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HYBE DNES
Vážení spoluobčania,

Už druhý rok výrazne ovplyvňuje naše
osobné i pracovné životy celosvetové
ochorenie COVID 19. Nechcem riešiť, či je
niekto zaočkovaný alebo nie je, lebo je to
každého slobodné rozhodnutie.
Chcem skôr poukázať na dva okamihy, ktoré
dokazujú, že sme na dobrej ceste k návratu
k normálnemu, spoločenskému životu.
Občianske združenie v POHYBE s novým
predsedom „Peškom“ zorganizovali už
tradičný Pochod na Bliesy. Keď som sa
zúčastnil na stretnutí prípravného výboru, už
tam bolo cítiť úžasnú energiu a odhodlanie
všetkých zúčastnených, aby sa táto akcia
uskutočnila. A výsledok stál za to. Až
zimomriavky po chrbte prebehli pri pohľade
na vyše stovku lyžiarov, prípadne peších, ktorí
sa zúčastnili tejto úspešnej akcie. Bolo
príjemné vidieť množstvo známych aj
neznámych usmiatych tvárí, ktoré si po
športovom výkone pochutili na výbornej
lohaze a punči. Všetkým, ktorí sa podieľali na
tomto stretnutí, patrí obrovské poďakovanie.

Začnem tým, čo v týchto dňoch trápi veľkú
časť domácností, podnikov, ale aj mnohé mestá
a obce. Zdražovanie energií. Mnohé obce
musia upraviť svoje rozpočty, nakoľko prudké
zvýšenie elektrickej energie neúnosne
ovplyvňuje chod obcí. Naša obec má rok 2022
zazmluvnený „v rozumných cenách“, a preto
nemusíme pristúpiť k drastickým opatreniam
na úkor investícií v obci. Osvedčila sa nám
prevádzka verejného osvetlenia počas celej
noci bez prerušenia, a preto takto budeme
pokračovať aj v roku 2022. Bezpečnosť občanov
a majetku musí byť priorita. Pred rokom sme
vymenili svietidlá na hlavnej ceste a tento rok
plánujeme vymeniť minimálne polovicu
svietidiel verejného osvetlenia v obci za nové
led svietidlá, ktoré sú ekonomickejšie,
výkonnejšie a v neposlednom rade menej
poruchové.
Tento článok píšem vo februári a vyzerá to
tak, že tú hlavnú nádielku snehu už máme za
sebou. Uvedomujem si, že nikdy nebudú všetci
spokojní, ale uisťujem vás, že obec v rámci
svojich možností robila všetko preto, aby cesty a
chodníky boli schopné užívania. Niekedy sme
vyhrávali my, niekedy príroda. Chcem sa
poďakovať nášmu pracovníkovi p. Peterovi
Špankovi za prácu počas zimnej údržby,
nakoľko viem, kedy ráno začínal a kedy končil
popoludní a nie jeden krát až vo večerných
hodinách, bez ohľadu, či bola sobota alebo
nedeľa. Poďakovanie patrí aj aktivačným
pracovníkom, ktorí svojou mravenčou prácou,
často nedocenenou, prispievajú k udržiavaniu
poriadku v našej obci. Podmienky na úrade
práce sú také, že obce majú k dispozícii týchto
pracovníkov z roka na rok menej.

Druhý svetlý moment posledných dní je
úspešný pokus telovýchovnej jednoty spustiť
vlek „Pod Peklom“ pre verejnosť. Je
potešujúce, že sa našla skupinka nadšencov,
ktorí dokázali potešiť milovníkov lyžovania.
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Z ďalších investičných akcií na rok 2022
chcem dať do pozornosti tieto plánované akcie:
- Pokládka nového asfaltu na Vyšnom
Záhumní v dĺžke cca 280 m
- Ukončenie rekonštrukcie interiérov
kultúrneho domu
- Pokládka nového asfaltu na Kokavskej
ceste v dĺžke cca 450 m
- Rozšírenie plyno kácie na Vyšnom konci
v dĺžke cca 250 m
- Začať s rekonštrukciou chodníkov na
cintoríne
a mnohé ďalšie.
Od januára sme vytvorili pracovnú skupinu
ľudí z rôznych pracovných a záujmových
okruhov v obci a zamerali sme sa na prípravné
práce súvisiace s rekonštrukciou námestia
v Hybiach. Naše námestie predstavuje
dominantu obce a máme záujem aby sa
k tomu, na čo bude slúžiť a akú bude mať
podobu v budúcnosti, vyjadrilo širšie
zastúpenie občanov.

Ing. Karol Pavlíček, starosta
POC HOD NA B LIE S Y
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Rok 2022 máme v podstate pred sebou
a čaká nás niekoľko zaujímavých investičných
akcií. Za tú najvýznamnejšiu jednoznačne
považujem to, že sa nám podaril husársky
kúsok a zvládli sme ročné snaženie v obrovskej
konkurencii o dotáciu na rozšírenie kanalizácie.
Z enviromentálneho fondu nám už prišlo na
účet 422. 000 €, určených na vybudovanie
splaškovej kanalizácie v dĺžke cca 900 m. Na
túto kanalizáciu sa napojí kanalizácia s IBV –
Peňažné a predstavitelia spoločnosti
TATRAFOREST na znak vďaky, že sa nám
podarilo vybaviť tieto nancie, sa rozhodli tri
roky nančne podporovať TJ Tatran Hybe.
Začiatok realizácie tohto projektu plánujeme na
začiatok apríla a ukončenie v mesiaci august.

Milí spoluobčania, veríme, že ciele, ktoré
sme si stanovili na tento rok, sa nám podarí
naplniť a spoločne prispejeme k ďalšiemu
zveľadeniu našej obce.

Milí spoluobčania, s príchodom jarných
mesiacov Vám prajem veľa zdravia, optimizmu
a veľa dôvodov na úsmev na tvári.
Váš starosta

A určite by som chcel vysloviť poďakovanie
každému z vás, ktorí sa nezľakli snehovej
kalamity a boli nápomocní obci pri odpratávaní
snehu pred svojimi domami.

HYBE DNES

TRIEDENIE ODPADOV V HYBIACH ZA ROK 2021
Veľké poďakovanie patrí Vám všetkým,
ktorým nie je ľahostajné životné prostredie
a k separácii odpadov pristupujete
zodpovedne. Som presvedčený, že cesta, ktorou
sme sa spoločne vybrali v otázke triedenia, je
správna a svedčia o tom aj výsledky za rok
2021.
základné pravidlo k úspechu s odpadmi je
„Nevyrábať odpad“.

Úspešní sme boli aj v separácii odpadu
a prinášam Vám n i e k o ľ k o ú d a j o v p r e
porovnanie:
Rok

plasty sklo

2019

41,72

36,88

Rok

%

2020

50,39

37,44

2019

32,46

2021

53,37

38,09

2020

40,93

2021

47,90

Napriek priaznivým výsledkom sme si
vedomí, že máme ešte veľké rezervy, hlavne
v osvete občanov. Je na každom z nás, aby sme
si uvedomili, že iba znižovaním tvorby odpadov
a zvyšovaním ich separácie pomôžeme nielen
obecnému, ale zároveň vlastnému domácemu
rozpočtu.

V roku 2021 sme vyprodukovali o 28,3 ton
komunálneho odpadu menej v porovnaní
s rokom 2020.
Rok:

odpad v tonách

2019

308,88

2020

289,64

2021

261,37

V roku 2021 sme v našej obci dosiahli
percento separácie odpadu 47,9%, pre
porovnanie

Ing. Karol Pavlíček, starosta
V L ES E N A S TU PÁ C H

POĎAKOVANIE

Sme presvedčení, že svoje mnohoročné
skúsenosti z práce v Mestskej polícii využije
v budúcnosti na množstvo spravodlivých
a zodpovedných rozhodnutí.

Od roku 2016 Mgr. Jozef Koscelník
zastupuje našu obec Hybe na Okresnom
súde v Liptovskom Mikuláši, ako prísediaci
v trestných konaniach. Prísediaceho
schvaľuje do tejto funkcie obecné
zastupiteľstvo na funkčné obdobie štyroch
rokov.

Obec Hybe

MGR. JOZE F KOSC E LN ÍK

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
V minulom roku prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov na celom
území Slovenskej republiky. Zo získaných údajov Štatistického úradu sme
pre Vás vybrali niekoľko údajov týkajúcich sa našej obce.

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín
v obci Hybe k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Hybe k 1. 1. 2021
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ZŠ S MŠ HYBE
Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania

Počet obyvateľov podľa národnosti

v obci Hybe k 1. 1. 2021

v obci Hybe k 1. 1. 2021

Viacej informácií získate na stránkach https://www.scitanie.sk/
Spracoval Ing. Peter Lehotský (poslanec OcZ)

ŽIVOT V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE OD JESENE DO ZIMY
2. septembra 2021 sa otvorili brány našej škôločky po krásnych letných
prázdninách a nový školský rok sa úspešne začal. Síce s určitými
obmedzeniami, ale to nič nezmenilo na skutočnosti, že sme sa na deti tešili
a sme tu pre nich. Opäť sa stretli s pani učiteľkami, tetou upratovačkou,
s respirátorom, ale na to už boli zvyknutí. Iba pre našich kamarátov, ktorí do
MŠ ešte nechodili, to bolo niečo nové. No zvykli si naozaj rýchlo. Odlúčenie
od mamky a ocka bolo pre nich niekedy veľmi ťažké, ale aj tento smútok sa
im podarilo, s pomocou milých pani učiteliek, zvládnuť. Čakali nás nie len
nové detičky a veľa aktivít, ktoré sme si pre nich pripravili a o ktoré sa
chceme podeliť aj s vami.
20. 10. 2021 DEŇ JABLKA
„Bolo raz jabĺčko krásne,...“ tak sa spieva v pesničke, ktorú pozná snáď
každé dieťa.
Aj my sme si v našej materskej škole 20. októbra
2021 pripomenuli Deň jablka. Jablko odpradávna patrilo k najzdravším
jesenným plodom. Plné vitamínov rozdáva energiu a zásobuje náš
organizmus vitamínmi. Pani učiteľka Danka prečítala deťom rozprávku
o stratenej hviezdičke ukrytej v každom jabĺčku. Aby nás o tom presvedčila,
prekrojila jabĺčko a deti mali možnosť vidieť skutočnú jabĺčkovú hviezdičku.

medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal
dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na
území Slovenska – v Banskej Bystrici. Zakladateľkou bola grófka Mária
Terézia Brunswicková, ktorá vystihla špeci kum didaktiky materskej školy už
v jej počiatkoch: ,,Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili,
a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa hrali.″

Spoločne sme si zaspievali o jabĺčku a dokonca naši predškoláci túto
veselú pesničku aj zdramatizovali a ukázali tak nám všetkým v materskej
škole, akí sú z nich herci. Po krásnom predstavení sme spoločne zavarili
kompót zo sušených jabĺčok pre našich starých rodičov a do jabĺčka sme
ukryli aj hviezdičku. Nech sa potešia aj oni. Deti sľúbili, že im k tomu
porozprávajú aj náš príbeh o stratenej hviezdičke.

4. novembra sa organizujú na celom Slovensku aktivity, ktoré
sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku.
Oslava Dňa materských škôl prebiehala v týchto dňoch aj
v priestoroch našej materskej školy. Tento rok sme ju spracovali výtvarne.
Každé dieťa výtvarne stvárnilo seba a do pripravenej školy, ktorú sme
vyrobili z kartónu, umiestnilo svoju postavičku do ľubovoľného okienka.

4. 11. 2021 DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
„Vedeli ste, že materská škola má svoj sviatok? Áno, je to tak!“ Každá
materská škola má svoje
narodeniny, a to presne 4.11. Významným

fi
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ZŠ S MŠ HYBE
Takto sa naša kartónová materská škola zaplnila postavičkami všetkých detí.
Nemohli samozrejme chýbať ani pani učiteľky. Tie nakreslili dievčatá
z veľkej triedy.

6. 12. 2021 MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE
Tak, ako aj po iné roky, aj tento rok sme sa tešili na príchod Mikuláša. Celý
týždeň sme sa svedomito pripravovali na jeho príchod. Deti nacvičovali
pesničky, básničky, doma čistili čižmičky. Vyzdobili sme si aj stromček, nech
sa u nás cíti ako doma. Keď konečne dorazil, všetky detské očká sa rozžiarili.
Tento rok však prišiel sám, bez čerta a anjela. Snehu do rána pripadlo a jeho
sane ostali zapadnuté v záveji. No a hádam ich on nebude vyhrabávať zo
záveja, keď sa musí ponáhľať k deťom. Museli mu ich vyhrabať jeho
pomocníci.

Deti oslavu ukončili spevom hymny Dňa materských škôl, každý jej
poprial niečo krásne a vyrobili sme si svoju materskú školu, do ktorej patrí
každý z nás. Samozrejme nechýbala ani chutná hostina, ktorú pripravili
pani učiteľky. Aj touto aktivitou pedagogickí zamestnanci a deti dokázali, že
materská škola, to nie je len „hranie sa“, ale aj cieľavedomá a systematická
výchova a vzdelávanie.

Keď sa pohodlne usadil v našej triede, deti mu predviedli, čo sa naučili.
Dedko Mikuláš bol dojatý a veru si aj podskočil od radosti. Padol mu do
rany aj pán riaditeľ, ktorý sa tiež nenechal zahanbiť a povedal mu veselú
básničku o Tónovi, ktorú si pamätal ešte zo školy a pridal aj Ohmov zákon.
Po básničkách a pesničkách sa deti dočkali plných balíčkov sladkostí.

JESENNÉ TVORENIE
Ani sme sa nenazdali a prišla jeseň. Najfarebnejšie ročné obdobie, ktoré
ponúka najrozmanitejšie prírodné dary – od pestrofarebných listov,
gaštanov, žaluďov až po velikánske tekvice. Stačí si len vybrať a tvoriť, preto

sme vymysleli pre rodičov a deti jesennú súťaž. Rodičia sa s chuťou pustili
do tvorenia a z nazbieraných prírodnín spolu so svojimi deťmi vytvorili
krásne dielka, ktorými sme vyzdobili chodbu našej MŠ. Keďže všetky dielka
boli krásne, rozhodli sme sa, že odmeníme všetkých umelcov. Odmenení,
ale aj neodmenení boli pozvaní na malú hostinu.

Mikuláškovi sa pekne poďakovali a pozvali ho do škôlky aj na budúci rok.
Tak nám už ostáva len veriť, že opäť príde.
VIANOČNÉ FOTENIE
Aby sme našich milých rodičov na najkrajšie sviatky v roku prekvapili,
vymysleli sme Vianočné fotenie. Povedali sme rodičom, že budeme mať
v MŠ oslavu, na ktorú by sme potrebovali, aby deti boli pekne oblečené.
V deň fotenia prišli všetky deti vyobliekané. A oslava mohla začať! Deti sme
odfotili, fotky dali vyrobiť a vyrobili vianočné pozdravy s fotkami detí.
Rodičia tých detí, ktoré neboli v MŠ, dostali do schránky pozdrav
s vianočným motívom. Veríme, že sme všetkých potešili.

18. 11. 2021 PÚŠŤANIE ŠARKANA
„Letí šarkan letí, tešia sa mu deti,
zrazu šarkan zdvihol chvost,
že má všetkých detí dosť.
Veselo si lieta, mieri na kraj sveta,
šarkanicu nájde tam, nebude viac lietať sám.“

24. 12. 2021 VIANOČNÉ VYSTÚPENIE

K jeseni neodmysliteľne patrí aj púšťanie šarkanov. Jesenné počasie bolo
naozaj krásne. Dobré poveternostné podmienky a slniečko nás volalo, aby
sme aj my išli púšťať šarkany. Veď púšťanie šarkana je zábava, ktorú pozná
snáď každý. Ani v našej škôlke sme nezaháľali a pustili sme sa do toho. Deti
si priniesli svojich šarkanov a už sme len čakali na priaznivý vietor. Deťom
sa „Šarkaniáda“ veľmi páčila a poriadne si to užili. Niektorým šarkanom sa
vo vzduchu veľmi páčilo, iným sa zase moc nechcelo lietať. A bol aj taký, čo
sa zamotal do elektrických drôtov, ale všetko dobre dopadlo a vyslobodil sa.
Zažili sme kopec zábavy a každý odchádzal s peknými spomienkami na
dopoludňajšie púšťanie šarkanov. Bol to nádherný deň, plný krásnych
zážitkov.

V predvianočnom čase sme si s deťmi pre našich rodičov pripravili
vianočné vystúpenie. Malá trieda sa zmenila na divadelnú scénu z ianočnej
pekárne. Malé lienočky sa premenili
na rozprávkových kuchárikov
a kuchárky a napiekli pre svojich rodičov rozprávkové perníky
za
sprievodu piesne „VO VIANOČNEJ PEKÁRNI“. Keď boli perníčky upečené,
podelili sa s nami o básničky a pesničky, ktoré sa vo svojom veku dokázali
naučiť.
Kým v malej triede rozvoniavali perníčky, veľká trieda sa zmenila na
zimnú krajinku, v ktorej vládla Perinbabka. Spolu s deťmi sme túto
rozprávku zdramatizovali a deťom sa podarilo Perinbabku úspešne zobudiť.
Nechýbali pesničky, básničky, ale aj tanček na známu melódiu z rozprávky
Tri oriešky pre Popolušku, ktorý sa veľkým predškolákom ozaj vydaril. Záver
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3. 2. 2022 ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL
Karnevalom sme žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne
škrabošky, ozdoby, premenili triedu na miestnosť vyzdobenú
pestrofarebnými balónmi, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu radosť
z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„...koľko sa ešte musíme vyspať a bude
karneval...?“, alebo „...aká budeš maska...?“ bolo nespočetné množstvo.
Až konečne prišiel deň 3. február, keď sa celá materská škola premenila
na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti –
princezničky, indiáni, piráti, policajti, Batman,... ale i zvieratká – lienka,
mačka, včielka,... a trojica nezbedných zajačíc s bielym chvostíkom. Trieda
ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava. Masky spievali,
tancovali a hodovali. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. ĎAKUJEME
a tešíme sa nabudúce!

PERI MB A BA

vystúpenia patril piesni, ktorú pozná každý. Sladké tóny Tichej noci sa
ozývali celou materskou školou.
Keďže to bolo vystúpenie bez rodičov, pripravili sme pre nich prekvapenie
a celé vystúpenie sme pre nich potajme nahrali. Určite každá rodinka sa
potešila, keď na stránke materskej školy si mali možnosť celé toto
slávnostné vystúpenie počas Štedrého dňa pozrieť. Veríme, že každého
vystúpenie našich deťúreniec potešilo a bolo čerešničkou na torte v tento
čarokrásny deň, kedy sa plnia zázraky...

Keďže situácia nedovoľovala, aby sa konali vystúpenia pre našich
blízkych, rozhodli sme sa každú akciu natočiť. Pani učiteľka Elenka ich
nahrala na YouTube a všetky boli zverejnené na stránke našej MŠ. Ak ste aj
vy zvedaví, môžete si pozrieť stránku našej MŠ:
https://materska-skola-pod-krivanom.webnode.sk/
Kolektív MŠ v Hybiach

K A R N E VA L

SPOLU MÚDREJŠÍ
Naša škola opäť urobila krok vpred, čo sa rozvoja vzdelanosti našich
žiakov týka. Reč je o projekte Spolu múdrejší, do ktorého sa škola zapojila,
aby pomohla žiakom napredovať v dnešnej covidovej dobe. Projekt je
zameraný predovšetkým na marginalizovaných žiakov, ktorých vzdelanie
v dôsledku koronavírusovej epidémie utrpelo asi najviac. To však
neznamená, že sa doučovať nemôžu aj ostatní žiaci, ktorí chcú zlepšovať
svoje školské vedomosti. Práve naopak, všetci žiaci sú na doučovaní vítaní.
Do projektu sa zapojili učitelia tak z prvého, ako i z druhého stupňa našej
základnej školy. Výsledky doučovania sa už prejavili i vo vyučovacom

procese v rámci vzdelávacích výsledkov tých-ktorých žiakov. Keďže sa
učitelia majú možnosť vo väčšej miere individuálne venovať menšiemu
počtu žiakov, výsledky sú badateľné. Žiaci sa tak dokážu viac sústrediť,
a teda i lepšie dané učivo zvládať. Doučovacia atmosféra sa nesie
v pozitívnom duchu spestrenom menším pohostením. Nateraz možno
zhodnotiť zapojenia sa do projektu ako efektívny krok vedúci k zlepšovaniu
vzdelanostného rozvoja našich žiakov.
Marián Oros
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SENI O R I

ROK BOL CHUDOBNEJŠÍ NA AKTIVITY
Milí seniori, nakoľko pandémia okolo nás zúri naďalej, rozhodla som Vás
osloviť cez obecný časopis. Stručne Vás poinformujem o aktivitách JDS od
roku 2019 po súčasnosť pod vedením nového výboru.

Pozorujeme aktivity obce, tvorivé dielne v KD v roku 2019, predvianočné
stretnutie občanov, kladenie vencov k pamätníku v obci, ale aj polárne
expedície na Bliesy, stretnutia v knižnici pod taktovkou Vierky. To všetko
bolo v čase, keď pandémia len naberala na sile.

Najviac aktivít sme uskutočnili v roku 2019 v turistickom krúžku pod
vedením p. Žiskovej. Návšteva našich hradov Orava, Trenčín, Devín, Strečno,
Budatín, Likava, Slovenská Ľupča, Národopisné múzeum Lipt. Hrádok,
mauzóleum A. Hlinku, galéria L. Fullu, Nemecká, múzeum SNP v B. Bystrici,
Agrokomplexu v Nitre, stretnutie s juniorom Zimníkovalom, slovenský Rím
Trnava sú len malými čiastkami. Najviac nás oslovila Praha, Karlov most,
Vyšehrad, Hradčany, ale aj naše hlavné mesto Bratislava a okolie Devína,
s výhľadom na Dunaj a rieku Moravu.

Čo sa nezmenilo, je pomoc obecného úradu s nanciami, aj keď
v obmedzenom množstve. Financovanie zostalo p. Stančekovej, na všetko
dozerá Janka, Slavo a Peťo. Všetky aktivity sme si platili zo svojich úspor,
využijúc bezplatné železnice.
Výbor sa stretával podľa potreby, zúčastňoval sa aj p. starosta, oznamoval
nám, čo bude robiť obec v ďalších mesiacoch.
Veľa z Vás si všimlo stránku JDS na obci, fotogra e poskytla p. Žišková,
prístup do siete má p. Bachar. Nie všetci však majú počítač, hlavne starší
seniori, preto som sa rozhodla touto cestou informovať našich členov
o našej práci od roku 2019.
K 31.12. 2021 zostalo v našej organizácii 65 členov.
Chcem veriť, že čas ukáže, aká je sila aj nás, seniorov. Turistku
obmedzíme na individuálne aktivity. Vyhlášky nám neumožňujú stretávať
sa voľne, bez respirátora, rozmýšľať, či sme očkovaní alebo nie..., je to vec
každého z nás. Chcem veriť, že covidové peklo zoslabne a my sa stretneme
so zdravou mysľou a čistou hlavou. To sú len moje myšlienky, dané na čistý
papier...
DP

POD L O M NIC KÝM ŠT ÍTOM

Navštívili sme autobusom
predvianočný nákup v Novom Targu.

Radvanský jarmok a Deň kroja,

SIBÍR V LIPTOVE

Skupinka skalných turistov absolvovala cestu za poznávaním krás vodopád Skok, Skalnaté pleso, Šutovský vodopád, Hrebienok a Rainerova
chata a každoročná návšteva Ľadového domu na Hrebienku.

MARIÁN OROS
Širočižné lány večnej beloby ležali v zamrznutom tichu

Niektorí členovia sa zúčastnili majálesu v L. Jáne.

nad tvrdými hybskými domcami, o ktorých živote svedčil

Do našich návštev patrili aj Košice a Spišská Nová Ves, divadelné
predstavenie Rimanka, Lekárom proti svojej vôli.

len mäkký dym, čo zrkadlil sa tmavými mrakmi na čistej trati
našej púte, kde bežali sme s pokorou takmer bez dychu.

Svoju činnosť sme rozvíjali aj v našom klube: fašiangy, maľovanie kraslíc,
posedenie ku dňu matiek a úcty starších, predvianočné inšpirácie, tvorba
svietnikov, záverečná kapustnica.

Za nami a pred nami len koľajnice snáď transsibírskej magistrály

Naše členky sa zúčastnili okresného aktívu v Bobrovci na stretnutí
primátorov a starostov okresu L. Mikuláš.

sa rútili do nekonečnej diale a svet tento oslepoval zraky dvoch
putujúcich spŕškami trblietavého krištáľu, ktorý zdobil družnú debatu

Rok 2020 bol chudobnejší na aktivity, ale navštívili sme Hrebienok
a tradične ľadový dóm, Vavrišovo, Havránok, Nicovo, nechýbalo ani
posedenie v klube pri punči, čajíku a šiškách, tradičná opekačka pod
Peklom.

aureolou magična, takej čo zväčša krášli tvár hviezdnej katedrály.
Snáď jediným naším spoločníkom bol neživý krivý obor, čo sa poňal

Rok 2021 sme zamerali na okolie a obec. Turisti navštívili Chopok,
výstavu Biela pýcha našej rodáčky Janky, múzeum poľovníctva a guláš party
v okolí TJ. Pod patronátom máme Orphanidesov park, staráme sa o jeho
čistotu a kvety, obnovili sme hrob spisovateľa J.Grajchmana vymaľovaním
ozdobného plotu.

strážiť naše maličké duše v tom obrovskom mori liptovskej Síbíri a
cieľ ponorený do hluku veselej masy duniacich hrejivých tónov nás
zdravil ozvenami snežného plesu, vprostred zimného raja čo sa konal.
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EC AV HY BE / RKC HYBE

NEZABÚDAME
Väčšiu radosť vie urobiť darček, ktorý
niekomu darujete, ako ten, čo sami
dostanete. Určite dvakrát väčšiu v čase, keď
to starší ľudia nemajú ľahké. Izolovaní od
svojich blízkych kvôli vlastnému bezpečiu.
Pán Boh nám dal na srdce počas Vianoc
krásnu myšlienku. Pripomenúť našim
starším nad 80 rokov v Evanjelickom
cirkevnom zbore, že tak, ako On na nich
nezabúda, aj my všetci na nich myslíme
nielen v modlitbách.

Myslím, že sme prekvapili, potešili, ale
hlavne, sme tým chceli povedať, že lásku,
ktorú nám Boh dáva do srdca, chceme niesť

a rozdávať ďalej aj medzi obyvateľov
v našej obci. Všetko dorazilo včas pred
Štedrým dňom a tak sme si rozdelili
jednotlivé ulice a bol to veľmi dojímavý
zážitok.
Mnohým sa z vďaky leskli slzy v očiach
alebo triasol hlas pri jednoduchom slove
„ďakujem“. Bol to krásny čas a Pán Boh aj
nás samým týmto gestom mnohému
naučil. Zanecháva nám svoj odkaz
v Skutkoch apoštolov, 20:35:

Oslovili sme v zbore ľudí ochotných
dávať (tých, ktorí spoznali, že im bolo veľa
darované) a urobili zbierku, z ktorej sme
pripravili vianočné prekvapenie v podobe
darčeka – zborového kalendára, tradične
pripraveného k novému roku a vitamínov,
ktoré sú v tejto dobe veľkou pomocou.

„Vo všetkom som vám ukázal
príklad, že tak musíme pracovať
a ujímať sa slabých a pamätať na slová
Pána Ježiša; veď On povedal:
Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“
DARČEK PRE SENIORÓV

CZ ECAV na Slovensku Hybe

PREČO SLÁVIME VEĽKÚ NOC?
Mnohokrát prežívame pokušenie
takzvanej rutiny, aby sme sviatky, či už sú
to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú noc
a ďalšie, prežili podľa istých zvykov, ktoré
sme si počas mnohých rokov už urobili.
Vieme, že na nás dnes pôsobí omnoho viac
podnetov, ako napríklad pred desiatimi
rokmi a sme o to viac ovplyvnení
televíziou, rádiom, informáciami na
internete, a toto všetko utvára náš obraz na
život. Ale vieme aj to, že tento obraz je
často veľmi zdeformovaný, pretože šíriť
nepravdu je ľahšie a pravda vždy stála
nejaké to úsilie. Z tohto dôvodu
potrebujeme duchovnú zásobáreň, odkiaľ
načerpáme skutočnú duchovnú silu.
Potrebujeme niečo, čo nám ukáže ako
máme správne zmýšľať, niečo, čo nám
pripomenie pravdu o našom živote. A túto
pravdu nám Pán Boh zanechal mnohými
spôsobmi.

Iste nemožno nikomu zazlievať, ak má
radšej atmosféru fašiangových dní či
veľkonočných veselíc než ťažiacu náladu
pôstu či Veľkého týždňa. Je možné, že
príprava na Veľkú noc „pokrivkáva“ aj
v tom, že „svet supermanov“ ťažko znáša
„bezmocného Boha“? Alebo je to tým, že
sme už celkom stratili vzťah k tajomstvu
Veľkej noci a udalostiam, ktoré jej
predchádzali? Kto vlastne dnes ešte
rozpráva o tom, že byť kresťanom je veľké
šťastie?
Vo všeobecnosti to zrejme súvisí
s atmosférou našich čias. Odmietame to, čo
je tradičné, pretože sa nám to zdá
nemoderné. Načo sa trápiť pochmúrnymi
a ťažkými otázkami, keď súčasný svet
„užívania si“ je pre naše zmysly lákavejší,
farebnejší a pestrejší než hlboká
sebare exia a život podľa dôsledkov, ktoré
z nej vyplývajú? Je to však celkom čestné?

fl
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Udalosti obdobia prípravy na Veľkú
noc nám chcú nenúteným spôsobom
ponúknuť Božie pozvanie. Preto si teraz
v prvom rade si spomeňme jednoducho na
kríž. Stačí ak si ho v mysli predstavíme, ak
nemáme možnosť sa na neho pozrieť. Kríž
nie je iba symbolom alebo pekným
dekoračným predmetom, ktorý si zavesíme
na stenu. Kríž pre nás veriacich znamená
omnoho viac. Mnohokrát sa stane, že na to
pri svojich povinnostiach, strese, zhone
zabudneme. To, že môžeme prísť na svätú
omšu, ísť na spoveď, že si môžeme nechať
požehnať dom alebo auto a mnoho,
mnoho iných vecí nie je samozrejmosťou,
ale je to výsledok obety na kríži. Vlastne ani
jeden z nás by nemohol prísť do neba, ak
by Ježiš neobetoval svoj život na kríži.
Po v z b u ď m e s a m y š l i e n ka m i
jednoduchého kňaza – svätého farára
z Arsu. Hovorí o dôvodoch, prečo nemáme
utekať pred udalosťami Veľkého týždňa:

RKC HYBE / HYBENIA

„Kríž je najučenejšia kniha na svete, ktorá
nás vedie k samému základu našej viery,
a tá nám hovorí: Keď stojíš pred niečím
temným, keď ťa trápi vlastné ja, keď stonáš

KRÍŽ NA ZIERTE

pod ťarchou vnútornej prázdnoty, keď stojíš
pred zdanlivo neriešiteľnými ťažkosťami,
keď ťa trápi rozchod, sklamanie, nevera
alebo neprávosť, keď ta tlačí niečo zlé alebo
ťažká vina, vždy stojíš pred niečím čo už
dávno vzal na seba – niesol a premenil-

Ježiš svojím krížom. Nech ťa čokoľvek tlačí
k zemi, vždy ťa obklopuje večná láska...
Preto pri pohľade na kríž nemusíš nič tajiť,
nič skrývať, nič skrášľovať a za nič vo svojom
živote sa nemusíš hanbiť. Musíš mať len
jedno: bezpodmienečnú dôveru, pomocou
ktorej vložíš svoje malé, úbohé, zraniteľné
„ja“, do veľkého „ty“ Ježiša Krista, ktorý bol
za teba ukrižovaný. V okamihu, keď
prestaneš hovoriť „ja“ a povieš mu „ty“,
prestane ťa tvoj kríž tlačiť.

času, ktorý všetky hriechy sveta preniesol
do toho okamihu pred dvetisíc rokmi na
Kalváriu.

Kríže visia na stenách, sú v kostole, ale
človek si na ne už tak zvykol, že vedľa nich
prejde ako vedľa nejakej samozrejmosti,
nejakej kultúrnej pamiatky.

Nech sú teda pre vás všetkých
nastávajúce Veľkonočné sviatky
duchovným povzbudením.

Keď si človek uvedomí, že aj za moje
vlastné hriechy zomrel Ježiš na kríži, za tie,
ktoré som urobil, ktoré teraz pácham
a ktoré ešte spácham, potom určite
pocítime, že nám to nemôže byť
ľahostajné. Preto si vlastne pripomíname
Veľkú noc, preto ju slávime, aby sme si
pripomenuli, že Ježiš sa krvou potil,
bičovaný bol, tŕním korunovaný, niesol kríž
a ukrižovaný bol, za naše vlastné hriechy,
ktoré na neho doliehali. Je to akoby stroj

Veľkonočné sviatky nám ponúkajú viac
než radostné Aleluja! – ukazujú nám cestu
k osobnému stretnutiu so živým Kristom.
Ponúkajú nám potrebnú orientáciu,
vzpruhu i nádej. Pokúsme sa teda milí
farníci hlboko prežiť celé veľkonočné
obdobie, aby sme mohli poznávať radosť
z veľkonočného ovocia.

Prajem vám, aby ste ich prežili
omnoho hlbšie ako predtým, aby ste ich
prežili v Božej prítomnosti, po dobre
vykonanej svätej spovedi a ľútosti nad
svojimi previneniami, aby tak mohol Pán
Boh do vašich sŕdc vliať radosť a pokoj, pre
vás i pre vaše rodiny.
Váš duchovný otec
František Kočibal,
farár Rímskokatolíckej farnosti Hybe

ADOLF BOHUMIL JURÁNYI
Slovo Exekútor vyvolávalo nielen
v minulosti, ale aj v dnešných časoch
n e p r í j e m n é s p o m i e n k y. S l o v n í k
slovenského jazyka de nuje slovo exekúcia
z právneho hľadiska ako: „výkon práva
štátnou mocou proti osobe, ktorá sa zdráha
splniť úradný príkaz, resp. ako vykonanie,
uskutočnenie súdneho rozhodnutia.
“ Niekoľko desiatok rokov vykonával
v Banskej Bystrici
funkciu exekútora
hybský rodák Adolf Bohumil JURÁNYI.
Životnú cestu začínal ako pomocný učiteľ
na evanjelickej škole v Pribyline.
Narodil sa pred 180 rokmi 16. januára 1842 v Hybiach, v rodine
tunajšieho evanjelického učiteľa Jozefa
J u rá n y i h o a Žo e Te ré z i e ro d .

Orphanidesovej. Otec patril medzi národne
uvedomelých liptovských učiteľov, bol
výborným hudobníkom a autorom
príležitostných a vtipných veršov.

S POLU S MAN ŽE L KOU
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Do ľudovej školu v rodisku začal
chodiť v roku 1849, kde ho učili najskôr
dočasný učiteľ Lacko, kandidát teológie,
potom dva roky Daniel Šefranka a vo
vyšších triedach strýc Ľudovít Orphanides.
V rokoch 1853 – 1861 študoval v Prešove
na evanjelickom kolégiu. Tu sa Jurányiho
ujal tunajší učiteľ Szerdayi, ktorý mu
vybavil ubytovanie aj stravovanie v tzv.
„alumniu“. V škole sa učilo po nemecky, iba
g e o g ra a m a ď a r s ky. M e d z i j e h o
vyučujúcich patrili Homola, Florian,
Haszlinszky, Vandrák. Ako študent od

druhej až do ôsmej triedy si privyrábal
kondíciami – doučovaním, lebo ako sám
píše: „...ináče by som nebou v stave
študovať. V škole dosahoval vynikajúce
výsledky - „eminens“. Patril k členom
študentskej slovenskej spoločnosti, ktorú
viedol profesor Hlaváček.
V júni 1861 Adolf Jurányi zmaturoval.
Ako čerstvý maturant dostal ponuku od
Daniela Bacháta (v tom čase kaplán
v Hybiach s pôsobnosťou v Pribyline)
a v septembri toho istého roku nastúpil ako
pomocný učiteľ na ev. a.v. ľudovú školu do
Pribyliny. Daniel Bachát, mladý kaplán,
plný ideálov si plnil kňazské povinnosti,
Jurányi ako začínajúci učiteľ učil vyše sto
detí. V pamätnom memorandovom roku
1861 Bachát veľa cestoval a počas jeho
neprítomnosti Jurányi vykonával okrem
svojich učiteľských povinností aj Bachátove
funkcie v cirkevnom zbore - ako levíta. Po
príchode z Viedne pripravil Jurányi
Bachátovi uvítaciu slávnosť pred školou –
vchod bol ovenčený zelenými ratolesťami
a deti zaspievali pieseň „Kto za pravdu
horí“. Bachát, ktorému „...slzy radosti sa
v očiach ronili, bozkal ma a riekol: „Hoc by
si za ten čas iného nebol urobil, si deti veľa
naučil a dobre vychovával!“ V tomto
období Daniel Bachát ako zanietený
slovenský ochotnícky režisér, herec aj autor,
zorganizoval mladých ľudí z okolia a v júni
1862 v Liptovskom Hrádku odohrali
ochotnícke predstavenie „Inkognito“.
Postavu Starosvetského zahral Adolf
Jurányi, ktorý svojím umeleckým výkonom,
podľa hodnotenia Maríny Hodžovej:
„...uspokojil úplne obecenstvo, len mal
trošku tej niekdy prílišnej poníženosti
vynechať.“
V roku 1863 odišiel Jurányi z Pribyliny
do Prešova, kde sa prihlásil na právnický
kurz. Na štúdium si opäť privyrábal
vyučovaním v rodine Ladislava Péchyho
v Peckovskej Novej Vsi. V Sabinove sa
zoznámil s farárom Bohuslavom Nosákom.
V roku 1868, po absolvovaní práva, prešiel
do Budapešti. Bratanec dr. Ľudovít Jurányi

(profesor botaniky na univerzite) ho
nahováral, aby sa zapísal na štúdium
lozo e. Adolf zostal juristom a pracoval
v advokátskej kancelárii Štefana Balassu.
V roku 1873 sa v Budapešti stretol
s Bachátom, ktorý bol zvolený za ev.a.v.
farára v tunajšom slovenskom cirkevnom
zbore. V tomto období ochorel na týfus,
v dôsledku čoho nezložil ako jurista
advokátsku skúšku. Z existenčných

fi

s ktorou žil v šťastnom, ale bezdetnom
manželstve. V Banskej Bystrici našiel
príbuzných. Žila tu staršia sestra manželky
Karolína Orphanides s manželom
Samuelom Slanenčíkom, bývalým
pivovarníkom a majiteľom stúp na strelný
prach, ktorí postupne nadobudli pekný
majetok. V Bystrici učil na dievčenskej
škole švagor Karol Orphanides, o ktorého
domácnosť sa starala matka a sestry.
Rodinu neskoršie rozšírila aj sesternica
Hermína, ktorá sa presťahovala z Hýb. Na
začiatku 20. storočia študovali na
banskobystrickom evanjelickom gymnáziu
obidvaja Adolfovi synovci Ľudovít a Gustáv
Jurányiovci, nad ktorých výchovou držal
dozor. Dlhé roky patril medzi
podporovateľov gymnázia. Medzi
Jurányiho blízkych patrili advokát Andrej
Hanzlík a básnik Izidor Žiak – Somolický, s
ktorými býval v jednom dome, a s ktorými
ho spájalo úprimné priateľstvo. Svoj
nepopulárny exekútorský úrad vykonával
zodpovedne a pritom ľudsky. Vtedajší
bystrickí sudcovia vyjadrovali spokojnosť
s jeho prácou.
Adolf Bohuslav Jurányi zomrel
13. apríla 1907 v Banskej Bystrici na
následky prekonaného ťažkého zápalu
pľúc. Pochovaný je spolu s manželkou na
banskobystrickom evanjelickom cintoríne
v staršej časti, blízko za kostolom. Príbuzní
z Nového Sadu v Srbsku, dodnes opatrujú
niektoré Adolfove písomné pamiatky.

PaedDr. Stanislav Žiška

dôvodov sa rozhodol prijať exekútorský
úrad.
Začínal v Prešove, neskôr prešiel do
Banskej Bystrice. V apríli 1885 sa oženil. Za
manželku si zobral sesternicu Amáliu
(Slavomilu) Orphanides z Banskej Boce,
- 10 -
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ZADEJTE NEBO VLOŽTE TEXT

RD HYBE

NAŠOU SNAHOU JE ODKUPOVAŤ POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
Na začiatok nového roku sa zvykne
bilancovať a zhodnocovať rok predchádzajúci
a robiť plány na ten budúci. Robíme tak v týchto
dňoch aj my v Roľníckom družstve Hybe.
V roku 2021 RD hospodárilo na výmere 1647
ha, z toho na 90 ha vlastnej pôdy, ostatné
v prenájme. Za nájom sme vlastníkom pôdy ,
vrátane Slov. pozemkového fondu, vyplatili
celkom 62 101,13 €. Našou snahou je aj
naďalej odkupovať poľnohospodársku pôdu
v závislosti od ponuky
a vlastných nančnýc prostriedkov.
Súčasná politika rozvoju nášho
poľnohospodárstva nepraje. Štátne dotácie sú
stále nižšie a podmienky na ich poskytnutie
stále prísnejšie. Celý rok 2020 naše RD
hospodárilo bez dotácií, len z vlastných zdrojov
a za pomoci krátkodobého úveru z banky, ktorý
sme hneď po obdržaní dotácií v júni 2021
splatili. Za rok 2021 sme dotácie doteraz
nedostali.
V RV sme sa venovali hlavne výrobe krmovín
a obilovín, ktoré sme zväčša ponechali pre
vlastnú potrebu na výrobu kŕmnych zmesí .
Mechanizácia napomáhala zabezpečovať
výrobu v RV a ŽV a popritom robila služby obci
alebo občanom pri vývoze odpadov, dovoze
materiálu a pod. Náš vozový park je už značne
zastaralý, poruchový, hlavne u nákladnej

dopravy, a opravy nás stoja nemalé nančné
prostriedky. U traktorov a iných mechanizmov
je situácia mierne lepšia. Minulý rok sme kúpili
na leasing traktor JOHN DEAR a diskový
podmietač.

výkrmu býkov a chovu oviec. Ku koncu roku
sme mali celkom 1403 ks hospodárskych
zvierat. V telení kráv a jalovíc sme v súčasnosti
zaznamenali pre nás zaujímavý fenomén, kedy
na 29 ks narodených teliat je 23 býčkov a len

V ŽV sa zameriavame na chov dojníc a na
výrobu mlieka. K 31.12.2021 sme mali 382 ks
dojníc. Do mliekarní sme odovzdali 2500 tis. l
mlieka v cene 0,345 € , vrátane príplatkov za
tukovosť. Celkove sme na dojnicu vyrobili
8300 l mlieka. Okrem dojníc sa venujeme aj

6 jalovičiek.
Pri plnení našich výrobných úloh sú
samozrejme najdôležitejší ľudia. Ku koncu roku
2021 bolo na RD zamestnaných 45
zamestnancov, s vekovým priemerom 51 rokov.
Potreba zamestnancov je v priebehu roka
premenlivá, keď v sezóne nám mnohokrát
chýbajú, v zime je ich prebytok. V súčasnej
dobe nám chýba predovšetkým agronóm,
ktorého dôležitú prácu musia suplovať ostatní
vedúci zamestnanci popri svojej náročnej
robote.
R 2022 - pri raste cien vstupov energií,
PHM, chémie, osív, krmív a ostatných komodít,
bude pre naše družstvo a celkove pre celé
poľnohospodárstvo skúškou a my dúfame
a veríme, že v tejto skúške obstojíme.

Vedenie RD Hybe

fi
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HYBENIA

AUTOR LEGENDÁRNEHO BRATISLAVSKÉHO SLAVÍNA

ING.ARCH. JÁN SVETLÍK

Pomník vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní
Bratislavy, pozná azda každý Slovák. Z legendárneho
Slavína je krásny výhľad na hlavné mesto, radi sa tu
schádzali a schádzajú zaľúbenci. Autorom Slavína je
náš rodák Prof. Dr.techn. Ing.arch. Ján Svetlík, ktorý sa
narodil 1.2.1912 v Hybiach. Tento rok si pripomíname
110. výročie jeho narodenia. Z Hýb pochádzali mnohí
vychýrení murári, jedným z nich bol aj otec Jána
Svetlíka, a to ovplyvnilo jeho ďalšie smerovanie.
Detstvo prežíval aj so svojou sestrou Máriou- mojou
mamou. V posledných rokoch monarchie navštevoval
ľudovú školu v Hybiach. V škole sa on aj jeho sestra
učili veľmi dobre. Rodičia však, ako to v tie časy
dovoľovalo, mohli dať na štúdium len jedno z detí.
A tak Mária musela ostať pri rodičoch. Syn Ján úspešne
maturoval v roku 1933 na štátnej reálke v Košiciach.
Dva roky učil aj na ľudovej škole v Hybiach, aby
pomohol rodičom nančne pokryť
S P RV O U M AN ŽE L K OU
svoje štúdium. V roku 1935 študoval
VI E RKO U R ÁZ US O VOU
na odbore architektúry
a pozemného staviteľstva Českého
vysokého učení technického (ČVUT)
v Prahe. Koniec jeho štúdii spadá do
obdobia rozpadu Československej
republiky v roku 1939. Kultúrne
a spoločenské väzby, ktoré sa
dovtedy kontinuálne rozvíjali, boli
zrazu násilne prerušené. V o ciálnej
vládnej kultúrnej politike to
znamenalo orientáciu na Nemecko,
čomu sa nevyhla ani architektúra. Po

zatvorení českých vysokých škôl pokračoval v štúdiu na nemeckej vysokej
škole technickej v Prahe, ktoré ukončil v roku 1941. V roku 1941 odišiel do
Prešova, kde do roku 1942 pôsobil na vyššej škole staviteľskej ako
stredoškolský profesor. V tom čase sa prvýkrát oženil s Vierkou Rázusovou,
dcérou básnika, spisovateľa, politika a evanjelického farára Martina Rázusa.
Narodili sa im deti Ján (*1943) a Jela (*1947). Po niekoľkých rokoch
manželstva mu zomrela manželka na zápal mozgových blán. V rokoch 1942
až 1945 pôsobil ako referent pre výstavbu vysokých škôl na ministerstve
školstva. Po oslobodení Slovenska nastúpil Ján Svetlík na Povereníctvo SNR
v Košiciach, kde pracoval ako splnomocnenec s úlohou viesť obnovu vojnou
poškodených miest a zničených obcí. V rokoch 1947 až 1949 bol vedúcim
odboru regionálneho plánovania a výstavby miest a obci na štátnom
plánovacom a štatistickom úrade v Bratislave. Druhýkrát sa oženil v roku
1949. S manželkou Emíliou, rod. Macúchovou mali dcéru Vierku (*1950).
V rokoch 1949 až 1950 založil oddelenie pre územné plánovanie na
oblastnom riaditeľstve v Bratislave. V roku 1950 obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu na tému ľudové stavby na Slovensku. V roku 1952 ako
docent prednášal na fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. V období
pôsobenia na Stavebnej fakulte SVŠT a popri vedení Katedry urbanizmu
SL AV ÍN a územného plánovania vykonával aj funkcie dekana
a prodekana fakulty. V roku 1956 vyhral súťaž na ústredný
pamätník sovietskej armáde na Slavíne, ktorý sa do roku
1960 aj realizoval. Spoluzaložil Zväz slovenských
architektov, stal sa jeho prvým predsedom a prvým
podpredsedom zväzu česko-slovenských architektov. Popri
svojej náročnej práci na SVŠT bol aj dlhoročným richtárom
Hybského spolku v Bratislave, kde sa Hybenia žijúci
v Bratislave pravidelne stretávali a mali aj svoj každoročný
ples. Napísal viacero skrípt a vysokoškolské učebníc. Všetci
si ho pamätajú ako tolerantného, mimoriadne citlivého
človeka. Napriek vysokým funkciám nepôsobil autoritatívne,
študenti s ním zažili super atmosféru. Okrem viacerých
študentov z Hýb bol jeho žiakom aj Ing. arch. Ondrej Mrlian.
Ján Svetlík zomrel 8. decembra 1997 v Bratislave. Syn Ing.
arch. Ján Svetlík († 1996) vo Švédsku, dcéra Jelka žije
v Bratislave
a najmladšia dcéra Vierka žije vo
Viedni. Na ujčeka mám
nezabudnuteľné spomienky, často
sme sa stretávali na jeho chate
v Liptovskom Jáne a v jeho rodisku
v Hybiach.
Na Jána Svetlíka si týmto článkom
spomenul synovec Martin Žiška.
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N A Ľ AV O D C É R A J E L K A
S BRATOM JANKOM
Z PRVÉHO MANŽELSTVA,
N A P R AV O D C É R A V I E R K A
S MA MOU EM ÍLIO U R OD .
MA C Ú C H OV OU

HYBE VČERA

ZABUDNUTÉ STUDNIČKY ZAPRÁŠENÝMI TOPÁNKAMI (7. ČASŤ )
Horúci augustový deň niekedy v 60- tych rokoch .Čiernovlasý,
sotva 7-8 ročný chlapec zamyslene pozoruje, ako drobné zlato-striebristé
zrnká na dne studničky tryskajú z jej hĺbky a obaľujú jeho detskú ruku.
Zlaté šupinky! Predstavuje si, že to aj rozprávková Zlatovláska takto máčala
svoje vlasy a potom ich mala celé zlaté... Dlaňou znova prehrabne dno
a očistí ho od špiny a kalu. Drobné lesklé zrniečka v prúde vody s novou
intenzitou tryskajú zo zemskej hĺbky.To trblietavá sľuda z rozpadnutej

zloženie ako pramene v Piešťanoch. Voda
problémoch i kožných ochoreniach.

je vhodná pri

tráviacich

Pomerne výrazná pramenná línia je Pod Kráľovou, smerom na dedinu.
V minulosti tu boli pravdepodobne
mestské, či obecné kúpele.
Nasvedčoval by tomu názov tejto časti obce –Za Barbierňou (z nem. b. holič,
v širšom zmysle kúpeľník). Neskôr tam bolo futbalové a školské ihrisko, ale
toto muselo byť opustené, pretože bolo sústavne podmáčané.
Prameň Pod Kundrátovým má zasa in ltračnú zónu v rozsiahlej
podkrivánskej oblasti a podzemnú zásobnicu v rozpukaných vápencoch
veľkej hrúbky (až niekoľko tisíc metrov). Kvalita tohto vodného zdroja spĺňa
náročné požiadavky (normy) a vyhovuje na pitné účely. Stabilná výdatnosť
tohto prameňa je 8 až 10 litrov za sekundu, čo spoľahlivo pokryje spotrebu
všetkých obyvateľov obce Hybe i Východná. Hybenia poznali tento výdatný
prameň už v dávnej minulosti. Naposledy bol prameň odborne zachytený
v roku 1949 a prostredníctvom vodovodu bola voda dovedená do dediny.

ST UD NIČ KA POD M OT EL OM

tatranskej žuly upútala jeho pozornosť. Chlapec precitol a rýchlo naplnil
vedro studenou vodou. Veď družstevné hrabáčky na Hanove čakajú
a predák - starý otec Rafajovie bude zasa hundrať...
Hybský chotár bol doslova posiaty studničkami s dobrou osviežujúcou
vodou. Vďaka geologickým zlomom a úložným pomerom boli studničky
nielen ďaleko na lúkach, ale aj priamo v dedine.
Studnička bola v brehu pri ceste Za Pochvánku, ale aj medzi humnami
pred Šmidkeňom i Za Barbierňou. Studnička bola Na Páterke, v brehoch Za
Hliniskami, v údolí Váhu ich bolo minimálne 5-6, na Červenom Kúte, pod
Vachtárovou, Na Starej púti, Pod Brezím, Za Hôrkou, v Gerlachove,
v Garajove, v Peňažnom, Pod Repiskami, v Črchlaži, Na Kuťove, nad Tesnými
skalami, Pod Kundrátovým....
Väčšinou ide o pramene s relatívne plytkým obehom. Výnimkou je iba
prameň v Gerlachove, kde na hlbokom zlome pieskovcových a ílovitých
bridlíc vyviera jemne mineralizovaná „vajcovka“. Voda z prameňa je sírnatouhličitanová, so zvýšeným obsahom vápnika a horčíka a má podobné

Pramene vody majú v krajine svoj dôležitý význam. Ľuďom poskytujú
osvieženie a krajine vlahu. Aj statok na paši i divá zver ich rada vyhľadáva.
Utíšia si tam svoj smäd i boliestky tela.
Z času na čas sa nájde niekto, kto aspoň niektoré studničky „obriadi“.
Takým bol napr. pán Július Zvozil, za čo mu patrí naša vďaka.
Studničky sú akoby symbolom kolobehu života. Tu i tam sa stratia
i zabudnú, aby inde vytryskli zasa novým prameňom. Lebo taká je sila
a zákony prírody.
Horúci augustový deň. Chlapec s vedrom kráča pomedzi hrabáčky.
Naberajú si od neho vodu a pomaly pijú. Potom si koncom navlhčenej šatky
ovlažia tvár i krk. Kvapky studenej vody sa na ich opálenej koži a slnku
trblietajú ako zlaté šupinky. Stekajú im po rozpálenej hrudi a pomaly sa
strácajú. Ženy občas nedočkavo pozrú smerom k dedine, či ešte nevidno
kúdol prachu a družstevnú
„Vé3esku“ so šoférom Julom Lehotským (Kubis), alebo Františkom
Krúpom (Franco). Ešte je privčas. Chlapec to vie a znova sa poberá ku
studničke. Nemusí sa ponáhľať. Veď aj šofér sa bude chcieť napiť.
Február 2022

RNDr. Milan Kubinský

VEČERNÁ PRECHÁDZKA
Bolo to ešte na sklonku minulého roku, kedy v predvianočnom
adventnom čase som sa vybral na večernú prechádzku. Bola už tma, niet sa
čo diviť, lebo dni sú v tomto čase veľmi krátke. Vyšiel som z domu v Kúte
a zo zvedavosti som sa pristavil pri vysvietenom adventnom venci pred
obecným úradom. Po chvíli som začal rozmýšľať, kde by bolo hodno ísť,
kde som dlhšie nebol. Voľba padla vybrať sa smerom, kde som prežil
detstvo, čiže smerom hore ku Kriváňu, hore cestou.
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Sám dnes už neviem, čo ma viedlo k tomu, sa pri každom dome
pristaviť a takto možno symbolicky si zaspomínať na tých, ktorí tam za
mojich detských liet žili. Prvý dom od obecného úradu, pri ktorom som sa
pristavil, bol dom č. 6, v ktorom žije naša pani matrikárka Vierka
Rajniaková. Zrazu som si uvedomil, že tento dom bol pôvodne prízemný
a starí rodičia pani Vierky, na ktorých si dobre pamätám, ho opatrili
poschodovou nadstavbou. Vzadu, kde je dnes už len záhrada, bol ešte
jeden domček, a ten patril Šuchtárovcom. Po chvíli si ale vravím: „Kde sa

HYBE VČERA
podeli popisné čísla č.3,4,5? V územnej premlke medzi obecným úradom
a domom pani Vierky stál dosť neštandartný dom, ktorý mal vchody z oboch
strán. Ustúpil v 70 -tych rokoch novostavbe obecného úradu. V ľavej časti žil
pán Mrlian s rodinou a bývalí starší žiaci hybskej školy ho poznali ako
školníka. V zadnej pravej časti žil kolársky majster Daniel Harman
a v prednej časti .... tetka „z predku“, ako jej hovorieval môj kamarát
Prof.ing. Blaho Harman, ktorý žije v Ploštíne.
V ďalších domoch žili Pavelicovci, ku ktorým som ako chlapec
chodieval každý večer pre čerstvé mlieko a vzadu Žiškovci /Štendrovci/. Pod
číslom domu 9 bývala rodina Daniela Palaja , ktorí vlastnili krásny pár koní.
Neskoršie postavil nový dom Pod medzami a dnes tam žije ich dcéra Emka moja kamarátka z detstva.
Došiel som až k domu č 10. Tento
veľký dom oproti škole s veľkou vstupnou
bránou je svojim spôsobom zvláštny
nielen z pohľadu stavebného, ale
predovšetkým z pohľadu, kto všetko
v tom dome býval, prípadne sa tam aj
dlhšie zdržiaval. Chcem len pripomenúť,
že posledným užívateľom bol náš čestný
občan Ing. arch. Janko Špičák, ktorý tu aj
s rodinou každoročne pobýval, či na
dovolenke alebo už ako dôchodca. Všetci
si na neho veľmi dobre pamätáme,
nakoľko nás opustil len
nedávno / 6.2020 /. Ja si dobre pamätám
ešte na jeho starú mamu pani
Matejbusovú, ktorá ako veľmi mladá
ovdovela, nakoľko jej manžel padol na
fronte kdesi v Taliansku za 1. svetovej
vojny. V tomto dome zostala žiť so svojim
otcom a malou dcérkou Darinkou,
neskoršou mamou Janka Špičáka. Ako
vdove po padlom manželovi jej bola priznaná živnosť. Bol to obchod
s potravinovým a zmiešaným tovarom. Vchod do obchodu bol z pravej
strany od vstupnej brány hore schodmi. Po roku 1948, kedy boli vládnucou
stranou rušené živnosti, žila v uvoľnenom priestore po obchode rodina
Ondreja Turčana, dámskeho krajčíra do času, kým si nepostavil dom medzi
vodami.
Okolo roku 1956, opäť na uvoľnenom mieste, zriadilo potravinové
družstvo Jednota obchod s potravinami, kde bol vedúci pán Gábor Rajniak.
Stojí za zmienku, že tu bola zriadená jedna z prvých samoobslúh na Liptove.
Bola to veľká udalosť pre dospelých, ako aj pre nás deti. O takomto spôsobe
predaja sme vedeli len z rozprávania, že tak to majú aj v Amerike. Nuž, malá
Amerika v Hybiach. Chodievali sme si tam cez prestávku v škole kúpiť
desiatu – rožok a trojuholníkový syr a to za 1 korunu československú .
Spomínaný dom č. 10 sa zapísal do histórie aj tým, že tam žil aj
lekár, esperantista Albert Škarvan, ktorý so svojim priateľom, taktiež
lekárom Dušanom Makovickým, navštívil v Rusku v Jasnej Poľane
významného literáta Leva Nikolajeviča Tolstého. Túto skutočnosť pripomína
na dome aj pamätná tabuľa.

Mojou spomienkou na „bývalých“ chcem ale spomenúť ďalšieho
prechodného obyvateľa domu č. 10. Čitateľovi na tomto mieste chcem
priblížiť osobnosť Akademika MUDr.CSc.prof. Jana Volfa. Bol to nevlastný
otec Janka Špičáka .
Jeho biologický otec bol dôstojník československej armády
a v predvojnovom čase ako dôstojník slúžil na Slovensku. Po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava a vzniku Slovenského štátu bol prevelený ako
dôstojník a český občan do Prahy. Pri oslobodzovaní Prahy sa aktívne
zúčastnil bojov na pražských barikádach, čo sa mu stalo osudným, a tak sa
Janko Špičák stal polosirotou. Prof. Volf sa stal jeho druhým otcom.
Profesor Volf sa narodil v Čechách v Novom Bydžove a v svojej dobe
bol vedcom svetového mena. Ako vedec lekár viedol Histologicko –
embryologický ústav v Prahe. Prednášal
histológiu na Karlovej univerzite lekárskej
fakulty v Prahe , kde bol aj vedúcim Katedry
histológie. Treba sa zmieniť, že bol
priekopníkom elektrónovej mikroskopie
v štúdiu štruktúry ľudských orgánov a tkanív
a to za pomoci elektronového mikroskopu
jediného v rámci vtedajšej Československej
republiky. Žiakom profesora Volfa bol aj náš
rodák virológ MUDr. Daniel Stanček, brat
nášho PhDr. Ondreja Stančeka. Absolvoval
prednášky na mnohých svetových
univerzitách.
Profesora Volfa som poznal ako školák
osobne, nakoľko sa priatelil s mojim otcom.
My ako deti sme ho dosť často aj vyhľadávali,
pretože vedel nám odpovedať na každú
otázku. Nezabudnuteľné boli s ním vychádzky
do prírody. Vedel napríklad aj vysvetliť, ako sa
TATÍN EK WOLF
vedia orientovať bociany, že priletia do Hýb
vždy na to isté miesto. Bol to úžasný človek.
Spomínam si, že jedno ráno prišiel k nám s požiadavkou na otca, či by
nezavolal doktora, keďže sa mu zdravotný stav jeho manželky Darinky
nepozdával. Pevnú telefónnu prípojku malo v tom čase pár ľudí. Mobilov
samozrejme v tom čase nebolo. Môjho otca jeho požiadavka zavolať
doktora prekvapila, povedal mu – „no veď Ty si doktor“ a on odpovedal
„Ondřeji, ja vím, ale on takovej obvoďák umí někdy víc, než univerzitní
profesor“. Týmto výrokom prof . Volf potvrdil svoju veľkosť a skromnosť,
ktorá bola pre neho príslovečná.
Akademik profesor MUDr. Jan Volf zomrel 10.1.1977. Možno by bolo
časom vhodné na dome č.10 umiestniť čosi, čo by osobnosť prof. Volfa
okoloidúcim pripomenulo.
Tu moja večerná prechádzka skončila. Ďaleko som nedošiel, ale
domov som sa vracal hrdý na tých, ktorí medzi nami už nie sú a občas mi aj
chýbajú. Dobre by bolo sa s nimi porozprávať.
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Na časy dávno minulé si zaspomínal
Ján Pavella z Kúta

UPS HYBE

VIETOR NAROBIL ZNAČNÉ ŠKODY
Rok 2021 bol pre Urbárske pozemkové spoločenstvo v Hybiach
pomerne náročný. Bol to rok poznačený pandémiou koronavírusu,
v ktorom sme sa museli riadiť rôznymi opatreniami a nariadením
vlády SR a tiež popasovať sa so samotnou chorobou. Pandemické
opatrenia nám nedovolili zvolať prezenčné valné zhromaždenie (VZ),
a tak sme pristúpili ku korešpondenčnému VZ, kde prebehli aj voľby
do orgánov UPS Hybe, a zároveň nastali personálne zmeny.
Pracovné a výrobné úlohy boli nastavené, prostredníctvom
dodávateľských riem sa pokračovalo v spracovaní kalamít a plnili sa
úlohy vyplývajúce z programu starostlivosti o les. Pokračovalo sa

v predaji piliarskej guľatiny priamo z odvozných miest lesníckych
úsekov. Zásobovali sme aj drevospracujúci podnik – pílu. Finančná
situácia na trhu s drevnou hmotou bola veľmi nestabilná a bolo
potrebné exibilne reagovať na rôzne cenové ponuky. To isté sa
týkalo aj obchodu s rezivom.

Keď sa už zdalo, že sme z najhoršieho von, prehnala sa cez Liptov
v polovici júla silná letná búrka sprevádzaná obrovským nárazovým
vetrom, ktorý nám narobil značné škody na lesných porastoch.
Prvotný odhadovaný počet spadnutej kalamity bol 40 000 m3 dreva,
a to v lokalitách Sihly, Vachtarová, Rígeľ a Svidovo. Škody sú naozaj
obrovské, a to nielen v podobe rozvrátených porastov, ale aj
v znehodnotení drevnej hmoty, ktorá je vyvrátená, rozštiepená
a zlomená. Hneď, ako to bolo možné, sme museli sprejazdniť lesné
cesty a zvážnice, aby sme sa dostali do poškodených porastov a zistili
rozsah škôd. Potom už nasledovala krutá realita - urobiť zoznam
porastov, spresniť rozsah kalamity, podať hlásenia, zabezpečiť
a zazmluvniť dostatočný počet dodávateľských riem a lesnej
techniky tak, aby sme do konca roka spracovali čo najviac kalamitnej
hmoty.
Teraz už môžeme smelo povedať, že sa nám podarilo spracovať
minimálne polovicu z júlovej kalamity a pokračujeme v tom aj
naďalej, nakoľko nám to počasie, hoci januárové, umožnilo. Február
už ale naplno ukazuje svoju zimnú tvár, čo sa určite prejaví
v spomalení spracovania kalamity. Naším cieľom však je do jarného
rojenia podkôrneho hmyzu spracovať čo najviac spadnutého dreva.
Sme lesníci a zároveň aj vlastníci majetku UPS Hybe a veľmi dobre
vieme, čo a ako máme vykonať v lesných porastoch, aby tam po
spracovaní kalamity opäť rástol les. V poslednom čase sa však často
stretávame s rôznymi prekážkami a to v podobe časových obmedzení
spracovania kalamity alebo úplnej bezzásahovosti, k čomu určite
nepomohlo ani nešťastné schválenie novely Zákona o ochrane
prírody a následne pripravovaná zonácia NP a to spôsobom o nás
bez nás. Chcem dúfať, že rok 2022 bude pre nás všetkých rokom
lepším, rokom ustupujúcej pandémie a rušení nekonečných
opatrení. Verím, že sa budeme môcť po dlhom čase stretnúť na
zhromaždení vlastníkov UPS Hybe.

Ing. Branislav Huntoš
Predseda UPS Hybe

fi
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V PO HYBE

STRÁVTE ČAS POHYBOM
Úvodom by som chcel v mene občianskeho
združenia V poHYBE všetkým popriať v novom
roku veľa zdravia, šťastia, lásky, osobných aj
pracovných úspechov, ale hlavne nech je nový

Pachova cyklovačka“. Z menších akcií
spomeniem úpravu betónových pilierov na
lavici pri Kmotríkovej chatke, kde bola lavica
pomocou mechanizmov RD Hybe presunutá
mimo pilierov. Následne prebehla betonáž
poškodených nosných pilierov a po vytvrdnutí
bola lavica späť osadená. V tomto roku
plánujeme na tejto lavici opraviť zábradlie.
Ďalšou akciou bolo prečistenie chodníkov na
hrebeni Rígľa, kde členovia združenia urobili
preriezku a odstránili popadané konáre.

V tomto roku plánujeme aj ďalšie, väčšie či
menšie podujatia. V júni by mala prebehnúť
veľká Pachova cyklovačka v kategórii dospelých
a juniorov, ako súčasť pretekov v rámci Cyklo

rok lepší ako ten predchádzajúci.

Ako prvú akciu tohto roku sa nám podarilo
vďaka bohatej snehovej nádielke v spolupráci
s obcou Hybe a RD Hybe zorganizovať
obľúbený pochod hybským chotárom „Polárna
expedícia alebo hybaj s nami na Bliesy“. Aj
napriek premenlivému počasiu v deň konania
akcie absolvovalo trate na bežkách, ale aj trasu
pre peších viac ako 100 športu chtivých ľudí. Pri

pohára. Ak počasie bude priať, v júli by sme sa
spolu prešli na chatu Krivánka s prehliadkou
Hybskej tiesňavy. Určite sa môžete tešiť
v auguste aj na ďalší ročník Hybského guláš
cupu a Mini Pachovej cyklovačky pre deti do
15 rokov. V októbri, ako býva zvykom za
normálnych okolností, by sme sa pustili
v spolupráci s obcou Hybe do ďalšieho ročníka
Lesného behu o pohár starostu obce Hybe.
Z menších akcií, ako som už spomínal vyššie, je
v pláne oprava zábradlia na lavici pri
Kmotríkovej chatke a v spolupráci s UPS Hybe
chceme vybudovať novú lavicu za Hliniskami.
A to by bolo asi tak v skratke nateraz všetko.
Samozrejme o každej plánovanej akcii sa
v predstihu dozviete z obecného rozhlasu alebo
na webových stránkach obce Hybe.

V minulom roku občianske združenie prešlo
zmenami na štatutárnych pozíciách. Vzhľadom
na pracovnú zaneprázdnenosť sa funkcie
predsedu vzdal Ing. Ján Žiška (Makovín)
a z toho istého dôvodu aj pokladníčka Ing. arch
Tatiana Petrulová. Obom im chcem touto cestou
poďakovať za ich doterajšiu činnosť. Vzhľadom
k tejto situácii prebehlo valné zhromaždenie,
na ktorom bol zvolený nový výbor. Predsedom
sa stal Ing. Peter Lehotský (Školník), prvou
podpredsedníčkou a zároveň pokladníčkou
Mgr. Martina Škerdová, druhým
podpredsedom zostal Mgr. Pavol Gonda. Do
užšieho výboru boli navrhnutí a zvolení Bc. Ján
Žiška (Štendra) a Jaroslav Brezina. Všetkým
novým funkcionárom, aj členom občianskeho
združenia želám veľa vydarených akcií, ktorými
podporia rozvoj športových aj spoločenských
udalostí v našej obci.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá
pretrvávala v roku 2021, sa nám aj napriek
tomu podarilo zorganizovať v súčinnosti
s ďalšími subjektami niekoľko akcií. Jednou
z takých väčších bol „Hybský guláš cup“ a „Mini

kolibe ich čakalo občerstvenie v podobe lohaze
a punču. Deti si overili svoje zručnosti na
bežkách na pripravenej prekážkovej dráhe
(skok, slalom,...). Po deťoch sa našlo pár
odvážlivcov aj z radu dospelých. Dúfame, že aj
budúca zima bude bohatá na sneh a my sa
znova budeme môcť stretnúť a stráviť čas
pohybom v nádhernej tatranskej prírode.

HYBAJ S NAMI NA BLIESY 2022
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Už teraz sa v mene OZ V poHYBE tešíme na
spoločne strávené chvíle. Veríme, že sa budete
na akciách zúčastňovať v čo najväčšom počte.
Ing. Peter Lehotský (predseda OZ V poHYBE)

HYBSKÍ HOLUBIARI

ÚSPECHY NAŠICH CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
Dosiahnuté výsledky rok 2021:
Základná organizácia Hybe,

Úspechy našich chovateľov poštových
holubov rok 2021:

2. Ján Rak
3. Milan Brtáň

Oblastné združenie Liptovský Mikuláš
MAJSTER – STARÉ HOLUBY:

MAJSTER KRÁTKYCH TRATÍ

1. Ján Mrlian

MAJSTER STARÝCH HOLUBOV

1. Ján Mrlian

2. Milan Brtáň

1. Vladimír Papaj

2. Vladimír Papaj

3. Ivan Muchál

2. Ján Mrlian

3. Ján Rak

4. Peter a Peťka Mikušiakovci

3. Ján Rak

MAJSTER STREDNÝCH TRATÍ

5. Vladimír Melich
6. Pavel Rajniak

1. Vladimír Papaj
MAJSTER MLADÝCH HOLUBOV

2. Ján Rak

1. Ján Mrlian

3. Ján Mrlian

MAJSTER – MLADÉ HOLUBY:

2. Peter a Peťka Mikušiakovci

1. Ján Mrlian

3. Vladimír Papaj

2. Peter a Peťka Mikušiakovci
3. Milan Brtáň

MAJSTER DLHÝCH TRATÍ
1. Vladimír Papaj

MAJSTER ROČNÝCH HOLUBOV

2. Ján Mrlian

1. Ján Mrlian

3. Bohuslav Klonga

DRUHÚ POLOVICU SEZÓNY 2021-2022 ODOHRÁME SO CŤOU
Vážení spoluobčania a futbaloví fanúšikovia.
Jesennú časť futbalovej sezóny sa nám zo
začiatku kvôli chorobám a zraneniam hráčov zo
základnej zostavy nepodarilo tabuľkovo obhájiť,
no za pár týždňov sme už začali zbierať cenné
body a naše umiestnenie v tabuľke sa zmenilo.
Futbalový rok 2022 sme odštartovali naplno. Aj
napriek sprísneným pravidlám kvôli Covid 19
sme sa v januári vrhli do tréningových procesov
pod vedením trénera Miroslava Medveckého.
Tréningy sú spojené, A družstvo a dorast
a prebiehajú 3x do týždňa. Je potešenie vidieť
15-20 hráčov, ktorí sa momentálne síce pasujú
s množstvom snehu, ale zato chodia na
tréningy s radosťou a vidieť, že sú dobrý
kolektív. V zimnej príprave je tiež výhoda
nainštalované osvetlenie hlavného ihriska na
tribúne.

Urbárskemu spoločenstvu veľmi pekne
ďakujeme. Naše plány na druhú časť sezóny je
umiestniť sa v hornej polovici tabuľky. Keďže
spolupráca hráčov a výboru FO funguje celkom
fajn, tak sa nám od začiatku sezóny 2022/2023,
čiže od júna 2022, podarilo zohnať dvoch
kvalitných hráčov, posily, s ktorými by sme
chceli znova zabojovať o postup do vyššej
súťaže.
Žiacke družstvá U9,U11,U13 a U15 taktiež
začali tréningové procesy a to v telocvični

A družstvo má do začiatku sezóny
naplánované 4 prípravné zápasy a to s Ľubelou,
Batizovcami, Palúdzkou a Černovou. Začiatkom
marca je naplánované trojdňové sústredenie
v Liptovskom Jáne, na Hybskej Urbárskej chate
Bystrá, spojené s jedným z prípravných zápasov.
Za umožnenie ubytovania vopred Hybskému

S naplnením najväčších túžob dúfame, že sa
nám podarí tohto roku usporiadať turnaj
dedinských štvrtí, na ktorom prebehnú zápasy
nie len dospelých, ale aj detských družstiev
a chceli by sme aj privítať veľké

ZIMNÉ TRÉNINGY
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Základnej školy Hybe, pod vedením trénerov
Ivana Čimboru a Róberta Kráľa. Tu by s m e
znova chceli vyzdvihnúť veľmi dobrú
spoluprácu s obcou Kráľova Lehota, starostom
Vladimírom Kaprínim a vedúcimi B družstva
Hybe.

TJ TATRAN HYBE

osobnosti / legendy, a to nielen Slovenského,
ale hlavne Československého futbalu/.
Každý rok sa výbor FO snaží v spolupráci
s obecným úradom Hybe a starostom Ing.
Karolom Pavlíčkom zveľaďovať športový areál TJ
Tatran Hybe. Najväčší problém, s ktorým už
niekoľko desaťročí bojujeme, je vyschnutý
trávnik a jeho závlaha v letnom období. Na toto
sa snažíme tento rok zamerať a po pár
sedeniach so starostom obce Ing. Karolom
Pavlíčkom, predsedom FO pánom Zdenkom
Michalidesom a podpredsedom pánom
Romanom Švedom sme cestu našli, ale o tom
už nabudúce.
A teraz znova troška futbalovej histórie
z futbalových kroník.
JAR 1963 TJ Hybe – TJ Ružomberok
Dňa 14. apríla 1963 o 15.30 hodine
nastupuje naše mužstvo pod vedením
rozhodcu Nikolyho k prvému tohtoročnému
majstrovskému stretnutiu proti výbornému
celku z Ružomberka posilnenému hráčmi z
druholigového mužstva.
Začiatok zápasu
je pre nás nie šťastný. Hráči Ružomberka
nasadzujú mohutný nápor na našu bránku a asi

v 10. minúte sa ujímajú vedenia. Naši chlapci
statočne odolávajú lavínovitým útokom súpera,
no naši útočníci sa nevedia proti dobrej obrane
súpera presadiť. V 30. minúte sa zranil hosťom
brankár a do bránky nastúpil hráč. Ružomberok
je zranením brankára deprimovaný. Naši hráči
opäť zapli naplno a ich prevaha je korunovaná
vyrovnávajúcim gólom Daniela Lenku. V týchto
fázach sme mali jasnú prevahu a polčas končí
1:1.

Nastúpili sme v zostave:
Rajniak Jaroslav
Kmotrík Ondrej
Lehotský Miloš
Juráš Peter

Šingliar Vladimír
Pastucha Karol

Lenko Daniel Rajniak Milan Mrlian Jaro
Lehotský Milan Mlynár M.

V druhom polčase za obojstranných útokov
sa znova ujímajú vedenia hostia. Naši chlapci v
snahe vyrovnať dávajú do hry všetko, no útoky
stroskotajú na hranici šestnástky. Blíži sa koniec
zápasu 88 minúta. Obecenstvo
buráca. 89 minúta a obranca
hostí hrá v trestnom území
rukou. Za burácania divákov
rozhodca nariaďuje pokutový
kop. Obecenstvo stíchlo. Na
hranicu pokutového kopu si
kladie loptu Milan Rajniak.
Napätie panuje v každom
divákovi.
Rozbieha
sa a páli GÓOOOL 2:2 , hráči sú
šťastní, obecenstvo skanduje
„nech žije Milan Rajniak “.

Šveda Roman, FO

KLUB BIATLONU A BEŽECKÉHO LYŽOVANIA
Všetci sme sa potešili, keď uvoľnili opatrenia, ktoré boli v poslednom
čase dosť prísne. Konečne mohli deti a mládež začať opäť spolu trénovať.
V októbri sa prihlásilo 6 nových detí a neskôr ďalšie. V tomto čase trénuje
18 malých detí a mladších žiakov a 8 starších žiakov a dorastencov. Z toho
sa 9 detí venuje aj biatlonu.
Začiatočníkom a malým deťom sa venuje Mgr. Pavol Gonda a Mgr. Dušan
Grieš. Deti a mládež, ktorá sa venuje aj biatlonu, trénuje Mgr. Michal
Adamov a Ivan Melich. Tréningy sa jedenkrát do týždňa uskutočňujú
v Osrblí kvôli streľbe. Ostatné dni trénujú na Čertovici, Štrbskom Plese
a keď to snehové podmienky dovoľujú, tak v Hybiach, na našich krásnych
tratiach.

bežkárskymi traťami až do 30 km. Deti mali tréningy ráno aj poobede
a okrem bežiek si užili aj výstupy na skialpových lyžiach na vrchy Carosello,
Monte De la Neve a iné. Príprava a trénovanie vo vysokej nadmorskej výške
je pre deti veľmi prospešná.
Zakopané
21. – 22. 12. 2021 sme mali naše prvé preteky tejto zimnej sezóny
a využili sme možnosť účasti na Poľskom pohári v behu na lyžiach
v Zakopanom. V utorok sa behalo klasickou technikou s intervalovým
štartom a na ďalší deň bol štart hromadný. Naši pretekári v silnej
konkurencii dosiahli veľmi pekné výsledky.

Livigno

V kategórii dievčat bolo cez 80 pretekárok a naše 2 sa umiestnili:

Koncom novembra sme strávili sedem, niektorí až štrnásť dní na
sústredení v Livignu, v Taliansku. Livigno disponuje výborne upravenými

￼
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Natália Mydliarová 28. a 21. miesto,
Emma Šuchtárová 46. a 36. miesto.

TJ TATRAN HYBE
Chlapci: Ján Adamov obsadil oba dni dominantné víťazstvo 1. miesto.

Kat. ml dorastenci: Michal Adamov 1. miesto
Lucas Melich

Mládež: Michal Adamov 9. a krásne 3. miesto

Kristián Šuchtár 10. miesto

Lucas Melich 17. a 14. miesto

Martin Dunajský 9. miesto

Kristián Šuchtár 27. a 24. miesto

Kat st. dorastenci: Šimon Adamov

Junior: Šimon Adamov si vybojoval 7. a 8. miesto.

9. miesto

Boli to prvé preteky túto sezónu a myslím, že sa nám darilo celkom
dobre, aj keď poniektorým nevyšla streľba.

Svojimi výkonmi sa všetci veľmi pekne prezentovali.
1.kolo VIESSMANN pohár v biatlone – dorast

Zakopané

/Napísal: Kristián Šuchtár/

/Napísal: Michal Adamov/

Dňa 29. a 30.12. 2021 sa konalo v Osrblí prvé kolo VIESSMANN pohára
v biatlone. Počasie nám oba dni celkom prialo, celý deň svietilo slnko

11. a 12. 1. 2022 sa 4 z našich bežcov na lyžiach zúčastnili majstrovstiev
Poľska, ktoré boli aj súčasťou Slavic cupu. Pretekali v kategórii mužov,
v ktorej bol medzi víťazmi aj známy poľský reprezentant Maciej Starega, ale

a behalo aj strieľalo sa veľmi dobre. V prvý deň sa konali rýchlostné preteky
s intervalovým štartom, kde sme sa umiestnili nasledovne:

napriek tomu neurobili hanbu nášmu klubu. 11. 1. bol na programe šprint
voľne a 12.1 15km klasicky, v ktorom sa pretekári umiestnili nasledne:

Kat. ml dorastenci: Michal Adamov 1. miesto
Lucas Melich

Šimon Adamov - 42., 25.

2. miesto

Michal Adamov - 48.,34.

Kristián Šuchtár 4. miesto

Lucas Melich - 55.,47.

Martin Dunajský 8. miesto

Kristián Šuchtár - 56.,49.

Kat st. dorastenci: Šimon Adamov 11. miesto.

Naši bežkári tým určite získali veľa skúseností a mohli sa zrovnať
s pretekármi z viacerých krajín.

Druhý deň boli preteky s hromadný štartom, kde sme behali na trati
7,5 km a strieľali sme 4 streľby.
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3. miesto

Štvrtý januárový víkend sme sa museli rozdeliť, lebo súčasne prebiehali
preteky v Osrblí aj v Kremnici.

Na druhý deň sa pretekalo klasickou technikou taktiež šesť kilometrov.
V ten deň sa k nám pridal aj Mišo a Šimon. A tiež malé deti, z ktorých
niektoré boli prvýkrát na pretekoch.
Mladší dorastenci umiestnenia:

1.kolo VIESSMANN pohár v biatlone - žiaci

1.miesto - Michal Adamov

/Napísala: Natália Mydliarová/

3.miesto - Lucas Melich
22 a 23.1.2022 sa uskutočnilo prvé kolo Viessmannovho pohára
v biatlone žiakov v Osrblí. Vo veterných podmienkach sa v rýchlostných
pretekoch žiakov C umiestnil na 1. mieste Janko Adamov.

6.miesto - Kristián Šuchtár
7.miesto - Martin Dunajský
V starších dorastencoch obsadil krásnu 2. priečku – Šimon Adamov.

Vo svojich kategóriách sa zhodne na 6. mieste umiestnili Natália
Mydliarová a Amálka Adamová.

Naši nováčikovia bežali dva kilometre klasicky a umiestnili sa na pekných
miestach.

V kategórii žiačok B bola na 6. mieste Emma Šuchtárová, na 7. mieste
Nina Jacková.

Andrej Jariabek obsadil 13. priečku Radko Zázrivý 19. Miška Sadloňová
taktiež 19. a Nina Mikušová pekné 8. miesto.

Na druhý deň sa za slnečného, ale mrazivého počasia konali preteky
v obratnosti, kde v kategórii žiakov a žiačok C skončili na 5. mieste Ján
Adamov a Natália Mydliarová.

Trať bola dosť náročná, ale zvládli to perfektne. Počasie bolo veľmi
veterné no dalo sa to vydržať. Myslím si, že máme za sebou úspešný víkend
a dúfame, že ten nasledujúci bude ešte lepší.

U žiačok A bola 6. Amálka Adamová a v kategórii žiačok B bola na
16. mieste Emma Šuchtárová.
Slovenský pohár Skalka – Kremnica
/Napísal: Martin Dunajský/

Zúčastňujeme sa rôznych pretekov organizovaných Slovenským zväzom
biatlonu, Zväzom Slovenského lyžovania aj Slovenskou Lyžiarskou
asociáciou.
Momentálne nás čakajú ešte 3 kolá Viesmann Pohára v biatlone, preteky
v Levoči, na Štrbskom Plese, v Kremnici.

Cez víkend 22. a 23.1.2022 sme sa vybrali na preteky v bežeckom
lyžovaní na Skalku v Kremnici.
Prvý deň mali preteky iba dorastenci a starší. Pretekalo sa voľnou
technikou na 6 kilometrov. V ten deň skončil 3. Lucas Melich, 7. Kristián
Šuchtár, 10. Martin Dunajský.

Pomaličky a postupne sa na pretekoch zúčastňujú aj malé deti, tak
veríme, že im to pôjde stále lepšie a lepšie.
Za KBBL TAHY Andrea Šuchtárová
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