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Storm Ranč
Gbeľany
Nové možnosti využitia
Vášho voľného času
alebo návrat k prírode.
viac na str.

6-7

, pán Úspechy hasičov
Chateau Gbeľany Na slovíčko
starosta
Nahliadnite do
interiéru kaštieľa.

Viac na str. 8 - 9

O budúcich plánoch
v Gbeľanoch hovorí
pán starosta.
Viac na str. 10-11

Nová generácia
dobrovoľných hasičov
a jej úspechy.
viac na str.

6-7

Vážení spoluobčania,
čas neúprosne beží a už
stojíme na konci roka 2015,
kedy bilancujeme úspechy
či neúspechy dosiahnuté
za toto obdobie. Môžem
s hrdosťou konštatovať, že
všetky naplánované úlohy

sa nám podarilo úspešne
splniť. Ďakujem všetkým,
ktorí svojou prácou pomohli obci a organizáciam
za vzornú reprezentáciu
našej obce.

Milí spoluobčania, pra- mi obyvateľmi našej obce.
jem Vám krásne a veselé K tomu všetkému Vám žeVianoce, do Nového roka lám pevné zdravie.
veľa síl, entuziazmu. Spoločne vytvárajme pohodu
Ing. Jozef Martinček
v rodinách, v susedských starosta obce Gbeľany
vzťahov a medzi všetký-

Foto: Zuzana Mihová

2 - GBEĽANSKÉ NOVINY

Život

Obsah

Zo života našej školy

Vážení spoluobčania

1

Editoriál

2

Zo života našej školy

2

Slniečka, motýliky a včielky v škole

4

Materská škola Gbeľany

4

Storm ranč Gbeľany

6

CHATEAU GBEĽANY

8

Hudba hrala do rána...

9

Na slovíčko, pán starosta...

10

Nová generácia dobrovoľných hasičov! A jej úspechy. 12
Turistický oddiel „Poďme domov“ Gbeľany

13

Kaplnka – mauzoléum Nyáryovcov

14

Rozšírenie mosta

14

Protipovodňové opatrenia alebo regulácia potoka...

14

Vpravo? Vľavo? Stáť či ísť?

15

Pošta Gbeľany

15

Územný plán obce (ÚPN – O) Gbeľany.

16

Editoriál
Ani sme sa nenazdali a ten čas je tu opäť. Ten
čas, kedy sa obchody naplnia tovarom, námestia
zdobia stromčeky a stánky
s punčom, pri ktorých sa
stretávajú kamaráti, priatelia či rodina. V domovoch
rozvoniavajú
medovníky
a vianočné pečivo. Áno, Vianoce nám klopú na dvere.
Tie sviatky radosti a pokoja.
Čas, kedy zhodnotíme celý
uplynulý rok a premýšľame,
čo nás čaká v tom budúcom.
Spolu s redakciou našich – Vašich Gbeľanských
novín, Vám prajeme, aby
bolo toto obdobie pokojné.
Vychutnajte si, že je rodina
opäť, aspoň na tých pár dní,

v obci

spolu.
Do budúceho roku Vám
prajeme zdravie, pretože
keď máme to, všetko ostatné je akési ľahšie. Šťastie,
vďaka ktorému je život krajší a v neposlednom rade
lásku, lebo tá je motorom
našich životov. V budúcom
roku 2016 nech sa Vám splnia všetky tajné sny a túžby.

Krásne Vianoce
a šťastný Nový rok
2016!
Dominika Kágerová
šéfredaktorka

Dňa 2.septembra sa opäť
otvorili brány Gbeľanskej
základnej školy. Okrem starších žiakov sme privítali aj
nových žiačikov - prváčikov.
Celkový počet žiakov navštevujúcich našu školu na začiatku tohto školského roku
bol 225, rozdelených do 5
tried na 1. stupni a 7 tried na
2. stupni. Aj v tomto školskom roku sa žiaci i pedagógovia našej školy zapájajú
do rôznych aktivít a projektov. Naša škola je už druhý
rok zapojená do celosvetového projektu „Zelená škola“. V rámci tohto projektu
sme v spolupráci so Školou
ochrany prírody vo Varíne,
pripravili pre žiakov interaktívne prednášky s názvom
„Nebuď separé - separuj“.
Pracovníci Školy ochrany
prírody vysvetlili žiakom
základné pravidlá triedenia
odpadu. Poukázali na nevyhnutnosť minimalizácie
odpadov, spôsoby likvidácie
a v neposlednom rade na
dopad znečistenia na organizmy. Cieľom tejto akcie
bolo pripomenúť žiakom,
že aj oni nesú zodpovednosť
za túto Zem a aj oni môžu

v nemalej miere pomôcť pri
jej ochrane.
V rámci projektu Škola
priateľská deťom pokračujeme v ďalšom plnení úloh.
Po splnení úloh vytvorenia
školského parlamentu a školského časopisu sme vytvorili
školskú žiacku knižnicu, členovia školského parlamentu
zložili svoj slávnostný poslanecký sľub. Žiaci 1. ročníka
boli slávnostne imatrikulovaní a zložením imatrikulačného sľubu sa stali riadnymi
žiakmi našej školy.
Žiaci 2. a 3.ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku.
Cieľom výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť
plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť
už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Všetky finančné
náklady spojené s výcvikom
boli hradené z rozpočtov
obcí a Rady rodičov.
Aj tento školský rok sa
žiaci našej školy zapojili do
celoslovenského
projektu
„Záložka do knihy spája školy“. Vytvorili veľa pekných
a nápaditých záložiek rôznych tvarov a veľkostí, ktoré
sme poslali partnerskej ško-

Život
le. Naša škola sa pripojila ku
školám, ktoré pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočňujú
najrôznejšie podujatia a aktivity. Na našej škole sa realizovali súbežne dve aktivity
s názvami: Sme vzorom pre
mladších a Čítame si navzájom. Účasťou žiakov v súťaži IBobor chceme iniciovať
v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom
a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri
učení sa. V priebehu týchto
pár mesiacov sa zapojili ešte
do mnohých aktivít: matematické súťaže MAX, GVOBOJ,
NÁBOJ, Pytagoriáda, aktivity
Zber papiera, Jeseň - pani
bohatá, Deň srdca, Beseda
s príslušníčkou Hasičského
zboru v Žiline, Deň otvorených dverí, dejepisná exkurzia Po stopách M.R. Štefánika, súťaž v anglickom jazyku

v obci
Spelling Bee, športové aktivity Beh zdravia, futbalový turnaj Coca Cola Cup, OXDOG
Florbal Cup, Beh nádeje 2015.
V rámci zapojenia sa do projektu Digiškola získala škola
digitálnu techniku (interaktívnu tabuľu a tabletovú
učebňu). Ako súčasť projektu
sa škola zaviazala vytvoriť didaktický materiál s využitím
tabletov. Žiaci a pedagógovia
vytvorili video s názvom - Od
minulosti k dnešku. Všetky
naše nové úspechy, aktivity,
novinky si môžete pozrieť
na našej webovej stránke:
zsgbelany.edupage.org.
V decembri začíname
s prípravami na Vianočnú
akadémiu a Vianočnú burzu,
žiaci sa môžu tešiť aj na vianočnú súťaž v skoku do výšky Gbeľanská laťka, vianočný
turnaj žiakov vo florbale, žiačok vo volejbale a na mnoho ďalších vecí. Od januára
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budú k žiakom k dispozície
nové školské šatne, v prípade
záujmu žiakov začne na našej
škole detský folklórny súbor
Gbeľanček.
Rok 2015 sa chýli ku koncu.
Chcem poďakovať v mene
zamestnancov a žiakov školy
všetkým, ktorí prispeli k zlepšeniu výchovno – vzdelávacích podmienok na škole.

Milí spoluobčania, dovoľte mi zaželať Vám pokojné
prežitie Vianočných sviatkov,
v roku 2016 pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných
úspechov!

Mgr. Juraj Repáň, riaditeľ
školy
text: Juraj Repáň, foto:
archív ZŠ a DK

Video „Od minulosti k dnešku“ je možné pozrieť na adrese:
https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/N1IxvanwWYhfjx7

4 - GBEĽANSKÉ NOVINY

Život

v obci

Slniečka, motýliky a včielky v škole
Materská škola Gbeľany
V materskej škole podporujeme osobnostný rozvoj
detí v sociálno-emocionálenej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej
oblasti. Taktiež rozvíjame
schopnosti a zručnosti detí.
Vytvárame
predpoklady
na ďalšie vzdelávanie detí,
pripravujeme ich na život
v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitostami detí.
Od septembra 2015 má
Materská škola Gbeľany
tri triedy. Na školský rok
2015/2016 sa prijímali iba
deti z obce Gbeľany. Deti
sú rozdelené do tried podľa
veku.
1.trieda – slniečka

2.trieda - motýliky
3.trieda – včielky.
Šesťčlenný pedagogický
kolektív sa rozrástol o tri
nové mladé učiteľky.
Do materskej školy sa
prijímajú deti na základe
žiadosti aj počas školské-

Výchovno-vzdelávaciu prácu uskutočňujeme
v zmysle Školského vzdelávacieho programu pod názvom Krôčiky poznávania,
ktorý podporuje celostný
rozvoj dieťaťa.
Keďže úlohou školy nie je

Nemôžeme však opomenút rodičov našich detí,
ktorí nám pomáhajú sponzorstvom
i rôznou pomocou pre materskú školu.

ho roka, pokiaľ to dovoľuje
kapacita materskej školy.
Poskytujeme celodennú starostlivosť vo veku od 2 rokov 8 mesiacov do 6 rokov
a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

iba vzdelávať, rozširujeme
pole pôsobnosti našej práce o emocionálnu výchovu.
Dnes vidíme veľké rozdiely
vo výchove detí, v postojoch
rodičov a v rebríčku životných hodnôt. Všetko sa od-

ráža na správaní detí, čoraz
viac sa narúšajú medziľudské vzťahy, je vačší výskyt
detí s hyperaktívnym chovaním, s poruchami správania,
egocentrizmom a zhoršeným telesným a duševným
zdravím.
Vytýčili sme si preto úlohy pri plnení alternatívnych
cieľov v prosociálnej výchove, v zdravom životnom
štýle a enviromentálnej výchove, ktoré sa navzájom
prelínajú. Vzhľadom k podmienkam školy využívame
okolie, prírodu, ktoré nám
poskytujú veľa možností
k zážitkovému učeniu. Veľmi sa tešíme aj z telocvične, v ktorej deti s radosťou

Život
cvičia a využívajú moderné
telovýchovné náradie a náčinie.
V krúžkovej činnosti ako
sú: tanečný krúžok,výtvarný
krúžok, pracovno-výtvarný
krúžok, environmentálny
krúžok a literárny krúžok
sa rozvíja záujem a tvorivosť detí. Jediný záujmový
krúžok, ktorý je platený, je
krúžok pohybovej výchovy,
ktorý vedie p. uč. z CVC
v Žiline. V jarnom období budú mať deti možnosť
navštevovať predplaveckú
výchovu.
Na realizáciu všetkých aktivít majú deti, pedagogický
aj prevádzkový personál, vytvorené vhodné prostredie
a materiálové zabezpečenie. Prostredie školy vytvára
vhodné podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa. Celý
personál MŠ vytvára priaznivú sociálno-emocionálnu
atmosféru, cieľavedome vytvára podnetné prostredie
pre spontánne i zámerné
učenie. Materiálne a technické vybavenie sa pravidelne obnovuje a dopĺňa v spolupráci s obecným úradom
Gbeľany, za čo ďakujeme.
Nemôžeme však opomenút rodičov našich detí, ktorí nám pomáhajú sponzor-

v obci
stvom i rôznou pomocou
pre materskú školu.
V prvom polroku školského roka sme s deťmi aktívne využívali poznatky, ktoré
nám ponúka príroda. Deti
pracovali s prírodninami,
ktoré zbierali na jesenných
vychádzkách.
Predškoláci vystúpili s programom
„Úcta k starším“, ale aj ostatné deti si uctili svojich
starých rodičov malou pozornosťou, ktorú si v materskej škole vytvorili.
V novembri sme mali
v škole rôzne akcie: tvorivé dielne s rodičmi, práca
a tvorba s jesenným materiálom a navštívili nás bábkari s dvomi predstaveniami.
Začiatkom decembra nás
navštívil Mikuláš s darčekmi. K vianočným sviatkom
si spolu s rodičmi vyzdobíme vianočné medovníky
a kalendárny rok ukončíme
slávnostnými vianočnými
besiedkami s programom
a pohostením pre deti a rodičov.

Marta Chládecká
Riaditeľka MŠ Gbeľany
text: Marta Chládecká
foto: archív MŠ
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Storm ranč Gbeľany
„Našli sme vlastnú
cestu, ktorou sa chceme uberať, oslobodené
od všetkých obmedzení,
chopili sme sa príležitosti a začali bojovať“.
„Veríme, že tento boj bude
zároveň naším úspechom.
Chceme rozdávať radosť
a túžbu po konskej duši
všetkým, ktorí o to stoja.
Je málo miest, kde človek
nájde pokoj, pokoj v spoločnosti koní, v spoločnosti
ľudí, ktorí sa im snažia porozumieť. Pokoj a radosť,
ktorú my "koniari" nájdeme
na konskom chrbte a v prítomnosti tohto vznešeného
stvorenia. Rozhodli sme sa
takéto miesto spoločnými
silami vytvoriť.
V malebnej obci Gbeľany

sme našli priestory, ktoré
vyhovovali naším predstavám. Avšak realita a predstavy boli neporovnateľné.
S pomocou dobrých ľudí
a kamarátov sa nám za
krátky čas podarilo vybudovať priestory pre naších
zverencov. Pevne veríme,
že náš sen sa bude pomaly,
ale isto, približovať ku skutočnosti. Dúfame, že vďaka
tomuto ranču budeme plniť
sny všetkým, nielen zanieteným deťom, dospelým, ale
aj deťom, ktorým pomáha
rehabilitačné a liečebné pôsobenie koňa (hypoterapia).
Toto je náš najdôležitejší
zámer, ktorému sa chceme
naplno venovať.

Začiatky boli veľmi ťažké,
ale naša vôľa nás posúva
ďalej. Pevne veríme, že v našom okolí sa nachádzajú
chápaví a tolerantní ľudia,
ktorí nás budú v tomto snažení podporovať – a spoločne tak vybudujeme miesto,
ktoré bude pre všetkých.

„Jazdecký šport nie je šport, je to umenie. Pretože je to práca s ušlachtilým zvieraťom, ktorá
formuje aj osobnosť človeka“.

zničené okolie. Ja som videla
potenciál a čaro tohto miesta. Vtedy som sa rozhodla.
Vyšlo to a dnes by som nemenila.
Čo sa Vám teda podarilo
zatiaľ zrekonštruovať a vybudovať?
Stajňa, v ktorej máme
teraz naše zvieratá, je bývalý kravín. Snažíme sa
z nefunkčných priestorov
urobiť plne využiteľné
a funkčné. Išlo to postupne, stále nie je všetko hotové,
ale pracujeme na tom ďalej.
Dostavali sa nové boxy, kvôli
záujmu o ustajnenie. Máme
priestory pre 13 koní, ktoré
sú momentálne 100% využité. Ďalej sme si vybudovali
klubovňu a dorába sa sedlovňa, aby sa tu majitelia
koní cítili príjemne.

Držte nám palce!“ – týmito slovami, ktoré boli napísané ako úvod k stránke na
internete, sa začala písať
história ranča v Gbeľanoch.
Zaujímalo nás, kam sa ranč
posunul po roku, čo majú
nové, koľko koní je aktuálne
na ranči, ale taktiež to, aké
ďalšie plány majú do budúcna. Viac nám prezradila
milá a sympatická členka Za aký čas sa Vám toto
a majiteľka niekoľkých koní všetko podarilo?
– Barbora Chmelová.
Do Gbelian sme sa „presťahovali“ pred 1,5 rokom
z Koňhory. Od tej doby nePrečo Gbeľany?
Hľadala som vhodné ustále na niečom pracujepriestory pre naplnenie me. A veľkú zásluhu na tom
mojich snov. A práve tu ma majú aj ľudia, ktorí nám
oslovilo staré družstvo. Iní chodia pomáhať. Touto cesby videli poškodené budovy, tou ich pozdravujem a ďa-
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ľudia boli viac času v prírode, čerpali silu a energiu,
ktorá z koní prúdi. Už teraz
k nám chodia malé deti, ktoré dokázali opustiť pohodlie
pri počítačoch, televízoroch.
Toto nás veľmi teší, lebo aj
to je naším zámerom. Vrátiť
ľudí späť do prírody. Taktiež
to, že sa tu zoznámia s inými ľudmi, porozprávajú,
spoločne zabavia. Jednoducho – vrátiť ľudí do reálneho života a spoločnosti.

jabĺčka, mrvku či suchý
chlieb. Dôležité je ale dodať,
aby ste to odovzdali nám.
Nekŕmte kone ničím, čo prinesiete. Možno si myslieť, že
je to pre ne dobré. Ale opak,
skôr im tým môžete ublížiť.
Oni majú svoje kŕmne dávky,
ktoré musíme dodržiavať.
Zároveň, ak by ste mali
záujem o konské hnojivo,
pokojne si príďte vziať :-)

Storm Ranč Gbeľany je aj
na facebooku. Pridajte sa.
Možno sa nájdu ľudia, V prípade akýchkoľvek
ktorí by chceli pomôcť aj otázok môžte kontaktovať:
materiálne. Ako, prípadne Barbora Chmelová – 0944
čím, môžu?
344 331
Pokiaľ by ste chceli pomôcť aj takýmto spôsobom,
text a foto:
môžte pre koníky priniesť
Dominika Kágerová

kujem. Je pred nami ešte
veľa práce, ale verím, že to
spoločne zvládneme. Ak sa
v obci nájdu ďalší, ktorí by
chceli dobrovoľne priložiť
ruku k dielu, budeme veľmi
vďační.

ské ihrisko.
V našej obci sa toho veľa
za posledné obdobie opravilo, vybudovalo a zrekonštruovalo. Myslím, že aj Váš
ranč bude ďalším bonusom
pre našu obec, ale aj občanov.
Áno. Všetko čo robíme,
robíme aj pre obec, ktorá
sa nám zapáčila a dala nám
možnosť niečo vybudovať.
Vzniklo miesto, ktoré tu ešte
nebolo a je svojím charakterom jedinečné. Takže je to
plusom pre Gbeľany, okolie,
a zároveň pre jej obyvateľov
a návštevníkov, ktorí sú na
ranči srdečne vítaní.

A ďalšie plány?
Budúci rok plánujeme dobudovať krytú jazdiareň –
chceme to robiť preto, aby
mali majitelia ustajnených
koní väčší komfort pri jazdení, a taktiež je to pre malé
deti, ktorým sa bude lepšie učiť v hale, ako by mali
ísť hneď von. Tiež máme
v pláne bufet s terasou, na
ktorej si budú návštevníci
vychutnávať pivko či kávičku v krásnom lone prírody. V úvode je písané, že je to
K úplnej spokojnosti náv- pre ľudí, pre deti a veľkým
števníkov chceme upraviť cieľom je hypoterapia. Preokolie a areál ranča a pre čo ale toto všetko?
najmenších vybudovať detJe to hlavne o tom, aby

b
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CHATEAU GBEĽANY
Blíži sa nový rok a spolu s ním aj otvorenie hotela CHATEAU GBEĽANY. Ešte pred tým, ako budete môcť osobne
nahliadnúť a spoznať toto čarovné miesto, ktoré sa nám
menilo priamo pred očami, máte možnosť pozrieť si interiér kaštieľa prostredníctvom vizualizácie.

Svadobný apartmán na prvom poschodí nie je určený len
pre novomanželov, ktorí v CHATEU GBEĽANY prežijú svoj
svadobný deň. Apartmán sa nachádza v priečelí kaštieľa na
ploche 78 m2. Romantickú atmosféru dopĺňa kozub a voľne
stojaca vaňa.
V CHATEAU GBEĽANY je pre hostí pripravených 34 izieb. Nachádzajú sa v historickej budove kaštieľa a v spojovacích traktoch
na prvom poschodí. Všetky izby dýchajú históriou a eleganciou
štýlového zariadenia, ktoré tvoria historizujúce prvky i moderný
dizajn.

Neopakovateľnú atmosféru ponúkajú izby v podkroví a mezonetové apartmány. Vo všetkých 13 izbách je priznaný barokový
krov, ktorý dodáva priestoru jedinečný vzhľad. Z vikierov vo východnom krídle je nádherný výhľad na Malú Fatru a zo západného krídla do anglického parku.

Návšteva reštaurácie BELENE bude pre hostí skutočným kulinárskym zážitkom. Poznávacím znamením budú chutné špeciality slovenskej aj medzinárodnej kuchyne podávané v príjemnom
prostredí s výhľadom do nádvoria kaštieľa a do parku. Chutné
jedlo a výnimočné prostredie doplní profesionálna obsluha, ktorá v lete obslúži hostí aj na terase. Názov reštaurácie pochádza
z prvého zachovaného názvu poddanskej obce Gbeľany VILLA
BELENE, ktorá bola súčasťou Strečnianskeho panstva. Pochádza
z roku 1434.

Život

v obci
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Hudba hrala do rána...

V lobby bare si budete môcť objednať šálku lahodnej kávy
s domácim koláčikom alebo osviežujúci miešaný nápoj. Príjemnú atmosféru dokreslí praskajúce drevo v kozube. Širokú ponuku alkoholických a nealkoholických nápojov doplní
čapované pivo, ktoré príde vhod najmä po návšteve wellness
centra.

Konferenčná sála je vhodná na organizovanie svadieb
a firemných akcií. Jej celková kapacita je 180 osôb a mobilnou priečkou sa dá rozdeliť na dve časti. V prípade záujmu o udalosť v komornejšej atmosfére, poslúžia salóniky
v historickej časti kaštieľa. Všetky priestory budú vybavené
najmodernejšou technikou.

Vizualizácie: CHATEAU GBEĽANY

Kresťanské hnutie eRko
usporiadalo prvý ročník Katarínskeho plesu. Konal sa
21. novembra. Už pri vstupe
bolo jasné, že si na organizácií a výzdobe dali deti
z eRka spolu s organizátormi záležať. Vítalo nás svetlo
z ručne zdobených svietnikov, organizačná tabuľa
s číslami stolov a priezviskami ušetrila čas hľadania
toho správneho miesta na
sedenie. Pri vstupe do sály
očarila krásna modrá výzdoba. Cieľom a zámerom tohto plesu bolo získať financie
na zakúpenie technického
vybavenia pre hnutie eRko.
Takže sa tu spojilo príjemné
s užitočným.
Ples začal úvodným slovom moderátorov a organizátorov v jednom Janky
Vaškovej ml. a Viliama Vi-

ňoviča. Po milom privítaní,
modlitbe a prípitku nasledoval program, v ktorom účinkovali deti z tanečnej školy
a deti z eRka. Po programe
nasledovala chutná večera
a po nej voľná zábava. Niečo
po polnoci bola vyhlásená
tombola, v ktorej sa losovalo
o zaujímavé ceny: toustovač,
knihy, kozmetiku, poháre.
Hlavnou cenou bol LCD televízor a cenou útechy, tou
najvtipnejšou no praktickou
zároveň, bola metla.
Na záver, okolo 4:00, sa
s nami rozlúčili tí, ktorí nás
na začiatku vítali. Zároveň
poďakovali všetkým, ktorí
im pomáhali, hosťom, ktorí
ich podporili svojou účasťou a v neposlednom rade
všetkým sponzorom.

Text a foto:
Dominika Kágerová
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Starosta

Na slovíčko, pán starosta...
Do tohto vydania predvianočného čísla Gbeľanských
novín sme sa rozhodli zaradiť aj sekciu otázok a odpovedí o tom, čo sa v našej
dedine deje, nedeje, čo by
sa mohlo diať, či čo sa udialo. Mnohé z otázok možno
napadli aj Vám, možno na
ne odpovede poznáte, alebo
nie. V obci a jej okolí sa deje
veľa aktivít, ktoré sa dotýkajú každého občana. Preto
nikoho kompetentnejšieho,
ako pána starostu Ing. Jozefa
Martinčeka, som si na získanie odpovedí na moje zvedavé otázky vybrať nemohla.
V poslednom období sme
všetci zaznamenali výraznú aktivitu v areáli bývalého družstva, ktorý doteraz
chátral a žil si dlhodobo
svojim tichým a opusteným
životom. V podstate sa dá
povedať, že tam nezostal
kameň na kameni, aké sú
teda zámery s celou plochou
družstva?
Celý areál vrátane časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú
pred kostolom, sú vlastníctvom súkromnej spoločnosti
Technoalpin. Obec dlhodobo vyvíjala nátlak práve na
majiteľov spoločnosti, aby
robila niečo s areálom, pretože chátral, mohlo dôjsť
k nejakému úrazu aj pri nepovolenom vstupe do areálu
a začali sa v ňom stretávať
neprispôsobiví občania. Táto
spoločnosť má už viac ako 3
roky od obce povolenie na
demolačné práce, ku ktorým
pristúpili práve tento rok.
V súčasnosti stoja v objekte
už len 3 budovy, na zbúraní
ktorých sa bude pokračovať

v mesiacoch apríl-máj 2016.
Technoalpin nám predložila
viacero štúdií, čo s týmto areálom, od výstavby rodinných
domov až po vybudovanie
hotelového komplexu. V súčasnosti prebiehajú v tejto
organizácii výrazné vlastnícko-organizačné zmeny, takže
definitívna informácia, čo
tam nakoniec bude, nie je.
Ďalšou stavbou, ktorú sme
všetci zaznamenali, je budovanie novej priemyselnej
haly na konci katastra obce
pri hlavnej ceste smerom
na Terchovú. Koľko hál je
plánovaných ešte vybudovať
a čo v nich bude?
V podstate viac ako 130
metrov od poslednej obecnej
zástavby rodinných domov
až po hlavný ťah na Terchovú
je časť, ktorá bola definovaná
ako predbežný priemyselný
park. Od novo budovaného
ochranného valu až po hlavnú cestu sú pozemky v súkromnom vlastníctve spoločnosti CTP park, ktorá má od
obce povolenie na výstavbu
montážnych hál, pričom je
definované, že kvôli hlučnosti sa výrobné haly (vrátane
tej, ktorá sa už stavia teraz)
budú umiestňovať pri tejto hlavnej ceste, nasledovať
môžu montážne haly a smerom k ochrannému valu
a teda aj bližšie k rodinným
domom môžu byť stavané
už len haly pre skladovacie
priestory. CTP park je vlastníkom pozemkov a zároveň
investorom, ktorý halu postaví v prípade, že o halu
prejaví záujem nejaký ďalší
subdodávateľ napr. pre KIU
alebo inú spoločnosť. V pod-

state CTP park halu postaví
a prenajíma ju ďalšej spoločnosti. To, koľko hál tu bude
reálne stáť, závisí od počtu
firiem, ktoré budú mať záujem o halu v tejto lokalite.
V súčasnosti prebieha výstavba jednej haly, v ktorej
sa budú zvárať výfuky do
osobných automobilov spoločnosťou Faurecia.
jednej strane radi vybudovali
slušnú cestu do práce pre
Ľudia, ktorí pracujú v blíz- občanov, na druhej strane
kych halách ako je Mo- tak urobiť nemôžeme. Táto
bis a pod., prechádzajú na otázka bola so spoločnosťou
druhú stranu cez ochranný Žilina Invest riešená viackrát,
val. Chodník by sa najmä na momentálne v nej prechájar a jeseň dal nazvať blato- dza rozsiahla organizačná
vá šmýkačka, v zime ľadová štruktúra a opäť sa otvorila
a v lete nepokosená džungľa, otázka možného odkúpenia
ktorú si ako tak udržiavajú všetkých vyššie uvedených
na vlastné náklady samotní pozemkov obcou. Ak by sa
občania. Dalo by sa tu vy- nám to podarilo a vyriešili
budovať nejaké spevnené by sa majetkové vzťahy, bude
schodište a zároveň osvet- sa riešiť prechodová cesta
lenie jednak samotnej cesty ako aj osvetlenie. Má to aj
cez val, ako aj blízkeho pre- ďalší aspekt, ak by sa podachodu pre chodcov, kde sa rilo celú časť plochy, t.j. cca
pohybuje najmä pri striedaní 100 metrov od posledných
zmien veľké množstvo ľudí domov obcou odkúpiť, boli
by pozemky vedľa Štefánia vôbec ich nevidieť?
kovej ulice dané do užívania
Určite by sa dalo, akurát
občanov ako satisfakcia za
je tu jeden veľký problém.
hlučnosť od výrobného záA ten sa volá Žilina Invest,
vodu a zároveň by starostlipričom pozemky od posledvosť o ochranný val (kosenie,
nej obecnej cesty (Štefániúprava, atď.) ako aj o cestu
kova ulica), ochranný val,
za ním prešla na obec (zimpozemky za valom, cesta ako
ná údržba).
aj časť pozemkov vedľa cesty
sú majetkom práve tejto spoločnosti. Keďže tieto priesto- Plánuje sa v obci výstavba
ry nie sú v majetku obce, ne- nejakých obecných bytoviek?
môžeme tam nič vybudovať. Nie, neplánuje. Obec nemá
Zároveň táto firma nemá dô- vo vlastníctve žiadne povod zabezpečovať čokoľvek, zemky, na ktorých by takúto
či už osvetlenie alebo pre- výstavbu realizovala. Jediný
chod len preto, že tadiaľ naši pozemok, ktorý má obec vo
občania prechádzajú. Dostá- svojom vlastníctve, je arevame sa tak do začarované- ál pošty. Ak sa bude niečo
ho kruhu, kedy by sme na v obci stavať, tak to bude

Starosta
dom sociálnych služieb, nakoľko nám v obci výrazne
pribúda množstvo starších
osamelých občanov, o ktorých sa nemá kto starať.
Tento projekt by sme chceli realizovať v zadnej časti
bývalého areálu družstva,
nie ďaleko od kostola, kde
by obec chcela práve od súčasných vlastníkov bývalého
družstva Technoalpin odkúpiť pozemky na výstavbu
takéhoto domu sociálnych
služieb. Nakoľko sa nám
však nepodarilo doteraz s touto spoločnosťou dohodnúť
a v nej samotnej prebiehajú
organizačné zmeny, je tento
projekt posunutý zatiaľ do
budúcnosti.
Čo pozemky na výstavbu
rodinných domov? Zaoberali
ste sa na obecnom zastupiteľstve aj touto otázkou?
Áno, mysleli sme aj na to.
Predbežné plány sú také, že
by sa posledné cesty v dolnej časti obce „Duhé“ predĺžili až po novobudovaný
ochranný val. V podstate po
celej šírke od potoka až po
„starý“ ochranný val k Mobisu by tak mohol vzniknúť
priestor na výstavbu cca 50
rodinných domov. Všetko
však závisí od občanov, ktorí
sú vlastníkmi týchto pozemkov, či sa nám podarí dohodnúť sa s nimi na odkúpení
pozemkov pre vybudovanie
ciest a následne by sa museli
zabezpečiť inžinierske siete.
Pozemky by však obec nevykupovala od občanov, finálny
predaj pozemkov pre potenciálne nové rodiny, ktoré by
tu chceli realizovať výstavbu
rodinných domov, by bol riešený cez súčasných majiteľov
pozemkov.

Má obec nejaké plány na
väčšie, t.j. nie štandardné
projekty pre rok 2016?
Doteraz sme sa stále zameriavali na projekt vybudovania domu sociálnych služieb.
Nakoľko spoločnosť vlastniaca areál družstva stále
nemá vysporiadané vlastnícke práva, tak sme boli nútení
plány zmeniť. Takže v hlave
máme plány, ktoré nazvem
pracovne „projekt pošta“.
Práve v jej areáli by sme
chceli vybudovať polyfunkčný objekt, kde na prízemí
by boli zachované priestory
pošty a nad ňou boy boli vystavané obecné byty. Nešlo
by o žiadny „vežiak“, keďže
v susedstve pošty sú ďalšie
rodinné domy, ale o cca 2
poschodový objekt, kde by
boli vybudované 2-3 izbové
byty, ktoré by boli dané do
užívania občanov. Celý tento
projekt by sme chceli skúsiť
finančne zabezpečiť aj cez
Štátny fond rozvoja bývania.
V podstate súčasťou celého
tohto objektu by bola prístupová cesta, parkovisko, pošta
a byty. V roku 2016 by sme
sa chceli hlavne zamerať na
prvú fázu tohto projektu, t.j.
na zabezpečenie všetkých
prípravných projektov, spracovanie, nakreslenie projektu a zabezpečenie stavebného povolenia.
Druhý projekt pracovne
nazvem „športový areál“. Ide
o budovu nachádzajúcu sa
za futbalovým ihriskom, ktorá je postavená v roku 1968,
v ktorej je neustále vlhko, nie
je napojená na kanalizáciu
a je taká, aká je. Pôvodne sme
sa chceli pustiť do rozsiahlej
rekonštrukcie, nakoniec sme
sa rozhodli pre jej zbúranie a nanovo vybudovanie.
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Najskôr však bolo potrebné
vysporiadať pozemky pod
touto budovou, nakoľko boli
doteraz v súkromnom vlastníctve občanov. Tento proces
je však už za nami, v roku
2016 chceme začať s výstavbou novej budovy prostredníctvom financovania
cez európske fondy. Súčasne
chceme zabezpečiť oplotenie
celého športového areálu, t.j.
od budovy vrátane malého
a veľkého futbalového ihriska. Druhou časťou tohto
plánu pre rok 2016 je vykúpenie pozemkov pod cestou,
tréningovým ihriskom a „kúpaliskom“ od občanov. Ak sa
nám toto podarí, tak by sme
chceli urobiť plnohodnotné,
ohradené a vyznačené tréningové ihrisko, v priestoroch súčasného bazéna by
sme chceli postaviť celoročné klzisko (t.j. letné aj zimné) a zároveň nejaké detské
ihrisko s atrakciami. Rozsah
prác záleží od získaných finančných prostriedkov.
A tretím veľkým projektom pre rok 2016 je vytvorenie nového územného
plánu obce, nakoľko ten
súčasný je urobený v roku
1994 s množstvom dodatkov
a úprav, ktoré sú veľmi neprehľadné a často chaotické.
Po jeho vypracovaní a schválení bude zverejnený v elektronickej podobe a k dispozícii každému k nahliadnutiu,
pre potreby každého občana.
Ďalším projektom pre rok
2016 je plán rozšírenia posledného mostu v hornej
časti obce cca o 1,5 m, aby
bol prejazdný aj pre väčšie
automobily. Naďalej budeme
pokračovať v budovaní potoka v hornej časti obce a podpore Základnej školy.

Týmto som pre tentokrát
vyčerpala zásobu dnešných
otázok na p. Martinčeka. Ďakujem za jeho čas a ochotu
stretnúť sa. Zároveň verím,
že informácie, ktoré sa mi
podarilo zistiť, budú prínosné a zaujímavé aj pre
Vás. A tiež dodávam presvedčenie, že tento seriál
otázok a odpovedí o živote
obce nebol posledný a budeme v ňom pokračovať.
Ak máte otázky, ktoré Vás
zaujímajú, trápia a nemáte odvahu či priestor sa ich
spýtať, zašlite nám ich na
adresu gbelanske.noviny@
gmail.com a my sa ich za Vás
spýtame a zverejníme v ďalšom vydaní časti „na slovíčko“. Určite oceníme Vaše postrehy a iniciatívu.
Ešte doplním ďalšiu zaujímavú informáciu pre všetkých, komu dianie v obci nie
je ľahostajné a má chuť byť
informovaný. Okrem toho,
že všetky informácie sú vždy
vyvesené na nástenke a výveske na obecných tabuliach,
nie každý tadiaľ prechádza
a má čas sledovať, či tam nie
je nový „papier“. Preto obec
Gbeľany ponúka možnosť
byť informovaný o všetkom,
čo sa deje, elektronicky prostredníctvom SMS správy
na mobil. Stačí sa len zaregistrovať na stránke obce
a každá novinka, informácia,
projekt, oznam o výpadku
elektriny, oznam o čomkoľvek Vám bude doručený na
mobil. Takže nemusíte informácie o dianí v obci vyhľadávať Vy, ale oni si nájdu Vás.

text: Zuzana Mihová
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Šport

Nová generácia dobrovoľných hasičov! A jej úspechy.
Organizácia - Dobrovoľný hasičský zbor Gbeľany
je dlhodobo neoddeliteľnou
súčasťou života obce. Minulý rok oslávila krásne 90. výročie založenia. Mnohí z nás
ich vnímame ako hlavného
organizátora fašiangov, dedinských zábav či spoluzabezpečovateľa ďalších aktivít v obci. Svoju činnosť
však tento rok doplnila aj
o podporu novej „hasičskej“
mládeže a vychovávanie potenciálnej ďalšej generácie
hasičov. Jednoducho povedané, vytiahli decká spred
blikajúcich obrazoviek televízorov, počítačov a tabletov
na ihrisko či do telocvične
trénovať a následne na súťaže.
O tom, že decká majú

chuť tráviť čas aj inak, svedčí počet dievčat a chlapcov,
ktoré sa dobrovoľne prihlásili. Tichá pošta medzi nimi
zjavne funguje, jeden povie
druhému, ten svojmu kamošovi, a tak ďalej, až nakoniec na niektoré súťaže boli
zostavené viaceré dievčenské aj chlapčenské družstvá.
No nič nie je len tak, pred
súťažou je potrebný tréning.
Zabávať sa, ale i trénovať
počas horúcich letných dní
a ovlažiť sa pritom vodou je
super, no behať a donekonečna nacvičovať v chladné
dni alebo v telocvični asi už
taká veselosť nie je. Disciplína a dostatočný tréning
musí byť, to celé sa dialo pod
prísnym dohľadom ochotných mladších či starších

hasičov, ktorí sa podujali na
výučbu a tréning detí. Príprava prebiehala intenzívne
najmä pred samotnými súťažami, v ktorých jednotlivé
družstvá súperia medzi sebou v 3 disciplínach:
útok – je tímové hasenie
požiaru vodou na čas, kedy
každý člen tímu má vyčlenenú činnosť, za ktorú je
zodpovedný a snaží sa ju
urobiť čo najlepšie a najmä
najrýchlejšie, aby tak prispel
k úspechu celého tímu,
štafeta – behaná okolo ihriska, pričom každý
z tímu beží 30 metrový
úsek a musí splniť svoju vopred definovanú úlohu ako
je prelezenie steny, spojenie
hadíc, beh, podlezenie brá-

ny, preskok, beh s hasiacim
prístrojom, napojenie hadice do rozdeľovača, spojenie
oboch hadíc dokopy, zapojenie prúdnice a dobehnutie
s ňou do cieľa,
CTF – tím zložený z 9
členov, pričom kapitán beží,
tretí a piaty člen pumpuje
vodu z nádrže, druhý a štvrtý strieka vodu, siedmy,
ôsmy a deviaty rozhadzuje hadice, spája ich dokopy
a na konci urobí uzly. Druhý
až piaty člen po dostriekaní
vody musí zabezpečiť presun definovaného náradia
na určené miesto.
Celkovo sa v roku 2015
mladí hasiči zúčastnili na
4 súťažiach. Prvotinu absolvovali v marci v Likav-

Šport
ke s jedným dievčenským
družstvom, kde sa oťukali
a získali potrebné skúsenosti, ako to na súťažiach chodí.
Nasledovalo júnové okresné
kolo v Lietavskej Lúčke, kde
sa prezentovalo 1 dievčenské
a 1 chlapčenské družstvo. To
dievčenské súťaž doslova
prevalcovalo, pretože:
v kategórii Útok obsadili 1. miesto a v kategóriách
Štafeta a CTF vybojovali 2.
miesto.
Zloženie víťazné tímu
bolo: Viktória Nováková,
Kristína Kováčová, Markéta
Vnuková, Barbora Vojteková,
Anna Mária Vojteková, Lujza
Kubalová, Veronika Kolembusová, Barbora Kováčová,
Kamila Kováčová. Chlapci
skončili v útoku na 6.mieste,
v Štafete a CTF na 7. mieste.
Po letnej prestávke sa v septembri prihlásili s dvoma
dievčenskými a jedným
chlapčenským družstvom
na jesenné kolo v Turí. Tam
opäť bodovali, prvá dievčenská ako aj chlapčenská skupina ukoristila celkovú 6.
priečku, druhé dievčenské
družstvo získalo prvenstvo.
Zloženie tohto víťaznému
tímu bolo: Barbora Vojteková, Anna Mária Vojteková,
Lujza Kubalová, Veronika
Kolembusová, Viktória Martinčeková. Navyše Barbore
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Vojtekovej sa podarilo zvíťaziť v pretekoch jednotlivca
v kategórii dievčat vo veku
8-11 rokov.
Svoje sezónne súťaženie
ukončili v novembri účasťou na celoslovenskom kole
v Svite, kde s dvoma dievčenskými družstvami obsadili z celkového počtu 80
tímov 28. a 29. priečku.
Na to, že projekt podpory
záujmu mládeže o dobrovoľnícke hasičské aktivity
je len v začiatkoch, priniesol sympatické výsledky.
Za všetkým stojí aktivita
niektorých členov Dobrovoľného hasičského zboru
Gbeľany, ktorí deti organizovali, trénovali, zabezpečovali súťaže, výstroj, robili
im šoférov, poradcov, dočasných opatrovateľov, ale aj
prísnych porotcov, aby tak
spoločne dosiahli takéto
úspechy. Veľká vďaka patrí
predovšetkým
Marekovi
Mravcovi, Martinovi Vojtekovi, Martine Nogovej, Jozefovi Trizuliakovi a Štefanovi
Mihovi, ktorí sa nebáli veriť
tomu, že čas investovaný do
detí sa im vráti v podobe
výhry. Takže víťazstvo patrí
aj im!

text a foto:
Zuzana Mihová

Turistický oddiel „Poďme domov“
Gbeľany
Koniec roka je vždy časom bilancovania, ohliadnutia sa späť, zhodnotenia
činnosti. Je tomu tak aj
v TOPD Gbeľany. V minulom čísle našich obecných
novín sme v skratke oboznámili s plánom našich
turistických akcií na tento
kalendárny rok.
V priebehu druhej polovice roku sme absolvovali výstupy na Sivý vrch,
Ďumbier, Kriváň, Veľký
Kriváň, Ostredok a Sitno.
Celkový počet výstupov za
rok 2015 je trinásť. S narastajúcim počtom výstupov
nerástla len chuť do tých
ďalších, ale stúpal aj počet
členov oddielu. V súčasnosti nás je 21.
Zhodnotenie činnosti oddielu za prvý rok jeho existencie s vytvorením plánu
výstupov na kalendárny
rok 2016 sa uskutočnilo
v kultúrnom dome v Gbeľanoch 5. decembra. V nasledujúcom roku sa všetci
(starí aj noví) členovia oddielu môžu tešiť na ďalšie
pekné výstupy na slovenské
vrchy. Tohtoročná turistická sezóna bude ukončená

26. Decembra výstupom na
Ľadonhoru.
Sme radi, že myšlienka založenia tohto klubu
v Gbeľanoch bola správna. Slovensko je prekrásna krajina, ktorá svojou
jedinečnou prírodou má
čo ponúknuť. Ak ju chcete
spoznávať tak príďte medzi
nás, budete vítaní!
Vážení
spoluobčania,
dovoľte mi v mene členov
TOPD Gbeľany vám zaželať
pokojné prežitie Vianočných sviatkov, v roku 2016
pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov !

Juraj Repáň
člen TOPD Gbeľany
Bližšie informácie, reportáže z výstupov a fotogalérie TOPD Gbeľany nájdete
na:
www.podmedomov.webnode.sk
podmedomov15@gmail.com
0903 721 551, 0905 423 913

text: Juraj Repáň
foto: TOPD
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Kaplnka – mauzoléum Nyáryovcov
Uprostred obecného cintorína je postavené, z konca 19. storočia, mauzoléum
Nyáryovcov v pseudogotickom slohu. Mauzoléum slúžilo súčasne ako kaplnka.
Práve v tomto roku sa
dočkalo svojej zaslúženej
rekonštrukcie. V spolupráci
obecného úradu a šikovných
rúk remeselníkov, sa chátrajúca kaplnka premenila na
ďalší skvost v našej obci. Pôvodným zámerom bola iba
úprava exteriérovej fasády.
V priebehu rekonštrukcie
sa k tomu pridali aj vnútorné omietky, podlaha, okná,
dvere, schodisko, strecha,
oplotenie. Úplne novým je
malý chodník, ktorý vedie,
od taktiež novej bráničky,
ku schodisku. Celý efekt tejto rekonštrucie sa preukáže
vždy v tme. Keďže kaplnka

má vlastné osvietenie, ktoré
tejto stavbe dodáva atmosféru.
Súčasťou tejto rekonštrucie bolo aj premiestnenie
pomníka, ktorý je venovaný
pamiatke padlých vo vojne.
Ten totiž stál v blízkosti
novej bránky ku kaplnke.
Preto bol, za pomoci ťažkej techniky, premiestnený
o pár metrov ďalej. Bol zhotovený aj nový kríž, ktorý je
umiestnený po ľavej strane
kaplnky.
12. septembra 2015, pri
príležitosti 20. výročia výstavby kostola v Gbeľanoch,
bola slávnostne vysvetená
aj
novozrekonštruovaná
kaplnka a nový kríž.

Rozšírenie mosta
Pri požiadnej zbrojnici sa
opäť rekonštruovalo. Tentokrát bol predmetom opráv
most, ktorý slúži pre chodcov,
ale aj pre autá. Problémom
však bolo, že most bol v porovnaní s úrovňou vozovky
vyšší. Tak nastával problém
s nadjazdom na most aj zjazdom z neho. Problém bol vyriešený v polovici tohto roka
(jún), kedy došlo k oprave.
Odstránením nerovností sa
predišlo ničeniu osobných
automobilov, ktoré zachytávali podvozok a tiež ničeniu

budovy požiarnej zbrojnice.
Dochádzalo k tomu z dôvodu, že nákladné vozidlá, ktoré z neho schádzali, nemali
dostatok miesta na vytočenie
a zachytávali fasádu zbrojnice. Most je kompletne nový,
výškovo je na úrovni cesty
a nové je aj zábradlie. Úplne
novou súčasťou mosta sú piliere pri zábradlí, ktoré v prípade autonehody zabránia,
aby auto vrazilo do zábradlia,
prípadne ho prerazilo.

text a foto:
Dominika Kágerová

text a foto: Dominika
Kágerová + archív obce

Protipovodňové opatrenia alebo regulácia potoka
V hornej časti našej obce
sa aj tento rok regulovala
časť potoka, zároveň ide aj
o protipovodňové opatrenie.
Časť, ktorá sa upravovala bola
vybagrovaná, následne boli
osadené a zabetónované ka-

mene. Na záver bolo osadené
nové zábradlie. Celkovo ide
o úsek cca 50 m. Financie sú
poskytnuté obcou Gbeľany.

text a foto:
Dominika Kágerová
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Vpravo? Vľavo? Stáť či ísť?
Na tieto otázky pri pohybe
dedinou máme už všetci, ako
motoristi, tak aj chodci, jednoznačnú odpoveď. Na cesty
v obci, a nielen na hlavnú
ulicu, pribudli stĺpy a na ne
bolo osadené nové dopravné
značenie.
Hlavná, vedľajšia cesta,
stop, obmedzenie rýchlosti,
prechod pre chodcov, spomaľovač či ďalšie značky sa striedajú jedna za druhou a vytvárajú dopravne - dúhovú stopu
pri prechádzaní dedinou.
Človek si až v tom momente
uvedomí, koľko križovatiek
nás denno-denne obklopuje
v bežný deň. A zároveň aj to,
koľko nebezpečenstva na nás
každý deň, či ako chodcu alebo šoféra za volantom, číha.
Kedysi boli v obci umiestnené dopravné značky, ktoré
sa časom a vďaka vandalizmu postupne vytratili. Starší
z nás si z tej doby pamätali
označenie ciest, ktoré boli definované ako hlavné, a ktoré
vedľajšie. No po cestách sa
pohybuje čoraz viac mladších
šoférov, narástol aj počet automobilov prechádzajúcich
po dedine, k tomu chodci,
odstavené autá, pobehujúce
deti, cyklisti, a tak niekedy

už všeobecné pravidlo pravej
ruky nestačilo. Hoci človek
chodí či jazdí opatrne a snaží
sa byť obozretný, nie vždy to
stačí a menšie kolízie občas
nastali. Nutnosť jasného definovania ciest a nastavenie
dopravných pravidiel postupne naberala na intenzite a potrebe.
Všeobecný poriadok pre
bezpečnosť nás všetkých priniesli nové dopravné značky.
Celkovo bolo osadených viac
ako 100 kusov. Väčšina dediny je už označená, niekde
ešte proces inštalácie prebieha. Mnohé dopravné značky
boli naozaj potrebné dávno
predtým, napríklad po vybudovaní spomaľovačov v dedine, ktoré spočiatku mali za
následok vznik takých situácií, že vodič jednoducho tým
miestom prešiel ako obyčajne
a neočakával ich. A zrazu ups,
spomaľovač bol tu a už sa nedalo robiť nič, tak ním jednoducho preletel a v aute sa
zaplo všetko... od stieračov až
po klaksón. Dopravné značky
priniesli rôzne zmeny, ale aj
sprísnenie pravidiel. Miesta,
kde sme doteraz boli všetci
zvyknutí dať „iba“ prednosť
v jazde, sú vyzdobené teraz

červenou a jasnou stopkou.
Myslelo sa pri tom predovšetkým na bezpečnosť občanov, a preto nútia vodičov,
aby v danom mieste zastali,
nielen pribrzdili. Na iných
miestach, napríklad ako je
Kalinčiakova ulica, zas nové
dopravné značky priniesli aj
zmenu organizácie dopravy.
Táto ulica bola totiž doteraz považovaná za „hlavnú“.
V súčasnosti je práve táto
ulica označená ako vedľajšia
a prechod ňou v miestach,
kde sa táto ulica stretáva napríklad s Parcelnou, Cecílie
Tomášovkej atď., sú vyzdobené jasnou stopkou.
Investícia do vybudovania
systému dopravných značiek
bola nemalá, ale zároveň veľmi nutná. Všetko toto bolo
urobené pre nás – obyvateľov Gbelian, aby pohyb a žitie
v tejto dedine bolo komfortné a bezpečné. Dbajme teda
všetci spolu na dodržiavanie definovaných pravidiel,
ochranu dopravných značiek
pred vandalizmom a prispejme tak k zvýšeniu bezpečnosti na cestách našej obce!

Text: Zuzana Mihová
Foto: Dominika Kágerová

Pošta Gbeľany
Veľa častí a budov našej
obce prešlo rekonštrukciou.
Či už škola, škôlka, kultúrny
dom, obecný úrad, kostol,
dom smútku, kaplnka a iné.
Malým tŕňom v oku však
môže byť budova pošty. Či
a kedy sa aj pošta dočká
rekonštrukcie, sme sa opýtali starostu p. Martinčeka.
Potvrdil nám, že aj táto budova prejde v budúcnosti
rekonštrukciou. Zatiaľ nie
je presne stanovený dátum,
kedy sa s renováciou začne.
Dôležitejším poznatkom je,
že rekonštrukcia bude.

text a foto:
Dominika Kágerová
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Informačné

okienko

Občanom, fyzickým a právnickým osobám, spoločenským organizáciám, združeniam...

Územný plán obce (ÚPN – O) Gbeľany,
oznámenie obce o príprave obstarávania
Obec Gbeľany ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.(2) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení
s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj územia svojej obce vrátane zlepšenia kvality životného prostredia obce pristúpi
v najbližších dňoch v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z.z. k zabezpečeniu vypracovania nového územného plánu obce Gbeľany.
Preto s časovým predstihom a vo väzbe na ustanovenie § 19b ods.(1) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení
oznamuje

verejnosti t.j. občanom, fyzickým a právnickým osobám, spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom..., že v najbližších dňoch začne obstarávať

Územný plán obce (ÚPN – O) Gbeľany.
Novým územným plánom
obce sa vytvoria oproti súčasnému už osemkrát aktualizovanému územnému
plánu obce Gbeľany (územný plán sídelného útvaru
Gbeľany)
optimálnejšie
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činnosti na
území obce i v jej blízkom
okolí, ako i komplexnejšie
a modernejšie predpoklady
zachovania prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území. Nový územný
plán bude slúžiť obci ako
najaktuálnejší
územnoplánovací nástroj riadenia,
usmerňovania, regulovania
a harmonizácie všetkých,

nielen stavebných, činností
na území obce Gbeľany.
V tejto súvislosti
Obec Gbeľany bude žiadať o.i. aj občanov, fyzické
a právnické osoby, spoločenské organizácie, občianske
združenia, podnikateľov...
o zasielanie, či poskytovanie
námetov, podnetov, zámerov, požiadaviek, podkladov
atď. pre vypracovanie nového územného plánu obce
(napr. zámery na nové využite pozemkov, zámery na
nové stavebné pozemky, námety na nové urbanistické,
architektonické a stavebné
riešenia, námety na rozvoj
cestovného ruchu, turizmu,
rekreácie, športu, občian-

skej vybavenosti, námety
pre zlepšenie ochrany životného prostredia, ochrany
prírody, kultúrnohistorických hodnôt územia, námety na nové komunikácie, na
nové inžinierske siete atď.).
Všetky podklady v písomnej, grafickej, elektronickej
ale aj ústnej forme bude
možné uplatniť na Obecnom úrade v Gbeľanoch
v termíne stanovenom obcou, v úradných hodinách,
ďalej poštou, ako i na e-mailovej adrese obce starosta@
gbelany.eu.
Proces
obstarávania
územného plánu obce Gbeľany musí byť zabezpečova-

ný v zmysle § 2a zákona č.
50/1976 Zb. v platnom znení prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Obec
na základe zákona o verejnom obstarávaní takúto
osobu už vybrala. Bude ňou
Ing.arch.Vladimír Barčiak zo
Žiliny, s preukazom odbornej spôsobilosti, reg.č.263.
Spracovateľom nového
územného plánu („projektantom“) bude Ing.arch.
Stanislav Kristiník zo Žiliny, ktorého obec vybrala na
základe zákona o verejnom
obstaraní.

Ing. Jozef Martinček
starosta obce Gbeľany
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