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Z rozprávky
do rozprávky

Obecné slávnosti Naši futbalisti sú
2016
v prvej lige

Úsilie DHZ Gbeľany
prinieslo ďalšie úspechy

Obec spolu so združením
V tomto roku sa budú Futbalisti
ŠK
Gbe- Ani tento rok náš dobroeRko pripravili 26. júna pre konať obecné slávnosti ľany sa prebojovali do voľný hasičský zbor nezahádeti krásny program.
v sobotu - 20.8.2016.
1. DOXXBEET TRIEDY.
ľa. Cvičia, trénujú a zúčastňujú sa rôznych súťaží.
viac na str.
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Vážení občania,
chcem Vás informovať
o tom, čo sa nám podarilo
v obci zrealizovať a zároveň
Vám predstaviť úlohy, ktoré
nás ešte v tomto roku čakajú. Dokončili sme ďalšiu
časť chodníka pri hlavnej
ceste, (pokračovať budeme v nasledujúcom roku).
Na žiadosť našich občanov
sme zrekonštruovali studňu
„KADUB“, dali sme na ňu
vyrobiť aj prístrešok. SEVAK-u sme nechali urobiť
rozbor vody v tejto studni,
o ktorom výsledku sa dočítate v týchto novinách.
Pokračujeme na prácach
areálu športového ihriska

viac na str.

6-7

a pripravujeme stavebné
povolenie na rekonštrukciu
šatní futbalového klubu.
Čo nás čaká?
V telocvični základnej
školy nastala havarijná situácia v systéme vykurovania,
preto sme sa ihneď pustili
do rekonštrukcie a výmeny
vyhrievacích telies, následne
chceme zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení, na ktoré sme získali
peniaze z projektu „telocvične“. Počas prázdnin budeme
pokračovať v rekonštrukcií
ďalších tried. Zostávajú nám
ešte dve triedy na nasledujúci rok, čo znamená, že by
sme mali kompletne všetky

viac na str.

10

triedy v základnej škole obnovené.
V spolupráci so Slovenskou poštou pokračujeme
s prípravnými prácami na
výstavbu novej pošty. Naďalej intenzívne rokujeme o
spôsobe využitia priestoru
bývalého družstva s majiteľom firmy TECHNOALPIN.
Od firmy Žilina Invest sa
nám podarilo získať pozemky do vlastníctva obce (t. j.
pozemky od firmy Mobis
po ulicu M. R. Štefánika).
Následne
uskutočníme
stretnutie s našimi občanmi
o jej využití.
Čaká nás slávnostné odhalenie sochy sv. Mareka, ktorú

viac na str.
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zhotovil Mgr. art. Radovan
Martinček na námestí pred
kostolom, spojené s obecnými slávnosťami, na ktoré Vás
všetkých srdečne pozývam.
Na záver chcem poďakovať futbalovému klubu, hráčom a funkcionárom za reprezentáciu obce a postup
do prvej triedy oblastného
futbalu.
Je tu opäť leto. Čas prázdnin, dovoleniek a oddychu.
Ja Vám preto, milí spoluobčania, prajem, aby ste toto
obdobie prežili s úsmevom
na tvári a hlavne v zdraví.

Ing. Jozef Martinček
Starosta obce Gbeľany

Foto: Mgr. Milan Kosec
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Historické dokumenty Gbelian
Kultúrna komisia v spolupráci s obecným zastupiteľstvom usporiadali 12. a 13.
marca výstavu. Konala sa
v kultúrnom dome a jej cieľom bolo prezentovať historické predmety, ktoré pripomínajú históriu našej obce.
Z dôvodu konania akcie
pred Veľkou nocou sa s výstavou historických predmetov spojilo aj maľovanie
kraslíc. To si mohli občania
pozrieť hneď po jej otvorení. Neostalo len pri pozeraní. Tí, ktorí mali záujem, si
mohli maľovanie na kraslice
aj vyskúšať. K Veľkej noci
neodmysliteľne patria aj
korbáče, ktoré sa tu plietli.
A rovnako si pletenie korbáčov mohli vyskúšať aj návštevníci.

Oba dni, počas konania
výstavy, si každý návštevník
mohol pozrieť rôzne obrazy,
prelistovať kroniky, obzrieť
a zamyslieť sa nad využívaním rôzneho náradia, ktoré
používali naši predkovia. Či
už to bolo rôzne pracovné
náradie, či výbava domácností. Rôzne vázy, taniere,
misy, obrusy. Ale i rôzne oblečenie i topánky.
Výstava sa tešila veľkému úspechu a záujmu ľudí
starších i mladších ročníkov.
Veríme, že takáto i podobné
akcie budú pribúdať a rovnako budú pribúdať ich
návštevníci a nadšenci.

Text: Dominika Kágerová
Foto: Archív obce

v obci
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Z rozprávky do rozprávky
Oslavy dňa detí sa už tradične konali aj tento rok.
Obec spolu so združením
eRko pripravili 26. júna pre
deti krásny program.
Začal ráno detskou sv.
omšou, následne pokračoval
na ihrisku futbalovým zápasom. Po zápase čakal pri
kostole všetkých rozprávkový chodníček a množstvo
rozprávkových postavičiek –
Snehulienka a 7 trpaslíkov,
vodník, kocúr v čižmách,
Červená čiapočka či Zlatovláska.

z eRka. Takto náročný deň
nemohol ostať bez občerstvenia - deti si samé opekali špekáčiky.
V neposlednom rade nesmel chýbať maskot lev, s
ktorým sa deti mohli odfotiť
a uchovať si tak pamiatku
na tento krásny deň, ktorý
patril iba im.

Verím, že takýchto akcií
bude v našej obci pribúdať.
Kde sa budú ľudia stretávať,
deti budú tráviť viac času na
čerstvom vzduchu a budú
Deti mohli plniť rôzne sa vracať k obyčajne-neobyúlohy v súťažiach, za čo čajným detským hrám.
boli odmenené. Ich deň im
spestrilo aj maľovanie na Text: Dominika Kágerová
tvár a tance spolu s členmi
Foto: Archív obce
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„Život našej školy“
Vo vzornej a úspešnej
reprezentácii školy našimi žiakmi sme pokračovali
hneď od prvých dní v roku
2016. Pedagógovia i žiaci
sa pustili s veľkou chuťou
a elánom do ďalších nových
aktivít a súťaží.
Tradične sa vybraní žiaci
zúčastňujú mnohých matematických súťaží - GVOBOJ,
NÁBOJ JUNIOR, MAKS,
PYTAGORIÁDA, KLOKAN
2016. V týchto súťažiach
dosahujeme vždy pekné
výsledky a žiaci sa do nich
zapájajú s veľkou obľubou.
Cieľom súťaže v prednese slovenských povestí
Šaliansky Maťko je kultivovať jazykový prejav žiakov
a vzbudiť záujem malých
recitátorov o slovenskú históriu a krásu umeleckého
slova. Tohoročné obvodné
kolo sa uskutočnilo v Centre voľného času v Žiline za
účasti 51 súťažiacich. Našu
školu reprezentovali 2 žiaci:
Valentínka Žabková z 5. ročníka a Marek Stenchlák zo
7.B. Naši recitátori si počínali veľmi dobre, preukázali
dobré zvládnutie textu a výborné intonačné schopnos-

ti. Veľmi si ceníme 3.miesto
Mareka Stenchláka, ktoré
obsadil prednesom povesti
v kategórii žiakov 6. a 7.ročníka.
Vo februári sa 23 žiakov 8. ročníka zúčastnilo
lyžiarskeho výcviku v krásnom prostredí Skorušinských hôr pri obci Nižná
na Orave. Žiaci boli ubytovaní v Penzióne Uhliská,

bovo-rekreačnej činnosti.
Školské kola súťaže
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
sa zúčastnilo spolu 34
žiakov z 1. a 2. stupňa. Recitátori vystúpili s pútavými ukážkami, predviedli
peknú prácu s poetickým
slovom. Umiestniť sa však
mohli len tí najlepší, ktorí
postúpili do vyššieho kola

Vážení spoluobčania, milí žiaci,
v čase školských prázdnin a letných dovoleniek
vám v mene zamestnancov našej školy prajem
veľa slnka, oddychu, pohody
a príjemných zážitkov

ktorý sa nachádza priamo
pod svahom v lyžiarskom
stredisku. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť
žiakov základným zjazdovým pohybom na lyžiach,
prispieť k rozvoju pohybových schopností hlavne výbušno-silových, obratnosti,
vytrvalosti, osvojiť si špeciálne a všeobecné poznatky
o lyžovaní, vytvoriť citový
vzťah k lyžovaniu a k pohy-

!!!

súťaže. Vo vyššom kole súťaže našu školu reprezentovali Marcel Beňo, Šarlota
Vojtaššáková a Eliška Vajdová.
Aj tento školský rok sa
žiaci našej školy zapojili do
súťaže Project Competition
2016, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Oxford University Press. Súťaž je zameraná na tvorbu
projektov v anglickom ja-

zyku. Úlohou žiakov bolo
vytvoriť projekt na tému
„Heroes, Myths and Legends“. Do tvorby projektov sa zapojili žiaci 9.ročníka: Patrícia Škorvánková,
Natália Zajacová, Katarína
Koneková, Simona Múčková,
Samuel Bielik, Matej Múčka,
Daniel Paurík a Marko Bugala. Okrem tejto súťaže sa
naši žiaci zapojili do súťaží
Shakespars Day, Goetheho
pamätník a Spelling Bee.
Veľa športových zážitkov
si žiaci odniesli z účastí na
okresných kolách v malom
futbale, florbale, volejbale či
vybíjanej. Naši žiaci dosiahli
historický úspech v malom futbale starších žiakov
JEDNOTA CUP za účasti 14
družstiev žilinského okresu. Umiestnili sme sa na 1.
mieste. Zvíťazili sme nad
družstvami ZŠ sv. Gorazda,
ZŠ Divina, ZŠ Terchová a ZŠ
Hájik. Po víťaznom zápase
o postup na krajské kolo so
žiakmi Gymnázia Bytča sme
postúpili do Martina na
krajské kolo. Za účasti piatich škôl obsadili naši žiaci
po veľmi peknom výkone
štvrté miesto.

Život

v obci
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Deň matiek
,,Veľká pýcha tohto sveta je dielom matiek."
Maxim Gorkij

Tebe mamička
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,

Veľkú radosť nám neurobili len naši mladí zdravotníci z 1. stupňa, ktorí obsadili
krásne 3. miesto v Regionálnej súťaži mladých zdravotníkov, ale aj žiak 2. ročníka,
Marcel Beňo, ktorý získal
titul Majster stredného Slovenska v karate v kategórii
kummite do 22 kg.
Žiaci 9.A a 9.B triedy sa
zúčastnili celoslovenského
Testovania 9 – 2016. Žiaci
sa na testovanie z matematiky a slovenského jazyka
a literatúry pripravovali celý školský rok. Poctivá
a zodpovedná príprava žiakov sa prejavila vo výsledkoch testovania. Matematika- priemerná úspešnosť
v SR – národný priemer:
52,8%. Priemerná úspešnosť ZŠ Gbeľany: 71,1%. Slovenský jazyk a literatúra priemerná úspešnosť v SR
– národný priemer: 62,6%.
Priemerná úspešnosť ZŠ

Gbeľany: 68,8 %. Týmito krásnymi výsledkami sa
naša škola zaradila medzi
najúspešnejšie školy v okrese aj v kraji!
V rámci projektu Škola
priateľská k deťom sme sa
zapojili do verejnej zbierky
Týždeň modrého gombíka.
Do tejto zbierky sa zapojili
žiaci aj pedagógovia našej
školy. Vyzbieraná suma 51,40 eur- bola použitá na
pomoc deťom v Mauritánii.
Všetky naše aktivity a
„život na škole“ je možné
podrobne sledovať na našej
webovej stránke zsgbelany.
edupage.org. alebo prečítaním si nášho školského
časopisu Za školskými lavicami.

Mgr. Juraj Repáň
riaditeľ ZŠ Gbeľany
Text: Juraj Repáň
Foto: Archív ZŠ

ľanoch pripravili pre prítomné mamičky pekný
program, v ktorom nechýbali básničky, spev a tanec.
Vďaka patrí okrem samotných účastníkov programu
aj pani učiteľkám za ich trna Tvojej tvári, na dlaniach, pezlivosť pri jeho príprave.
Význam materstva a úctu
čo zrobené sú celé,
všetkým matkám zdôraznech táto malá básnička,
nil starosta obce vo svojom
tlmočí vďaky tisíceré.
príhovore. O zábavu a príjemnú hudbu sa postarala
Dňa 8. mája si staros- skupina AT Band v zastúta obce Gbeľany spoločne pení dvoch spevákov, ktorí
s poslancami obecného za- okrem známych ľudových
stupiteľstva v Gbeľanoch piesní „osviežili“ atmosféru
uctili všetky matky pri prí- vtipmi a humornými príholežitosti oslavy Dňa matiek. dami.
V spolupráci so šikovnými
Text a foto:
žiakmi zo Základnej školy
Martina Ševčíková
v Gbeľanoch a detičkami
z Materskej školy v Gbe-
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Obecné slávnosti 2016
V tomto roku, podobne
ako v prechádzajúcich, sa
budú konať obecné slávnosti, ktoré pripadli na sobotu - 20. 08. 2016. Tešiť sa
môžete na bohatý kultúrny
program. Tento sa začne vystúpením detí z materskej
školy a členov hnutia eRko
Gbeľany. Ďalej Vás svojim tancom pobaví tanečná
country skupina COLORADO, ktorej kroky a štýly
majú svoju históriu ešte na
„divokom západe“. Na svoje si prídu aj milovníci folklóru, o čo sa postarajú FS
Dúha z Krasňan a FS Drevár z Krásna nad Kysucou.
Mladšie ročníky určite poteší vystúpenie účastníka
prvej série speváckej šou

Slovensko hľadá Superstar.
Po programe bude nasledovať tanečná zábava sprevádzaná skupinou BONITA,
ktorej repertoár má veľmi
široký záber od pop music
cez rock, repete od slovenských, českých a zahraničných interpretov až po
krásne slovenské a české ľudovky a orchestrálne skladby zahrané saxofonistom a
trombonistom.
Okrem
spomínaného
programu tohto, pre obec
slávnostného dňa, bude
tento ročník niečím výnimočný. Po svätej omši bude
na námestí pred kostolom
slávnostným ceremoniálom
,,uvedená do života obce“
socha Svätého Mareka – ako

hmotná podobizeň patróna
našej obce.
Kto je vlastne sv. Marek?
Svätý Marek je (okrem
toho, že je patrónom našej
obce) aj patrónom stavbárov, murárov, sklenárov,
košikárov, notárov, pisárov;
ochranca pred búrkou, krupobitím, patrón dobrého
počasia a dobrej úrody.
Sv. Marek je autorom
druhého evanjelia. Napriek
jeho latinskému menu bol
podľa historikov pôvodom
Žid, synovec sv. apoštola
Petra. Pravdepodobne nepatril medzi učeníkov Ježiša Krista, nakoľko v tých
časoch bol ešte mladíkom.
Spolu so svojou matkou Máriou boli v prvej Cirkvi známi a vážení. Ich dom v Jeruzaleme mal byť miestom
stretávania pre Ježiša a jeho
apoštolov a neskôr pre kresťanov.
Po Turícach Marek hlásal evanjelium spolu s Barnabášom a Pavlom. Z tejto prvej misijnej cesty sv.
Pavla sa však predčasne
vrátil do Jeruzalema, a potom sprevádzal Barnabáša
na ostrov Cyprus. Neskôr
pôsobil v Ríme spolu so sv.
Petrom a Pavlom, kde pravdepodobne pred rokom 60
napísal svoje evanjelium.
Podľa mnohých starokresťanských spisov išiel Marek
neskôr hlásať evanjelium
do Egypta a v Alexandrii
založil cirkevnú obec, kde
sa stal biskupom. Jeho smrť
bola mučenícka – raz ráno
ho pohania prekvapili pri
bohoslužbách, uviazali mu

povraz okolo hrdla a vláčili ho ulicami mesta, kým
nezomrel. Dokonca chceli
zneuctiť aj jeho telo a spáliť
ho, ale zabránila im v tom
prudká búrka, ktorá na
chvíľu zastrašila jeho katov.
Tento okamih využili statoční kresťania, aby jeho telo
ukryli a neskôr pochovali v
dedine Bucoli pri Alexandrii v jemu zasvätenom kostole. Existujú nepotvrdené
informácie, že v roku 828
po vpáde mohamedánov do
Egypta preniesli dvaja benátski kupci jeho pozostatky do Benátok, čo však nie je
zaručene isté. Napriek tomu
je v Benátkach úcta k nemu
veľmi živá. V rokoch 1063 1094 tam postavili známu
baziliku, ktorá je zasvätená
práve sv. Markovi a rôzne podobizne tohto svätca
zdobia takmer celé Benátky.
Svätý Marek je tiež súčasťou erbu obce Gbeľany. Pri
jeho tvorbe sa vychádzalo z
pečate, ktorej vznik sa datuje do roku 1720, čo dokazuje historickú spojitosť tejto
svätej postavy s obcou Gbeľany. Na uvedenej pečati sv.
Marek drží v rukách pero a
knihu, pri nohách vpravo je
ležiaci lev. Táto jeho podobizeň sa stala základom erbu
obce. Z tohto pohľadu bude
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Obnova cyklotrasy

mať toto umelecké dielo
v podobe sochy sv. Mareka
pre obec hlbší význam. Nejde len o sochu skrášľujúcu
námestie pred kostolom, ide
o zhmotnenie jedného zo
symbolov našej obce, ktorého pôvod je možné hľadať v
jej ďalekej histórii.
Socha bude stvárňovať
sv. Mareka s jeho najznámejším atribútom – levom,
kráľom púšte. Je to odkaz na
to, že Markovo evanjelium

začína kázaním svätého Jána
Krstiteľa na púšti so slovami: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!“
Vytvorenie sochy sv. Mareka
bola náročná práca, nielen
na čas, ale aj trpezlivosť.
Preto právom patrí ocenenie a poďakovanie jej autorovi Mgr. art. Radovanovi
Martinčekovi.

Text: Martina Ševčíková
Zdroj: Internet

Obec Gbeľany vďaka svojmu členstvu v Oblastnej organizácii cestovného ruchu
mohla poskytnúť finančné
prostriedky na obnovu časti cyklotrasy vedúcej v časti
Laziská smerom ku sedlu
Žiarce, odkiaľ sa dá ďalej pokračovať smerom do
Gbelian po asfaltovej ceste

alebo do Lysice. Časť úseku
tejto cyklotrasy bola len ťažko priechodná po predchádzajúcich ťažbách a vývozoch dreva, ktoré sa v okolí
nedávno uskutočnili. Tomu
je však dnes inak.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: Archív obce
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Základná organizácia jednoty dôchodcov
Základná
organizácia
bola založená 15. septembra 2001 – a tak tento rok
oslávi svoje 15 výročie. Zakladateľkou
organizácie
bola pani Božena Kopasová,

kde sme sa zdržali hodinu. Krásny deň plný zážitkov sme ukončili kúpaním
v Turčianskych Tepliciach.
Výletu sa zúčastnilo 30 členov a všetci boli spokojní.

ktorá bola zároveň aj predsedníčkou. V svojich začiatkoch mala organizácia 27.
členov.
Od tých čias sa na predsedníckom poste vystriedalo viacero členov. Po pani
Kopasovej prevzal „žezlo“
pán Ján Ďurnek, po ňom
pani Božena Samcová a následne Ing. Jozef Kysela.
V tomto roku som sa s radosťou ujala predsedníckej
funkcie ja, Marta Mičeková.
Naša organizácia má aktuálne 70. členov. Výbor
ZO JDS pre svojich členov
organizuje rôzne aktivity.
Jednou z nich bol aj výlet
autobusom, ktorý sa uskutočnil 15. júna. Cieľom tohto
jednodňového zájazdu bola
Banská Štiavnica. Programom bola prehliadka mesta spolu so sprievodcom,
ktorý nám urobil výklad
o významných kultúrnych
pamiatkach. Po prehliadke
mesta sme pokračovali návštevou zámku Svätý Anton,

Druhým výletom v tomto
roku bola návšteva Manínskej Tiesňavy. Tejto akcie sa
29. júna zúčastnilo sedem
členov.
Členovia majú na zozname aktivít tohto roka
okrem výletov aj výpomoc
obci. Tou bolo aj upratovanie a výzdoba kostola počas
Veľkej noci. V apríli sme na
požiadanie starostu obce
upratovali a čistili námestie
pred kostolom, ktoré máme
naplánované aj na jeseň
v októbri. Taktiež máme
v harmonograme upratovanie a výzdobu kostola pred
Vianocami. Ďalej sa naši
členovia starajú o okolie
cintorína.
V pláne máme ďalej
návštevu Košíc, Trnavy či
Kežmarku. Všetky výlety
chceme absolvovať vlakom.
V mesiaci júl tiež pripravujeme pre našich členov
posedenie pri guláši a následne v decembri predvianočné stretnutie členov

ZO JDS Gbeľany. Touto krásy Slovenska a zároveň
cestou Vás, členov, srdečne sa podieľať na zveľaďovaní
pozývam. A zároveň pozý- obce, aby sa k nám pripojili.
vam občanov, ktorí majú
záujem zúčastňovať sa spo- TEXT: Marta Mičeková
FOTO: archív obce
lu s nami výletov a vidieť

Obnova potoka pokračuje
V našej obci sa v posledných rokoch rekonštruuje
skutočne všetko. Taktiež sa
robia rôzne bezpečnostné
opatrenia, napríklad ako
je to aj v prípade potoka
v hornej časti obce.
Začali ho obnovovať už
v minulých rokoch a tento
rok sa v tom pokračuje. Pre-

hlbuje a rozširuje sa, spevňujú sa brehy a je osádzané
aj nové zábradlie. Táto rekonštrukcia však stále nie je
posledná. Obec má v pláne
v obnove potoka pokračovať
aj v budúcnosti.

Text a foto:
Dominika Kágerová

Šport / Rekonštrukcie

Po novom o kúsok ďalej
Chodník popri hlavnej
ceste, na ktorom sa opravy
začali už minulý rok, pokračujú. Opäť sa dá prejsť
bezpečnejšie a pohodlnejšie
o niekoľko pár metrov ďalej.
Dôsledkom rekonštrukcie
však musel byť odstránený
ďalší strom, ktorý tu stál

od nepamäti. Dôvodom na
odstránenie bol aj jeho zlý
zdravotný stav, a tak sa prvoradou stala bezpečnosť
občanov i áut, ktoré týmto
miestom prechádzajú.

Text a Foto:
Dominika Kágerová

„KADUB“ opäť potečie
Na konci našej obce sa nachádza studňa, ktorá bola
prvou v Gbeľanoch. Veľa občanov o tomto mieste možno
ani nevie, prípadne zabudli.
Tento rok sa Kadub, ako sa
studňa nazýva, dočkala svojho opätovného spustenia.
Obnovila sa platňa a tiež
bola vyrobená drevená konštrukcia, ktorá má estetickú, ale aj ochrannú funkciu.
„Gbeľanská voda“ bude prístupná všetkým občanom.
Obec myslela aj na bezpečnosť, preto dala SEVAK-u

skontrolovať kvalitu vody.
Výsledok je taký, že hoci je
voda zdravotne nezávadná,
podľa normy STN 75 7111
ju nie je možné kategorizovať ako pitnú, prečo bola aj
studňa označená nápisom
úžitková voda. Dôvodom je
nestály odber vody a z toho
vyplývajúca jej nepravidelná
cirkulácia, čo sa vo výsledkoch testu vody prejavilo
nadlimitnou hodnotou mikroorganizmov.

Text: Dominika Kágerová
Foto: Martina Ševčíková
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„Poďme domov“ sa chystá na Gerlach
Na Slovensku nájdeme
nedotknutú prírodu ako
skoro nikde v Európe. Vďaka
hustej sieti značených turistických chodníkov sa však
nestratíte. Či sa chystáte
na túru hlbokými dolinami
okolo zurčiacich vodopádov, výstup po majestátnom
hrebeni na tatranský štít
alebo nenáročnú vychádzku náučným chodníkom.
Tú svoju trasu určite nájdete. Členovia TOPD našli
tých svojich trás od začiatku
roka niekoľko. V mesiacoch
január až júl boli zrealizované výstupy na neďaleký
Veľký Javorník a Inovec, vo
vzdialenejších kútoch našej
krajiny sme „vystúpili“ na
Šimonku, Zlatý stôl, Poľanu, Fabovu hoľu, Krakovu
hoľu a Sivý vrch. Do konca
kalendárneho roka nás ešte
čakajú výstupy na Vihorlat,
Kremenec, Javorie. Ale najväčšou odmenou pre členov
oddielu bude určite októb-

rový výstup na Gerlachovský štít!
V spolupráci s obecným úradom pripravujeme
v priebehu leta poznávací
náučný chodník, ktorý bude
viesť intravilánom a extravilánom našej obce. Chodník
sa bude skladať z viacerých
náučných tabúľ, ktoré budú
informovať o zaujímavostiach a pamiatkach v našej
obci, ako aj v jej blízkosti.
Slávnostné otvorenie chodníka je plánované na jeseň
2016.
S narastajúcim počtom
výstupov narastá aj počet našich členov. To ale neznamená, že medzi nami radi neprivítame aj členov nových.
O všetkých výstupoch vás
včas informujeme prostredníctvom obecnej úradnej tabule alebo na webovej stránke
www.podmedomov.webnode.sk

Text: Mgr. Juraj Repáň
Foto: Archív TOPD
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Šport

Naši futbalisti sú v prvej lige
Futbalisti ŠK Gbeľany sa
prebojovali do 1. DOXXBEET TRIEDY. Rozhodujúci
bol predposledný zápas
s FK Hliník s výsledkom 1:0,

ktorý ich posunul o triedu
vyššie. Posledným zápasom
svoje právo na postup len
potvrdili, keď TJ Hvozdnica zdolali 5:2. Z celkového

Stolnotenisový turnaj
Obecný úrad v Gbeľanoch
spolu so Základnou školou
v Gbeľanoch usporiadali 12.
marca turnaj v stolnom tenise. Prví obsadili hráčske
plochy žiaci druhého stupňa
zo základnej školy. Následne
po ich súbojoch a vyhodno-

tení sa proti sebe postavili
dospelí muži a ženy. Na záver boli vyhodnotení aj oni.
Víťazi získali medaily aj vecné ceny.

Text: Dominika Kágerová
Foto: Archív obce

poštu 24 zápasov, z kto- v tabuľke 2. DOXXBEET
rých bolo 16 víťazných, 4 TRIEDY.
remízy a rovnako 4 prehry,
získali 52 bodov. S týmto Text: Dominika Kágerová
číslom im patrí prvenstvo Foto: Ľubomír Rendár

Šport
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Úsilie DHZ Gbeľany prinieslo ďalšie úspechy
Ako po iné roky, tak ani
tento rok náš dobrovoľný
hasičský zbor nezaháľa. Cvičia, trénujú na ihrisku a zúčastňujú sa rôznych súťaží.
Jednou z nich bola aj účasť
skupiny dospelých mužov na
súťaži v Krasňanoch. Hoci
potrénovali a nádeje vkladali aj do vylepšenej techniky,
konkurencia tak isto nespí.
Vo finálnom rezultáte obsadili priečku v strednej časti
rebríčka z celkového počtu
19 súťažiacich družstiev.
Mladí hasiči a hasičky
sa 21. mája zúčastnili na
súťaži v Zbyňove, kde sa
konalo Letné kolo hry Plameň. To bolo z pohľadu
výsledkov veľmi úspešné.
Obzvlášť pre dievčenské
družstvo, ktoré v kategórii
požiarneho útoku, s vodou
s časom 20,17, sekúnd ukoristilo obdivuhodné prvenstvo. K tomu pridali ešte

jednu stupienkovú cenu,
konkrétne 3. miesto v kategórii štafetových behov.
Chlapčenskému tímu sa
síce nepodarilo dosiahnuť
na medailové priečky, ale
v rámci štafetových behov
skončili na peknom 5. mieste a v požiarnom útoku
s vodou na 7. mieste.
Mesiac na to, konkrétne 3.
júla, sa vybrali mladé hasičky zopakovať si svoje schopnosti do Lodna. Na medailu
to nakoniec síce nebolo, ale
okrem 4. miesta si odniesli
množstvo nových skúseností a spoločných zážitkov.
DHZ Gbeľany je organizácia, ktorá spája dokopy
starších, strednú generáciu, ale aj mladých občanov. A to je dôkaz toho, že
naša dedina stále žije. Mladí
hasiči trénujú a učia sa od
a pod dozorom starších. Tí

sú zas na oplátku ochotní
organizovať a podporovať
účasť mužských, dievčenských či chlapčenských
mančaftov na rôznorodých
súťažiach. Súťaže, tréningy
a ceny však nie sú všetko.
Najdôležitejším aspektom
tejto spolupráce je dokázať,
že organizácia je prospešná
pre všetkých, ako členov aj
nečlenov, nielen pri zásahoch a riešeniach problémov v obci. Vytvárajú aktivity, v ktorých sa stretávajú

mladšie a staršie generácie,
trávia spolu čas na čerstvom
vzduchu a vytvárajú nové
zážitky. A v neposlednom
rade prispievajú k prezentovaniu našej obce a jej života,
nielen v našom regióne, ale
často aj za jeho hranicami.
Pokiaľ chcete byť súčasťou
života dobrovoľných hasičov
alebo sledovať aktivitu DHZ
Gbeľany na internete, pridajte sa k ich komunite na
facebooku - Hasiči Gbeľany.

TEXT: redakcia
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Pri príležitosti krásneho životného jubilea našich spoluobčanov
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej
čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz.
Vaše okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní.
Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou,
získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko
čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a
budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste
ho žili pre ostatných.
Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania Vám praje
obec Gbeľany.

Juraj Franek
Štefánia Kyselová
Jozef Tichý
Paulína Meriadová

Gbeľanské slávnosti
20. august 2016
- Vystúpenie žiakov materskej a základnej školy
- Odhalenie a vysvätenie sochy sv. Marka
- Vystúpenie folklórneho súboru
- Ľudová zábava
+ PREKVAPENIE
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