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Vianoce
prichádzajú
„Ak vydržíš až do
večera NEPAPAŤ,
uvidíš zlaté prasiatko.“
viac na str.

3

Do materskej školy Memoriál Gabriela
opäť s radosťou

Trizuliaka

Deťom treba umožniť
Rok 2016 sa stáva štartoprežiť vlastné detstvo,
vacím míľnikom pre súťaž
podporovať ich v tvorivosti hasičov s názvom Memoriál
a fantázii.
Gabriela Trizuliaka.
viac na str.

9

viac na str.

11

výstavba Športového
klubu v

Gbeľanoch

Projekt „Prístavba a stavebné úpravy Športového
klubu Gbeľany“.
viac na str.

15

Blížia sa Vianoce, tie nádherné chvíle,
prežite ich v láske, šťastí a v harmónii.
Nie sú dôležité dary,
len nech sa Vám vždy dobre darí,
Nielen teraz, ale stále,
majte vždy usmiaté tváre.
Nielen v tejto svätej chvíli,

Vážení občania,

nech je k Vám Ježiško milí.

zostáva už len pár dní
a otočíme posledný
list v starom kalendári. Ešte predtým nás
však čakajú sviatky
pokoja, ktoré aspoň
raz v roku pospájajú rodiny a na chvíľu

Dary božej milosti nech Vás po celý rok chránia,
nech Vám dá Boh v Novom roku,
šťastie, radosť, lásku, smiech,
veľa Božieho požehnania.

spomalia tak neúprosný čas.
Obdobie, keď pre ostatných
nachádzame vľúdnejšie slová, keď nič nie je všedné,
keď si viac uvedomujeme
hodnotu a potrebu rodiny,
keď v mysliach detí ožívajú
rozprávky..
(Pokračovanie na str.2)

Foto: Mgr. Milan Kosec
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Milí čitatelia,
po pol roku je tu opäť ten
čas, kedy sa Vám môžem
prihovoriť zo stránok našich – Vašich obecných novín. Ten čas nám akosi neúprosne beží, veď ani sme
sa nenazdali a z teplého leta
nám ostali len spomienky.
Jeseň vrátila školákov do
škôl a teraz nám už zaklopala na dvere pani zima.
Ku ktorej neodmysliteľne
patria tie najkrajšie sviatky
v roku. Čarovné obdobie,
kedy našu prírodu prikryje
biela perina, keď sa rozžiaria gazdinkami upratané
domovy, keď v oknách zažiaria ozdoby a domácnosťou sa nesú vône koláčikov.
Áno, opäť sú tu Vianoce. Sú
to sviatky radosti a pokoja.

Darčeky rozžiaria očká malým deťom, pre dospelých,
že si oddýchnu od práce. Ale
myslite na to, že kúzlo týchto sviatkov je predovšetkým
v možnosti stretnutia sa
celej rodiny. Vypustite tie
bežné povinnosti z hlavy
a vychutnávajte si blízkosť
ľudí, ktorých máte okolo
seba. Ja Vám prajem, nech
je tento čas pokojný, plný
radosti a lásky. Nezabúdajte,
že nie je dôležité, čo je pod
stromčekom, ale kto je okolo neho.
Krásne prežitie vianočných sviatkov a správny
krok no nového roka 2017.

Dominika Kágerová,
šéfredaktorka

Život

v obci

Príhovor - pokračovanie zo str.1
Nastávajúci koniec roka nás
všetkých akosi podvedome
núti obhliadnuť sa späť
a zhodnotiť uplynulé obdobie. V mysli sa nám vynárajú rôzne otázky: Čo bolo
dobré a čo zlé? Čo sa nám
podarilo a čo má byť inak
v tom nasledujúcom roku...
dôležité je z chýb sa poučiť
a to, čo bolo správne, znásobiť. Zároveň vzniká priestor
poďakovať tým, ktorí nám
pomohli. Z mojej strany
je to vďaka všetkým, ktorí
akokoľvek prispeli k zveľadeniu našej obce a miestnym organizáciám za ich
činnosť, ktorou obohacujú
kultúrny život v našej obci.
Veď práve spolupatričnosť,
stretávanie sa a spolupráca
občanov upevňujú medziľudské vzťahy a robia obec
miestom, kde sa dobre cítime, robia ju naším domovom.
Do nastavajúcich vianočných sviatkov Vám všetkým prajem, aby ste prežili skutočné čaro Vianoc.
Nie to, ktoré je založené na
množstve či hodnote hmotných darov, ale to, ktoré si
v obchode nekúpime: chvíle
spoločne prežité v kruhu
milujúcej rodiny, jas v detských očiach, ktoré našli
pod stromčekom vytúžené

dary, teplo v ľudskom srdci, keď uprednostníme sny
iných pred svojimi vlastnými...Popri vôni vianočného
pečiva, vyprážanej ryby a
pri znejúcich tónoch vianočných piesní zabudnite
na všetky problémy a vychutnajte si vianočnú pohodu a pokoj.
V novom roku Vám v tomto uponáhľanom svete želám nervy zo železa, pevné
zdravie a rodinné puto silné
ako najmocnejšia oceľ , lebo
mnohokrát len podpora
milujúcich ľudí nás dokáže posúvať ďalej a pomáha
nám prekonávať aj tie najťažšie prekážky, ktoré nám
život postaví do cesty. Nech
sa staré spory vytratia so
starým rokom, veď ako sa
hovorí, sme na svete len na
chvíľu a príliš krátko na to,
aby sme sa hnevali. A nakoniec Vám prajem, aby Váš
život nielen na Vianoce,
ale každý jeden deň roku
2017 sprevádzalo to čaro,
ktoré sa mnohokrát vytráca s uplynutím vianočných
sviatkov. Veď ako sa spieva
v známej vianočnej piesni –
Každý deň budú vraj Vianoce. Pokiaľ budeme chcieť...

Ing. Jozef Martinček
Starosta obce Gbeľany

Život
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Vianoce prichádzajú
Blíži sa vianočný čas. Pre
mnohých z nás najkrajšie
obdobie v roku. Pre deti
kvôli darčekom, pre dospelých najmä pre pokoj,
keďže Vianoce sa v tejto
uponáhľanej dobe stávajú
jediným obdobím v roku,
kedy sa aspoň na chvíľu
„pribrzdí“ čas a môžeme si
vychutnávať spoločné chvíle s tými, ktorí sú pre nás
najdôležitejší.
Už od nepamäti si ľudia
vytvárali v tomto vianočnom období rôzne návyky,
ktoré opakovali rok čo rok
a v podobe tradície sa prenášajú z generácie na generáciu aj s rôznymi obmenami až dodnes:
Najznámejším vianočným zvykom v tradičnej
kresťanskej rodine bolo
odjakživa zachovávať celodenný pôst. S dostatočným
predstihom nám ho už
niekoľko rokov pripomína
aj slogan jednej známej reklamy:
„Ak vydržíš až do večera,
NEPAPAŤ, uvidíš zlaté prasiatko.“
„A oci, bude mať také
veľké zahnuté zuby do
hora?“
Taktiež štedrovečerná
večera bývala oproti tým
ostatným v roku výnimočná. Pozostávala z viacerých
chodov. Prvým bývali oblátky s medom či strúčik
cesnaku, ktoré mali všetkým členom rodiny zabezpečiť zdravie. Z medu
sa dokonca robieval dievčatám krížik na čelo ako

symbol ochrany pred všetkým zlým, a ako hovorieval
gazda či gazdiná, aby „boli
sladké“ a všetci si ich obľúbili. Táto časť bývala zakončená modlitbou.
Prvým sústom hlavného chodu bývala tradičná polievka či prívarok zo
strukovín alebo kapusty s
hríbmi. Bolo zvykom, že
v katolíckych rodinách sa
mohlo jesť mäso až po polnoci. Zatiaľ čo v evanjelických rodinách bola v tento
deň typickou kapustnica
s klobásou a čerstvým či
údeným bravčovým mäsom. Základom celej večere, a teda hlavným chodom,
bývala ryba ako pôstne
jedlo. V minulosti to platilo najmä pre bohatších
meštiakov, na chudobnejšom vidieku sa ryba stávala
súčasťou štedrovečerného
stola až začiatkom 20. storočia. Kosti z rýb neputovali do koša, ale symbolicky
sa dávali na jeden tanier a
zakopali sa v ľanovom obrúsku pod jabloň.
Aj vianočné pečivo malo
magickú moc. Malo byť
hotové ešte pred východom slnka a ruky od cesta
si mala gazdiná poutierať
o ovocné stromy, aby mali

v budúcom roku dobrú
úrodu. Zvyšky sa hádzali
sliepkam, aby dobre znášali vajíčka. Do dnešného dňa
pretrval zvyk vytvárať z pečiva figúrky domácich zvierat (dnes používame rôzne
formičky), ktoré sa zavesili
na kurín, stajňu, chliev či
psiu búdu, aby sa aj zvieratám v budúcom roku
dobre vodilo. Ľudia verili,
že aj ich predkovia s nimi
zdieľajú vianočnú večeru,
preto na nich mysleli aj pri
prestieraní. S tým súvisel aj
zákaz zametať, aby sa tieto mŕtve duše nevymietli z
domu.
Počas vianočného dňa
vládli aj ďalšie povery:
Nohy stola bývali obopnuté hrubou reťazou, ktorá
mala zabezpečiť súdržnosť rodiny. Počas večere
si všetci mali oprieť nohy o
železné predmety uložené
pod stolom, aby v budúcom roku boli zdraví ako
železo. Na stôl sa nesmeli vykladať lakte, pretože
to znamenalo lenivosť a v
ďalšom roku by dotyčného
bolievali ruky. Ponad stôl sa
zvykol vešať venček zo slamy pre budúcoročnú dobrú úrodu. Samozrejmosťou
bolo čisté sviatočné obleče-

nie, ktoré znamenalo, že v
budúcom roku niečo nové
pribudne.
Na Štedrý deň tiež ľudia
zvykli predpovedať budúcnosť, napr. podľa rozkrojeného jabĺčka a tvaru jadrovníka – najlepšie bolo ak
mal rozkrojený jadrovník
tvar hviezdy, čo znamenalo
šťastie či majetok, ak však
mal tvar kríža, dalo sa v
rodine očakávať smútok,
nešťastie či chorobu. Škrupinka z vlašského orecha s
horiacou sviečkou plávajúca po vode mala ukázať,
kto odíde do cudziny a kto
zostane doma.
Nezabúdalo sa ani na statok, ktorý si tiež vo vianočný deň zaslúžil lepší pokrm
a rovnako aj vianočnú oblátku, po ktorej mal po polnoci získať magickú moc
- rozprávať ľudskou rečou.
Po slávnostnej večeri ľudia vychádzali z domov,
kde spoločne spievali vianočné koledy.
Mnohé z týchto krásnych
zvykov sa premietli ešte aj
do dnešnej doby vo viac či
menej upravenej podobe.
Nech ich už zachovávame
v akejkoľvek forme, hlavne nedovoľme, aby stratili
svoje posolstvo a symboliku, aby nešlo len o opakujúcu sa rutinu. Pretože
práve v tom pretrváva čaro
Vianoc. A len vtedy môžu
byť Vianoce pre každého
tým najkrajším obdobím v
roku.

Text: Martina Ševčíková
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Gbeľanské slávnosti
Postupne si získavajú viac a viac priaznivcov, pomaly, ale
isto sa z nich stáva obecná tradícia. Aj tento rok obecný úrad
v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Gbeľany
zorganizovali v poradí už tretí ročník Gbeľanských slávností.

20. august 2016 sa niesol v znamení hudby, tanca, ale tiež
odhalenia a vysvätenia sochy sv. Marka. Práve svätá omša,
po ktorej nasledovalo odkrytie a vysvätenie sochy na námestí pred kostolom, bola úvodným bodom programu celého
slávnostného dňa. Túto špeciálnu ceremóniu striedal bohatý
program pred kultúrnym domom, kde vystúpili deti z materskej školy, folklórny súbor Dúha z Krasňan či country
skupina Colorado. Zaujímavým divadelným predstavením
obohatili program členovia hnutia eRko, jeho ostatní členovia zas zatancovali alebo zahrali na hudobné nástroje. Zaspieval Jozef Paulusík, ktorý je mnohým známy z televíznych
obrazoviek, rovnako ako jeho hudobný kolega Tomáš Bezdeda s kapelou. Celý program vyvrcholil hudobnou zábavou
v doprovode skupiny BONITA.
Ostáva len veriť, že do budúcna sa táto tradícia zachová
a že obyvatelia obce, rovnako ako návštevníci tejto akcie, sa
budú vedieť viac zabávať. Usporiadatelia to nerobia pre seba.
Dávajú svoj čas a energiu pre to, aby sme sa my, návštevníci
zabavili. Upustili na chvíľu od každodenných starostí a načerpali energiu možno aj na takomto kultúrnom podujatí.

Život

v obci

Život

v obci
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Na slovíčko
Jedným z bodov programu Gbeľanských slávností
2016 bolo odhalenie a vysvätenie sochy sv. Marka –
patróna obce Gbeľany. To
prečo je práve svätý Marek
patrónom obce a kto tento
muž bol, sme Vám písali
v minulom čísle.
Teraz sme sa ale obrátili
priamo na samotného autora jeho sochy, Mgr. art.
Radovana Martinčeka, ktorá
od leta 2016 zdobí námestie
pred kostolom.
Ako si vnímal ponuku vytvoriť sochu sv. Mareka –
patróna obce Gbeľany?
Vnímal som to ako výzvu
a zároveň aj splnený sen.
Bola to veľká zodpovednosť
vytvoriť sochu pre obec,
v ktorej žijem.

2. fázou bolo modelovanie
z hliny. Najskôr sa vytvorí
pevný základ - kostra z kovu
a dreva a na ňu sa nanáša
sochárska hlina, z ktorej sa
vytvorila konečná podoba
sochy.
Poslednou, 3. fázou bolo
odlievanie, ktoré obecné
zastupiteľstvo schválilo do
umelého kameňa. Vysvetliť
postup odlievania slovne je
celkom umenie . V skratke,
celá socha sa predelí plieškami na určité diely, natrie
sa niekoľkými vrstvami silikónu a na to sa nanesú
vrstvy sadry s kovovými výstuhami. Vytvorí sa tak negatív sochy, ktorý sa v končenej fáze vyplní zmesou
umelého kameňa.

Čo bolo pre Teba na tvorbe sochy najnáročnejšie?
S odstupom času je ťažké
Koľko času Ti zabrala prápovedať, čo bolo najťažšie.
ca na tejto soche?
Na konci ste proste radi, že
Od odovzdania návrhu už v poriadku stoji na svoa dokumentácie k soche to jom mieste a ľuďom sa páči.
trvalo 2 roky. Avšak pri mojom zamestnaní v zahraničí
Prijal by si podobnú poto bol len rok. A ak by ste to
nuku opäť?
chceli aj presnejšie, bolo to
Určite by som rád prijal
cca 2 000 hodín.
podobnú ponuku. Škoda
len, že by som ju reálne asi
Mohol by si nám v skratke nemohol robiť pre nedostapopísať jednotlivé fázy tvor- tok času.
by sochy?
Text a foto:
1. fázou bol návrh sochy.
Dominika Kágerová
Bolo potrebné zohľadniť
priestor, kde bude socha
osadená a tiež čo by mla
socha vyžarovať. Svoje návrhy som najprv preniesol
na papier a nakoniec som
vymodeloval sochu v malej
mierke.
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Narodenia a úmrtia
v roku 2016
Narodenia
Nina Mičeková
Richard Kurinský
Adrián Šimun
Simon Melega
Nela Škriňová
Matej Vojtek
Monika Dietrichová
Martin Slovák
Marko Macháč
Marko Martinček
Matúš Mihálik
Tobiáš Badura
Lea Mičeková
Stanislav Randa
Andrej Janíček
Sebastián Vojtek

Úmrtia
Mária Mihová
Emil Šimún
Klement Hartiník
Štefan Dzurdzík
Ján Trizuliak
Ignác Šimún
Albín Tichý

Život

v obci

Aj v tomto roku sme si uctili „cenné“
Ani sme sa nenazdali a po
lete opäť nastúpila jeseň –
jedno z najkrajších období,
keď v prírode všetko hrá
rôznymi farbami, a ktoré sa
opakuje každý rok. Rovnaká
by mala byť aj jeseň v živote
človeka – pestrá a krásna, o
to viac, že táto prichádza len
raz. Preto sa Obec Gbeľany
tým najstarším z radov našich občanov snaží spríjemniť ich „jeseň života“, okrem
iného aj každoročnou realizáciou kultúrneho podujatia pri príležitosti „Október
– mesiac úcty k starším“.
A tak sa tento rok, presne
23. októbra, začalo príhovorom zástupcu starostu Jozefa Trizuliaka a samotného
starostu obce, ktorí prítomných privítali a poukázali
na potrebu ctiť si starších.
Nasledovala slávnostná gratulácia tým, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhleho
životného jubilea. V rámci
programu vystúpili deti zo
Základnej školy Gbeľany a
o zábavu sa postaral spevák,
humorista a imitátor Štefan
Hruštinec spolu s jeho umeleckým partnerom Jurajom
Chlebanom.
Jedna ľudová múdrosť hovorí: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu v
oku, podľa vrások a bielych
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi.“ Ctime

si krásu našich starších občanov, ktorá je ukrytá v ich
múdrosti, pretože oni sú
tí, ktorí majú ruky zodraté,
aby tie naše mohli byť bez
rán, tí, ktorí nám ešte vždy
majú čo dať. Majme trpezlivosť s ich už nie vždy istou
chôdzou či trasľavými rukami, s ich zrakom, ktorí im už
často nedovolí vidieť všetko,
s ich ušami, ktoré už dobre

nepočujú a s ich myslením,
ktoré už nie je také pohotové...
Veď ako povedal pán Bergman Ingmar:
„Starnúť znamená stúpať
hore. Čím vyššie sa človek
dostáva, tým viac spotrebuje síl, ale o to ďalej vidí.“

Text: Martina Ševčíková
Foto: archív obce

Život
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Hubertova jazda alebo stretnutie
milovníkov koní
Dňa 15.10.2016 zorganizovali Obec Gbeľany, stajňa
TOM-KA a Jazdecký klub
Koňhora už druhý ročník
tzv. Hubertovej jazdy, ktorej sa zúčastnili jazdci na
koňoch zo stajní nachádzajúcich sa v okolitých
obciach. Jazda je zasvätená
sv. Hubertovi – patrónovi jazdcov a poľovníkov a
jej cieľom je symbolicky
ukončiť uplynulú jazdeckú
sezónu. Okrem iného je to
hromadné stretnutie milovníkov týchto vznešených
zvierat. Podujatie začalo
príhovorom a slávnostným
nástupom všetkých zaregistrovaných
účastníkov,
po ktorom boli prečítané
„kruté“ pravidlá Hubertovej
jazdy, ako napr.:
- v tomto hone sa bude
honiť len líška a nič iné, ani
ženy

- priestupku sa dopúšťa,
kto svojho koňa opustiť ráči
(spadne z koňa)
- neslobodno sa počas
honu ničoho zbavovať, ani
stratiť klobúk, fajku, bičík či
panenstvo,
- užívanie všelijakých
špécií a životabudičov sa
povoľuje len za prítomnosti mastra a pod kolektívnou
kontrolou, a pod.
Po vyrieknutí týchto pravidiel sa rozozvučal dupot
koní, ktoré sa vydali po stopách líšky na dlhú trasu až
pod sedlo Žiarce. Jazdci si
tak mohli užiť krásy našej
prírody. Dokonca aj počasie im v tom prialo. Po ich
návrate pokračovala ďalšia
časť celého stretnutia, a
to hon na líšku, v ktorom
sa bojovalo o to, kto získa
symbolický líščí chvost. Táto
časť podujatia bola ukonče-

ná vyhodnotením pretekov
a vyhlásením víťaza. V poslednej tretej časti, ktorej sa
už jazdci zúčastnili bez svojich koníkov, sa v Kultúrnom
dome v Gbeľanoch konal
nekompromisný „Hubertov
súd“, ktorým boli potresta-

ní všetci tí, ktorí si dovolili
porušiť pravidlá Hubertovej
jazdy. Tento príjemný deň
pre milovníkov koní zakončila country zábava.

TEXT A Foto:
Martina Ševčíková

Katarínsky ples
Tento rok, konkrétne 12.
11. 2016, sa nám podarilo
usporiadať 2. ročník Katarínskeho plesu. Sme veľmi
radi, že ľudia prejavili záujem. My, členovia eRka,
sme tak mohli spojiť všetky sily a vytvoriť, veríme,

neopakovateľný
zážitok
pre našich hostí. Ples sme
otvorili prípitkom a spoločnou modlitbou, nasledoval
úvodný – otvárací tanec
pána starostu s jeho manželkou. Pokračovala voľná
zábava, neskôr deti z eRka

predviedli svoje pripravené
vystúpenie. O polnoci sme
mali tombolu o krásne ceny,
za ktoré chceme ešte raz poďakovať sponzorom. Práve
vďaka nim sa nám podarilo
získať finančné prostriedky na novú skriňu do našej

„stretkárne“ a aj na materiál, ktorý potrebujeme pri
našej práci. Veríme, že budúci rok sa bude táto krásna
akcia opakovať.

TEXT A Foto:
Janka Vašková
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Život

v obci

Súťaž, ktorá sa môže stať v Gbeľanoch peknou tradíciou
Vyrezávané tekvice rôznych tvarov so svetielkom
vo vnútri poznali už naši
predkovia. Svetlonosi, ako sa
svietiacim tekviciam hovorí,
mali podľa mytológie počas
Dušičiek ochrániť živých
pred dušami mŕtvych, ktorí
sa vracali na zem.
Tento zvyk inšpiroval
zamestnancov CHÂTEAU
GBEĽANY, a v spolupráci
aj s Obecným úradom, vyhlásili súťaž o najkrajšieho
svetlonosa.

Pár dní pred veľkou udalosťou mali recepčné hotela
dôležitú úlohu – prevziať
od súťažiacich ich dielo
a starostlivo ho zaevidovať.
Ostatní zamestnanci s nadšením pripravovali pre zúčastnených
občerstvenie
a atraktívne stanoviská, na
ktorých mohli malí aj veľkí
návštevníci vyskúšať svoju
šikovnosť. Park bol plný záhadných postáv, ktoré viacerým hosťom vyčarili na tvári
nielen úsmev, ale aj fúzy ale-

bo „bohaté obočie“. Počasie
akcii prialo, takže návštevníci mohli ochutnávať punč
i koláčiky až do zotmenia.
Vtedy prišiel čas skutočných
žiariacich svetlonosov, ktorí lemovali známe schody
v parku po obidvoch stranách. Víťazku Alicu Nogovú,
ktorá získala najviac hlasov
z viac ako 150 zúčastnených,
čakala odmena od majiteľov
hotela v podobe wellness
poukazu pre 2 dospelých a
2 deti.

Všetci, ktorí sa podieľali
na príprave Súťaže o najkrajšieho svetlonosa veria, že na budúci rok park
v kaštieli opäť ožije a premení sa na kúzelné miesto
plné zážitkov pre malých aj
veľkých.
A možno sa budete aj
báť...

Text a foto:
CHÂTEAU GBEĽANY

Školstvo
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Do materskej školy opäť s radosťou
Súčasné prístupy v modernom pedagogickom svete
smerujú k hľadaniu riešení
ako zlepšiť výchovu a vzdelanie človeka. Deťom treba
umožniť prežiť vlastné detstvo, podporovať ich v tvorivosti a fantázii, ktorá je
nereálna vo svete dospelých.
Od septembra 2016
navštevuje MŠ Gbeľany 53
detí. V januári 2017 nastúpia ešte dve deti, čím sa
naplní kapacita materskej
školy – 55 detí.
V materskej škole sú deti
z Gbelian, 5 detí, ktoré dokončia dochádzku v MŠ je
ešte z okolitých obcí.
O deti sa stará šesť pedagogických zamestnancov
a traja prevádzkoví zamestnanci. Deti sú rozdelené do
troch tried podľa vekového
zloženia na celodenné predprimárne vzdelávanie.
Sme radi, že po hektickom období, v júni 2016, sa
môžeme opäť venovať svojej práci a zvereným deťom.
Mrzí nás, že bolo poškodené
dlhodobo vybudované dobré meno materskej školy. Ale
všetko zlé je na niečo dobré.
Veľmi si vážime kladný postoj rodičov, ich prejavenú
dôveru, hodnotiace pozitívne názory a povzbudenie do
ďalšej práce.
Našou úlohou je sústrediť
sa na problémy, radosti, ako

aj zážitkové kvality v živote
dieťaťa. Vštepovať dieťaťu
jeho jedinečnosť a vychovávať ho tak, aby nepremárnilo život v nude, či úzkosti,
beznádeji alebo v nútenej
neradostnej práci. Proces
učenia je procesom celoživotným. V predškolskom
veku učenie sa dieťaťa vyplýva z jeho vývinových vekových špecifík.
Školský
vzdelávací program pod názvom
„Krôčiky poznávania„ je
programom rozvoja detí,
ktorý je založený na riadenom učení. Keďže úlohou
našej materskej školy nie je
iba vzdelávať, rozšírili sme
pole našej práce aj o emocionálnu výchovu. Dnes vidíme rozdiely vo výchove detí,
v postojoch rodičov a v životných hodnotách. Všetko
sa odráža na správaní detí,
narúšajú sa medziľudské
vzťahy, je väčší výskyt detí
s hyperaktívnym správaním,
poruchami
správania,
egocentrizmom a zhoršujúcim sa telesným a duševným zdravím. Vzhľadom na
prírodné prostredie profilujeme k environmentálnej
výchove, ktorej cieľom je
podnietiť v deťoch túžbu
poznávať okolitý svet a rozvíjať ju do trvalého vzťahu k prírode, nevynímajúc
prosociálnu výchovu a zdravý životný štýl.

Riešime rôzne prekážky
zo strany rodičov, detí aj
učiteľov, ako sú:
Negatívne
následky
dnešného životného štýlu
Zhoršovanie
hrubej
a jemnej motoriky u detí
Zníženie
vytrvalosti
a odolnosti detí
Nárast agresivity a zmeny
v chovaní a prejavoch detí
Logopedické problémy
Nárast psychomotorických problémov detí/ neurózy a poruchy osobnosti/
Keďže si dieťa neuvedomuje potrebu pohybu a pobytu vonku, rozvíjame tieto
aktivity v čo najväčšej miere. Stretávame sa s úlohami
ktoré sa snažíme riešiť:
Deti majú problém pohybovať sa po nerovnom teréne v prírode
Úzkostlivá starostlivosť
o deti zo strany rodičov /
nechoď tam, nechytaj to,
neskáč...
Rozvíjame u detí emocionalitu so živými tvormi
a krajinnými prvkami
Deti mávajú nevhodné
oblečenie, obutie / zbytočne
značkové /
Okrem
výchovno-vyučovacej činnosti rozvíjame
schopnosti detí aj formou
záujmových krúžkov, ktoré sú vedené kmeňovými
p. učiteľkami:

- Výtvarno-pracovný
krúžok
- Literárno-hudobný
krúžok
- Prírodovedný krúžok
- Pohybový krúžok/ vedie
p. Vršanská z CVČ v Žiline /
- V jarnom období deti
absolvujú plavecký výcvik
Rozvíjame spoluprácu so
Základnou školou v Gbeľanoch, pedagogicko-psychologickou poradňou i s logopedickou poradňou. Do
všetkých akcií a slávnostných dní zapájame rodičov,
je to cesta kedy priamo vidia
ako sa s deťmi pracuje, ako
rozvíjame ich vedomosti
a schopnosti.
Materiálne vybavenie MŠ
je na veľmi dobrej úrovni,
za čo ďakujeme p. starostovi Ing. Jozefovi Martinčekovi, taktiež sponzorom
a rodičom, ktorí prispeli 2%
z daní. Minulý rok sme za
tieto financie zakúpili interaktívnu tabuľu, tento školský rok sa zameriame na
edukačné pomôcky pre deti.
Poďakovanie patrí aj celému kolektívu materskej školy za tímovú prácu.

Text: Marta Chládecká
(riaditeľka MŠ)
Foto: archív MŠ
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Školstvo

Zo života školy
5. september bol nielen
dňom začiatku nového školského roka pre žiakov našej školy, ale bol to najmä
výnimočný deň pre našich
prváčikov. „Právoplatnými
“ žiakmi našej školy sa stali
však až 16. novembra, keď
boli slávnostne pasovaní za
žiakov našej školy po zložení
slávnostného sľubu prváka.
V školskom roku 2016/2017
navštevuje našu základnú
školu 231 žiakov, ktorí sú
rozdelení do 6 tried na 1.
stupni a 7 tried na 2. stupni.
Od začiatku nového školského roku sa žiaci i pedagógovia pustili do práce s veľkým nadšením a elánom.
V priebehu týchto pár mesiacov sa zapojili do mnohých aktivít. 27. september
je deň, ktorý bol Európskou
úniou v roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov.
My sme sme si tiež na našej
škole pripomenuli množstvom aktivít, ktorých cieľom bolo podporiť jazykové
vzdelávanie. Pod záštitou
predsedu ŽSK sa konal 22.
ročník protidrogového festivalu "Dni nádeje"2016. V
pondelok 17.10. sa uskutočnil štafetový beh "Beh nádeje". V kategórii 5. - 6. ročník
naši žiaci Adrián Ondruš,
Mark Aneštik, Samuel Paško
a Matúš Hazda obsadili 3.
miesto. V kategórii 7. - 8.
ročník žiaci Peter Drábik,
Šimon Vajda, Adam Massa a
Marek Krížik obsadili krásne 1. miesto. V utorok 18.10.
sa v Mestskej krytej plavárni
v Žiline uskutočnil plavecký maratón "Štafeta nádeje".
Tejto akcie sa zúčastnili a

veľmi pekné výkony podali
žiaci Adrián Staník, Adrián Ondruš, Andrej Čapliar,
Marek Stenchlák, Daniel
Ondruš, Samuel Káčer, Alica Nogová a Carolina Massa.
Naša škola sa zapojila už do
7. ročníka česko-slovenského projektu pre základné
školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája
školy. Našou partnerskou
školou bola Základná škola z
Ivanky pri Nitre. Slovenská
pedagogická knižnica každoročne začiatkom októbra
vyhlasuje
celoslovenský
projekt „Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice“ z príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc. Cieľom je zábavnými formami práce s knihou
podporiť u žiakov dobrý
a trvalý vzťah ku knihe, ku
školskej knižnici. Každý ročník sa nesie v znamení spoločnej témy. Nosnou témou
tohto ročníka bolo vzájomné učenie sa v dvojiciach
alebo v malých skupinách.
Projekt sme na našej škole realizovali konkrétnymi
aktivitami a veríme, že sme
našim žiakom pootvorili
dvierka do takých tajomstiev knihy, ktorá má byť pre
každého človeka radosťou,
oddychom a nevyčerpateľ-

nou studnicou vzdelávania.
V októbri sa vybraní žiaci
našej školy zúčastnili logickej súťaže SUDOKU, ktorú organizovalo Centrum
voľného času pri Spojenej
škole Kráľovnej pokoja v Žiline. Súťažilo 24 žiakov zo
siedmich základných škôl
a našu školu reprezentovali Lucia Novosádová, Michaela Zajacová a Viktória
Martinčeková. Lucka Novosádová obsadila úžasné 1.
miesto.  Zástupcovia 3. a 4.
ročníkov z našej školy a zo
ZŠ v Dolnej Tižine stretli
na pôde ZŠ v Dolnej Tižine.
Spolu súťažili v anglickom
hláskovaní „SPELLING BEE“.
Nechýbala dobrá nálada, vedomosti a zručnosti získané
na hodinách anglického jazyka, napätie a očakávanie
víťazstva.
Do konca kalendárneho roku nás čaká toho ešte
veľa. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami začíname
s prípravami na Vianočnú
akadémiu a Vianočnú burzu. V decembri sa žiaci, rodičia a priatelia školy môžu
tešiť aj na ďalšie číslo nášho
školského časopisu, vianočnú súťaž v skoku do výšky
Gbeľanská latka, vianočný
turnaj žiakov vo florbale
a na mnoho ďalších vecí.

V priebehu letných prázdnin došlo k ďalším rekonštrukčným prácam v interiéroch školských budov.
Kompletnou rekonštrukciou
prešlo niekoľko kmeňových
tried, schodísk v budove
školy a sociálne zariadenia
v budove telocvične. Z dôvodu havarijného stavu vykurovania v budove telocvične došlo k jeho kompletnej
rekonštrukcii .
Milí spoluobčania, dovoľte
mi v mene všetkých zamestnancov školy Vám zaželať
pokojné prežitie vianočných
sviatkov, v roku 2017 pevné zdravie, veľa osobných
a pracovných úspechov!

Text: Mgr. Juraj Repáň
(riaditeľ školy)
Foto: archív obce

Deň otvorených dverí
2016
16. novembra sa opäť
otvorili brány našej školy
pre rodičov, starých rodičov,
bývalých žiakov a budúcich
prváčikov. Stalo sa tak počas
tradičného Dňa otvorených
dverí. Všetci návštevníci našej školy si mohli počas tohto dňa prezrieť jej priestory
so zaujímavou výzdobou.
Najväčším lákadlom však
bola asi možnosť zúčastniť
sa vyučovacích hodín. To
využili najmä rodičia mladších žiakov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás poctili svojou
osobnou návštevou!

Text: Mgr. Juraj Repáň
(riaditeľ školy)

Šport
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Memoriál Gabriela Trizuliaka
Tak ako v každom športe,
hoci dobrovoľní hasiči nie
sú športovci, ale ochrancovia
pred požiarom z presvedčenia, aj v prostredí hasičských zborov sa pravidelne
organizujú rôzne súťaže, kde
sa každý tím, každá obec,
každý dobrovoľný hasičský
spolok chce predviesť pred
ostatnými v najlepšom svetle
a s cieľom vyhrať. Takýchto
súťaží sa pravidelne zúčastňuje aj DHZ Gbeľany, či ide
o preteky starých „pánov“,
mladých hasičov či žiakov.
No nastal čas na zmenu a rok
2016 sa tak stáva štartovacím
míľnikom pre zorganizovanie
takejto súťaže aj v našej obci
s názvom Memoriál Gabriela
Trizuliaka. Možno sa pýtate,
prečo bol práve tento člen
zvolený za nositeľa mena súťaže organizovanej miestnym
spolkom DHZ. Odpoveď je
jednoduchá. Tento občan,
člen a neskôr aj predseda sa
významnou mierou podieľal
na aktivitách a predovšetkým

na rozvoji Dobrovoľného hasičského zboru v Gbeľanoch
a myšlienku napredovania
mal vždy na zreteli pri každej
svojej činnosti. Toto si symbolicky vzali za cieľ aj súčasní členovia, a práve preto sa
rozhodli zorganizovať úvodný, nultý ročník a presunúť
svoju aktivitu aj do poľa or-

ganizátora takýchto činností.
Napredovať a ukázať nielen
našim občanom, ale aj celej
širokej verejnosti, čo všetko
členstvo v hasičskom svete znamená. Že je to kopec
športových výkonov, techniky, súťaží, povinností ale i
zábavy a vzniknutých priateľstiev.
Nuž a ako to všetko prebiehalo a dopadlo?
Skrátka na výbornú. Nedeľa 2.10.2016 sa ukázala ako
úplný záver leta, neočakávane krásne, teplé babie leto.
Takže počasie prialo a všetko
bolo prichystané na výbornú
akciu. Na ihrisku sa medzičasom zahájila príprava občerstvenia a posledných detailov
technického zabezpečenia.
Ešte pred samotným vypuknutím si členovia DHZ Gbeľany uctili pamiatku patróna
súťaže a položili veniec na
jeho hrob. Krátko na to už na
Školskej ulici začali parkovať
hasičské vozy z okolitých

dedín, ktoré prijali pozvanie
a prišli si zmerať sily so svojimi kolegami, v tento deň
rivalmi, v súťažnej kategórii s názvom požiarny útok.
Turnaja sa nakoniec zúčastnili obce Teplička nad Váhom, Mojš, 2 tímy z Nededze
a samozrejme domáci. Kaž-

dé družstvo malo k dispozícii 2 pokusy, teda previedlo
dvakrát požiarny útok najlepšie, ako si nacvičili, vedeli
či jednoducho ako to v danej
situácii najlepšie vyšlo. Rozhodujúcim kritériom pre
umiestnenie bol najlepší súčet časov jednotlivých tímov.
Všade panovala dobrá nálada, riešenie posledných detailov, stratégie, povzbudzovanie sa, ale aj „hecovačky“.
Na ihrisko prichádzalo čoraz
viac zvedavcov, rozvoniaval
výborný guláš, pivko v ruke,
slnečné lúče korunovali príjemnú atmosféru celého
podujatia, kde sa vo finále
zrodili nasledovné výsledky:

50 rokov sa predstavilo len
jedno a to domáce družstvo,
ktoré sa tým pádom stalo aj
víťazom. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie žiackeho
družstva Gbeľany, ktoré sa
pravidelne zúčastňuje oblastných, ako aj slovenských
súťaží a predviedlo, ako má
techniku požiarneho útoku
natrénovanú.
A čo na záver? Celú akciu
môžeme zhodnotiť ako vynikajúcu. Plnú dobrej nálady,
vody, hasičského nadšenia,
ale aj propagujúcu samotnú
obec. Ďakujeme organizátorom a už teraz sa tešíme na
ďalšie vydanie, t.j. 1. ročník
Memoriálu Gabriela Trizu-

1. miesto získala susedná
obec Nededza, 2. miesto
druhý tím Nededze, z 3.
miesta sa radovala Teplička
nad Váhom, predposlednú
priečku obsadilo domáce
družstvo a poslednú dobrovoľníci z obce Mojš. Okrem
toho v kategórii muži nad

liaka, od ktorého očakávame
opäť skvelé výkony, ale predovšetkým návrat putovného pohára z Nededze späť
do Gbelian!

Text a foto:
Zuzana Mihová
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Náučný chodník Gbeľany
Náučné chodníky sú príkladom zaujímavého prepojenia prírodných a kultúrno – historických daností
územia do pôsobivého informačného systému. Trasa
nášho náučného chodníka
je dlhá takmer 9 kilometrov.
Prechádza z východiskového
bodu v centre obce cez 7 zastávok, v smere obecný cintorín, po asfaltovej ceste na
sedlo Žiarce až k časti Dielec. Celá trasa je značená turistickou značkou náučného
chodníka a je jednosmerná.
Náučný chodník je ideálnym
oddychovým miestom pre
obyvateľov i návštevníkov
našej obce, zároveň je vhodným miestom pre žiakov

základnej školy na výučbu
prírodovedných predmetov
alebo histórie.
Poradie informačných tabúľ náučného chodníka :
1. Základné informácie o
obci a náučnom chodníku
2. Z histórie obce
3. Geologická stavba územia
4. Flóra
5. Fauna
6. Hradisko
7. Kaštieľ Gbeľany
Náučný chodník vznikol
spoluprácou obce Gbeľany
a nášho turistického oddielu.

Text: Juro Repáň
(člen TOPD)
Foto: Martina Ševčíková

(Ne)športové aktivity na multifunkčnom ihrisku
Žijeme v dobe plnej elektronických „vychytávok“ a
výdobytkov moderného sveta
a hlavne mládež často uprednostňuje celodenné sedenie
pri počítačoch či tabletoch
pred športom a pobytom na
čerstvom vzduchu. Z tohto
dôvodu vzniká v našej obci
snaha o vytváranie vhodných
podmienok a motivačného
prostredia pre rozvoj záujmu
o šport. S týmto cieľom bolo
vybudované aj multifunkčné

ihrisko. Zmysel jeho otvorenia pre verejnosť bol určite
naplnený, keďže záujemcov o
jeho využívanie je stále dosť.
Pochvalu majú všetci tí, ktorí
dokážu na multifunkčnom
ihrisku športovať aj bez toho,
aby zanechali dôkazy vypätia
svojich fyzických síl počas
svojich (ne)športovných aktivít v podobe opakovane zničených bránok a odpadkov...

Text: Martina Ševčíková
Foto: archív obce

Miestne
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Z aktivít členov MS SČK
Nie je nič krajšie, ako rozdávať šťastie iným ľuďom. Zaradiť
jeden dobrý skutok k druhému
tak, aby neboli medzi nimi medzery.
Urobiť človeku radosť, vyčariť úsmev na tvári – to je prirodzený dar. Aj my sa snažíme,
aby naši členovia MS SČK boli
s prácou výboru spokojní. Ale
nielen členovia, ale aj ostatní
občania, ktorí sa na našich akciách zúčastňujú.
Nevyberáme medzi nimi, ani
nevylučujeme nikoho. Každého
radi privítame. A z toho mám
veľkú radosť, že ľudia sú aktívni,
pretože v dnešnej dobe sa každý niekde ponáhľa, ostáva veľmi
málo času na dobré slovo, ale aj
vzájomnú úctu človeka človeku.
Posledná naša akcia bola výlet
do jaskyne Driny. Človek by ani
neveril, aké je naše Slovensko
krásne, čo všetko nám ponúka,
prírodné bohatstvo neskutočných zážitkov. Inak to nebolo
ani v tejto jaskyni. Prekrásne
kvaple, pripomínajúce rôzne
postavy, deje, nádherná príroda
a tiež sprievodca s bohatými vedomosťami. To všetko nám toto
prostredie ponúklo. Mala som
veľkú radosť, keď som videla, že
boli všetci nadšení a spokojní.
Potom naša cesta viedla na
vinobranie do Pezinka. Nálada
bola vynikajúca, pochutnali sme
si na burčiaku a špecialitách,
ktoré nám ponúkali. Každý si
našiel svoj stánok, pri ktorom
sa pristavil, niečo si popozeral
alebo kúpil. Súdržnosť, spokojnosť, smiech, dobrá nálada, ale
hlavne to, že sme si našli čas
a zúčastnili sme sa týchto akcií,
mi rozohrieva srdce.
Veselí, plní zážitkov a dobrej
nálady sme sa vrátili späť autobusom domov.

Zuzka Martinčeková prišla na
dobrú myšlienku – stretávať sa
v našom kultúrnom dome pri
ručných prácach, ktoré by mali
začať v novembri.
Stretla som sa s predsedníčkou Jednoty dôchodcov, ktorej
sa myšlienka zapáčila a stretnutie naplánovala na október.
S týmto združením spolupracujeme aj na brigádach.
Predseda Požiarneho zboru
pán Jozef Novák ma oslovil, že
majú záujem, aby sme im vypomáhali na zábavách, ale aj iných
aktivitách, ktoré usporadúvajú.
Naše členky súhlasili a ponuku
sme s radosťou prijali.
Chcem sa poďakovať pánovi
starostovi Ing. Jozefovi Martinčekovi a obecnému zastupiteľstvu za dotáciu pre červený
kríž, pretože bez tejto pomoci
by sme len ťažko mohli uskutočňovať zájazdy aj pre ostatných obyvateľov. Úprimne im
ďakujem za túto pomoc.
Najkrajší čas je čas tešiť sa
zo spoločne strávených chvíľ,
z maličkostí, navzájom si odpustiť, povedať si pár pekných
slov, ktoré zahrejú naše srdcia.
Želám Vám do nastávajúcich
krásnych vianočných dní, nech
sú naplnené spolupatričnosťou
človeka k človeku. Nech vám
Vianoce dajú vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Krásne
vianočné sviatky prežité v kruhu svojej rodiny, do nového
roku vykročenie tou správnou
nohou, aby bol rok 2017 lepší
a priniesol vám úspech v osobnom i pracovnom živote.
Veľa zdravia, životnej pohody,
dobrých ľudí okolo seba a potešenie z nich želá predsedníčka
MS SČK Elena Mravcová.
Text: Elena Mravcová
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Aktivita eRka
V septembri sme začali
štvrtý rok činnosti eRka v našej obci. Tešíme sa, že nám
za tri roky vyrástli z detí dve
animátorky, ktoré majú za
sebou úspešný kurz: ,,Začíname“
Na prvom stretnutí, ktoré
mávame s rodičmi a prezentujeme im činnosť za predchádzajúci rok, sme privítali
aj nových členov.
Z našej činnosti:
stretávame sa na pravidelných „stretkách“, každú
druhú párnu sobotu o 15:00
hod v Kultúrnom dome.
mládež sa stretáva pod kostolom na Čajovni, kde spolu
rozoberajú duchovné témy
a problémy dnešnej doby.
každú stredu o 17:30 pod
kostolom mávame spevácke
nácviky, kde radi privítame
každého, kto chce pomôcť so

spevom alebo hudobným doprovodom.
Pripravujeme Koledovanie DOBREJ NOVINY na 2.
sviatok vianočný. I v tento
Vianočný čas sa snažíme učiť
deti pomáhať. Počas koledovania darujú kus voľného
času a ohlasujú radostnú
zvesť – narodenie Ježiša a
spievajú koledy. Všetky vyzbierané peniaze zašleme na
projekty pre rozvojové krajiny. Tento rok sú projekty určené na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť pre telesne
postihnuté deti v Afrike.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú akýmkoľvek spôsobom pri našej dobrovoľníckej
činnosti. Veľmi si vážime
vašu pomoc.

Text a foto:
Janka Vašková
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Historické

okienko

Odchod našich rodákov za zárobkami „za veľkú mláku“
V roku 1892 sa po skončení Občianskej vojny v USA
na víťaznom Severe prudko
rozvíjal priemysel, čo zvýšilo potrebu pracovných síl. Z
tohto dôvodu posielali majitelia baní do rôznych kútov
sveta, teda aj na Slovensko,
a rovnako aj do našej obce
svojich agentov, aby verbovali robotníkov pre banský a
oceliarsky priemysel v USA.
Mnohí z našich rodákov
predali svoje polia, domy a
ostatný majetok, aby získali
peniaze na cestu a za vidinou vysokého zárobku sa
vydali „za veľkú mláku“ –
do Ameriky. Väčšina z nich
začala túto náročnú cestu
v prístave Brémy, ostatní
v prístavoch Fiume, Hamburg, Rotterdam a Liverpool, odkiaľ ich veľké parníky
s ilúziou lepšieho života
viezli priamo do vysnívanej
Ameriky. Azda len túžba po
lepšom živote im pomoh-

la prežiť kruté podmienky,
ktoré ako cestujúci 3. triedy
v podpalubí museli znášať
10 až 12 dní, kým loď pristála v prístave pri móle East
River v New Yorku. Tu ich
na imigračnom úrade čakala
posledná, no veľmi náročná
skúška – museli prejsť prísnou zdravotnou prehliadkou a právnou kontrolou.
Zákaz vstupu do krajiny bol
uložený chorým, negramotným a úplne nemajetným
(prisťahovalec musel mať
majetok aspoň 10 dolárov v
hotovosti alebo sponzora,
ktorý sa za neho zaručil).
S výsledkami lekárskej prehliadky postúpili nakoniec
prisťahovalci pred úradníka,
ktorý rozhodol, pre koho
mala strastiplná cesta zmysel a kto sa vráti späť do
rodnej vlasti.
Vzhľadom k tomu, že išlo
o našich rodákov, ich mená
by mali byť právom súčas-

ťou histórie našej obce. Hoci
našu vlasť opustili, odchod
zo svojho domova pre nich
určite nebol ľahký. Okrem
toho ich často za oceánom
čakala tvrdá práca, kruté
podmienky, ktoré navyše
museli znášať mnohokrát
sami, bez svojich najbližších. Bola to v podstate
obeta, potlačenie sebeckého
JA v snahe zarobiť na každodenný chlieb pre svojich
najbližších, ktorí zostali
doma. A stála ich možno tú
najhoršiu cenu, keďže mnohí z nich sa už nikdy viac so
svojou rodinou v rodnom
kraji nestretli.
Nakoľko americké úrady
povolili prístup k evidencii
prisťahovalcov Imigračného
úradu na Ellis Islande v New
Yorku, v prístavoch Baltimore a Philadelphie, ktorých
„bránami“ prešli v rokoch
1892-1938 aj prisťahovalci z radov našich občanov,

podarilo sa vyhľadať podľa
mena a miesta pôvodného
pobytu 76 vysťahovalcov z
Gbelian do USA. (Ich menný
zoznam a ďalšie informácie
týkajúce sa spomínaného
vysťahovalectva sú prístupné na Obecnom úrade v
Gbeľanoch a budú sprístupnené verejnosti v miestnosti venovanej kultúrnym
pamiatkam obce, ktorá sa
pripravuje v priestoroch
Kultúrneho domu v Gbeľanoch).
Vďaka z našej strany patrí
pánovi Jurajovi Laššuthovi,
ktorý tieto informácie pozbieral a poskytol nám ich
a pomohol nám tak opäť o
kúsok doplniť históriu našej obce o doteraz neznáme
fakty.

zdroj: Vysťahovalectvo
z obce Gbeľany do USA
v rokoch 1892 – 1938 od
PhDr. Juraja Laššutha
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Začiatok výstavby Športového klubu v Gbeľanoch
V priebehu tohto roka sa
začal realizovať projekt „Prístavba a stavebné úpravy
Športového klubu Gbeľany“.
Poverená spoločnosť PINX,
s. r. o. uskutočnila proces
verejného obstarávania na
stavebné práce projektu,
pričom víťazom sa stala firma DAG SLOVAKIA, a. s.
Momentálne už prebiehajú samotné stavebné práce,
ktoré by mali potrvať do
marca 2017. V rámci nich sa
uskutoční komplexná rekonštrukcia pôvodných šatní,
vrátane sociálnych zariadení
a tiež prístavba spoločenskej
miestnosti. Táto bude slúžiť
nielen pre posedenia športovcov, ale aj na realizáciu
spoločenských akcií miestnych organizácii. Po ukončení etapy výstavby budovy
šatne a dokončení všetkých
stavebných prác, sa bude ďalej rozhodovať o čo najvhodnejšom využití priestranstva
v areáli športového klubu.

Víziou je postupne vytvoriť reprezentatívny športový
klub, ktorý v rámci jedného
areálu dokáže poskytnúť
kvalitné podmienky nielen pre futbal a záujemcov
o tento šport, ale aj pre hru
deťom či efektívne trávenie
voľného času pre všetkých
občanov. Športový klub má
byť miestom, kde sa naši občania budú môcť spoločne
stretávať a športovať.

Text:

Rozšírenie mostov umožní
jednoduchšie otáčanie
V minulom roku sa uskutočnila rekonštrukcia mosta
pri Hasičskej zbrojnici. Tento rok sa dočkali „nového
šatu“ a rozšírenia aj ďalšie
dva mosty, ktoré prepájajú
ulicu Jána Pavla II. a Kostolnú. Jeden z nich v hornej

časti dediny bol rozšírený o
2,5 m, nakoľko jeho pôvodné rozmery komplikovali
otáčanie najmä väčším a nákladným automobilom.

Text: Martina Ševčíková
Foto: archív obce

1 6 - GBEĽANSKÉ NOVINY

Prechádzky v našom chotári
Dnešná doba je pre mnohých z nás stresujúca a
hektická. Naháňame sa z
roboty do roboty a vo voľnom čase sa zatvárame vo
svojich domácnostiach, kde
sa snažíme relaxovať pri
počítačoch a televízoroch.
A potom sa čudujeme, že
výsledky takéhoto „relaxu“
sú takmer žiadne. Myseľ
je stále plná problémov a
telo aj napriek celodennému sedeniu neoddýchnuté
a unavené. Škoda, že zabúdame na to, aké blahodarné
prínosy má pre náš pohyb
na čerstvom vzduchu a aká
mocná liečiteľka tela, a najmä duše, vie byť pani Príroda. Už jeden z najväčších
lekárov všetkých čias v období antiky – Hippokrates
povedal: „Príroda je lekárom choroby.“
Máme to šťastie, že náš
chotár je krásny a ponúka
široké možnosti pre prechádzky. Môžeme sa len tak

túlať po lúkach a lesoch či
navštíviť symbolické hroby
grófov. V najbližšej dobe
sa budeme môcť vydať na
trasu náučným chodníkom
sprevádzaným informačnými tabuľami, ktoré pripravuje Turistický oddiel
– Poďme domov. Ďalšou
z možností je prechádzka do Kamennej, kde bol
vďaka Urbariátu Gbeľany
postavený altánok a v tichu
prírody si vychutnať dúšky
čistej pramenitej vody.
Možností máme skutočne dosť. Niekedy stačí tak
málo: obliecť kabát a vyraziť. Prechádzky v prírode nás „na oplátku“ nabijú
energiou a v neposlednom
rade sú aj potešením pre
naše oči a pohladením pre
dušu...A to v každom ročnom období.

Text: Martina Ševčíková
Foto: archív obce
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