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PRÁCE V OBCI
V ROKU 2021
Čo sa podarilo v
uplynulom roku?
viac na str.
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Nezabudnuteľný spevák,
legenda českej hudby pán
Karel Gott raz povedal: „Dozadu sa má človek pozerať
len v aute prostredníctvom
spätného zrkadla, ale v živote
radšej nie.“ Ako veľmi sa tieto slová hodia na záver tohto
roka. Touto myšlienkou by
sme mali uzavrieť už takmer
uplynulý rok 2021 sprevádzaný protipandemickými
opatreniami, ktoré ovplyvňovali náš život, sprevádzaný

PREČÍTANÉ LETO
V GBEĽANOCH

Trénovanie detských hlávok
počas leta

viac na str.
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strachom a obavami o svoje zdravie a zdravie našich
blízkych. Na druhej strane aj
v tej najväčšej tme môžeme
vidieť žiariť hviezdy, preto si
ponechajme v pamäti na tento rok tie krásne chvíle a momenty, na ktoré môžeme
spomínať s úsmevom na tvári a ktoré nás rozžiaria a zahrejú pri srdci počas dlhých
zimných večerov. Do nového
roka vykročme bez vracania
sa k ťažkým momentom, kto-

NOVÉ HASIČSKÉ
VOZIDLO
Hasičská technika DHZ
opäť modernejšia
viac na str.
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ré tento rok priniesol a nepozerajme viac dozadu...
Hovorí sa, že šťastie je, keď
míňaš lekárne, pretože ťa nič
nebolí. Míňaš obchody, pretože všetko máš. A ideš domov,
pretože ťa tam čakajú. Práve
preto Vám z redakcie prajeme
čarovné vianočné sviatky prežité v kruhu Vašich najbližších
a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

TEXT a FOTO:
Martina Ševčíková

VÝZNAMNÉ OCENENIE
PRE FA UNITED N-KL-G
Najprogresívnejší futbalový
klub na strednom Slovensku

viac na str.
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Šťastie tomu, kto ho nemá,
lásku tomu, kto je sám.
Zdravie všetkým, čo chorí sú.
Nehu tým, čo za krásou idú.
Slepým silu slnečných
paprskov.
Opusteným srdce, ktoré pre
nich bude biť.
A všetkým v novom roku
pocit, že je krásne žiť.
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PRÍHOVOR
STAROSTU OBCE
Vážení občania,
prešiel ďalší rok a preto
prichádza čas na hodnotenie mojej práce. Rád by som
zhodnotil svoju prácu, čo sa
mi podarilo a čo by som ešte
chcel zrealizovať v nasledujúcom období.
Po zvolení do funkcie starostu obce v roku 2011 som
zistil, že pozemky okolo
Obecného úradu, MŠ a ZŠ
nie sú v majetku Obecného úradu, ale pozemkového

Život
dernizáciu učební základnej školy. Som rád, že sme
prijali všetky deti s trvalým
pobytom v Gbeľanoch do
materskej školy a že predškoláci mohli nastúpiť do
zrekonštrulovaných tried.
Podal som ďalšiu žiadosť na
získanie 118 tisíc eur na vybavenie, výstavbu a rekonštrukciu nákladov materskej
školy a detského ihriska
v areáli základnej školy. Verím, že aj v tomto projekte
budem úspešný.

v obci
pozrieť priestory i vybavenie. Spustenie prevádzky
predpokladám v druhej polovici roku 2022.
V športovej oblasti chcem
poďakovať futbalistom za
slušnú reprezentáciu obce,
kde v jesennej časti obsadili
4.priečku tabuľky 5.ligy. Uspešný bol i prvý ročník behu
starostu obce, ktorý prebiehal v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom.

Ďalší projekt, ktorý chcem
realizovať z eurofondov
na multifunkčnom ihrisku s osvetlením, je výmena
mantinelov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Mali by
byť nahradené mantinelmi
z hlinikoplastu. Hodnota
projektu je 30 tisíc eur.

V obci som pokračoval,
po odsúhlasení poslancami,
v protipovodňových opatreniach na dolnom toku
potoka, výstavbou detského
fondu. Na to, aby sme mohli ihriska na ul. M.R. Štefánika
získať eurofondy v rámci a realizáciou námestia pred
rôznych projektov, je pod- kostolom.
mienkou Európskej únie
mať pozemky na liste vlast- Najväčšou investíciou je
níctva. Musel som doklado- dom sociálnych služieb, ktovať množstvo listín a dôka- rý je pred dokončením. Veľzových materiálov o stavbe, mi pozitívne hodnotím fakt,
ktorá bola realizovaná v akci že sa výstavba realizovala
Z. z archívov a výstavby ZŠ. pred zdražovaním stavebCelý proces trval 10 rokov. ného materiálu. PokračuSom rád, že sa mi podarilo jem s verejným obstarávaspomenuté pozemky v tom- ním interiérového vybavenia
a verím, že sa zhotoviteľovi
to roku dostať na list vlastpodarí v určenom termíne
níctva obce.
dielo dokončiť. Po skolaudovaní zorganizujem deň
Ďalším úspechom bolo otvorených dverí, kde si
získanie 134 tisíc eur na mo- budú môcť všetci občania

Žltou označené pozemky,
ktoré sa podarilo dostať na
list vlastníctva obce

Život
Chcem Vás oboznámiť
i s podnetmi, ktoré som musel riešiť:
1. Podnet od p. Mariána
Káčera na prešetrenie možnej krádeže posypového materiálu políciou Terchová.
Výsledok – šetrením nedošlo k spáchaniu priestupku.
2. Podnet od Bc. Michala
Mravca doručený na Okresnú prokuratúru v Žiline,
ktorým namieta zákonitosť
postupu Obce Gbeľany
pri obstarávaní územného
plánu Obce Gbeľany Duhé
II. z roku 2014. Výsledok ako nedôvodný prokurátor
odložil.
3. Podnet p. Milana Káčera na vykonanie štátneho stavebného dohľadu
týkajúceho sa rozostavanej
stavby CTPark hala ZG3 na

v obci
Stavebný úrad, nedodržanie projektovej dokumentácie. Výsledok - stavba sa
realizuje podľa stavebného
povolenia.
4. Podnet anonymného
občana z Gbelian na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, kde udáva, že
obec si nesplnila povinnosť
podľa zákona od 1.7.2021
o separácií kuchynského
odpadu. Výsledok - obec si
uplaťňuje výnimku, zabezpečila kompostéry podľa
zákona.
5. Podnet od p. Bc Michala Mravca na Úrad
pre verejné obstarávanie
pre obstarávanie zákaziek uzatvorených od roku
2014-2018. Všetky vyžiadané zmluvy boli odoslané
na kontrolu UVO do Bra-
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tislavy. Výsledok - všetko je ty vyžadujú množstvo času,
v súlade zo zákonom o ve- ktorý by som namiesto pripravovania dokumentácie
rejnom obstarávaní.
a vyjadrovaní pre úrady
Ďalšie kontroly, napr. Naj- radšej využil na získavanie
vyššeho kontrolného úradu nových projektov z eurofonSlovenskej republiky, okres- dov, o čo sa neustále snažím
nej prokuratúry, všeobec- a budem sa snažiť aj naďalej.
ných nariadení o ochrane
údajov atď. nájdete v zápisniciach zo zasadnutí obecného zasupiteľstva. Ako
vyplýva z výsledkov podnetov, za celé obdobie starostovania si plním povinnosti
a obec vediem v súlade so
zákonmi. Taktiež sa snažím o transparentnosť, čo
potvrdzuje aj fakt, že v projekte hodnotenia transparentnosti miest a obcí
sa Gbeľany umiestnili na
10. meste v rámci okresu
Žilina. Všetky tieto podne-

Na záver mi dovoľte zaželať Vám krásne sviatky, veľa
lásky a viac porozumenia
v tomto náročnom období.
Nech je rok 2022 pre Vás
všetkých naplnený pokojom,
pevným zdravím, vzájomnou toleranciou, dobrým
a milým slovom k svojim
najbližším či susedom.
S pozdravom,

Ing. Jozef Martinček,
starosta obce

Historická miestnosť Gbeľany
Kultúrny národ si váži
svoju históriu.
Aj my Gbeľanci sme
hrdí na našich predkov
a všetko, čo sa s nimi
spája. Aby sme mohli čo

najviac zanechať aj pre
budúce generácie, zriadili
sme Historickú miestnosť.
Nachádzajú sa v nej stále
exponáty, ale aj také, ktoré sa obmieňajú. Poskytujú nám ich obyvatelia po

svojich predkoch. Ak máte
aj Vy doma vec, ktorá dýcha dobou a chceli by ste
ju darovať alebo zapožičať
do Historickej miestnosti,
budeme Vám veľmi vďační. Návštevu Historickej

miestnosti si môžete dohodnúť u predsedníčky
Kultúrnej komisie na tel.č.
0911 861 936.

TEXT a FOTO:
Jana Vašková
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Život

v obci

Čo sa podarilo v uplynulom roku
REKONŠTRUKCIA
PRIESTOROV PRED
KOSTOLOM
Už niekoľko rokov sa viedli nielen na zasadnutiach
miestneho zastupiteľstva,
ale aj v radoch občanov
diskusie o nevyužiteľnosti
amfiteátra pred kostolom.
Dlho sa uvažovalo, ako tento priestor lepšie využiť,
čím amfiteáter nahradiť.
Nápadov bolo mnoho, avšak nakoniec sa vedenie
obce s poslancami rozhodlo
osloviť odborníkov a v tomto roku bola vyhlásená
pre tento účel architektonická súťaž. Následne zasadli k výberu pán farár, od-

borná komisia architektov
a poslanec obecného zastupiteľstva. Výber prebiehal
v dvoch kolách, v prvom sa
vybrali 3 návrhy a v druhom ten víťazný. Komisia
pri rozhodovaní zvažovala
kritériá ako estetická stránka návrhu, jeho včlenenie do
prostredia, prevádzkové náklady a bezpečnostné hľadisko a zhodla sa na výbere
projektu s názvom Chodník
historickej pamäte. Jeho autorom je architekt Marek
Sobola.
Nakoľko projekt nerátal
s využitím mramorového
obloženia amfiteátra, v júli
bolo na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva

obce Gbeľany č. 27/2021
zo dňa 28.07.2021 na úradnej tabuli obce zverejnené
Oznámenie o predaji materiálu z likvidácie majetku
obce – „amfiteátra“ pred
kostolom, v ktorom boli stanovené podmienky predaja
založené na najvyššej cenovej ponuke a tiež odkúpení
obloženia vcelku. Cenové
ponuky bolo možné predkladať do 09.08.2021. Do
uvedeného dátumu bola
doručená len jediná, a teda
víťazná ponuka.
V auguste začala samotná rekonštrukcia rozoberaním mramorových častí.
Následne došlo k čiastočnej
demolácii betónovej podlahy amfiteátra a tiež krátkeho chodníka, ktorý smeroval zo západnej strany. Na
tento podklad sa naviezlo
dostatočné množstvo zeminy, aby vznikol pahorok
s kruhovým pôdorysom,
ktorý kompozične reflektuje na ostatné kruhové plochy celého areálu. Naprieč
pahorkom bol vybudovaný
chodník v smere od západu
na východ ypsilonovo rozšírený a napájajúci sa na ostatné kompozície priestoru. Chodník je ohraničený
múrmi, na ktorých sú zaznamenané historické udalosti obce a žalm zo Svätého Písma. Vrchol pahorka
je vysadený symbolicky
lipami, ktoré sú so svojimi
hlboko zapustenými koreňmi symbolom Slovanov,
Slovákov a Slovenska. Práve
lipy podľa slov autora návrhu umocňujú tiež samotný
názov diela – Chodník his-

torickej pamäte, keďže ich
dlhovekosť má byť symbolom pamäte a histórie. Aby
si dielo získalo pozornosť
okoloidúcich i po zotmení,
chodník je rovnako ako ostatné komponenty námestia osvetlený.
Chodník nielen nahradil nevyužívaný amfiteáter
a esteticky doladil námestie
pred kostolom, ale hlavne
nesie v sebe vzácny odkaz –
poukazuje na dôležitosť poznania vlastných rodinných
koreňov a histórie.

ROZŠÍRENIE
MATERSKEJ ŠKOLY
V súvislosti s dynamickou výstavbou v obci
a s tým súvisiacim prudkým nárastom počtu detí
v uplynulých rokoch narážala materská škola opakovane na problémy s kapacitou a nebolo možné
prijímať všetky prihlásené
deti s trvalým pobytom.
Preto bolo v tomto roku
prioritou uvedený problém
vyriešiť. Po zvážení všetkých možností, ako urýchlene rozšíriť kapacity MŠ,
sa starosta obce a obecné zastupiteľstvo dohodli
na využití priestorov budovy jedálne a družiny základnej školy a ich úpravu
za účelom vytvorenia novej triedy MŠ. V rekordne
rýchlom čase (po skončení
školského roka počas dvoch
mesiacov letných prázdnin)
sa po stavebných úpravách
a rekonštrukcii sociálnych
zariadení pre deti a učite-

Život

v obci

GBEĽANSKÉ NOVINY - 5
ného výsledky boli použité
na výstavbu detského ihriska v areáli základnej školy
a tak by aj žiaci novovzniknutej triedy MŠ mali detské
ihrisko nablízku a nemuseli
pre tento účel navštevovať
to existujúce v areáli MŠ.
Riaditeľka MŠ verejne
poďakovala na webových
stránkach obce za pracovné úsilie pri otvorení novézískať finančné prostriedky, ho šk. roka 2021/2022 v MŠ
ktoré by v prípade úspeš- Gbeľany nasledovne:

P O Ď A K O V A N I E
„Ak sa má stať človek človekom,
musí sa vzdelávať.“
Otvorenie školského roka k 1. septembru 2021 v materskej škole bolo prioritou všetkých zamestnancov MŠ
a pána starostu.
Patrí mi srdečne sa poďakovať všetkým zamestnancom
MŠ a pánovi starostovi za pracovné úsilie, ktoré ste vynaložili pri príprave, umývaní priestorov a zariadení nových
priestorov MŠ pri školskej jedálni. Ďakujem za Váš pracovný prístup, dobré slovo spojené s úsmevom pri naozaj fyzicky namáhavej práci. Len vďaka Vašej pomoci a pomoci
pána starostu som mohla rozhodnúť o prijatí všetkých detí
s trvalým alebo prechodným pobytom v Obci Gbeľany do
Materskej školy Gbeľany k 01.09.2021. Veľmi si to vážim!
Pán starosta finančnými prostriedkami (zapojili sme sa
v krátky čas do rôznych projektov) zabezpečil čo najlepšie
optimálne podmienky pre vzdelávanie Vašich detí a to vybavením moderne-inovačnými didaktickými prostriedkami a tak skvalitnil prácu nielen zamestnancom MŠ, ale aj
všetkým zúčastneným deťom a rodičom, ktorí sa v nových
priestoroch naozaj budú cítiť komfortne a príjemne.
ľov podarilo vytvoriť krásne nové priestory pre celú
ďalšiu triedu žiakov MŠ.
V novom školskom roku
tak mohli nastúpiť do materskej školy všetky deti
s trvalým pobytom. V týchto priestoroch sú vyučovaní predškoláci, ktorí majú
k nástupu do ZŠ najbližšie.

Starosta obce sa spolu
s riaditeľkou MŠ pani Daníškovou zapojili do výzvy Ministerstva školstva
pod názvom PREDŠKOLÁCI, vďaka ktorej sa im podarilo v prvej fáze získať
10 000 € na vybavenie novej triedy materskej školy.
V ďalšej fáze je možnosť

Zvolila som túto formu poďakovania preto, lebo chcem,
aby ste aj vy rodičia vedeli, kto pomohol otvoriť prevádzku
MŠ Gbeľany k časovo náročnému dátumu a to 1. september 2021.
Želám si, aby každý, kto vstúpi do priestorov našej materskej školy, zažil príjemnú a pokojnú atmosféru. Všetkým deťom prajem nezabudnuteľné zážitky v našej škôlke.

Mgr. Andrea Daníšková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OPÄŤ MODERNEJŠIA
Už v minulých rokoch sme
Vás informovali o zapojení
obce do projektu Obnova
učební financovaného z európskych fondov. Hoci bola
žiadosť v roku 2017 zamietnutá a projekt prechádzal
rôznymi zmenami a bol časovo a obsahovo náročný,
podarilo sa ho doviesť do
úspešného konca. Vytrvalosť
a ďalšia práca na projekte
najmä v spolupráci starostu
obce, riaditeľa ZŠ Juraja Repáňa, pána učiteľa Homolu
a projektovej manažérky pani
Janíčkovej priniesla svoje
ovocie a v roku 2019 bol projekt konečne schválený, vďa-

ka čomu sa podarilo získať
134 000 € na rekonštrukciu
a bohaté materiálno-technické vybavenie polytechnickej,
biologicko-chemickej a počítačovej učebne.
V súčasnosti často absolventi škôl či už základných
alebo stredných, ale aj vyšších úrovní majú rozsiahle
teoretické, avšak slabé praktické znalosti a skúsenosti.
Preto bolo hlavnou ideou
tohto projektu prepájať teóriu s praxou, vytvoriť vhodné podmienky pre praktickú
nadstavbu na teoretických
základoch a tým zvyšovať
adaptabilitu žiakov na trhu
práce a ich pripravenosť
do pracovného života.

Život
V počítačovej učebni vďaka projektu už môžu slúžiť
pri výučbe žiakov komponenty ako 3D tlačiareň, interaktívna tabuľa a projektor,
18 počítačov a softvérové vybavenie v hodnote 17 000 €.
V polytechnickej učebni môžu zasa žiaci využívať pracovné stoly plne
vybavené príslušenstvom
ako: zveráky, akumulačné
a dielenské náradie, univerzálne meracie prístroje
či sady na obrábanie kovov
a dreva, hoblice, sústruhy
na kov a drevo a iné technické vybavenie a to všetko
pod vedením vyškolených
učiteľov. Celková hodnota
komponentov je vo výške
55 000 €.
Rovnako bohaté je vybavenie biologicko-chemickej
učebne: notebook, interaktívna tabuľa a dataprojektor,
mobilné laboratórne pracovisko, chemické modely,
mikropreparáty, lupy, resustitačná figurína či ľudská kostra, sady mikroskopov, digitálne váhy, 3D modely na
chémiu, laboratórne stojany
či ďalšie vybavenie v celkovej hodnote 53 000 €.
Projekt vybavenia učební opäť pozdvihol kvalitu
a úroveň našej základnej
školy. Veríme, že výučbu žiakov urobil prostredníctvom
moderných komponentov
zaujímavejšou a príťažlivejšou a vyššie uvedený cieľ
projektu sa v nasledovných
rokoch bude reálne napĺňať
a absolventi základnej školy
budú odchádzať s dobrými
ako teoretickými, tak praktickými základmi do ďalšieho štúdia a života.

v obci

PROJEKT DETSKÉHO
IHRISKA
Mamičky s deťmi mali donedávna v obci k dispozícii
len jediné detské ihrisko nachádzajúce sa v areáli materskej školy. Vzhľadom na
rastúci počet mladých rodín
a s tým súvisiaci nárast počtu detí však už jeho kapacity
prestali byť postačujúce. Ihrisko je verejnosti dostupné
mimo prevádzkových hodín
MŠ, keďže počas prevádzkových hodín má tento areál
slúžiť najmä žiakom navštevujúcim MŠ. Z tohto dôvodu vznikla potreba uvažovať
o výstavbe ďalšieho detského
ihriska, kde by mohli mamičky s deťmi tráviť voľný čas.
Po zvážení všetkých dostupných možností umiestnenia
detského ihriska v obci ho
poslanci obecného zastupiteľstva navrhli situovať
v spodnej časti obce v blízkosti miestnej križovatky ulíc
M.R. Štefánika a Kalinčiakovej. Ihrisko má obdĺžnikový
tvar s rozmermi 17x8 metrov,
pričom spĺňa všetky bezpečnostné normy a reflektuje
moderné požiadavky. Na ihrisku majú deti k dispozícii
herné prvky ako domček so
schodíkmi, pružinové a vahadlovú hojdačku, kolotoč,
lezeckú stenu so šmykľavkou,
vláčik s tunelom a lavičky na
sedenie. Z dôvodu bezpečnosti je celé ihrisko oplotené.
Starosta obce využil príležitosť získať peňažné prostriedky z európskych fondov
a obec Gbeľany zapojil do výzvy s názvom Zabezpečenie
kvalitného predprimárneho
vzdelávania. V prípade, že
by bol projekt obce vo vý-
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Poďakovanie za pomoc pri testovaní

zve úspešný, je možnosť získať peňažné prostriedky až
do výšky 150 000 €. Podmienky výzvy umožňujú tieto
prostriedky použiť na stavebné úpravy, projektovú dokumentáciu, vybavenie učební
a detského ihriska. V rámci
tohto projektu starosta obce
spolu s riaditeľkou MŠ pani
Daníškovou navrhli realizáciu výstavby ďalšieho detského ihriska v areáli Základnej
školy. Ako už bolo spomínané
v príspevku o rozšírení MŠ
v budove školskej jedálne,
deti navštevujúce novú triedu
by tak mali rovnako nablízku
detské ihrisko, ako majú ich
kamaráti navštevujúci pôvodnú MŠ. Poslanci obecného
zastupiteľstva odsúhlasili päťpercentnú spoluúčasť obce
na tomto projekte. Veríme, že
projekt bude úspešný a vzniknú tak v obci nové priestory
pre zábavu a využitie voľného
času mamičiek s deťmi.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: Martina
Ševčíková, archív obce

Prvá polovica tohto roka
nebola ľahká a niesla sa
takmer celá v znamení
lockdownu a s tým súvisiacich opatrení. Obec Gbeľany ako pomoc svojim občanom zabezpečila pravidelnú
prevádzku mobilného odberového miesta na testovanie
osôb na zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID-19
pomocou antigénových testov a uľahčila im tak nutné
testovanie. Hoci nešlo o príjemnú a lákavú činnosť,
vždy sa našli dobrovoľníci
ochotní pomôcť. Starosta

obce vyslovil za túto činnosť poďakovanie poslancovi Vojtekovi, členkám
Červenáho kríža p. Hrivovej
a p. Ondrušovej, riaditeľovi
Základnej školy Mgr. Repáňovi, Mgr. Daníškovej za
pomoc pri zabezpečovaní
ochranných prostriedkov,
ako aj ďalším, ktorí sa na
zabezpečení pravidelného
testovania podieľali.
Z nevyčerpaných peňažných prostriedkov, ktoré
boli poskytované štátom,
aby mohla obec pokryť ná-

klady súvisiace s testovaním (materiálno-technické
vybavenie, personál, dezinfekcia, odvoz biologických
odpadov...) boli nakúpené
a do každej domácnosti doručené balíčky pre posilnenie imunity či zabezpečenie
hygieny. Nakoľko použitie
týchto peňažných prostriedkov malo účelovo stanovené
využitie, veríme, že bola
táto voľba správna a balíčky
rodiny potešili.

TEXT: Martina Ševčíková

Spoločenská kronika
VITAJTE MEDZI NAMI
(narodení v období od
01.11.2020 do 31.10.2021):
Viliam Paliesek
Julián Štepánek
Richard Pollák
Samuel Jozef Srogončík
Max Šeliga
Aaron Berthoty
Tobias Franek
Dominik Jankov
Samuel Miček

Nové detské ihrisko v dolnej časti obce

OPUSTILI NÁS
(zomrelí občania v období
od 01.11.2020 do 31.10.2021)
Samuel Gaborík
Ján Púček
Jakub Vojtek
Ali Al Kassiri
Natália Vojaská
Tobiáš Tomašov
Jakub Konrád
Nikola Ďuranová
Agnesa Šošková
Jakub Alexander Kováč 	

Štefania Kostičová
Jozef Hodoň
Irena Martinčeková
Ing. Ali Al Kassiri
Lidia Janíčková
Daniela Ondrušová
Roman Pištěk
Margita Janíčková
Štefan Janíček
Ján Bielik

Vizualizácia navrhnutého detského ihriska v areáli ZŠ
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Kultúrny deň obce
Poslednú augustovú sobotu, keď už počasie skôr
pripomínalo jeseň ako leto,
sa v areáli Kultúrneho domu
v Gbeľanoch konalo podujatie s názvom Kultúrny
deň. Ani občasné kvapky

a tancom členovia miestneho folklórneho súboru
Bylinky, spevom a hrou na
heligónke súrodenci Poliakovci z neďalekých Krasnian
či súbor Malý Rozsutec.
Celé podujatie sprevádzal

sa uskutočnil nábor do FS
Bylinka, čím sa jeho základy rozšírili opäť o nových
členov, ktorých vystúpenie budeme možno vidieť
už na najbližšom kultúrno-spoločenskom podujatí

dažďa neodradili účinkujúcich a divákov. V úvode zaujali najmä tých najmenších
„psie kúsky“, ktoré predviedli štvornohí „havkáči“
zo Športového a kynologického klubu Sigillum Canis.
Napriek tomu, že vystupovanie pred väčším publikom
býva pre psíkov rušivé, svoju
úlohu pobaviť a zaujať splnili
takmer stopercentne, keďže
ich diváci na konci vyprevádzali veľkým potleskom.
V nasledujúcom programe potešili svojím spevom

pekným aj vtipným slovom
zabávač, moderátor a ľudový rozprávač Jožko Bryndza.
„Kultúra je mierou ľudskosti v človeku.“ To je jeden z výrokov nemeckého
filozofa a ekonóma Karla
Marxa. Kultúru treba rozvíjať a vštepovať jej základy
do tých najmenších už od
narodenia. Je preto potešením vidieť, že je v poslednom období aj u našich
najmenších občanov záujem o kultúru, ľudové tance
či spev. Dňa 20. septembra

v našej obci. Pani Vaškovej
a Sapietovej, ako aj ďalším, TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
ktorí s týmito deťmi trávia
svoj voľný čas, venujú sa im,

učia ich spevu a tancu, patrí
oprávnene za túto činnosť
veľká poklona a vďaka. Tí,
ktorí sa Kultúrneho dňa zúčastnili, mohli vidieť pekné
výsledky ich doterajšej práce s deťmi.
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Rodinné dopoludnie

Detská radosť je krásna
tým, že je úprimná a nenáročná. Deťom v porovnaní
s dospelými často stačí oveľa menej k tomu, aby bolo
ich srdiečko šťastné a mali
úsmev na tvári. A práve
takéto, naplnené detskou
radosťou a smiechom, bolo
rodinné dopoludnie, ktoré 5. júna zorganizovali
miestna Komisia kultúry,
športu a mládeže v spolupráci s Obecným úradom
Gbeľany.

Pred bránou do krásneho
parku hotela Château Gbeľany sa už pred desiatou
hodinou schádzali rodičia
s deťmi, aby si pri registrácii
vyzdvihli kartičku potrebnú
pre potvrdenie, že zvládli všetky pripravené úlohy.
Na rôznych stanovištiach
ich s úsmevom vítali rozprávkové postavy, ktoré im
viac či menej pomáhali pri
plnení úloh. Starý šibal vlk
preveril ich postreh a hoci
sa ich snažil prekabátiť, bys-

tré deti mu takmer vždy odpovedali správne s väčšou či
menšou pomocou svojich
rodičov. Aby deti netrápili
len svoje hlávky, ale aj telo,
čierna striga si pre nich pripravila na ďalšom stanovišti prekážkovú dráhu. Aj tú
sa podarilo všetkým hravo
zvládnuť. V rozprávkových
príbehoch sú často používané zázračné bylinky. Škoda,
že také nemáme aj v tom
skutočnom svete, hoci blízko k nim majú liečivé byliny,
ktoré rastú v okolitej prírode a ľudia ich používajú
pri riešení rôznych zdravotných problémov. Mnohé
z najznámejších liečivých
bylín mohli deti spoznávať
u babky bylinkárky. Mohli
si k nim privoňať či prezrieť si ich. Keďže najmä
pre najmenších bolo neľahkou úlohou určiť ich názvy,
pomáhali im najmä rodičia a tak deti okrem toho,

že splnili ďalšiu z úloh,
naučili sa aj niečo nové.
A ako to už v rozprávkach
býva, na konci víťazí dobro
nad zlom. Preto museli deti
pri poslednej aktivite zachrániť princeznú a poraziť
zlého draka.
V závere čakala všetky deti
za ich snahu taška s prekvapeniami a tiež sladká zmrzlinová odmena. Hoci deň
detí ako spoločenská akcia
sa v našej obci opakuje pravidelne už niekoľko rokov,
myslím, že tento rok bola
po dlhom lockdowne táto
udalosť o to vzácnejšia.
Deti si okrem hry či odmien
mohli opäť užiť prítomnosť
svojich rovesníkov a kamarátov a práve to je zmyslom
týchto podujatí.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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Prečítané leto v Gbeľanoch
Počas letných prázdnin sa
detská hlavička utlmí a dochádza k veľkým stratám jazykových schopností. Tomu
sme chceli zabrániť, a preto
sme sa tohto roku zapojili
do projektu „Prečítané leto“.
Počas štyroch utorkov (dva
v júli a dva v auguste) sme
spolu s deťmi strávili zaujímavé popoludnia, ktoré začínali návštevou knižnice. Deťom sme prezentovali knihy
na daný týždeň, z ktorých si
mohli uvedené knižné tituly
zapožičať a prečítať.
V rámci štyroch týždňov
sme pre deti pripravili aj
výlety a spoločne sme trávili čas, počas ktorého sme
im chceli ukázať, že napriek
veľkým zmenám okolo nás,
sú pre nás najdôležitejšími
ľuďmi na svete.
Prvé stretnutie malo názov „PO STOPÁCH“. S deťmi sme podľa mapy hľadali
„KEŠKY“, ktoré boli ukryté

na významných miestach
v Gbeľanoch. Prvá bola
ukrytá pri soche sv. Jána
Nepomuckého. Tam sme
si s deťmi prečítali odkaz
o tom, kto a kedy dal vyhotoviť uvedenú sochu. Druhá
„KEŠKA“ bola pri kaplnke –
Mauzóleu Nyáryovcov. Deti
mali možnosť vojsť dnu, kde
videli oltár, starodávny klavír, klasický zvon a obrazy.

sa vybrali hľadať prameň
nášho Gbelianskeho potoka. Po ceste k jeho prameňu
sme spoznávali staré názvy
lúk, ktoré používali naši
predkovia. Prešli sme okolo Cesty na starú Bukovinu,
Širočiny, Cútovej, Močidiel,
Cesty do vŕškov, okolo Kubovej medze... až sme prišli
ku prameňu Kamenná, odkaľ vyviera náš Gbeliansky
potok. Počas cesty sme sa
Druhé stretnutie sa nieslo zastavili pod vrchom HRApod názvom „O JAZERÁCH“. DISKO a prečítali sme si
Počas tohto stretnutia sme o ňom túto povesť:

Jedna povesť hovorí, že v gbelianskom chotári medzi horami Diel a Čunkovce sa
vypína tajomný kopec Hradisko. Kedysi tu stál drevený hrad a naši pradedovia oddane slúžili pyšnému pánovi. Jedného dňa hladný a vyčerpaný vandrovník zaklopal na
hradnú bránu. Otvoril mu samotný hradný pán. Žobrák poprosil o kúsok chleba. Pán
rozkázal sluhovi odkrojiť chlieb a natrieť ho detskými výkalmi a sám posmešne ponúkol odvážneho hosťa. Aby dovŕšil svoje pohostinstvo, schytil palicu, nahuckal psov
a hladného vandrovníka zahnal čo najďalej. Unavený a sklamaný starec zastal pod
hradom. Oči obrátil k nebu, zaťal päste a z hrdla sa mu vydrala strašná kliatba. Hrad
sa vraj po týchto slovách s rachotom prepadol. Odvtedy kopec nazývajú Hradisko. Ľudia sa Hradisku radšej vyhýbali. Pastieri pred obedom hnali kravy preč od Hradiska.
Vraj tam cez pravé poludnie straší. V máji roku 1953 zastihla turistu z Čiech noc
pod Hradiskom. Vyšiel na samý vrch postaviť si stan a chystal sa spať. Okolo polnoci
počul húkanie, hrmotanie, rinčanie a všemožné zvieracie zvuky sa ozývať horou. Do
rána oka nezažmúril. Zážitok mi vyrozprával, netušiac o povesti kopca Hradisko.
Pred 70timi rokmi sa vybrala skupina zvedavcov prebádať Hradisko. Bol medzi nimi
istý učiteľ. Kopali, kopali, ale narazili len na drevené steny, ktoré nepovolili. Preskúmali celý kopec. Našli však len akési skamenené torzo, trčiace na samom vrchu Hradisko. Odvtedy sa už nik nezaujímal o osud starého dreveného gbelianskeho hradu.
(povesť poskytla pani Margita Bobáňová)

Tretie stretnutie malo
názov „O HRADOCH“. Nešli sme ďaleko. Navštívili
sme kaštieľ - Hotel Château Gbeľany, kde nám
jeho majiteľka urobila prehliadku kaštieľa od veže až
po pivničné priestory.
Tu sme spoznali históriu
kaštieľa. V parku kaštieľa
deti kreslili, čo ich zaujalo
z prehliadky a v skupinách
spoločne napísali krátky
príbeh.
Štvrté, posledné stretnutie, sme nazvali „O PIKNIKOCH“. Na úvod sme sa
porozprávali o tradičných
gbelianskych jedlách, čo
jedávali naši predkovia.
Pripravovali ich v peciach,
kúrili drevom, a keďže boli
domy drevené, často vznikali požiare. Potom sme sa
spoločne pozreli na najstaršie hasičské auto v Gbeľanoch. Presunuli sme sa aj
do hasičskej zbrojnice, kde
si deti pozreli dnešnú výstroj našich dobrovoľných
hasičov. Odtiaľ sme spoločne prešli pred kultúrny
dom, kde bol prichystaný
piknik. Počas neho deti riešili kvíz prečítaného leta
a nakoniec sme našich čitateľov odmenili.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí
pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri uvedenej akcii
a aj rodičom, ktorí sa nám
nebáli zveriť svoje deti.
ĎAKUJEM.

TEXT: Jana Vašková
FOTO: archív obce
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Pekná práca našich občanov
Je potešením vidieť, že
prostredie v našej obci nie
je nám obyvateľom ľahostajným. Vždy sa nájde niekto,
kto chce prispieť ku skrášleniu okolia či skvalitneniu života v našej obci. Či už sú to
šikovní členovia miestnych
združení, ktorí pravidelne
organizujú brigády alebo
ochotní jednotlivci.
Ako minulý rok tak aj tento tesne pred veľkonočnými
sviatkami hralo námestie
pred kostolom rôznymi farbami veľkonočných kraslíc
či iných ozdôb a napriek
pochmúrnej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19
nám tak pripomínalo príchod týchto sviatkov. Za túto
výzdobu patrí vďaka najmä
pani Hartmannovej, ktorá
stála za jej realizáciou.
Začiatkom mája zasa pri
príležitosti sviatku sv. Jána

Nepomuckého, (ktorý pripadá presne na 16. máj) pod
vedením predsedníčky kultúrnej komisie bola ozdobená jeho socha nachádzajúca
sa pri autobusovej zastávke
v našej obci. Taktiež spoločne s Kamilou Kováčovou,
Viktóriou Novákovou a ďalšími bol vyzbieraný odpad na
ceste od kostola k cintorínu.

Miestne združenie DHZ
ani tento rok nezabudlo
na peknú tradíciu stavania
a váľania májov sprevádzanú ľudovými piesňami.
Dňa 8. júla boli na miestnom cintoríne ozdobené
pamätné kríže, ktoré sú
venované padlým vojakom
v I. a II. svetovej vojne.

Všetky tieto a ďalšie aktivity ochotných občanov
potešia nielen oko nás „domácich“ či okoloidúcich, ale
tiež ukazujú, že často vieme
pre dobro ostatných obetovať svoj voľný čas a energiu.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: Jana Vašková,
archív obce
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Nové hasičské vozidlo pre DHZ Gbeľany
Čo ste hasiči, čo ste robili? Spieva sa v známej piesni
a hoci je táto pieseň úsmevná, spoločne si želajme, aby
sme sa takúto otázku nemuseli pýtať našich miestnych
dobrovoľných hasičov. Hovorí sa, že čert nikdy nespí
a na mnohé situácie sa treba vopred pripraviť. Nebezpečenstvo vzniku požiarov
núti a tiež motivuje miestnych členov DHZ k nácviku hasičských postupov
a techník. Bez správneho
a dostatočného hasičského
vybavenia by však aj rýchly
zásah nemusel byť v prípa-

de vzniku požiaru úspešný.
A hoci sa postupne hasičská technika nášho DHZ
modernizuje, ten hlavný
komponent, ktorým je samotné hasičské vozidlo, bol
už zastaraný. Práve preto sa
2. júl 2021 stal významným
dňom pre miestny DHZ,
kedy starosta obce prevzal
z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru
plk. Ing. Pavla Mikulášeka
kľúče od nového hasičského aubomobilu Iveco Daily.
Náš DHZ sa tak ako jeden
z trinástich v žilinskom kraji
(vozidlá získali Gbeľany, Ži-

lina – Bytčica, Šuja, Čadca,
Povina, Pokrývač, Bobrovec,
Huty, Demänovská Dolina,
Martin – Priekopa, Blažovce, Turčianske Teplice –
Diviaky a Komjatná) môže
tešiť z nového vozidla, ktorého súčasťou je 700-litrová
cisterna, hadice, čerpadlá
či ďalšia základná výbava.
Keďže získanie nového hasičského automobilu je pre
miestny DHZ významný
mýľnik v jeho histórii, jeho
uvedenie do života obce
malo slávnostný charakter.
Dňa 24.júla sa na túto počesť konala slávnostná svätá

omša spojená s jeho vysvätením. Okrem hasičov túto
udalosť sprevádzali hrou
a spevom aj naši gbeľanskí
heligonkári.
Napriek tomu, že sa tešíme z novej modernej techniky, veríme, že bude využívaná najmä pri hasičských
tréningoch či súťažiach
a bude čo najmenej potrebná pri skutočných zásahoch.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce

Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu alebo snehuliaka
Tohtoročný január bol
na sneh celkom bohatý
a tak sa aj tento rok mohla vyhlásiť už známa Súťaž o najkrajšiu snehovú
sochu alebo snehuliaka.
Záujem v porovnaní s minulými rokmi bol väčší
a do súťaže sa zapojilo 15
fotografií. Prvé tri miesta
s krásnymi počtami hlasov (like) 459, 420 a 200
si prevzali darčekové koše
s pochutinami a nákupnými poukážkami v hodnote
25, 15 a 10 €. Aby však bola

1.miesto
ocenená aj snaha ostatných zúčastnených, každý
z nich bol tiež odmenený
malým sladkým prekvape-

2.miesto
ním. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa
na Vaše diela aj v nasledujúcom ročníku.

3.miesto

TEXT:
Martina Ševčíková
FOTO: účastníci súťaže
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Prvý ročník behu starostu obce
BEŽÍM, BEŽÍŠ, BEŽÍME.
Aj takto sa dá jednoducho
zhrnúť atmosféra 13. novembra, kedy sa uskutočnil
prvý ročník športovej akcie
s názvom Beh starostu obce
Gbeľany.
Počasie bolo na november
príjemné a celej akcii veľmi
prialo. Bolo cca. 11 hodín,
kedy sa na štart postavilo
najskôr 13 žien, potom 12
mužov, aby si zmerali sily
na 6,6 km dlhej bežeckej
trati. Tá začínala na ihrisku
v areáli miestneho športového klubu, pokračujúc
po cyklotrase smerom až
do Tepličky a naspäť. Každý
išiel svojím tempom, svojou technikou behu, ktoré
im pomohli dosiahnuť cieľovú rovinku. Zo žien prvá

Stretávali sa priaznivci stolného tenisu, volejbalu, futbalu, nohejbalu... Preto nás
teší, že pohyb a šport nešli
úplne do úzadia a podarilo sa takmer v závere roka
zrealizovať beh starostu
obce. Môžeme zhodnotiť,
Nemôžeš? Pridaj!
že účasť na prvý ročník bola
celkom slušná. Čo je však
životné krédo Emila Zátopeka, českoslovendôležité, že aj touto formou
ského atléta, štvornásobného olympijského
sa dá ľudí motivovať k šporvíťaza vo vytrvalostnom behu
tu a pohybu. Veríme, že už
v budúcom roku sa zvýši
počet zúčastnených a tým
aj záujemcov o beh. Nech
dom prípade však je potreb- zúčastnili a pomerne dlhú nás šport v našej obci spája
aj naďalej.
né pripomenúť, že aj pri trať absolvovali.
tejto akcii platilo, že nie je Pandémia nás aj v tomdôležité vyhrať, ale zúčast- to roku ukrátila o mnohé
niť sa. Veď výhrou každého zo športových aktivít a sú- TEXT: Martina Ševčíková
účastníka je už ich samotné ťaží, ktoré sa pravidelne
FOTO: archív obce
odhodlanie pre viac či me- konali v minulých rokoch.
do cieľa dobehla Silvia Ďungelová a z mužov Miroslav
Miček, ktorí behávajú pravidelne, čo sa odzrkadlilo
aj na čase, za ktorý stihli
bežeckú trať pokoriť. V kaž-

nej pravidelný beh, ktorý im
pomáha upevňovať vlastné
zdravie. A práve to je nielen
v týchto časoch pandémie
to najdôležitejšie. Preto potlesk patril všetkým, ktorí sa
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Život

v obci

Blahoželanie našim seniorom k životnému jubileu
V živote je to tak... Dnes
sme mladí a mávneme
s úsmevom na tvári rukou
nad tým, keď nám starší
hovoria, ako rýchlo mladosť
a aj život uplynie. Často
pohundreme, čo sa majú
do nás starať, keď nám
chcú pomôcť a poradiť. Ani
sa však nenazdáme a aj my
sa zobudíme so šedivými
vlasmi a boliestkami opotrebovaného tela. Ešteže má
starší človek negatíva staroby
aspoň trochu vykompenzované hlavou plnou životných
skúseností a zážitkov, ktoré za tento čas, čo mu je tu
na zemi darovaný, nadobudol.
Za to všetko, čím si tie
roky medzi mladosťou
a starobou prešiel, za tvrdú
prácu, ktorú museli zniesť
jeho ruky či nohy, za životné
pády, ktoré boli často náročné, no vždy sa postavil
a išiel ďalej... Za to, že dnes
tu môže stáť a poradiť ostatným vďaka svojim skúsenostiam, za to, čo na tomto
svete vybudoval a dokázal
nielen pre seba, ale aj ostat-

ných... Za to všetko si starší
človek zaslúži poďakovanie
a úctu...
V našej obci tiež myslíme
na našich seniorov a ako
znak vyjadrenia úcty a vďaky bývalo pravidelne v októbri organizované podujatie pri príležitosti mesiaca
úcty k starším. Hoci súčasná
covidová situácia neumožnila tento rok takéto podujatie uskutočniť, bolo zorganizované aspoň posedenie
pre tohtoročných jubilantov
z radov našich miestnych
seniorov, ktorým mal dar,
pohostenie, milé slovo a vystúpenie miestnych heligonkárov nielen spríjemniť deň,
ale aj vyjadriť spomínanú
úctu a vďaku.
Do ďalších rokov všetkým
našim seniorom prajeme
najmä zdravíčko, ktoré je
práve v týchto ťažkých časoch to najvzácnejšie, čo si
človek môže priať.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce

Zložte ruky do lona, počúvajte pieseň,
dnes ju len pre Vás vánok sem nesie.
Zložte ruky do lona, počúvajte slová,
možno sa mladosťou opijete znova.
Zložte ruky do lona, počúvajte tóny,
dovoľte nám s úctou sa pred Vami skloniť.
Otvorte tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Vás s radosťou,
poďte sa tešiť medzi nás.
Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte tento krásny svet.

Školstvo
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ZIMA A VIANOCE
v podaní našich školákov

Krásy zimy

Vianoce

Najkrajší mesiac

Za oknami fúka, sneží,
zima sa už na nás teší.
Sneh, mráz a fujavica,
to nám zase skrehnú líca.
My sa zimy nebojíme,
šály, čiapky vytasíme.
Sánky, lyže, traste sa,
a my decká tešme sa!
Guľovačku máme radi,
aj keď nás ten sneh dosť chladí.
Nevadí, my vydržíme,
teplým čajom sa vyzbrojíme.
Cesty skryté pod snehom sú,
labky zvierat v nich odkryté sú.
Tráva pod snehom ticho drieme,
o tom my všetci vieme.
EMA KUBÍKOVÁ

Prišiel malý anjelik,
na zvončeky zazvoniť.
Už je advent za dverami,
tešíme sa koledami.
Maškrty sa varia, pečú,
každému z nich sliny tečú.
Mama kričí: „Nejedz to!“
Po Vianociach: „Zjedzte to!“
Mráz na okná maľuje.
V domčekoch však teplo je.
Darčeky sa chystajú,
pod stromček ich dávajú.
Na chvíľu sa zastavíme.
Srdcia láskou naplníme.
Radosť v detských očiach iskrí,
stromček sa nám pekne blyští.
D. REMIŠ

Vianoce sú za dverami,
moja mama čosi varí.
Pripravuje niečo dobré,
z kuchyne jej žiaria oči modré.
Vonku padá biely sneh,
zakryje nám celý breh.
Stromy sú už dávno bez lístia,
čakám, čo pekné rodičia vymyslia.
Školáci už majú zimné prázdniny,
určite urobím s kamarátmi nejaké vilomeniny.
Budem si však dávať veľký pozor,
pretože brat bude mať nado mnou dozor.
V dome cítiť sladké dobroty,
určite nezabudnem na školské predmety.
V slovenčine sa mi v 1. polroku nedarilo,
ale výborné vysvedčenie by ma potešilo.
Vianoce som zažil už mnohokrát,
preto sa na ne teším stále rád.
Keď pomôžem rodine pripraviť všetko na sviatky,
konečne si spolu pozrieme v telke rozprávky.
V decembri sa tiež veľmi teším na Mikuláša,
lebo mi spolu s čertom veľa darčekov prináša.
Na Vianoce dostaneme vždy ťažké úlohy,
aby sme sa v januári vrátili plní dobrej nálady.
TOBIAS H.

Krásne Vianoce
Ide zima, ide mráz,
Vianoce sú tu už zas.
S nimi vôňa ihličia,
starosť majú rodičia.
Kapustnica sa už varí,
radosť majú mladí, starí.
Za oknom tíško sniežik padá,
túto atmosféru mám veľmi rada.
Darčeky si rozbalíme,
všetci sa z nich potešíme.
V krbe oheň praská,
na vôkol je cítiť láska.
Vianoce, Vianoce
ako vlani, tak aj dnes,
nabudúce prídu tiež.
NELA RUŽIČKOVÁ

Zima

Keď prichádza prvý mráz,
teším sa, že zima je tu zas.
Biely sniežik nás už čaká,
postavíme snehuliaka.
Zima, vietor, fujavice,
nezabudnúť rukavice!
Budeme sa lyžovať,
potom zasa sánkovať.
Z rybníka nás volá ľad:
„Poďte sa korčuľovať!“
Sniežik stále padá,
niet divu, že nás má zima rada.
Z guľovačky máme radosť,
aj keď premrzneme na kosť.
Zimu, tu mám veru rád,
každý je s ňou kamarát!
SIMON KOVAČÍK
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„Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne,
bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo“
Za posledný rok zažívajú
naše deti to, čo nikdy predtým. Zo dňa na deň sa ich
svet zmenil, prispôsobili sa
novým pravidlám i nariadeniam, hoci to nebolo úplne
ľahké. Po chvíľke uvoľnenejších opatrení sa od marca
opäť brány našej materskej
školy otvorili pre všetky
deti. Spoločne si tak mohli
znovu začať užívať nekonečný čas hier, zábavy, aktivít a nových objavov, ktoré

si pre nich pani učiteľky pripravili. Ani v týchto časoch
sa nezabudlo na významné
dni ako Deň matiek, Deň
Zeme, MDD či Rozlúčka
s predškolákmi.
Mama je slovo krátke,
milé a láskavé. Slovo, ktoré
sa každé dieťa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané
v poézii a navždy zachované v srdci každého človeka.
Keďže epidemiologická situ-

ácia nám tento rok nedovolila pozvať mamičky k nám
do spoločných priestorov,
ponúkli sme mamičkám online spôsob, ktorým sme im
mohli priblížiť tento krásny
sviatok.
Prvý júnový týždeň sa niesol v duchu „Detskej radosti“. S deťmi sme prežili veľa
zábavy, športových a vedomostných súťaží. Týždeň
sa začal letnou škôlkarskou
olympiádou, ktorej vyvrcho-

lením bolo odovzdávanie
medailí.
Ďalší deň sa naša materská škola premenila na
„Územie pirátov“ pod vedením kapitána „Čierna brada“. Pirátska družina pred
zahájením výpravy musela
zložiť pirátsky sľub a následne zdolávať nástrahy
číhajúce na plavbe po mori.
Pomocou mapy sa nakoniec
doplavili k stroskotanej lodi,
v ktorej ich čakal poklad vo
forme čokoládových dukátov, ktorý si spravodlivo
rozdelili.
Veľmi prínosným bol pre
deti deň, keď nás navštívila
„Pani včelárka“, ktorá deťom priblížila život včielok.
Všetko, čo im o včielkach
rozprávala, mohli priamo
vyskúšať. Pochutnali si na
chlebíku s medom a odniesli
si domov okrem zážitkov aj
voňavý medailón z včelieho
plastu.
Na záver týždňa nás poctila svojou návštevou „Šaška
Baška“, ktorá zaplnila našu
materskú školu dobrou náladou. Týždeň radostí bol
bohatý na smiech, emócie,
zážitky a na čistú nefalšovanú detskú radosť.

„Zazvoň zvonečku, zazvoň ešte raz, už idem
do škôlky posledný
raz....“

Melódie tejto piesne sa
ozývali materskou školou
25.06.2021. Celý deň sa niesol v nálade rozlúčky našich

Školstvo
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našim predškolákom, aby
chvíle strávené v škole boli
pre nich rovnako krásne ako
v materskej škole obohatené
o zážitky z poznávania nového.

Aká by to bola oslava
bez hudby a tanca?
Na dvore materskej školy sa o tú správnu atmosféru postaral „Ujo Jano“,
ktorý premenil všetky deti
na tanečníkov, gitaristov,
či rockových spevákov.
V pripravených súťažných
disciplínach odhalili svoje
skryté schopnosti i rodičia, ktorí súťažili spoločne
so svojimi ratolesťami.
Po dobrej zábave mali
všetci možnosť pochutnať

predškolákov s miestom,
kde získali svoje prvé krásne
a úprimné priateľstvá, nové
poznatky aj vedomosti.
Kamarátov na jednotlivých triedach potešili svojím spevom a vyčarili úsmev
darčekom. Popoludní ich
čakalo vystúpenie, na ktoré
boli pozvaní aj rodičia. Všet-

ko, čo sa v materskej škole
naučili, získali, premenili
do krásy básní, piesní, či
dramatizácie. Na záver vyslovili sľub, v ktorom potvrdili, že svoje školské
povinnosti si budú plniť
zodpovedne a s radosťou.
Pani riaditeľka, pani učiteľky i pán starosta zaželali

si na guláši a inom občerstvení. Veríme, že príjemný
pocit, ktorý tento deň zanechal v nás, bol príjemným aj
pre všetkých, s ktorými sme
ho strávili.
Všetkým deťom želáme,
nech prežívajú u nás len
krásne chvíle a rodičom veľa
trpezlivosti pri prekonávaní malých i väčších starostí
so svojimi škôlkarmi. Spolu
nech prežijeme časť nášho
života, ktorý nám prinesie
pozitívne naladenie a nezabudnuteľné spomienky.

TEXT:
kolektív pedagógov MŠ
FOTO:
archív MŠ
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Činnosť eRko Gbeľany v roku 2021
Našu činnosť v roku 2021
ovplyvnila zhoršená pandemická situácia COVID-19.
Napriek tejto situácii sme
sa s deťmi stihli aspoň zopárkrát stretnúť. Mali sme
stretká, ktoré prebiehali vonku. Malo to aj svoje
čaro a deti sa mohli vyšantiť
pri rôznych hrách. Počas letných prázdnin sme pre deti
pripravili eRko letné kino.
Stretli sme sa štyri nedeľné podvečery pri farskom
kostole, kde sme premietali
rodinám filmy na stenu kos-

tola. Veľmi sa tešíme, že aj
napriek nepriaznivej situácii
išli tri dievčatá na kurz animátorov. Pri svojej činnosti
nezabúdame ani na tých
najstarších a už druhý rok
sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky „KRABIČKA
PRE SENIOROV“. Dúfame,
že sa pandemická situá-

cia nezhorší a budeme Vás
môcť navštíviť pod oknami
počas Vianočných sviatkov
ako koledníci Dobrej noviny.

S pozdravom, Vaši eRkári z Gbelian
TEXT: Jana Vašková
FOTO: archív eRko
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TO Poďme domov – Výstup na Roháče
Západné Tatry, častejšie nazývané aj Roháče, patria medzi najkrajšie prírodné zákutia Slovenska. Preto sa dostali do programu
turistického oddielu aj tento rok
a to hneď dvomi výstupmi. V minulom roku sme absolvovali výstup na Bystrú, ktorá je najvyšším
vrcholom Západných Tatier. Vyššie to už v tomto pohorí nešlo,
tak sme sa rozhodli, že absolvujeme druhé a tretie výškové poradie. Zrodil sa plán na turistický
okruh cez Jakubinú a Baranec.
Pri podrobnejšom plánovaní akcie sme prišli na to, že síce sme
turistický oddiel so zdatnými,
vytrénovanými členmi, ale predsa
len máme svoje limity. Rozhodli
sme sa rozdeliť to na samostatné
výstupy a dobre sme urobili. Ako
prvú sme išli pokoriť Jakubinú. Tá
so svojou výškou 2.194 m.n.m. je
druhým najvyšším kopcom Roháčov. Tak preto najskôr tam. Začali
sme na súbehu Račkovej doliny
a Jamnickej doliny. Spočiatku
rezkým krokom, postupne už len
krokom, sme stúpali po zelenej
značke postupne po jednotlivých
vrcholoch hrebeňa zvaného Otrhance. Je to vraj najkrajší hrebeň
Západných Tatier. Je to asi vec
názoru, pravdou je, že cestou
na Jakubinú sme nešli len priamo
hore. Museli sme vystúpiť najskôr na Ostredok, potom kúsok
zostúpiť, potom zas vystúpiť
na Nižnú Maguru. Potom

zase kúsok zostúpiť a vystúpiť
na Ostredok (pozor, nie je to preklep, tie Ostredky sú naozaj dva,
kúsok od seba a na tom istom
hrebeni). Nakoniec sme sa cez
Vyšnú Maguru predsa len hrdo
postavili na vrchol Jakubinej. To
prekonávanie ostatných kopcov
po trase, stúpanie a zas klesanie,
sa mierne podpísalo aj na morálke niektorých členov oddielu.
Najmalovernejší už na Nižnej Magure navrhovali, že aj tento kopec
je celkom pekný a hádam by
pre dnešok aj stačilo. Avšak
na tieto názory sa neprihliadalo a nakoniec všetci absolvovali
kompletnú naplánovanú trasu.
Zostupovali sme cez Hrubý vrch
do Jamnickej doliny. Z tejto doliny
je krásny pohľad zdola na takmer
celú trasu po hrebeni, ktorou sme
prešli. Taký výhľad je možný aj
preto, lebo celé úbočia sú odlesnené zhruba od 15.storočia. Odlesnenie prebehlo v rámci takzvanej valašskej kolonizácie, kedy sa
uhorskí králi rôznymi privilégiami snažili zaľudniť aj tieto horské
oblasti. Takto sa k nám dostali
pastieri - valasi zo Sedmohradska
/územie v dnešnom Rumunsku/
a doslova zdevastovali lesy a kosodrevinu, aby získali pasienky
pre svoje stáda. Asi to ja bude
pravda, lebo napríklad také slovo
bryndza, ktoré by sme pokladali za jedno z najslovenskejších,
je rumunského pôvodu. Bränza

po rumunsky je syr. Malo to samozrejme zlý vplyv na prírodu,
napokon ako vždy, keď niekam
človek vlezie so svojimi nárokmi. Odvtedy na týchto svahoch
a úbočiach padajú lavíny a býva
to v zime dosť nebezpečné.
Tretí najvyšší vrch tohto pohoria je Baranec. So svojou výškou
2.185 m.n.m. bol zaradený do
programu výstupov hneď, ako
sme sa dali trochu dokopy po
výstupe na Jakubinú. Stúpať sme
začali z parkoviska na začiatku
Žiarskej doliny po žltej značke.
Krátku prestávku sme urobili
na Holom vrchu, ktorý má zrejme názov podľa dreveného značkového kmeňa. Skrátka vyzerá
ako holý jedinec, pravdepodobne
mužského pohlavia, lebo v prednej časti jeden konár dosť jednoznačne vyčnieval. Zhruba po
dvoch hodinách sme nakoniec
dorazili na Baranec. Krásny výhľad bol z neho na všetky okolité kopce v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Choč, Malá Fatra,
Veľká Fatra, Nízke Tatry, Vysoké
Tatry, to všetko je ako na dlani.
Keď sme sa dostatočne pokochali
krásami slovenských pohorí, začali sme zostupovať cez Žiarske
sedlo a Žiarsku dolinu smerom
k parkovisku. Zastavili sme sa
na Žiarskej chate, kde po celom
dni dobre padlo pivečko a kofola. Popri tom sme si pripomenuli
jednu ľudovú povesť, ktorá sa viaže na Baranec a pastviny pod ním:
Kedysi jeden biedny pastier
zatúlal sa pod Baranec a Volovec
hľadať lepšiu pašu pre svoje ovečky. Ako tak kráča okolo Jamnického plesa, zrazu vidí, že z neho vystupujú vodné panny a lákajú ho
k sebe. Chvíľu sa priečil, no nakoniec ho zvábili a prehýrili s ním
celú noc. Do koliby sa z posledných síl doplazil až nadránom.
Poobzeral sa po kolibe a okolí
a neveril vlastným očiam. Ovce
podojené, syr zavesený v plátne

na odkvapkanie, koliba uprataná,
parenice a oštiepky porobené.
Odvtedy sa mu dobre bačovalo.
Nestačila jeho žena po syr a výrobky chodiť hore a nosiť ich do
doliny. Len čím ďalej tým viac
pozorovala, ako jej muž chradne
a stráca silu a v posteli sa vôbec
už do ničoho nepúšťa. Nuž zašla
k starej veštici a tá jej prezradila, že on každú noc hýri s tými
vodnými dievčatami. Nuž naveľa,
naveľa ho akosi odkliali a pastier
sa zotavil. A odvtedy vraj ženy
nechceli púšťať svojich mužov
na tieto miesta.
Pri tomto sedení a debatovaní padol aj nápad, že síce sme
turisti a chodenie pešo je naša
priorita, priam povinnosť, ale
každý občas zhreší. Z chaty
na parkovisko sme sa zviezli prenajatými kolobežkami. Bolo to asi
8 kilometrov krkolomnej, ale veselej jazdy. Bolo pomerne zábavné sledovať na štarte, ako niektorí
„kolobežkári“ z našich radov mali
vytreštené oči a slova by z nich
človek nedostal. Samozrejme
dolu v cieli už boli všetci smelí,
hrdinskí a neprekonateľní. Sadli
sme do auta a ešte dlho po ceste
sme sa smiali nad našou jazdou.

TEXT:
Ing. Vladimír Vankúš, predseda TO Poďme domov
FOTO:
archív TO Poďme domov
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Rok v ZO JDS GBEĽANY
Malý neviditeľný vírus
nám všetkým zmenil životy.
Mnohému nás však naučil.
Znášať pandemické opatrenia s pokorou a rozumom,
viac si vážiť drobnosti, rozvíjať naše zručnosti, na ktoré sme už viacerí pozabudli napr. pri varení, pečení,
ručných prácach, či práce
s internetom, lebo sme boli
odkázaní na komunikáciu
predovšetkým len cez počítač alebo mobil. Dostali sme
tiež novú príležitosť prehodnotiť rebríček hodnôt.
Do nového roku 2021 sme
vstupovali s nádejou, že všetko bude lepšie. Naša činnosť
je však stále ovplyvňovaná
epidemiologickou situáciou
Covid 19. Nám seniorom
združeným v ZO JDS Gbeľany prekazila pandémia Covid
19 viaceré naplánované akcie.
Z celého plánu stretnutí, výletov sme bez obmedzení
stihli zrealizovať len niektoré
podujatia:
V mesiaci jún sa 16 našich
členov zúčastnilo brigády
pri skrášľovaní prostredia
pred kostolom, kde sme
upravovali kvetinové záhony,
čistili altánok od odpadkov.
Malá skupinka 9 členov
v mesiaci jún zorganizovala vychádzku do prírody

spojenú s opekaním. Pobytom na čerstvom vzduchu
prispeli k utužovaniu svojho
zdravia.
Ďalšou akciou, ktorú sa
nám podarilo zorganizovať
bolo posedenie pri guláši,
ktoré sa uskutočnilo v mesiaci júl v Kultúrnom dome.
Členky výboru pripravili pre
prítomných členov občerstvenie a tiež príjemné prostredie,
začo im chcem touto cestou
poďakovať. Naši členovia:
Mravec Rudolf, Miček Martin, Janíček Ladislav a Cvacho Marian pripravili pre
nás chutný guláš. Tejto akcie
sa zúčastnilo 49 členov. Medzi prítomnými prevládala
družná debata. Všetci boli veľmi spokojní, že po dlhom čase
sa mohli zasa stretnúť a porozprávať sa medzi sebou.
V pláne práce sme mali aj
celodenný výlet, ktorý sme
zorganizovali na deň: 25.august 2021. V rámci tohto
výletu sme navštívili Skanzen Vychylovku, kde sme sa
previezli historickou lesnou
úvraťovou železnicou. Pokračovali sme prehliadkou
Múzea Kysuckej dediny. Za
odborného výkladu sprievodkyne sme sa dozvedeli
históriu jednotlivých drevených domov. Z Vychylovky

sme sa autobusom premiestnili do Starej Bystrice, kde
sme si na námestí pozreli
Slovenský Orloj. Po zhliadnutí Orloja sme sa presunuli
do Obľúbenej reštaurácie,
kde na nás čakal personál
s chutným obedom. Po dobrom obede náš výlet pokračoval do Krásna nad Kysucou,
kde sme navštívili Vlastivedné múzeum. Tu nás čakala
príjemná sprievodkyňa, ktorá nás previedla múzeom
a oboznámila nás s históriou
Kysúc. S jej odborným výkladom sme boli všetci veľmi
spokojní. Po skončení prehliadky múzea sme sa všetci
45 členovia spokojní vrátili
domov v dobrej nálade, plní
pozitívnej energie.
Tieto akcie, ktoré som
spomínala sa nám podarilo zorganizovať len vďaka veľmi dobrej spolupráci

s p. starostom Ing. Martinčekom Jozefom a obecným
zastupiteľstvom. Skúsenosť
nám potvrdzuje, že zárukou
úspešnej činnosti organizácie
sú dobré medziľudské vzťahy,
dobrovoľná práca, vzájomný
rešpekt, spolupráca, pomoc.
Na záver chcem popriať
všetkým: Držme si navzájom
palce, aby sme sa mohli čo
najskôr zase spolu stretávať.
Hovorí sa, že po každej búrke
zasvieti skôr či neskôr slnko.
Nestrácajme radosť zo života
a nádej, že sa nám to menej
dobré podarí prekonať. Je
na nás, na našej trpezlivosti
a pochopení, ako toto náročné obdobie zvládneme. Prajem všetkým pevné zdravie.

TEXT: Marta Mičeková,
predsedníčka ZO JDS
FOTO: archív ZO JDS
Gbeľany
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Daruj krv - zachrániš život
Darovanie krvi je vlastne „dar života“. Krv je
pre nás všetkých nevyhnutným zdrojom života, je hnacou energiou nášho ľudského mechanizmu. Tento
krok pomoci je našou humánnou povinnosťou - nás
červenokrižiakov v našej
obci. Tento čin je veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý. Mnohokrát sa stretávame aj s tým, že ľudia
nemajú záujem darovať krv.
Možno v danom momente
si neuvedomujú, že svojím
rozhodnutím darovať „zlatý
mok“, zachránia niekomu
život. Odhodlanie urobiť
krok k takémuto humánnemu činu nie je pre každého
jednoduchým rozhodnutím. Podaktorí majú strach

z ihiel a iní zase z modrín.
Tí, ktorí sa tak rozhodli, vedia, že ich rozhodnutie darovať krv má veľký význam,
lebo môže zmeniť, resp.
zvrátiť osud iného človeka
a zachrániť mu život.
Aj niektorých našich členov a obyvateľov obce oslovila výzva nášho spolku
a rozhodli sa zapojiť do tejto výzvy. Dňa 28.06.2021 sa
zúčastnili odberu nasledovní občania a členovia ČK:

Ján Trnka
Martina Nogová
Danka Nogová
Ivana Ďugelová
Mariana Grinčová – Nededza

Týmto z celého srdca
vyslovujem

„ĎAKUJEM“
darcom, ktorí sa zapojili do našej výzvy
a svojou účasťou tak

Vďaka patrí aj tým, ktorí
chceli krv darovať, ale nespĺňali dobu po očkovaní
a tak sa nemohli zúčastniť
odberu.

pomohli dobrej veci.

TEXT: Viera Hrivová,
predsedníčka MS SČK
FOTO: archív MS SČK

Potravinová pomoc našim občanom Testovanie na ochorenie COVID-19
po línií červeného kríža
Kaufland a Slovenský
červený kríž každoročne
organizujú
charitatívnu
potravinovú zbierku. Zbierka sa koná vždy v októbri
pri príležitosti svetového dňa
výživy. Zbierka prebieha vo
všetkých predajniach Kaufland na Slovensku. Keďže
obe spoločnosti majú svoje
zastúpenie po celom území
Slovenska, potraviny smerujú k ľuďom priamo v jednotlivých regiónoch. Potraviny
v nej vyzbierané sú adresne
odovzdané dobrovoľníkmi
Slovenského červeného kríža
ľuďom v núdzi po celom Slovensku. Potraviny dostanú
najmä mnohopočetné rodiny
s deťmi, sociálne slabší občania a seniori.

Slovenský červený kríž,
Územný spolok Žilina, pridelil našej organizácií 10
potravinových balíčkov, ktoré sme odovzdali rodinám
v našej obci, ktoré spĺňali
požiadavky oboch spoločností.
Chcela by som srdečne
poďakovať v mene nášho
spolu ČK aj v mene obdarovaných predsedovi Územného spolku ČK Žilina, pánu
Martinekovi Petrovi, ktorý
pamätal aj na náš spolok
a my sme mohli obdarovať
a potešiť našich spoluobčanov.

S úctou a vďakou Viera
Hrivová

v našej obci
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som
ako predsedníčka MS SČK
v Gbeľanoch poďakovala našim členom MS SČK v Gbeľanoch za účasť a pomoc pri
testovaní COVID 19.
Mgr. Ivana Ďugelová a Jakub Martinček boli stálymi
členmi celoplošného testovacieho tímu v našej obci
ako administratívni pracovníci. Vážim si ich obetavosť, pracovať pre dobro
našich občanov, čo vyplýva
z povinnosti našich Stanov ČK. V neposlednom
rade sa chcem poďakovať
aj obecnému úradu, ktorý
dokázal poskytnúť priestory
a popri svojej bežnej práci
pripraviť logistiku testova-

nia. Pán starosta Ing. Jozef
Martinček má tiež nemalú zásluhu na príprave i na
samotnom testovaní. Moja
úcta a vďaka patrí všetkým
pracovníkom na odbernom
mieste v Gbeľanoch.
Na záver chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste
sa celoplošného testovania
zúčastnili, za disciplínu, trpezlivosť a rešpektovanie
odporúčaní, ako aj za zachovanie poriadku. Buďme
naďalej zodpovední a ohľaduplní v tejto ťažkej dobe!

TEXT: Viera Hrivová,
predsedníčka MS SČK
v Gbeľanoch
FOTO: archív MS SČK
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Významné ocenenie pre FA UNITED N-KL-G
Vážení občania!
Stáva sa tradíciou, že každoročne v tomto čase
pre vás stručne sumarizujeme činnosť FA UNITED
N-KL-G (Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany) za aktuálny kalendárny rok. Aj
tento kalendárny rok bol žiaľ
zasiahnutý COVIDOM-19
a tak sme v jeho začiatku
(január-apríl) boli odkázaní
fungovať v obmedzenom režime, kde boli naše tréningy
limitované iba pre otestovaných hráčov, ostatní boli odkázaní na dištančný tréning,
ktorému sme našťastie muchy vychytali už v roku 2020.
Dôležité bolo, že sme našich hráčov dokázali udržať
v tréningovom zaťažení, čím
sme eliminovali následky
pri reštarte súťaží a štandardného tréningového procesu. Aj tento rok s potešením konštatujeme, že sa nám
podarilo navýšiť počty hráčov
v našej akadémii a to z minuloročného počtu 107 na aktuálny počet 136, čo vzhľadom
na prebiehajúcu pandemickú
situáciu považujeme za mimoriadny úspech.
Veľmi teší aj skutočnosť,
že sa podarilo významne
navýšiť počet detí z obce
Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka a po prvýkrát sme
prekročili významný míľnik
100 detí z našich 3 obcí, čo je
vzhľadom na celkový počet
obyvateľov nádherná méta.
V kalendárnom roku 2021
sa nám podarilo dosiahnuť aj
množstvo športových úspechov, keď sa našim hráčom

darilo vo všetkých kategóriách umiestňovať sa na popredných priečkach nielen
okresných súťaží, ale aj v súťažiach v rámci SsFZ (Stredoslovenský futbalový zväz).
Po jesennej časti súťaže 2021
sme sa umiestnili nasledovne:
• kategória U12 -1. miesto
(1. trieda ObFZ ZA U13)
• kategória U13 - 3. miesto
(3. liga SsFZ)
• kategória U15 - 6. miesto
(3. liga SsFZ)
• kategória U17 -1. miesto
(3. liga SsFZ)
• kategória U19 - 3. miesto
(3. liga SsFZ)
V súťažiach prípraviek, kde
máme nasadené 4 súťažné
družstvá (U8, U9, U10, U11)
sa už výsledky ani umiestnenia družstiev nevyhodnocujú, čím sa znižuje tlak
na výsledky a vytvára sa väčší priestor na rozvoj hráčov.
Môžeme ale konštatovať,
že naši najmenší odohrali
množstvo skvelých zápasov,
získali veľmi cenné skúsenosti a v prvom rade dosiahli
značný progres, čo je našou
prioritou.
Pozastavíme sa pri kategórií U17, ktorá je v našej
akadémii novinkou. Po pred-

chádzajúcej sezóne sme čelili
dileme, ako ďalej s dorastom.
Nakoľko sa začína prejavovať naša systematická práca,
z kategórie U15 nám vychádzalo až 13 hráčov ročníka
2006, čím sme zrazu v kategórii dorastu mali 27 hráčov, čo je na jedno družstvo
veľa a na dve zasa málo. Mali
sme teda 2 možnosti:
1. Nechať si 18 najlepších
hráčov a pokračovať v 5. lige
U19 (ľahšia a pohodlnejšia
cesta)
2. Zohnať ešte cca 9 hráčov a prihlásiť sa do dvojičkovej súťaže 3. ligy U17/U19
(podstatne náročnejšia cesta)
Po zvážení všetkých okolností sme sa vybrali náročnejšou cestou, ktorá ale veľmi
rýchlo začala prinášať svoje
ovocie, keď sa obe naše dorastenecké družstvá dokázali
po jeseni umiestniť v TOP
3 v najvyššej dorasteneckej súťaži SsFZ. Najviac nás
ale teší skutočnosť, že všetci hráči z U15 plynule prešli
do kategórie U17 a tým pádom nikto s futbalom skončiť
nemusel. Práve prechod z U15
do dorastu býva vo väčšine
klubov kritický a zvyčajne až
65% hráčov v tomto veku
končí s futbalom. A práve

vznik kategórie U17 nám dáva
veľmi pozitívne vyhliadky
do budúcnosti. Naši hráči
sa od kategórie U6 môžu
plynule dopracovať až k futbalu v kategóriách dospelých. A toto bolo od začiatku
jedným z našich cieľov, aby
v družstvách dospelých hrali
naši odchovanci a nie legionári, ktorí k našim obciam nemajú taký blízky vzťah.
Za každým úspechom niekto stojí a preto dovoľte, aby
sme využili aj túto príležitosť
a poďakovali sa tým, ktorí
sa o naše úspechy pričinili
najviac. V prvom rade sú to
tréneri, asistenti a funkcionári FA UNITED N-KL-G,
ktorí svojou odbornosťou,
profesionalitou, obetavosťou, húževnatosťou a nasadením doviedli našich hráčov na úroveň, kde sú dnes
a to všetko popri zamestnaní
a na úkor vlastného voľného
času, vlastných rodín, priateľov a blízkych.
Veľké poďakovanie patrí
aj našim hráčom, ktorí si pri
dnešnom obrovskom spektre
aktivít vybrali práve futbal
a pobyt na čerstvom vzduchu, tréningy v horúčavách,
daždi, snehu či mraze. Namiesto vysedávania na gauči

Šport
pred televízorom s mobilom v ruke radšej tvrdo drú
a vzorne reprezentujú svoju
obec. Za to im oprávnene
patrí náš obdiv.
V neposlednom rade smeruje veľké ďakujem obciam,
ktoré okrem finančných dotácii poskytujú našim hráčom
potrebné zázemie, kvalitné

tréningové prostredie, priestory a športoviská. Ide najmä
o starostov, poslancov a zamestnancov obcí, ktorí sa starajú o športoviská. Vašu podporu si veľmi vážime a veríme,
že sa na ňu budeme môcť
spoľahnúť aj v budúcnosti.
Na záver sa s vami chceme
podeliť o významné ocene-
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nie, ktorého sa našej akadémii dostalo. FA UNITED
N-KL-G bola označená komisiou mládeže SsFZ za NAJPROGRESÍVNEJŠÍ futbalový
klub na celom strednom Slovensku v oblasti práce s mládežou a boli sme odmenení
sumou 2.000 eur na ďalší
rozvoj. Toto ocenenie patrí

všetkým vyššie menovaným
a je pre nás veľkou motiváciou do ďalšej práce.

TEXT: Bc. Peter Galadík,
Prezident FA UNITED
N-KL-G
FOTO: archív FA UNITED
N-KL-G

Futbalová sezóna ŠK Gbeľany
Začiatok
kalendárneho
roka bol vzhľadom na protipandemické opatrenia nie
príliš priaznivý pre kolektívne
športy. Keďže kondícia vo futbale je veľmi dôležitá, museli
sme sa pripravovať individuálne. Druhý rok po sebe sa
jarná časť nezačala a do plnohodnotného tréningového
procesu sme prešli v polovici
mája.
Ako účastník krajskej súťaže sme sa opäť prihlásili
do Slovenského pohára.
Žreb nám prisúdil Tepličku
nad Váhom a my sme sa
mohli tešiť na veľké derby.
Vo vynikajúcom zápase pred
fantastickou diváckou kulisou
sa nám podarilo zvíťaziť 2:0,
keď o oba presné zásahy sa
postaral Marek Belaník.

V ďaľšom kole sme privítali na domácej pôde opäť
súpera z vyššej súťaže Kysucké Nové Mesto. Tento zápas
sa odohral v strede týždňa
a vinou zranení a pracovnou
vyťaženosťou sme nastúpili v oklieštenej zostave. Už
od začiatku zápasu nám hostia nič nedarovali a po hrozivom výsledku 1:6 sme sa
so slovenským pohárom pre
tento rok rozlúčili.
Úvod súťaže v piatej lige
nám takisto nevyšiel podľa
predstáv, keď úvodných kolách sa nám nedarilo zbierať
body. Postupom času sme
začali vyhrávať a prezentovali sa kvalitným herným
prejavom. Naša bilancia po
jesennej časti je šesť výhier,
tri remízy a štyri prehry. Stre-

Tabuľka V. liga DOSPELÍ (A)
zdroj: sportnet.sme.sk/futbalnet/k/sk-gbelany/
tim/45584/tabulky/?sutaz=3513

lili sme úctyhodných 34 gólov
a inkasovali len 16. Vo veľmi
vyrovnanej tabuľke budeme stup a reprezentáciu našej
so ziskom 21 bodov zimovať obce.
na krásnom štvrtom mieste.
TEXT A FOTO:
Poďakovanie patrí všetkým
hráčom za zodpovedný príMartin Miček
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Dostávajte správy z našej obce prostredníctvom e-mailov
Vážení občania,
naša obec vám ponúka
možnosť bezplatnej služby
SMART INFO na odoslanie
dôležitých informácií a správ
z obce priamo do vašich mobilov na váš e-mail.
ČO SLUŽBA PRINÁŠA?
• Doručovanie e-mailov od
obce
• Bezplatná služba
• Jednoduchá a rýchla
registrácia
• Možnosť výberu kategórií správ
• Jeden účet pre viac služieb
• Osobné údaje v bezpečí
AKO SA ZAREGISTROVAŤ NA ODBER SPRÁV?
Registrácia je veľmi jednoduchá a rýchla:
1. Stačí kliknúť na tlačidlo
zaregistrovať na webovej
stránke obce, kde je oznam

o SMART INFO zverejnený
alebo načítať uvedený QR
kód.
2. Vybrať svoju obec.
3. Zvoliť kategóriu správ,
ktoré chcete dostávať
4. Zadať svoje kontaktné
údaje.
5. Potvrdiť a ste zaregistrovaní.

Zmena stavebného úradu

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ
REGISTRÁCIOU DO SMART
INFO?
• Oznámenie o výpadkoch
elektriny, odpočtu vody,
plynu...
• Pozvánky na pripravované
udalosti a akcie v obci
• Zmeny otváracích hodín
pošty, obchodu, úradu...

• Termíny očkovania domácich zvierat
• Krátke a podstatné informácie z obce

Zimná údržba miestnych komunikácií
- upozornenie

Na základe Zmluvy o zriadení spoločného úradu – stavebného uzatvorenú v zmysle §20 a násl. Zákona č. 369/1990 Zb.
Z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komuv znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2020 došlo k vytvonikácií upozorňujeme občanov na dodržiavanie ustanovení
reniu nového spoločného obecného úradu – stavebného medzi
VZN č.4/2020, kde sa zakazuje vytvárať prekážky na plynulé
obcami Teplička nad Váhom, Mojš, Kotrčiná Lúčka, Gbeľany
čistenie komunikácií, najmä nevhodným parkovaním vozia Nededza so sídlom v Tepličke nad Váhom.
diel, pre ktoré nemôže byť údržba komunikácií vykonaná.
Ďakujeme za porozumenie.
ÚRADNÉ HODINY SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO
ÚRADU V TEPLIČKE NAD VÁHOM
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00

12.00 - 15.00
12.00 - 15.00
12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 13.00

Meno

Funkcia

Telefón
041/5982 128
041/5982 677

Ing. Janka Hesteriak

stavebný úrad

e-mail:

janka.hesteriak@teplickanadvahom.sk
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