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December sa stále sťažoval, že tráva nerastie,
stromy neplodia ovocie,
na oblohe nelietajú
vtáky, stromy sú bez
listov, nekvitnú kvety. Istý hlas spomedzi
oblakov mu povedal:

December, nesťažuj si.
Darujem ti krásny deň,
aký nemá ani jeden z ostatných mesiacov. Deň,
kedy sa narodí dieťa...
A tento deň nám už aj
tento rok netrpezlivo klope
na dvere. Hoci zimné večery
sú dlhé, smutné, dni často
sychravé, predsa je všade
navôkol cítiť akúsi zvláštnu
sviatočnú atmosféru. Deťom
žiaria oči radosťou a nedočkavosťou, zatiaľ čo dospelí
nevedia čo skôr, aby bolo
všetko aspoň v tento jediný
deň v roku perfektné. Ulice
miest plné ľudí a rozruchu,
výklady obchodov lákajúce
tými najkrajšími vianočnými
darmi, z námestí rozvonia-

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.
Nech tichá hudba veselosti
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci Vám pokoj,
lásku a šťastie prinesie.

vajúci punč a rôzne dobroty,
z reproduktorov rádií znejúce vianočné piesne. A to
všetko sa stupňuje, až kým
nepríde ON – ten veľký deň,

pán decembra, najočakávanejší deň z tohto mesiaca
a možno pre mnohých aj
z celého roka... až vtedy konečne nastane niečo, prečo

LIST OLYMPIJSKÉMU 
VÍŤAZOVI
ZŠ Gbeľany navštívi
Matej Tóth

viac na str.
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je taký výnimočný: TICHO,
POKOJ, POHODA. Zasadneme k spoločnému stolu so
svojimi blízkymi a zrazu sa
vháňa do srdca ten pocit, do
hlavy tá myšlienka, že toto
je aj tak tá najdôležitejšia
a najkrajšia chvíľa, ktorá nepotrebuje celý ten rozruch,
fiasko, honbu za vianočnými
darčekmi, ktoré tomu všetkému už minimálne mesiac
predchádzajú a v tomto momente sa stávajú úplne bezpredmetnými...
Z redakcie Vám prajeme,
aby ste tento deň popri
milých prekvapeniach pod
vianočným
stromčekom
našli to pravé teplo domova, lásku svojich blízkych,
slzy radosti a dojatia, silu
rodinného puta a objatia
a sviatočnú pohodu. Vtedy
bude tento deň skutočne
krásnym. Vianočné čaro
nech sa hlboko zakorení
vo Vašom srdci a pretrváva v ňom čo najdlhšie. Aby
Vianoce neboli iba jedným
krásnym
decembrovým
dňom.

TEXT: redakcia
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Sadenie pamätného stromu v areáli
ZŠ Gbeľany
30. októbra 2018 sme si
pripomenuli 100. výročie
vzniku
Československa,
spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov.
Aj naša škola sa v spolupráci so Záhradníctvom Vajda
v Nededzi zapojila do aktivity “Stromy republiky“
a v školskom areáli vysadili
nádherný buk obyčajný. Ve-

ríme, že tento majestátny
strom nebude len skrášlením nášho areálu, ale bude
nám všetkým pripomínať
túto dôležitú historickú
udalosť.

TEXT: Mgr. Juraj Repáň
riaditeľ ZŠ Gbeľany
FOTO: archív obc

v obci

Vážení spoluobčania.
Dovoľte mi poďakovať
sa Vám za účasť vo voľbách a zároveň poďakovať
za dôveru, ktorú ste mi dali
na ďalšie volené obdobie. Je
to prejav ocenenia mojej doterajšej práce, a zároveň záväzok nesklamať Vašu dôveru.
Počas môjho osemročného
pôsobenia sa nám spoločne
podarilo urobiť slušný kus
práce a aktivít, ktoré zlepšili
náš život, skrášlili a zveľadili
obec, za čo chcem poďakovať
aj bývalým poslancom. Dokázali sme získať pre obec z projektov – eurofondov finančné
prostriedky približne vo výške
2 miliónov eur pre projekty:
Základná škola, Kultúrny dom,
Námestie obce, Športový areál, Detské ihrisko MŠ a rôzne
granty od nadácie KIA a Mobis. Hospodárenie obce je podľa INEKO (www.hospodarenieobci.sk) veľmi dobré, naša
obec sa nachádza na 16. mieste
z 2930 obcí na Slovensku. Toto
sú výsledky mojej práce, v ktorej chcem naďalej pokračovať.
Nedá
mi nespomenúť
predvolebnú kampaň, z ktorej by som sa aj chcel inšpirovať, no nebolo z čoho. Dokonca niektorí poslanci dodnes
nevedia, že obecné zastupiteľstvo je verejné a výsledky
hlasovania sú zverejnené na
internetovej stránke obce.

Naďalej chcem pracovať
na rozbehnutých projektoch:
Dom sociálnych služieb,
kompostáreň,
pripojenie
optického internetu každému občanovi zdarma, nový
miestny rozhlas a kamerový
systém, projekt pre Základnú školu – vybavenie učební za 150-tisíc eur, projekt
s nadáciou Mobis za 15 tisíc
eur, projekt s Oblastným futbalovým zväzom na rozvoj
športu, dokončiť workoutové
ihrisko v športovom areáli
a uchádzať sa o granty z nadácií spoločností KIA a Mobis.
Verím, že s novozvolenými poslancami budeme
pracovať v prospech obce
a presadzovať záujmy obce
nad osobnými záujmami.
Vianočné sviatky sú už
za dverami, a preto Vám
chcem touto cestou popriať,
nech sú tieto dni naplnené
láskou, pokojom a oddychom. Zabudnite v čarovnej
atmosfére Vianoc na starosti
všedných dní a vychutnajte
si ju v kruhu svojej rodiny.
V novom roku Vám želám
veľa zdravia, šťastia, pohody
a úspechov v práci, ako aj
v rodinnom živote.

Ing. Jozef Martinček
starosta obce

Život
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Rodina a Vianoce
Vianoce sa každý snaží
prežiť so svojou rodinou
alebo v kruhu blízkych ľudí.
Hlavne rodiny s malými deťmi prežívajú atmosféru vianočných dní radostne a veľmi intenzívne. Rodičia sa
snažia urobiť všetko preto,
aby ich deti mali cez Vianoce čo najviac radosti. Lebo
táto radosť sa zo srdca ich
dieťaťa ľahko prenáša do ich
vlastného srdca.
Vianoce skrývajú nezvyčajnú silu, ktorá je schopná rodiny upevňovať a viac
spájať. Preto ich aj voláme
sviatkami rodiny. Sviatkami
rodiny ich neurobili ľudia,
ale sám Boh. Lebo On poslal

na svet svojho Syna, aby sa
narodil ako dieťa v rodine.
A Boží Syn sa v rodine nielen narodil, ale v nej aj rástol, učil sa od Panny Márie
a svätého Jozefa pravidlám
ľudského života, súčasne sa
vzdelával v synagóge.
Vianoce sú pre nás všetkých príležitosťou, aby sme
uvažovali o kráse rodinného
života a význame rodiny pre
spoločnosť. Svätý Otec František v exhortácii „Amoris
Laetícia“ nás povzbudzuje
k uvažovaniu o rodine s pohľadom zameraným na život
Svätej Rodiny: „Potrebujeme
sa ponoriť do tajomstva Ježišovho narodenia, do Máriin-

ho súhlasu so zvestovaním
anjela, keď sa jej lone počalo
Slovo; aj do súhlasu Jozefa,
ktorý dal Ježišovi meno a zobral si Máriu na starosť.“
(AL, čl.65).
Príklad Svätej Rodiny bol
pre našich predkov a stále
zostáva motivujúcou silou
pre nachádzanie nových
impulzov k upevňovaniu
jednoty medzi členmi rodiny, ale aj pre obnovenie narušených vzťahov v našich
rodinách. „Ľudská rodina,
vo svojej jednote rozbitá
hriechom, sa obnovuje výkupnou silou Kristovej smrti a zmŕtvychvstania.“ – tak
to vyjadril svätý Ján Pavol II.

Tradícia Štefanského výstupu na ĽADONHORU
Myšlienka založiť a vytvoriť tradíciu Štefanského výstupu na Ľadonhoru vznikla
v roku 1981 po absolvovaní
úspešného letného turistického zrazu v Dolnom Vadičove. Na tomto zraze sa
vo veľkom počte zúčastnili aj priaznivci turistiky
z Gbelian. Nadviazalo sa na
úspešný výstup z novembra
1980, ktorého sa zúčastnili zakladatelia Štefanského výstupu na Ľadonhoru.
V priebehu jesene 1981 bol

ako najvhodnejší termín vybraný deň 26.12., 2. sviatok
vianočný. Veľmi nepriaznivé klimatické podmienky
(výška snehovej pokrývky
50 až 100 cm, prudký vietor a mráz, teplota – 8 °C)
neumožnili 26.12.1981 piatim odvážlivcom zdolať vrchol Ľadonhory, a teda absolvovať kompletnú trasu.
Z tohto dôvodu dostal tento
pokus názov Nultý ročník
Štefanského výstupu na Ľadonhoru a v oficiálnej časti

Na 37. ročník Štefanského výstupu 26.12.2018
Vás pozýva a prijemné prežitie vianočných sviatkov s úspešným vstupom do roku 2019 praje
TOPD Gbeľany
TEXT: Vladimír Vankuš, predseda TOPD
FOTO: archív TOPD Gbeľany

kroniky sa nenachádza. Päticu účastníkov je však určite vhodné spomenúť: Milan
Cesnek, Dušan Cesnek, Dušan Franek, Pavol Mihálik
a Dušan Trizuliak.
Oficiálneho výstupu, čiže
1. ročníka Štefanského výstupu na Ľadonhoru v roku
1982, sa zúčastnili Ľubomír
Bobáň, Milan Cesnek, Dušan Cesnek, Dušan Franek,
Pavol Mihálik, Dušan Trizuliak a Peter Trizuliak.

v exhortácii „Familiaris consortio“. (FC, čl.15).
Prajem všetkým rodinám
našej farnosti, aby toto Vianočné obdobie upevnilo
a prehĺbilo vzťahy medzi všetkými a v každej rodine. A tým,
čo sa cítia osamelí a žijú bez
rodiny želám, aby našli svoje miesto vo veľkej rodine,
ktorou je Cirkev. Lebo tak to
napísal svätý Ján Pavol II.: „Nik
nie je na tomto svete bez rodiny, lebo Cirkev je domovom
a rodinou pre všetkých, najmä
však pre tých, čo sa namáhajú
a sú preťažení.“ (FC, čl.85).

Pavol Kalabus,
farár Gbeľany

Spoločenská
rubrika
VITAJTE MEDZI NAMI:
(01.06.2018 – 30.11.2018)
Vivien Dietrichová
Agáta Šošková
Natália Forbaková
Branislav Prílepok
Eliška Badurová
OPUSTILI NÁS:
(01.06.2018 – 30.11.2018)
Jaroslav Bielik
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OBECNÉ OSLAVY

Dni našej obce tento rok
pripadli na dátum 25. augusta. Bolo sobotné ráno a dážď
sa hrozil, že práve tento jediný deň v roku, kedy viac
cítime spolupatričnosť a pripomíname si, že Gbeľany sú
spoločným domovom nás
všetkých – obyvateľov Gbelian, nám pokazí. Príprava
podujatia za hustého dažďa
bola síce náročná, ale predsa
sa podarila.

Keď o 15:00 hod. vystúpili na pódium prví účinkujúci – heligonkárky Evka
a Lenka Bacmaňákové, nálada publika bola podobná
počasiu. O to väčšiu úctu
si zaslúžia tieto sestry,
ktorým sa v priebehu hodinového vystúpenia podarilo dav ľudí rozhýbať,
pobaviť a správne naladiť.
Sestry nebolo potrebné
moc predstavovať, pretože

najmä staršie ročníky ich
poznajú z jednej známej
televízie s ľudovou hudbou. To, že ich vystúpenie
bolo naživo ešte lepšie ako
v televízii, potvrdili aj tým,
že s poslednými piesňami
ich programu si už pospevovali takmer všetci. Ich
energia pri hraní a speve sa preniesla aj na ľudí
v publiku a vytvorila tak
výbornú atmosféru. Na ľu-

dovú nôtu ďalej nadviazal
zabávač, imitátor a spevák
Štefan Hruštinec. Obdiv
patrí okrem spevu najmä
jeho jedinečnej schopnosti
zapracovať do vystúpenia
množstvo postáv – raz sa
premení na dedka, potom na babku, doktora či
inú postavu s humorným
príbehom. Napr. babka
s dedkom, ktorí spia v posteli a babka sa zobudí:

Život
„Starý, mám chuť na chlapa, vstávaj“ a dedko na to:
„A kde ti ho teraz v noci
zoženiem?“ K tomu správny výraz tváre a o zábavu
bolo postarané. Vtipných
príhod má pán Hruštinec
vždy „v rukáve“ skutočne
dosť. Okrem toho v rámci
vystúpenia spolu so svojím
hudobným partnerom zaspievali niekoľko známych
piesní a potom sa s publikom ešte dlho lúčili, aby
uvoľnili priestor ďalším
vystupujúcim – speváčke
Ivanne Bagovej spolu so
spevákom zo skupiny Maduar. Ivannka hneď v úvodnej piesni I will always love
you dokázala, že jej hlas je
naozaj výnimočný a právom si v roku 2012 zaslúžil ocenenie HLAS ČESKO
SLOVENSKA. Mnohí ľudia
ju tiež určite budú práve

v obci
kvôli nemu navždy milovať, rovnako ako spievala
v spomínanej piesni. Keď
zazneli známe hity skupiny
MADUAR, mnohí si radi
zaspomínali na toto obdobie nielen spevom, ale aj
pohybmi. Jednou z takýchto nezabudnuteľných rytmických piesní bola napr.
skladba HAFANANA, ktorú
nepoznal asi len málokto.
Atmosféra bola čoraz lepšia, ľudí pribúdalo a vo večerných hodinách, keď sa
už pomaly stmievalo, nastúpili na pódium členovia
skupiny ARZÉN. Ich vystúpenie bolo skutočnou „čerešničkou na torte“ celého
dňa, pretože po odohraní
mnohých známych hitov
im ľudia z davu nechceli
dovoliť odísť a neustále sa
ozývalo: „EŠTE JEDNU“.
Hudobníci boli veľmi veľ-
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korysí, urobili perfektnú
šou a pridali aj niekoľko
piesní navyše, avšak aj ich
vystúpenie muselo mať
svoj koniec. Po ukončení
kultúrneho programu sa
už v priestoroch kultúrneho domu rozozvučali
hudobné nástroje skupiny
Royal, ktorá hrala až do
ranných hodín.
Na záver stačí povedať len
toľko, že pre tých, ktorí sa
zúčastnili, tohtoročné obec-

né slávnosti tak ako po minulé roky splnili svoj účel.
Ľudia sa zabavili, zaspievali
si, zatancovali, postretali
svojich známych, ktorých
už možno dávno nevideli, porozprávali sa, možno
uzavreli staršie spory pri
vínku či poháriku tvrdého...
A presne o tomto majú dni
obce byť...

TEXT A FOTO:
Martina Ševčíková
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

VOLEBNÁ
VOLEBNÁ
ÚČASŤ ÚČASŤ

VOĽBA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Počet voličov, ktorí sa nezúčastnili
Počet voličov, ktorí sa
nezúčastnili na hlasovaní 480480
na hlasovaní
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
646
Počet voličov, ktorí sahlasovaní
zúčastnili na hlasovaní
646
Celkový počet voličov zapísaných
Celkový počet
voličov
zapísaných v zozname voličov 1126
1126
v zozname voličov

Počet
hlasov

MENO KANDIDÁTA

VOĽBA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Bc. Michal Mravec
339
Jana Vašková
276
Marián Káčer
263
Martin Vojtek
263
Ing. Marek Mrázik
252
Mgr. Ján Ďugel
226
Ľubomír Samec 224
Jozef Trizuliak
Jozef Trizuliak
200
Ing. Dagmar Vankušová
Ing. Dagmar Vankušová
197
Mgr. Blanka Trnková
Mgr.
Blanka
Trnková
195
VOĽBA STAROSTU
Ing. Mgr. Róbert Mydlo
VOĽBAOBCE
STAROSTU OBCE
Ing. Róbert
Mydlo
189
POČET
Mgr. Ján Peťko
PERCENTUÁLNE
MENO KANDIDÁTA
ZÍSKANÝCH
Mgr. Ján Peťkopočet
188
(zaokrúhlene)
MENO KANDIDÁTA
HLASOV%
Mgr.
Miroslava Ďuranová
hlasov
Mgr.
Miroslava Ďuranová225
158
Anton
Adamovský
37%
Mgr.
Jeanette
Hodoňová
Ing.
Jozef
Martinček
377
63%
Anton Adamovský Mgr. Jeanette Hodoňová
225
37%
150
Počet platných hlasovacích lístkov
602
100%
Jozef
Vnuk
odovzdaných pre voľby
starostu
obce 377
Jozef
Vnuk
135
Ing. Jozef Martinček
63%
Mgr.
Zuzana
Martinčeková
Mgr. Zuzana
103
Počet platných hlasovacích
lístkov Martinčeková
602
100%
Viera Hrivová
Vieraobce
Hrivová
99
odovzdaných pre voľby starostu
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre Počet
voľbyplatných hlasovacích lístkov odovzdaných
631
pre
voľby do obecného zastupiteľstva
do obecného zastupiteľstva

Bc. Michal Mravec
Jana Vašková
VOLEBNÁ ÚČASŤ
Marián Káčer
Martin
43%Vojtek
57%-TNÁ
NEZÚČASTNENÝCH
Mrázik
VOLEBNÁ Ing. Marek
VOLIČOV
ÚČASŤ
Mgr. Ján Ďugel
Ľubomír Samec
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Život
V rámci predstavenia
nového zloženia obecného zastupiteľstva sme
sa obrátili na každého
novozvoleného poslanca s nasledujúcimi
otázkami:

• NA ČO (akú oblasť, problém) sa chcete počas 4-ročného obdobia vykonávania
poslaneckej činnosti zamerať?
• ČO BY STE CHCELI
POČAS TOHTO 4-ročného
obdobia v obci zaviesť? presadiť? dosiahnuť?
Reakcie novozvolených
poslancov:

BC. MICHAL MRAVEC,
MARIÁN KÁČER,
ĽUBOMÍR SAMEC
Vážení spoluobčania.
V prvom rade by sme sa
chceli poďakovať za prejavenú
dôveru, ktorú sme dostali od
Vás pri komunálnych voľbách
do obecného zastupiteľstva.
Výsledky volieb dopadli
tak, že obyvatelia obce chcú
zmenu a toto sa odzrkadlilo
aj v samotných voľbách. Do
obecného zastupiteľstva sa
nedostala väčšina z pôvodných poslancov.
Dúfame, že to bolo aj tým,
že sme obyvateľov oslovili s naším predvolebným
letákom a našimi víziami
o smerovaní obce a skvalitnení života v obci Gbeľany.
Do volieb do obecného zastupiteľstva sme sa rozhodli ísť traja, nakoľko máme
spoločné názory na smerovanie obce.

v obci
Ako sme už v predvolebných letákoch uviedli,
chceme sa zamerať smerom
„otvorenej obce“, kde budú
ľudia priamo a dúfame, že
aj aktívne predkladať návrhy a pripomienky k životu
v obci /verejné obecné zastupiteľstvá/ a tieto sa následne budú prerokovávať
na obecnom zastupiteľstve,
pričom výsledky hlasovania
s odôvodením budú zverejnené na internetovej stránke obce.
Ďalšou z našich priorít
bude kontrola transparentnosti pri verejnom obstarávaní, pretože máme za to,
že veľa zákaziek v obci bolo
predražených a bolo možné
ich vykonať lacnejšie.
Bude našou snahou v prvom rade osloviť miestnych
živnostníkov a miestne firmy. Ďalšie naše priority by
sme zhrnuli iba v skratke
• Osvetlenie a údržba
miestneho cintorína /formou brigád pre študentov
a dôchodcov/
• Vybudovanie oddychovej zóny pre mamičky s deťmi a obyvateľov obce
• Revitalizácia miestneho
potoka v dolnej časti obce
• Skvalitnenie zimnej
údržby miestnych komunikácii v celej obci
• Zatraktívnenie obecných
slávnosti a kultúrno spoločenských akcií
• Aktívna spolupráca so
všetkými zduženiami obci
/červený kríž, jednota dôchodcov, hasičský zbor a iné/
• Rozvoj aj iných športových aktivít v obci okrem
futbalu
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Máme toho v plánoch
veľa, a keďže nemáme ešte
žiadne skúsenosti s komunálnou politikou, chceme všetkých požiadať o trpezlivosť a čas. Sľubujeme,
že sa budeme v čo najväčšej
miere snažiť Vaše a naše vízie o smerovaní obce Gbeľany uskutočniť.
Ešte raz ďakujeme za prejavenú dôveru.

Bc. Michal Mravec, Marián
Káčer, Ľubomír Samec

JANA VAŠKOVÁ
Odpoveď na prvú otázku:
Vo svojej poslaneckej práci chcem pokračovať v začatých aktivitách. Začali sme
zbierať od našich obyvateľov historické predmety,
oblečenie, ktoré postupne dávame do historickej
miestnosti. Možno aj touto
cestou chcem poprosiť spoluobčanov, ktorí vlastnia
takéto predmety po svojich
predkoch o ich zapožičanie
do našej novovybudovanej
historickej miestnosti. Ďalej
by som chcela pokračovať
v začatých akciách a to sú:
v predveľkonočnom období
zdobenie kraslíc, pletenie šibákov spojené s tematickou
výstavou a v predvianočnom období je to zdobenie
medovníkov spojené s tvorivými dielňami.
Odpoveď na druhú otázku:
Najskôr sa chcem poďakovať spoluobčanom za
prejavenú dôveru. V ďalšom
poslaneckom období chcem
hlavne počúvať všetkých,
ktorí prichádzajú s nápad-

mi a názormi. A ak to bude
v mojich silách spoločne ich
riešiť a napĺňať na zastupiteľstvách.

MGR. JÁN ĎUGEL
Milí spoluobčania.
Úvodom by som rád poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste mi opätovne
dali aj v tomto novom volebnom období. Chcel by
som nadviazať na projekty,
ktoré som navrhol v predchádzajúcom období, ako
bola realizácia optického
internetu v obci, sprístupnenie informácií obce do
mailov formou newslettra,
ktorý chcem viac spropagovať pre občanov, aby ho aktívne využívali a tak boli informovaní, čo sa pripravuje
a deje v obci. Taktiež budem
presadzovať začatie realizácie účinnej regulácie potoka
v dolnej časti obce, ktorá
bude nielen estetickou, ale
hlavne
protipovodňovou
ochranou majetku občanov.
Ďalej by som sa chcel
zasadiť za sprístupnenie
športových areálov všetkým našim občanom, hlave
deťom a viac ich chrániť
kamerovým systémom ako
zámkami a znemožňovaním
vstupu. Pre mamičky s deťmi a seniorov riešiť vybudovanie oddychovej zóny, kde
by mohli tráviť svoj spoločný čas.
Rovnako by som chcel, aby
obec začala vytvárať viac komunitných projektov určených pre vekovo širšie skupiny občanov, zameraných na
tradície našej obce, medzi
ktoré patrí napr. včelárstvo
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či ovocinárstvo, v spolupráci s miestnymi odborníkmi
a dobrovoľníkmi.
Na záver by som chcel
ubezpečiť občanov, ktorí sa
na mňa obrátia s dôverou,
že som otvorený k presadzovaniu ich návrhov, ktoré
by priniesli skvalitnenie života a spolunažívania, ako aj
rozvoj našej celej obce.

Váš poslanec
Mgr. Ján Ďugel

ING. MAREK MRÁZIK
Volám sa Marek Mrázik
a v našej obci žijem od narodenia. Mám 37 rokov, som
ženatý a mám dve deti. Pracujem v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi.
Počas 4-ročného pôsobenia v obecnom zastupiteľstve
by som sa chcel zamerať na:

• Podporu kultúrnych,
spoločenských a športových
aktivít a tradičných i nových
podujatí pre všetky vekové
kategórie
• Dokončenie rekonštrukcie ciest a chodníkov
• Podporu budovania,
údržby a revitalizácie zelených plôch a detských ihrísk
• Zlepšenie transparentnosti pri správe verejného
majetku
• Podporu nových druhov
športov prostredníctvom
dotácií
• Podporu protipovodňových opatrení a pravidelnej
starostlivosti o čistenie nánosov
• Zvýšenie informovanosti našich občanov v potrebnom rozsahu dostupnými
prostriedkami a formami
z dôvodu investičných návrhov v našej obci a aktívne

eRko
Pomoc – slovko, s ktorým
by mal byť stotožnený každý človek. Je to slovo, ktoré
ma veľký význam, ale stotožniť sa s ním býva mnohokrát veľmi ťažké.
My v eRku sme sa rozhodli, že ho prinesieme aj našim deťom v celoslovenskej
kampani eRka „Detský čin

Život
zapájať verejnosť do diskusie
Počas 4 –ročného pôsobenia v obecnom zastupiteľstve by som chcel dosiahnuť to, aby obec za pomoci
podporných programov štátu postavila aspoň jeden bytový dom so „štartovacími“
nájomnými bytmi pre mladé rodiny. Boli by určené
prednostne pre obyvateľov
našej obce, ktorí tu žijú celý
život, prípadne väčšiu časť.

MARTIN VOJTEK
Vážení občania. V prvom
rade by som Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru vo voľbách. V krátkosti
by som Vám predstavil svoj
program:
Chcem
pokračovať
v správne rozbehnutých
aktivitách, ktoré sú v prospech našej obce. V oblasti

v obci
investície je mojím cieľom
dobudovanie
miestnych
komunikácií, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
vybudovanie skládky biologického odpadu, odvedenie
dažďovej vody, ktorá spôsobuje problémy v dolnej
časti obce. Ďalej bude mojou snahou zriadenie samostatného stavebného úradu
pre obec Gbelany, výstavba
obecných bytov.
Ďalej vystavať detské ihrisko, kde by mohli chodiť rodiny s malými deťmi.
V neposlednom rade chcem
podporovať všetky športové
aktivity a organizácie v obci.
Verím, že sa mi podarí
naplniť tieto ciele s Vašou
podporou a podporou obecného zastupiteľstva.

Spracovala:
Martina Ševčíková

– Detský čin pomoci

pomoci 2018“ – V spoloč- dverí, milým slovom alebo pomáhaní s nákupmi.
pozdravom.
nom nasadení.
Dúfame, že v tento deň
Rozhodli sme sa pomáhať Súbežne sme mali pripra- sme potešili všetkých, ktorí
s odnáškou nákupu z ob- vené eRko stretko pre deti. nás stretli v predajni. Aspoň
takto, po malých krokoch,
chodu domov dňa 27.10.2018 Spoločne sme s nimi strávili
chceme našich mladých naod 8:00 hod do 11:30 hod. čas hraním spoločenských
učiť spoznávať to čarovné
Pri našej predajni potravín hier, tvorivými dielňami, slovko POMOC.
v Gbeľanoch boli hliadky eRko tancami, pozeraním
detí, ktoré sa snažili pomá- rozprávky a spoločnou deTEXT: Jana Vašková
hať pri nákupoch, otváraní siatou, aby nabrali sily pri
FOTO: archív eRko

Život
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ÚCTA K STARŠÍM

Bol krásny jesenný októbrový deň a všade navôkol
bolo cítiť prítomnosť babieho leta. Farebná príroda
a slnečné lúče maľovali ľuďom úsmev na tvári. Deň
ako stvorený pre oslavu zrelosti – či už v prírode alebo
zrelosti života. Práve v tento
deň, ktorý v kalendári svietil ako 7. október, sa konalo
podujatie určené pre našich
starších občanov, ktoré malo
vyjadriť úctu k ich peknému
veku naplnenému mnohými
príbehmi, nabitému životnými skúsenosťami a zdôrazniť dôležitosť tejto generácie v životoch všetkých,
ktorí sa práve od nich môžu
učiť, pýtať sa ich o rady, kým
sami nedozrejú...
Starobe sa nevysmievaj,
lebo práve k nej smeruješ, hovorí jeden z výrokov
gréckeho dramatika Me-

nandera. A hoci je to jedna
veľká pravda, ktorá sa týka
starších rovnako, ako aj
mladých, toto popoludnie
sa začalo a celé bolo sprevádzané úsmevom na tvári.
Veď s optimizmom sa ide
starobe oproti oveľa ľahšie.
V tento deň k dobrej nálade
prítomných bezpochybne
prispeli umelci pán Otto
Weiter a Andrea Fisher, ktorí
boli pozvaní, aby spríjemnili
toto popoludnie svojim vystúpením. Ako prvá odznela známa pieseň Zahoď
starosti. Hlavná myšlienka
tejto piesne sa potom stala
motívom a dušou celého vystúpenia, ktoré bolo ladené
tak, aby prítomní zabudli na
svoj vek, svoje starosti, na
to, čo ich bolí a trápi. Vtipy,
úsmev na tvárach a uvoľnená atmosféra dokazovali, že
sa to skutočne minimálne

na tých niekoľko hodín pozvaným podarilo.
Keďže sa podujatie konalo v čase, keď sa pomalými krôčikmi, ale isto blížili
vianočné sviatky, p. Andrea
Fischer zdôraznila pravú
podstatu sviatočných dní
a popriala publiku pod
vianočným
stromčekom
to podstatné - nie veľa darov, ale prítomnosť rodiny
a blízkych ľudí, lebo bez

eRko – Detský čin pomoci

toho sú aj všetky hmotné
dary sveta bezcenné.
Spisovateľ Franz Kafka
napísal: „Ten, kto si zachová
schopnosť vidieť krásu, nikdy
nezostarne.“ Prajeme Vám
preto, milí seniori, aby ste
ani s pribúdajúcimi rokmi
nikdy neprestali vidieť a vnímať krásu všetkého navôkol,
a teda aj krásu všedných dní.

TEXT A FOTO:
Martina Ševčíková
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Život

v obci

VITAJTE V SALÓNE LEJDIS, DÁMY!
V tomto roku pribudla
medzi obcami Nededza
a Gbeľany reklamná tabuľa,
na ktorej svieti nápis salón
Lejdis. Aj vy ste sa zamysleli, kde sa vlastne tento salón
nachádza a aké služby ponúka? Aby sme zistili bližšie
informácie, navštívili sme
tento salón priamo na jeho
adrese – Bukovinská 390/3A,
Gbeľany. Salón sídli v penzióne Bukovina. Pri vstupe
do salónu upúta jeho vkusné zariadenie, ktoré vytvára
príjemnú atmosféru, ako aj
vybavenie špičkovými prístrojmi. Vo dverách nás vítala usmiata majiteľka Soňa
Martinčeková, ktorej sme položili niekoľko otázok:
Odkedy je salón otvorený?
Od marca tohto roku.
Bolo to jednoduché?
Otvorenie salónu bolo
zložitejšie, hlavne kvôli
slovenským úradom. Všetky kurzy som absolvovala
v Poľsku v kvalitných školiacich centrách, uznávaných
celosvetovo, no napriek
tomu po prvýkrát sme sa
ja, a aj školiace centrum vo
Varšave stretli s požiadavkou – okrúhla pečiatka. Táto
pečiatka bola hlavný dô-

vod, prečo som otvorila až
v marci. Ale nakoniec všetko
dobre dopadlo a šťastne od
marca fungujem.
Aké druhy služieb v salóne ponúkaš?
Venujem sa nechtovému
dizajnu, pri ktorom využívam technológiu deeping
system, potom permanentnému make-upu obočia,
očných liniek a pier a teraz
prednedávnom som zaradila aj ďalšiu novinku lash
lifting botox.
Ako vznikla myšlienka, že
si otvoríš kozmetický salón?
Študovala si kozmetiku?
Kozmetiku som neštudovala, študovala som námornícku školu v Poľsku. Táto
myšlienka vznikla postupne
vtedy, keď som si uvedomila, že sa nebudem ďalej
venovať práci na lodi. Tak
som začala premýšľať nad
niečím, čomu by som sa venovala a bolo by to zároveň
moje hobby. Ako prvé ma
napadla práca s nechtami,
nechtový dizajn, pretože to
ma vždy bavilo. Takže najskôr som začala experimentovať s nechtovým dizajnom. Ako prvá na Slovensku
som začala používať pre náš

trh novú značku z Ameriky.
Je to púdrová metóda nechtov a na Slovensku mám ako
jediná certifikát na používanie tejto značky.
V čom táto metóda spočíva?
Nie sú to gélové ani akrylové nechty. Je to šetrná
metóda, ktorá neobsahuje
akryl ani žiadne škodlivé látky, pretože namiesto akrylu
obsahuje titánový prášok.
Poliaci ju aj preto nazvali
titánová manikúra. Púdre,
ktoré sa pri nej používajú,
majú minerálne zloženie.
Je to taká novinka. Dôležité je, že táto metóda nie je
škodlivá. Je vhodná aj pre
tehotné, pre tie, čo majú
napr. cukrovku alebo zmenu
hormónov a nedržia im gélové nechty. Nechty sú veľmi
pevné, vyzerajú prirodzene,
akoby boli len nalakované.
Ak by vybranú farbu prášku
už klientka na nechtoch
nechcela, farebná vrstva
sa dá obrúsiť a naniesť iná
farba, alebo sa na úplné odstránenie používa kozmetický (neškodlivý) acetón,
ktorý túto vrstvu rozpustí,
pričom necht sa vôbec nepoškodí.

A ako si sa dostala k permanentnému make-up?
Čo sa týka toho permanentného make-upu – tak
na začiatku som si dala najskôr urobiť permanentný
make-up obočia ja sama.
Vtedy ma napadla myšlienka, že by som si mohla urobiť kurz aj na toto a poskytovať túto službu vo svojom
salóne. Hneď v začiatku som
sa však na Slovensku stretla
s problémom, lebo som nemohla nájsť kurz, ktorý by
sa mi páčil. Bolo to najmä
z dôvodu, že na Slovensku
bývajú tieto kurzy dvoj až
trojdňové a nevedela som
si vtedy ešte ani predstaviť,
ako sa správne kreslí obočie
alebo ústa. Hlavne som nerozumela tomu, ako sa dá
naučiť za tak krátky čas niečo, čo tým ženám má vydržať niekoľko rokov. Hľadala
som preto niečo obšírnejšie,
ale na Slovensku nič také
nebolo. Nakoniec som našla
kurz s medzinárodnou platnosťou podľa mojich predstáv vo Varšave, ktorý trval
2 týždne. Skladal sa z viacerých častí. Prvý deň išlo
o teóriu a 9 dní sme každý
deň trénovali na modelkách.

Život

Každý deň som mala pridelené 3 klientky - na obočie,
očné linky a plnovytieňovanie pier. Tým pádom som
si precvičila rôzne metódy
kreslenia a pigmentovania.
Pracovala som na klientkach od 18-65 rokov. Každá
klientka má špecifickú pleť
a každej sa hodí iný pigment, iný tvar obočia, každá
pokožka inak prijíma pigment.
Získala som medzinárodný certifikát. Prístroj, na
ktorý je certifikát vydaný,
spĺňa všetky európske normy, je veľmi precízny, hovoria, že je najprecíznejším
prístrojom. Pigmenty, ktoré
sa používajú, sú prírodné,
neobsahujú žiadne ťažké
kovy, sú bezpečné pre telo,
nespôsobujú alergické reakcie a pod.
Ako dlho tento permanentný make-up vydrží?
Záleží od typu pokožky.
Na mastnej pokožke vydrží obočie približne rok,
a keď má niekto naozaj suchú pokožku, tak vydrží aj
tri roky, záleží to od toho,
ako telo pigment príjme.
Obočie vydrží najkratšie,
pigmentované miesta postupom času blednú. Očné
linky a pery vydržia okolo 3

v obci

rokov. Potom podľa potreby klientka už sama usúdi, kedy si dá dané miesto
prepigmentovať (osviežiť
farbu).
Ako prebieha samotné tetovanie?
Vždy sú to dve sedenia,
na prvom sedení klientku
oboznámim so všetkými
kontraindikáciami, aby sme
si ujasnili, kedy sa permanentný make-up nesmie
vykonávať, a ak klientka
nemá žiadne z nich, prečo
by túto procedúru nemohla absolvovať, robím nákres
špeciálnymi ceruzkami. Pokiaľ klientka súhlasí s predkresleným tvarom či už
obočia, očných liniek alebo
pier, podpisuje prehlásenie
o súhlase predkresleného tvaru a rovnako, že si
je vedomá toho, že žiadne
z možných kontraindikácií nemá. Po všetkých formálnostiach prechádzame
k samotnému pigmentovaniu. Vyberáme spoločne
pigment (odtieň), ktorý sa
klientke hodí podľa typu
pleti, farby vlasov a začínam pigmentovať.
Trvanie prvej pigmentácii je cca od 60 do 120 min.
Klienta dostane odo mňa
krémik na domáce ošetre-
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nie a objedná sa na takzvanú korekciu - čo je pretetovanie po 4 až 6 týždňov.
Táto korekcia je dôležitá.
Každá klientka by ju mala
absolvovať, u mňa je korekcie do 2 mesiacov zdarma.
Vtedy ja vidím, ako pokožka klientky zareagovala
na pigment, a kde treba
možno dať viac, možno aj
o odtieň tmavší. Preto vždy
bazírujem na tom, aby sme
sa videli dvakrát.
Je to bolestivé?
Podľa mňa to nie je bolestivé. Ja používam lokálne
anestetiká - gély, krémy, takže pokožka je vždy umŕtvená. Potom už ide vlastne
o správne napnutie pigmentovaného miesta. Keď
sa správne napne pokožka,
tak cítiš, že ťa tetujem, ale
nie je to bolesť, ktorá by sa
nedala vydržať.
Popri salóne aj niekde
pracuješ?
Áno, zo začiatku som pracovala len v salóne, ale keďže väčšina klientok má čas
až po svojej pracovnej dobe,
teda väčšinou poobede, tak
som sa rozhodla, že pôjdem
do práce a v salóne som
k dispozícii po 16h.
A o čom je služba lash-lifting-botox?

Kurz na túto metódu som
tiež absolvovala v Poľsku. Je
to procedúra, pri ktorej sa
mihalnice krásne vytočia,
vyživia a nafarbia načierno.
Táto metóda je veľmi dobrá v tom, že nie ste obmedzovaná. Mihalnice vydržia
krásne natočené po dobu
4 týždňov, nemusíte sa báť
ponárať v mori, bazénoch,
saunovať. Veľmi vhodná
pre klientky, ktoré nepoužívajú riasenku a preferujú
prirodzený look. Mihalnica
po aplikácii botoxu a výživných olejčekov sa stáva silnejšia a objemnejšia
o 30-50%. Riasy pôsobia
dlhším dojmom. Nepoužíva sa žiadne lepidlo ako pri
umelých mihalniciach.
Na záver majiteľke salónu
ďakujeme za čas a možnosť
oboznámiť sa s poskytovanými službami v salóne Lejdis a prajeme veľa spokojných klientok.

Spracovala:
Martina Ševčíková
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Školstvo

Neobyčajné dni premenené na jún detských radostí
Medzinárodný deň detí
oslavujeme v materskej
škole naozaj netradične.
Tomuto sviatku venujeme
nie jeden deň, ale celý mesiac JÚN. Mesiac jún, ktorý
okrem radosti a šťastia prináša deťom množstvo nových skúseností a zážitkov.
Každý prežitý deň v našej
škôlke sme sa snažili deťom
nejako ozvláštniť, darovať im
veľa zážitkov vyvolávajúcich
pozitívne pocity, emócie,
úsmev na tvári. Sila takýchto
zážitkov prekonáva čas, akékoľvek rozdiely a natrvalo
ostane v srdciach a hlávkach
našich najmenších.
Mesiac jún sa niesol
v modernej koncepcii zážitkového učenia. Začali sme
v športovom duchu pod názvom „Telocvik a športový
deň so psíkmi“. V areáli našej škôlky sme privítali záchranárov K-7 z Canis tímu
Žilina aj so svojimi pomocníkmi - psíkmi. Deti so psíkmi zdolávali pripravené prekážkové dráhy, lezenie cez
tunel, hod loptou na cieľ,
futbal so psím brankárom.
Športové dopoludnie bolo
plné hier, zábavy a súťaží.
Navyše deti mali pocit, že
im všetky psie očká rozume-

“Ak plánujeme na rok,
je potrebné zasiať obilie.
Ak plánujeme na desaťročia,
je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život,
je potrebné vzdelávať človeka.”
jú. Psík vedel prečítať detské
emócie, vycítiť trému, napätie, utiahnutosť, ale aj vnútornú nervozitu detí. Ale
hlavne, psík ich nehodnotil
a mal rád všetky deti také,
aké sú.
Výukový program s pracovníkmi zo školy ochrany
prírody Varín, pod názvom
„Tajomstvo lesa“ bol ďalšou
zážitkovou, interaktívnou
formou výchovy. Deti získali vedomosti o tom, čo patrí
a čo nepatrí do lesa, zahrali
sa na zdravý les, spoznávali hlasy vtákov a zvierat,
príbytky obyvateľov lesa.
Aktivity boli zamerané na
zmyslové, tvorivé a aktívne
spoznávanie problematiky
ochrany prírody a životného
prostredia.
Záhrada pod oknami Chateau Gbeľany sa zaplnila našimi deťmi, ktoré netrpezlivo
čakali na skupinu sokoliarov.
Priniesli so sebou 6 druhov

denných aj nočných dravcov z našej prírody. Okrem
toho, že deti mali možnosť
na vlastné oči z malej vzdialenosti obdivovať majestátne
dravce v akcii, v rámci environmentálnej výchovy sa
deti oboznámili so životom
a spôsobom lovu rýchleho
sokola, majestátneho orla, či
okatého výra. Deti boli očarené z plamienky driemavej,
ktorá počúvala na meno Ester. Počas prezentácie nám
dravce predviedli svoje letové
schopnosti. Deťom sa vystúpenie dravcov veľmi páčilo
a mali zážitok z toho, že si
ich mohli pohladiť a odfotiť
sa s nimi.
„Oheň z diaľky hreje, z blízka spaľuje“ - na
návštevu a krátku besedu
k nám zavítali aj členovia
hasičského zboru z Mojša.
Mnohoraké náradie, náčinie
a pomôcky, ktoré pomáhajú pri záchrane ľudských

životov a k tomu zrozumiteľné vysvetľovanie zo strany hasičov a ich nekonečná
trpezlivosť obohatili deti
o nové poznatky a skúsenosti. S nadšením si skúšali
ochranné prilby, goliere, ale
aj váhu hadíc, či hasiacich
prístrojov. Následne sa deti
mohli pokochať a oboznámiť s technikou a výbavou
hasičov v hasičskej zbrojnici
v Gbeľanoch. Zapnutá siréna a maják vyvolali v očiach
detí veselé iskričky. Hasiči v MŠ boli naozajstným
zážitkom a pre mnohých
chlapcov, ale aj dievčatá inšpiráciou. Veď v ich očiach
a nielen v ich, sú to hrdinovia.
Naša materská škola sa premenila aj na „Indiánsku prériu“. Náčelník kmeňa Veľká
Sova, vítal deti, ktoré začlenil
do kmeňa odovzdaním indiánskych čeleniek. Bol to deň
plný radosti, nasadenia, boja
a prekvapenia. Malí indiáni
zdolávali rôzne úlohy. Prechádzali cez rieku na druhý breh,
kde ich čakal lov rybičiek,
spievali si veselú indiánsku
pieseň, tvorili náramky, šípy,
náhrdelníky, stavali indiánske
típí, hľadali indiánsky poklad.
Nasadenie a ohľaduplnosť

Školstvo

v boji bola na záver patrične
odmenená.
Nedočkavosť a napätie
vládli v našej škôlke aj ďalšie
dni. Veď celá škôlka sa premenila na pirátsky ostrov
a deti na pirátov. Celým
dňom sa ozývala pirátska
hymna a pirátsky pokrik.
Čakal nás ďalší neobyčajný deň s názvom „Ostrov
pirátov“. Pirátska plavba
všetkých pobavila. V triede
boli v prístave pirátske lode
aj s kapitánkou pani učiteľkou. Deti si pri plnení úloh
zdokonaľovali svoje pohybo-

vé schopnosti, priestorovú
orientáciu, spoznávali život
námorníkov, pirátov a morských živočíchov. Nájsť
poklad pomocou mapových
indícii sa deťom podarilo
vypátrať a odmena - truhlica plná dukátov bola v tých
správnych rukách.
Celým našim školským
vzdelávacím programom sa
koncepčne prelínajú aj prvky dopravnej výchovy. Máme
vypracovaný projekt „Hráme
sa s dopravou“, v ktorom
realizujeme ciele dopravnej
výchovy. Deti počas celého
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roka nadobudnú poznatky
o dopravnej tematike.
Jún detskej radosti sme
ukončili rozlúčkou s predškolákmi a diskotékou na
školskom dvore pod názvom
„Tancuje celá škôlka“. Za
sprievodu hudby vo veselej
nálade sa deti spolu s rodičmi dostatočne vytancovali
a zabavili.
Vyjadrujem hlboké, úctivé
poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na príprave, organizácii
i samotnom priebehu. Slo-

vami je ťažké vyjadriť veľkosť i hĺbku zážitkov a pocitov,
ktoré vďaka vám deti prežili.
Osobitne ďakujeme rodičom, ktorí sa tiež zúčastnili podujatí, darovali svojim
deťom hodnotné zážitky
a vzor na celý život.
Možno si poviete – „obyčajný mesiac" no pre tých,
ktorí sa postarali, aby detské
očká žiarili šťastím a radosťou to bol: „MESIAC DETSKEJ RADOSTI“.

TEXT: Mgr. Andrea
Daníšková, riaditeľ MŠ
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Rozvoj

obce

Kompostovanie
„VRÁŤME PRÍRODE TO, ČO NÁM DALA.“
Obec Gbeľany sa zapojila do projektu s názvom:
„Predchádzanie
vzniku
BRKO na území Združenia
obcí MTD“, vďaka čomu sa
jej podarilo získať kompostéry, ktoré boli v októbri
tohto roku odovzdávané do
jednotlivých domácností.
Keďže kompostér nedostali
všetky domácnosti, mnohí
sa pýtali:
Prečo sme my nedostali
kompostér?
V rámci vyššiu uvedeného
projektu sa podarilo získať
celkom 253 kompostérov.
Tento počet je však nedostatočný na pokrytie všetkých
domácností v obci, keďže je
potrebných cca. 400 kompostérov. Zvyšné kompos-

téry budú preto obstarané
z prostriedkov obce. Vzhľadom na chýbajúce skladové
priestory v obci bolo nutné
získané kompostéry čo najskôr odovzdať. Preto už niektoré domácnosti kompostér dostali. Tým, ktoré ho
nedostali, budú odovzdávané na jar roku 2019, pričom

kompostér bude pridelený
každému súpisnému číslu
v obci.
Podmienky užívania kompostérov
Nakoľko boli kompostéry
obstarávané z projektu Európskej únie realizovaného
v rámci operačného programu kvalita životného prostredia, podlieha ich užívanie viacerým podmienkam.
Udržateľnosť projektu je
päť rokov a každý, kto kompostér prevzal, musí dodržiavať určité pravidlá:
• Umožniť vykonávanie
kontroly zvereného majetku
- kompostéra Oprávneným
osobám
• O zverený kompostér sa
riadne starať a využívať ho
len na určený účel,
• Nepremiestňovať ho
mimo miesta určeného na
užívanie určeného obcou,
• Informovať obec o poškodení a odcudzení kompostéra,
• Neprevádzať kompostér
na tretiu osobu, neprenajímať ho, neprenechať do
faktického užívania tretej
osobe, nezaťažiť akýmkoľvek právom tretej osoby.

Prednáška
o kompostovaní

Cieľom projektu však nebolo len obstaranie kompostérov pre jednotlivé domácnosti v obci, ale aj šírenie
osvety, ktorá s touto témou
súvisí. Pre tento účel sa 27.

októbra konala v priestoroch
kultúrneho domu prednáška na tému Kompostovanie.
Žiaľ, účasť na prednáške bola
veľmi slabá. Hoci sa proces
kompostovania môže zdať
jednoduchý, bez ovládania
základných princípov nie je
možné z tohto procesu získať
kvalitný kompost. Ponúkame
vám aspoň touto formou
základné informácie z prednášky o kompostovaní:

PREČO
KOMPOSTOVAŤ?
Jedným z dôvodov prečo
kompostovať je rozrastajúci
sa počet čiernych skládok.
Na území Slovenska máme
zhruba 20 000 čiernych skládok, pričom čiernu skládku
predstavuje skládka odpadu s objemom nad 1 m3. Na
týchto skládkach často tvorí
veľkú časť práve biologický
odpad, ktorý vieme kompostovať. Ďalším dôvodom je
snaha zabrániť spaľovaniu
napr. lístia, konárov, ktoré je
škodlivé a zakázané.
Zo štatistík vypláva, že
na Slovensku dokážeme vyprodukovať 2,1 milióna ton

komunálnych odpadov ročne, čo je taká kopa, že keby
sme ich vysypali na výšku 1
metra, tak by sme plošne
pokryli 816 futbalových ihrísk. Z týchto odpadov 61,5%
odpadov končí na skládkach,
9,3% v spaľovniach a cca.
29% sa recykluje.
Zmesový komunálny odpad by mal byť odpad, ktorý sa už nedá ďalej triediť.
Často však býva v tomto
odpade ešte veľké množstvo papiera, skla a iných
položiek, ktoré sa dajú ďalej
triediť či kompostovať. To,
čo sa nedá ďalej kompostovať a vytriediť by malo byť
na úrovni len 15-20% z komunálneho odpadu. Čiže
hypoteticky, ak by všetci

Rozvoj
začali poctivo triediť a kompostovať, tak v obci, ako je tá
naša, by sme mohli vytriediť
vyše 80% odpadov. Treba
si uvedomiť, že za každú
tonu odpadov, ktorú vyhodíme, musíme na skládkach
odpadov zaplatiť a na to sa
skladáme my – všetci občania v poplatku za miestne
komunálne odpady.
Novela zákona o poplatku za uloženie odpadov na
skládku odpadov má obce
motivovať k maximálnemu
triedeniu komunálnych odpadov, to znamená, čím viac
triediš, tým menej platíš.
V praxi to znamená, že
v r. 2018 platíme zhruba
5 € za tonu odpadu, ktorý je uložený na skládku
odpadu. V nasledujúcich
rokoch sa má tento poplatok výrazne zvyšovať, avšak
jeho výška bude závisieť od
toho, do akej miery budeme ochotní a schopní odpad triediť a kompostovať.
Napr. naša obec tento rok
platí poplatok za uloženie
komunálnych odpadov na
skládke vo výške 1100 €,
budúci rok pri nezmenenej miere recyklácie by bol
poplatok 2100 €, ďalší rok
4800 €, a ďalší 5900 €. To
je skoro 6-násobné zvýšenie poplatku za tak krátky
čas a na tento sa budeme
skladať všetci v miestnom
poplatku za kom. odpad.
Preto je dôležité, aby sme
sa snažili v čo najvyššej
miere recyklovať, čím sa
môže táto suma poplatkov
výrazne znížiť. Dokonca
sa uvažuje so zavedením
množstvového zberu, kedy
budú ľudia platiť podľa

obce

skutočne vyprodukovaného
množstva odpadu.
ŠPECIFIKÁCIA
ODOVZDANÝCH KOMPOSTÉROV
Kompostéry majú objem
900 l, sú určené pre záhradu do 1000 m2. Ich objem je
postačujúci na skomposto-
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• Zhnitá zelenina, ovocie
(hnedá hniloba)
• Kôstky a makovice, ktoré
sa síce veľmi ťažko rozkladajú, ale sú výborným materiálom do kompostu
• Piliny, drevná štiepka
(nie z drevotriesky, lebo sú
lepené umelými živicami!)

V našej obci cca. až 75% z objemu komunálneho odpadu končí na skládke a cca. len 25% sa
vytriedi. Priemer je 29%, takže sa nachádzame
v tomto smere na podpriemernej úrovni.
vanie všetkého biologického odpadu z kuchyne a záhradu uvedenej veľkosti.
Sú vyrobené z polyetylénu,
jedného z najbezpečnejších
plastov, ktorý sa používa aj
v potravinárstve na obaly.
Použitý materiál na ich výrobu je 100% recyklovaný.
Tieto kompostéry sú vyrábané v Rakúsku. Ich tvar,
konštrukčné
prevedenie
a hrúbka stien im zabezpečujú dlhú životnosť. Pri
bežnom používaní sa dá povedať, že tento kompostér je
„nezničiteľný“. Vrchný otvor
sa dá uzamknúť.

ČO PATRÍ DO
KOMPOSTU?
• Kvety, tráva, lístie (aj
z orechov)
• Menšie množstvá zvyškov rastlinných jedál
• Konáre zo strihania, orezávania drevín
• Vypletá burina
• Zvyšky z pestovania na
záhrade

• Škrupinky z vajec
a orechov (škrupiny z vajec je dobré nechať vysušiť
a podrviť na menšie kúsky,
do kompostu sa z nich dostáva vápnik)
• Výkaly hospodárskych
zvierat (nie chorých a mäsožravých zvierat!)
• Studený drevný popol
(nie popol z uhlia!)
• Zvyšky z čistenia ovocia
a zeleniny (vrátane citrusových plodov)
• Papierové vreckovky, papierové obaly z vajec, z ktorých sa už nevyrába ďalší
papier, lebo je to už na konci
recyklačného procesu a tento materiál sa nedá ďalej recyklovať...

4 ZÁKLADNÉ
PRAVIDLÁ 
KOMPOSTOVANIA:
1) Do kompostoviska nedávame veľké kusy biologických odpadov, musíme
sa snažiť ich čo najviac
zmenšovať, hlavne čím je

materiál suchší, drevnatejší.
Maximálna veľkosť častíc by
mala byť ako veľkosť palca
na ruke (cca. 5 až 6 cm).
Čím menšie kúsky dávame
do kompostoviska, tým sa
rýchlejšie rozložia.
2) Zmes kompostovaných
materiálov. Je dôležité miešať mäkké, šťavnaté, zelené
materiály ako tráva, kuchynský odpad, výkaly hospodárskych zvierat... teda
dusíkaté materiály s hnedými – suchými, drevnatými, uhlíkatými napr. drevo,
slama, seno, hobliny, piliny,
stonky z kukurice nasekané na drobno... Optimálny
je objemový pomer dusíkatého a suchého materiálu
1:1. V praxi je to pomerne
náročné, keďže nemusíme
mať suchý aj mokrý materiál súčasne.
3) Kompostovisko potrebuje dostatok vzduchu.
Bez vzduchu kompost hnije a smrdí. Toto súvisí úzko
s prekopávaním kompostu,
ktorým sa dostáva do kompostu vzduch.
4) Správna vlhkosť kompostu. Kompost nemôže byť
suchý, lebo sa nerozkladá
a nemôže byť príliš vlhký,
lebo vtedy zapácha. Správna vlhkosť sa dá otestovať
napr. tým, že kompostovaný materiál chytíme do
dlane a nesmie z neho tiecť
voda, max. niekoľko kvapiek
medzi prstami. Keď dlaň
otvoríme, materiál musí
zostať stlačený, nesmie sa
rozpadnúť. Druhá možnosť
je skontrolovať kompost –
ak nesmrdí a je v ňom veľmi veľa dážďoviek, vlhkosť
kompostu je správna.
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RADY A TIPY:
• je dobré mať napr. bokom odložený suchý materiál (lístie) vo vreciach. Ak
potom kosíme, tak k čerstvo
pokosenej tráve pridáme
tento suchý materiál zhruba
v rovnakom objeme,
• orechové lístie môže ísť
do kompostovacej hromady max. v množstve 30%,
čo sa týka hmotnosti. Čiže
ak máme 900 l kompostér
a za rok tam skompostujeme zhruba 1 tonu bio-

logického odpadu, tak do
kompostu môže ísť cca.
300 kg suchého orechového lístia,
• burinu je dobré namočiť do vody, lebo kvasný
proces deaktivuje klíčenie
semienok z buriny. Burinu
pridáme potom do kompostoviska a voda, ktorá
z tejto buriny zostala, je
výborným hnojivom, ktoré v pomere 1:10 zmiešame
s čistou vodou a polievame
ku koreňom. Ak ju chceme
využiť ako listové hnojivo,

Rozvoj
treba zriediť s čistou vodou
v pomere 1:50.
• všetky zložky v kompostovisku treba dobre premiešať a to priebežne. Miešať
starší materiál s novším,
aby kompostovací proces
prebiehal zhruba rovnako.
Odporúča sa prekopávať,
premiešavať 2 až 3krát do
roka, ak vyrábame kompost
do jedného roka. Ak by sme
vyrábali komposty napr. 3
až 4-mesačné, je dobré premiešavať zhruba raz za týždeň.

obce

Bližšie informácie o kompostovaní nájdete tiež na
stránke a www.kompost.sk
a v brožúrach o kompostovaní.

Spracovala:
Martina Ševčíková
Zdroj: Prednáška o kompostovaní v Kultúrnom
dome v Gbeľanoch
dňa 27.10.2018

List olympijskému víťazovi

A odpoveď na tento krásny list našich tretiakov nedala na seba dlho čakať. Matej Tóth pozvanie prijal a tešíme sa na
stretnutie s ním v našej škole!
Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v roku 2019 zdravie, šťastie, lásku,
veľa síl v osobnom a pracovnom živote prajú žiaci a zamestnanci ZŠ Gbeľany

Život

v obci
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Deň detí nepokazilo ani zlé počasie

Žena sa vrátila z práce
neskoro, bola veľmi unavená a podráždená. Jej malý
synček ju čakal pri dverách
s otázkou: „Mami, koľko
zarobíš za hodinu?“ Matka
mala za sebou ťažký deň
v práci, a preto len nahnevane odvrkla: „Do toho ťa
nič nie je. Prečo sa ma na
to vôbec pýtaš?“ Synčeka
to trochu zarmútilo, ale odpovedal jej: „Len to chcem
vedieť. Povedz mi prosím,
koľko zarobíš za hodinu?“
Matka teda na jeho naliehanie odpovedala, že je to 4 €
za hodinu. Syna to zarmútilo a so zvesenou hlavou sa
mamy opýtal či mu môže
požičať 2 €. Matka opäť
reagovala podráždene, lebo
si myslela, že si chce požičať na nejakú hračku alebo
inú detskú ľahkovážnosť
a poslala chlapca spať. Ten
so smutným pohľadom odi-

šiel do svojej izby a zatvoril
za sebou dvere. Žene trvalo
nejaký čas, kým sa upokojila a začala nad tým všetkým
premýšľať. Čo ak potreboval
peniaze na niečo dôležité?
Veď predtým od nej peniaze nepýtal. Rozhodla sa ísť
za synčekom a porozprávať
sa s ním o tom. Zobrala dve
eurá a prišla do chlapcovej izby. Ospravedlnila sa
mu za svoje prudké reakcie
a dala mu peniaze, ktoré si
pýtal. Chlapcovi zažiarili
oči od šťastia, potom spod
vankúša vytiahol ďalšie dve
eurá a spoločne ich zrátal.
Žena začala váhať či urobila
dobre, keď chlapec predsa
nejaké peniaze má. Ten sa
pozrel na mamu so slovami:
„Teraz mám konečne dosť
peňazí na to, aby som si
mohol kúpiť aspoň hodinu
tvojho času a ty môžeš prísť
z práce zajtra skôr“...

O tom, že deťom v porovnaní s dospelými často stačí
ku šťastiu málo, niet pochýb.
Potvrdil to aj tohtoročný deň
detí, ktorý sa konal v sobotu
2. júna a bol spojený s oficiálnym otvorením areálu
Športového klubu v Gbeľanoch. Začiatok tohto podujatia nebol práve rozprávkový. Kvôli silnej búrke sa síce
neuskutočnili všetky športové súťaže v plnom rozsahu
tak, ako boli naplánované,
avšak deti zlé počasie hneď
na začiatku neodradilo a tie,
ktoré dážď prečkali, dostali
sladkú odmenu, pochutili si
na cukrovej vate či zaskákali si na nafukovacom hrade
a šmýkali sa na veľkej šmýkačke. Dokonca niektorým
absolútne nevadilo ani to, že
šmýkačka bola úplne mokrá.
O to väčšiu radosť zo šmýkania mali. Po šmýkaní a skákaní si mohli doplniť stratenú

energiu gulášom. Neskôr sa
aj počasie „umúdrilo“ a spoza mrakov vykuklo slnko,
takže si deti mohli svoj deň
užiť naplno a dosýta sa vyšantiť. Ihrisko v športovom
klube bolo plné detí s pomaľovanými tváričkami, ktorých
radosť a úprimný smiech sa
rozliehal navôkol a vytváral
tak príjemnú atmosféru, ktorá by pri takýchto detských
podujatiach určite nemala
chýbať.
Ak by sme si my dospelí
mohli ponechať aspoň niečo
z krásnych detských liet až do
konca života, určite by to mala
byť práve tá bezprostredná,
nefalšovaná, úprimná detská radosť a umenie tešiť sa
z maličkostí... Na to vplyvom
povinností a starostí bežného
života často zabúdame...

TEXT A FOTO: Martina
Ševčíková
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Mesiac úcty k starším
Máme radi jeseň? Možno si povieme: Ja radšej jar,
leto, či zimu... Ale – jeseň
je dar – verte tomu! Zúročí
celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť,
pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára
umelecké diela, ktoré sú
ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek v svojej
jeseni. Tvaroval a formoval
ho majster život skúškami,
radosťami, ale aj problémami a starosťami.
Október tradične patrí
skôr narodeným. Staroba
sa nás bezprostredne dotýka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Október
je mesiacom úcty k starším

a pripomína nám, aby sme
si uctili seniorov a dali im
najavo svoju náklonnosť.
Nemali by sme zabúdať
na pozdrav, návštevu, pomoc.... čo je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty
a rešpektu k druhému človeku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá.
Preto i členky MS SČK
v Gbeľanoch sa rozhodli, že
navštívia a obdarujú svojou
návštevou a malou pozornosťou našich starších spoluobčanov v obci, ba dokonca i v Charitnom dome
Alžbetinum vo Varíne, spoluobčianku pani Bobáňovú,
ktorá bola našou návštevou
neskutočne potešená.

Milí naši starší spoluobčania v mene našej organizácie, ako aj v mene
svojom, vám želám veľa síl
a šťastia v každodennom
živote, lásku, pokoj, Božie
požehnanie, pevné zdravie
a pohodu všedných i sviatočných dní.

Verím, že naša organizácia si tento zvyk zachová
a o rok sa stretneme zas
a budeme sa tešiť z toho,
čo nám život prinesie.

TEXT: Viera Hrivová
Členka výboru MS SČK

Zber liečivých rastlín MS SČK v Gbeľanoch
V posledných rokoch sa
oživuje v povedomí ľudí
význam liečivých rastlín
na choroby rôzneho druhu, ale i ako prevencia.
V minulosti, keď ľudia
nepoznali antibiotiká a iné
lieky, museli sa spoľahnúť

len na dary prírody. V prírode je to zariadené tak,
že na každú chorobu sa
tam nájde potrebný liek,
len treba vedieť, kde a ako
hľadať. Iba keď sa prejdeme popred naše domovy,
poza naše záhrady zbadá-

me hneď niekoľko liečivých rastlín.
Aj naša organizácia MS
SČK v Gbeľanoch si je
vedomá významu zberu
liečivých rastlín, preto sa
v jednu peknú letnú nedeľu vybrala na zber liečivých rastlín, ktoré rastú
na našich lúkach. S liečivými bylinami sa podelili
i s členmi našej organizácie, ktorí ich potrebujú pre
zlepšenie svojho zdravia,
ale ich zdravotné problémy im už nedovoľujú
uskutočňovať ich zber.
Niekoľko rád, ktorými sa
riadime pri zbere a sušení
liečivých rastlín.
Základné zásady zberu
a sušenia:
Silu liečivých účinkov

možno ovplyvniť správnym načasovaním zberu.
• trhajú sa len zdravé rastliny, bez parazitov
a chemických prípravkov
• zbierajú sa za slnečných dní v suchom, nezarosenom prostredí
• zbierajú sa v stave, keď
je koncentrácia aktívnych
látok najvyššia
• nikdy sa netrhajú rastliny aj s koreňom, pretože
tým môžeme spôsobiť veľkú škodu
• zozbierané rastliny nikdy neukladáme do plastikových tašiek a vreciek
(mohli by sa zapariť a pri
sušení sčernieť)
Sušenie:
• pred sušením sa rastli-
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ny neumývajú, len nadrobno porežú, pri menších
listoch je najlepšie nechať
ich na stonke a zavesiť
dole hlavou, podobne je to
aj pri malých kvietkoch
• suší sa rýchlo, bez
priameho slnečného žiarenia vo vzdušných a teplých
priestoroch
• rastliny je možno úplne vysušiť do šiestich dní
(čím dlhšie, tým horšie,
pretože rastlina tým strá-
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ca pôvodnú chuť, vôňu
a farbu) – skladujú sa len
tie úplne vysušené v dobre
tesniacich nádobách, najlepšie tmavých, bez priameho slnečného žiarenia
• uskladnené byliny vydržia maximálne 12 mesiacov, preto je vhodné robiť si zásoby len na jednu
zimu.

TEXT: Viera Hrivová
Členka výboru MS SČK

Chodník korunami stromov - Bachledka
Po pracovnom týždni,
kedy je náš mozog vyčerpaný a my máme hlavu zahltenú myšlienkami, je práve
pobyt v prírode, či už vychádzka, turistika, bicyklovanie, zber liečivých rastlín,
lesných plodov..... tým správnym liekom na dušu i telo.
Preto sa výbor MS SČK
v Gbeľanoch rozhodol zrealizovať výlet pre našich
členov, ale i občanov našej
obce a prívržencov našej
organizácie.
Cieľom výletu bola
Bachledová dolina, ktorá

sa nachádza v Tatranskom
národnom parku na hrebeni Spišskej Magury. Tu nás
čakala príjemná vychádzka
Chodníkom korunami stromov. Miernym stúpaním
sme sa bezpečne dostali
do výšky 24 metrov priamo ku korunám stromov.
Na zhruba asi na 2 hodiny
sme sa stali súčasťou lesného života a spoznávali sme
vďaka informačným tabuliam množstvo živočíchov
a rastlín, ktoré nájdeme len
málokde.
Trasa chodníka o dĺžke
1234m nás previedla dru-

hovo pestrým lesom, kde
nás čakalo rôzne prekvapenie, ale aj množstvo poučenia. Mnohých z nás si
získala panoramatická terasa, ktorá sa nachádza na
32 metrovej veži. Kto mal
odvahu postaviť sa na ňu,
naskytol sa mu očarujúci
výhľad na Belianske Tatry,
Pieniny a malebné Zamagurie. Odvaha nechýbala
ani nášmu najstaršiemu
účastníkovi zájazdu pánovi Martinovi Martinčekovi a ani jeho pravnukovi
Liamkovi, ktorý bol zas
najmladší účastník výletu.

Z Bachledovej doliny sme
sa presunuli na termálne
kúpalisko Vrbov. Tu sme
našli pravú geotermálnu
vodu, ktorá je považovaná
za jednu z najlepších minerálnych vôd v strednej
Európe s obsahom dôležitých minerálnych látok pre
ľudský organizmus.
Radosť, spokojnosť, nadšenie myslím nechýbalo
nikomu z nás..

TEXT: Viera Hrivová
MS SČK Gbeľany
FOTO: archív MS SČK
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Gbeľanoch.

Zeleň v prírode začína
prechádzať do farieb jesene,
teplo slnečných dní prechádza do sychravých jesenných časov, pomaly sa blížia
najkrajšie sviatky roka a nastáva čas bilancovania. Bilancovania toho, čo sa nám
podarilo splniť z nášho celoročného plánu práce a na čo
sa máme ešte zamerať.
V mesiaci január sa stretli
členky výboru na výborovej
schôdzi, kde sa oboznámili
s možnosťami zdravotnej
a fyzickej relaxácie členov,
stanovili termín Výročnej
členskej schôdze, navrhli
plán práce a úlohy pre rok
2018. Na výročnej schôdzi
sa zvolil výbor organizácie

a schválil sa plán práce a aktivity vyplývajúce z tohto
plánu. Aktivity boli zamerané na prospešnú, spoločenskú a relaxačnú činnosť.
V mesiaci apríl /18.04.2018/
sme sa zúčastnili pracovnej
brigády v priestore námestia pred kostolom. Na nej
sme čistili kvetinové záhony,
upravovali ich a vysádzali.
Zároveň sa upravoval vonkajší a trávnatý priestor.
Jún bol pre členov slávnostný. 12.06.2018 sme
navštívili mesto Skalica,
odkiaľ sme sa plavili na
známom Baťovom kanáli
do Strážnice. Baťov kanál
vznikol ako projekt na zavlažovanie územia. Neskôr ho

využívali na dovoz uhlia a až
neskôr sa začal využívať na
plavebné účely. Svoj oficiálny názov: “Baťov kanál“ tzv.
Baťák dostal 1.mája 1960.
Našu plavbu spríjemnili informácie o histórii tohto
kanála, ktoré nám porozprávala sprievodkyňa. Tiež
nám ponúkla degustáciu výborného skalického rubína
a ochutnali sme tiež skalický
trdelník. Plavbu sme zakončili chutným obedom.
Letné mesiace sú mesiacmi
návštev kúpalísk, opekačiek
a vychádzok do prírody. To
neobišlo ani nás. 11.júla sme
s členmi našej ZO absolvovali
vychádzku do prírody k prameňu vody v našich lesoch

– Kamennej, kde sme opekali
špekačky a ešte lepšiu slaninku. Niektorí naši členovia
využili slnečné dni návštevou kúpaliska v Lúčkach, kde
strávili celý deň v teplých liečivých prameňoch.
Dňa 11. septembra 2018
sme absolvovali celodenný
výlet vlakom do hlavného
mesta – Bratislavy. Výlet
bol rozdelený do troch častí
a zúčastnilo sa ho 19. členov.
V tej prvej sme navštívili
zrúcaniny gotického, neskôr
slohovo prestavovaného hradu Devín, vypínajúceho sa
majestátne nad rovnomennou obcou Devín, mestskou
časťou Bratislavy. Hrad stojí
nad sútokom Dunaja a Mo-

Miestne

ravy, má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších
dejín spomedzi hradných
sídel na Slovensku. Nasledovala prehliadka starého mesta a príťažlivých zákutí. Naše
unavené oči si oddýchli pri
návšteve Botanickej záhrady, kde sme obdivovali krásu
rastlín, kvetov a bonsajov.
V mesiaci september
/27.09.2018/ sme uskutočnili ešte jednu akciu. Jednalo sa o brigádu pri kostole
– úprava kvetinových záhonov, upratovanie námestia
pred kostolom. O kvety pred
kostolom, na námestí a pred
predajňou Jednoty sa starajú
členky základnej organizácie
na čele s pani Vierkou Rúbalovou, za čo im patrí veľká
vďaka a pochvala.

združenia

A čo nás čaká?
Znova
sa
rozbehnú
stretnutia pri čaji /posledná
streda v mesiaci/, pod názvom: „Batôžkové posedenie“, kde sa môžeme trošku
odreagovať od každodenných starostí, porozprávať
sa, vymeniť si recepty na
vianočné koláče, poprípade
poobzerať naše vlastnoručne
vyrobené práce. Taktiež sa
znovu začínajú cvičenia členiek v telocvični MŠ pod vedením pani Pauríkovej. Cvičenia budú 2x týždenne vždy
v utorok a štvrtok o 15:30.
Spolupráca so starostom
obce a obecným zastupiteľstvom je na veľmi dobrej
úrovni. Podporujú našu činnosť hlavne po materiálnej
stránke, za čo im patrí veľká
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vďaka. Veríme, že táto spoTEXT:
lupráca bude prospešná aj Mgr. Gabriela Szabadosov budúcom roku.
vá, členka výboru
Na záver chcem poďakoZO JDS Gbeľany
vať všetkým členom našej
FOTO: archív JDS
ZO, ktorí sa aktívne zúčastňovali na jednotlivých akciv Gbeľanoch
ách a tým prispeli k plneniu
úloh vyplývajúcich z plánu
práce našej ZO.
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Memoriál Gabriela Trizuliaka a jeho tretie vydanie...
30. septembra, nedeľa
ráno. Na Školskej ulici je mimoriadne rušno, pristavuje
sa jedna technika či hasičské
auto za druhým a vystupujú
z neho dobrovoľní hasiči.
Žiadny
strach,
nikde
našťastie nehorí, horia
ale ich hasičské srdcia
nadšením a túžbou vyhrať
pohár
na
Memoriáli

v diaľke rozvoniava smažiaca
sa cibuľka a mäso ako základ
dobrého gulášu, sud piva
narazený... na prihlasovacej
listine pribúdajú družstvá,
ktorých počet sa zastaví na
celkovom počte 11 tímov dospelých a 2 detské. Keď sa
v čase obhliadnem späť do
Počasie
organizátorom nultého ročníka rovnakého
praje, technika je pripravená, podujatia, na štartovacej listiGabriela Trizuliaka, ktorý
už tretíkrát usporadúvajú
členovia DHZ Gbeľany. Píše
sa tak už v poradí druhý ročník tejto súťaže, kde všetci
prihlásení chcú ukázať svoje
schopnosti, rýchlosť, šikovnosť a silu kolektívu v čo
najkratšom čase.

ne svietili 4 družstvá, z toho
jedno domáce. V priebehu
3 rokov sa naň hlási takmer
trojnásobný počet tímov, čo
môže byť pre organizátorov
jasným dôkazom o dobre odvedenej práci pri organizácii
turnaja, ako aj o výbornom
mene memoriálu medzi
organizáciami dobrovoľných
hasičov.

Miestne

odnáša aj putovný pohár
Memoriálu Gabriela Trizuliaka. A právom aj titul naj
družstva, ktoré tak môže
byť pre ostatných vzorom
pri zlepšovaní sa i motiváciou na to, aby na ďalší
ročník mohli vystúpiť na
stupienok najúspešnejších
zas oni a byť tak vzorom
pre ďalších nových členov
DHZ. Každopádne sa už
teraz tešíme na ďalší ročník takejto súťaže, ktorá
prináša skutočne napínavé
akcie súťažiacich, ale aj pekné momenty pre divákov
a spestrenie programu orNa záver prvým trom naj- ganizovaného priamo v naúspešnejším družstvám je šej obci.
odovzdaný pohár o umiestTEXT: Zuzana Mihová
není sa, ako aj finančná
FOTO: archív DHZ
odmena. Víťaz si takisto

Taktika, tréning, beh,
šikovnosť,
individuálne
i kolektívne výkony, zohranosť tímu či trošku šťastia,
to všetko spolu vytvára základ úspechu. Niektorým
sa darilo viac, iným menej,
no celkový triumf za predvedený požiarny útok si
právom odnieslo družstvo
z DHZ Bytčica za skvelý čas
15,57 s. V detskej kategórii
boli lepším družstvom deti
z Konskej (18,48 s), hoci
ich čas nebol tak výrazne
odlišný od času gbeľanských mladých hasičiek
(20,68 s).
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Prehľad výsledkov
DOSPELÍ
MIESTO

DRUŽSTVO

ČAS v sekundách

1.

Bytčica

15,57

2.

Konská

16,83

3.

Varín

17,86

4.

Rosina

24,04

5.

Gbeľany

25,93

6.

Višňové

34,81

7.

Malá Čierna

36,78

8.

Terchová

37,78

9.

Terchová ml.

45,97

10.

Nededza

neklasifikovaná

11.

Mojš

neklasifikovaný

MIESTO

DRUŽSTVO

ČAS v sekundách

1.

Konská

18,48

2.

Gbeľany

20,68

ŽIACI
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ÚSPEŠNÁ SEZÓNA ŠK GBEĽANY
Dobudovaním športového
areálu sme vytvorili vhodné
podmienky pre napredovanie športového využitia
v našej obci.
Pre futbalovú sezónu
2018/19 sme prihlásili do súťaže ObFZ Žilina družstvá:
Dospelých – 1.trieda
Dorast – 2 trieda
Mladší žiaci 1.trieda

I. Mirage trieda ml. žiaci

Akadémia FA United
N-KL- G ( 60 detí)
Postavenie v tabuľke výsledkov ukazuje na úspešnú
polovicu súťaže dosiahnutú
kvalitnou prácou celého klubu. Obec Gbeľany vynakladá v porovnaní s okolitými
obcami (napr. Nededza) na
futbalový oddiel rovnaké finančné prostriedky. Veríme,
že ďalšou podporou obce,
sponzorov a dobrovoľníkov
budeme pokračovať v kvalitných výkonoch a príkladnej reprezentácii obce.

I. trieda dospelí

2. trieda dorast
tabuľky k 13.11.2018

Šport
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dorast

mladší žiaci Gbeľany

družstvo dospelých v Nezbude

družstvo dospelých
Partizán Bukovina

Víťazný pohár tímu
Partizán Bukovina Gbeľany

Foto: Peter Bielik

Partizán bukovina Gbeľany
Vo Futsalovej JOMA lige sezóne postupom do IV. Ligy TEXT: Ing. Jozef Martinček
dlhodobo pôsobí aj futsa- a pokračuje naďalej v dobpredseda ŠK
lový klub Partizán Buko- rých výsledkoch.
vina Gbeľany. Veľmi dobré
FOTO: archív ŠK Gbeľany
(aktuálna tabuľka na:
výsledky dosiahol v minulej
futsalzirafa.sportvin.sk)
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FA UNITED N-KL-G
Vážení občania.
Verím, že viacerí z Vás zaregistrovali v našej obci zvýšený pohyb detí na našom
futbalovom ihrisku a možno ste takisto zaregistrovali
aj nový názov FA UNITED
N-KL-G. Ide o futbalovú akadémiu, ktorá vznikla v marci
2017 a spojila tri susediace
obce: Nededzu, Kotrčinú
Lúčku a Gbeľany, ktorých
názvy reprezentujú prvé písmená v mene našej akadémie N-KL-G. Slovo UNITED
v preklade znamená „ZJEDNOTENÍ, SPOJENÍ“ a teda
presne vyjadruje krok, bez
ktorého by nebolo možné
tento projekt zrealizovať.
Primárnou
motiváciou
tohto projektu bolo pritiahnutie čo najväčšieho počtu
chlapcov a dievčat na futbalové ihriská a vypestovanie ich pozitívneho vzťahu
k športu a k zdravému životnému štýlu už od útleho
detstva. S veľkým potešením
konštatujeme, že počet detí
vo veku 5-15 rokov, ktoré
v našich obciach hrajú futbal, sa nám podarilo od vzniku akadémie strojnásobiť
a počty neustále narastajú.
K dnešnému dňu máme už 6
kategórii – U8, U9, U10, U13,
WU13 a U15 (predpríprav-

ka, mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci,
mladšie žiačky, starší žiaci).
Našu akadémiu budujeme
na štyroch základných pilieroch, ktorými sú vzdelaní
a licencovaní tréneri, jednotná trénerská metodika COE-

WU13 sme obsadili 4. miesto
na neoficiálnych majstrovstvách Slovenska mladších
žiačok, s kategóriou U15 sme
obsadili 3. miesto v 1. triede ObFZ Žilina. Za najväčší
úspech našej akadémii považujeme celkové 3. miesto v 1.

„Šampióni sa nerodia v telocvičniach. Šampióni
sa rodia z niečoho, čo majú hlboko vo svojom
vnútri - túžbu, sen, víziu.“ Muhammad Ali
RVER Coaching, transparentnosť a aktívna spolupráca
s obcami a rodičmi. Našu
činnosť plánujeme v dlhodobom horizonte a systematicky kráčame k napĺňaniu
stanovených cieľov, pričom
jedným z nich je aj výchova
vlastných odchovancov.
Ostatná sezóna bola pre
našu akadémiu mimoriadne
intenzívna a priniesla niekoľko významných úspechov,
a preto nám dovoľte spomenúť aspoň niektoré. S kategóriou U9 sme obsadili celkové
2. miesto v súťaži prípraviek
ObFZ Žilina, s kategóriou
U10 sme obsadili 1. miesto
v rovnakej súťaži, s novovytvorenou kategóriou U13 sme
obsadili 4. miesto v 1. triede
ObFZ Žilina, s kategóriou

Z ostatných aktivít nám
dovoľte spomenúť, že v našej
obci sa na prelome júla a augusta konal prestížny letný
futbalový kemp COERVER
Coaching, ktorého sa zúčastnilo 40 detí z celého Slovenska. Kemp bol beznádejne
vypredaný a o to potešujúcejší je fakt, že z našej akadémie sa ho zúčastnilo až 26
detí vo veku 6-12 rokov. Naše
deti taktiež mali príležitosť
vyprevádzať hráčky slovenskej futbalovej reprezentácie,
ako aj hráčov MšK Žilina.
Veríme, že naša akadémia
sa bude naďalej rozrastať, a že
aj nasledujúci rok budeme
môcť konštatovať nárast počtu detí hrajúcich futbal. Veľké
poďakovanie chceme vyjadriť
starostom a poslancom všetkých troch obcí za ich podporu a ústretovosť pri realizácii
tohto športového projektu.
Taktiež by sme sa chceli poďakovať rodičom za to, že vedú
svoje deti k športu a ukazujú
im tak cestu k zdravému životnému štýlu. V neposlednom rade ďakujeme kolektívu
trénerov a autorom projektu,
ktorí obetujú svoj voľný čas
v prospech našich detí.

lige SFZ U10, kde nás preskočili iba družstvá MšK Žilina
a Fomat Martin. Za zmienku
stojí aj 3. miesto z prestížneho turnaja Antona Muheliyho, ktorého sa zúčastnilo
až 20 družstiev. Naši hráči
vzorne reprezentovali aj ZŠ
Gbeľany, kde naše dievčatá
vyhrali okresné aj regionálne kolo školského pohára vo
futbale a postup z krajského
kola im unikol iba o vlások.
Naši druháci a tretiaci zase
vyhrali suverénnym spôsob
turnaj v Belej, kde porazili
všetkých 5 družstiev. Odmenou za víťazstvo v celoslovenskej súťaži McDonald´s cup
bol týždňový futbalový kemp
v 4* hoteli Dixon v Banskej
Bystrici, ktorý si hráči mimoTEXT: Peter Galadík
riadne užili.
Šeftréner FA UNITED N-KL-G

FOTO: archív FA UNITED
N-KL-G
KRÁTKE VIDEO O AKADÉMII FA UNITED N-KL-G SI MÔŽETE POZRIEŤ NA NASLEDOVNOM ODKAZE: https://www.
facebook.com/televiziaraj/videos/276289306560850/ (odkaz
je tiež vložený na webovej stránke obce v časti AKTUALITY)

Informačné

okienko
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INFORMAČNÉ OKIENKO
O vstup na cintorín za účelom
kamenárskych prác je potrebné
požiadať na obecnom úrade ak plánujete zrealizovať alebo
poveriť nejakú firmu kamenárskymi prácami na pomníkoch
svojich príbuzných na miestnom cintoríne, je potrebné, aby
ste o vstup na cintorín za týmto
účelom požiadali na Obec-

nom úrade v Gbeľanoch a to
vyplnením tlačiva, ktoré Vám
bude poskytnuté priamo na
úrade, alebo ktoré si vytlačíte
z internetovej stránky obce.
Tlačivo je zverejnené na
webovej stránke obce (www.
gbelany.eu) v časti PRAKTICKÉ INFORMÁCIE – tlačivá na
stiahnutie pod názvom Žiadosť

o povolenie vstupu na cintorín.
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu - nefunkčné verejné
osvetlenie a poruchy miestneho rozhlasu je potrebné
nahlásiť telefonicky na t.č.
041/5980 364, emailom na
adrese gbelany@gbelany.eu
alebo osobne na Obecnom

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU V GBEĽANOCH
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:00 - 12:00

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

ÚRADNÉ HODINY POŠTY V GBEĽANOCH
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

úrade v Gbeľanoch. Nakoľko spoločnosť, ktorá má na
starosti funkčnosť verejného
osvetlenia nevykonáva pravidelné obhliadky, ale zabezpečuje len opravy nahlásených
porúch, o chybovosti verejného osvetlenia je potrebné informovať OU využitím vyššie
uvedených spôsobov.

12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 18:00
12:30 - 15:30

12:30 - 14:25
12:30 - 14:25
15:00 - 17:00
12:30 - 14:25
12:30 - 14:25

ÚRADNÉ HODINY SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU VO VARÍNE
pondelok
8:00 - 11:00
12:00 - 15:00
streda
9:00 - 11:00
13:00 - 17:00

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
ZAMESTNANCI OÚ
Meno
Martinček Jozef, Ing.
Ševčíková Martina, Ing.
Blahušiaková Katarína
Janíčková Emília
Chasník Štefan
Hesteriak Janka, Ing.

Funkcia
Telefón
starosta
0915 891 556
sekretariát
041/5980 364
správa daní
041/5980 363
účtovníctvo
041/7649 962
prevádzkový pracovník
0917 187 309
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD VARÍN
spol. stavebný úrad

0911 704 851

SPOLOČNÝ SOCIÁLNY ÚRAD
Chovancová Mária, Mgr.

spol. sociálny úrad

041/5692 004

MATRIKA VARÍN
Darina Cvachová

matrika

0911 704 776

E-mail
starosta@gbelany.eu
sevcikova@gbelany.eu
blahusiakova@gbelany.eu
janickova@gbelany.eu

stavebnyurad@varin.sk
janka.hesteriak@varin.sk
maria.chovancova@varin.sk
socialnyurad@varin.sk
darina.cvachova@obecvarin.sk
matrika@obecvarin.sk
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Playlist Vianočného koncertu – Maroš Bango
1. Ave Maria
2. Volám ťa, láska
3. Ave Verum
4. Biele Vianoce
5. Christmas time
6. Panis angelicus
7. Ďakujem
8. Adeste fideles
9. Idem ďalej
10. Čas vianočný
11. Zbor Židov
12. Žiť za to stálo
13. Tichá noc
Prídavok
14. Hallelujah

/F. Schubert/
/Ivan Vašica - Gustáv Hupka/
/Wolfgang Ama deus Mozart/
/Irving Berlin/
/Jeremy Paul, Leslie Stewart/
/Thomas Aquinas/
/Peter Hanzely – Peter Guldan/
/John Francis Wade/
/Ľubomír Jankovič – Roman Jediný/
/Bryan Adams - Jim Vallance/
/G. Verdi – Nabucco/
/Claude Francois, Jacques Revaux
/Franz Xaver Gruber - Joseph Mohr/
/Leonard Cohen/
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