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VEREJNÝ DEFIBRILÁTOR
V NAŠEJ OBCI
Zelený box s nápisom
AED na budove OÚ môže
prispieť k záchrane života
viac na str.
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2020. Bude to pamätný
rok. Azda pre každého z nás.
A určite sa zapíše do dejín celého sveta. Už od januára sa
takmer vo všetkých médiách
začalo čoraz častejšie skloňovať nové slovné spojenie –
ochorenie COVID-19. Spojenie, ktoré by sme už mnohí
ani nechceli počuť, ale predsa
je tu medzi nami...
Začalo to správami z ďalekej Číny, kedy sme ešte ani
netušili, že za veľmi krátky
čas naberie také obrovské
rozmery a prenikne nielen do
nášho štátu, ale zasiahne aj život v našej obci, každodenný
život všetkých nás. Od marca prijímané opatrenia postupne spomalili a obmedzili
spoločenský a kultúrny život.
Každoročné akcie v obci ako
oslava dňa matiek, deň detí,

FARSKÉ HODY
25. výročie vysvätenia
miestneho kostola
viac na str.
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obecné slávnosti a v októbri aj
posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším či mnohé
ďalšie boli zrušené. Ulice zostali akési smutnejšie, tichšie...
Áno, leto síce prinieslo uvoľnenie a na chvíľu nám vrátilo
časť obmedzenej slobody, ale
s príchodom jesene sa pandémia vo svete a aj u nás ozvala
znova. Prekvapila? Nahnevala,
vniesla medzi nás ľudí nepokoj, neistotu, strach, mnoho
otáznikov...
Do nového roka si zvykneme často priať, nech je lepší
ako ten predchádzajúci. Po
tomto roku to asi platí dvojnásobne. Aj keď možno by
mnohým z nás stačilo vrátiť
sa späť do obdobia pred korona krízou. Kiežby sa s príchodom nového roka úplne
a navždy vytratil COVID-19

70 ROKOV A IDEME
VYSKÚŠAJ RAZ,
ĎALEJ
ZAMILUJ SI NAVŽDY
Gbeľanský futbal oslávil
tento rok „70tku“
viac na str.
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a problémy, ktoré nám do životov priniesol. Nemáme však
čarovný prútik, aby sa mohla
táto rozprávka stať skutočnosťou... Kiežby sa v budúcom roku aspoň postupne
COVID-19 vykrádal z našich
správ, z našich myšlienok,
našich životov, až by úplne
odznel... Veď všetko má svoj
čas. Kiežby... Čo nás však čaká
nevieme... To, čo nám zostáva, je dúfať. že život sa aspoň
sčasti vráti do starých koľají
a znova sa budeme môcť slobodne nadýchnuť.
Teraz nám vianočné sviatky
klopú na dvere. Majú to byť
dni naplnené pokojom a pohodou. Skúsme preto aspoň
na chvíľu obmedziť počúvanie
negatívnych správ, nenechajme ich nad naším vedomím
vyhrať, nájdime opäť stratenú

Náš rodák na MMM
viac na str.
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ľudskosť potláčanú strachom,
venujme čas a energiu rodine,
prírode. Želajme si pod vianočným stromčekom navzájom to, čo je naozaj potrebné
a nenahraditeľné - zdravie.
A pre našu domovinu v týchto
neľahkých časoch aspoň slová
krásnej Modlitby za Slovensko
od Milana Rúfusa:
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil: komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj drahý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký chráň,
keď si ho stvoril malé.

TEXT: Martina Ševčíková
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Vážení občania,
chcel by som Vás informovať o dianí v našej obci za posledný rok. Nachádzame sa
vo veľmi náročnom období.
V marci prišla prvá vlna epidémie, na ktorú nikto z nás
nebol pripravený - od vlády,
vyšších územných celkov až
po samosprávy (starostov).
Preto každý zo starostov
musel riešiť zatváranie škôl,
materských škôlok na vlastnú zodpovednosť. Prijímali
sa opatrenia, ktorými sme sa
museli postarať aj o starších
občanov. Neboli ochranné

rúška, dezinfekčné prostriedky a bolo na nás, ako sa s touto situáciou vysporiadame.
Medzi prvými, ktorí mi podali pomoc, boli naše organizácie: miestny spolok Červený kríž a Jednota dôchodcov.
Členovia šili rúška nielen pre
našich občanov, ale aj pre
zdravotníkov v prvej línii.
Dievčatá z Dobrovoľného
hasičského zboru boli ochotné zásobovať potravinami
a liekmi starších občanov.
Touto cestou by som sa chcel
všetkým poďakovať za ich
dobrosrdečnosť, zodpovednosť a pomoc. Som rád, že

Život
sa na nich môžem v ťažkých
situáciách spoľahnúť.
V apríli sme začali s výstavbou Domu sociálnych
služieb, ktorú realizuje firma PS in s.r.o. Momentálne
sa nachádzame v stave dokončenia hrubej stavby. Po
dokončení izolácie strechy
môžeme v zimných mesiacoch pokračovať v prácach.
Termín dokončenia je apríl
2022. Myslím si, že podľa
doterajšieho harmonogramu prác je to reálny termín
ukončenia výstavby. Chcel
by som upriamiť pozornosť
občanov na dotazník, ktorý
je predbežný a vďaka nemu
zisťujeme záujem občanov.
Kultúrne a spoločenské
akcie nebolo možné organizovať z dôvodu pandémie.
Aj napriek tomu sa nám
podarilo s farnosťou Gbeľany zorganizovať kultúrne
popoludnie pri príležitosti
okrúhleho výročia kostola
a farnosti, samozrejme v súlade s nariadeniami Úradu
verejného
zdravotníctva.
Program bol výlučne z radov
našich detí z Erka, Bylinky,
heligonkárov a premiéru
mali Marlenky. Som veľmi
rád, že si sami dokážeme vytvoriť takýto program, za čo
všetkým zúčastneným patrí
veľká vďaka. Odmenou im je
aj finančná podpora poslancov pre ich ďalší rozvoj.

v obci
Chcel by som poďakovať aj
futbalistom, ktorí si zahrali
v Slovenskom pohári proti prvoligovému mužstvu Sereď.
V zápase nebol ani tak dôležitý výsledok ako možnosť
zahrať si s takýmto súperom.
Veľká vďaka parí aj ľuďom,
ktorí pripravili oslavy 70. výročia založenia futbalu.
Obec prešla prešetrením
podnetu zaslaného na Úrad
pre verejné obstarávanie.
Kontrolované boli faktúry
a zmluvy od roku 2013. Všetko bolo v súlade so Zákonom
o verejnom obstarávaní.
Naďalej pracujem na rozbehnutých projektoch. Projekt (kompostáreň) som podal pred tromi rokmia stále
nie je vyhodnotený. Projekt
Základnej školy je na kontrole VUC a ku projektu multifunkčného ihriska mi nikto
nevie dať odpoveď. Dúfam,
že po reformách v štátnej
správe dôjde k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu spôsobu
získavania Eurofondov.
Na záver by som Vám
chcel popriať pevné zdravie,
šťastie a veľa radosti. Verím,
že situácia sa zlepší a v roku
2021 sa budeme opäť spoločne stretávať.

Ing. Jozef Martinček,
starosta obce

Život

v obci
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VEREJNÝ DEFIBRILÁTOR V NAŠEJ OBCI
Deň 20. jún 2020 sa stal
pamätným pre našu Obec
Gbeľany. V tento deň bol
slávnostne umiestnený na
budovu Obecného úradu
v Gbeľanoch zelený box
s nápisom AED.

Viete čo je AED a na
čo je potrebný?
AED je automatický externý defibrilátor. Je to prenosný
prístroj, ktorý sa používa pri
fibrilácii srdca - teda pri náhlej
poruche srdcového rytmu,
resp. zástave srdca. Spomínaný
defibrilátor prostredníctvom
elektrických výbojov, ktoré vytvára, dokáže výrazne zvýšiť
pravdepodobnosť úspešného
oživenia človeka. Využívanie
lekárskeho prístroja - defibrilátora - v dnešnej dobe už nie
je žiadnou novinkou.

Z dlhoročnej praxe sa ukázalo, že v mnohých prípadoch
mohli pacienti s poruchou
rytmu srdca či náhlou zástavou prežiť. Keby sa defibrilátor v daných situáciách použil
skôr, ako stihla prísť pomoc,
pravdepodobnosť prežitia by
bola vyššia. A na základe takýchto skúsenosti lekárov či
záchranárov vznikla myšlienka
na prednáške prvej pomoci
pre členov MS SČK a občanov Gbelian zabezpečiť tento
prístroj aj pre našich občanov.
Preto predsedníčka Viera Hrivová oslovila pána starostu
Ing. Jozefa Martinčeka a obecné zastupiteľstvo či by sa tento
prístroj nedal zakúpiť z obecných finančných prostriedkov.
Návrh bol jednohlasne
schválený. Touto cestou chcem
poďakovať starostovi Ing. J.

Martinčekovi a celému zastupiteľstvu za podporu návrhu
MS SČK a zakúpenie AED.
Taktiež by som chcela touto
cestou poďakovať aj pánovi
Petrovi Martinekovi – predsedovi Územného spolku SČK v
Žiline, ktorý bol nápomocný
pri výbere AED a hneď po inštalovaní pristroja na budovu
obecného úradu ukázal cca.
päťdesiatim záujemcom, ako
sa prístroj používa pri záchrane života. Vyskúšali sme si na
figuríne, že sa nemusíme báť
manipulácie s prístrojom. Najdôležitejšie je, aby sme vedeli,
kde sa prístroj nachádza a vybrali ho z obalu. Pri prístroji
nájdeme jednoduchý návod, s
ktorým si pomôžeme pri jeho
použití. Navyše nás naviguje
sám prístroj. Základom použitia prístroja je jeho zapnutie
a nalepenie nálepiek na urče-

né miesta. Potom už prístroj
sám sníma funkciu srdca a
vyhodnocuje či je elektrický
výboj potrebný. Preškolenia
sa zúčastnili členovia MS SČK,
členovia Jednoty dôchodcov
a členovia DHZ v Gbeľanoch.
Od 20. Júna 2020 figuruje
naša obec Gbeľany aj na 155.
Svieti tam zelené svetielko.
Keď niekto bude volať na
toto číslo z okolia Gbelian,
hneď ho budú informovať, že
v blízkosti sa nachádza AED.
Aj touto akciou sme chceli
ukázať naším spoluobčanom,
že nám záleží na ich zdraví.

TEXT: Viera Hrivová,
predsedníčka MS SČK
FOTO:
archív obce a MS SČK
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Život

v obci

FARSKÉ HODY
Od vysvätenia miestneho
kostola ubehlo už 25 rokov
Bolo to presne 9. septembra 1995, kedy diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec vysvätil gbeliansky
kostol po náročnej výstavbe,
ktorá začala v roku 1991 za

dený Pán. Bol si tam, keď bol
odsúdený Pán. Nezabudni
v ťažkej chvíli, že ho všetci
opustili. Bol si tam, keď bol
odsúdený Pán...
Bol 18. september 2020,
približne 17:00 hod., keď sa
tieto slová rozozvučali areá-

pôsobenia kňaza Jozefa Šuraba. Práve tento výnimočný
mýľnik v histórii našej obce
sme si v dňoch 18-teho a 19teho septembra pripomenuli kultúrnym a duchovným
programom farských hodov.
Bol si tam, keď bol odsú-

lom pred miestnym kostolom.
Bol to oficiálny začiatok farských hodov v našej obci. Deti
a mládež z miestneho združenia eRko dávno predtým nacvičovali a pripravovali kulisy
pre hranú krížovú cestu, ktorá
začínala práve touto piesňou.

Toto piatkové predstavenie krížovej cesty v podaní
detí a mládeže bolo hrané za
krásneho slnečného počasia
a tak trochu vykompenzovalo jej smutný príbeh. Skutočne dobré herecké výkony
a určite neľahká dlhodobá
príprava priniesla mnohým
zúčastneným hlboký zážitok
a zaslúži si veľkú pochvalu.
Dokonca aj mladík stvárňujúci postavu Ježiša musel pri
vystúpení priniesť určitú formu obety, kedy už nie v práve
najteplejší septembrový deň
bez trička odohral bravúrne
svoju úlohu. Snáď slza v oku
divákov či potlesk boli aspoň
malou odmenou a uznaním
za ochotu a snahu účinkujúcich.
Piatkový program ešte
pokračoval detskou svätou
omšou a bol zakončený adoráciou. Matka Tereza vyzývala k adorácii slovami: „Ak
chcete rásť v láske, vráťte
sa k Eucharistii, vráťte sa k
adorácii". V jednom z vydaní
katolíckych novín bola adorácia popísaná veľmi pekne
slovami: „Adorácia je ako fotosyntéza. Ako zelená rastlina
vystiera svoje listy v ústrety
slnku, aby čerpala silu k životu, k rastu a plodnosti; tak aj
človek v adorácii vystiera svoju dušu v ústrety Bohu, aby
bola živá vierou, vzrastala v
nádeji a bola plodná láskou. K
fotosyntéze je potrebná zelená rastlina a slnko. Podobne je
to aj s adoráciou; sú potrební
dvaja: človek a Boh. Čím je
slnko pre zelenú rastlinu vo
fotosyntéze, tým je Boh pre
človeka v adorácii. Je isté, že
z fotosyntézy má viac rastlina

ako slnko; tak podobne je to aj
s adoráciou; adorácia je viac
darom Boha pre človeka ako
darom človeka Bohu.“ (zdroj:
https://www.katolickenoviny.sk/duchovna-obnova/
category/duchovna-obnova/
article/-adoracia-je-cas-ktory-intenzivne-venujeme-panovi.xhtml).
Nasledujúci deň, teda v sobotu sa vo farských hodoch
pokračovalo
slávnostnou
svätou omšou a kultúrnym
programom, na ktorých sa
zúčastnil aj kňaz pán Jozef
Šuraba, ktorý, ako sa už vyššie píše, stál na samotnom
začiatku vybudovania miestneho kostola. Program sa
začal vystúpením Varínskej
dychovky. Práve táto kapela
aj pred 25timi rokmi sprevádzala slávnostné vysvätenie
nášho kostola a jej členovia
(niektorí noví, iní o 25 rokov
starší) vyjadrili svoju česť byť
po štvrťstoročí súčasťou spomienky na túto udalosť.
Nasledoval príhovor starostu obce, ktorý v krátkosti priblížil vznik kostola a farnosti
v našej obci a to od počiatočnej myšlienky až po súčasnosť. Zaspomínal na verejné
zhromaždenie, ktoré prebiehalo po revolúcii v miestnej
kúrii, kde sa zrodil nápad
vybudovania miestneho kostola. Pán starosta spomenul
v súvislosti s tým meno nášho občana, Rudolfa Cesneka,
ktorý na tomto zhromaždení ako prvý verejne vyslovil
myšlienku výstavby kostola.
Tá sa medzi miestnymi neujala hneď a s výstavbou sa
začalo až po nekonečných
„papierovačkách“ za pôsobe-

Život
nia vtedajšieho farára pána
Šuraba. Už od začiatku bola
vízia miestneho kostola sprevádzaná veľkou eufóriou,
občania sa dobrovoľne podieľali na brigádach a pomáhali,
ako vedeli. Starosta obce tiež
spomenul pána Marcela Martinčeka, ktorý v roku 1990
zaniesol základný kameň
kostola do Bratislavy, kde ho
vysvätil pápež Ján Pavol II (takže tento rok sme si rovnako
pripomenuli 30te výročie vysvätenia základného kameňa
nášho kostola, ktorý nájdeme pri bočných schodoch).
Vo svojom príhovore ďalej
využil príležitosť na to, aby
poďakoval všetkým, ktorý sa
podieľali a akokoľvek prispeli
k výstavbe kostola. Rovnako
poďakoval súčasnému pánovi
farárovi Kalabusovi. Ďakujem
z jeho strany tiež smerovalo pánovi Šurabovi za to, že
stál na začiatku všetkého.
Rovnako všetkým miestnym
spolkom, ktoré sa podieľali
na príprave farských osláv.
Taktiež miestnemu poľovníckemu spolku za prípravu občerstvenia, ktoré však muselo
byť na poslednú chvíľu zrušené z dôvodu sprísnených
opatrení súvisiacich s koronakrízou, Varínskej dychovke a
všetkým účastníkom programu, ktorý nasledoval. Starosta obce ukončil svoj príhovor
odovzdaním daru pánovi farárovi Kalabusovi, ktorý mal
byť symbolickým poďakovaním za jeho 10-ročné pôsobenie v obci. Pán farár neskôr
tento dar odhalil pred očami
prítomných - bol ním obraz
s miestnym kostolom, ktorý
namaľovala naša občianka
pani Szabadoszová. Pán fa-

v obci
rár vyjadril nakoniec obdiv
nad snahou našich občanov,
najmä našich predkov, ktorí sa pričinili o vybudovanie
kostola a zároveň prítomných
vyzval, aby kostol ako Boží
dom naďalej navštevovali, a
aby sme my všetci – občania
Gbelian naďalej žili spoločne
životom viery.
Rovnako ako v piatok tak
aj v sobotnom programe
prekvapili naši „mladí herci“
v krásne prevedenom predstavení o Anne Kolesárovej,
ktorá bola vyhlásená za slovenskú mučeníčku čistoty.
Narodila sa v katolíckej rodine vo Vysokej na Uhom. Bola
veľmi zapálenou veriacou
a pre čistotu svojej duše obetovala aj vlastný život. Počas
druhej svetovej vojny sa stala
obeťou zločinu spáchaného
opitým vojakom Červenej
armády, ktorý ju zastrelil po
tom, ako sa mu nechcela odovzdať a prísť o svoju čistotu.
Anna zomrela zvolaním mien
Ježiša, Márie a Jozefa. Keďže
boje v dedine pokračovali aj
na druhý deň, bola pochovaná bez kňaza. Pohrebné
obrady až dodatočne vykonal
vtedajší miestny farár, ktorý
k jej menu a dátumu úmrtia
do kroniky pripísal: HOSTIA
SANCTAE CASTITATIS –
HOSTIA SVATEJ ČISTOTY.
Program pokračoval vystúpením skupiny Gbelianskych
heligonkárov, ktoré začalo
duchovnou piesňou Kde si,
kde si, ó Mária. Vystúpili tiež
detičky pod názvom Bylinky z Gbelian, ktoré vopred
svedomito nacvičovali ľudové
tance pod vedením pani Sapietovej, ktorej patrí za túto
činnosť vďaka. Teší nás, že
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v poslednom období možno
v našej obci badať rozvoj kultúrneho a spoločenského života, keďže za pomerne krátky čas sa sformovalo niekoľko
či už tanečných, speváckych
alebo iných záujmových
skupín: Gbelianski heligonkári, FS Bylinky a tiež skupina
tancujúcich dám s názvom

brové dni. Počasím, spoločnou snahou občanov pripraviť program a urobiť niečo
pre ostatných, spolupatričnosťou a mnohým iným...
Práve v týchto neľahkých časoch nám toto všetko pripomenulo nielen výročie vysvätenia nášho kostola, ale aj to,
čo nás ma spájať a robiť tak

Marlenka. Táto obohatila program farských hodov
o svoje vystúpenie v štýle
country. V závere programu
vystriedali domácu scénu
ešte Oprášené krpce.

silnejšími, čo nesmieme nikdy stratiť a čo nám pomáha
prekonať aj ťažké časy. NÁDEJ A VIERA.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
Boli to pekné dva septem-
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Gbeľanský futbal tento rok oslávil 70 rokov
70 ROKOV A IDEME
ĎALEJ
To bolo heslo tohtoročných osláv gbeľanského
futbalu. Bola nedeľa, 16. August 2020. Hoci letný deň,
ale počasie skôr pripomínalo sychravú jeseň, pretože
výdatne pršalo. Aj napriek
nepriazni počasia sa však
uskutočnili už raz odložené oslavy 70teho výročia
založenia ŠK Gbeľany, vzniku organizovaného futbalu
v našej obci. Táto akcia bola
pôvodne plánovaná na máj,
keď sa mal hrať posledný
zápas minulej sezóny, ale
kvôli kríze spojenej s ochorením COVID-19 sa presunula až na tento termín.

OSLAVA FUTBALOVÝMI ZÁPASMI
Ako najlepšie osláviť výročie futbalu? Predsa futbalovým zápasom. Na tento deň
pripadli hneď dva. O 14tej
hodine mládežnícky zápas
žiakov FA UNITED N-KL-G
- kategórie U13 – U12 ako
ukážka formovania novej
futbalovej generácie. O 17tej
hodine sa konal majstrovský
futbalový zápas mužov V.

ligy SEVER proti Predmieru,
kde sa naše mužstvo predstavilo takmer po 10 mesiacoch na domácom trávniku.
Už od samotného začiatku
zápasu bolo vidieť, že naše
mužstvo túžilo z neho vyjsť
ako víťaz. Prvý gól padol už
v 10tej minúte spod nôh hráča Mičeka. Bol to pre domácich skvelý začiatok, ktorý
ich doslova nabudil, pretože
v 22. minúte bolo už skóre
3:0 pre domáci tím, pričom
všetky tri góly strelil spomínaný hráč Miček. Možno
práve toto skóre spôsobilo, že hostia sa trochu prebudili a padol tak prvý gól
do našej brány. V druhom
polčase bol zápas oveľa náročnejší, nakoľko z oblohy
doslova lialo. Možno aj to sa
podpísalo na druhom góle
v našej bráne, ktorý hostia
strelili z penalty. O chvíľu
však nastal zlom v prospech
našich hráčov a pravdepodobne ohrozené víťazstvo
opäť naštartovalo domáce
mužstvo a hráč J. Jadroň po
strieľanej prihrávke od Kováčika upravil skóre na 4:2
pre domáci tím. Do konca
zápasu nás už šťastena neopúšťala a našim hráčom sa
ho podarilo ukončiť krás-

nym víťazstvom so skóre 6:2 obce označený ako pán futpo ďalších dvoch góloch M. balista. Spomínalo sa na to,
Jadroňa a M. Kabaštu.
že začiatky neboli jednoduché. Problémom bolo napr.
nájsť vhodné miesto a vybuSPOMIENKY,
dovať samotné ihrisko, ktoré
POĎAKOVANIE... je už v dnešnej dobe samoPri akomkoľvek výročí zrejmosťou. S úsmevom na
sa vždy obhliadame späť a tvári sa pospomínalo ešte na
spomíname na uplynulé ob- mnoho iného. Starosta obce
dobie. Rovnako tomu bolo tiež využil túto príležitosť aj
aj tento deň pri príležitosti na poďakovanie Oblastnéosláv 70teho výročia založe- mu futbalovému zväzu za
nia ŠK Gbeľany. Nemohlo doterajšiu spoluprácu.
sa zabudnúť na tých, ktorí
stáli na samotnom začiatku
a zaslúžili sa o vznik a rozvoj futbalu v našej obci.
Preto boli k týmto oslavám
prizvaní aj niekdajší funkcionári a zakladatelia klubu, aby im za ich vtedajšiu
činnosť mohol byť vzdaný
hold a vďaka. Medzi pozvanými boli páni Jozef Mravec,
Pavol Meriad, Pavol Mucha,
Martin Martinček, Milan
Zadojany, Ján Vnuk, Jozef
Vršanský, Bohumír Sňahničan, Rudolf Franek. Páni
pri tejto príležitosti odkryli
množstvo zo svojich futbalových spomienok, najmä
pán Martinček, ktorý bol
podľa mnohých starších
obyvateľov v Monografii

AKO TO CELÉ
ZAČALO A AKÁ
BOLA CESTA
GBEĽANSKÉHO
FUTBALU AŽ DO
DNES?
Vráťme sa aj mi na chvíľu
späť v čase a v skratke si pripomeňme vývoj futbalového
života v našej obci. Futbalový klub pod názvom Telovýchovná jednota Družstevník
Gbeľany bol založený na jeseň v roku 1950. Hrávalo sa
na ihrisku na Bukovine a súťažilo sa v rámci okresných
športových súťaží. V rámci
registračnej súťaže sa podľa slov pamätníkov začal

Život

futbal hrávať na jeseň 1952,
pričom išlo o okresnú súťaž
na spôsob terajšej III. triedy.
S príchodom osemdesiatych rokov nastúpila zlatá
éra gbeľanského futbalu,
kedy sa hrával okresný futbal. Najväčšie úspechy však
mužstvo gbeľanských futbalistov dosiahlo v 90-tych
rokoch, kedy pôsobilo v II.
triede a celé desaťročie hralo o postupové miesto. Toto
úspešné obdobie však bolo
ukončené po roku 2000,
kedy bola pozastavená činnosť futbalového klubu na
dlhé desaťročie. Až v roku
2011 vďaka iniciatíve Ing.
Jozefa Martinčeka a Jozefa
Vnuka došlo k vytvoreniu
vhodných podmienok na
úspešnú reprezentáciu a už
v ďalšom roku gbeľanské
futbalové mužstvo postúpilo do II. triedy ObFZ. Súčasne v rokoch 2014-2015
na miestnej základnej škole
vzniká športová prípravka
so zameraním na futbal.
V súvislosti s tým sa obnovil
v roku 2014 aj dorast. V rokoch 2015-2016 sa futbalisti ŠK Gbeľany dostali do 1.
DOXXBEET TRIEDY pod
trénerským vedením Karola Šulgana. V rokoch 20162017 prebiehala stabilizácia
mužstva a v ďalšom roku sa

v obci
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ne 2018/2019 ŠK Gbeľany
slávili úspech, nakoľko sa
stali víťazom I. triedy ObFZ
Žilina, čím získali prémiový
postup do V. ligy. V súčasnosti hrajú hráči ŠK Gbeľany druhú sezónu v V. lige
a vzorne ho reprezentujú,
keďže sa dostali aj do Slovenského pohára v zápase
proti Seredi. Spomínaný
zápas bol veľkou športovou
udalosťou odohrávanou na
domácom poli 3.septembra
AKO JE NA TOM
2020. Hoci sa skončil so
FUTBAL V OBCI
skóre 0:8 v neprospech pre
V SÚČASNOSTI? náš tím, bola to veľká príV predchádzajúcej sezó- ležitosť zmerať si sily s tak

obnovil káder mužstva A.
V marci roku 2017 vzniká
spoločný projekt futbalových klubov obcí Gbeľany,
Nededza a Kotrčiná Lúčka
pod názvom FA UNITED
N-KL-G, ktorá zastrešuje
mládežnícky futbal. Boli vytvorené prípravky a družstvo mladších žiakov, dorast sa zlúčil do spoločného
družstva so Strážou.

kvalitným súperom. Mužstvo Serede malo značnú
prevahu už v 18tej minúte,
kedy na tabuli svietilo skóre
0:3 po rohových góloch a do
konca zápasu svoju pozíciu
víťaza upevňovalo, až kým
sa nezastavilo na skóre 0:8.
Napriek neúspechu to bola
dobrá skúsenosť, aj také
predsa k futbalu patria.
Tabuľky nižšie ukazujú výsledky odohraných
zápasov aktuálnej sezóny
a umiestnenie ŠK Gbeľany
v V. lige :
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Veríme, že futbal v Gbeľa- a našich futbalistov, či už a krásnych športových zánoch sa bude naďalej ube- tých menších z FA UNITED žitkov.

futbalnet/k/sk-gbelany/ rať týmto pozitívnym sme- N-KL-G alebo dospelých, TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
rom aj v najbližších rokoch čaká množstvo úspechov
aktualizované k 16.11.2020

Návšteva našich občanov
v DSS v Bytči
V týchto neľahkých časoch
trpia najviac naši seniori.
Preto si obzvlášť oni zaslúžia našu pomoc, podporu
a pozornosť. Aj v tomto duchu navštívili zamestnanci
obecného úradu našich ob-

čanov - pani Štefániu Franekovú a pána Štefana Vajdu v DSS v Bytči.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce

Život

v obci

GBEĽANSKÉ NOVINY - 9

Druhý ročník futbalového turnaja o putovný pohár obce Gbeľany
Bol letný deň, 18. júl 2020
a uvoľnenie opatrení prvej
vlny koronakrízy umožnilo, aby kultúrny a spoločenský život aj v našej obci
opäť trochu ožil. V tento
deň sa v areáli nášho športového klubu uskutočnil
už druhý ročník futbalového turnaja o putovný
pohár obce Gbeľany. Turnaj sa tešil slušnej účasti,
spomedzi prítomných bolo
vytvorených 5 družstiev
dospelých a rovnako ako
po minulý rok sa prihlásilo aj niekoľko detí, medzi
ktorými prebehol priateľský zápas. Po vyraďovacích
zápasoch si prvé miesto

vybojovala futbalová zostava: Radoslav Adamčík,
Adrián Tichák, Michal Špirka, Michal Mravec, Miroslav Bielik, Roman Bielik,
Juraj Bielik, Peter Bielik.
Najočakávanejším zápasom bol aj tento rok „boj
medzi hornými a dolnými placmi“, v ktorom sa
zopakovalo minuloročné
víťazstvo tímu DOLNÝCH
PLACOV a putovný pohár
tak zostáva v rukách „doľnoplaciarov“ minimálne do
budúcoročného turnaja.
Titul najlepšieho strelca si
odniesol Radoslav Adamčík. Okrem medailí či pohárov za umiestnenie boli

odmenou za dobre odve- a zábava, čo sa tento rok
denú hru pre zúčastne- opäť vydarilo.
ných guláš a vychladené
pivko. Hoci išlo o amatérske futbalového zápasy, TEXT: Martina Ševčíková
zmyslom podujatia malo
FOTO: archív obce
byť spoločenské stretnutie
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„Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.“ Aj taký je Medzinárodný maratón mieru v Košiciach
V nedeľu 4. októbra 2020 v Európe a dá sa považovať vanie. Aj k bežkám ma prisa v Košiciach uskutočnil už za vrcholový bežecký pretek viedol môj otec pred 20timi
97. ročník Medzinárodné- na Slovensku.
rokmi. Dnes je bežkovanie
výbornou súčasťou mojej
zimnej prípravy a naberania
kondície pre beh. Každoročne, ak to snehové podmienky
dovolia, sa tiež zúčastňujem
na Gbeľanskom biatlone.

ho maratónu mieru (ďalej
len MMM). Vzhľadom na
tohtoročné okolnosti ohľadne ochorenia COVID-19 bol
tento rok počet účastníkov
výrazne obmedzený na necelé dve stovky. V porovnaní
len s minuloročnou cca 12,5
tisícovou účasťou bolo získať
miesto v tohtoročnom maratóne doslova výhrou. Prečo
o tom píšeme? Práve medzi
spomínanými
vybranými
bežcami bol aj rodák z Gbelian – Miroslav Miček, ktorý
nám bližšie o celej tejto udalosti, ale aj o behu samotnom
porozprával v rozhovore:

1. Poďme od začiatku.
Čo ťa priviedlo k behu
a ako dlho už behávaš?
Odpoveďou nie je čo, ale
kto. K behu ma priviedla
moja priateľka Maťka pred
troma rokmi. Náš prvý spoločný beh, ktorý sme absolvovali, bol Malý štrbský maratón. Po tomto preteku sme
si položili otázku: Čo ďalej?
Keďže našim snom bolo zabehnúť maratón, voľba padla
jednoznačne na Košice, teda
na MMM, ktorý je najstarší

Behávam už teda 3 roky
a môžem povedať, že beh
mi od samotného začiatku
učaroval. Vyjadril by som to
heslom košického maratónu:
„Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy“. U mňa toto heslo platí
nielen pokiaľ ide o účasť na
MMM, ale aj pre samotný
beh.

2. Venuješ sa okrem
behu aj iným druhom
športu?

Pri tejto otázke by som rád
spomenul, že k športu ma
priviedli moji rodičia, takže športujem už od detstva.
Za to by som im chcel touto cestou poďakovať. Mne aj
môjmu bratovi vždy vytvorili
vhodné podmienky, aby sme
mohli športovať či už išlo
o letné alebo zimné športy.
Pokiaľ ide o druhy športov,
prešiel som všetkými futbalovými kategóriami od žiakov, cez dorast, až po mužov.
V súčasnosti popri behu
chodím pravidelne na turistiku, jazdím na inline korčuliach, v zime obľubujem pre
zmenu lyžovanie a bežko-

ho zúčastnil okrem Slovákov len jeden Čech, dvaja
Poliaci a jeden bežec z Veľkej Británie. Okrem toho
bol veľmi zredukovaný počet účastníkov v porovnaní
s predchádzajúcimi ročníkmi. V minulom roku sa tohto
podujatia zúčastnilo cca. 12,5
3. Povedzme si te- tisíc športovcov, ktorí súťažili
raz niečo o samotnom v rôznych kategóriách a v saMMM? Môžeš nám motnej kategórii maratón
tento maratón priblížiť? to bolo cca 1660 účastníkov.
Tohtoročný MMM pozostáJedná sa o najstarší mara- val len z necelých 200 bežcov
tón v Európe a tretí najstarší v kategórii maratón.
na svete. Uskutočňuje sa od
5. Aké boli tvoje
roku 1924, kedy ho založil
doterajšie umiestnenia
pán Vojtech Bukovský (pôvodne Béla Braun, toto meno a ktorý ročník bol pre
teba najúspešnejší?
si zmenil po druhej svetovej
vojne). Bol synom židovské- Som hobby bežec, pre
ho obchodníka s farbami mňa umiestnenie nie je až
a lakmi. V lete 1924 sa ako tak podstatné. Podľa mňa je
novinár dostal na olympijské víťaz každý, kto maratón vôhry do Paríža, kde ho oslovil bec dobehne do konca. Limit
najmä maratón. Nadšenie je stanovený na 6 hodín, a ak
z tejto olympijskej disciplíny ho niekto dobehne aj s časa mu po návrate podari- som 5h 50 minút, tak je pre
lo preniesť aj domov a ešte mňa víťaz. Niekto by to nev tom roku sa v Košiciach zvládol ani na bicykli.
uskutočnila premiéra. Trať
6. V čom bol tento
viedla z Turne nad Bodvou ročník MMM iný v podo Košíc za účasti 8 bežcov. rovnaní s predchádzajúTento rok to bol už 97. ročcimi?
ník a som rád, že aj napriek
súčasnej pandemickej situá- Tento ročník bol pre sacii sa ho podarilo zorganizo- motných organizátorov veľvať a niť jeho existencie tak mi náročný, hoci účasť bola
výrazne nižšia. Do poslednej
nebola prerušená.
chvíle vzhľadom na zhoršu4. Na tomto mara- júcu sa pandemickú situáciu
tóne sa v predchádzajúa pribúdajúce bezpečnostné
cich ročníkoch zúčastopatrenia v súvislosti s ňou
nili aj bežci z rôznych
nebolo úplne isté, koľko bežkrajín. Bol maratón aj
cov pobeží, za akých podtento rok vzhľadom
mienok a či sa vôbec marana pandemickú situáciu
tón uskutoční. Okrem toho
medzinárodný?
pred samotnou registráciou
Tento ročník bol výrazne musel každý z účastníkov abobmedzený. Myslím, že sa solvovať testy na ochorenie

Život
COVID-19 a bola mu zmeraná teplota, takže aj napriek
tomu, že som sa dostal do
tohto úzkeho výberu bežcov,
moja účasť ešte stále nebola
istá. Zmenu bolo okrem toho
cítiť napr. aj v občerstvení,
počas preteku sa podávala
len balená voda a iontový
nápoj, klasická pevná strava ako banán, čokoláda, soľ,
citrón a podobne tento rok
chýbali. Samozrejme, počas
celého maratónu bolo nutné dodržiavať všetky platné
hygienicko-epidemiologické
opatrenia. Z môjho pohľadu
patrí organizátorom veľké
poďakovanie za to, že aj napriek neľahkým podmienkam a mnohým obmedzeniam sa im podarilo maratón
zrealizovať.

7. Ako si sa dostal
do úzkeho výberu bežcov? Aké boli kritériá
pre výber?
Pre mňa bolo veľkým prekvapením a tiež potešením,
že som bol vybraný do tejto
úzkej skupiny bežcov. Dlho
som sám nevedel, aké boli
kritériá pri výbere, až neskôr som v televízii zachytil
rozhovor s riaditeľom tohto
podujatia p. Koniarom, ktorý
povedal, že pri výbere bežcov boli zohľadňované dve
kritériá. A to výkon (u mňa
pravdepodobne brali do úvahy práve výsledky z predchádzajúcich účastí) a druhým
kritériom bolo členstvo
v diamantovom klube. Pre
ozrejmenie do diamantového klubu patria bežci, ktorí majú za sebou 25 a viac
štartov na tomto maratóne.
V každom prípade bolo to
pre mňa veľkou cťou byť
jedným z mála vybraných.
Keďže ja som bežec amatér
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a nebehávam za žiaden klub, Stratégiu ani nie. Ale podľa
to, že som sa dostal do tohto- mňa je dôležité „neprepáliť“
ročného výberu, je pre mňa a nevysiliť sa hneď na začiatveľký úspech.
ku, lebo ťa to potom dobeh8. Aká bola trať, ne neskôr. Treba si rozložiť
sily podľa svojho tempa. Aj
ktorú si musel zvládtento rok sa napriek kvalitnuť?
nému výberu bežcov našli
Tento rok bola vytvorená takí, ktorí maratón nedonová trať, ktorá bola skrá- behli do konca.
tená len na 4,2 km okruh a
12. Akých bežeckých
ten sa bežal 10krát. Samotná
trať nebola náročná – rovin- pretekov si sa už doteraz zúčastnil?
ka, žiadne kopce. A okrem
toho diváci vytvorili výbornú 2krát som absolvoval Malý
kulisu. Tento rok nás oproti Štrbský maratón a 3krát koklasickému maratónu, kedy šický MMM.
nás vidia len dvakrát, mali
13. Je beh náročný
možnosť vidieť desaťkrát, čo
šport?
bolo pre nich podľa mňa zaujímavejšie. Boli fantastickí Podľa môjho názoru nie. K
a veľmi nás povzbudzovali. behu toho moc netreba, záleží hlavne na kvalitnej obu9. S akým časom sa ti vi, na tom sa šetriť nedá, lebo
ju podarilo absolvovať?
sa ti to môže vrátiť v podoTento rok za 3 hodiny 18 be zničených kĺbov, členkov
minút 44 sekúnd.
a pod. Okrem kvalitnej obuvi
10. Ako si sa na mara- však už toho moc nepotrebuješ. Stačia kraťasy a tričko,
tón pripravoval?
no a samozrejme chuť behať.
Behávam pravidelne, zhru14. Aké bežecké ciele
ba 200 km mesačne. Pokiaľ
máš
stanovené do buide o dĺžku trate, najčastejdúcnosti?
šie odbehnem naraz 10-15
km, občas 20-25 km. Celú
dĺžku maratónu nebehávam
ani v rámci prípravy, nakoľko sa to neodporúča. Pokiaľ
ide o terén, striedam kopce
s rovinami a povrchy obmieňam taktiež, čiže behávam po asfalte, ale aj lúkach
či poľných cestách. Hovorí
sa, a aj podľa vlastnej skúsenosti viem, že ťažko sa behá Chcel by som absolvopo kopcoch, ale o to ľahšie sa vať čo najviac maratónov a
potom behá po rovine. Po- nielen tento košický. Mojou
sledný tréning som mal štyri víziou a výzvou na najbliždni pred štartom a potom ší rok je absolvovať Rajecký
maratón. Ten je celkom násom už len regeneroval.
11. Máš nejakú stra- ročný vzhľadom na to, že
sa koná často za horúceho
tégiu, ako zvládnuť
počasia – v auguste. Tento
maratónský beh?

rok sa mi ho kvôli pandémii
nepodarilo absolvovať, ale
v budúcom roku, ak budem
zdravý, by som sa rád postavil na štart.
15. Čo ti dáva beh? Prečo
by si ľuďom odporučil práve
beh ako pohybovú aktivitu?
Beh je krásny šport, najmä
pri behu v prírode si vyčistíš hlavu a načerpáš energiu.
Okrem toho nielen beh, ale
akýkoľvek šport vykonávaný s mierou, nemôže ublížiť
a určite telu len prospeje. Pomáha udržiavať telesnú váhu
v norme, rozprúdi krvný
obeh, človek sa cíti mladší,
zdravší, a vyplavené endorfíny zdvihnú náladu. Myslím, že by bolo dobré, keby
dnešná mladá generácia viac
športovala, ako sedela doma.
Nech robia akýkoľvek šport,
ktorý im bude prinášať radosť. Z vlastnej skúsenosti
viem, že veľa v tomto smere
závisí aj od rodičov, aby dávali svojim deťom pozitívny
vzor a svoje deti podporovali. Kiežby si každý už v mla-

dosti v nejakom športe našiel
a osvojil to spomínané heslo
MMM: „Vyskúšaj raz, zamiluj
si navždy.“

TEXT: Martina Ševčíková,
Miroslav Miček
FOTO: Miroslav Miček
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Rozhovor s veterinárkou Barborou Martákovou:

„Na svojej práci mám najradšej zdravé a šťastné zvieratá.“
Na jednom z plotov v
križovatke ulíc Kaštieľna
a Priedovsie pribudla prednedávnom tabuľa s nápisom VETERINÁR, ktorá
ma priviedla až za jej majiteľkou MVDR. Barborou
Martákovou. Nakoľko je
prvá, ktorá tento typ služieb
priamo v obci poskytuje,
rozhodla som sa jej položiť
niekoľko otázok, aby nám
seba a svoju profesiu aspoň
sčasti predstavila:

1. Ako deti často snívame o tom, čím chceme
byť v budúcnosti, čo by
sme chceli robiť. Chcela si sa aj ty ako dieťa
stať veterinárkou alebo
to prišlo až neskôr?

V detstve som prešla viacerými fázami predstáv o
svojom povolaní. Asi tak,
ako všetky malé dievčatá,
chcela som byť všetko možné od speváčky, herečky,
lekárky či učiteľky. Doma
sme mali odjakživa nejaké
živé tvory. Či to boli papagáje, rybičky v akváriu alebo
psy. Dokonca sme priniesli
našim domov aj dve malé

kuny, ktoré prišli o mamu.
Náš prvý psík bola sučka kokeršpaniela. Priniesli sme si
ju od rodiny, ktorá sa jej už
nechcela venovať. Keď prišli
na svet jej prvé a jediné šteniatka, bola dosť agresívna,
a pretože bola u nás krátko,
všetci sme mali rešpekt. Ale
nebola veľmi dobrá mama a
každé ráno sme našli jedno
šteniatko vystrčené z brlohu. Keď sme jej chceli šteniatka prikladať, aby ich

nakŕmila, hnevala sa na to a
nechcela nám to dovoliť. Jediný človek, ktorému to dovolila, som bola ja. Tak som
zachránila prvé zvieratká.
Myslím, že rozhodnutie
o smerovaní prichádza až
oveľa neskôr, keď človek dozreje a u mňa to bolo tiež
tak. Po skončení gymnázia
som študovala učiteľstvo
so zameraním na anglický
jazyk. Po skončení bakalárskeho štúdia v tomto odbore som sa rozhodla poslať
si prihlášku na Univerzitu
veterinárskeho
lekárstva
a farmácie v Košiciach a
po úspešnom absolvovaní
prijímacích skúšok ma na
ňu aj vzali. A až tam som
sa presvedčila, že je to ten

správny výber. Štúdium ma sa krídlami a krikom utekatešilo, problematika zdra- la preč. Manžel skoro dostal
via zvierat ma zaujala a po infarkt
skončení univerzity som popri veterinárnej praxi nakoniec skĺbila obe dve školy a
začala som učiť na strednej
odbornej škole odbor veterinárstvo.

2. Akú veterinárnu
prax máš už za sebou?
K veterinárnym úkonom
som sa dostala už na vysokej škole v rámci povinnej
praxe pri jednotlivých druhoch zvierat. Po ukončení
štúdia som praxovala na
5. Takže tvoj manžel
veterinárnej klinike a popri je rovnako vyštudovaný
tom som robila bežnú prax
veterinár. Ordinujete
ako súkromný veterinárny
spolu?
lekár.
Áno, aj on je vyštudova3. Spomínaš si na
ný veterinár, pracuje veľa
svoj úplne prvý prípad?
v teréne a pre poľnohosPrvé prípady boli už na podárske družstvá, ktoré sa
vysokej škole, kde sme do- zaoberajú chovom dojníc
stávali vlastných pacientov. a oviec. Väčšinu činnosNo po ukončení školy bola tí v praxi spoločenských aj
prvým prípadom naša koza, hospodárskych zvierat vyktorá utrpela úraz a mala konáva teraz on, pretože ja
veľkú otvorenú ranu v ob- sa venujem nášmu malému
lasti hladovej jamy. Liečila synčekovi.
som ju niekoľko týždňov,
6. Viete sa vzájomkým sa rana zacelila.

4. Mala si už aj nejaký nezvyčajný prípad?

ne dopĺňať vo svojej
profesii?

Musíme, ak nám záleží na
Pri tejto otázke ma napad- výsledku našej práce. A to
la manželova príhoda. Je tiež nám záleží.
veterinár a v období vtáčej
7. Aké konkrétne
chrípky, kedy sa mala každá
uhynutá hydina posielať na
veterinárne úkony
laboratórne vyšetrenie, ho robíš? Sú medzi nimi aj
zavolal chovateľ k uhynutej
operačné zákroky?
sliepke. Keď sa k nej však
priblížil a chcel ju chytiť, Robím klinické vyšetrenia
vyskočila a s trepotajúcimi spoločenských aj hospodár-
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skych zvierat s následnou
liečbou, vakcinácie, čipovanie, sonografické vyšetrenie
brušnej dutiny, dentálnu
hygienu, odber vzoriek na
ďalšie vyšetrenia, eutanáziu,
a áno, aj základné chirurgické úkony. Komplikovanejšie
prípady referujem špecialistom na kliniku.

že sa už nedá pomôcť, lebo
ste už skúsili všetko, je to
ťažké. Určitý odstup je však
nutné si zachovať a pozerať
sa na prípad triezvo, a ak je
to opodstatnené, ukončiť
trápenie zvieratka.

8. Stalo sa už niekedy, že si musela majiteľovi oznámiť, že zvieratko je nutné utratiť?

Áno, mám malú borderskú kóliu. Je na dvore so
psami mojich rodičov. Doviezli sme si ju zo salaša z
okolia Banskej Bystrice od
jednej známej farmárky s
tým, že bude veľmi pracovitá a múdra. Čakáme už
rok, kedy sa tá pracovitosť
a múdrosť prejaví, ale zatiaľ sa správa skôr ako lovec
vtákov, múch a iného hmyzu
ako pravý pastiersky pes.

Stalo sa to a je to vždy
ťažká situácia. Ale v živote
zvierat, tak ako u všetkých
živých tvorov príde čas,

10. Máš aj ty nejaké
domáce zvieratká?
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staraním si zvieratka. Tiež
si treba uvedomiť, že veterinárne liečivá sú často niekoľkonásobne drahšie ako
humánne. Tiež je rozdiel
vo veterinárnej starostlivosti spoločenských zvierat
ako pes či mačka a hospo-

ako vlastnú bolesť. Ja navrhnem spôsoby liečby, ale definitívne rozhodnutie je na
majiteľovi zvieraťa. Niekedy
je náročné presvedčiť majiteľa o tom, čo je pre jeho
zvieratko naozaj dobré. Navyše práca so zvieratami je

11. S ktorými zvie-

kedy už niet pomoci a pozerať sa na zvieratko, ktoré
odchádza v bolestiach, je
veľmi smutné. Som tu najmä preto, aby som zvieratká
liečila a to je moja priorita.
Pokúsiť sa o záchranu, ak je
to čo len trošku možné.

dárskych zvierat napr. koní
náročnejšia v tom, že vám
a hovädzieho dobytka, ktoratkami vyhľadávajú
zviera nevie povedať, čo ho
ré sú oveľa väčšie, a teda aj
veterinára ich majitelia
bolí a tiež manipulácia s
spotreba liečiv je vyššia.
nimi pri niektorých vyšetnajčastejšie?
13. Zvieratá svojím reniach môže byť komplikoSamozrejme, že v nasprávaním vedia byť
vaná.
šich končinách sú to najmä
psy a mačky, často aj králik nevyspytateľné. Stal sa
15. Čo máš na svojej
a morča. Pomoc ale hľadajú ti už niekedy pri práci
práci najradšej?
aj majitelia hospodárskych
s nimi nejaký úraz?
zvierat.
Živé a šťastné zvieratá. To
Iba
malé
škrabance
je najdôležitejšie pri práci
12. Je veterinárna
a modriny, ale tie sú kaž- každého veterinára. Lebo
starostlivosť „drahá
dodenným „úrazom“ vete- neúspech bolí a to nielen
záležitosť“ pre majite- rinára. Našťastie zatiaľ nič
zvieratko, jeho majiteľa, ale
ľov zvierat?
vážnejšie.
aj každého poctivého veteMyslím si, že na túto otáz14. Sú zvieratká rinára. Preto mám na svojej
ku je odpoveď zložitá. Pre
„vďační pacienti“ ale- práci najradšej uzdravené
niekoho to môže byť drazvieratá a spokojných majihá záležitosť, pre druhého bo si myslíš, že práca
teľov.
nie. Zaobstaranie si zvies ľuďmi je jednoduch-

9. Dokážeš si v ta- ratka, prichystanie jeho
šia?
TEXT: Martina Ševčíková,
obydlia, jeho stravovanie a
kýchto situáciách
Barbora Martáková
samozrejme aj veterinárna Myslím si, že aj práca so
zachovať odstup?
starostlivosť predstavujú zvieratami je vlastne práca s
FOTO:
Keď vidíte trápenie zvie- určité náklady a je dôležité ľuďmi, lebo oni majú choré
Barbora Martáková
ratka a celej rodiny a viete, na to myslieť už pred ob- zvieratko a mnohí to berú
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Ako prežívali škôlkari odlúčenie od svojich kamarátov?
Tak ako všetko okolo nás,
aj život detí v materskej
škole bol veľmi ovplyvnený
krízovou situáciou. Školský ruch stíchol a budova materskej školy ostala
prázdna.

prihovárali,
predkladali
sme im básničky, pesničky,
ktoré už z materskej školy poznali. A tak boli pani
učiteľky s deťmi v neustálom kontakte. Veľkú radosť
sme mali z každej fotografie či videa.

detí. Hygienické opatrenia
sme dodržiavali aj pri spoločnej rozlúčke s našimi
predškolákmi. Všetci sme
ich zapriali veľa úspechov
v ďalšej etape ich školského života. V mesiacoch jún
a júl mali deti rozmanitý

rý sme ukončili posledný

Počas obdobia vynúteného pobytu detí doma sme
sa snažili nájsť spôsoby,
ako ostať s deťmi v kontakte a ako podporiť rodičov v neľahkej situácii. Na
webovej stránke materskej
školy sme začali uverejňovať námety na aktivity
s deťmi doma, pokyny na
tvorbu malých dielok, návody na rôzne pokusy. Cez
krátke videá sme sa deťom

Ťažko je deťom nahradiť osobný kontakt a spoločné hry s kamarátmi.
Veľmi sme sa tešili, keď
sa konečne v prvý júnový
deň otvorila materská škola a mohli sme mnohé deti
opäť privítať. Žiaľ pre prísne opatrenia, ktoré znížili
našu kapacitu, nemohli nastúpiť všetky deti. Ako sa
opatrenia postupne uvoľňovali, zvyšoval sa i počet

program a striedavé aktivity, pri ktorých objavovali hlavne radosť z pohybu
na čerstvom vzduchu a v
prírode: výlet ku koníkom,
spoločná sladká Marshmallowská
opekačka
a letná grilovačka. Spoločne strávené chvíle plné
smiechu boli pre pani učiteľky najväčším potešením
a odmenou.
Tento školský rok, kto-

ké aktivity, no verím, že si

júlový deň, ostane v našej pamäti ako zvláštny,
ale v mnohom aj ako rok
poučný.

Nebolo

možné

uskutočniť rôzne tematic-

ich v tomto školskom roku
užijeme ešte viac.
Prišla jeseň a naša materská škola opäť ožila radosťou a energiou našich
detí.

TEXT: kolektív MŠ
FOTO: archív MŠ

Š ko l s t v o
Magické Vianoce
V krbe praská drevo brezy,
na okná sadá sniežik biely.
Veľké detské očká plné
radosti
od rána na stromček vešajú
sladkosti.
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Zima

Rozhneval sa malý chlapec,
že už zima prišla zase.
Prikryla mu všetky lúky,
za ihriskom veľmi smúti.
„Čo sa hneváš kamarát,
azda ty ma nemáš rád?“
„Na ihrisko chcem ja ísť,
Všade počuť hudbu vianie celý deň doma byť.“
nočnú
Zima sa len čudovala,
a z kuchyne cítiť vôňu
vôbec tomu nechápala.
úžasnú.
Zrazu počuť z okna len:
Celá rodina k stolu sadá,
„Čože? To je vari sen!
domom sa šíri dobrá náPáni, to je ale paráda,
lada.
hneď je lepšia nálada.“
Sane, lyže, guľovačka,
Je tu čas vianočný
buďme k sebe milí a dobro- s kamarátmi naháňačka.
srdeční.
Dávid Remiš, 4.A
Zažeňme do kúta hnev
a smútok,
zbavme sa zlých pohnútok.

Michaela Matušiková, 4.A

Vianočný čas
Zima, zima, zimička,
mrázik štípe na líčkach.
Vytiahni si čiapku ,šál,
by ťa vetrík neodvial.

Vianočný čas
Prichádza nám zas,
ten vianočný čas.
Stromček, darček, veľa
snehu,
tešíme sa zase veru.

Príprava veľká sa začína,
Vianoce každý navôkol
spomína.
Kým sneh nám napadne,
prichystaj sa poriadne.

List nám treba napísať,
Ježiška v ňom popýtať:
lego, kočiar, kolobežku,
by sme našli pri stromčeku.

Vyčisti čižmu, vyzdob dom,
krásne sa budeš cítiť v ňom.
Salónky a vôňa medovníkov
ukľudní aj nezbedníkov.

A možno aj mobil nový,
žeby sme boli COOL-oví.
Tiež aby sme spolu boli,
aby Corona časy pominuli.

Tých vidina darčekov vianočných,
urobí veľmi poslušných.
Už sa nám blíži, už je tu.
Čas vianočný ovládne
planétu.

A aby sme všetci zdraví
boli,
Vianoce krásne mali !

Petra Žiaková, 4.A

Nela Záňová,4.B
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Rok 2020 v DZH Gbeľany
Jednotlivé roky, zážitky
a skúsenosti sú pre každého
iné. No rok 2020 je pre každého z nás definitívne iný, ale
zároveň rovnaký pre všetkých
nás v tom, že nás ochudobnil
o množstvo aktivít, stretnutí,
zážitkov a prinútil nás strániť
sa spoločnosti a ľudí vôkol
seba. Aj preto rok v Dobrovoľnom hasičskom zbore Gbeľany
je v rámci svojich aktivít po-

merne chudobný v porovnaní s predošlým rokom, ale na
druhú stranu je nutné dodať,
že jeho členovia využili všetky
možné príležitosti k aktivite.
Keď sme sa všetci členovia
v januári 2020 stretli na valnom
zhromaždení, nikto nechyroval
o COVID19 a preto sme si naplánovali pomerne slušný počet aktivít. Keď to teraz spätne
rekapitulujem, uskutočnila sa

s z nich možno tak jedna tretina, ale za to bola príjemná
a prínosná. Začnem fašiangami, ktoré členovia DHZ zorganizovali dňa 15. 2. 2020 a nezaostali veru v ničom. Deň pred
fašiangovou sobotou pred kultúrnym visí prasiatko, koná sa
tradičná zabíjačka a pripravujú
sa dobroty ako klobásy, jaternice či tlačenka, aby bolo čo do
žalúdka nielen pre organizačný
výbor a maskový sprievod, ale
aj pre náš všetkých účastníkov
fašiangovej zábavy. Lebo aj
dobré jedlo patrí k fašiangom.
Na druhý deň v sobotu odštartoval symbolickou bránou
svoju púť celou dedinou sprievod tradičných 12 masiek, ktorý
tancuje, vyšetruje, zabáva, veští
či vypráši zadky nezbedných
vôkol pobehujúcich detí. A to
za doprovodu hudby i konského záprahu. Z každého domu
rozvoniavajú dobroty v podobe
šišiek na milión spôsobov, pagáčov, jednohubiek, chlebíkov
či koláčov, čo vám len napadne a celé fašiangy vyvrcholia
organizáciou dedinskej zábavy
a pochovaním basy.
Akosi symbolicky s pôstom
nastupuje aj obdobie opatrení, ktoré pre členov DHZ znamenalo len jednu aktivitu a to
pomoc pri roznášaní rúšok pre
starších po dedine a po dohode
s obecným úradom prisľúbená
účasť 4 hasičov ako pohotovosť pre akékoľvek potreby.
Prichádza leto a s ním aj
možnosť byť von, v kontakte
s ľuďmi a opäť možnosť akejkoľvek aktivity. Preto členovia
DHZ zorganizovali malé miestne taktické cvičenie s následným varením gulášu, na ktorý

boli pozvaní všetci členovia aj
vrátane svojich manželiek. Ten
sa veru vydaril, ako aj celý tento letný deň, pretože to bola po
dlhej dobe príležitosť pre celú
členskú základňu sa stretnúť
a stráviť príjemný deň.
Následne boli vykonané ešte
dve aktivity. A tou je oprava
dedinského koča, ktorý už
začal vyžadovať starostlivosť
a v dvoch čiastkových opravách sa členom DHZ podarilo koč opäť sprevádzkovať.
A druhou bolo čistenie hornej časti miestneho potoka,
v ktorom 18 členovia odstránili usadeniny, trávu a nánosy,
prekážky a dostali tak koryto
potoka do poriadku.
S jeseňou však prichádzajú opätovné opatrenia, ktoré
stopli ďalšie prípadné aktivity
členov DHZ. Jedinou aktivitou v poslednom období bola
pomoc členov tejto organizácie pri plošnom testovaní na
koronavírus a to v podobe 4
členiek, ktoré zastrešovali počas testovania administratívne
práce a 4 členovia, ktorí boli
pripravení v zálohe ako pohotovosť pre akýkoľvek prípad.
V tejto chvíli sa zdá, že
v roku 2020 už nebudú pripravované ďalšie aktivity. Ak
by sa situácia zmenila k lepšiemu, budeme sa tešiť na
spoločné stretnutie a aktivity.
Na záver by som chcela všetkým členom DHZ Gbeľany
poďakovať za ich prácu a zapriať nielen im, ale nám všetkým veľa zdravia a spoločných
stretnutí a aktivít pre rok 2021.

TEXT: Zuzana Mihová
FOTO: archív DHZ

Život

v obci

GBEĽANSKÉ NOVINY - 1 7

Základná organizácia JDS Gbeľany
Starnutie človeka nazývame „JESEŇ ŽIVOTA“.
Vtedy sa trochu spomalí
život, ale plynutie času sa
neskutočne zrýchľuje. Byť
seniorom však nie je vždy
jednoduché. Z pier často
mizne úsmev, z tela vitalita
a z duše optimizmus. Sta-

roba je prirodzeným obdobím života, ktorý by sme
mali žiť s rovnakou chuťou,
s akou sa na život hľadeli
v mladosti. S pribúdajúcim
vekom pribúdajú aj rôzne
choroby a s tým spojené
ťažkosti. Naša ZO je jedna
veľká rodina. Svojou čin-

nosťou prispievame k spríjemňovaniu každodenného dôchodcovského života
sebe i ostatným seniorom.
Každoročne pripravujeme
program činnosti tak, aby
bola rôznorodá – spoločenského, kultúrneho aj
športového
zamerania.
Bezplatnými
vlakovými
výletmi sme prebrázdili
rôzne lokality našej domoviny a nadchýnali sme sa
ich krásou. Obdivovali sme
krásu ľadových sôch vo
Vysokých Tatrách v ľadovom dome na Hrebienku.
Taktiež sme sa kochali krásou prírody pri Šútovskom
vodopáde, navštívili sme
Maninskú tiesňavu. Všetci
účastníci výletu si odniesli
nezabudnuteľné zážitky.
Okrem výletov vlakom výbor ZO pripravil pre členov vychádzku do blízkej
prírody spojenú s opekaním v Kamenej. V rámci brigádnickej činnosti
skrášľujeme priestranstvo
pred kostolom a na miestnom cintoríne. Podieľam
sa na príprave obecných
akcií a osláv. Členky našej
ZO sa stretávajú pravidelne jedenkrát do týždňa
pri nacvičovaní country
tancov, s ktorými vystúpili na obecných oslavách.
V rámci spoločenského zamerania členky výboru pripravili pre svojich členov
posedenie pri guláši, ktorý
nám uvarili naši členovia:
Mravec Rudolf, Janíček Ladislav, Miček Martin, Cvacho Marián. Na stretnutí

pri guláši bolo prítomných
46 členov, ktorým guláš
veľmi chutil a kuchárom
vyjadrili poďakovanie za
chutný guláš. Akcia mala
pozitívny ohlas. Naša rozmanitá činnosť dokazuje,
že aj v menších organizáciách sa dá pohodlne pracovať. Za vzornú spoluprácu
ďakujeme p. starostovi Ing.
Jozefovi Martinčekovi a členom obecného zastupiteľstva. Skúsenosť nám potvrdzuje, že zárukou úspešnej
činnosti organizácie sú
dobré medziľudské vzťahy,
dobrovoľná práca, ochota,
vzájomný rešpekt, spolupráca, pomoc.
A čo dodať na záver? Sme
seniori – a čo je viac? Sme
seniori a necítime sa starí,
život ešte v nás prúdi! Nechceme len postávať vedľa
iných ľudí. Pracovať – naplno žiť – to nás ešte láka!

TEXT:
Marta Mičeková
FOTO:
archív ZO JDS Gbeľany
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eRko
Prirodzené pre človeka je
vytvárať spoločenstvo. Každý si hľadá, kde by mohol
využiť svoje schopnosti. Aj
my v eRku chceme oslovovať
hlavne rodiny, deti a mládež. Sme radi, že aj napriek
nepriaznivej situácii sa nám
podarilo pokračovať v našich
akciách, pri ktorých sa bližšie
spoznávame a utvrdzujeme
svoje priateľstvá.
Spoločne sme sa stretali pri
akciách, ktoré už majú u nás
tradíciu. Najdlhšiu z nich má
koledovanie – Dobrá novina. Koleduje sa na 2. sviatok
vianočný po domácnostiach.
Navštívili sme 38 domácnosti
a vyzbierali sme 898 €. Nebola to však konečná suma.

Život

v obci

Gbeľany a jeho činnosť

Tú sme navýšili koledovaním
na sv. omši 5.1.2020 a do Afriky sme zaslali ako koledníci
Dobrej noviny z Gbelian 1317
€. Z výťažku zbierky budú
podporené viaceré rozvojové
projekty zamerané na podporu detí miestnych farmárov
a aktívnych farských skupín
v kenskej Turkáne, ako aj ďalších krajín východnej Afriky.
Za odmenu koledníkom
sme aj v tomto roku pripravili pokolednícky ples, ktorý mal veľký úspech u detí.
Na plese zažili aj skutočnú
plesovú atmosféru spojenú
s tancom, tombolou a slávnostnou večerou.
Posledný februárový víkend sme spoločne strávili

na duchovnej obnove v Terchovej. Niesla sa v duchu
ročnej eRko témy: „Buď aj
ty hrdinom.“
Na poslednom eRko katarínskom plese v roku 2019
sme si zarobili na nafukovacie postele pre deti na
nocovačky. Odskúšali sme
ich s našimi mládežníkmi na nocovačke v kultúrnom dome. Aj touto cestou
chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám
prispeli do tomboly.
Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sme aj my
museli prerušiť osobné
stretnutia. Ani toto nás neodradilo od našej činnosti
a mohli sme sa pripraviť

na posledné eRkostretko
v podobe rozprávkového
chodníka pre deti z eRka,
ktoré na ňom hľadali stratený poklad. Vďaka svojej šikovnosti ho našli v kaplnke
Nyáriovcov na cintoríne.
Počas letných prázdnin
sme si pre rodiny pripravili
letné kino. Premietali sme
na stenu kostola. Stretli sme
sa spoločne pri štyroch večerných rozprávkových filmoch. Pre rodiny sme si pripravili občerstvenie (pitný
režim, popcorn, ...). Posledné premietanie sme spojili
aj s rodinnou opekačkou.
12.9.2020 sme zahájili 8.
ročník činností eRka v našej
farnosti. Na tomto stretku

Život
sme mohli vidieť krátky film
o tom, čo sme spolu prežili
v eRku Gbeľany za minulý
rok, a taktiež sme odštartovali nový rok eRko gulášom,
ktorý nám uvarili otcovia
našich eRkáčikov. Mali sme
možnosť zabaviť sa pri rôznych aktivitách a hrách a
nechýbala ani tombola. Ďa-

v obci
kujeme za obrovskú účasť aj
napriek situácii, aká bola.
Veríme, že sa situácia
čoskoro upokojí a my sa
budeme znova stretávať na
stretkách, na ktorých privítame každého, kto sa k nám
chce pridať.

Vaši eRkári.
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Život

v obci

POMÁHALI SME AJ ŠITÍM RÚŠOK
Mesiac marec 2020 bol troška
iný ako tie v predchádzajúcich
rokoch. Celú Európu a dokonca celý svet zasiahla pandémia
koronavírusu COVID – 19. Vláda SR na základe odporúčaní
Ústredného krízového štábu SR
prijala v boji proti COVID-19
množstvo opatrení.
Medzi prvé a najdôležitejšie opatrenie v čase pandémie
bolo nosenie rúška. V čase
pandémie koronavírusu COVID -19 sa nosenie rúška stalo
povinnosťou. Okrem toho, že
nosením rúška neohrozujeme
seba, chránime aj svoje okolie.

Opatrenia súvisiace s novým
koronavírusom pribúdali a
dotkli sa každej oblasti bežného života. Život v mestách
i na dedinách sa spomalil.
Občania našej obci v Gbeľanoch pristupovali k celkovej situácií veľmi zodpovedne, správali sa disciplinovane
a dodržiavali nariadenia a pokyny. Po obci sa pohybovali
občania len najnevyhnutejšie
a s rúškami na tvári.
Túto situáciu podchytil veľmi promtne Miestny spolok
SČK v Gbeľanoch. Zapojili sme
sa do humanitárnej činnosti.

Členky tohto spolku ušili hneď
v prvých dňoch od vyhlásenia
pandémie 200 ks rúšok pre
záchranárov v prvej línií. Rúška boli odovzdané na Územný spolok SČK v Žiline. 150 ks
bolo poskytnuté našim starším
občanom a deťom v našej obci.
Ďalších 100 ks sme ušili a odovzdali Charite v Žiline pre starších a sociálne slabších.
Taktiež MS SČK pod vedením predsedníčky Hrivovvej
v spolupráci s DHZ v Gbeľanoch a OÚ Gbeľany zabezpečil nákupy a výber liekov pre
starších občanov našej obce.

Chcem veľmi pekne poďakovať každému členovi nášho
spolku, ktorý sa akýmkoľvek
spôsobom zapojil do procesu,
ktorý súvisel s preventívnym
opatrením na zmiernenie
prenosu nového koronavírusu COVID 19.

TEXT: Viera Hrivová
MS SČK Gbeľany
FOTO: archív MS SČK

Október – mesiac úcty k starším......
Symbolika jesene je tradične
spojená so seniormi a s úctu
k starším.
Úcta k starším? Čo tento
pojem vlastne znamená? Stačí sa starším ľuďom slušne
pozdraviť, byť k nim úctivý?
Iste áno. Ale okrem toho vieme aj konkrétne pomôcť, keď
vidíme starenku s ťažkým nákupom či nastúpiť dedka do
autobusu, kde mu môžeme
uvoľniť miesto. Možno máte
osamelého suseda, ktorý sa
nemá s kým porozprávať.
Skúste ho len tak osloviť na
ulici a spýtať sa, ako sa má?
Viem, že mnohí z nás nemajú trpezlivosť s našimi seniormi, lebo sa stále sťažujú
na choroby, politiku, mládež… Ale keďže si už niečo
zažili, majú na to právo. No
a v tomto roku zažívajú ďalšiu zlú skúsenosť z Covidu
19. A predstavte si seba v ich
koži o pár rokov. Lebo každé-

ho z nás to raz čaká, ak nám
vôbec Boh dopraje dožiť sa
staroby. Tiež by sme chceli
mať vedľa seba ľudí, ktorým
na nás záleží. Skúsme byť teda
k starým ľuďom trpezliví a
tolerantní. Aj oni mali s nami
rovnaké starosti, keď sme boli
malí a nesťažovali sa.

starší ľudia potrebujú bezpečný prístup k potravinám,
liekom, financiám, zdravotnej
a sociálnej starostlivosti. Dostatok informácií o tom, ako sa
správať a čo robiť, ak sa u nich
vyskytnú príznaky, čo naopak
nerobiť, a ako predchádzať
ochoreniu, je pre duševné

„Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným
liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska.
Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale
oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky.“

Matka Tereza

Súčasná situácia a podmienky v súvislosti s prijatými
opatreniami zameranými na
zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19 môžu mať za následok zvýšený stres. Preto sme
si aj my MS SČK v Gbeľanoch
rešpektovali všetky opatrenia
Covid-19, ale na našich najstarších spoluobčanov sme
nezabudli. Bolo nám veľmi
ľúto, že sme sa museli vzdať
rozhovoru s nimi. Porozprávať
sa o ich radostiach, starostiach, o ich zdravotnom stave...
Ale verím, že balíčky, ktoré
sme im doručili buď k bráne
alebo poslali po ich rodinných
príslušníkoch, ich potešili.
Veríme, že o rok to už bude
iné a budeme sa môcť stretnúť
a spolu sa potešiť. Verte mi, že
nám na Vás záleží, vážime si
Vás a máme Vás radi. Nech Vás
Pán Boh poteší.

a fyzické zdravie starších ľudí
Súčasný krízový stav v sú- počas pandémie rozhodujúce.
vislosti s vírusom COVID-19
núti najmä generáciu starších
Starší ľudia sú často závislí od
zostať čo najviac doma.
podpory rodiny a zo strany
Poskytovanie podpory star- rôznych komunít. Kľúčovým
ším ľuďom, ich rodinám a faktorom je tiež podpora duopatrovateľom je nevyhnut- ševného zdravia. Nájsť spôsob,
nou súčasťou komplexnej re- ako zostať v kontakte so spoTEXT: Viera Hrivová
akcie krajín na pandémiu. V ločnosťou, je pre túto vekovú
a členky výboru MS SČK
období izolácie a karantény skupinu ešte dôležitejšie.

Život

v obci
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TOPD – AJ TENTO ROK SME ZDOLALI NIEKOĽKO VRCHOLOV
Rôzne obmedzenia pohybu, ktoré sa akosi vyskytli
tento rok, mierne poznamenali aj aktivity turistického
oddielu. Nedali sme sa však
odradiť ani znechutiť. Skrátka sme sa prispôsobili danej
situácii tak, aby boli všetci
spokojní.
Vyštverali sme sa na viacero
kopcov a vrcholov v rôznych
pohoriach Slovenska. Pekný
výlet bol napríklad v zimnej
krajine okolo Vršateckého
brala. Výzvou pre kondíciu
a výdrž bol zase výstup na
Východnú Vysokú v Tatrách
alebo Bystrú, čoby najvyšší
kopec Západných Tatier. Ale
aj ostané výstupy a výlety boli
zakaždým niečím zvláštnym,
výnimočným a poučným.
Podrobnejšie sa možno
zmieniť napríklad o výstupe vo Veľkej Fatre na Krížnu
a Ostredok. Krížna je už na
prvý pohľad výnimočná tým,
že na jej vrchole je vysielač.
To nemá len tak každý kopec. My sme si túru na tento
vrchol trošku uľahčili tým,
že sme sa vyviezli autom
Gaderskou dolinou a Dedošovou až k miestu zvanému
Drobkov. Nebolo to tým, že
by sme nevládali, alebo by
sa nám nechcelo kráčať. Bolo
to hlavne z časových dôvo-

dov. Odtiaľ sme už rezkým
krokom vyrazili ku prvej zastávke zvanej Kráľova skala.
Je to také malé bralo, trošku
mimo turistického chodníka,
ale komu sa nelení, môže naň
vybehnúť a dopriať si pár
pekných výhľadov po okolí.
Po krátkom oddychu sme sa
za stáleho stúpania pustili
zdolávať výškové metre na
Krížnu. Počasie bolo dosť
nepríjemné, fúkal strašne silný vietor, takže kto mal trochu ľahší batoh nastali pre
neho dosť vážne problémy
s udržaním sa na nohách.
A k tomu sa pridružila hustá
hmla. Hneď sme videli, že nič
nevidno. No ale cieľ bol jasne
daný a takéto drobné prekážky veru neodradili.
Pri vysielači sme chvíľku postáli, trochu oddýchli
a spomenuli si aj na to, že
Krížna má na rováši aj jednu
smutnú udalosť. Práve z jej
svahov sa v roku 1924 vo februári odtrhla najtragickejšia
lavína na Slovensku. Spadla
na časť osady Rybô, kde zasypala 22 obyvateľov tejto
osady v ich domoch. Štyria sa
zachránili, 18 ľudí neprežilo.
Z toho 15 bolo detí rôzneho
veku. Odhaduje sa, že spadlo
cca. 600 000 ton snehu.
Smutná udalosť.

Ale ako všade na svete,
nie je všetko len biele alebo
čierne. Takisto Krížna nie je
spájaná len so smútkom, ale
aj s veselosťou. Pod Krížnou
sa nachádza aj obec Turecká
známa svojimi tradičnými
pretekmi na krnačkách - drevených saniach, na ktorých sa
kedysi zvážalo drevo. Spojené
je to so všeobecnou veselosťou a s pridruženými atrakciami jarmočného typu.
Z Krížnej sme sa pobrali po
červenej značke na Ostredok.
Svojou výškou 1592 m.n.m
sa hrdí titulom „najvyšší vrchol Veľkej Fatry“. Aspoň do
roku 2015 to tak bolo. Lenže
potom prebehla médiami
správa, že po podrobnejšom
meraní bolo zistené, že nenápadný kopec asi 300 metrov
vedľa Ostredku je o 3 metre
vyšší. Zaskočilo to laickú aj
odbornú verejnosť tak dokonale, že ani len názov poriadne ten kopec nemal. Nazvali
ho Pustolovčia. Stále to nie
je oficiálne a ešte sa to vraj
pre istotu premeria. Zatiaľ
sa údajne bude uvádzať stále
Ostredok ako najvyšší kopec
a potom sa uvidí.
Ako sme tak stáli na hrebeni, na chvíľu sa hmla rozostúpila a dopriala nám
výhľad na značnú časť Veľkej

Fatry nádherne vyfarbenej
jesennými farbami stromov
okolitých údolí a vrcholov.
Potom sme už spokojní kráčali po zelenej značke do
východiskového bodu našej
dnešnej túry k miestu zvaného Drobkov. Tesne predtým,
ako sme dorazili k autu, prechádzali sme popri poľovníckej chate, ktorá sa tam nachádza a videli sme vonku z kotla
stúpať kúdoly pary. Keď sme
sa pozreli bližšie, uvideli sme
trčať z kotla jelenie parohy.
To sa vraj takto chystá trofej,
aby si mohol strelec prihlobiť parožie doma na stenu
a potom machrovať. V tomto
prípade bol strelec vraj nejaký Nemec, ktorý si sem takto
prišiel porelaxovať. Tak už to
chodí. Nemec je zrelaxovaný,
jelene vynervované.
Takže sme sa na záver aj
trochu poučili, ako to na poľovačkách a hlavne po nich
chodí a o poznanie bohatší
sme sa plní zážitkov, spokojní
pobrali domov.

TEXT:
Ing. Vladimír Vankuš,
predseda TOPD
FOTO: archív TOPD
Gbeľany
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Šport

Futbalová akadémia FA UNITED N-KL-G sa teší veľkému záujmu
Vážení občania.
Zrejme ste už zaregistrovali, že v našej obci po ihrisku behá stále viac a viac
malých futbalistov a futbalistiek v červených dresoch.
Po krčmách sa rozpráva všeličo a tak mi dovoľte uviesť
pár faktov o FA UNITED
N-KL-G na pravú mieru.
Ide o občianske združenie s celým názvom Futbalová akadémia UNITED
Nededza-Kotrčiná
Lúčka-Gbeľany, ktoré vzniklo
po vzájomnej dohode starostov, poslancov a futbalových funkcionárov v roku
2016. Toto združenie vzniklo na podnet všetkých troch
obcí, lebo kompetentní
funkcionári si uvedomovali,
že počet detí so záujmom
o futbal každoročne klesá
a smeruje k nevyhnutnému úpadku. Zrodila sa teda
myšlienka spojiť sily a vytvoriť zmysluplný a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý
zabezpečí nielen prežitie
futbalu v našich obciach, ale
najmä jeho napredovanie
a teda aj pokračovanie v dlhodobej tradícii tohto športu v našich obciach.

Takmer 3 roky trvalo
skúšobné obdobie, kde sa
ukázalo, že naše tri obce
dokážu spolupracovať, komunikovať a spoločne napredovať. Ukázalo sa, že sa
navzájom potrebujeme a dlhodobé ciele dokážeme naplniť iba spoločne. V tomto
grafe môžete vidieť, ako
stúpa počet hráčov a počet
kategórií v našom projekte. Je veľmi potešiteľné, že
vyše 80% všetkých detí pochádza z našich troch obcí
a toto percento každoročne
narastá.
Taktiež Vás určite zaujíma,
kam celý tento projekt smeruje. Tu je naša predstava:

Systematickým a prepracovaným tréningovým
procesom sa nám darí dosahovať výborné športové
výsledky a z roka na rok
stúpať z okresných do regionálnych súťaží. Vďaka
dôslednej práci našich trénerov a ich systematickému vzdelávaniu naši hráči
výkonnostne rastú od tréningu k tréningu a na ich
hernom prejave je to jednoznačne vidieť.
Futbalovú
akadémiu
zastrešujem ja ako prezident a Miloš Bros ako viceprezident.
Výkonným
a rozhodovacím orgánom
akadémie je Správna rada

tvorená spravidla hlavnými
trénermi jednotlivých kategórií, ktorí majú patričné
životné a odborné skúsenosti pre správne smerovanie FA UNITED N-KL-G.
Na financovanie a transparentné
hospodárenie
akadémie dohliadajú všetci traja starostovia a traja
poslanci (jeden z každej
obce), ktorí spoločne tvoria Dozornú radu akadémie. Rodičia hráčov tvoria
Členskú radu, ktorá volí
členov dozornej a správnej
rady.
Mnohých z vás určite
zaujíma, akým spôsobom
je naša spoločná akadémia financovaná. Model
financovania od začiatku
stojí na 3 základných pilieroch: dotácie od všetkých troch obcí, členské príspevky rodičov
a vlastná iniciatíva funkcionárov FA UNITED
(granty, sponzorské, 2%
z dane atď.). Do dnešného dňa bola akadémia financovaná v pomere cca
40% obce, 20% rodičia,
40% funkcionári
FA
UNITED.

Šport, Život
Častou krčmovou témou
sú platy trénerov. Priemerný tréner v FA UNITED má
3-4 medzinárodne uznávané trénerské licencie
COERVER a UEFA. Takýto
tréner v akadémii zarobí
v čistom cca 1,50 eur za
odpracovanú hodinu, čo
bez akýchkoľvek okolkov
môžeme nazvať dobročinnosťou a nezostáva nám
nič iné, iba sa týmto srdciarom úprimne poďakovať za
ich obetavosť, nakoľko trénerskú činnosť vykonávajú
výhradne na úkor svojho
voľného času, na úkor svojich rodín a blízkych a to
často cez víkendy a štátne
sviatky.
Drvivá väčšina našich
hráčov navštevuje spoločnú Základnú školu v Gbeľanoch, ktorá ich významným spôsobom spája. Naša
akadémia stavia na tomto
pevnom základe a zásadným spôsobom ju rozširuje a prispieva k budovaniu
dobrých vzťahov medzi
našimi tromi obcami. Tréningy jednotlivých kategórií prebiehajú vo všetkých
3 obciach tak, aby zohľadňovali rovnomerné využitie ihrísk, ktoré potrebujú
priestor na údržbu a regeneráciu.
V neposlednom rade činnosť našej akadémie prospieva k pozitívnej prezentácií našich obcí, nakoľko
sme vo veľmi krátkom čase
dokázali v mládežníckych
kategóriách preskočiť tradičné futbalové bašty ako
sú Rosina, Bánová, Teplička, Terchová či Belá. Je
iba otázkou času, kedy sa

v obci

GBEĽANSKÉ NOVINY - 2 3

ktorí chápu potrebu a význam rozvoja telesnej kultúry a športu u detí a mládeže. Bez podpory týchto ľudí
by náš spoločný projekt niPevne veríme, že týmto kdy nevznikol, a preto im
článkom sa nám podarilo patrí úprimná vďaka.
vyvrátiť klebety našich neprajníkov, a že naša spoločná akadémia si týmto získa TEXT: Bc. Peter Galadík,
ďalších fanúšikov a priaz- prezident FA UNITED
nivcov.
N-KL-G
produkty našej akadémie
dostanú do našich družstiev dospelých a pomôžu
im k postupu do vyšších
súťaží.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým 3 staros- FOTO: archív FA UNITED
tom a aj tým poslancom,
N-KL-G

Nové v našej obci:
osvetlenie na miestnom cintoríne

Spoločenská
rubrika

Vitajte medzi nami (od
01.11.2019
do

31.10.2020):

Alexandra Šupicová
Timea Pajonk
Diana Sapietová
Soňa Kurucová
Alžbeta Vojteková
Nela Konrádová
Marko Ondruš
Maximilián Repeľ
Ema Oravcová
Sabína Bujná
Melisa Holúbková

Opustili nás
(od 01.11.2019
do

31.10.2020):

Ignác Psota
Zuzana Kágerová

Druhá etapa protipovodňových opatrení
v dolnej časti Gbelianskeho potoka

Rastislav Vaško
Michal Bielik
Margita Šimunová
Zdenek Káger
Marek Chabada
Pavol Mihálik
Jozef Čerman
Emília Nováková
Ján Ďurnek
Peter Janíček
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Človek po cestičkách kráča, život všelijako ich obtáča.
Stavia ľuďom prekážky, núti klásť si otázky.
Nie každý je silný zvládať ťažkosti, staňme sa majiteľmi cenných schopností.
Buďte silní, rozvážni, smelí, konajte tak, aby Vám zvony šťastia zneli.
Nech je zdravé Vaše telo a aj zdravá nech je duša, nech zlo Vás nepokúša.
Nech obchádzajú Vás nepríjemnosti, nech tešíte sa zo svetských radostí.
Nech v rodine vládne myšlienka jednoty, nech nikdy nemáte pocit prázdnoty.
Po cestičkách, ktorých pôjdete, nech milé veci stretnete.
Nech cestičky v novom roku miesto temnoty prinesú Vám dary nevyčísliteľnej hodnoty.
ZDROJ: internet
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