši sa!“ má naopak upozorniť majiteľa kuka
nádoby, že táto obsahuje odpad, ktorý patrí do triedeného zberu. Pri tejto činnosti si žiaci majú možnosť upevniť
poznatky o odpadoch a vidieť realitu, či disciplinovanosť
našich občanov. Počas vyučovacích hodín využívame medzipredmetové vzťahy, pretože problematika tvorby a udržania
zdravého životného prostredia súvisí taktiež s geografiou,
biológiou, občianskou náukou, technikou a ďalšími predmetmi. Na podporu zodpovednosti voči sebe a voči druhým
sme v novembri 2019 zahájili v škole Súťaž o najlepšiu triedu, ktorá okrem iného v sebe zahŕňa správne triedenie odpadov a udržiavanie poriadku v jednotlivých triedach.
Súťaž potrvá do mája 2020 a víťazná trieda získa
účasť na školskom výlete podľa vlastného výberu. V súvislosti so situáciou, v ktorej sa v súčasnosti nachádza naša krajina je neodškriepiteľné, že všetko so všetkým súvisí a hodnoty ako ohľaduplnosť, empatia, štedrosť a altruizmus sú
potrebné nie len vo vzťahu k našej jedinečnej prírode – ale
predovšetkým jedného voči druhému.
Základná škola s materskou školou Hybe
Mgr. Zuzana Pivková, PhD.

MERAČE

Určite ste si všimli merače rýchlosti nainštalované pri vstupe do našej obce.
Okrem merania
rýchlosti dokážu
spracovať aj rôzne iné štatistiky,
ako napríklad:
počet áut, frekvencia prejazdu,
atď.
V tabuľke sú zobrazené vozidlá, ktoré vstúpili do našej
obce zo smeru Východná a Liptovský Hrádok v priebehu jedného týždňa. Našli sa aj takí odvážlivci, ktorí
za bieleho dňa vstúpili do našej obce rýchlosťou viac
ako 140km/h. Je len na škodu, že legislatíva Slovenskej
republiky zatiaľ neumožňuje trestanie
takýchto vinníkov.
Možno by sme sa
mali inšpirovať Českou republikou a
na cestách by bolo
menej nehôd a viac
peňazí v obecných
kasách.
Adam Pavlíček
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ZRPŠ pri ZŠ s MŠ
19. PLES ZRPŠ
24. januára 2020 sme sa stretli v sále kultúrneho
domu v Hybiach na 19. ročníku plesu ZRPŠ . Témou plesu
bol čas. Času je málo, a preto sme radi, že sa nám podarilo

už tradične valčíkom, počas ktorého pozvali do tanca všetkých plesajúcich hostí. O zábavu, ako aj o celkovú atmosféru, sa nám starali DJ Miloš a ľudová hudba zo Zuberca,
ktorá nás rozveseľovala počas prestávok. Pred polnocou
sme pristúpili k odovzdávaniu cien pre výhercov tomboly,
pochutili sme si na kapustnici a vlnili sa v rytmoch hudby
až do skorého rána.

zorganizovať túto udalosť, z ktorej výťažok je určený pre
žiakov ZŠ v Hybiach.
Po príhovore predsedu ZRPŠ nasledoval program, ktorý si

Privítanie hostí

ako každoročne na toto podujatie pripravili žiaci našej základnej školy, pod vedením p.uč. Michalidesovej a triednych učiteľov 6., 8. a 9. ročníka. Celkovo sa na programe
podieľalo 34 žiakov našej školy. Žiaci nám predstavili časový vývoj tanca od stredoveku až po súčasnosť, zakončený

Na záver by sme sa chceli poďakovať naším hosťom, podporovateľom, obecnému úradu, sponzorom, ktorí nám
prispeli vecnými cenami do tomboly, žiakom, učiteľom,
kuchárkam a tiež všetkým, ktorí si našli čas a podieľali sa
na príprave 19. ročníka plesu ZRPŠ.
Tešíme sa na 20. jubilejný ročník plesu ZRPŠ.
S pozdravom za organizačný výbor
			
Pavol Škerda
				
predseda ZRPŠ

Vystúpenie žiakov IX. A
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Naše Hybe
ZAPRÁŠENÝMI TOPÁNKAMI PO NAŠOM OKOLÍ...
O kráse a jedinečnosti nášho chotára sa určite nemusíme vzájomne presviedčať. Ani si neuvedomujeme,
v akom peknom prostredí Hybe ležia, a čo TO vlastne spôsobilo. A keď sme už dostali do vienka tento malý kúsok zeme,
mali by sme o ňom vedieť čo najviac. A keďže začínať treba
"od podlahy", alebo tiež "zgruntu", v nasledujúcom texte si
povieme niečo jednoduchou osvetovo - populárnou formou o tom
neživom geologickom
grunte. Lebo ten je základom všetkého ostatného, čo robí okolie
našej dediny pekným.
Tesné skaly
Keby sme mali
zostaviť poradie prírodných krás a zaujímavostí z geologického hľadiska, tak by
nám možno vyšlo takéto poradie: 1. Tesné skaly, 2. Nálezisko skamenelín Ružiakovie závoz, 3. Meandre rieky Hybica
a jej jazerá (už zaniknuté), 4. Skalné bralo nad Motelom,
5. Jaskyne a krasové javy v údolí Váhu, 6. Pramene a studničky s pitnou vodou (aj vajcovkou) po celom chotári, 7.
Výskyt stavebných materiálov (hlina, piesok, stavebný kameň...).
"Mimo súťaž" by do nášho rebríčka mohli patriť
aj Jánska dolina - Bystrá, Ohnište a Svidovo. Tieto pozemky
patria síce hybským urbárnikom, ale sú už v iných katastrálnych územiach. A tak si na začiatok stručne povieme niečo
práve o nich:
Jánska dolina je charakteristická krasovým reliéfom
a výskytom prameňov a potokov, ktoré sa strácajú pod zemou, aby sa zasa o niekoľko metrov nižšie objavili ako silná
vyvieračka. Je takmer isté, že v podzemí sa nachádzajú jas-

( 1. ČASŤ)

kynné priestory, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie.
Dávno objavené je majestátne bralo - hrebeň Ohnište.
Typický útvar je Okno, ktoré je viditeľné už z diaľky. Neďaleko sa nachádza viac ako 100 m hlboká priepasť - Veľká ľadová priepasť, na dne ktorej je ľadový kužeľ po celý rok. Prvé
objavy v tejto lokalite robil už v 18. storočí evanjelický farár
z Boce Rebery. Celá táto oblasť spolu s blízkou kótou Slemä
(trosky lietadla zo SNP) bola v minulosti cieľom vychádzok
hybskej mládeže za účasti i odborného výkladu pána učiteľa
Júliusa Trcku.
V doline Svidovo sa nachádza kameňolom na ťažbu
a spracovanie kameniva na stavebné účely. Kameňolom je
založený v horninách tzv. melafýrovej série, ktorá je súčasťou druhohorného obalu Nízkych Tatier. Základná hornina je
sivohnedá, až zelenkavá. Pri troche šťastia a pozornom hľadaní môžeme objaviť trblietavé kamienky kremeňa vo forme polodrahokamov, napr. achát a chalcedón. V puklinách
sa dajú nájsť drúzy barytu, kalcitu i čistého kremeňa. Partiu
hybských chlapov, ktorí v lome pracovali, vozil tam a nazad
pán Korábek na vlastnom staručkom autobuse legendárnej
značky Praga RN. V partii chlapov
bol aj vynikajúci odborník na trhaviny a odstrely pán Július Turčan.
V "najlepších rokoch" dokázal kameňolom vyprodukovať až 300
000 ton drveného kameniva, ktoré sa používalo hlavne na stavbu
ciest a výrobu obaľovaných asfaltových zmesí. Svojou veľkosťou
a kapacitou je to najväčší kameňolom v širokom okolí...
A nabudúce niečo o prvých siedmich zázrakoch neživej
RNDr. Milan Kubinský
prírody obce Hybe...

JDS v Hybiach

Výlet v Tatrách

Pred divadlom v Spišskej Novej Vsi
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RD Hybe
70 ROKOV ZALOŽENIA JRD HYBE,
Podľa záznamov v kronike, po prijatí zákona
o JRD, prišla do obce nová myšlienka, ktorá rozvírila
hladinu našej obce. Obec sa začína deliť na dva tábory,
prvý početne menší, ale uvedomelejší a priebojnejší vedený KSČ, prijal družstevnú myšlienku a už 24. apríla 1949
z popudu DO KSS zakladá prípravný výbor JRD.

Ján Pribylinec

Peter Rajniak

Ján Marušiak

...“Stalo sa tak: s.Pribylinec Ján bol tajomníkom DO KSS
v Hybiach a išiel na poštu. Na pošte sa stretol s Danielom
Gilánim, z pošty sme šli domov, na dreve pred MNV vide-

VÝPISKY Z KRONIKY

li sme spať nejakého chlapa, prišli sme k nemu a zobudili sme ho. Bol to reportér Čsl.rozhlasu z Košíc Ján Turis,
ktorý prišiel do Hýb, že natočí na rozhlasový pás založenie
prípadného výboru JRD.....“
....“Večer toho istého dňa sme sa zišli na MNV , výbor DO
KSS a rada MNV. Schôdzu zahájil predseda strany s. Peter Rajniak, vysvetlil pre akú vec sme boli zavolaní a predstavil reportéra Čsl.
rozhlasu Jána Turisa.
K otázke založenia
prípravného výboru JRD sa rozvinula rušná debata....“
... „Bolo navrhnuté,
aby členovia, ktorí
Dobový nápis v Šmitkeni
idú do tohto výboru,
ako aj ostatní, dali po dve sliepky a nemusia dávať kontingent vajec. Návrh to bol dobrý, len neuskutočniteľný, lebo
tie sliepky nebolo kde uskladniť.“
...“Za predsedu bol navrhnutý aj zvolený /volilo sa zdvihnutím ruky/ Ondrej Marušiak predseda MNV, ktorý túto
funkciu prijal. Za tajomníka bol zvolený Pavel Lehotský
Huzdrikovie. Za členov výboru boli navrhnutí aj zvolení
nasledovní členovia: Peter Rajniak, Ján Šulc, Ján Marušiak,
Ondrej Lenko, Ján Rajniak, Ján Pribylinec a Ondrej Mrlian.
Celý priebeh bol natočený na magnetofónový pás a bol
v mesiaci máji vysielaný z Čsl.rozhlasu z Košíc. Prípravný
výbor sme založili a rozišli sme sa s pocitom uspokojenia.
Ale čo ďalej ?....“

Alegorický voz, JRD Hybe- 1.máj

Kronika JRD Hybe od r. 1949
z pera kronikára Jána Pribylinca

Hybskí holubiari
VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
Dňa 30. novembra 2019 sa konala v našej obci oblastná výstava poštových holubov. Napriek veľmi hodnotnej tombole sa tejto výstavy zúčastnilo málo občanov, ale naši hybskí
holubiari dosiahli špičkové výsledky:
Ján Mrlian, majster v oblasti staré holuby, majster v oblasti
mladé holuby a majster v oblasti dlhé trate
Ivan Muchál, majster v oblasti krátke trate
Milan Brtáň, 3. miesto v oblasti dlhé trate
Majstrovstvá klub Hybe – vyhodnotenie za rok 2019
Staré holuby – 1. Ján Mrlian, 2. Milan Brtáň, 3. Ivan Muchál,
4. Peter Mikušia, 5. Vladimír Melich
Mladé holuby – 1. Ján Mrlian, 2. Milan Brtáň, 3. Peter Mikušiak
14 HYBE VČERA, DNES A ZAJTRA

Kategória mladé holuby

UPS Hybe
POĽOVNÍCTVO V HYBIACH
Poľovníctvo v obci Hybe má dlhoročnú tradíciu. Túto
krásnu tradíciu sa snažíme zachovávať pre budúce generácie, ako to robili naši starí a prastarí otcovia. Poľovnícka
spoločnosť pri UPS Hybe užíva dva poľovné revíre, a to revír Rígeľ a revír Ohnište. Revír Rígeľ sa rozprestiera v okolí
Hýb a Ohnište vo Svidovskej a Jánskej doline.

Spoločná poľovačka, v pozadí opravená
chatka vo Vachtarovej

V našej spoločnosti momentálne evidujeme 54 členov
a 3 čestných členov. Rád by som uviedol na pravú mieru, že poľovníctvo nie je primárne o love divej zveri, ale
o chove a starostlivosti o ňu. Práve preto, v nám zverených
revíroch, každoročne dorábame objemové krmivo, zároveň tým udržiavame horské lúky, ktoré sú majetkom UPS
Hybe. Pre zver okrem iného vytvárame soliská (miesta,
kde sa zveri vynáša soľ). Soľ je pre zver z výživného hľadiska veľmi dôležitá a nevyhnutná. Aj o toto sa starajú členovia našej spoločnosti, ktorí soľ do solísk dopĺňajú dvakrát
do roka. Každoročne po zasiatí poľnohospodárskych plodín vznikajú poľnohospodárom škody spôsobené divou
zverou. Tieto škody sa snažíme eliminovať v čo najväčšej
miere, a preto v trvaní cca jedného mesiaca naši členovia
bezplatne vykonávajú nočné stráženie polí, kde sú poľnohospodárske plodiny zasiate.

Náplň práce poľovníka, ako som už spomínal, primárne
spočíva v starostlivosti o zver. Okrem toho sa však naši členovia starajú o údržbu lesných chodníkov, ktoré neslúžia
len nám, ale tiež UPS Hybe pri výkone bežnej a ochrannej činnosti. Ročne členovia našej spoločnosti vyčistia
niekoľko desiatok kilometrov týchto chodníkov. Popri už

Vyslobodzovanie medveďa

spomínaných činnostiach sa staráme o chaty, ktoré nám
boli zverené. Tieto chaty udržujeme a v prípade potreby
uskutočňujeme rekonštrukcie väčšieho rozsahu. V roku
2019 sme dokončili rekonštrukciu chatky vo Vachtarovej.
Rekonštrukcia spočívala vo výmene strechy, nového náteru, zariadení interiéru a úprave okolia.
Naša práca spočíva aj v príprave spoločenských podujatí. Najbližšie dni strávime pripravovaním trofejí na chovateľskú prehliadku, ktoré boli ulovené v uplynulej poľovníckej sezóne. Táto prehliadka je zhodnotením a ukončením
jednej poľovníckej sezóny, no zároveň je aj otvorením tej
novej.
Ján Pivko,
poľovnícky hospodár v revíri Rígeľ

Silvestrovská poľovačka
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DHZ Hybe
V PLNEJ ZBROJI
Od slávnostného odovzdávania Tatry 148 v
roku 2015 prešlo už päť rokov, čo hrdo parkuje v zrekonštruovanej zbrojnici. Vzhľadom na proces, ktorým prešla,
odkedy sa dostala z garáží profesionálnych hasičov k dobrovoľným, po absolvovaní základného repasu a uspôsobeniu vozidla na iný typ užívania, na aký bola primárne určená, s ňou bolo stále mnoho problémov. Investície, ktoré by
obec musela hradiť z vlastného vrecka boli nerealizovateľné.

šikovných ľudí, ktorí spoločnými silami opravia všetko.
Nebolo tomu inak ani teraz. Chlapi sa pustili do opráv. Počet večerov či popoludní strávených v montérkach so zamastenými rukami od oleja a škrabajúc si hlavu nad tým,
ako a čo urobiť, nespočítam na prstoch ani rúk ani nôh.
V čase patových situácii mladšie ročníky využili aj priateľa
na telefóne, keď hľadali odpovede na konštrukčné rébusy
u nášho esa v obore pána Miroslava Krankusa.
Tento po pamäti povedal, ako čo treba urobiť

Odovzdávanie Tatry 148

Vznikla otázka ako túto situáciu vyriešiť. Veľkú pomoc nám v tejto veci preukázal štátny tajomník MV SR Ing.
Rudolf Urbanovič. Vďaka nemu naša Tatra 148 absolvovala kompletný repas v hodnote 120 000€ /ako iba 4 autá
na Slovensku/ a momentálne sa tvári, že vyšla z výroby
a rovno zacúvala do našej vynovenej garáže. Slávnostné
odovzdávanie prebehlo pred novou hasičskou zbrojnicou
18.12.2019 za účasti vzácnych hostí. Popriať nám čo najmenej výjazdov no s kvalitnou technikou prišiel krajský
riaditeľ hasičov v Žilinskom kraji plk. Ing. Jaroslav Kapustniak, PhD. aj okresná riaditeľka HaZZ v Liptovskom Mikuláši pplk. PhDr. Eva Krajčiová. Sme veľmi radi, že sa môžeme
tešiť z techniky, ktorá bude slúžiť všetkým, čo sa ocitnú
v núdzi a pomôže ochrániť ľudské životy a majetok. 		
Okrem vynovenej Tatry 148 sa pozornosť ušla aj našej pamätníčke Škode RTO - CAS 25 /caska/, ktorá vzhliadala na
mladšiu kolegyňu po facelifte.
Nedalo sa na ňu pozerať ako závidí ... Ako som už
spomínala v minulom článku, náš hasičský zbor je plný

a veruže mal pravdu. Keďže ženy si závidia všetko, čo sa
týka podvozku či kapoty, Tatra 148 sa vyslovila, že sa bude
cítiť dokonalá iba s novými nálepkami a bez nich jednodu-

Posedenie po odovzdaní

cho na výjazd odmieta ísť, nie to ešte na svadbu.. Želanie
sa stalo rozkazom a Mirko Janík už aj sedel u grafika. Už
je spokojná, a aj CAS 25 s novým podvozkom necíti vekový rozdiel – „stará ale jará“, vyjadrila sa pred výročnou
schôdzou vo februári, keď sme sa jej opýtali ako sa cíti.
Môžeme už len konštatovať, že technický stav našich žihadiel je výborný a body za estetickú stránku v plnom počte. Pripájam pár spomienkových a dokumentačných záberov a vyslovujem v mene všetkých členov DHZ
Hybe vďaku tým, čo sa akokoľvek pričinili a priložili ruku
k dielu. Kto neverí, nech sa príde pozrieť.
Ing.Arch. Tatiana Petrulová

Údržba techniky
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OZ v Pohybe
TROJKRÁĽOVÁ VYCHÁDZKA NA ZADNÚ - 06.01.2020.
Občianske združenie V POHYBE, na podnet pracovníčky
OÚ p. V. Rajniakovej, sa rozhodlo v spolupráci s UPS v Hybiach obnoviť tradíciu z pred pár desaťročí, keď poľovníci
s rodinnými príslušníkmi a priateľmi 6. januára slávili Trojkráľový sviatok a vítali nový rok výstupom ku poľovníckej
chate v Rígli na Zadnej.
Z obavy, aby sme nenarušili sviatočnú, novoročnú atmosféru rodín, sme túto akciu nezverejnili v obecnom rozhlase, ani na stránke OZ V POHYBE. Informáciu o podujatí

sme si odovzdali len ústne do okruhu známych a blízkych.
Na naše prekvapenie sa podujatie podarilo nad očakávanie, hoci počasie nebolo priam ukážkové, zišlo sa nás pri

útulnej chate okolo štyridsať.
Po opečení pár dobrôt na ohníku, vypití prinesených čajov a iných tekutín, predovšetkým výborne pripraveného
hriateho na škvarkách p. Milanom Kúdolom, nám Vierka
zarecitovala novoročný vinš, zaspievali sme si z rozmnožených textov niekoľko svetských aj nábožných pesničiek,
aby sme sa potom dvomi trasami vrátili späť domov, do
Hýb.
Podľa reakcií zúčastnených, ale aj ľudí, ktorí o výstupe

na Zadnú len počuli, sme dospeli k záveru, že takéto po
dujatie budeme organizovať
aj v budúcnosti. Veríme, že sa
tam budeme stretať aj s ďalšími aktívnymi turistami z Hýb
a okolitých obcí.

„POLÁRNA EXPEDÍCIA 2020“
V OZ V POHYBE, tohto roku s podporou OÚ a RD
v Hybiach, napriek nevhodným snehovým podmienkam,
sme vystihli vhodný termín a dňa 15.02.2020 sme zorganizovali tradičný lyžiarsko - turistický pochod „Polárna expedícia“.
Snehové podmienky v deň podujatia sa napodiv vytvorili nad
očakávanie veľmi dobré, trasy lyžiarske aj turistické boli pripravené výborne a všetci zúčastnení si ich užívali „plnými
dúškami“.
Hoci sme v organizačnom výbore (OV) neboli jednotní
v otázke: „Zorganizovať - nezorganizovať podujatie v tomto
termíne“, v konečnom dôsledku môžeme naše rozhodnutie
hodnotiť ako správne, lebo od tohto víkendu sa už v našej
obci podobné snehové podmienky nevyskytli. Aj počasie po
rannej zamračenej oblohe sa pred obedom umúdrilo a rozchádzali sme sa v slnečnom popoludní.
Dôvod, prečo sme neboli jednotní v OV, spočíval v tom,
že deti, pre ktoré sme pôvodne s týmto pochodom začína-

li, mali práve v tomto termíne dvojdňové preteky na Skalke
pri Kremnici. Reprezentovali našu obec na celoslovenskom
lyžiarskom podujatí spoločne s trénermi aj rodičmi, a práve preto sme ich pri kolibe na Bliesoch nestretli. Tým bola
celková účasť ochudobnená minimálne aspoň o 25 až 30
prítomných (na prezenčnej listine bolo podpísaných 105 prítomných).
Po viacnásobných požiadavkách účastníkov z minulých
„expedícií“, aby sme zabezpečili možnosť vyberať dobrovoľný príspevok (pokladničku), sme ju zriadili, a tak účastníci do
nej prispievali, za čo sme im veľmi vďační.
Aj na tohtoročnej „Polárnej expedícii“ sme tradične pre
účastníkov pripravili lohazu a punč. Pravdepodobne všetkým
celkom chutili, lebo poslední štyria účastníci žiaľ prišli do cieľa pochodu tak neskoro (cca o 14:00), že sme ich už nevedeli
pohostiť, ako ostatných pred nimi.
Ing. Ján Žiška, predseda OZ Hybe v poHybe
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TJ Tatran Hybe
BEŽECKÉ LYŽOVANIE - TJ TATRAN HYBE
Náš lyžiarsky oddiel bežeckého lyžovania je pomerne mladý. Po nejakej odmlke sme sa opäť rozbehli a už piatu
sezónu naplno trénujeme a pretekáme. V klube máme šesť
detí v prípravke, ktoré začali prvú sezónu trénovať a lyžovať.
Zatiaľ sa zoznamujú s lyžami, so snehom a základnou technikou bežeckého lyžovania. Aktívnych pretekárov máme pätnásť. Päť detí začalo pretekať tento rok. V žiackej kategórii
je osem a v kategórii dorastencov sú dve deti. Deti v tomto
krásnom zimnom športe vedie Pavol Gonda a Andrea Šuchtárová. Pri tréningoch pomáhajú rodičia Michal Adamov a Ivan
Melich a učiteľ telesnej výchovy Dušan Grieš. Na pretekoch
sa aktívne zúčastňujú aj ďalší rodičia. Tréningy mávame
v utorok a vo štvrtok. Snehové podmienky sú tento rok málo
priaznivé, a preto za snehom musíme dochádzať na Štrbské
Pleso. Je to dosť náročné na odvoz detí, aj na čas. V Hybiach

sme boli na snehu len s maličkými deťmi, a aj to len niekoľkokrát.
Deti doteraz absolvovali 10 pretekov Slovenského pohára.
11.1. - 12.1.2020 sa na Skalke pri Kremnici uskutočnili preteky 1. časti M-SR v behu na lyžiach v žiackych,
dorasteneckých i seniorských kategóriách. Prvý pretekový
deň v disciplíne šprint klasickou technikou si z nášho klubu
odniesli deti 4 medaile. V nedeľu podujatie pokračovalo vytrvalostnými pretekmi s intervalovým štartom pre žiactvo
klasickou technikou a pre dorast voľnou technikou. Opäť sme
vybojovali 5 medailí.
8.2.2020 sa uskutočnil na Štrbskom Plese 62. ročník
memoriálu 24 padlých hrdinov SNP. Preteky zorganizovala TJ
Tatran Gerlachov. Deti si odniesli 5 medailí. Bolo krásne počasie a skvelé trate.
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Víkendové kolá Slovenského pohára v behu na
lyžiach pokračovali na Látkach v termíne 15.-16.2.2020, pričom v pondelok snehová situácia naznačovala zrušenie plánovaného podujatia. Vďaka pripadnutiu nového snehu a odhodlaniu organizátorov zo Ski Teamu Jase Látky sa preteky
mohli uskutočniť v plánovanom termíne. Atmosféru podujatia doplnilo pekné počasie, ktoré vydržalo po oba pretekové
dni. V tento víkend sme si vybojovali 5 umiestnení na stupni
víťazov.
22.-23.2.2020 sa konal 14. ročník Memoriálu Jozefa
Michalecha a Gustáva Schlanka v Osrblí. Počas tohto víkendu
sa uskutočnili ďalšie preteky Slovenského pohára v behu na
lyžiach, ktoré sa konali v Osrblí. V sobotu pretekári bojovali
v šprinte klasickou technikou a v nedeľu absolvovali vytrvalostné disciplíny mladší žiaci klasickou technikou a ostatní
voľnou technikou s intervalovým štartom. Náš klub získal 7
medailí.
29.2. a 1.3.2020 sme opäť strávili na Skalke pri
Kremnici. V sobotu boli večerné preteky v behu na lyžiach
pri umelom osvetlení. V nedeľu sme absolvovali preteky obratnosti voľným štýlom Cross-Country Cross. Boli pripravené rôzne prekážky: osmička, strecha, slalom, otočka okolo
vlastnej osi, ťaví trojhrb, skok, cúvanie do boxu a podliezanie.
Vybojovali sme 10 medailí.
8.3.2020 deti absolvovali tradičnú a všetkým známu
Bielu Stopu opäť na Skalke pri Kremnici. Čakal ich hromadný
štart klasickou technikou. Odniesli sme si 4 medaily.
Priebežný rebríček Slovenského pohára k 1.3.2020:
Najmladšie žiačky 2009+ 5. miesto Emma Šuchtárová
Mladší žiaci 2008
1. miesto Ján Adamov
Starší žiaci 2007		
2. miesto Dominik Jariabek
Starší žiaci 2006		
1. miesto Matúš Škerda
			
2. miesto Michal Adamov
			
4. miesto Lucas Melich
			
6. miesto Martin Dunajský
			
8. miesto Kristián Šuchtár
Mladší dorastenci 2004-2005
			
4.miesto Šimon Adamov
Mladšie dorastenky 2004-2005
			
12. miesto Marína Gondová

TJ Tatran Hybe
A nakoniec sú tu naši najmladší pretekári: Amália
Adamová, Viktória Lesáková, Nina Mikušová, Andrej Jariabek
a Natanael Grega. Aktívne začali pretekať len túto sezónu, ale
každým pretekom sa stále viac a viac zlepšujú.
Do konca sezóny nás čakajú ešte 3 preteky a tento priebežný rebríček hodnotenia sa môže trošku meniť podľa ďalších
výsledkov.
Umiestnenia našich pretekárov sú dôkazom o ich
nesmiernej usilovnosti a ctižiadosti. Chcem však pochváliť
všetkých členov tímu. A aj keď niektorí ešte nezískali žiadnu
medailu, sú usilovní, snaživí a zbierajú cenné skúsenosti. Bežecké lyžovanie je fyzicky dosť náročné. A my sme vďační za
každé jedno dieťa, ktoré má záujem venovať sa bežeckému
lyžovanie a ktoré máme v tíme. Budeme radi, ak aj v budúcnosti sa k nám pridajú ďalšie deti.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať nášmu hlavnému sponzorovi obci Hybe, ktorá podporuje našu športovú
aktivitu a tiež UPS Hybe a RD Hybe.

Ďalej sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným rodičom a samozrejme „neviditeľnému“, ale veľmi dôležitému service teamu, ktorý nám pripravuje lyže.
Do budúcna prajem všetkým športovcom podobné
a ešte lepšie výsledky.

ECAV Hybe
ONLINE
Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.
Amen.

Najdete nás:
		

https://www.youtube.com			
https://www.facebook.com/ecavhybe

Evanjelium podľa Matúša 28,20b

ECAV Hybe na Slovensku Vám oznamuje,
že aj napriek tomu, že momentálne nie
je možné mať služby Božie pre verejnosť,
prichádzame k vám prostredníctvom video
nahrávok na Youtube kanáli. Nájdete tam viac
ako 2000 videí. Pokiaľ to bude možné, budeme aj naďalej
prinášať online prenosy.
Touto cestou chceme poprosiť mladšiu generáciu,
ktorá je viac technicky zdatná, aby pomohli svojím skôr
narodeným rodinným príslušníkom, pri spustení videí na
youtube.

INZERCIA
Obec Hybe ponúka možnosť inzerovať svoju reklamu v časopise
Hybe včera dnes a zajtra
1 strana
300€
1/2 strany
150€
1/4 strany
75€
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