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Naši hasiči nielen pomáhajú,
ale aj trénujú
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TJ Tatran Hybe reprezentovali našu
obec štyri futbalové mužstvá
viac na strane 14

Zo života obce
Po dlhšej
odmlke sa k vám
dostáva vynovený
informačný
časopis „Hybe
včera, dnes a
zajtra“.
Záleží nám na
tom, aby ste sa
dozvedeli čo
najviac o dianí
v našej obci, ale zároveň si aj
zaspomínali na časy minulé. Chceme
Vás informovať aj o tom, čo nás čaká v
najbližšej budúcnosti.
Časopis „ Hybe včera , dnes a zajtra“
plánujeme vydávať ako občasník a
budeme sa snažiť, aby sa každý jeden
výtlačok dostal do všetkých domácností.
Prinesieme Vám čo najobjektívnejšie
informácie o živote v našej obci, o tom , čo
nás zaujíma a čím naša obec žije. Priestor
v časopise nájde kultúrno-spoločenské
dianie v obci, športové aktivity, činnosť
spoločenských organizácií, združení,
záujmových skupín, cirkevných
spoločenstiev, miestnych podnikateľov a
všetci , ktorí prejavia záujem o svoju
propagáciu v obecnom časopise.
Verím, že prostredníctvom tohto
občasníka vyjdeme v ústrety aj našim
starším spoluobčanom, pre ktorých je
elektronická komunikácia formou
internetu a návšteva webovej stránky
obce mimo možnosti ich komunikačného
priestoru.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľajú na tvorbe nášho časopisu a
prajem si, aby sa stal neodmysliteľným
spoločníkom v každej domácnosti v
Hybiach.
Našim zámerom je prispieť k zvýšeniu
Vášho občianskeho povedomia,
vyzdvihnúť pocit spolupatričnosti. Preto
akékoľvek návrhy, postrehy , pripomienky
nám neváhajte napísať na mailovú adresu
hybe@hybe.sk alebo do poštovej schránky
obecného úradu oproti dverám na Poštu.
Prajem Vám príjemné čítanie.
Karol Pavlíček,
starosta obce

PODARILO SA NÁM V ROKU 2019
Po spolupráci obce a evanjelickej cirkvi sa uskutočnila prestavba evanjelickej časti
Základnej školy. Verím, že okrem úspory na energiách, pohľad na vynovenú školu
poteší oko každého občana.

V prvých mesiacoch roku 2019 bola uskutočnená rekonštrukcia a obnova
sociálnych zariadení na obecnom úrade.
Bol zriadený nový vodovod na cintoríne, ktorý bude v zimnom období
odstavený kvôli mrazom.

Vybudovali sme novú elektrickú prípojku nad futbalovým ihriskom (Koliesko),
ktorá sa už tento rok využila na športových i kultúrnych podujatiach. Vďaka patrí aj
p. Jánovi Žiškovi z Pamiatkostavu, ktorý sa nezištne podieľal na jej vybudovaní.

Nad družstevným senníkom sme na zelenej lúke vybudovali obecné
kompostovisko, vďaka ktorému dokážeme spracovať do 30 ton zeleného odpadu,
čím výrazne prispejeme k celkovému zvýšeniu percenta separácie v našej obci
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Zo života obce
Vymenili sme severnú časť plotu na cintoríne, ktorý bol v dezolátnom stave a v rámci brigády sa v septembri pracovníci
obecného úradu a poslanci stretli pri výsadbe 150 ks tují pozdĺž nového plota.

Zrekonštruovali sme dva najhoršie úseky miestnych komunikácií
„Kút-Jerich“ a „ Kokavská cesta“.

Obec Hybe poskytla v roku 2019 dotácie :
Občianske združenie v Pohybe
Telovýchovná jednota Tatran Hybe
Jednota dôchodcov na Slovensku 		
základná organizácia Hybe
CSS ANIMA Liptovský Mikuláš
Slovenský zväz chovateľov poštových
holubov
Rímsko-katolícka cirkev v Hybiach
Evanjelická cirkev a.v. v Hybiach

Obec Hybe finančne a materiálne
podporila tieto podujatia:
Hasičský ples
Ples ZRPŠ
Hybský trhák
Futbalový turnaj dedinských častí
Lesný beh o pohár starostu obce
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Zo života obce
Zahájili sme práce na obnove Orphanidesovho parku, kde už
prebehla likvidácia zničeného a nefunkčného plotu.Vykonal sa
výrub niekoľkých starých a chorých smrekov a na budúci rok
zrealizujeme náhradnú výsadbu drevín. Z tohto priestoru
plánujeme vybudovať oddychovú zónu pre našich obyvateľov.

Od marca do konca októbra sme venovali maximálne úsilie
rozšíreniu plynofikácie a zmeny typu vykurovania na obecnom
úrade z pevného paliva na plyn. Prinútil nás k tomu aj havarijný
stav kotolne a pretože na obecný úrad je naviazaná aj činnosť
pošty a miestnych podnikateľov, museli sme túto značnú
investíciu riešiť čo najrýchlejšie a v plnej réžii z vlastných
obecných prostriedkov.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti sme zriadili na obidvoch
začiatkoch obce merače rýchlosti motorových vozidiel, ktoré
nám v blízkej budúcnosti budú zaznamenávať aj dôležité
štatistické údaje o premávke cez našu obec.

V októbri sme riešili havarijnú situáciu dažďovej kanalizácie
na Nižnom konci.

V letných mesiacoch sme v oboch obecných nájomných
bytovkách vymaľovali celé spoločné priestory.
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Život dôchodcov v Hybiach
Rok 2019 je ďalším rokom činnosti JDS v Hybiach. Našim
cieľom je stretávať sa so staršími, ale aj mladšími dôchodcami v
obci.
Turistický oddiel, ktorý sme založili v roku 2019, je aktívnym
prvkom v našej práci. Zásluhou vedúcej p. Evky Žiškovej sme

navštívili mnoho hradov a zámkov – Trenčín, Strečno, Slovenská
Ľupča, Banská Bystrica, Likava, Devín, Bratislava.

Pre starších
členov sme pripravili
pečenie šišiek,
Nemecká, 7.9.2019 posedenie v klubovni
pri príležitosti Dňa
matiek, Jánsku
opekačku pod Peklom,
majáles v Liptovskom
Jáne.
Rok 2019
chceme zakončiť
návštevou Prahy,
Nového Targu a
tradičnou vianočnou
kapustnicou.

SND Bratislava, 18.6.2019

Múzeum SNP Ban. Bystrica, 7.9.2019

Veľká vďaka patrí OÚ v Hybiach a UPS Hybe za sponzorovanie
našich akcií.		
Ďakujeme.
					
Daniela Pavelicová
					
predseda JDS Hybe
Agrokomplex Nitra, 22.8.2019

RD Hybe 70 rokov od svojho vzniku
Naše RD Hybe si v týchto dňoch bude pripomínať už 70 rokov
od svojho vzniku. Založené bolo r. 1949, v Obchodnom registri
zapísané v januári 1950. Za toto obdobie prešlo mnohými
premenami a ťažkými skúškami. Ešte pred cca 20 –timi rokmi
sme hospodárili na vyše 3200 ha poľnohospodárskej pôdy,
dnes je to už len na cca 2000 ha. Dôvodom je neustále
skupovanie pôdy najmä zahraničnými investormi, čo je ale
celoslovenský problém.
V súčasnej dobe teda hospodárime na cca 2000 ha , z toho
600 ha – orná pôda, zvyšok lúky a pasienky. Zamestnávame 52
zamestnancov na pracovnú zmluvu, z toho 36 zamestnancov sú
občania z Hýb. Chováme do 1200 ks dobytka – v členení 400
kráv, 300 jalovíc, 250 býkov, 180 teliat, oviec máme 450 ks.

Nachádzame sa v ťažkej dobe, keď ani politici neprajú
rozvoju klasických poľnohospodárskych družstiev . Boríme
sa s každodennými problémami a nedostatkom
kvalifikovaných pracovníkov – hlavne v živočíšnej výrobe.
Ale aj napriek týmto prekážkam sa snažíme pracovať čo
najlepšie a v symbióze s prírodou dorábať chlieb, mäso a
mlieko pre úžitok nás všetkých.
Oceňujeme, že Obecný úrad Hybe sa rozhodol založiť
časopis – resp. noviny, kde všetci môžu byť informovaní o
dianí v RD, ale aj o živote v iných oblastiach obce.
																													
													 Melich Ivan, Predseda RD Hybe
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Zborové dni
Piatok 20.9.2019
Už v práci mi ubiehali myšlienky ako strávim víkend. Tešila
som sa na zborové dni ECAV Hybe, ktorých sa pravidelne
zúčastňujem. Program, ktorý som dostala aj do schránky, bol
pestrý a zaujímavý.

Aj pred domom mojich starých rodičov taká bola a pamätám
si ajto , kto tam sedával. Naše stretnutie sme začali modlitbou a
spevom piesní v češtine ako keď som bola malá a sedela som v
kostole s rodičmi. Piesne striedali básne v podaní Anky a Vierky
Rajniakových. Brat Martin Žiška s manželkou Želkou si
zaspomínali na školské časy. Modlitby a piesne zneli priamo z
našich sŕdc. Tieto krásne chvíle zavŕšila Janka Mičevová, ktorá
slová básnika Milana Rúfusa podala tak prirodzene a bolo v nich
toľko citu a pravdy, že som sa neubránila slzám dojatia.

Skákaní hrad pre deti.

Súťažný team RD Hybe.

Na detskej párty a hrách som sa síce nezúčastnila, ale keď som
prišla na večerný program a videla som plný dvor veselých detí,
bolo mi jasné, že deň začal výborne.
Vo večernom programe vystúpilo viacero hostí.
Plní duchovnom sme sa premiestnili vonku na dvor, kde sa
začala veľká hra – súťaž tímov. Boli to tímy zastupujúce TJ Tatran
Hybe, RD Hybe, ZŠ Hybe, katolícku cirkev, spevokol Zvonček a
náš cirkevný zbor. Súťaž moderoval Samko Grega. A asistovala
mu Marienka Marušiaková – Sosarčíková. Hra mala viacej kôl , a
to : vedomostné, organizačné, zahrňujúce zručnosť a najviac
bodov získalo družstvo v disciplíne zožeň zoznam vecí v určitom
termíne.
Súťažiaci tvorili živú reťaz, komponovali piesne, v ktorýcch
museli zahrnúť zadané slová a pieseň zaspievať. Čistili zemiaky
na čas, mydlili mydlo tiež na čas a dokázali priniesť veci
požadované v zozname.

Skákaní hrad

Na večernom programe som nasával akaždé slovo, či už
znejúce od prednášajúceho Slavomíra Slávika, alebo od pani
farárky Anky Belanji. Spev znejúci na chválu Pána Boha mi
rezonoval v hlave ešte dlho po odchode z chrámu.
Večer ešte neskončil. V zborovej sieni sa premietal film ..
SOBOTA 21.9.2019
V zborovej sieni sme sa zišli hŕstka žien a mužov nášho
cirkevného zboru. Na programe pod názvom „ So staršími po
nešpore na priedomí na lavičke pri básničke a pesničke“.
Atmosféru čias minulých nám navodili kulisy stvárňujúce
priedomie s lavičkami... Pamätám si to z detských čias.

Živá reťaz
Bol to napríklad šechtár, kelňa, rašpla, sliepka, koza , kôň ..
Áno, uvažujete správne – živé zvieratá! A áno, všetko zo
zoznamu dokázali priniesť. Živý kôň bol najväčšou atrakciou pre
všetkých prítomných. Kráčať s kozou na povrázku cez pol dediny
si tiež zaslúži – a nie malý obdiv.Všetci prítomní sme pociťovali
úžasnú uvoľnenosť a pohodu. Ďakujem všetkým súťažiacim,
organizátorom aj moderátorom za ich výkony.
Po vyčerpávajúcej súťaži si každý zaslúžil večeru. Bol to
výborný guľáš pripravený chýrnym kuchárom Miloškom
Šuchtárom. Zákusky, káva, čaj chutili na čerstvom vzduchu tiež.

So staršími po nešpore na priedomí na lavičke
pri básničke a pesničke
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Zborové dni

Krásne popoludnie pokračovalo večerným programom, na
ktorom vystúpil prednášajúci Stano Gurka so svojím osobným
vyznaním. Tému „ život ako hra“ veľmi pochopiteľne podal nám
všetkým. Slovo striedala hudba a spev našich mládežníkov. Čo sa
mňa týka : vďaka Ti Bože za takéto chvíle. Koncom nášho
večerného stretnutia bolo vyhodnotenie súťaže – VEĽKÁ HRA.
Prvé miesto obsadili súťažiaci zastupujúci náš CZ.
NEDEĽA 22.9.
V nedeľu ráno o 10.00 hod. začali služby Božie. Bolo to
zakončenie zborových dní a zároveň ich vyvrcholenie. Slovo

Božie znelo z úst pána seniora S. Gregu. Spev všetkých
prítomných, mládeže a hra kapely s tónmi huslí Samka Gregu
zneli na chválu Pána Boha. Ďakujem za požehnanie prežitých
chvíľ strávených v Božej prítomnosti počas zborových dní tu v
Hybiach.
Už teraz sa teším na stretnutie s ľuďmi nášho CZ a taktiež s
našimi hosťami. Ak Vás čitateľov niečo z mojich zážitkov zaujalo,
príďte a zažite tie krásne požehnané chvíle aj Vy.
																										 JP

Matrika
Narodili sa

Zomreli

Ján Žiška – 1.1.2019
Božena Pačanová 2.1.2019
Irena Ďurišová 24.1.2019
Mária Somorová – 1.2.2019
Stella Kubinská – 2.2.2019
Daniel Lofaj – 28.2.2019
Emília Lenková -24.2.2019
Peter Ilavský – 18.5.2019
Marta Harmanová – 28.5.2019
Ján Jacko – 28.5.2019
Tomáš Lacko – 22.6.2019
Ondrej Droppa – 23.6.2019
Oľga Jančušková – 26.7.2019
Emília Brtáňová – 19.9.2019
Karol Petrula – 24.9.2019
Ivan Lehotský – 30.9.2019
Jana Falkaiová – 12.10.2019
Jarmila Žišková – 25.10.2019

Kristína Michálková – 13.1.2019
Emily Tarageľová – 4.1.2019
Dominik Lehotský – 1.2.2019
Teo Petráš – 18.2.2019
Adam a Amália Krivošovci – 24.5.2019
Peter Kráľ – 12.6.2019
Nela Lacková – 26.6.2019
Jaroslav Babík – 10.9.2019
Nina Brezinová – 24.9.2019
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Základná škola s materskou školou Hybe
MATERSKÁ ŠKOLA – VEĽKÝ DOM
„Dieťa je ako kvet, ale pôda, z ktorej rastie, sme my, dospelí!“
Prvýkrát otvoriť bránu materskej
školy s rodičmi, ale zostať tam sám...to
sú dôležité okamihy nielen v živote
malého dieťaťa, ale aj v živote každého
rodiča. Tento rok naša MŠ otvorila
bránu pre 40 detí. Z toho pre 9 detí,
ktoré prvýkrát prekročili jej prah.
Začiatky sú pre každé dieťatko iné. Pre
niektoré ľahšie, pretože zmeny zvládajú
s úsmevom, ale pre niektoré ťažšie,
pretože sa so zmenami sa vysporiadajú
so slzičkami v očkách. A tak to bolo aj v
našej MŠ.
V MŠ musia deti dodržiavať určité
pravidlá, uvedomovať si, že veľa vecí
neurobí za neho mamička alebo ocko,
ale veľa vecí už musí urobiť sám. Každý
si musí nájsť svoje miesto medzi
ostatnými deťmi. Nie je to jednoduché,
ale veľmi dôležité, lebo práve to rozvíja
jeho sociálne zručnosti. Je to miesto na
vytváranie nových kamarátstiev, ale aj
na stvárania rôznych šibalstiev.
Život v MŠ nie len o hraní sa, aj keď
mnohí sú o tom presvedčení. Deti si
myslia, že sa hrajú, pretože hra je
dôležitý prostriedok na získavanie

informácií a vedomostí. Hrou sa dieťa
učí a spoznáva okolitý svet.
V našej MŠ nájdete dve krásne
zariadené triedy s dvoma spálňami.
Trieda malých nezbedných Lienok a
trieda usilovných Mravčekov, ktorí na
sebe usilovne pracujú, aby sa mohli od
nového školského roku stretnúť vo
veľkej škole so svojimi kamarátmi.
Lienka a Mravčekovia spoločne
prežívajú svoje radosti a starosti. Hrajú
sa spolu, učia, pracujú, ale aj
pomáhajú. Veľkou oporou sú pre nich
pani učiteľky – Elenka, Aďka, Danka a
Zuzka, ktorá od tohto školského roku
rozšírila náš pedagogický kolektív.
Za túto ústretovosť veľmi vďačíme
pánovi starostovi, pretože vyšiel v
ústrety požiadavkám nielen rodičov.
Pani učiteľky vymýšľajú pre deti, ale aj
rodičov rôzne aktivity, ktoré deti
obohatia nielen o vedomosti, ale aj
spestria ich život v MŠ.
Už v septembri sme absolvovali
krásne aktivity:

Predstavenie DANKA A JANKA

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli
vystúpením pre členov Jednoty dôchodcov.
Deti potešili tých najstarších v obci krásnymi
básničkami, pesničkami, ale aj krásnym
darčekom.

Európsky týždeň športu
Opäť k nám zavítala teta Ivetka
Valaštiaková s gitarou – VESELO S
GITAROU s programom "AKO TRPASLÍCI
LÍSTIE HRABALI A AKO PREKVAPENIE PRE
DEDKA A BABKU CHYSTALI."

Deň jablka
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Jan Amos Komenský

Darček pre Jednotu dôchodcov

- Ako každý rok aj tohto roku sme sa
zapojili do zberu papiera v spolupráci so
ZŠ. Deti si pri tejto aktivite osvojovali
recyklačné návyky a separovanie odpadu.
V zbere sme sa nedali zahanbiť.
Nazbierali sme spolu 1407,5 kg, za čo sme
si vyslúžili 5. miesto.
- Zber ovocia a zeleniny na dedine
priblížili deťom pani učiteľky prípravou
zdravej hostiny a tak si pripomenuli aj
svetový Deň jablka.
- Vyhlásili sme súťaž : O najkrajšieho
šarkana
.Do konca školského roka máme ešte
veľa mesiacov a ešte oveľa viac
zaujímavých aktivít, ktoré budeme
realizovať aj v spolupráci s obcou, ale aj
základnou školou. Už teraz sa ne veľmi
tešíme. A čo nás čaká v najbližšej dobe?
Vianočné tvorivé dielne s príchodom
Mikuláša v spolupráci s obcou, na ktoré
Vás už teraz srdečne pozývame.

Základná škola s materskou školou Hybe
Možno sme tu pre radosť

Spolu s pani učiteľkami vyrezávali a vydlabávali tekvičky
O všetkých akciách a aktualitách o našej MŠ sú rodičia informovaní
prostredníctvom web na stránky – MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH
- https://materska-skola-pod-krivanom.webnode.sk/.
																												 Kolektív materskej školy

Medzinárodný deň bielej palice 2019
15. októbra si žiaci Základnej školy s
materskou školou pripomenuli tento deň,
ktorého myšlienkou je upozorniť vodičov,
ako sa správať k nevidiacim, poukázať na
zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť voči
chodcom so zrakovým postihnutím.
Cieľom bolo jedného zo žiakov vystrojiť
ako figuranta, ktorý by simuloval situáciu,
že chce prejsť cez priechod pre chodcov.
Ohľaduplných vodičov naši žiaci
pochválili a poďakovali sa im aj
prostredníctvom odmeny vo forme ovocia
a cukríkov. Zároveň v škole prebehlo
vysielanie so zdôraznením potreby
prejavovať úctu k zrakovo postihnutým a
premietanie inštruktážneho videa Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Sme presvedčení, že viesť mladých ľudí k
aktivitám takéhoto charakteru pomôže
zvýšiť ich zmysel pre empatiu,
dobrovoľníctvo a budovanie
medziľudských vzťahov.
ZP

Chyťme si ju rýchlo,
keď vôkol nás teraz lieta.
Ba sprudka ju schmatnime,
nech sa nerozpustí v prázdne.
Veď táto chvíľa
nezdraví človeka stále tak jak mladosť.
A držme ju predlho
jak lásky v dlaniach.
Hlaďme ju a maznajme sa s ňou
jak s novorodencom.
Veď pokiaľ je horúca,
je lahodná jak mamin koláč.
Tak ju udržujme v teple,
nech rozvoniava čo najdlhšie.
...
A vtedy mala podobu spevu.
Vtedy na ceste z Vindobony,
keď nás sprevádzala Euterpé.
Desiatky blikotavých očí v tme
stvorilo spevavé elýzium,
čo vydržalo štvrť hodiny.
A predsa sa aspoň
na túto chvíľu zdalo,
že nejestvujeme nadarmo,
ale sme tu pre radosť.
Marian Oros,
učiteľ ZŠ s MŠ Hybe

Deti z našej školy si vyrobili výrobky na
hrnčiarskom kruhu v Dome D.Chrobáka

Výrobky z hrnčiarskeho kurzu 2019
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aby bol čas ešte lepší. V tíme máme väčších i menších srdciarov,
ktorí by urobili všetko, len aby sme boli o sekundičku lepší –
rivalita v rámci okresu je zdravá a stále funguje na vysokej
úrovni. Nadväzujeme tak kontakty s členmi okolitých DHZ, čo je
veľmi prospešné pri ostrých výjazdoch, nakoľko sa lepšie
poznáme a spolupráca býva jednoduchšia. Tento rok sme sa
okrem našej liptovskej hasičskej ligy zúčastnili aj podtatranskej.
Viac sa nám páči celkový dojem z organizácie a atmosféra na
súťažiach. A veru sme Hybiam urobili dobré meno – naši muži
trikrát prišli a trikrát stáli na stupni víťazov – dve 1. a jedno 3.
miesto na podtatranskej lige hovorí o našej veľmi dobrej
pripravenosti. Základom dobrého tréningu je účasť na ňom.
Tento kľúčový bod je ale zradný, nakoľko každý z nás je už
zamestnaný minimálne prácou a poniektorí už majú aj vlastné
rodiny a deti. Tak isto je nepostrádateľnou ingredienciou
úspechu výborný stav našej techniky a v čase núdze priami zásah
čarodejníckych rúk jedného z našich „ Meg Gaiverov“, ktorí
opravia všetko! Potom už stačí „ iba „ rýchlo utekať, všetko
správne a rýchlo pospájať, nabrať vodu a zostreliť terč. Na toto
všetko je potrebných 7 ľudí. V rámci okresu sa radíme na
popredné miesta v hasičskom útoku – ako muži tak aj ženy.
Dokonca sme sa prebojovali aj na krajské kolo ( ženské družstvo
v roku 2015 a 2017), kde sme skončili na krásnom 4. mieste s
najrýchlejšou štafetou preteku. Vyradila nás bohužiaľ chyba
materiálu. Pre predstavu – svetový rekord požiarneho útoku v
kategórii muži je – 12,95 sekundy – rekord našich hybských
mužov je 15,01 sekundy. Z toho plynie, že vôbec nie sme žiadne
béčka ! V ženskej kategórii dosahujeme najlepšie časy okolo
18tich sekúnd.

Okrem hasenia požiarov, vykonávania preventívnych kontrol,
či pomoci pri akýchkoľvek živených pohromách sa život
dobrovoľných hasičov spája aj s hasičským športom. Vtedy sa
zásahový oblek vymení za legíny, dres, tretry a ide o čas.
Šikovnejší a rýchlejší vyhráva. Tak isto ako pri ozajstnom zásahu
je kľúčová tímová práca – pravidlo jeden za všetkých a všetci za
jedného tu platí na 100%. Sme výborný kolektív a aj vďaka tomu
máme aj mužské aj ženské súťažné družstvo. Súťaži predchádza
tréning.
Podtatranská hasičská liga – Štrba 2019 /muži 1. miesto/

Začíname hneď keď sa oteplí v jarných mesiacoch, sezóna trvá
do septembra. Sú však aj výnimočné prípady, kedy súťažný dres
obliekame aj v zime – napríklad na súťaž o vianočného kapra,
ktorá sa koná v decembri. Navzájom si pomáhame - najviac
chlapi nám ženám, pri príprave na tréning s ťažkou technikou,
ktorú treba odniesť, previezť či opraviť, keď sa vyskytne porucha.
Na spoločných tréningoch spolu vymýšľame ako a čo vylepšiť,
Popradská hasičská liga – Spišská Sobota /muži 1. miesto,
ženy 2. miesto/

Popradská hasičská liga – Štrba 2019 /ženy/

Družstvo žien na okresnej súťaži v Závažnej Porube rok 2019
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V rámci tréningu sa zúčastňujeme aj iných súťaží, aby sme
udržiavali kolektív a naše telesné schránky v dobrej kondícii.
Chodíme na bežecké, cyklistické preteky, niektorí pretekajú v
prekážkových behoch Spartan, Tvrďák a taktiež nepohrdneme
ani súťažami o železných hasičov – a to aj na medzinárodnej
úrovni a aj v zahraničí. Súťaže sú tou príjemnejšou zložkou
hasičského života. Krušné chvíle, kde už naozaj ide o veľa a nie o
medaily, ale o ľudské majetky či životy, sú ozajstné požiare,
povodne či iné situácie, kde treba pomôcť. Tento rok sme ich
absolvovali niekoľko. Posledným bol požiar rodinného domu pri
cintoríne v našej obci. Tu sa naozaj ukáže, ako sme pripravení na
hlavnú náplň hasičstva. Zatiaľ sme vždy požiarnu zbrojnicu

úspešne opustili a prišli včas kde bolo treba. Hasičský šport nám
pomáha a neustále testuje naše zručnosti, techniku, tímové
myslenie a istou, že sa môžeme spoľahnúť na ostatných. Sme
veľmi radi, že v súčasnosti fungujeme v dvoch družstvách a
máme aj vďaka podpore z obce Hybe , Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Hybe či iných sponzorov všetko
potrebné. A na záver chcem osloviť nádejných hasičov a hasičky,
ktorí by sa k nám chceli pridať, či už v hasičskom športe alebo v
rámci akejkoľvek činnosti nášho dobrovoľného požiarneho
zboru, nech sa neostýchajú a prídu medzi nás.
					 Členka ženského družstva DHZ Hybe Táňa Petrulová
Požiar vo Vachtarovej, jar 2019

Z činnosti hybských holubárov
Vážení spoluobčania, napriek tomu, že Spolok holubárov v
Hybiach pracuje už niekoľko desiatok rokov a za toto obdobie
získal mnohé ocenenia, nie sme všetkým spoluobčanom
známou organizáciou, preto sme radi, že aj touto formou
môžeme zviditeľniť našu činnosť.

Tohto roku sme získali najväčšie úspechy v oblastnej súťaži, aj v
testovacích staniciach.
Súčasnými členmi našej organizácie sú: Milan Zahradník,
Vladimír Melich, Peter Mikušiak ml., Pavel Rajniak , Ivan Brtáň,
Milan Brtáň so synmi, Ivan Muchál a Ján Mrlian.
V budúcnosti radi privítame medzi sebou nových členov.
Záverom chcem poďakovať obci za bezplatné užívanie
priestorov v kultúrnom dome a finančnú podporu.
																													 J.M.
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Občianske združenie V POHYBE

Polárna expedícia - Hybaj s nami na Bliesy 2019
Myšlienka založiť OZ V POHYBE sa zrodila v auguste 2015.
Ustanovujúca schôdza za účasti deviatich zakladajúcich členov
sa uskutočnila 09.11.2016 a zaregistrované OZ bolo na MV SR
dňa 24.03.2016.
Od tohto dňa v OZ začalo napĺňať snahy v rámci
dobrovoľníckych aktivít o zlepšo-vanie rekreakreačnošportového spolužitia občanov Hýb a okolitých miest a obcí.
Prvým spoločným projektom Hýb a Východnej bola snaha o
sprístupnenie Hybickej tiesňavy náučným chodníkom. Žiaľ
podľa niektorých našich spoluobčanov a ochranárov TANAP – u
je tento nápad neprijateľný. Preferujú radšej pre obyčajných
ľudí neprí-stupnú, divoko zarastenú Hybickú tiesňavu. Našim
cieľom bolo vybudovať mostíky ponad kľukatiacisaci sa tok
Hybice po existujúcom železničnom násype bývalej lesnej
železničky, aby sme tam nemuseli prechádzať v čižmách, alebo
brodiť sa cez samotný tok. Ešte sa tejto myšlienky nevzdávame a
budeme aj naďalej vyvíjať úsilie na napl-nenie tohto cieľa.

Napriek tomuto predbežnému neúspechu s projektom
NCH Hybická tiesňava sme mali za posledné roky viacero
úspešne zorganizovaných podujatí „Hybaj s nami na Bliesy“,
„Lesný beh lyžiarov o pohár starostu obce Hybe“. Pri príležitosti
MDD sa spolupodielame na organizácii „Hybský Trhák“. Tohto
roku po prvý raz sme zorganizovali cyklistické podujatie
„Pachova cyklovačka“ a „Drak sa vracia na Hybské lúky“ v
spolupráci s UPS Hybe na chate Krivánka.
Väčšina aktívnych členov v OZ „vyrástlo“ na organizácii
športových podujatí organizovaných LO TJ TATRAN a vzájomná
spolupráca napreduje aj vďaka úspešnému vstupu mladej
generácie rodičov a najmä učiteľov ZŠ Hybe.
Občanov, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na aktivitách
OZ radi privítame do radov členov. Budeme sa radi stretávať na
spoločných podujatiach aj v budúcnosti.
Ing. Ján Žiška
Drak sa vracia na Hybské lúky

Pachova cyklovačka - dobrovoľníci
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Hybe spoza objektívu
RKC brat farár
Bartolomej Juhás, za
pomoci rodiny
Matiščíkovej zhotovili
altán na Hybských
lúkach.

GULÁŠ CUP 2019 team PACHA
Bohatá tombola

GULÁŠ CUP 2019 team obce Hybe

Turnaj dedinských štvrtí 2019

Turnaj dedinských štvrtí 2019

Turnaj dedinských štvrtí 2019
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Futbalové okienko
Vážení občania, prinášame Vám informácie o činnosti
futbalového klubu TJ Tatran Hybe v jesennej časti súťažného
ročníka 2019/2020. Pod hlavičkou TJ Tatran Hybe reprezentovali
našu obec štyri futbalové mužstvá a to mužstvá žiakov U11 a U15
a dve mužstvá dospelých.
Mládežnícke mužstvo U11 pracovalo pod vedením trénerov
Martina Mrliana a Róberta Kráľa, vedúcim mládeže je Vlastimil
Kráľ st. Pri činnosti spolupracovalo s futbalovým klubom Kráľova
Lehota a nadväzuje naň činnosť pri krúžku ZŠ s MŠ Hybe pod
vedením Vlastimila Kráľa st.
Reprezentovali nás Tomáš Laco, Matúš Mrlian, Miroslav Kráľ,
Dominik Klein, Nina Mikušová, Richard a Benjamín Budaiovci,
Emma Čimborová, Zdenko Bachár, Adam Ilavský, Alex Dalgliesh,
Leonard Šunavec, Dominik Frigmanský, Klaudia Petruláková, Ján
Kunák. Najlepšími strelcami sú Matúš Mrlian s Miroslavom
Kráľom, ktorí nastrieľali po 16 gólov.

Reprezentovali nás: Peter Eliška, Matúš Bulla, Simona Jacková,
Alex Dalgliesh, Adam Melich, Matej Melich, Tobias Klein,
Kristián Šuchtár, Miroslav Kráľ, Tobias Janík, Nikolas Kozubjak,
Róbert Baliar, Sebastián Kozubjak, Matúš Škerda, Matúš
Ilavský, Timotej Vicáň, Šimon Šuňavec, Samuel Jakub Moravčík,
Tomáš Rusina, Ivan Rysuľa, Ondrej Zubaj, Marin Mičev, Samuel
Šuňavec, Samuel Bohunčák, Adam Lehotský. Najlepšími
strelcami mužstva sú Róbert Baliar a Ondrej Zubaj.

Chceme poďakovať všetkým trénerom ale aj rodičom za prácu
a podporu žiackych mužstiev. Práca s mládežou už niekoľko
rokov patrí medzi najlepšie v okrese Liptovský Mikuláš a
Ružomberok. Výsledkom čoho je, že piati odchovanci hrajú
najvyššie mládežnícke súťaže za MFK Tatran Liptovský Mikuláš a
Samko Bohunčák sa stal reprezentantom Slovenska vo futbale
do 15 rokov. Sme na neho hrdí a želáme mu veľa športových
úspechov. Je pre nás potešením, že títo hráči nás môžu
reprezentovať aj za naše mužstvo, výsledkom čoho je suverénne
prvé miesto a jednoznačný cieľ vyhrať celú okresnú súťaž.

Mládežnícke mužstvo U15 pracovalo pod vedením trénerov
Miroslava Medveckého a Miroslava Ivana, vedúcim mládeže je
Vlastimil Kráľ st. Pri činnosti spolupracovali s futbalovým
klubom ŠK Kriváň Važec.

Mládežnícke mužstvo U15
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A mužstvo dospelých
Pred začiatkom sezóny došlo k spolupráci s Futbalovým
klubom Kráľova Lehota, naši hráči hrávali za A mužstvo ale aj za
B mužstvo na ihrisku v Kráľovej Lehote.

Novým trénerom sa stal Csaba Karika, vedúcim mužstva bol
Dávid Šveda. Môžeme konštatovať, že do sezóny sme vstupovali
s cieľom zabezpečiť kvalitný tréningový proces, čo sa nám
naplniť podarilo, hráči sa zúčastňujú tréningov dvakrát
týždenne, za čo im patrí naše poďakovanie. Druhým cieľom pre
jesennú časť bolo získať aspoň 20 bodov, čo sa nám nepodarilo,
ale aj napriek tomu sa nachádzame v strede tabuľky a po
postupe spred dvoch rokov nemáme záchranárske starosti.
Sezónu sprevádzali dlhodobé zranenia kľúčových hráčov. Výbor
futbalového oddielu pracoval v zložení Zdenko Michalides,
Roman Šveda a Peter Lehotský. Poďakovanie patrí aj
kameramanom zápasov Radovanovi Žiškovi a Miroslavovi
Dudovi a usporiadateľovi Jánovi Droppovi.
Našu činnosť si nevieme predstaviť bez finančnej podpory
obce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe za čo im
patrí naše poďakovanie.
Držte nám palce v jarnej časti súťaže. Tešíme sa na Vašu
podporu.
Športu zdar a futbalu zvlášť.

SPARTAN Peter Žiška

Tento rok som absolvoval už 24 pretekov Spartan pomedzi to boli aj iné preteky ,
ktoré mi slúžili ako príprava na hlavné ciele sezóny, ktorými boli ME v Alleghe (ITA)
kde som skončil 3. so stratou 7 sekúnd na
druhé miesto. Pred mesiacom som sa zúčastnil
MS v USA, kde som skončil na 18. mieste s
umiestnením nie som veľmi spokojný, ale s
bežeckým výkonom som veľmi spokojný. Za
sebou mám aktuálne už 119 pretekov Spartan z
ktorých som sa 101 x umiestnil na stupni víťazov.
V rámci série CEU (centrálnej EU =
stredoeurópska séria) som sa mi podarilo tento
rok už 3. krát obhájiť víťazstvo (je to 5 vybraných
pretekov na Slovensku, Česko, Poľsku, Maďarsku
a v Rumunsku).
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Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu

