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ZO ŽIVOTA OBCE

Tri mesiace v novom roku už máme za sebou a

testovacích dní. S radosťou odovzdávam pozdrav

chcem Vám predstaviť, čo nás čaká v najbližšej

a poďakovanie od členov testovacieho tímu pre

budúcnosti. V týchto dňoch sa rozhoduje o tom, či

Vás, milí občania za to, že svojou

naša obec dostane dotáciu z Eurofondov na

disciplinovanosťou a uvedomelosťou im

výstavbu kanalizácie na „Kokavskej ceste“. V

uľahčujete ich náročnú prácu. Vrátim sa späť ku

prípade úspechu by sme realizáciu tejto stavby

kultúrnemu domu, chcem Vás informovať, že
v týchto dňoch sa dokončuje vypracovanie
projektovej dokumentácie na zateplenie
kultúrneho domu a začneme fázu verejného
obstarávania na dodávateľa realizácie zateplenia
kultúrneho domu.
V najbližšom období na našej obecnej stránke
pribudnú dve nové veci. Je veľmi potrebné, aby
sme nezabúdali na našu históriu, a preto sme

Milí spoluobčania,

Kroniku - Pamätná kniha, ktorá zaznamenáva

ťažká, smutná, bolestivá - toto všetko sú

udalosti v Hybiach v rokoch 1927 až 1940

prívlastky, ktorými pomenovávame dnešnú
dobu. S nádejou v srdci sa všetci obraciame
na odborníkov a vedcov, kedy nám dajú
priaznivú informáciu o konci tejto pliagy,
ktorá zasiahla celý svet.
Aj preto som veľmi rád, že k Vám

uskutočnili ešte tento rok.
Keď počasie dovolí, umiestnime v parku
Ľ. Orphanidesa zvyšné lavičky a park uvedieme do
prevádzky pre verejnosť.
Pokračujeme v rekonštrukcii kultúrneho domu,

prichádzame s novým číslom nášho

aj keď práce v sále musíme prispôsobovať

časopisu. Verím, že Vám prinesie trochu

pravidelnému testovaniu obyvateľov na ochorenie

radosti a potešenia a každý si v ňom nájde to

Covid-19. Boli by sme oveľa radšej, keby ste

svoje, čo poteší dušičku, dozvie sa v ňom

vynovenú sálu kultúrneho domu prvýkrát videli

niečo nové, poprípade si zaspomína na časy

pri nejakom kultúrnom podujatí, ale keď sme

minulé.

chceli, aby testovanie bolo zabezpečené na

Teší nás, že náš spoločný časopis našiel už

úrovni, nebola iná vhodná možnosť ako kultúrny

pevné miesto vo Vašich domácnostiach a aj

previedli do elektronickej podoby. Chceme

napriek tomu, že žijeme v čase rôznych

umožniť každému, kto by si chcel v tomto

obmedzení, život v obci sa nezastavil

vzácnom dokumente zalistovať, aby to mal

a v rámci možností, na rôznych úrovniach

k dispozícií na obecnej stránke. Originál tohoto

pokračuje ďalej.

214 - stranového historického skvostu je
uchovaný v archíve v Liptovskom Mikuláši.

S príchodom jari v prírode začína nový
život a chcem vyjadriť presvedčenie, že aj

Je našim zámerom pomáhať Vám občanom

život u nás sa začne meniť k lepšiemu

urýchľovať a zjednodušovať rôzne byrokratické

a budeme mať viac dôvodov na úsmev. My

úkony, a preto sme pre Vás pripravili na našej

ľudia si začíname vážiť a uvedomovať

stránke prístup k drvivej väčšine rôznych

obyčajné a prirodzené veci niekedy až vtedy,

dokumentov, žiadostí, potvrdení, ktoré

keď o ne prichádzame.
Všetkým Vám prajem pevné zdravie.

potrebujete v každodennom živote. Všetky
dom.

dokumenty sa priebežne aktualizujú, takže

Čo sa týka testovania, dovoľte aby som znovu
poďakoval testovaciemu tímu a všetkým, ktorí sa

Karol Pavlíček, starosta obce Hybe

spolupodieľajú na úspešnom priebehu
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budete mať vždy k dispozícií aktuálnu verziu
k Vašej spokojnosti.
Karol Pavlíček, starosta obce Hybe

ZO ŽIVOTA OBCE

Separácia odpadov v obci Hybe

Dopravné okienko

Vážení spoluobčania, máme za sebou ďalší rok a chcem Vám priblížiť výsledky
separácie odpadov v našej obci. Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorým nie je
ľahostajné naše životné prostredie. Zároveň svojim prístupom ovplyvňujeme ﬁnančný
stav obce a stav ﬁnancií v našich peňaženkách.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Ešte máme pred sebou veľký kus práce, ale na výsledkoch je jasne vidieť, že väčšina

Po krátkej odmlke Vám chcem priniesť niekoľko
noviniek a zaujímavostí z oblasti cestnej dopravy
v našej obci. Pre Vašu informovanosť sme vybrali
niekoľko štatistických údajov získaných počas
núdzového stavu v mesiaci február.
Denne cez našu obec prechádza 3500 až 4000

obyvateľov si uvedomila nevyhnutnosť separácie odpadov.
V nasledujúcej tabuľke si môžete prehľadne pozrieť, ako stúpa vyseparované
množstvo plastov a skla.
Najdôležitejšia úloha, ktorá je pred nami, je znižovanie celkového vyprodukovaného
komunálneho odpadu. Taktiež je nevyhnutné, aby sme skutočne začali využívať
vozidiel.
Približne 45% vozidiel vchádza do našej obce
s rekročenou povolenou rýchlosťou.

domáce kompostoviská na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
nakoľko ten stále predstavuje vysoký podiel v našich „kuka“ nádobách.
Karol Pavlíček, starosta obce Hybe

Najvyššia rýchlosť vjazdu do našej obce bola 128
km/h, a to 15.2.2021, v čase medzi 9:00 až 9:59 zo
smeru od Východnej.
Obec Hybe v súčasnosti vedie rokovanie
s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
Republiky, ohľadom prekročenia maximálnej
povolenej miery hlučnosti v obci. Táto norma je
prekročená o 15%, čo predstavuje 10dB. Najvyššia
prípustná hodnota je 60dB, u nás bola nameraná
viac ako 70dB.
Obec Hybe sa snaží dojednať súbor opatrení, ktoré
by výrazne prispeli k zníženiu miery hlučnosti, a tým
k ochrane zdravie a zároveň ochrane majetku
občanov našej obce.
Pre Vašu informovanosť, robili sme analýzu
frekvencie prejazdu nákladnej a kamiónovej dopravy
cez našu obec. Vybrali sme náhodný deň, 17.2.2021
(streda) a cez našu obec za 24 hodín sledovania
prešlo 267 nákladných áut alebo kamiónov.
Veríme, že snaha obce o zníženie hlučnosti
a ochranu zdravia bude úspešná.
O ďalších výsledkoch Vás budeme informovať na
webovej stránke obce a v ďalšom čísle nášho
časopisu.
Bc. Adam Pavlíček
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ZŠ S MŠ HYBE

AKO PLYNIE ČAS V NAŠEJ
ŠKÔLKE

jednu pieseň aj spolu zatancovali. Urobili tak aj
napriek tomu, že boli po tak dlhej ceste veľmi
unavení.

Mesiace rýchlo utekajú a ani sme sa
nenazdali, prišiel december, počas ktorého sme
zažili veľa krásnych chvíľ, s ktorými sa chceme
podeliť..

Mesiace a roky ubiehajú a sú čoraz
vzdialenejšie, ale krásny okamih presvetľuje
celý život. A takýmto krásnym okamihom sú aj
Vianoce. Čas darovať a byť obdarovaný...

KRABICE OD TOPÁNOK?

Do krabice sme okrem
niečoho sladkého, slaného,
teplého, voňavého, mäkkého,
pre potešenie, zabalili aj kus
svojho srdiečka v podobe
milého pozdravu, či vianočnej
pohľadnice. Pre niekoho je to
totiž jediný darček, ktorý
dostane. Všetky vyzbierané
krabice boli odovzdané do
Centra sociálnych služieb Eden
v Liptovskom Hrádku a do
Domova pre seniorov Golden
Age v Liptovskej Ondrašovej.
7.12.2020 PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ
Aj tento rok deti s napätím očakávali, či ich
Mikuláš navštívi. Srdiečka detí sa silno
rozbúchali pri pohľade na veľký kôš balíčkov,
ale aj pri pohľade na jeho pomocníka,
strapatého čertíka s veľkými, červenými
rohami. Ten dobehol hneď za Mikulášom aj
s veľkým vrecom na neposlušné deti.
Keď videli mnoho mikulášskych balíčkov
pripravených v obrovskom koši, deťúrence
prekonali strach a zaspievali a zarecitovali milej
návšteve zopár piesní a básní. Mikuláškovi
a čertíkovi sa program tak zapáčil, že si na

A ktovie... možno aj dospelým, ktorí veria na
vianočné zázraky. Všetky vianočné dekorácie
sme rozdali. Obdarovali sme nimi ľudí, ktorých
máme radi.
16.12.2020 VIANOČNÝ SEN

4.12.2020 KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO
S príchodom najkrajšieho mesiaca v roku,
kedy je človek človeku bližší a chce druhému
urobiť radosť, prichádza už po tretíkrát projekt,
v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice
od topánok darčekmi pre seniorov z domovov
dôchodcov. Hlavnou myšlienkou je potešiť
niekoho, kto nečaká darček.
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
Túto otázku sme si položili aj my s našimi
deťúrencami, keď nás oslovili pani
vychovávateľky z našej základnej školy.
V priebehu týždňa sa aj naša škôlka začala plniť
krásne zabalenými škatuľami, ktorými chceli
naše deťúrence so svojimi rodičmi potešiť
niekoho, kto darček nečaká...

škriatok, ktorý plní želania malým
nezbedníkom.

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila,

Aj keď niektorí drobci vyronili aj slzičku,
nakoniec boli všetci spokojní, poďakovali
Mikulášovi a pustili ho rozdávať radosť ďalším
deťom do iných škôlok. A čert aj tento rok
odišiel od nás naprázdno, lebo my neposlušné
deti nemáme.

ak dá človek viac ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očkách jas,
tak prišla doba,
keď pre každého máme pár prívetivých viet,
tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

14.12.2020 NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ
DEKORÁCIA
Vianoce už pomaly klopú na dvere. Spájajú
sa nielen s vianočnými tradíciami, ale aj
s vianočnými dekoráciami, ktoré skrášľujú naše

príbytky, či vianočný stromček. Pre naše
deťúrence a ich šikovných rodičov sme si
pripravili vianočnú súťaž o najkrajšiu vianočnú
dekoráciu alebo niečo, čo by v nás vzbudilo
vianočnú atmosféru.
Po vyhlásení súťaže sa nám začali priestory
materskej školy plniť krásnymi, originálnymi,
vlastnoručne vyrobenými dekoráciami. Počnúc
papierovými ozdobami, vianočnými ikebanami,
nástennými dekoráciami, ale aj veľkým
dreveným stromčekom. Rozhodovanie bolo
ťažké, ale nakoniec sme sa s pani učiteľkami
zhodli na tom, že odmenené budú všetky
dielka. Odmenou pre každého bol vianočný
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Aj tento rok aj napriek prísnym
opatreniam sme sa rozhodli potešiť a obdarovať
rodičov vianočným vystúpením. Bolo to ťažšie,
ale kto hľadá, nájde spôsob ako priniesť do
rodín sen o Vianociach. A veru
sme aj spôsob našli. Pani
zástupkyňa sa podujala na
neľahkú úlohu – posunúť
VIANOČNÝ SEN do všetkých
škôlkarských rodín.
S húževnatosťou sme sa počas
prvých decembrových týždňov
vžili do svojich úloh
a pripravili sme pre rodičov
vianočné prekvapenie
v podobe vianočného
vystúpenia. Ako by vianočný
stromček nebol stromčekom
bez vianočných ozdôb, tak by
ani naše vianočné vystúpenie nemohlo byť
úspešné bez hlavných protagonistov – našich
radosť prinášajúcich detí.
Ako prvé navodili vianočnú atmosféru deti
z mravčekovej triedy vianočnou scénkou.
Postupne sa zapojili svojim tancom anjeliky
z lienkovskej triedy. Po básničkách predviedli
svoje pohybové schopnosti mravčekovia so
svojim precíteným tanečným prejavom. Básne
sa striedali s piesňami a nejednej z nás sa tisla
do očí slza radosti, hrdosti a spokojnosti, ako to
„naše deti“ zvládli.

ZŠ S MŠ HYBE
Vystúpenie sme zakončili
milými vianočnými želaniami nielen v podaní
škôlkárov, ale aj ich pani učiteliek a tety Jarky.
Tak ako sa na ozajstnú škôlkársku rodinu patrí,
lebo rodina sme my všetci. Celé vystúpenie sme
zaznamenali na kameru a prostredníctvom DVD
mali možnosť snívať náš VIANOČNÝ SEN plný
prianí aj rodičia a naši blízki.

do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí.
Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany
hojí,
kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo
stojí...

Potom sa už mohli začať najkrajšie sviatky
v roku – VIANOCE.

Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári,

NOVINKY V ŠKOLE
Chodby a schodištia našej základnej školy sú
dostatočne priestranné a keď je všade navôkol
ticho, učiteľ môže počuť svoje kroky, ktorých
zreteľná ozvena pripomína prebiehajúcu
vyučovaciu hodinu. Avšak počas prestávok by
ste kedysi márne načúvali krokom učiteľov.
Smiech a vrava našich žiakov by to nedovolila.
Čas plynie a mnohé sa zmenilo. V našich
životoch, v rodinách, v spoločnosti. Nie každá
zmena bola príjemná. Mnohé boli veľmi
bolestné. Ale v čase písania tohto článku, keď
zazvonil zvonček na prestávku, kým v jednej
časti školy bolo pusto a ticho, v druhej sa ozýval
smiech, veselý krik a dupotanie detí
v papučkách. A to bola tá najkrajšia zmena pre
nás, ktorí sme si vybrali povolanie učiteľa či
vychovávateľa. To bola uprostred týchto dní
nádej, že raz sa škola opäť naplní vašimi deťmi,
našimi žiakmi, ktorí nám veľmi chýbajú. Zdalo
by sa, že sa vo veľkej časti školy všetko zastavilo.
Ale len naoko. My zatiaľ vyhľadáme, vymýšľame,
prepisujeme, triedime, vzdelávame sa
a pripravujeme spôsoby, ako by sme zlepšili
budúce prezenčné vyučovanie na našej škole.
Pokračujeme v zapájaní žiakov do olympiád
a rôznych iných súťaží. V kontexte s cieľmi
Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie, na
odporúčanie Štátneho pedagogického ústavu
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
začíname začleňovať témy globálneho
vzdelávania do vyučovacieho procesu v rámci
predmetu občianska náuka. Je žiadúce, aby sme
intenzívnejšie uplatňovali globálnu dimenziu vo
vyučovaní, spolu so žiakmi uvažovali o vplyve
globálneho prepojenia sveta. Cieľom je
formovať u nich postoje, ktoré akceptujú
potrebu prispieť k väčšej sociálnej
spravodlivosti, interkultúrnemu dialógu,
prevencii konﬂiktov, pochopeniu trvalo
udržateľného spôsobu života a jeho aplikáciu
v reálnom živote. Najlepšou platformou pre

Vôbec sme si nepredstavovali, že po sviatkoch
sa pre nás brány MŠ neotvoria. Museli sme si na
to počkať až na 8.2.2021. Aj počas obdobia,
kedy bola MŠ zatvorená, pani učiteľky dávali na
webovú stránku našej MŠ úlohy pre deti. Deti
neváhali a spolu s rodičmi plnili úlohy
a posielali fotograﬁe ako trávia čas doma, ale
najmä toho, ako plnia úlohy.
Kolektív MŠ

globálne vzdelávanie sú univerzálne ľudské
hodnoty, solidarita a empatia, no tiež
spoznávanie, či porozumenie iným kultúram.
Žiaci by mali dostať príležitosť uvažovať o tom,
že ľudia a krajiny sveta sú čím ďalej, tým viac
prepojené v rôznych oblastiach –pri výrobe, vo
vede, umení, športe, ale aj v ochrane života
a sveta pred ekologickými katastrofami.
Globálne vzdelávanie nezahŕňa len informácie
a vedomosti o aktuálnych témach (epidémie,

migrácia, hlad, chudoba, rasizmus, klimatická
zmena) ale poskytuje príležitosť na osvojenie si
nových zručností a postojov, ktoré sú
v kvalitnom vzdelávaní detí a mládeže
považované za kľúčové. Ide najmä o schopnosť
kritického myslenia, slobodného vyjadrenia
svojho názoru či spolupráce v tíme. Našim
cieľom je postupné začleňovanie globálneho
vzdelávania do ďalších vyučovacích predmetov
v rámci prierezových tém. V súvislosti s týmto
vzdelávaním sa niekoľko našich žiakov zapojilo
do fotograﬁckej súťaže „Kráčaj udržateľne“ a my
im držíme palce.
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V októbri 2020 sa naša škola zapojila do
grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri
Nadácii Pontis s názvom: Enter pre školy 2020 –
Digitálna generácia.
Cieľom programu je
sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa
hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet
digitálnych technológií a programovania
prostredníctvom tzv. micro:bitov. Micro:bit je
vlastne mikropočítač, menší ako mobil. Ide
o najjednoduchšie programovateľné teliesko na
trhu. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry,
merať teplota, ovládať zvuk, nastaviť polievanie
kvetov či ovládať svetelnosť iných zariadení.
Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách
informatiky, ale aj na všetkých ostatných
predmetoch, pretože ich využitie je veľmi
praktické a variabilné. Podanie našej žiadosti
„S micro:bitom sa to hýbe“ bolo úspešné
a sumou 945,- Eur sme pre školu získali nielen
sady micro:bitov, ale aj možnosť vzdelávania
prostredníctvom workshopov, webinárov, rôzne
metodické pomôcky a návody, ako využiť tieto
mikropočítače a vyťažiť z nich maximum.
Chceme zmeniť prístup k vyučovaniu
informatiky, ukázať žiakom množstvo riešení pri
programovaní procesorov spolu so snímačmi
s funkciami, ktoré sa okolo nás bežne vyskytujú
v každodennom živote. Veríme, že pomocou
nového vybavenia zmeníme pohľad našich
žiakov na programovanie, ktoré môže byť
dokonca zábavné. Týmto podporíme aj ich
kritické myslenie a možnosť zažiť úspech z ich
prvých pokusov ozajstného programovania
a možno tak podnietime záujem žiakov
o štúdium programovania v budúcnosti.
V súčasnosti pred našimi plánmi stojí otázka
„kedy?“ a tak nám ostáva len dúfať, veriť,
navzájom si pomáhať a byť jeden voči druhému
zodpovední a tolerantní. Aby sa čím skôr „kedy?“
zmenilo na „teraz!“
Mgr. Zuzana Pivková, PhD.

HYBE VČERA - OSOBNOSTI

DVE HISTORICKÉ VÝROČIA
Zemianska rodina Lányi – Jakobi patrila od druhej polovice 18. storočia
medzi významné šľachtické rodiny v Liptove. Rodinný erb tvorí modrý štít so
zeleným kopcom, na ktorom stojí strieborný holub s roztiahnutými krídlami.
V nohách drží tri zlaté klasy, ktoré ozobáva. Klenotom erbu je tiež holub
s roztiahnutými krídlami s držiacimi klasmi. Prikrývadlá majú farbu zlatomodrú a strieborno – červenú. Jeden z jej členov – Andrej Lányi, mäsiar
v Hybiach a majster vozovej pošty vo Východnej, so svojou manželkou
Zuzanou rod. Bellovou, založili rodovú líniu, z ktorej viacerí jej členovia sa
významných spôsobom zapísali do dejín Slovenska. Vo februári uplynulo sto
rokov od úmrtia dvoch pozoruhodných hybských rodákov, ktorí svojou prácou
a činnosťou zviditeľnili našu obec – Anny Pivkovej, rod. Ballovej a jej bratranca
Bartolomeja Lányiho.
Prvá predsedníčka Živeny
19.storočie výrazným spôsobom zmenilo dovtedajšie sociálnospoločenské chápanie a postavenie ženy v spoločnosti. Na Slovensku sa dlho
pociťovala potreba založiť ženský spolok, ktorý by vzdelával ženy v národnom
a kresťanskom duchu. Napokon šesť rokov po založení Matice slovenskej
vznikla 4. augusta 1869 v Martine Živena, spolok slovenských žien. Jeho
prvou predsedníčkou sa stala Anna PIVKOVÁ.
Narodila sa 28.júna 1835 v Hybiach
v ro d i n e m y d l i a r s ke h o m a j s t ra
a národovca Daniela Ballu (1806-1863)
a Anny rod. Lányiovej (1811-1841). Otec
pochádzal z poprednej meštianskej
rodiny Ballovcov z Liptovského Mikuláša.
Po sobáši sa usadil v Hybiach, kde bol v r.
1839 prijatý medzi tunajších mešťanov.
Matka pochádzala zo spomínanej
zemianskej rodiny Lányiovcov
Základné vzdelanie získala Anna na
evanjelickej ľudovej škole v rodisku
a v y š š i e n a d i e v č e n s ke j š ko l e
v Liptovskom Hrádku. Ako dieťa rástla medzi hybskými remeselníckymi
a roľníckymi vrstovníkmi, ktorých otcovia tvorili prvú generáciu národne
aktívnych tunajších mešťanov. Nemala ešte ani päť rokov, keď jej vo februári
1841 zomrela matka. Otec sa druhý raz oženil s Annou Cuprovou, no
k nevlastnej matke si nevytvorila bližší vzťah, a preto vyrastala v rodine
matkinej sestry Terézie Hoffmanovej v Liptovskom Mikuláši. Po čase sa
spoznala s právnikom Petrom Koričanským z Nemeckej Ľupče a uzavreli
manželstvo. Časom sa ukázalo, že to nebolo šťastné manželstvo. Po mnohých
rodinných príkoriach ju teta Hoffmanová zobrala späť k sebe do Mikuláša.
Rozvod nešťastného manželstva sa podarilo dosiahnuť až po dlhšom čase
a manželovej smrti. Počas súdneho konania sa spoznala s turčianskym
advokátom Ambrózom Pivkom. V roku 1866 sa zaň vydala a odsťahovala do
Martina. Manžel patril k popredným národovcom, podporoval slovenské
kultúrne inštitúcie, bol signatárom Memoranda národa slovenského,
zakladateľom a právnym zástupcom Matice slovenskej.
V Martine, centre národného hnutia, priniesol život Anne Pivkovej nové
národné a spoločenské povinnosti. V 60-tych rokoch 19.storočia bola už Anna
Pivková slovenskej verejnosti známa ako žena s veľkým národným cítením,

ktorá zanietene vystupovala na národných podujatiach. Keď 4. augusta 1869
vznikol spomínaný spolok Živena, účastníci zakladajúceho zhromaždenia
Annu Pivkovú jednohlasne zvolili za predsedníčku prvého dočasného výboru
na jeden rok. O rok neskôr v auguste 1870, kedy už boli schválené stanovy,
na riadnom valnom zhromaždení bola Pivková potvrdená vo funkcii.
Pracovala horlivo a obetavo. Vedela veľmi dobre, že medzi slovenské ženy je
potrebné vniesť a zakoreniť tie túžby a snahy, ktoré hýbali Maticou
slovenskou. Riadila Živenu v časoch, keď panovala mienka, že „...žena sa má
iba o deti a domácnosť starať“. Dôkazom jej práce je aj skutočnosť, že
v nasledujúcom roku a potom každé tri roky, ju členky Živeny vždy znova
zvolili za svoju predsedníčku. V tejto funkcii nakoniec pracovala viac ako
dvadsať rokov. Veľmi sa snažila založiť v Martine dievčenskú školu, časopis
Orol (1870) publikoval jej články o potrebe výchovy a vzdelávania žien.
Zatvorenie Matice slovenskej, konﬁškácia zbierok, knižnice, bolestne zasiahli
do jej života. Napriek tomu sa snažila, aby Živena, jediný slovenský spolok,
šírila národné povedomie a udržiavala matičné myšlienky prostredníctvom
ženského hnutia. Zvlášť treba oceniť jej účasť na organizovaní augustových
slávností, ktoré sa stali stredobodom pozornosti národného života.
Začiatkom roku 1886 podľahla zákerným suchotám najmladšia,
jedenásťročná dcéra Olinka. V roku 1888 advokát Ambro Pivko získal miesto
pokladníka ﬁliálky Tatra banky v Dolnom Kubíne a celá rodina sa presťahovala
na Oravu. O rok neskôr však utrpel mozgovú príhodu a odišiel do dôchodku.
Akoby nešťastia nebolo dosť, v roku 1893 pri požiari Dolného Kubína Pivkovci
vyhoreli. S pomocou zaťa Vladimíra Makovického kúpila rodina kaštieľ
v neďalekej Jasenovej. Anna Pivková tak natrvalo opustila Martin. V tomto
čase jej v práci pomáhala Elena Maróthy – Šoltésová. Z Oravy sa jej ťažko
riadila práca spolku, preto sa v roku 1894 vzdala predsedníctva. Naďalej však
pozorne sledovala dianie v Živene. Na valnom zhromaždení spolku bola
v roku 1900 zvolená do funkcie čestnej predsedníčky. Najväčšou udalosťou
v posledných rokoch jej pôsobenia vo funkcii sa stala výstava slovenských
výšiviek v Martine v r.1887, ktorej cieľom bolo zoznámiť širokú verejnosť
s bohatstvom slovenského ľudového umenia v čase, kedy sa vyhlasovalo, že
slovenského národa v Uhorsku niet.
Po manželovej smrti v r. 1910 žila striedavo pri deťoch v Bratislave
a Ružomberku. Anna Pivková zomrela 18.februára 1921 v Bratislave.
Pochovaná bola v rodinnom hrobe v Jasenovej. Správu o jej úmrtí uverejnili
mnohé slovenské noviny a časopisy. V duchu národných tradícii pokračovali
všetky deti Anny a Ambra
Pivkovcov. Syn Ivan (1867-1939)
bol významný národnokultúrny
pracovník a bankový úradník,
dcéra Elena (1870-1948) sa
vydala za úspešného
ružomberského ﬁnančníka
Vladimíra Makovického,
najmladší syn Vladimír
(1872-1953) bol advokát, po
vzniku ČSR zastával mnohé
cirkevné
a verejné funkcie
(v decembri 1918 prvý oravský
župan, od r.1920 liptovský
župan)
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Zabudnutý minister
„Tu nebude nikdy Láni, skorej krpec roztrhaný. Štefan Tisa, Láni Berca, to
je všetko len pre čerta! Láni behá hore – dolu, čo sa naľakal Stodolu? Že mu
Berco neodolá, to je veru pravda holá.“
Terčom týchto veršov z volebnej pesničky z roku 1905 je dnes už neprávom
zabudnutý Bartolomej (Albert Juraj / Bertalan) LÁNYI, vynikajúci právnik,
cirkevný činiteľ, prouhorsky orientovaný politik, minister spravodlivosti
a poslanec uhorského snemu.
Narodil sa 21.marca 1851 v Hybiach
v rodine zemana Petra Pavla Lányiho
(1816 – 1898) a Rozálie rod. Lubyovej.
Otec zastával dlhé roky úrad
kráľovského poštmajstra, neskôr sa
stal hybským notárom a istý čas
vykonával funkciu slúžneho na
dvorskom úrade v Liptovskom Hrádku.
V mladosti zmýšľal slovensky, ale
v zrelom veku,
po zhodnotení
vtedajšej politickej situácie, už svoje deti vychovával
v duchu prouhorskej politiky.
Mladý Albert Juraj (Bartolomej) získal základné
vzdelanie na nemeckej škole v Liptovskom Hrádku.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kežmarku, v Miškolci
a v Spišskej Novej Vsi, kde v júni 1868 zmaturoval. Po
maturite študoval na právnickej akadémii
evanjelického kolégia v Prešove, kde Bol talentovaný
žiak. Jeho potomkovia dodnes uchovávajú básne
a hudobné skladby zo študentských čias. V júli 1871
zložil štátnu sudcovskú teoretickú skúšku. V r. 1872
založil v Prešove prvé maďarské noviny „Felvidéki
Lloyd“. V r.1873 zložil advokátsku skúšku. V nasledujúcich rokoch pracoval
Lányi ako advokát v Liptovskom Mikuláši (1873-1884). Bol uznávaný ako
vynikajúci právny odborník. Preto, keď v r.1870 vznikla Liptovsko –
svätomikulášska sporiteľňa, stal sa Bartolomej Lányi jej právnym poradcom.
V r.1877 založil v Mikuláši a do roku 1884 aj redigoval prvý miestny
maďarský týždenník „Tatravidéki Híradó“.
V roku 1881 sa rozhodol
kandidovať v mikulášskom okrese do uhorského
snemu. Tesne pred voľbami však Lányi odstúpil
z kandidácie, čo odôvodnil tým, že stoličné úradníctvo
proti nemu a jeho voličom zasahovalo nezákonným
spôsobom. Na jar roku 1884 bol vymenovaný za sudcu
kráľovskej súdnej stolice v Rimavskej Sobote. V tejto
dobe zastával funkciu zborového dozorcu hybského
evanjelického cirkevného zboru. Aktívne pracoval v
evanjelickej cirkvi, o čom svedčí aj vďačnosť, ktorá mu
bola udelená liptovským seniorátom za poskytnuté
právnické služby.
Ako uznávaný právny odborník nastúpil v roku 1891 na legislatívne
oddelenie ministerstva spravodlivosti (pravosúdia) do Budapešti, neskôr sa
stal jeho prednostom. Tu sa podieľal na príprave občianskeho zákonníka, na
súbornom spracovaní uhorského súkromného práva, spracoval právnické

heslá do Pallas Nagy Lexikonu. Za svoju činnosť bol ocenený Radom sv.
Štefana.
Veľký prelom v Lányiho živote nastal v roku 1905. V januári sa konali
voľby do uhorského snemu. V Liptove stáli proti sebe dvaja kandidáti – Dr.
Emil Stodola a Bartolomej Lányi. V napätej volebnej situácii vyhral Lányi
voľby tesným rozdielom o 33 hlasov a stal sa tak ablegátom – poslancom
uhorského snemu. V júni 1905 bola vymenovaná úradnícka vláda baróna
Fejerváryho. Bartolomej Lányi sa stal ministrom pravosúdia (spravodlivosti),
vymenovali ho za kráľovského tajného radcu a vyznamenali Radom železnej
koruny I. stupňa. Podľa uhorských zákonov sa v takomto prípade minister
musel podrobiť novej poslaneckej voľbe. Pre vládu sa stala kandidácia
Lányiho otázkou politickej prestíže. Lányi aj v druhej a aj v tretej užšej voľbe
opäť tesne vyhral. Pre slovensky zmýšľajúcu verejnosť v Liptove sa stal
nenávideným a hanobeným víťazom. Odhaduje sa, že Lányiho výdaje na
voľby prekročili sumu dvestotisíc predvojnových korún. Volebná situácia
v Hybiach, podobne ako v celom hornom Liptove, nebola jednoduchá. Lányi
počítal s pomocou rodiny a sympatizujúcich či kúpených voličov. V mestečku
vypukli nepokoje a demonštrácie, na ktoré bola povolaná vojenská asistencia.
Volebné kortešačky v Hybiach sa ničím neodlišovali
od použitých praktík na iných miestach. Mestečko
bolo, čo do počtu voličov, rozdelené na polovicu –
Stodola získal 113 a Lányi 116 hlasov, nehlasovalo
30. Na jar 1906 padla Fejerváryho vláda a Lányi sa
stiahol z verejného a politického života do ústrania. V
roku 1909 vydal knižne históriu tejto vlády s
vysvetlením jej politiky v danej situácii. V pamäti
najstarších Hybenov sa zachoval ako „Excelenc Lányi“,
ktorý sa hlásil k svojim hybským rodákom, napr.
chlapom múrajúcim parlament v Budapešti. Na
začiatku 20.storočia prestaval na nižnom konci rodný
dom, ktorý zväčšil o poschodie a vežičku.
V súkromnom živote zažil mnohé smutné chvíle. Trikrát
ovdovel. Prvá žena Júlia Thomannová zomrela mladá, z tohto manželstva sa
narodila dcéra Rozália „Róza –míni“ (24.4.1874 – 14.2.1941). S druhou
manželkou, Gizelou Vitálišovou, mal tri deti, aj ona však zakrátko zomrela, ako
i jediný syn Július. Takto dvojnásobný vdovec s dvoma malými dcérkami sa
tretíkrát oženil s vdovou Máriou Csillayovou, ktorá po krátkom čase zomrela.
Politické prehry, vojna a povojnové udalosti v rokoch
1918-1919 mu podlomili zdravie.
Bartolomej Lányi zomrel ako 70-ročný v Budapešti,
21.ferbruára 1921. Správu o jeho smrti priniesli
mnohé vtedajšie noviny na Slovensku. Hoci si želal byť
pochovaný v rodinnej hrobke v Hybiach, dodnes sa tak
nestalo. Jeho hrob sa nachádza na cintoríne Farkasréti
temető v Budapešti. Po otcovej smrti dcéry predali
hybský majetok. V Hybiach nakoniec zostala žiť, za
veľmi skromných podmienok, Bartolomejova sestra
Kamila Lányi, poštárka (1846–1939). Lányiho pravnuk
Márton Szluha (1935-2016) bol významný maďarský genealóg a heraldik.
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ONDREJ PAVELLA

Pokračovanie

Šiesteho decembra 1951 nastupuje teda
v Tesle do zamestnania ako vedúci
konštruktér a hneď sa pustil do práce. Prvú
úloha, ktorú si sám zadal, bola konštrukčná
príprava výrobnej dopravnej linky – pásu pre
montáž telefónnych prístrojov po vzore
Američana Henriho Forda, vybudoval
normalizačné a typizačné centrum atď. Bez
povšimnutia ale nezostáva jeho veľká
životná náplň t. j. deliť sa so študentami
o svoje vedomosti. A tak v krátkom čase už
pôsobí v závodnej školy práce ako aj
učňovskej škole.
V roku 1955 už opäť stojí pri kolíske obborného školstva, tentoraz na
Liptove, kedy je položený „ základný kameň „ stredného odborného školstva
pre elektrotechnický priemysel, kedy už spomínaný Ing. Prokša s Ondrejom
Pavellom hľadajú pre túto myšlienku riešenie. Ich predstava bola taká, že
odborné predmety by mohli vyučovať popri zamestnaní technici z Tesly.
Problém nastal však v tom, že neboli k dispozícii učebné priestory, ako aj
učitelia pre všeobecno - vzdelávacie predmety. Tu našli spojenca v osobe
Ing. Ondreja Brezinu, vtedajšieho riaditeľa lesníckej a drevárskej školy.
Poskytol priestory vo večerných hodinách, a tak sa rozbehla aj Večerná
odborná škola pre pracujúcich. Ing. Brezina sa stal riaditeľom aj takto
rozšíreného učebného zamerania. Ondrej Pavella sa podujal popri svojom
kmeňovom zamestnaní v hrádockej Tesle striedavo na výuku odborných
predmetov, ako sú technické kreslenie, mechanika, časti strojov , mechanická
technológia, náuka o materiáloch atď. Na takto vzniknutých základoch už bolo
možné ďalej úspešne stavať , a tak v roku 1961 sa zriaďuje aj denné štúdium
pre výchovu stredne technických kádrov Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, dnes známa pod názvom Združená priemyselná škola

V rokoch 1960 až 75 sa Ondrej Pavella pravidelne zúčastňoval aj
maturitných skúšok na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Ružomberku
a dokonca aj v Komárne , ako predseda maturitnej komisie . Zaznamenané je
aj jeho sporadické pôsobenie na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave, kde na
požiadanie jeho bývalého spolužiaka z bratislavských štúdií Prof.Ing. Kneppa
mával prednášky na tému „ Klimatická odolnosť výrobkov elektrotechnického
priemyslu „t.j. z oblasti, ktorou sa profesne zaoberal. Z hrádockého
pôsobenia boli jeho žiakmi z Hýb napr. páni Ján Lenko, Jaroslav Mrlian, Ján
Duriš a ďalší.
V roku 1960 Hrádocká Tesla buduje svoj pobočný závod na východnom
Slovensku v mestečku Stropkov. Aj tu bolo potrebné vychovať technické
kádre, a tak budúci Stropkovskí Tesláci sa na svoju pracovnú dráhu pripravujú
v Liptovskom Hrádku, a tak svojich žiakov má Ondrej Pavella aj na východe
Slovenska. Jeho žiakmi boli v Liptovskom Hrádku aj študenti z ďalekej
Kórejskej republiky.
Cestu za odborným vzdelaním pomáhal Ondrej Pavella získať možno aj
niekoľkým tisícom študentov. Iróniou osudu je tá skutočnosť, že táto jeho
pedagogická aktivita nebola dopriata jeho dvom synom , ktorí svoje odborné
vzdelanie získali len za cenu pobytu po internátoch ďaleko od domova.
Osobnosť Ondreja Pavellu najlepšie charakterizoval po jeho smrti
Evanjelický farár a básnik Miloslav Slávik, ktorý pôsobil v Hybiach v rokoch
1936 – 1959 po jeho smrti epitafom :
„ Nehľadal šťastie ako na tácni,
Pochvalu jedinečnú pre svoj sluch.
Drel ako otrok – no bez zásluh !“
Z rodinného archívu a osobných spomienok .

Ing. Ján P a v e l l a - syn

úplne cudziemu človeku.

BIELA KRÁSA V DUŠI
Som Hybenka. Nežijem v Hybiach, no stále vďaka svojim rodičom žijem
s Hybami a Hybenmi a ako zvyknem o sebe hovoriť, zakorenila som sa tu
hlbšie, ako by kto čakal. Aj teraz, keď píšem tieto riadky, som tu – doma
v Hybiach. Mnohí z vás ma poznajú, mnohí, tí mladší, už ani veľmi nie.
A mnohí možno práve teraz zistia, že ma poznajú, hoci o mne počuli v úplne
inej súvislosti, napríklad v tej, že som
zberateľkou starých svadobných šiat.
Zberateľstvo je zaujímavá vec, zberateľom sa
človek zrejme nerodí, ale stáva sa ním pod
vplyvom rôznych okolností, udalostí, náhod. Ani
ja som ňou nechcela byť, nebolo mojim cieľom
zbierať staré veci. No život mi to zariadil inak.
A veľký podiel na tom všetkom má moja rodina
a to, kde som vyrastala. Dnes
vám chcem
napísať o tom, akým veľkým darom je možnosť
mať rodinu a akým veľkým darom je dôvera
ľudí, ktorí dokážu darovať niečo srdcu im blízke

elektrotechnická. Mená historicky skutočných zakladateľov odborného
školstva pre elektrotechnický priemysel však história
"hrádockej
priemyslovky" Ing. Prokšu a Ondreja Pavellu žiaľ neuvádza.

Bolo mi dopriate mať to najúžasnejšie detstvo na svete.
Rodičia. Otec bol výletník, brával ma na úžasné miesta v okolí, rozprával
príbehy, ktoré tam zažíval ako malý chlapec. Keď taký príbeh počujete priamo
na mieste „činu“, nie je možné, aby vaša fantázia nepracovala na plno a vy ste
sa nepremiestňovali v čase. Mama zas prekrásne spievala recitovala, vlastne,
stále jej hlas znie pre mňa najľúbeznejšie. K tomu viedla aj mňa, precítiť
krásu slov v piesni, či v rozprávke. Jednoducho,
boli to prví ľudia, vďaka ktorým som mala
možnosť vnímať krásu zoširoka.
Starí rodičia. Som presvedčená, že pre každé
dieťa majú starí rodičia nenahraditeľné miesto
v živote. A ja som s tými mojimi mala možnosť
žiť v jednej domácnosti. Áno, miestami to bolo
náročné, ale s odstupom času to vidím ako to
najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Naučili ma totiž
vidieť životy našich predkov, cítiť akúsi silu
života v minulosti, vážiť si vec nie pre vec
samotnú, ale pre ruky, ktoré tú vec vyrobili, vážiť
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NAŠI RODÁCI

si múdrosť ľudí, ktorí nemali škôl, no dokázali si poradiť, dokázali prežiť
plnohodnotne a s láskou svoj život a zanechať po sebe hodnoty. Zažmúrim
oči a vidím sa ako malé dievčatko, čo sedí v kúte vyhriatej kuchyne, ani
nedýcha, aby ženy nezbadali, že tam
je. Stará mama totiž zorganizovala
páranie peria. Žien je u nás habadej!
Aspoň mne to tak príde. Sedia
v polkruhu, pred nimi hrniec
s perím, každá si naberá a potíšku
pára, kostonky vyhadzuje, jemné
perie vsýpa do vreca. Vždy, keď starí
rodičia ošklbali husi, nasledovala
táto pre mňa tichá a tajomná krása.
Vedela som, že po chvíľke sa ženy
rozrozprávajú. Fascinujúce príbehy,
ktorým som ani z polovice v tom veku nerozumela a nevadilo mi to. Ich
pokojné hlasy ma v tej teplej kuchyni za tmy upokojovali. Túto spomienku
dnes vnímam ako krásnu. Tu kdesi som sa naučila počúvať srdcom. Stará
mama vedela vyrobiť aj ďalšie krásne veci- háčkovala, štrikovala, vyšívala.
Spod jej pokrútených ťažkých prstov vychádzali tie najkrajšie „dekničky“ až
do posledku. Dnes, keď mi denne do zbierky prichádzajú svadobné šaty
viem, že háčkované čipky od starej mamy boli porovnateľne krásne s tými,
ktoré si ženy na šaty kupovali v obchodoch. Vlastne, vďaka starej mame
viem, ako sa o takú čipku postarať, ako s ňou narábať, ako ju vybieliť,
vyškrobiť, vytiahnúť... šaty v mojej zbierke dostávajú starej maminu
starostlivosť.
Starý otec bol krajčír, a hoci sa tomu nevenoval aktívne, videla som ho šiť
veľakrát. Rád ma za mašinu púšťal, ale najviac ma naučil tým, že mi nič
neprepáčil, každú chybičku okomentoval tak, ako to len on vedel. Zúrila
som, že mi to šitie nejde podľa jeho predstáv, no vďaka nemu som mala
možnosť získať prvé samostatné zručnosti v šití. Vďaka nemu a ....
Turčanovcom.
Tetka Turčanka. Nemôžem nespomenúť ju. Familiárne sme ju všetci
volali tetka Turčanka. Sestra mojej starej mamy, u ktorej som trávila čas,
kým som nezačala chodiť do materskej školy. U nej a jej muža, v ich
domácej krajčírskej dielni. Tetka sedávala za strojom, jeho tiché
a pravidelné bzučanie ma uspávalo, tetka dokonca občas vystihla rytmus
mašiny a zahmkala si do toho dajakú pesničku. Občas od stroja odbehla, aby
pomiešala, čo ráno hodila do hrnca, nech jej neprihorí, nevykypí, aby sme
mali čo na obed do taniera. Ja som sedávala na tabuli- veľkom krajčírskom
stole, kde s ujčekom strihávali látky, špendlili diely, či „bigľuvali“. A čo som
tam robila? Nuž, asi vás vydesím, ale ja som
sa tam prosím pekne potichu hrávala s ihlami,
špendlíkmi a niťami. Tetka mi občas odložila
handričky z odstrihnutých látok a ja som ich
akože zošívala. No najčastejšie mi strčila do
ruky heftár a nechala ma vyťahovať stehy z už
zošitej látky. To bolo pre mňa kúzlo! Niečo, čo
som deň predtým videla ako bal látky boli
odrazu po mojom zásahu s heftárom šaty!
Jasné, dnes viem, že do šiat tomu ešte čosi
chýbalo, ale zázrak to bol aj tak. No aj iné
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príťažlivé momenty z pobytu u nich si vybavujem. Napríklad čas, kedy
chodili ženy na „próby“, čiže na skúšky kostýmov a šiat. Bola to taká malá
spoločenská udalosť, kedy sa ženy aj porozprávali, poklebetili a ja som
mohla byť opäť tichým poslucháčom pútavých príbehov. Sledovala som
prácu Turčanovcov, ich kreativitu, boli nielen šičmi, ale aj návrhármi,
dizajnérmi, tetka mala vždy kopu nápadov, ako čo zlepšiť, dokrášliť, aký strih
sa ktorej ženičke hodí, či nehodí, o svojom mužovi zas sama zvykla hovoriť,
že bez neho by ani zďaleka nebola v šití taká precízna. Tvorili zohratý pár
a verte, ak by som toto všetko nezažila a nepocítila na vlastnej koži, zrejme
by som tým svadobných šatám vo svojej zbierke veľmi nerozumela
a nemala potrebu poznať ich príbeh.
A posledným, no nemenej dôležitým momentom, ktorý sa podpísal pod
moju potrebu vytvoriť ojedinelú zbierku starých svadobných šiat a zachovať
tým správy o svadobnom odievaní v minulosti, je prostredie. Viete, nikto,
kto má možnosť vyrastať v tak nádhernom kraji, nemôže byť barbarom. Aj
dnes chodím s otvorenými očami a vpíjam krásu kraja, v ktorom som mala
možnosť vyrastať a závidím sama sebe.
Dnes mám v zbierke 120 starých svadobných šiat, najstaršie sú z roku
1942. A nielen šiat, ale aj závojov,
koruniek, rukavičiek. Nie sú to len
šaty, nie sú to len veci. Sú to príbehy,
príbehy bielej krásy, príbehy neviest,
ich rodín, ale aj príbehy krajčírov.
Predstavujú veľmi osobné vyznania
lásky ku kráse, estetike, tvorivosti.
Ukazujú nám príbehy doby, v ktorej
vznikli. Vždy, keď mi nejaké nové
prídu, spomínam na všetkých, ktorí
ovplyvnili moje zberateľstvo- na starú
mamu a jej postupy pri praní čipky,
na starého otca a jeho obšívanie, na
Turčanovcov a ich krajčírke umenie,
na mamu a jej spievanie a otca, keď
v predstavách blúdim po miestach
ako po výletoch s ním.
Z Hýb mám v zbierke štvoro šiat
a všetky sú z dielne manželov
Turčanovcov. Každé jedny sú iné a dokazujú, akí boli Turčanovci tvoriví
a zruční. Niežeby som ich neprijala viac, no akosi sa mi nepošťastilo nájsť
také hybské ženičky, ktoré dodnes opatrujú svoje svadobné šatičky. Isto by
boli krásne. Všetky sú, viem to, ich krásu si nosím v duši spolu so svojimi
blízkymi a s tým, čo ma naučili vidieť, vnímať
a poznať. A viem aj to, že keď jedného dňa
skončí tento čas-nečas, urobím výstavu,
vypustím tú krásu z domu, nech poteší oko
a pohladí všetkých, ktorí ju uvidia.
Mgr. Jana Mládek Rajniaková,PhD.
etnologička; autorka a majiteľka zbierky
historických svadobných šiat
www.muzeumsvadobnýchsiat.sk

RD HYBE

70 ROKOV ZALOŽENIA JRD HYBE
Výpisky z kroniky z rokov 1951- 1960
Za prvých 10 rokov od svojho založenia dosiahlo JRD Hybe značné
výsledky. Aj naďalej pokračovali náborom a presviedčaním súkromných
roľníkov do JRD, nakoľko do konca roka 1960 sa malo utvoriť celoobecné
družstvo.
Dôležité udalosti rokov 1951 – 1960 na JRD, ako boli zaznamenané
v kronike:
1951 – založený sad - vysadenie ovocných stromkov pod Chromštek,
30 jabloní, 30 hrušiek, 25 čerešní, 25 višní
1952- naplánované stavby: 1. Odchovňa ml. dobytka, 2. Výkrm ošípaných
a pôrodnica, 3. Ovčín pre 500 ks oviec, 4. Hydináreň, 5. Včelín, 6. Ku každej
maštali hnojisko a jamu na moč, 7. 2 silážne jamy, 8. Elektrická prípojka na
Ondráške.
Prišlo nariadenie, že ani jeden člen družstva nemôže dostať potravinové
lístky na mäso a múku. JRD ešte nebolo tak zásobené, preto písalo žiadosť
o výnimku. Výnimka udelená nebola, preto veľa členov dalo z JRD odhlášku
a družstvo ich muselo prepustiť.

1953 – po skončení jarných prác prišla ďalšia skúška – mena peňazí,
majetok JRD bol prehodnotený na novú menu 5 : 1, hotovosť v pokladni sa
prepočítala 50 : 1
1954 – plán postavi ť 1 maštaľ pre HD, 1 ošipáreň – dokončiť, postaviť
2 kuríny, 1 ovčiene a, vodovod v Šmítkeni. Kúpilo sa jedno nákladné auto
ERENKA za 30000,-Kčs, vyradené od vojenskej správy. Ďalej JRD malo
5 konských sejačiek, 4 elektrické motory, 4 vyorávače zemiakov, 1 šrotovník, 1
dojacie zariadenie, 6 konských povozov na železných osách. JRD dobudovalo
vodovod vo dvore Šmítkeň, dokončilo ovčín pre 300 ks oviec.
1955 – JRD začalo prvý krát silážovať, nakoľko v priebehu roka bola
vybudovaná silážna jama o kapacite 200 m3. Silážovali sa jarné miešanky.
Porezaná hmota padala do silážnej jamy a tam ju ženy tlačili nohami.
Povyberané na to bolo 8 žien. Porezanú hmotu polievali kyselinou
mravenčou. Podarilo sa túto silážnu jamu naplniť za 10 dní. Potom navrch
navozili slamy a obsypali zemou.

V tomto roku bola na JRD poľnohospodárska škola , ako pobočka
z Ráztok. Žiakov bolo 24, pre ktorých JRD zriadilo kuchyňu, ale stravovali sa
tam aj niektorí členovia a zamestnanci. Celodenná strava v tejto kuchyni stála
11,20 Kčs. Kuchyňa a jedáleň bola u Chrobákov, trieda bola v starej katolíckej

škole a internát v bývalom súkromnom dome u Debnárov,
1957 JRD rozšírilo pridruženú výrobu o zámočnícku a stolársku dielňu,
prevádzalo sa tiež maliarstvo a natieračstvo, v decembri dostalo JRD
2 nákladné autá CANADA prevodom majetku z Košíc
1959 – po prvýkrát bolo odhlasované vyplácanie rodinných prídavkov po
50,- Kčs mesačne, vyplácať od 1.1.1959 za podmienky odpracovania 21 dní
v mesiaci. V tom istom roku bol zriadený družstevný klub – za vedúceho bol
poverený Janko Žiška z Manglu. Klub riadil kultúrny život na JRD a vydával
družstevné normy.
Bolo prijaté usmernenie, že žiaden člen nesmie ísť na svoje záhumienko
kopať zemiaky do 21. Septembra, ale musí pomáhať ešte pri hrabaní mládze
a pri mlatbe. Po tomto termíne sa poskytnú členom všetky mechanizačné
prostriedky na vykopávku zemiakov posledný týždeň v septembri.
- koncom roku prešli poľnohospodárske stroje ako aj traktory z STS na JRD,
ktoré muselo tieto stroje zakúpiť. S týmito traktormi JRD prebralo aj
traktoristov a mechanizátora
Pri inventúre v decembri prebehla generálna inventúra majetku, pričom
sa museli všetky stroje a inventár očíslovať inventúrnymi číslami, lebo od
1.1.1960 JRD prejde na nové prepisové účtovníctvo.
Výsledky JRD po 10 rokoch od založenia:
- členov pracujúcich na JRD 306, HD 883 ks, z toho kráv 350 ks, ošípaných
338 – z toho prasníc 44 ks, oviec 373 ks, hydiny 1200 ks – z toho sliepok 800
ks, koní 40 ks,
- výmera pôdy 2755 ha, z toho ornej 763 ha, dojivosť na 1 kravu 1602
litrov
Predsedovia JRD – roky 1950 -1960
1950 –1951- Peter Rajniak , 43 ročný , vyučený krajčír
1952 – 1957 Ján Marušiak – Inten, 52 ročný, roľník
1957 – 1959 Daniel Zuskin , 34 ročný
1960 Karol Hopko –zvolený po vzdaní sa Daniela Zuskina zo zdravotných
dôvodoy.
Anna Rajniaková
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UPS HYBE - JDS V HYBIACH
POĽOVNÍCI V ZIME
V zime sa nemení len kalendárny rok, ale aj ten poľovnícky. Pomaly
končíme s lovom, ktorý má predovšetkým selektívny a regulačný význam.
V neposlednom rade má lov tiež ochranný účel. Vďaka lovu sa chránia
predovšetkým lesné kultúry, ale aj poľnohospodárske plodiny. Zima nie je
nehostinným časom len pre ľudí, ale aj pre zver. Práve počas obdobia zimy
meníme zbrane za vidly. V tomto čase núdze sa snažíme pomôcť zveri, ako sa
len dá. Už dlhé roky sa držíme a konáme podľa hlavnej myšlienky
poľovníctva: „Zver musíš najprv chrániť a až potom loviť“. V týchto pohnutých
časoch, kedy sa mestá vyprázdnili a príroda sa zaľudnila, platí myšlienka
poľovníctva dvojnásobne. Práve preto apelujem na všetkých, aby sa počas
prechádzok v prírode pohybovali tak, ako sa to v prírode má, a to v čo
najväčšej tichosti. Je nesmierne dôležité, aby sa ľudia pohybovali len po
cestách a lúkach. V týchto miestach je najmenší predpoklad stretu s lesnou
zverou, ktorá práve v tomto období, keď samice čakajú nové potomstvo,
potrebuje pokoj. O chvíľu zima pominie a príde jar. Dúfam, že so zimou odíde
aj súčasný stav a všetko sa vráti do starých koľají.
Ján Pivko – poľovný hospodár

ČAS LETÍ...
Čas letí a my spomíname na dvadsať rokov od založenia Jednoty
dôchodcov v Hybiach.
Spomíname na začiatky, na prípravu klubu, na
prvých členov, na výlety autobusom za poznávaním krás Slovenska, na
opekačky a varenie gulášu pod Peklom. Spomíname na tradičnú vianočnú
kapustnicu v jedálni, na posedenia s ľuďmi, ktorí nám pomáhali. Spomíname
na posedenia v klube, na prípravu šalátov, na vianočné dekorácie, na ľovanie
vajíčok, na pečenie šišiek a hybskej baby, ale aj na vôňu a smrad, ktorý sa
niesol chodbami obecného úradu. Spomíname na stretávanie seniorov na

obci pri spomienke na MDŽ, na úctu starších, na richtárske dni a varenie
lohazy, na predvianočné stretnutia pred KD.Spomíname na vystúpenia detí
z MŠ, na darčeky, ale aj programy detí ZŠ, na stretnutia dôchodcov na
tvorivých dielňach.
Tých spomienok je veľmi veľa, oživujeme si ich listovaním kroniky, albumu.
Pri týchto spomienkach sa zastavím a poďakujem za pomoc OU, UPS, RD a aj
ľuďom, ktorí vždy ochotne prispeli troškou do mlyna.
Verím, že obloha bude bez mrakov, že budeme voľne dýchať a znova sa
stretneme v klube, na prechádzke, v KD, bez testovania a nebudeme
spomínať, ale žiť, lebo " čas letí jak vtáci nedozerní..."
DP
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EC AV HYBE

POTREBUJEME BOŽIU POMOC
Drahí spoluobčania, bratia a sestry. Prešiel rok, odkedy sa súčasťou našich
životov stal vírus - Covid 19. A taktiež prešiel rok a máme tu znova pôstne
obdobie. Čo majú tieto dve veci spoločné? Vírus aj pôst nás upozorňujú na
náš egocentrizmus, napomínajú nás, že sa nemôžeme spoliehať iba na seba.
Či už ide o náš telesný alebo duchovný život, ani jeden nemôžeme riadiť.
Dokážeme ovplyvniť kam bude náš život smerovať, ale nedokážeme sa sami
uzdraviť. Tak ako sa nevieme sami zbaviť koronavírusu, potrebujeme lieky,
očkovanie, starostlivosť. Presne tak isto nedokážeme sami bojovať ani s našim
hriechom. Potrebujeme Božiu
pomoc. Presne túto pomoc
nám Boh ponúka skrze svojho
syna, Pána Ježiša Krista. On
nás zachránil od našich
hriechov ako lekár
a záchranca, na Veľký piatok,
na dreve kríža.
Nikto z nás nevie ako to
s nami bude tento rok. Mnohí
sú chorí, mnohí majú zdravotné alebo ﬁnančné problémy. Mnohí žiaľ prišli
o svojich najbližších. Mnohých prežitý rok priviedol k pokore a prehodnoteniu
svojho života. Tu by som vás chcel poprosiť o zodpovednosť. O to, aby sme
mysleli na ľudí okolo nás. Neverme konšpiráciám, počúvajme odborníkov.
Buďme empatickí a tolerantní. Dodržujme opatrenia a prispejeme tak
k zlepšeniu situácie.
Ťažko sa mi hľadajú slová útechy. Niekedy slová nestačia. Chcel by som
napísať, že bude dobre, ale ja neviem ako bude. Jedno však viem. Je tu
Niekto, kto to vie. V Biblii je napísané: “Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám
s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu:
dať vám budúcnosť a nádej.” Izaiáš 29,11

Boh nám cez Pána Ježiša Krista, cez Jeho vzkriesenie ukázal, že smrťou
život nekončí. Boh nám chce dať budúcnosť a nádej. Nádej, že aj keď nám je
ťažko, keď prežívame trápenie a starosti, keď umierajú naši najbližší, On to
drží pevne vo svojich rukách a raz sa všetci stretneme v Božom kráľovstve. Tam
už nebude žiadne trápenie.
Ako sa hovorí: “doba je zlá.” A zažívame to aj v našom cirkevnom zbore.
Ľudia sú chorí, utrápení, bezmocní. Nemôžeme sa stretávať v kostole. Ale aj
napriek týmto obmedzeniam môžete duchovne načerpať novú silu. Aj náš
zbor ponúka ONLINE možnosť zúčastniť sa nedeľných pobožností, biblických
hodín, stretnutí mužov, detskej besiedky, dorastu a mládeže. Všetky prenosy
môžete sledovať na našom
YOUTUBE kanáli ECAV Hybe.
Aktuality a informácie
zdieľame cez našu
internetovú stránku: https://
hybe.ecavlos.sk/.
A samozrejme nás nájdete aj
na Facebooku, pod názvom
ECAV Hybe.
Je tu aj možnosť rozhovoru
a modlitieb po nedeľných
pobožnostiach. Vždy po ich ukončení sú pod videom a na našej internetovej
stránke uvedené telefónne čísla, na ktoré môžete volať. Sme tu pre vás. Ak sa
chcete porozprávať, potrebujete pomoc alebo sa modliť, budeme radi, keď
vás budeme počuť.
Prajem nám všetkým, nech nás Boh pokoja a lásky chráni od všetkého
zlého a nech nám udelí hojnosť svojej milosti a požehnania.
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Ing. Miloš Tarageľ, dozorca CZ ECAV Hybe

RKC HYBE

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré...(Rim 8:28)
......a preto sme sa my- mamky
detí, pripravujúcich sa na prvé
sväté prijímanie (pod odborným
dohľadom nášho pána farára
F. Kočibala) rozhodli, že využijeme
Messenger, ako prostriedok
pôsobenia na duchovný rast
našich detí.
V novembri sme sa zamerali
na 10 Božích prikázaní. Pomohol
nám s nimi aj animovaný seriál 10
Božích prikázaní pre deti, či
Rozprávky anjelika Petríka (zdroj
Yo u Tu b e ) . D e t i d o s t á v a l i
nepovinné úlohy - vždy na iné
prikázanie, aby sa ich naučili
dodržiavať v bežnom živote.
Pred Vianocami sme sa
snažili s deťmi hlbšie prežívať adventné obdobie. Sprevádzala nás ním kniha
od Ann Voskampovej Odkrývanie najväčšieho daru. Deti si vyrobili Jesseho

OZ V POHYBE
Tak ako všetkých ľudí, aj nás Covid 19 obmedzil v možnosti usporiadať
spoločné podujatia aktívneho pohybu väčších skupín ľudí v prírode.
S poľutovaním musíme len konštatovať, že počas platnosti obmedzujúcich
opatrení ÚVZ nebudeme môcť usporiadať už
tradičné podujatia: „Privítanie nového roka na
Zadnej“, „Polárna expedícia“ v zime, „Varenie
lohaze na Krivánke“ v lete.
V čase platnosti Núdzového stavu veľká časť
členov LO a OZ V POHYBE pokračovala vo
zveľaďovaní majetku telovýchovnej jednoty, keď
sme podopreli strechu, v októbri sme pri
lyžiarskej budove vybudovali prístrešok na
palivové drevo a na poschodí pri oprave
elektroinštalá-cie, svietidiel, oprave omietok, SDK
stropov, maľovaní a vo februári na oprave poteru

strom (symbolizoval rodokmeň Ježiša Krista) a každý deň si naň pripevnili
ozdobu so symbolom z príbehu, ktorý si v ten deň, spolu s rodičmi, prečítali príbehy neprekonateľnej, nezastaviteľnej a nehynúcej Lásky. Škoda, že sme sa
na Vianoce nemohli spoločne stretnúť v kostole, doniesť pred oltár vyzdobené
Jesseho stromčeky a tam si "rozbaliť" najväčší Dar. Vďaka Bohu, sme ho
dostali aj napriek zákazu slávenia spoločných bohoslužieb.
Príležitostne si na
n a š u m e ss e n g e ro v ú
skupinku posielame
duchovné povzbudenia
v podobe citátov zo
Svätého písma,
zamyslenia, úmysly
modlitieb a dobroprajné
slová.
V tomto pôstnom
období sme si vybrali
aktivitu ,,Pôstny kvietok".
Deťom sme rozdali pracovný list, na ňom sú napísané rôzne príležitosti, ako
sa môžu zriekať niektorých - o čas oberajúcich aktivít (PC, TV) a naučiť sa
ušetrený čas venovať Bohu, pomoci rodičom, rozvíjaniu svojich talentov,
odstraňovaniu zlozvykov.
Každý piatok sa v rovnakom čase o 17:30 vo svojich domácnostiach,
stíšime pri modlitbe krížovej cesty a učíme deti rozjímať o utrpení a smrti
Pána Ježiša.
Vyzerá to tak, že ako Vianoce, tak i veľkonočné sviatky nebudeme môcť
spoločne sláviť v kostole, ale pri TV obrazovkách a budeme vďační aj za to, že
nám priamy prenos sprostredkuje, ako každú nedeľu, náš pán farár. Taktiež, či
už budú môcť naše deti tohto roku pristúpiť k 1. svätému prijímaniu, alebo
nie...je to Božia vôľa, ktorú pokorne prijmeme....
a každopádne...budeme PRIPRAVENÍ!!!
Katka Jariabeková

a kladení laminátovej podlahovej krytiny.
Takto môžeme konštatovať, že v lyžiarskej budove sme vyriešili
vykurovanie a veľkú miestnosť na poschodí sme celkom slušne pripravili pre
organizovanie športových podujatí, rodinných stretnutí a iných súkromných
aktivít pre občanov obce.
Nevieme, ako sa situácia bude vyvíjať v nasledujúcom priebehu roka, ale
ak bude Núdzový stav uvoľnený, tak by sme chceli
v našom chotári na jar zorganizovať brigády na
čistení Hybice a odstraňovaní neporiadku jeho
ďalších častiach. Tiež sa chystáme okolo
najfrekventovanejších turistických a cyklotrás
vybudovať sedenia. Poteší nás, keď Vás
v obecnom rozhlase budeme informovať o týchto
našich aktivitách a spoločne nám pri tomto
snažení budete ochotní pomáhať. Chceme sa
v čistej prírode cítiť príjemne.
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Ing. Ján Žiška

DHZ HYBE
ŠATNÍK HASIČA
JAR – LETO – JESEŇ – ZIMA – POHREB – SVADBA – POŽIAR – BRIGÁDA

V každom spolku, či oﬁciálnom, či nie, platí staré overené pravidlo, že
podobnosť zbližuje. Podobnosťou myslím v tomto prípade rovnaké oblečenie,
rovnošatu. Tak ako v škole zmaže ekonomické či spoločenské rozdiely školská
rovnošata a sú si všetci rovní, platí to aj inde. Deti v našom klube bežeckého
lyžovania, teraz už biatlonisti, sú tiež určite a právom hrdí, keď sa na svahu
dajú na prvý pohľad identiﬁkovať a každému je jasné, že Hybenia sú tu.
Toto isté platí aj u nás dobrovoľných hasičov. Máme to však pestrejšie,
nakoľko život a poslanie hasiča so sebou prináša rôzne náplne a situácie.
Najbežnejšie používame pracovnú rovnošatu alebo montérky. Skratka na
označenie tejto rovnošaty je PSII UBO – hasičský pracovný komplet. Je určený
pre bežný výkon práce na hasičskej stanici. Rovnošata sa skladá z bundy,
nohavíc, pracovných topánok a šiltovky /prípadne plášťa do dažďa
a gumákov/. Nosí sa k nej polokošeľa alebo tričko s krátkym/dlhým rukávom.
Bunda je do pása, zapínanie na zips + krycia léga s vreckom. Má menovku na
suchý zips nad ľavým vreckom, hodnosť nad pravým vreckom.
Aby sme sa poznali a bolo nás vidno, sú na bunde aj nohaviciach reﬂexné
pásiky a na chrbte reﬂexný nápis HASIČI a prípadne aj názov obce. UBO /ako
ho familiárne nazývame/ má pánsku a aj dámsku verziu. Používame ho
taktiež na rôzne iné akcie, napríklad je povinným oblekom na rôznych
previerkach pripravenosti, školeniach, či súťažiach. Je tmavomodrej farby so
žltými reﬂexnými prvkami. Nosí sa k nemu šiltovka/lodička. Obúvajú sa
pracovné topánky.

Najdôležitejším poslaním hasiča je hasenie požiarov a záchrana majetku
a životov. Pri tejto práci už musí byť hasič poriadne vybavený, aby mu nehrozil
úraz v dôsledku vysokej teploty, alebo nízkej a ďalších nástrah situácie. Na
tento účel sa používajú zásahové obleky. Delia sa na ťažké a ľahké podľa toho,
na akú činnosť sa používajú. Napríklad pri požiari domu sa používa ťažký
oblek, ale pri požiari lesa ľahký, kvôli lepšej pohyblivosti. Pozostáva z nohavíc
na traky, kabáta, rukavíc, zásahových topánok a zásahovej prilby so štítom.
Oblek je vyrobený zo špeciálnych tkanív, ktoré vedia odolávať sálavému teplu
(ťažký oblek cca 600 °C), sú nepremokavé, zahrejú, majú tak isto množstvo
reﬂexných prvkov /pri zásahu je veľmi dôležité, aby sa hasiči vzájomne videli
aj po tme/. Prilba a rukavice sú neodmysliteľnou súčasťou zásahového
obleku.
Prilba má tiež odolnosť proti teplu, špeciálny štít a špeciálne prekrytie krku
– zátylkom /aby hasičom nepopadali iskry za chrbát/. Pod prilbu sa nosí ohňuodolná kukla /prilba je celofosforová, aby svietila v tme/. Štandardná farba
obleku je tmavomodrá so žltými reﬂexnými prvkami. Prilba je žltá, červenú
nosí iba veliteľ zásahu. Na prilby sa dajú namontovať lampáše. Kabát má
veľké vrecko na vysielačku.
Obuté musia byť vysoké zásahové topánky, ktoré odolávajú teplu aj
elektrickému prúdu. Cena obleku sa pohybuje od 500 do 1000€, zásahová
obuv 250€, prilba 200€, rukavice 80€. Celý ťažký zásahový oblek váži od 19
do 23kg. Profesionálni hasiči používajú tiež špeciálne protichemické
zásahové obleky.

Pracovný oblek PSII UBO – pánske

Ľahký zásahový oblek

Ťažký zásahový oblek

Pracovný oblek PSII UBO – dámske
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DHZ HYBE
Špeciﬁcké znaky rovnošaty sú: 1. odznak na čiapku so znakom DPO SR,
2. rukávové (košeľové) znaky, rozlišovacie označenie, domovenky
a rozlišovacie znaky používané DHZ, 3. označenie hmotnosti DPO SR,
4. rovnošatové gombíky s hasičskými symbolmi.
Zdroj : Prílohy k Rovnošatovému predpisu DPO SR, Rovnošatový predpis
DPO SR

Ľahký zásahový oblek + pláštenka do dažďa

Na špeciálne udalosti, akými sú oslavy štátnych sviatkov, významných dní
a pamätných dní SR, slávnostné zhromaždenia, udeľovanie vyznamenaní
jednotlivcov, oﬁciálne pietne akty, divadelné predstavenia, koncerty, prijatie
prezidenta SR, predsedu vlády SR, ministra vnútra a iných významných
predstaviteľov, účasť na svadbách, pohreboch, plesoch a iných spoločenských
príležitostiach, výročia, oslavy, formálne akcie v obci, svadby či pohreby,
musia byť hasiči patrične ustrojení. Tu vyťahujeme zo skrine vychádzkovú
rovnošatu, resp. uniformu. Skladá sa zo saka, nohavíc/sukne, košele, viazanky,
klobúka/čiapky a vychádzkovej obuvi – topánky/lodičky. Vychádzková
rovnošata sa nosí s bielou košeľou a s viazankou tmavomodrej farby /môže
byť pripevnená predpísanou sponou tesne pred tretím gombíkom/ s vyšitým
znakom DPO SR. K služobnej rovnošate sa môže nosiť dáždnik čiernej alebo
tmavomodrej farby. Nosí sa vždy s pokrývkou hlavy – u žien je to dámsky
klobúk a u mužov čiapka so šiltom (brigadírka). V budovách sa pokrývka hlavy
nosí v ľavej ruke odznakom dopredu. K vychádzkovej rovnošate sa môže tiež
nosiť čiapka – lodička, umiestnená na hlave tak, že spodný okraj je vo
vzdialenosti 2 prstov od koreňa nosa alebo pri nepriaznivých poveternostných
podmienkach (nízkych teplotách) zimná kožušinová čiapka – ušianka. Ženy
môžu k vychádzkovej rovnošate namiesto nohavíc nosiť sukňu. Dolný okraj
sukne musí byť v strede kolien. Ako obuv sa používajú u mužov poltopánky
čiernej farby bez výrazných ozdôb a vzorov, s uzavretou špicou a pätou. Ženy
nosia lodičky s pančuchami telovej farby bez ozdôb a vzorov (v letnom období
sa pančuchy nosiť nemusia). Obuv pre ženy musí byť čiernej farby bez vzorov
a ozdôb, s uzavretou špicou a pätou s maximálnou výškou opätka 6 cm.
V zimných mesiacoch sa môžu nosiť dámske čierne čižmy (pod kolená).
K uniforme sa môže nosiť pulóver alebo vesta tmavomodrej farby. Tak isto
služobný kabát, zimný kabát, zimný dlhý kabát, bunda, plášť do dažďa alebo
zimný plášť a rukavice čiernej farby. Páska aj dámska košeľa, na ktorej sú
umiestnené náplecníky sa nosí zasunutá v nohaviciach alebo sukni.
Vyznamenania alebo stužky sa nosia na uniforme nad ľavým náprsným
vreckom. Čestné odznaky, odznaky odbornosti a výkonnostné triedy nad
pravým vreckom. Pri slávnostných príležitostiach sa môžu na uniforme nosiť
vyznamenania v skutočnej podobe. Pri bežnom styku iba stužky. Viac
o vyznamenaniach a hodnostiach sa dočítate v ďalšom článku. Na saku sa
nachádzajú výložky s hodnosťou, napravo v úrovni pŕs vyznamenania
a menovka. Výložky sú aj na košeli. Na pravom ramene je nášivka so
slovenským znakom. Na čiapke alebo klobúku je odznak. Nezavedené súčasti,
s výnimkou spodnej bielizne, sa nesmú používať. Taktiež je zakázané
vykonávať akokoľvek konštrukčné zásahy do výstrojných súčastí. Tak isto nosiť
uniformu spôsobom, ktorý znižuje vážnosť rovnošaty, či kombinovať ju s iným
oblečením. Pri hromadných akciách je dôležité, aby bola zachovaná zásada
jednotnej úpravy rovnošaty.

VYCHÁDZKOVÁ / SLUŽOBNÁ ROVNOŠATA /UNIFORMA / - dámska a pánska varianta

Na čisto súťažné účely máme športové dresy. Dizajn majú všetky súťažné
družstvá jednotlivých DHZ vlastný. Dres pozostáva z trička s dlhým rukávom,
legín, športovej prilby, športových topánok a ľahkého opasku. Máme svoje
vlastné logo, ktoré nám vytvoril Ing. Michal Melich, šikovný graﬁk. Používame
ho hlavne na súťažiach – je na drese a aj na súťažnej mašine. Pri drese je
dôležité, aby sa v ňom čo najlepšie pohybovalo, keďže hasičský šport sa
podobá behu cez prekážky, šprintu a dakedy aj gymnastike
akrobatickej.
Platí pravidlo, že musia byť zakryté lakte, kolená aj členky. Ako obuv sú
prípustné športové tenisky alebo tretry s oceľovými hrotmi.
Náklady spojené s hradením všetkého oblečenia sú poväčšine zo štátneho
rozpočtu, ktoré k nám prichádzajú vo forme dotácií podľa toho, v akej skupine
sa nachádzame. Tak isto nám pomáha obec a v neposlednom rade aj my sami
(ﬁnancie z brigád, plesov). DHZ Hybe je zaradený k dobrovoľným požiarnym
zborom v B kategórii. Veríme, že menované oblečenie budeme môcť
vytiahnuť zo skrine už čoskoro a na iných, ako záchranných akciách. Všetkým
želáme veľa síl v tomto ťažkom období.

Súťažný dres – muži Hybe

Ing.arch. TATIANA PETRULOVÁ
Súťažný dres – ženy Hybe
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HYBE VČERA

Zaprášenými /i zasneženými/ topánkami
5. časť
Súčasná pandémia síce „zrušila“ obľúbené podujatie „ Polárna expedícia
2021“ , ale nemohla vymazať spomienky na tie predchádzajúce.
Pri príležitosti Polárnej expedície
2019-II OZ Hybe v pohybe
spomenul som si na detské roky
a patrične vystrojený, vydal som sa
na túto expedíciu. Aby boli
spomienky dokonalé, zvolil som
model Retro, vzor 66. Pre neskôr
narodených uvediem stručný opis
ustrojenia a výstroja: Lyže boli
zásadne drevené a prevládala
značka Suľov a Artis, obe Made in
Czechoslovakia. Tie „bežecké“ mali viazanie na strunku, ktorá pritláčala špičku

topánky do prednej časti viazania. Palice boli z mladej liesky, neskôr
z bambusu a mali proti zaboreniu do
snehu veľké kolieska upevnené tenkými
remienkami. Lyže sa voskovali odporne
lepivým voskom Klister podľa hesla –
„Mistr maže Klistr“. Nám, zo sociálne
slabšieho prostredia, musela stačiť
vosková sviečka. Topánky boli skôr
„poltopánky“, lebo vtedy sa malo za to,
že noha a členok má byť voľná.
Oblečenie tvorili hrubé tepláky, na
ktorých boli pod kolená natiahnuté
vlnené podkolienky. Zásadne sa nosila
ﬂanelová košeľa a na nej z ovčej vlny

pletený sveter. Na vrchu bola premokavá bunda. Zdôrazňujem, že premokavá
bunda, lebo socialistický textilný priemysel v tej dobe nedokázal ešte tento
problém vyriešiť. Neodmysliteľným „estetickým“ doplnkom bol károvaný
farebný šál, ktorý musel frajersky vytŕčať z bundy, prípadne viať za lyžiarom.
Na rukách mal náš lyžiar doma štrikované rukavice s jedným palcom, tzv.
palčiaky. Osobitnú pozornosť je treba venovať pokrývke hlavy. Táto časť
oblečenia poznala niekoľko variant- od robotníckej baretky, cez ušianku,
baranicu starého otca až po neskoršiu „budajku“. Lyžiar nosil vždy so sebou
starý „rubzák“ zaviazaný špagátom, alebo drôtom. V rubzáku sa nosili kapce
na preobutie, nožík, kúsok chleba a slaniny a ťapka slivovice.
Presne takto vystrojený som sa dňa 9.2.2019 zúčastnil lyžiarskeho
pochodu. Prejdem bez vážnejšieho povšimnutia otázku jednej slečny na trati(
hotovej Miss podujatia!) : „Ujček, a vy kde idete taký vyparádený?“ a budem
sa venovať iným veciam. V zmysle inovovaného hesla klasika, že nie je
víťazom ten, kto príde prvý, ale ten , čo na trati strávi najviac času, považujem
sa neskromne za víťaza tohto pochodu, lebo som bol na trati bezkonkurenčne
najdlhšie. Keď som preťal cieľovú pásku bola moja rýchlosť zrejme taká
vysoká, že nebolo v možnostiach súčasnej modernej techniky urobiť cieľovú
fotograﬁu. Neprajníci síce tvrdia, že to bolo preto, že všetci už boli zbalení na
odchod, ale mne to nevadí. Len ma to utvrdilo v tom, že nikto nebol na trati
dlhšie ako ja!
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S úsmevom - Športu zdar a
bežkovaniu zvlášť,

Milan Kubinský

TJ TATRAN HYBE

PEVNE VERÍME, ŽE FUTBALOVÚ SEZÓNU
2020/2021 DOKONČÍME
Vážení spoluobčania a futbaloví fanúšikovia. Zakrátko prichádza jar a s ňou
by mal prísť aj začiatok druhej polovice futbalovej sezóny. Aj napriek veľmi
dobre rozohranej jesennej časti futbalovej sezóny našich družstiev môžeme
iba skonštatovať, že začiatok jarnej časti súťaže je ale v nedohľadne. Opatrenia
vlády vzhľadom na celosvetovú situáciu s COVID-19 neprinášajú priaznivé
výsledky, čiže športové aktivity klubov sú stále pozastavené. Po predbežných
informáciách z LFZ sú ale vyvíjané všetky aktivity, aby sa mohla futbalová
sezóna ukončiť za určitých podmienok aj napriek neodohraniu všetkých
zápasov z jarnej časti. Bolo by veľmi smutné, keby sa jarná časť sezóny
nemohla odohrať aj so zmeneným počtom zápasov, pretože by to viedlo k
anulovaniu všetkých výsledkov a tým akoby k zmazaniu celej sezóny v rokoch
2020 / 2021. Všetci veríme, že k tomu nedôjde.
A teraz trošku na veselšiu tému. Možno ste niektorí zaregistrovali, že
internetová stránka futbalového oddielu trošku ožila a to aj vďaka
zachovaným kronikám FO TATRAN HYBE od vzniku roku 1924.

Aj vďaka týmto kronikám sú informácie o klube postupne spracovávané
a tu Vám ponúkam doslovný prepis jednej zo zdokumentovaných akcií.
“Sobota 11.8.1962 sa zapíše do dejín Hybského futbalu ako pamätný
deň. Telovýchovná jednota Družstevník Hybe nadväzuje družbu s účastníkom
1. triedy Družstevník Koš. Naši milí hostia prichádzajú do Hýb už pred 15.00
hod a na námestí je ich prvá zastávka, kde sa hneď pripravuje dychová hudba,

aby mohla začať svoj program. Pár úderov do bubna a tóny dychovky sa
rozliehajú po celých Hybiach. Presne 15:45 vychádzajú naši hráči v žltých
dresoch s hosťujúcimi hráčmi v bielych dresoch (dočasné šatne boli pod
kultúrnym domom). Spolu sa zhromažďujú, aby sa tak spoločne dole dedinou
odobrali pod taktovkou dychovej hudby na futbalové ihrisko TJ Družstevník
Hybe k odohratiu priateľského zápasu. Hráči vybiehajú na ihrisko a pomaly sa
rozcvičujú. Presne o 17.00 obe mužstvá pod vedením rozhodcu Čupku
z Važca nastupujú na stred ihriska, kde sa vzájomne zdravia a kapitán nášho
mužstva Jaro Mrlian odovzdáva kapitánovi hosťujúceho mužstva vlajku TJ
Družstevník Hybe. Prvý hvizd rozhodcu a priateľské futbalové stretnutie je
zahájené. V prvých minútach hostia produkujú veľmi rýchly a technický futbal.
Asi po 25 minútach vedú 3:0. Naši chlapci sú nedeprimovaní a postupne sa
rozohrávajú. Hra sa vyrovnáva. Do polčasu však iba znižujeme gólom Miloša
Mlynára z 11 m na 1:3. Do druhého polčasu vstupuje naše mužstvo v snahe
vyrovnať. Hra sa nášmu mužstvu darí a postupne získava prevahu. Gólom
Jaroslava Mrliana znižujeme na 2:3 a nakoniec je prevaha korunovaná
vyrovnávajúcim gólom Pavla Lofaja. Do konca zápasu sme mali šancu ujať sa
vedenia, avšak šance zostali nevyužité. Stretnutie sa končí nerozhodne 3:3.
Nastúpili sme v zostave:

Po zápase sa hráči, hostia a fanúšikovia odoberajú do kultúrneho domu,
kde je za účinkovania dychovej hudby poriadaná veľká športová tanečná
zábava. O 1:00 hod. zábava končí, nastáva lúčenie a naši vzácni hostia
odchádzajú s pozdravom
“Do videnia na jar u nás“. Dedinou sa ešte
dlho nesie veselý spev....
Šveda Roman, FO
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TJ TATRAN HYBE

BEŽECKÉ LYŽOVANIE
KBBL TJ TATRAN HYBE
Pandémia COVID-19 má ničivý vplyv na mladých ľudí na celom
Slovensku, aj vo svete. Narúša ich vzdelávanie a ovplyvňuje ich duševné
a fyzické zdravie a pohodu. Táto situácia čoraz viac zasahuje šport a aj „naše“
bežecké lyžovanie. Na Slovensku kvôli obavám z vírusu sa stále presúvajú
alebo rušia plánované termíny pretekov.

„Táto sezóna je kvôli pandémii, čo sa týka tréningu, pre všetkých trochu
netradičná. Každý trénuje sám alebo v malých skupinách, ale aj na tomto treba
hľadať niečo pozitívne. Vďaka tomu, že sa učíme doma, máme viac času na
tréning a oddych. Teraz na jar však musíme chodiť trénovať skoro ráno. Po
obede sa to nedá kvôli vysokým teplotám, takže aj v tomto nám pomáha
online vyučovanie, lebo môžeme trénovať ešte pred školou. Myslím si, že
môžem povedať za všetkých z nášho klubu, že si prajeme, aby sa to už
skončilo, a mohli sme sa vrátiť do normálneho režimu.“ (Adamovci)
„Na lyžiach som trénoval túto zimu len párkrát - a to spolu s rodičmi
a bratmi na Kokavských tratiach. Kondíciu sa snažím denne udržiavať aspoň
tak, že sa chodím prebehnúť do prírody a posilňujem každé ráno a večer. Už
som absolvoval aj prvých 25km na bicykli.“ (Dominik Jariabek)
„Zdravím Vás, v tomto príspevku by som Vám chcel opísať môj tréning
doma. Za normálnych okolností by sme trénovali všetci spolu na bežkách. No
vďaka dobe Covidu trénujeme len sami. Keď býval dostatok sneh, trénoval
som u mňa doma na lúke na bežkách. Bolo to praktické, mal som to blízko
a trať bola vcelku dobrá. No ako snehu ubúdalo, začal som behať aj normálne
na nohách. Behám dlhšie vzdialenosti. Nesmiem zanedbať ani silový tréning,
ktorý robím skoro každý deň. To by bolo všetko z môjho tréningového plánu.
Trénujem rád, no ešte radšej by som trénoval s kamarátmi. Dúfam , že sa táto
doba čoskoro pominie a my budeme znova normálne trénovať
a pretekať.“ (Martin Dunajský)

Individuálne trénovanie je veľmi ťažké a zložité – ako pre deti, tak aj pre
rodičov. Všetky deti, aj tie najmladšie, dostali tréningové lyže, palice
a topánky, aby mohli sami trénovať. Túto zimu sme mali dobré snehové
podmienky na tréningy asi 3 týždne. Stopa bola naťahaná na bežeckých
tratiach, ale na turistické bežkovanie aj na Bliesoch a v Sihlách (tam je ešte
dodnes). Okrem detí z nášho klubu ich využívali aj mnohí ľudia z dediny.
Mnohí rodičia, keď neboli vhodné snehové podmienky, ktorým sa dalo
a mali na to možnosti, vozili svoje deti na Štrbské Pleso, na Čertovicu, do
Jasnej, či na Kokavu, kde boli upravené bežecké trate.
Trošku som vyspovedala deti a preto môžem zhrnúť aj ich pohľady na
trénovanie a túto zimnú sezónu.

„Individuálny tréning nie je vôbec jednoduchý. Chýbajú kamaráti, s ktorými
sa môžeme ťahať a hlavne tréner, ktorý by vedel usmerniť. Vôbec to nebolo
také, ako keby sme trénovali všetci spolu. Väčšinou sme chodievali lyžovať na
Štrbské Pleso, ale boli sme aj v Jasnej, na Čertovici a v Osrblí, kde sme chodili
kvôli streľbe. Niekoľkokrát sme boli aj na skialpoch. Doma posilňujeme
s vlastným telom a strieľame zo vzduchovky. Rodičia nás tiež prinútili ísť
niekoľkokrát na turistiku. Dúfam, že táto situácia čoskoro skončí a budeme
môcť trénovať normálne v kolektíve.“ (Šuchtárovci)
„Zima bola striedavo oblačná a tak sneh raz napadol a za chvíľu ho už
nebolo. Preto sa nepodarilo mať bežkárske trate k dispozícii v Hybiach po celú
sezónu. Sme však vďační aj za tie dni, kedy sme mohli vybehnúť nad dom
a zakrúžiť si pár kilometrov v domácom prostredí. Behať po našich tratiach nie
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je vôbec jednoduché. Ale s jedlom rastie chuť. Čím dlhšie sme mohli na nich
trénovať, tým to bolo pre nás jednoduchšie a zábavnejšie.“ (Nina Mikušová)
Nakoniec sme sa predsa len dočkali a cez víkend 20.2. a 21.2.2021 sa
podarilo odštartovať úvodné preteky v behu na lyžiach v Látkach. Preteky sa
konali aj napriek ťažkej pandemickej situácii za celkom veľkej účasti. Z nášho
klubu sa zúčastnili len 4 pretekári, ktorí cez víkend pretekali na tratiach od 1,6

km až do 7,5km. V prvý deň sa za krásneho slnečného počasia vybral na trať
o desiatej ráno prvý pretekár. Šlo sa klasickým spôsobom. Na stupeň víťazov sa
za náš klub postavil Ján Adamov, ktorý vyhral svoju kategóriu. Medzi žiakmi
bola ešte aj Amália Adamová, ktorá vo svojej kategórii obsadila krásne
14. miesto. Medzi mladšími dorastencami sa na štart postavil Michal Adamov,
ktorý obsadil 7. miesto. Medzi staršími dorastencami sa vybral na trať dlhú
5 km Šimon Adamov a skončil na 4. mieste. Druhý deň sa už išlo voľným
spôsobom, teda okrem mladších žiakov a žiačok, medzi ktorými dobehla
Amália Adamová na 16. mieste. Ján Adamov došiel aj v tento deň
s najrýchlejším časom na trati dlhej 2,5 km a obsadil tak znovu 1. miesto.
V kategórii mladších dorastencov, ktorí už bežali trať 5 km, sa Michal Adamov

umiestnil na 6. pozícii. A medzi staršími dorastencami skončil Šimon Adamov
tak, ako deň predtým, na 4. mieste. Myslím si že, víkend to bol celkom
úspešný a už sa tešíme na ďalšie preteky. (Šimon Adamov)
Mnohí rodičia s deťmi sa rozhodli, že kvôli aktuálnej pandemickej situácii
sa nezúčastnia na pretekoch. Veď zdravie je nadradené nad akékoľvek aktivity.

Bežecké lyžovanie je zo zdravotného a fyziologického hľadiska jeden
z najzdravších športov vôbec. Znamená pohyb v prírode, na čerstvom vzduchu
i v horských oblastiach. A my sme veľmi radi, že máme v našom v klube deti,
ktoré so záľubou a vytrvalosťou športujú a tak rozvíjajú svoju osobnosť. Viem,
že táto zimná sezóna bola náročná hlavne pre rodičov, ale verím, že sa
s radosťou venovali svojim deťom a popri nich si aj oni aktívne zašportovali.
Všetci dúfame a očakávame, že táto pandemická situácia sa čoskoro skončí,
uvoľnia sa opatrenia a my budeme môcť opäť trénovať spolu, ako jeden tím.
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