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Ľudovít Samuel Orphanides
29.9.1818 – 25.4.1895

Tohto roku uplynulo 125 rokov od smrti hybského rodáka, učiteľa, pomológa a ovocinára Ľudovíta Samuela Orphanidesa. Bol synom hybského evanjelického farára Samuela
Orphanidesa (1797 – 1829). Od roku 1840 pôsobil ako učiteľ najskôr na Gemeri, potom 50
rokov v Hybiach, kde založil ovocný sad a škôlku. Svoje práce opísal v knihách: Ovocinárstvo alebo stromové záhradníctvo, Zápisnica velikánskej stromovej záhrady. Uverejňoval aj
rôzne odborné články v časopisoch a kalendároch.
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Zo života obce

Vážení spoluobčania, som veľmi
rád, že sa Vám môžem opäť prihovoriť prostredníctvom nášho
časopisu, ktorý pevne verím,
že si už získal svoje miesto vo
Vašich domácnostiach.

Hrdí na seba môžu byť
aj organizátori tohtoročného
Guláš cupu, ktorí veľmi úspešne
odštartovali éru samostatnej
akcie. Táto súťaž prebehla
rekordným počtom súťažiacich
vo veľmi príjemnej atmosfére.
Sprievodná akcia „PACHOVA
CYKLOVAČKA“ sa stretla s veľmi
dobrým ohlasom, ako aj medzi
súťažiacimi, tak aj návštevníkdvoch úspešných podujatiach mi.
v našej obci, ktoré sa uskutočSamozrejme, že s veľkým
nili počas letných prázdnin. Na úsilím pracujeme aj na rozvoji
vysokej športovo - spoločenskej
úrovni
prebehol
tradičný
Turnaj dedinských štvrtí vo
futbale, ktorý bol spojený so
slávnostným otvorením novej
tribúny na futbalovom ihrisku.
Je potešujúce, že okrem
veľkého počtu návštevníkov,
pozvanie na túto akciu prijalo
aj veľa vzácnych hostí.

S potešením konštatujem, že napriek stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácii
na Slovensku, život v našej obci
nestagnuje, ba práve naopak.
Veľké
poďakovanie
patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na

Príjemným spestrením
tohto úspešného podujatia
bola premiérová akcia „Oné
pod zub“, kde sa prejavila
úžasná kreativita zúčastnených
vo varení špecialít, za čo im
patrí veľké poďakovanie.

realizácia el. prípojky v parku

dlažobné práce v Parku Ľ. Orfanidesa
2 HYBE VČERA, DNES A ZAJTRA

Zo života obce
procesom budeme priebežne
zverejňovať aj na našej novej
obecnej stránke.
Už niekoľko mesiacov
máme aktivovanú novú webovú
stránku, ktorá verím, že splní
požiadavky aj náročných užívateľov.

detské ihrisko pre najmenších

Nakoľko momentálne stojíme na začiatku nového
školského roka, dovoľte, aby
som všetkým žiakom, deťom
MŠ, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom poprial

našej obce. Na jeseň by sme
chceli ukončiť revitalizáciu
Parku Ľ. Orfanidesa. Tento
rok sme začali s generálnou
rekonštrukciou
kultúrneho
domu. Po výmene okien bude
nasledovať
rekonštrukcia
hlavnej sály v kultúrnom dome.
Momentálne sme vo finálnej
fáze verejného obstarávania
na dodávateľa prác.
V našej obci začalo
prebiehať prípravné konanie,
súvisiace
s
pozemkovými
úpravami v k.ú. Hybe. Všetky
dôležité súvislosti s týmto

nové okná na kultúrnom dome

veľa úspechov, pevného zdravia
a radosti zo spoločnej práce.
				

Ing. Karol Pavlíček,
starosta obce

prípravné konanie, súvisiace s pozemkovými úpravami
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Uletela mladosť ako divá včela,
ako by to bolo všetko iba včera.
Teraz už čerpáme iba zo spomienok
každý loptu kopal, keď vybehol z plienok.
Nechceli sme knihy čítať ani pásť kravy
zodrali sme lúky do koreňa trávy.
Bol to na tú dobu ozaj život krutý,
lietali po zadkoch remene aj prúty.
Hrávali sme cez deň, aj večer po rose,
len tak v treníročkách nožičky bosé.
Kto vlastnil šňurovák bol velikým pánom
urobil zostavu, bol kapitánom.
Vo výstroji biednom mali sme sa k činu.
Ihrisko hrbaté ako oráčinu.
Nik s nami nechodil po žiadnych doktoroch,
umývali sme sa spoločne v lavóroch.
Zapotené tričká, rozbité hlavy,
hľadeli trénera, koho nás postaví.
Celé dni, noci prežili sme v strese,
kto bude hrať majstrák v milovanom drese?
Prišli prvé góly, ale aj sklamania,
ale všetko zvládli chlapci z Pod Kriváňa!
Rozbehli sa svetom mnohí trénovaní,
v hlavách mali stále svoje tajné plány.
Pre nádeje mladé nebola to hračka,
dostať sa z dorastu do veľkého Áčka.
Ale keď sa dostal talent do zostavy,
užil si aj pádov, aj nesmiernej slávy.
Dnes tribúnu krásnu na ihrisku máme,
šťastím sa dnes všetci iba usmievame.
Už nás neprekvapí ani dáždik z neba,
budeme už fandiť svorne vedľa seba.
Na záver si poprajme, futbalisti hybskí,
aby sme si boli v športovaní blízki.
Nech futbal hrávame s veľkým odhodlaním,
to prajem nám starším, ale aj vám mladým.
Vy najmenší tiež vždy futbal s láskou hrajte,
s tou loptou guľatou sa len kamaráťte.
Dnes si tiež zahrajte, nech vám stačí para,
veď výkop urobí sám Marek Sapara.
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NIŽNÝ KONIEC

VÝŠNÝ KONIEC- VÍŤAZ TURNAJA

JERICH

KÚT

Zelená je tráva, futbal to je hra,
pre nášho Vlastíka, činnosť veľmi dobrá.
Všetok kumšt od detstva do futbalu dával,
po trávniku sa on veľmi rád preháňal.
Pre loptu guľatú do ohňa by skočil,
keď Hybe prehrali, radšej sme šli z očí.
Nepoznal v tej chvíli kamoša, rodiny,
U 15, 1. miesto v žiackej lige

víťazstvo bolo vždy jeho cieľ jediný.
Na hybskom ihrisku bude už fanúšik,
spolu s otcom svojim budú len robiť krik.
Nebude už Vlasto behať, ani padať,
budeme ho na hrisku všetci už postrádať.
Aj keď chýbať bude, nič sa nedá robiť,
už sa musia druhí pre náš futbal pobiť.
Už nové nádeje nech útočia, bránia,
ten hybský futbal nech oni zachránia.
Na hrisku to bola krása aj drina,
so štvorkou na drese bol si náš hrdina.
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Naši slávni

neznámi/známi rodáci....

TEN, ČO SI TYKAL SO ŠACHOM
Je všeobecne známe, že v Hybiach sa narodilo veľa významných osobností. Je ich
také množstvo, že si Hybenia dovolia občas taký “luxus”, že na niektorých si spomenú
menej, ako na tých najznámejších...

TEN, ČO SI TYKAL SO ŠACHOM
JUDr. Ondrej Žiška - prekladateľ, kultúrny po-

litický dejateľ sa narodil Hybiach v roku 1918. Narodil sa
v malom drevenom domčeku v Grofčíkovie (Marušiakovie) sieni v zadnej časti. Dnes už jeho rodný dom nestojí.
Ondrej Žiška absolvoval štúdiá vo Francúzsku, po vyštudovaní práva sa po
oslobodení zapojil do
verejného politického diania na ústredných orgánoch v Bratislave. Po krátkom
pôsobení v Prešove
sa opäť vrátil do slovenského hlavného
mesta.
Pracoval
hlavne v oblasti
kultúry a školstva.
Jeho sľubná kariéra
však dostala červenú
stopku po auguste
1968, keď sa jeho
syn rozhodol pre
emigráciu do Švédska. Komunistické vedenie nemohlo
strpieť takúto nehoráznosť, tak sa JUDr. Ondrej Žiška
ocitol v nemilosti v suteréne spoločenského diania.
V tom suteréne sa ocitol doslova, lebo ho urobili na Bratislavskom hrade vedúcim hospodárskej správy.
S iróniou hovorieval, že keď on nepríde do roboty, tak
politika na Slovensku stojí, lebo on má od Hradu kľúče.
Alebo tiež, že husitské vojská nikdy nedobyli bratislavský Hrad, ale Žiška tam aj tak vládne ...
Politickí pohlavári tých čias neoplývali bohvieakou inteligenciou, jazykovými znalosťami (okrem ruštiny) už

vôbec nie. A to bola šanca pre nášho Ondreja. Z toho
suterénu Hradu ho „vytiahli od zveráka“ vždy, keď bolo
treba sprevádzať nejakú zahraničnú delegáciu. JUDr.
Ondrej Žiška - znalec kultúry umenia, znalec histórie
a vtedajších reálií zažíval svoje zlaté chvíľky pri sprevádzaní týchto delegácií. Stávalo sa to pomaly pravidlom,
tak sa Ondrej Žiška dostal do povedomia mnohým zahraničným politikom.
Donedávna sme u nás doma v Hybiach opatrovali výstrižok denníka Pravda z roku 1977. Je tam na prvej
strane fotografia iránskej delegácie na čele so Šachom
Rézom Páhlávím v parádnej bielej uniforme spolu s jeho
šarmantnou manželkou Farah a spolu s nimi žoviálny
chlapík v okuliaroch - náš Ondrej Žiška. Iránsky Šach
chodil do Československa a socialistických štátov často
rád, lebo dohodoval obchody so zbraňami. Vždy ho
pri tom sprevádzal JUDr. Ondrej Žiška. Stali sa doslova
blízkymi priateľmi. Ako mi spomínal pán JUDr. Ondrej
Žiška, hoci to diplomatický protokol nepripúšťal, v neoficiálnej časti návštevy si pri oslovení tykali! A tak si na
hrade začali o Ondrejovi Žiškovi hovoriť: ten, čo si tyká
so Šachom...
JUDr. Ondrej Žiška bol aj významný prekladateľ francúzskej literatúry, keď preložil desiatky diel Balzaca,
Zolu, Diderota iných.
Demokratických zmien v Československu sa nedožil.
Zomrel v roku 1987, pochovaný je v Bratislave.
Z vlastných stretnutí a spomienok napísal (po konzultácii s dcérou JUDr. Ondreja Žišku Ivicou )
RNDr. Milan Kubinský, Banská Bystrica

ZAPRÁŠENÝMI TOPÁNKAMI...... 2.ČASŤ
Okolie Hýb poskytuje obyvateľom vďaka geologickej stavbe množstvo rôzneho stavebného materiálu,
ktorý občania Hýb hojne v minulosti využívali.
Na Kráľovej sa ťažil piesok, ktorý bol po preosiatí vhodný
do malty na murovanie a ako omietka (brizolit- škrabaná
omietka) na hotovú stavbu. Tento piesok je riečno-ľadovcového pôvodu, vďaka mineralogickému zloženiu
má vynikajúce spájacie vlastnosti. Takéto odkryvy
piesku sa nachádzali nad Peňažným.
Hybe boli v minulosti známe aj hrnčiarskou remeselníc6 HYBE VČERA, DNES A ZAJTRA

kou výrobou. Bolo tak vďaka tomu, že v okolí sa vyskytoval dostatok kvalitnej hliny s obsahom ílovitých minerálov illitu. Hlina
sa
vyznačovala
vynikajúcou plasticitou, čo bolo
pri
hrnčiarskom
remesle
veľmi
žiadané. Zásluhou
zvetrávacích
Hybská keramika

Naši slávni

neznámi/známi rodáci....

procesov ílovitých hornín sa v okolí dediny nachádzali
ložiská tejto suroviny, po ktorých nám dnes ostali už
len chotárne názvy: Za Hliniskami, Za vyžihárňou, či Pod
peklom, ktoré sú spájané s históriou hrnčiarstva. Na

tomto mieste treba spomenúť posledného aktívneho
hrnčiara, ktorým bol pán Viliam Žiška (Mojžiško) z Kúta.
Jeho dielňa fungovala ešte v 60-tych rokoch minulého
storočia. Výrazná stopa ostane aj v slovenskej literatúre, a to v podobe diela Dobroslava Chrobáka, Drak sa
vracia. Z tejto kvalitnej hliny
sa pálili aj tehly v miestnej
tehelni
na
Lenkovie
záhumní. Túto históriu
nám donedávna pripomínal
vysoký tehliarenský komín,
na ktorom dlhé roky hniezdili bociany. Dnes už ani ten
komín nestojí.
Na Križovatke sa v minulosti ťažil rozpadnutý dolomitický vápenec, ktorý sa
ako „múčka“ používal ako
izolačná vrstva pod „dile“
(drevená podlaha).
Pozorný návštevník našej
obce si iste všimne, že
takmer všetky podmurovky domov „sokle“ sú z rovnakého kameňa. Tento kameň - pieskovec je súčasťou
najväčších stavieb v obci: Stará škola (1909), Pomník
padlým (1947), Kultúrny dom (1950), či regulácia
Hybice. Jedná sa o pieskovec, ktorý sa ťažil v kameňolome poniže dediny. Kvalitnejší je pieskovec modrosivej
farby, naproti tomu hnedožltý pieskovec je náchylnejší
na zvetrávanie. Očividné je to na „sokli“ starej školy,
kde je pieskovec zvetraný do takej miery, že maltová

výplň škár jednotlivých blokov kameňa je vystupujúca
a zdravšia oproti zvetranému pieskovcu, ktorý ustupuje
do hĺbky podmurovky. Sivý pieskovec kultúrneho
(„Bieleho“) domu je spoľahlivo pevný aj po 70 rokoch
a nejaví známky výrazného zvetrávania. Stavebný
kameň sa svojpomocne
ťažil aj v Hlbokej ceste
smerom na Kameň. Družstevný pieskovcový lom
poniže dediny bol aktívny
ešte v 60- tych rokoch.
Napr. v roku 1964 boli dosiahnuté tržby v tejto prevádzke viac ako 88 000
korún
československých,
čo bolo viac ako prevádzka
stolárskej dielne a mlyna
spolu! Pri ťažbe sa používali trhacie práce pomocou
výbušnín, čo znamenalo,
že pri odstreloch bola na
blízkej ceste zastavovaná
všetka doprava. Jeden z posledných majstrov v lome bol pán Daniel Sklenka (medzi
vodami). Dnes je lom opustený a ponechaný na samovoľnú rekultiváciu náletovými drevinami a vegetáciou.
Hybskí murári a ostatní remeselnícki majstri boli dosta-

točne vynaliezaví a všímaví pozorovatelia prírody a sveta
okolo seba, čo dokázali zužitkovať pri svojom remesle
nielen v obci, ale aj za hranicami chotára v ďalekej
cudzine.

RNDr. Milan Kubinský
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ZŠ s MŠ
ZO ŽIVOTA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY OD MARCA DO JÚNA
V našej škôlke počuť hlas, že nadišiel taký čas,
čo nám dáva do rúčky milý kvietok rozlúčky.
Jeho reč je neveľká, vraví: zbohom postieľka
i malá poduška, čo šepkala nám do uška
rozprávočky pred spaním.
Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku na rozlúčku,
lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som!
V našej materskej škole sa
toho od marca neudialo veľa, pretože
situácia, ktorá zasiahla všetkých, tomu
nedovoľovala. Počas dní, ktoré sme
boli doma, pani učiteľky dávali na internet cez stránku našej MŠ úlohy pre
deti. Potešilo nás, keď niektorí rodičia
posielali fotky svojich detí ako pracujú na zadaných úlohách. Niektorí nám
posielali pozdravy s prianím všetkého
dobrého, ale aj slovami, že im škôlka
veľmi chýba. O to viac nás potešilo, keď
sa MŠ po niekoľkých mesiacoch otvorila, aj keď nie pre všetky deti.
Mrzelo nás, že sme nemohli zorganizovať akcie, ktoré sme si na tento šk.
rok naplánovali – a bolo ich ešte veľa.
No nemohli sme si odpustiť Pasovanie
na školáka a rozlúčku s predškolákmi.
„Ako by to vyzeralo, keby sme nerozlúčili s našimi kamarátmi a neodprevadili
ich do školy?“ Obidve akcie sme tento
rok spojili. Uskutočnili sa v našej materskej škole, a čo nám bolo skutočne
veľmi ľúto - bez rodičov.
V jedno dopoludnie sme s pripravili
predškolákom ozajstné prekvapenie.
Na tento deň sa deti – predškoláci vždy
zodpovedne pripravovali, ale teraz to
bolo inak. Ani len netušili, čo ich v ten-

to deň v MŠ bude čakať. Prekvapenie
im pripravili pani učiteľky a deti, ktoré
ešte nejdú do školy. Pani zástupkyňa
zarecitovala báseň a prihovorila sa budúcim školákom. Každého obdarovala
rozprávkovou knihou, diplomom na
pamiatku a sladkou odmenou v podobe „zmrzliny s kinder vajíčkom“. Ani
mladšie deti sa nedali zahanbiť – kamarátom darovali stojany na farbičky
a pomôcky pre školáka. Spoločne sme
si zatancovali na pieseň od Mira Jaroša – Do školy sa teším a zaspievali si
spoločne piesne, ktoré sme sa spoloč-
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Kolektív materskej školy

Predškoláci

ÚSPEŠNÁ ŠKOLA
Úspešnú školu tvoria úspešní
a šikovní žiaci, tvoriví učitelia, podnetní
rodičia. Žiaci našej školy sa pravidelne
zúčastňujú predmetových olympiád.
Predmetové olympiády zahŕňajú nielen vedomosti, ale i potrebné zručnosti
a prebiehajú v kolách domácich, školských, okresných, krajských a celoštátnych. Byť úspešný v domácom kole je
skvelé, v školskom kole úžasné a v krajskom kole obdivuhodné. Školský rok
2019/2020 bol ukrátený o postupové
kolá v niektorých olympiádach, ďalšie
bežali online formou. Žiaci sa zúčastnili

ne naučili. Pani učiteľky ešte zaspievali
piesne, ktoré spievajú budúci školáci
pre svojich kamarátov. Ale naozaj to
bolo tentoraz inak – my sme prekvapili
budúcich školákov. Deti boli veľmi prekvapené a veľmi šťastné. Sľúbili, že na
MŠ nikdy nezabudnú, že si budú svedomito plniť úlohy školáka, ako to hovorili
v SĽUBE PREDŠKOLÁKA.
Do školy odchádzajú a od septembra
zasadnú do školskej lavice:
Maťko Medvecký, Zuzka Kubíková, Tánička Michalidesová, Eliška Gerzaničová, Hugo Budai, Dominika Pivková, Vivienka Bachárová, Lukáško Frigmanský,
Dominik Jerdonek, Reginka Sotáková,
Nikolka Pivková a Tamarka Liptáková.
My im zo srdca prejeme veľa úspechov,
veľa dobrých známok, veľa nových kamarátov a dobrodružstiev, ale predovšetkým, aby do školy radi chodili.

olympiád v anglickom a slovenskom jazyku; geografickej, chemickej, dejepisnej, matematickej olympiády a matematických súťaží. Úspechy žiakov
prichádzali postupne a tešili samotných
žiakov, rodičov i učiteľov. Na úspechy
v školských kolách nadväzovali úspechy v okresných kolách s nasledovnými
úžasnými výsledkami:
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: 1. miesto: Martina Lehotská
(9.A)
Šaliansky Maťko: 3. miesto: CarolineKubáňová (5. A)

ZŠ s MŠ

Olympiáda v anglickom jazyku (Kategória 1B): Tatiana Dunajská: úspešná
riešiteľka (9.A)
Technická olympiáda: Martin Dunajský: úspešný riešiteľ (7.A)
Matematická olympiáda (Kategória
Z5): Matúš Mrlian: úspešný riešiteľ
(5.A)
Geografická olympiáda: úspešní riešitelia: Matúš Mrlian(5.A); Ján Chytil
(6.A); Martin Dunajský (7.A); Martina
Lehotská (9.A)
Chemická olympiáda: úspešné riešiteľky: Veronika Lištiaková a Tatiana Dunajská (9.A)
Zhodnotenie matematických
súťaží bez náväznosti na ďalšie postupové kolá:
Maks: Emma Čimborová (5.A) umiest-

nená na 370.-376.mieste z 1184 zapojených
Všetkovedko: úspešní riešitelia: Anna
Žišková, Andrej Jariabek(2.A)
Expert geniality show: úspešní riešitelia: Matúš Mrlian (5.A); Juraj Lištiak
(7.A); Marin Mičev a Matej Melich (8.A)
Pytagoriáda: úspešní riešitelia: Amália Adamová, Marek Fides, Sabína
Lehotská, Zuzana Griešová, Dominik
Frigmanský, Nina Čimborová(3.A); Alex
Dalgliesh (4.A); Anna Mária Strkačová, Matúš Mrlian (5.A);Nina Brezinová
(8.A)

C priniesla Martine Lehotskej (9.A) ocenenie úspešná riešiteľka krajského kola
spomínanej olympiády a patrí jej veľká
vďaka za preukázané vedomosti a vynaložené úsilie.
Je veľmi dôležité pochváliť všetkých
vyššie uvedených žiakov, ale i všetkých
žiakov zapojených do školských kôl
olympiád a zapriať im veľa úspechov,
sily a umu do ďalších rokov. Kolektív
učiteľov a vedenie školy ďakujú žiakom
za ich získané výsledky a tešia sa do
budúcich rokov na spoločnú podnetnú
prácu.

Krajské kolo olympiád je pokračovaním
po úspešnom zvládnutí okresného kola
s umiestnením. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii

Diana Španková

VZDELÁVANIE TROCHU INAK
Dňa 21. júla si Slovensko opäť
pripomínalo život a dielo Milana Rastislava Štefánika. Tentoraz išlo o radostné
výročie 140 rokov od jeho narodenia.
Pri tejto príležitosti a spomienke na
nášho významného Slováka využívame
možnosť prezentovať šikovnosť a talent
našich žiakov aj na stránkach časopisu,
ktorý práve držíte v rukách.
Štefánikovi sme sa venovali aj počas nariadenej karantény, kedy boli naši žiaci
vzdelávaní dištančne. Konkrétne 4. mája
(symbolicky v deň jeho tragickej smrti)
naša Základná škola s materskou školou
vyhlásila celoškolskú umelecko – literárnu súťaž s názvom „ĎAKOVNÝ LIST ŠTEFÁNIKOVI.“ Veľmi nás teší, že sa mnohí
žiaci vo svojom domácom prostredí do
súťaže zapojili. Práce nám posielali elek-

tronickou formou a potom už neostávalo nič iné iba všetko skompletizovať,
vymazať mená žiakov – aby hodnotenie
mohlo byť čo najobjektívnejšie a poslať

namaľovala: Ela Garaiová

práce porotcom. Vybrať tie najkrajšie
bolo skutočne veľmi náročné. Žiaci nás
príjemne prekvapili svojou kreativitou.
Skutočným cieľom súťaže však bolo
vzbudiť u žiakov záujem o našej dejiny,
podporiť ich v kritickom myslení, vyjadrovaní vlastných postojov, vedieť sa
orientovať vo svete informácií pri vyhľadávaní faktov o Štefánikovi. Veríme, že
ak budú mladí ľudia viac poznať svoju
vlasť a jej dejiny - vytvoria si k nej pevnejší a vrúcnejší vzťah.
Na záver by sme chceli poďakovať Združeniu rodičov a priateľov školy pri ZŠ s
MŠ, ktoré nám láskavo poskytlo finančné prostriedky na nákup naozaj hodnotných cien pre víťazov, pani učiteľke
zo Základnej umeleckej školy Mgr. Eve
Makarovej, pani Viere Rajniakovej a
HYBE VČERA, DNES A ZAJTRA 9

ZŠ s MŠ
Mgr. Dane Krajčovičovej, pani učiteľke
Mgr. Soni Hladkej, pánovi učiteľovi Mgr.
Mariánovi Orosovi a pánovi riaditeľovi Mgr. Pavlovi Gondovi ďakujeme za
zhodnotenie prác. Najväčšia vďaka však
patrí všetkým šikovným zúčastneným
žiakom v súťaži. Z tých najlepších prác
vyberáme:
Vážený pán Štefánik,
úvodom môjho ďakovného listu chcem
Vám povedať: ,,Bodaj by bolo viac ta-

hatý. No, bohužiaľ, Vaša snaha sa veľmi
zavčasu skončila pádom lietadla.
Milovali ste svoju krajinu a prácu, hoci
ste dlhé roky žili v zahraničí. Ale aj odtiaľ
ste pomáhali, ako ste len vedeli slovenskému národu. Boli ste, ste, aj budete
pre mnohých nás veľkým vzorom. Na
um mi prichádza text jednej známej
piesne, ktorá Vás veľmi vystihuje: „
Kto za pravdu horí, svätej obeti, kto za
ľudstva práva, život posvätí, kto nad
krivdou biednych slzu vyroní, tomu moja

Milan Rastislav Štefánik
Stanislava Koščáková

Vznášal sa nad Tatrami,
lietal vždy vysoko,
nad krásnymi poliami,
zaletel on ďaleko.
Bil sa za národ náš,
túžil po pravde,
len tak ľahko sa nevzdáš
a ten čas raz príde.
Stisnúť ruku vrelú,
splatiť lásku celú,
slovenskému národu,
tam, kde tvoje cesty vedú.
Len srdce bolí,
na vojnovom poli,
málo čoho sa bál,
náš veľk ý generál.

geografická olympiáda

kých skvelých ľudí ako ste boli aj Vy.“
Vaše heslo života sa mi veľmi páči: veriť,
milovať a pracovať. Je aktuálne aj v
dnešnej, tak náročnej dobe. Prvé slovo
veriť znamená, že aj napriek ťažkým
časom, ktoré ste zažili, nikdy ste sa
nevzdali a verili ste, že všetko dobre dopadne. Verili ste mnohým ľuďom, ktorí
Vás sklamali. Ale aj napriek tomu, išli
ste za svojím snom ďalej. Taký vzdelaný
človek ako Vy sa snažil, aby sa aj slovenský národ mal dobre a nebol utláčaný.
Aby sme všetci mali rovnaké práva, bez
rozdielu, či je niekto chudobný alebo bo-

pieseň slávou zazvoní!“
Práca Vám bola aj záľubou. Mali ste
radi hviezdy aj oblohu. Boli ste aj generálom, ktorý robil ťažké rozhodnutia. A
taktiež politikom, z ktorého by si mali
brať príklad aj tí dnešní.
A čo dodať na záver? Musíme veriť a
dúfať, že aj v tejto dobe sa nájde človek
ako Vy, ktorý bude vzorom pre nás a
náš život. Všetci Vám preto za všetko
ďakujeme!
Jaroslav Jurčík
Mgr. Zuzana Pivková, PhD.

namaľoval: Christián Koscelník

namaľoval: Natanael Grega
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Krídla mal zlomené,
padal on z výšk y.
s láskou v lietaní,
zahynul pri poslaní.
Radšej zahynúť v poli
ako žiť v nevôli.
Okolo neho príroda,
bola to veľká nehoda.
Navždy zostane na Bradle,
len tichá spomienka v srdci,
tak skončil letec – Štefánik ,
ktorý mal Slovensko v srdci.

namaľoval: Peter Mikovčák

ECAV Hybe
DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR
Byť rozsievačmi slova Božieho nie je ľahká
úloha. Ale kto nezaseje, nemôže ani žať! A tak sme sa
u nás v Hybiach rozhodli i tento rok predsa len zasiať.
Napriek obmedzeniam vyplývajúcim z preventívnych
opatrení proti korona vírusu, sme sa rozhodli zorganizovať detský biblický tábor. Nie taký, ako po minulé
roky, v neznámom kraji, na chate a bez rodičov, ale
denný, na našej fare a v blízkosti domova.
Plní očakávania sme v 3. júlový týždeň začali obrábať
28 detských srdiečok. Niektoré boli maličké trojročné,
iné už väčšie 11 ročné, ale všetky boli pripravené
naplniť sa slovom Božím. Postupne počas piatich dní
sme ich napĺňali slovami Pána Ježiša, ktoré rozprával
v podobenstvách: O rozsievačovi a štvorakej pôde,

pri téme s kaplánkou Jankou Kenžurovou

a výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. A tak si
deti mohli vyskúšať koľko námahy stojí obrábať pôdu,
vyrobiť mincu, aké márne sú poklady tejto zeme i to,
aké dôležité je byť pripravený a mať dostatok svetla. Veríme, že výlet do mincovne v Liptovskom Jáne,

téma „svadba“ - svadobné foto

O stratenej minci, O lakomom boháčovi, O 10 pannách a O svadbe kráľovského syna. O to, aby neostalo
slovo skryté, ale aby mu porozumeli aj tí najmenší,
sa postarala seniorátna kaplánka Janka Kendžurová.
Aby si podobenstvá deti ešte viac priblížili, boli pre ne
každý deň pripravené tematické hry, tvorivé aktivity

mincovňa v Lipt. Jáne

grilovačka s rodičmi

návšteva Liptovskej Maše a putovanie Medveďou
štôlňou v Žiarskej doline, ako i zorganizovanie pravej
svadobnej hostiny deťom i v budúcnosti pripomenú,
aké dôležité je riadiť sa slovom Pána Ježiša.
Janka Mikušová

spoločné hry

na výlete
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JDS v Hybiach
PO NÚTENEJ PRESTÁVKE
8. júl 2020 - aj keď neskôr, ale predsa po nútenej
prestávke spôsobenej COVID -19 sme sa stretli na
opekačke pod Peklom. Prišli medzi nás aj naši najstarší
členovia p. Lofaj, p.Hyben, p.Lenko, p. Michalidesová,
p. Krankus, čo nás veľmi potešilo.
Počasie nám prialo, mráčiky a slniečko sa striedali na
oblohe. Klobáska, cibuľka, slaninka chutila, k tomu
pohár vody a tuhého...Záverom sme si zaspomínali

JAR 2020
Keď prichádzalo pomaly k nám jaro,
v celom svete nešťastie sa stalo.
Pribehla k nám ustráchaná Verona,
že sa blíži veľká pliaga, zvaná Korona.
Stromy krásne začali už pučať,
či ja budem zavretá iba doma čučať?
Čítať, lúštiť, upratovať, blízkym rady dávať
a celý deň na zadku iba vysedávať ?

opekačka pod Peklom

ako vždy a zaspievali pod šírym nebom. Rozchádzali
sme sa večierkom.
15. júl 2020 - turistická skupina senior v poHybe sa
rozhodla navštíviť v L.Mikuláši vojnový cintorín čsl.
vojakov Háj - Nicovô a pamätné miesto vojakov, ktorí
zahynuli v zahraničných misiách. Náučným chodníkom sme sa dostali k vytúženému cieľu, panoráma
L.Mary a okolia bola nádherná, pamätník sa týčil na
vrchole Hája. Zapálením sviečok sme si uctili padlých
za slobodu, ale aj v zahraničných misiách. Vierka našla aj hrob svojho strýka. Turistickou chôdzou sme zišli
dole. Zhodnotili sme, že krásy Slovenska nájdeme aj v
našom okolí a nemusím cestovať do sveta.
Vy drahí, vraciate nám drahú mať, šepkáme len:
“Viečnaja pamiať”
Daniela Pavelicová

Stále telku pozerať a pritom len priberať?
Na ulici museli sme nasadiť si rúška,
mnohým z toho leňošenia začali rásť brušká.
Ruky sme si nepodali a ani sa neobjali.
K tomu ešte vyčlenili hodiny,
kedy sme si v obchode mohli kúpiť slaniny.
V rúškach sme sa nepoznali, len hlavou sme pokývali.
Neskôr sme si robili z toho už aj srandičky,
koho sme to vlastne stretli, čie to boli ženičky?
Zbytočné by bolo hľadať, koho je to vina,
pre mňa bolo najsmutnejšie, že nevidím syna.
Hranice sa zatvorili bez mihnutia oka
a tak mnohí neuvidia blízkych aj do roka.
Školské triedy zívali všetky prázdnotou,
dospelí sa obávali, čo bude z ich robotou.
Obavy sa šírili snáď z každého rohu,
ja som sa len modlila k nášmu Pánu Bohu.
Nech s pomocou Jeho, vráti sa ten čas,
keď objíme sa v láske každý jeden z nás.

Pamätník a vojenský cintorín Háj Nicovô
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Emília Gregorcová
Pavellovie od Júrich

RD Hybe
70 ROKOV ZALOŽENIA JRD HYBE,
Ž at va r . 1 9 5 4

JRD Hybe od svojho založenia muselo prekonávať rôzne prekážky, jednou z nich bola
mechanizácia. Obilie spočiatku
kosili ručne a mlátili mláťačkami,
neskôr si stroje objednávali zo
štátnej strojovej stanice, napr. na
žatvu - samoväz. Roku 1954 žali
prvýkrát kombajnom.

VÝPISKY Z KRONIKY

Z kroniky....
..“Po skončení senných prác pustilo
sa JRD do žatvy. Bolo to 10. augustazačala zber obilia STS samoväzmi, asi
v polovici žatvy prišiel obilný kombajn
SK 4. Bola to ohromná senzácia v našej
obci. Pracovník ONV s. Púchovan z auta
rozhlasom oznamoval, že je koniec
driny, že ľudí od ťažkej práce oslobodí
kombajn, ktorý nielen kosí, ale aj mláti
a slamu ukladá do kopkov.

Ľudia sa nahrnuli obdivovať,
čo to za čudo prišlo k nám. Tento kombajn JRD zaviedlo na 6 ha hon do Gerlachova a tu prvýkrát v dejinách začal
kombajn kosiť jačmeň.
Práca mu išla dobre, záber
mal široký, a tak tento šesťhektárový
hon do večera skosil. Ľudia, t.j. súkromníci sa pristavovali a obdivovali
tento zázračný stroj, robota sa im páčila, len sa im nepáčilo, že stroj obilie
nečistí a ťažko je potom toto
zrno sušiť, keď ho nieto kde
rozsýpať.
Toto zrno JRD posypalo do miestností pod kultúrnym domom a do sály potravinového družstva a tam ho
lopatami prehadzovali, ale aj
tak poplesnelo a mnoho sa
z neho skazilo. Bolo to preto,
že tohto zrna nasypali veľmi
moc na jednu hŕbu a nestačili toto poprehadzovať.“

Z pera kronikára
Jána Pribylinca

MATRIK A
Narodili sa od 21.3.2020 do 24.8.2020

Uzatvorili manželstvo:

Zomreli od 21.3.2020 – 24.8.2020

Alexandra Tarageľová
Filip Klembara
Tamara Lacková
Mário Lehotský
Matúš Teplický
Daniela Ščúrová
Milan Mikoláš
Šimon Bartko

František Zahradník
Margita Lacková

Ema Pallayová
Eva Kicková
Anna Erhardtová
Pavel Krankus
Miloš Tarageľ
Emília Michalidesová
Eva Dadíková
Adela Slabejová
Ľubomír Rajniak

Michal Žufaj
Simona Čúzyová
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DHZ Hybe
PIETNA SPOMIENKA NA JOZEFA CHROBÁKA
Pri listovaní v histórii zistíme, že v každom jej
období nachádzame jedincov, ktorí zohrávali svoju nezameniteľnú úlohu, ktorí aktívne pretvárali dané spoločenské podmienky. Podobne aj v dejinách slovenského
hasičstva nachádzame takéto osobnosti, ktoré pasívne
neprijímali to, čo im každodenný život prinášal, ale pretvárali, formovali, ujímali sa kladných podnetov a presadzovali ich vo svojom okolí. Boli to predovšetkým
remeselníci, ktorí ako pokroková spoločenská vrstva
zasahovali do spoločenského, kultúrneho i hasičského
života v regióne Liptova. Po roku 1918 patril k takýmto
výnimočným osobnostiam Jozef CHROBÁK (*12.6.1891
- †26.6.1970), stolársky majster, člen výborov hybských
spolkov, obecného zastupiteľstva, dlhoročný cirkevný
funkcionár a najmä zaslúžilý miestny i okresný hasičský
veliteľ. Povedané slovami tajomníka Zemskej hasičskej
jednoty na Slovensku (ZHJS) Gustáva Hedánka: „...bol to
Jožko Chrobák, ktorý pod Tatrami začal organizovať dobrovoľníkov – hasičov a bol to on, ktorý toto hasičstvo držal
pokope aj v dobách neslobody a rôznych úskalí.“ 26. júna
svojou prácou výrazne zasiahol do budovania hasičstva
v hornom Liptove a zásadne ovplyvnil jeho vývoj a vtlačil
mu pečať svojej osobnosti.
V piatok 26. júna 2020 si členovia nášho DHZ
pietnou spomienkou na cintoríne pripomenuli 50. výročie
úmrtia prvého veliteľa p. Jozefa Chrobáka. Tajomník DHZ
Stanislav Žiška zhodnotil hasičské dielo Jozefa Chrobáka
a starosta obce Ing. Karol Pavlíček ocenil jeho význam
pre spoločenstvo obce. Veliteľ DHZ Ing. Miroslav Melich,
spolu so starostom obce Ing. Karolom Pavlíčkom, položili
veniec na hrob. Na pietnej spomienke bola prítomná aj
dcéra, pani Emília Brtáňová, ktorá sa prítomným krátko
prihovorila a dojímavými slovami poďakovala hasičom za
uctenie si otcovej pamiatky.
Čo znamenal Jozef Chrobák pre obecný a spolkový

Jozef Chrobák

život v rodných Hybiach, si môžeme predstaviť z jeho
všestrannej práce a činnosti v mnohých spolkoch.
Svoj
život však spojil predovšetkým s hasičstvom. Na remeselníckych zjazdoch spoznal Miroslava Schmidta, veliteľa
ZHJS a jeho oduševnenosť za vznešené ideály hasičské.
Ako neskôr sám napísal: „V hasičstve som našiel, i po
ťažkej práci, duševnú vyrovnanosť a kľud.“ V roku 1927
stál pri zrode dobrovoľného hasičského zboru v Hybiach.
V tom istom roku bol už I. námestným veliteľom okresnej
hasičskej jednoty (OHJ) č.53 v Liptovskom Hrádku. Túto
funkciu zastával aj po zlúčení jednoty s OHJ v Liptovskom
Mikuláši. V roku 1940, po smrti Ervína Spitzkopfa, bol
zvolený za okresného veliteľa Hasičskej jednoty. V Chrobákovi našlo hasičstvo obetavého a rozvážneho veliteľa,

na cintoríne
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DHZ Hybe
ktorý zverenú funkciu vykonával s jemu vrodenou svedomitosťou a zodpovednosťou. Hasičstvo v hornom Liptove
dokázal previesť cez neľahké vojnové roky s hrdosťou a so
cťou.
V obci aj na okolí bol uznávanou autoritou nielen ako
majster - odborník, pre svoju remeselnú zručnosť
a rozhľad, ale aj ako hasičský funkcionár. Po roku 1945,
s energiou jemu vlastnou, začal s priateľmi reorganizovať
hasičstvo Liptova. Po roku 1948 sa snažil o zachovanie
apolitickosti hasičstva. Jozef Chrobák požíval veľkú dôveru
a úctu medzi hasičmi v Liptove. Bol autoritou, na ktorú si
noví moci páni nemohli dovoliť len tak siahnuť, hoci...
V lete 1951 oslávil Jozef Chrobák 60. narodeniny. Jeho záslužná práca pre hasičstvo bola spomenutá
na stránkach Hasičských listov. V septembri výbor SZHJ

udelil Jozefovi Chrobákovi za jeho dlhoročnú a svedomitú
prácu zlatý Záslužný kríž Slovenskej zemskej hasičskej
jednoty. V roku 1953, zo zdravotných dôvodov, vzdal sa
Jozef Chrobák funkcie predsedu OV ČSZH v Lipt. Hrádku,
nezabudol však zdôrazniť, že „...cez to všetko však
hasičským záujmom ostanem oddaný, až kým to bude
vôľa Božia.“ V decembri 1954 mu udelil Ústredný výbor
Československého zväzu požiarnej ochrany čestný odznak
„Za příkladnou práci v ČSPO“.
Stolársky majster a hasičský veliteľ Jozef Chrobák
zomrel 26. júna 1970 v Hybiach. Ako povedal vo svojej rozlúčkovej reči na cintoríne zástupca liptovských hasičov
- „...pochovávame človeka nevšednej obetavosti pre spoločenský život.“
Stanislav Žiška, DHZ Hybe

POŽIAR NA ONDRÁŠKE
V nedeľu 19. júla 2020 vo večerných hodinách
vypukol rozsiahly požiar v objekte ovčína na Ondráške. Na
mieste požiaru zasahovali profesionálni hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Lipt. Hrádku a v Lipt. Mikuláši.
Horelo na viacerých miestach objektu.
Na pomoc boli povolaní aj členovia nášho
domáceho dobrovoľného hasičského zboru i zo susednej
Východnej. Ovce sa podarilo vypustiť a dostať do
bezpečnej vzdialenosti. K likvidácii požiaru došlo až krátko
po polnoci. K uhynutiu zvierat, ani zraneniu osôb nedošlo.
Stanislav Žiška,DHZ Hybe

Po požiari na Ondráške

HASIČSKÁ NEDEĽA V PRIBYLINE
V nedeľu 2. augusta 2020 sa zástupcovia nášho dobrovoľného hasičského zboru zúčastnili na tradičnej hasičskej nedeli – „Na slávu hasičom“, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch skanzenu v Pribyline.
Tohtoročná slávnosť bola realizovaná v rámci
implementácie projektu „Bohu na slávu, ľuďom k úžitku“ cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Slávnosti sa zúčastnili ako hasičské
zbory z Liptova, tak aj zástupcovia dobrovoľných hasičov
(Ochotnicza straż pożarna - OSP) zo susedného Poľska.

V Pribyline

Súčasťou hasičskej nedele bolo aj pripomenutie si 50. výročia
podpísania družobnej
zmluvy medzi dobrovoľnými hasičmi okresu Lipt.
Mikuláš a dobrovoľnými
hasičmi z moravsko-sliezkej Opavy a následne
slávnostné podpísanie
novej zmluvy o družbe
a spolupráci. Náš DHZ už
viac ako 25 rokov úspešne rozvíja družbu so SDH
v Žimrovicích a s OSP
Bojanow a OSP Rybnik Kamień.
Stanislav Žiška,DHZ Hybe

V Pribyline
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5. HYBSKÝ GULÁŠ CUP
V sobotu 15.8.2020 bežecký oddiel TJ Tatran Hybe
v spolupráci s o.z. V poHYBE a obcou Hybe organizovali súťaž

Team obecného úradu. Skončil na peknom 2. mieste

vo varení gulášu. O titul guláš majstra súťažilo 13 družstiev.
Deväť tímov bolo z našej obce: Matrtajova družina, Obec Hybe,
DHZ Hybe, Chlapci spod Hôrky, Susedia, Kmotrovci, Pachova
družina, Guľášmajstri zo Záhumnia
a V poHybe. Ďalšie
družstvá
boli:
TYGAGA
Team
z Kvačian, El-Ma
Guláš Team z Jalovca,
Tour de Horný Liptov
z Liptovského Petra
a Hybskí Dolniaci
z Veľkých Stračín pri Lučenci.
Vedúcou poroty bola naša bývalá reprezentantka v biatlone
Martina Halinárová-Jašicová, ktorá svoje začiatky v bielej
stope okúsila aj na hybských tratiach. Ďalší dvaja členovia
boli vylosovaní zo súťažiacich tímov.
Varenie sme zahájili spoločným zapálením ohňa pod kotlíky
o 9:0 hod. Celou akciou nás sprevádzal náš moderátor Samuel
Grega. Vyspovedal súťažiace tímy ohľadom ich tajných
receptov a kulinárskeho umenia. O 13:00 hod. zasadla porota
a po ťažkom rozhodovaní nakoniec určila víťaza. Stali sa ním
Chlapci spod Hôrky pod vedením Martina Šulca.

Počas akcie sme pre deti do 15 rokov zorganizovali Mini
Pachovu cyklovačku, kde si deti mohli overiť svoje sily

Pachova družina

a zručnosti v jazde na bicykli. Štart prvých pretekárov bol
o 11:00 hod. Na tratiach sa pohyboval aj „Pacho“ (Marek
Žiška ml.) na bicykli a sprevádzal deti. Cyklovačky sa zúčastnilo 43 pretekárov. Dĺžka a náročnosť tratí bola prispôsobená
vekovým kategóriám.
Trať „...1300 hrmených...“ bola dlhá 700 metrov pre
najmenšie deti.
Trať ...lindaj, lindaj...“ mala 1,3 km pre šesť a sedemročné
deti.
Trať „...daj sem bičík...“ s dĺžkou 3 km bola určená pre 8 až 11
ročné deti.
Trať („...oné...“) dlhú
6 km si vyskúšali tí
najstarší – 12 až 15
roční.
Každý pretekár dostal
účastnícku medailu
a prví traja medailu
aj vecné ceny. Verím,
že všetky deti mali
pekný
športový
zážitok. Výsledky si môžete pozrieť na stránke www.hybe.sk.
V priebehu akcie tiež prebiehala „Retro bike paráda“ – jazda
na bicykli v dobovom oblečení, kde víťazmi sa stali Ľuboš

Súťažné družstvá GULAŽ CUPu
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Víťazné družstvá

Šuchtár s dcérou Ester. Vyhrali víkendový pobyt na Donovaloch.
Pre deti boli pripravené rôzne akcie ako: maľovanie na tvár,
streľba zo vzduchovky, trampolíny a lanovka pre deti.

podujatia, obci Hybe, členom bežeckého oddielu TJ Tatran
Hybe, členom občianskeho združenia V poHYBE, mládeži
ECAV Hybe, všetkým sponzorom a Vierke Rajniakovej.
Ďakujeme a stretneme sa o rok.

Mini Pachova cyklovačka

Návštevníci si mohli zakúpiť tombolu a vyhrať zaujímavé ceny.
Ďakujeme všetkým účastníkom, návštevníkom a tým, ktorí
sa podieľali na príprave tohto gurmánsko-športového

Retro bike paráda

Za organizačný tím Pavol Škerda

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

300€
150€
75€

REKLAMA
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TJ Tatran Hybe
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
Posledné preteky Majstrovstvá SR, plánované
v polovici marci boli zrušené kvôli Covid-19. A vzhľadom na
epidemiologickú situáciu a jej prognózu bola zimná preteková sezóna 2019/2020 ukončená.

Konečné výsledky Slovenského pohára našich detí v sezóne
2019/2020:
Najml. žiačky 2009+
5. miesto: Emma Šuchtárová
Mladší žiaci 2008
1. miesto: Ján Adamov
Starší žiaci 2007		
3. miesto: Dominik Jariabek
Starší žiaci 2006		
1. miesto: Matúš Škerda
			
1. miesto: Michal Adamov
			
4. miesto: Lucas Melich
			
6. miesto: Martin Dunajský
			
9. miesto: Kristián Šuchtár
Ml. dorastenci 2004/5 4. miesto: Šimon Adamov
Ml. dorastenky 2004/5 12. miesto: Marína Gondová
Naši najmenší pretekári, ktorí pomaličky napredujú
a začali pretekať túto sezónu sú: Amália Adamová, Viktória
Lesáková, Nina Mikušová, Andrej Jariabek a Natanael Grega.
Okrem týchto máme ešte deti v prípravke: Radko Zázrivý, Lea
Juríková, Miška Sadloňová, Paulínka Jurčíková, Marcus Kráľ
a Lea Patkanová.
V hodnotení 23 klubov Slovenskej lyžiarskej asociácie bežeckého úseku sa náš klub TJ TATRAN HYBE umiestnil
na nádhernom 3. mieste. Kritériá hodnotenia boli: koľko sme
mali aktívnych členov, aká bola účasť na pretekoch, koľko
sme získali bodov na Majstrovstvách SR a aj v Slovenskom
pohári. A preto toto umiestnenie je zásluhou všetkých detí.
Zima skončila a my sme bežky vymenili za kolieskové
lyže. Tento rok sme sa po prvýkrát zúčastnili aj pretekov.
12.7. 2020 sa uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára
v behu na kolieskových lyžiach v kategórii dorastu, juniorov
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a dospelých. Bol to výbeh do kopca. Preteky sa konali v českej
obci Veľké Karlovice, odkiaľ sa bežalo na neďaleké lyžiarske
stredisko Kohútka. Trať mala 7 kilometrov a s prevýšením 410
metrov to bol veľmi náročný pretek. Mali sme aj pódiové zastúpenie.
Ml. dorast
2. miesto: Michal Adamov
		
3. miesto: Lucas Melich
		
4. miesto: Matúš Škerda
		
5. miesto: Kristián Šuchtár
St. dorast
		
5. miesto: Šimon Adamov
V nedeľu 2.8.2020 sa náš klub zúčastnil na pretekoch
v Závažnej Porube. Bolo to 2. kolo Slovenského pohára na kolieskových lyžiach. Išli sme 4,2 kilometra súpažou do kopca.
Zvládli sme to. Umiestnili sme sa nasledovne: Ml. dorastenci
Michal Adamov 2. miesto
		
Matúš Škerda 5. miesto
		
Lucas Melich 7. miesto
		
Kristián Šuchtár 9. miesto
St. dorastenci Šimon Adamov 5. Miesto
Na 3. kole Slovenského pohára v kolieskových lyžiach
9.8. 2020 v Látkach sa zúčastnil len Matúš Škerda a umiestnil
sa na 3. mieste.
22.8.2020 sa konal 25. ročník duatlonu o cenu
Žiarskej chaty. Naši chlapci sa rozhodli vyskúšať si aj tento

TJ Tatran Hybe
druh preteku, ktorý bol veľmi náročný. Cyklistická časť
prebiehala zo Smrečian, 4 km po asfaltovej ceste 3. triedy,
potom približne 2 km po lesnej ceste (poza Salaš) a 4,8 km
po ceste, poškodenej povodňou, lavínami a ťažbou, až po
Žiarsku chatu. Približne 560 m bolo prevýšenie cyklistickej

časti. Bežecká časť začínala v depe pri Žiarskej chate a pokračovala po zelenej turistickej značke 3,5 km na Plačlivô (2125
m n. m.). Prevýšenie bežeckej časti bolo cca 740 m.
Na tomto preteku sa zúčastnilo 75 dvojíc a 134
jednotlivcov v rôznych kategóriách.
Naši chlapci z TJ Tatran Hybe aj napriek tomu, že tam
boli najmladší a pretekali v kategórii mužských dvojíc do 80
rokov (súčet rokov) sa umiestnili veľmi pekne:

nia a výkonov na pretekoch aj veľa zábavy na sústredeniach
a spoločných akciách. Spolu tvoríme super tím a je nám fajn.

Ďakujeme všetkým rodičom za podporu detí tomto

športe všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, aby sme
mohli fungovať.

Andrea Šuchtárová

13. miesto - Šimon Adamov, Michal Adamov
20. miesto - Adam Adamov ,Ján Adamov
24. miesto - Kristián Šuchtár, Matúš Škerda
Boli tam aj ďalší pretekári z Hýb.
26. miesto – Oliver Žiška, Martin Žiška
Kategória mužské dvojice do 100 rokov:
9. miesto – Žiška Ján, Milan Krajčí
Kategória Juniorov (jednotlivci):
4.miesto – Marek Žiška
My, čo sme ich boli povzbudiť a urobili si turistiku na
Plačlivô, vieme, aká to bolo náročná trasa. Myslím si, že všetci
pretekári boli so svojím výkonom spokojní a my ostatní sme
hrdí, že to zvládli.
Ešte nás čakajú preteky v Kremnici a v Gerlachove, na ktoré
sa dorastenci už teraz tešia.
Sme hrdí na všetky deti, ktoré s radosťou a vytrvalosťou športujú a tak rozvíjajú svoju osobnosť. Bežecké lyžovanie je krásny šport a deti pri ňom zažívajú okrem trénovaHYBE VČERA, DNES A ZAJTRA 19

TJ Tatran “včera”

INFORMAČNÝ OBČASNÍK OBCE HYBE,”HYBE VČERA, DNES A ZAJTRA”
-VYDÁVA OBEC HYBE-HYBE 2-032 31- hybe@hybe.sk-IČO: 315231-TLAČ: DIDOT, SPOL. S R.O. BRNOEV 5926/20-SEPTEMBER 2020-NEPREDAJNÉ
20 HYBE VČERA, DNES A ZAJTRA

