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Príhovor
Už je to tu opäť. Do nosa
nám udierajú opojné zmesy
vôní sladkých kvetov. Vôkol
nás všetko krásne kvitne
a hrá najrôznejšími farbami.
Blaho pre oči i dušu. Táto
atmosféra je ako stvorená
pre vznik niečoho nového.
Áno, presne o tomto je jar
a následne po nej milované
leto. O niečom novom a krásnom. Práve v tomto ročnom
období vzniká nový život. Či
už v rastlinnej alebo zvieracej ríši. Taktiež to môže byť
začiatok niečoho nového aj
pre nás – ľudí. Tak ako príroda dáva šancu novému
životu, tak by sme my mali
dať možnosť a šancu novým
veciam, ktoré by mohli do
nášho života prísť. Prípadne
dať šancu na nápravu tomu,
čo už v našom živote je. Pozdvihnúť to, oprášiť a dať
novú šancu na život. Nech už
ide o aktivity, ktoré sme nie-

kedy v minulosti robili a ktorým sme sa venovali. Prípadne o ľudí, s ktorými sme
z nejakých dôvodov prestali
komunikovať. Alebo to budú
činnosti, na ktoré nemáme
čas no náš život napĺňali.
Vráťme sa k činnostiam, ktoré nám robia život krajším.
Vráťme do života ľudí, ktorí
nám ho robiili krajším. Práve
teraz, pokiaľ je ešte čas.
Prijmime opäť do života
ľudí, veci, činnosti, ktoré
nám život robia životom.
Vráťme sa k životu. Teraz!
Pretože teraz je čas na skutočný život.
Prajem Vám najkrajšie
leto, to čarovné obdobie
horúcich dní a teplých nocí.
Veľa zážitkov a pekných
chvíľ strávených v spoločnosti Vašich najmilších.

Dominika Kágerová
šéfredaktorka

Vážení spoluobčania,
čas neúprostne beží
a prostredníctvom naších
obecných novín Vás chcem
informovať o dianí v našej
obci, o kladoch ale i nedostatkoch, ktoré sa objavujú
v každodennom živote.
Najdôležitešou
úlohou
bola rekonštrukcia materskej školy. Dočasne boli deti
umiestnené v priestoroch
základnej školy. V novom
roku nastúpili do nových
zrekonštrulovaných priestorov. I keď termíny boli postavené na hrane, dobrou
organizáciou a kvalitou stavebnej firmy sa nám to podarilo.
Dokončili sme nové oplotenie, parkovisko a terénne
úpravy pred MŠ. V súčasnosti sme začali s rekonštrukciou kaplnky, na ktorú
nám finačne prispela aj Kia
Motors Slovakia s.r.o. Aj touto cestou by som im chcel
poďakovať.

Ako ste zaregistrovali,
pustili sme sa do výsadby
a úpravy zelene pred kostolom a taktiež priestoru pred
parkoviskom. Preto by som
chcel apelovať na všetkých
občanov, že tieto výsadby
stali nemalé finančné prostriedky, aby sme si ich spoločne udržiavali, aby sme ich
mohli všetci využívať, odpočívať s malými detmi, aby
neslúžili na prechádzky so
psami a ich venčenie. Máme
krásne priestory, len sa musíme o ne spoločne starať.
Ďalším problémom v obci
je separovný odpad. Z firmy
T+T nás neustále upozorňujú o nedodržiavanie komodít, ktoré sa nachádzajú
v kontajneroch a nepatria
tam. Na každom kontajneri je
napísané, čo do ktorého patrí
aj nakreslené pre tých čo
nevedia čitať. Bohužiaľ, nachádza sa tam všeličo. Preto
nás upozorňujú, že ak nedôjde k náprave, budeme platiť
ako za komunálny odpad. To
sa premietne zvýšením cien
za odpad pre každého z nás.
Z daľších aktivít nás čaká
vodovod na ulici Senderov,
rekonštrukcia tried ZŠ a vybudovanie nového mosta (rozšírenie) pri požiarnej zbrojnici.
Koncom augusta pripravujeme obecné oslavy s kvalitným kultúrnym programom a s tanečnou zábavou,
na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam.
Na záver nám všetkým
prajem veľa síl a správne
rozhodnutia, aby sme ich
dokázali zrealizovať.

Ing. Jozef Martinček
starosta obce Gbeľany
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Turistický oddiel „Poďme domov“
Gbeľany
Turistický
oddiel, v
skratke TOPD Gbeľany,
vznikol na ustanovujúcom
zasadnutí dňa 16. januára
2015. Na tomto zasadnutí
bol prijatý názov turistického oddielu, zloženie
výboru a predbežný plán
akcií. Predbežný plán kopíruje ambície zakladajúcich členov oddielu zdolať
všetky slovenské pohoria a ich vrcholy, zaradili
sme ich 21. Do plánu akcií sú zaradené aj kopce,
ktoré nepatria do nosného programu jednotlivých
pohorí, ale sú to skvosty
turistiky, preto sú doň zaradené.
Predbežným zámerom
sú jeden až dva výstupy mesačne (závisí od počasia a

hu akcie. Fotografie sú po
každom výstupe zverejnené
na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke oddielu.
Takto by sme chceli propagovať krásy slovenských
pohorí, podeliť sa o zážitky
a prírodné krásy s tými, ktorí na kopce nechodia alebo
z rôznych dôvodov nemôžu.
Taktiež týmto spôsobom
prilákať ďalších členov do
oddielu. Všetci ste srdečne
vítaní!
Naše
turistické akcie
zvládne každý priemerne
pripravený jedinec (bez potreby špeciálneho vybavenia, určité veci sú však samozrejmosťou).
Všetky
výstupy organizujeme aj
pre verejnosť. O konkrétnom ďalšom výstupe a jeho
termíne informujeme spo-

v obci
luobčanov prostredníctvom
webovej stránky a úradnej
tabule.
Od januára 2015 sme zrealizovali výstupy na Strážov,
Babiu horu, Záruby , Veľkú
Javorinu, Tribeč ,Vtáčnik
a Veľký Choč. V priebehu
rokov 2015 a 2016 nás ešte
čakajú výstupy na Krakovu
hoľu, Ostredok, Ďumbier,
Veľký Kriváň, Sitno, Poľanu,
Kremenec,
Gerlachovský
štít, Vepor, Vihorlat a mnohé iné.
Tešíme sa na Vašu účasť na
našich turistických podujatiach a prajeme Vám veľa príjemných turistických krokov
pri poznávaní prírodných
krás Slovenska!

Juraj Repáň
člen TOPD Gbeľany

Bližšie informácie, reportáže z výstupov a fotogalérie
TOPD Gbeľany nájdete na:
stavu terénu). Z každého
www.podmedomov.webnode.sk
výstupu sa vyhotovuje fopodmedomov15@gmail.com
tografický materiál a krátka
0903 721 551, 0905 423 913
písomná reportáž z priebe-

Výstup na Vtáčnik
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Zo života školy
V rámci bilancovania
toho, čo všetko sa na našej škole v období prvých
šiestich mesiacov roku
2015 udialo a akých aktivít
sa naši žiaci zúčastnili, je
veľmi ťažké vybrať z toho
veľkého množstva tie „ najdôležitejšie“. Všetky naše
aktivity a „ život na škole“
je možné podrobne sledovať na našej webovej stránke www.zsgbelany.edupage.org alebo prečítaním si
nášho školského časopisu
Za školskými lavicami.
4. február 2015 bol pre
všetkých predškolákov a ich
rodičov nezabudnuteľným
dňom, keď prišli do našej
školy na slávnostný zápis
do 1. ročníka. Všetky deti
sa pri vstupe do školy ocitli
v čarovnom lese, v ktorom
ich čakali zvieratká. Pani
učiteľky z 1. stupňa našich
milých predškolákov celým
čarovným lesom sprevádzali. Pripravili si pre nich
rôzne aktivity, v ktorých

preukázali svoju šikovnosť
a zručnosť. Za splnené úlohy a predvedené vedomosti
si deti zo zápisu odniesli
nielen krásnu spomienku,
ale aj darček a pamätný list.
28 žiakov ôsmeho ročníka sa zúčastnilo lyžiarskeho
výcviku. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené
v Penzióne Uhliská v lyžiarskom stredisku Nižná-Uhliská. Všetky náklady na lyžiarsky výcvik boli žiakom
hradené obecnými úradmi
obcí Gbeľany, Nededza
a Kotrčina Lúčka a z prostriedkov Rady rodičov.
Posledný februárový týždeň sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže
v umeleckom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Pred porotu
spolu vystúpilo 32 súťažiacich. Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu
školu v regionálnom kole,
ktoré sa uskutočnilo na
Základnej škole Karpatská

v Žiline. Medzi úspešných
riešiteľov okresného kola
geografickej olympiády sa
zapísali Peter Vajda (5. ročník) a Matúš Vajda (8.A.).
Treba podotknúť, že bodové rozdiely boli minimálne. Našu školu reprezentovali : M. Janíček, P. Vajda,
P. Ružička – 5. ročník, M.
Chabada, J. Tichák – 7. ročník, S. Bielik, S. Múčková,
M. Vajda – 8. ročník.
Mnoho žiakov sa s obľubou zapája do matematických súťaží, ako
napríklad:
Matematická
olympiáda, Matematický
klokan, Gvoboj, Náboj či
Pytagoriáda. Na okresnom
kole Pytagoriády obsadili
naši žiaci popredné miesta:
F. Vacula - 1. miesto, P.Vajda - 2.miesto.
Koľko rečí vieš, toľkokrát
si človekom. Táto veta sa
čím ďalej, tým viac stáva
pravdivou. Žiaci našej školy
sa zapojili do týchto súťaží v cudzích jazykoch: Môj
slovník z reality, Shakespeare's Day, Goetheho pamätník, Project Competition.
26 žiakov 2. stupňa sa
zúčastnilo poznávacej exkurzie do Londýna.
Veľa športových zážitkov
si žiaci odniesli z účastí na
okresných kolách v malom
futbale, florbale, volejbale
či vybíjanej.
Naša škola sa tento školský rok zapojila do projektu Zelená škola, s cieľom
urobiť niečo pre zlepšenie
životného prostredia. Rozhodli sme sa zaviesť na
našej škole dvojzložkový

separovaný zber, žiaci a rodičia sa zapojili do zberu
papiera, tetrapakov či batérii.
V rámci projektu Škola
priateľská k deťom sme sa
zapojili do verejnej zbierky
Týždeň modrého gombíka.
Tohtoročný Týždeň modrého gombíka sa niesol v
duchu hesla "Deti deťom".
Cieľom zbierky bolo poslať
vyzbierané finančné prostriedky deťom, ktoré čelia humanitárnym krízam.
Z dôvodu nepredvídaných
tragických udalostí, ktoré
25. apríla postihlo Nepál,
prevažná časť výťažku zo
zbierky išla na pomoc deťom tejto krajiny.
Cieľom Veľkej pravekej
súťaže pre základné školy bolo podnietiť záujem
detí o históriu našej krajiny, rozvíjať tvorivosť, samostatnosť a schopnosť
žiakov tímovo pracovať.
Tohtoročný 5. ročník súťaže bol tématicky zameraný
na spoznávanie života človeka neandertálskeho. Do
súťaže sa zapojilo 10 žiakov
6. ročníka: V. Nováková, V.
Zajacová, T. Trnovcová, N.
Majerčíková, M. Zajacová,
E. Orieščiková, E. Slučíková, Ž. Múčková, M. Káčer,
A. Cesneková.
Vážení spoluobčania, milí
žiaci, prichádza čas letných
školských prázdnin, čas letných dovoleniek. Prajem
Vám hlavne veľa oddychu,
pohody a príjemných zážitkov!!!

Mgr. Juraj Repáň
riaditeľ ZŠ Gbeľany
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eRko
Ani sme sa nenazdali
a už sa nám 2 rok činnosti
v eRku blíži ku koncu. Sme
radi, že k nám privítali nové
tváre a pomáhajú nám rozvíjať dobrovoľnícku činnosť
detí a mládeže v našej farnosti.
Touto cestou by som sa
chcela poďakovať najmä rodinám, ktoré povzbudzujú
svoje deti v tejto, nie ľahkej
činnosti. Veľké ĎAKUJEM
patrí nášmu pánovi farárovi
a pánovi starostovi, ktorí sú
vždy ochotní nám pomôcť
a poradiť.
Druhý ročník činnosti
sme pokračovali s našimi
pravidelnými stretkami kaž-

dú nepárnu sobotu o 15:00
hod. v kultúrnom dome
a detskými sv. omšami - posledný piatok v mesiaci.
V mesiaci október sme
s deťmi pripravili vo farskom kostole Gbeľany misijný ruženec, po ktorom
nasledovalo
premietanie
dokumentárneho
filmu
o rodákovi z Terchovej, ktorý pôsobí v Afrike ako mi- sme písali na dvere.
sionár.
Na Štefana (26.12.2014)
Ako prípravu na koledova- sme s koledníkmi Dobrej
nie sme absolvovali s deťmi noviny navštívili rodiny, ktosv. omšu v Pruskom, kde nás ré sa zapísali v kostole na
biskup vyslal šíriť radostnú prijatie koledníkov. Bolo ich
zvesť o narodení božieho vyše 50. Koledu sme šírili
syna. Doniesli sme si aj po- aj na Nový rok vo farskom
žehnané kriedy, s ktorými kostole, aby sa radostná

zvesť dostala aj pomedzi
ostatných farníkov. Vyzbierali sme rekordnú sumu
1305,88 €, ktorá bola zaslaná do Afriky na zlepšenie
základných životných potrieb detí, na ich vzdelanie,
vodu a jedlo.
Veľký zážitok a duchovné

Život

povzbudenie bolo pozvanie
do TV LUX v relácii Doma je
doma, kde sme s deťmi podali svedectvo o fungovaní
eRka v našej farnosti.

v obci
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v Terchovej. Sprevádzali nás V máji sme ako poďakovaaj náš pán farár a salezián nie za koledovanie putovali
Peťo.
na detskú púť do Rajeckej
V predveľkonočnom ob- lesnej, kde sv. omšu celebrodobí (Kvetná nedeľa) pri- val žilinský biskup Mons.
Ako odmenu sme s ani- pravili deti a mládež krížovú Tomáš Galis, ktorý nás pomátormi a rodičmi pripra- cestu pre farníkov s proce- vzbudil aj v našej stretkárni
počas vizitácie obce.
vili pre deti duchovnú ob- siou okolo kostola.
novu v pastoračnom centre
Zakončením našej práce

v tomto školskom roku bude
II. Ročník Farských hier
6.6.2015 spojený s MDD
a počas letných prázdnin
krížová cesta v urbárskom
lese, na ktoré Vás srdečne
všetkých pozývame.

Text a foto: Janka Vašková
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Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká
noc príde... jedna z najznámejších a najrozšírenejších
fašiangových pesničiek na
Slovensku. Málokto však vie,
že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc
a presne sedem týždňov po
Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky.
Obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Sú prechodom
medzi zimným a jarným
obdobím. Počas fašiangov
prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky.
Hlavne posledné tri dni sú
vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred

koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok.
Tento deň bol príznačný tým,
že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči
mužom, popíjali v krčmách,
tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom – svet
je počas fašiangov „hore nohami“.
Aj v Gbeľanoch, 14. februára (sobota), zorganizoval
DHZ Gbeľany pochod masiek. Bolo chladné ale krásne
ráno, keď sa obcou rozoznela
hudba a v jej sprievode prešli masky celou dedinou. V
sprievode nechýbal ani konský záprah.
Zvyky sa dodržiavali – čerti
prútenej metly. Nevesta so
nezabudli vynaháňať deti a
ženíchom vyberali „dary“ do
tie neposlušné okúsili aj silu
kasy, doktor vykonával zdravotné prehliadky a vypisoval
recepty. Kominár si neodpustil pomazať sadzou každého,
kto mu prišiel do cesty, taktiež nezabúdal pýtať slaninku
a zbierali sa aj vajíčka. Dedinská pohostinnosť sa ukázala
v tekutých „kožuchoch“, ktoré domáci uliali a do žalúdka
putovali aj šišky, ktoré sa už
tradične pečú vo väčšine domácností práve na fašiangy.

Na oplátku masky pozývali
občanov na fašiangovú zábavu, ktorá sa konala v ten istý
deň večer.
Tanečná zábava sa niesla v duchu ľudovej hudby,
nechýbala tombola a opäť
sa dodržiavali zvyky a tradície. Teda pochovávanie basy
o polnoci. Zábava končila
tradične v skorých ranných
hodinách.

Text a foto:
Dominika Kágerová

Život

v obci,

Udialo

sa

Rekonštrukcia škôlky
V druhom čísle sme Vás
informovali o tom, čo všetko sa v materskej škôlke
v Gbeľanoch renovuje. Prinášame Vám pohľad na
výsledok dobre odvedenej
práce. Škôlka a jej priestory
sú krásne, nové, moderné a
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Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí
všetkým matkám. Aj v našej
obci sme si ich uctili. Obecný
úrad Gbeľany v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom
v Gbeľanoch
pripravili
Text: Dominika Kágerová pre všetky matky kultúrny
program. Hoc sa konal o týžFoto: Janka Gachová
deň neskôr, teda až 17. mája
v KD Gbeľany, veríme, že
program, ktorý pripravili pre
svoje mamičky deti z materskej a základnej školy ich potešil a páčil sa o to viac.

hlavne, žiaria všetkými farbami. Veríme, že deťom sa
tak skvalitní čas, ktorý tu vo
svojom mladom predškolskom veku strávia.

Kvety pre mamu
Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Text: Dominika Kágerová
Foto: archív obce Gbeľany
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Diplomová práca
O našej obci vznikla diplomová práca. Jej presný
názov je Regionálny rozvoj
obce Gbeľany. Vypracoval
ju študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Bc. Ondrej Košťan v roku
2014. Diplomová práca sa
zaoberá analýzou fyzickogeografických, humánnogeografických a enviromentálnogeografických pomerov
v záujmovom území s cieľom poskytnúť aktuálne
informácie komplexného
charakteru územia so zameraním na historický vývoj
a súčasné využitie územia.
Jednotlivé kapitoly sa venujú možnostiam regionálneho rozvoja územia.
Práca obsahuje vymedzenie územia našej obce, geologické zloženie obce, taktiež geomorfologický vývoj.
Teda rozloženie nížin a vysočín. Ďalej sa v nej nachádza charakteristika klímy,
hydrogeografická charakteristika a pedogeografická
charakteristika, teda charakteristika pôdy. Ďalej sa v nej
popisuje aj biogeografická
charakteristika, čo znamená
- fytogeografické začlenenie, teda opisuje vegetáciu
na našom území a tiež zoogeografickú charakteristiku.
Ďalšou časťou tejto práce
je pohľad do histórie a historického vývoja obce, v ktorej
sa dočítame aj o tom, že sa
na našom území nachádza
významné nálezisko. Konkrétne sa tu našiel bronzový
kosák. Takéto kosáky sa používali na zber obilia v období
strednej dob bronzovej až po

staršiu dobu železnú (8. – 5.
stor. p.n.l.). Na mieste nálezu
sa našli aj úlomky keramiky
lužickej kultúry.
Gbeľany ako poddanská
obec vznikla pravdepodobne
už v 13.storočí. Prvý zachovaný názov Villa Belene (dedina Belene) pochádza z roku
1434. V tejto práci sa dozviete celý vývoj a históriu obce
Gbeľany, mená panovníkov,
vlastníkov obce, ale aj majiteľov kaštieľa a kúrie.
V kapitole 5.2 nájdete
vývoj obyvateľstva v Gbeľanoch. Pričom jeden z grafov
hovorí o tom, že za posledné storočie sa počet obyvateľov v obci znásobil o viac
ako 100%. V roku 1900 bol
počet obyvateľov cca 500,
kdežto v roku 2001 bol počet obyvateľov cca 1200.
Zaujímavosťou je aj
migračný pohyb obyvateľstva, či demografia obce.
V diplomovej práci pána
Košťana sa tiež dočítate
o hospodárstve v obci. Spracoval tu poľnohospodárstvo,
priemysel, stavebníctvo a
výrobné služby, ktoré v obci
máme.
V ďalšej časti sa venuje
enviromentálnym
pomerom, teda kvalite životného
prostredia. Taktiež vo vízií
a stretégií o obci popisuje
jej aktivity. Venuje sa aj europrojektom, ktorých máme
v našej obci niekoľko, napr.
rekonštrukcia kultúrneho
domu, výstavba multifunkčného ihriska či rekonštrukcia
základnej aj materskej školy.
V poslednej, implementačnej časti, sa autor venuje

v obci

„Pár písmen naviac...“
tvorbe propagačných materiálov a projektu revitalizácie školského areálu obce
Gbeľany. Takže aj vďaka
tejto práci vznikol informačno-propagačný leták obce,
ktorý informuje o podujatiach v obci, o prírode v okolí, pamiatkách a tiež prináša
všeobecné informácie. Ďalej
sa v tejto publikácii nachádza množstvo rôznych máp
Gbelian.
Na záver táto práca popisuje projekt: Okolo Slovenska za 80 rokov, ktorého
hlavným cieľom bolo vytvoriť podmienky pre výučbu prírodopisu, vlastivedy, zemepisu v prírodnom
prostredí školského dvora.
Cieľom bolo prispôsobenie riešenej plochy tak, aby
mohla slúžiť aj občanom
obce. Zároveň sa realizáciou
projektu vytvorilo vhodné
miesto na odpočinok turistov prechádzajúcich po cykloturistickom chodníku nachádzajúceho sa v tesnom
susedstve základnej školy.
Vďaka tomuto projektu
teda vznikla nová oddychovo – náučná časť obce
v areáli základnej školy. Nachádza sa tu mapa Slovenska, vybudovaná z kameňa
a rastlín, v jej okolí sú osadené náučné tabule a tiež
sa tu nachádzajú lavičky pre
oddych.
Pokiaľ by ste mali záujem
si osobne pozrieť túto prácu, nájdete ju na Obecnom
úrade v Gbeľanoch.
Text: Dominika Kágerová
Zdroj: Diplomová práca: Regionálny rozvoj obce Gbeľany

V každej krajine jedinečný, v
každom jazyku odlišný, a pritom ten istý význam. Rozdiel
je iba v samotnom prevedení.
No i napriek tomu nie každý
jednotlivec dokáže vnímať
silu týchto slov a gest. Nedokáže, nevie alebo nechce?
Pozdrav pri stretnutí je tak
starý, ako ľudstvo samo. Je
prejavom úcty a priateľstva
vyjadrený slovom, gestom
či písmom. Poznáme veľa
podôb pozdravov, ktoré sa
tradujú po celom svete, ale aj
u nás na Slovensku.
V podstate to, aký pozdrav
použijeme nie je až tak dôležité. Jediné, čo treba odlišovať, je to, komu sa zdravíme.
A taktiež sú rozdiely v pozdravení sa v meste a na dedine. Na dedine sa zdravíme
z úcty k ľudom, pretože sa
vzájomne viac či menej poznáme. V meste možno postačí, keď sa zdravíme úsmevom. Aj to môže byť istá
reakcia na človeka. Na to, že
vnímame jeho prítomnosť.
Nikdy nevieme, komu takým
úsmevom rozradostíme deň.
Dnes je však problém
v tom, že ľudia sa zdraviť
prestávajú úplne.
Prechádzajú okolo seba
bez úsmevu, bez pozdravu,
bez reakcie na ľudí, ktorí
okolo nich dennodenne prechádzajú. Pritom stačí tak
málo. Trochu viac vzduchu
do pľúc, jemné pootvorenie
pier a pár vypovedaných písmen, k tomu úsmev či kývnutie hlavou a zdrazu je tá
chvíľka stretnutia s niekym
iným akási krajšia, osobnejšia. Aj to sú okamihy, ktoré

Udialo
z nás robia ľudí. Ľudí, ktorí
tvoria spoločnosť. Spoločnosť, v ktorej žijú a ktorej sú
súčasťou. Iba žeby nie? Žeby
to takto jednoducho nefungovalo? Kde sa stala chyba?
Chyba v systéme...
Tak jednoduchá vec na vykonanie, ale zložitá na vyjadrenie. Alebo čo to spôsobuje,
že sa ľudia medzi sebou prestali zdraviť? Predsa nejde
o to, že by sme mali zdraviť
každého, nie vždy a nie všade. Nemusíme sa s každým
ani bozkávať, i keď ako hovorí Lucius Apuleius, bozky
sú pozdravy bohov. My sme
však stále len ľudia. Preto
úplne stačí prehovoriť. Kde
možno hľadať chybu? V
ktorom systéme? V dnešnej
uponáhľanej dobe ľudia okolo seba prechádzajú a nevnímajú spoločnosť, ktorej sú
súčasťou.
Mladí ľudia sa prestávajú
zdraviť vzájomne medzi sebou, o zdravení sa starším
ľudom nehovoriac. Zrejme
to bude tým, že väčšina ich
komunikácie, a teda aj pozdravov, ide cez sociálne siete a slovný pozdrav už pre
nich nie je taký prirodzený.
Avšak, ani dospelý sa nedržia
základných princípov etikety.
Správanie je predsa ako zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoj obraz, a základom
správneho – slušného správania je pozdrav. Čo nás ako
prvé učili rodičia pri stretnutí
s inými? Predsa pozdraviť sa.
Pozdrav je dôležitou súčasťou prvého dojmu a prvého
kontaktu medzi ľuďmi. Veď
ako sa hovorí: „Pozdraviť je
slušnosť, odzdraviť je povinnosť“.

sa
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Veľkonočná výstava
Počas veľkonočných sviatkov, konkrétne 29. marca
2015 sa v KD Gbeľany konala
veľkonočná výstava spojená
s ukážkou pletenia korbáčov
a malovania kraslíc. Každý
kto chcel, si mohol vyskúšať

upliesť svoj vlastný korbáč,
čo nadchlo hlavne deti. Taktiež zaujímavým bolo zdobenie kraslíc rôznymi technikami. Táto aktivita zaujala opäť
deti a hlavne dievčatá. Vystavovateľmi boli deti zo zák-

ladnej a materskej školy, ale
taktiež obyvatelia Gbelian.
Návštevníkom sa táto výstava
páčila. Veríme, že sa ju podarí zorganizovať aj budúci rok.

Text: Dominika Kágerová
Foto: archív obce Gbeľany
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Mons. Tomáš Galis na návšteve v Gbeľanoch
V utorok 21.apríla 2015
navštívil našu obec biskup
Mons.Tomáš Galis aj s jeho
tajomníkom Petrom Švecom.
Vítal ich náš pán farár Mgr.
Pavol Kalabus. Dôvodom
návštevy bola pastoračná
činnosť. Pri tejto príležitosti

Udialo

sa,

v obci

Rekonštrukcia kaplnky

S novým rokom a lepším
počasím sa v našej obci pokračuje v rekonštrukciách.
Tentokrát sa pracuje na
kaplnke na cintoríne. Rekonštrukcia je financovaná
obcou s podporov spoločText: Dominika Kágerová nosti KIA MOTORS SLOFoto: archív eRko
VAKIA.
Opravy sa prevádzajú
v interiéri aj exteriéri. Vo

sa biskup stretol s veriacimi
z obce. O program sa postarali deti z eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí),
ktoré si pripravili v KD Gbeľany malé vystúpenie.

Život

vnútri kaplnky sa maľujú
steny. Nový náter získa aj
vonkajšia fasáda, opravuje
sa schodisko a zrenovovaný
bude aj kovový plot okolo
kaplnky. Celá obnova bude
zvýraznená novým nasvietením celej kaplnky z exteriéru. Ukončenie prác sa
odhaduje na letné mesiace
roka 2015.

Šport

Biatlon
V sobotu 31. januára 2015
usporiadal obecný úrad
2.ročník Gbeľanského biatlonu. Štartovalo sa o 12.00
hod v Gbeľanoch pod Hradiskom – Polonce.
Po hodnotných športových výkonoch boli pre tých
najlepších pripravené pekné
ceny a pre všetkých občerstvenie.

Víťazmi sa stali:
1.miesto: Miroslav Miček
(v strede)
2.miesto: Antón Jankov
(vpravo)
3.miesto: Jozef Martinček
ml. (vľavo)

Text: Dominika Kágerová
Foto: archív obce Gbeľany

GBEĽANSKÉ NOVINY - 1 1

Futbal – Gbeľany
II. DOXbett trieda
dospelí

Zostava
27 Juraj Noga
13
Peter Hazda
6
Michal Cingel
7
Radoslav Adamčík
10
Roman Janoška
3
Pavel Hanuliak
14
Miroslav Hanuliak
15
Patrik Melo
5
Juraj Zicho
9
Peter Šesták

12
Tomáš Trizuliak
2
Miloš Ovšonka
8
Vladimír Rosenberg
11
Matej Rendek
Funkcionári družstva
Vedúci - Ovšonka Miloš
Asistent trénera 1 - Slavomir
Cvacho
Asistent trénera 2 - Dušan
Martinček
Lekár - Marek Milo
Bezpečnostný manažér - Jozef Vnuk
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Jubilanti

Horkosť sa stratila, zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo a láska víťazí.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

Franeková Mária
Mihová Mária

80

Tichý Albín
Ďuriš Alojz
Dzurdzík Štefan
Tulinský Heliodor
Kaňová Jolana
Bobáňová Margita
Trizuliaková Oľga
Dzurdzíková Mária

70

Mravec Pavol
Rečka Peter, Ing.
Kubenová Otília
Mičeková Elena
Káčerová Stanislava
Šišová Viera, Mgr.
Kováčová Ľudmila
Belová Hermína
Martinčeková Helena
Káčerová Eva

okienko

Program na druhý polrok 2015

Tento rok je pre niektorých občanov Gbelian iný ako
všetky ostatné. Pretože práve tento rok sa dožívajú krásnych okrúhlich jubileí. V mene všetkých obyvateľov Vám,
drahí oslávenci, prajeme všetko najlepšie.
Roky tak padajú ako meteory,
jubilant ich strácal, nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou činov hru nesmiernu.

90

Informačné

Jún
• MDD – Športový deň (6.6. 2015 ihrisko Gbeľany)
• Futbalový turnaj (ihrisko Gbeľany)

August

• Kultúrny program spojený so zábavou
(22.8.2015 KD Gbeľany)
Október
• Deň úcty k starším
• November – Nohejbalový turnaj

60

Mravec Vladimír
Trizuliak Pavel
Bielik Jozef
Bielik Jozef
Chabadová Mária
Gáborová Anna
Peťková Kamila
Janíčková Irena
Košiarová Oľga
Vojteková Helena
Trizuliaková Soňa, Mgr.
Repáňová Anna

Spoločenská rubrika
Prišli na svet

Lokšík Peter
Mráziková Sofia
Kanisová Michaela
Franek Matias
Vincze Alexej
Zvolenská Karin

Opustili nás
Drábik Miroslav
Mravcová Justína

December
• Mikuláš, Pečenie medovníkov, Uvítanie detí do života

OZNAM
Športový areál pri základnej škole bude počas letných
mesiacov – od 1.6 2015 do 31.8. 2015 otvorený od 10:00 do
20:00.
PROSÍME VŠETKÝCH OBYVATEĽOV, ABY NA IHRISKU
UDRŽIAVALI PORIADOK A ČISTOTU!

Demografia obce k 11.05.2015
Stav podľa vek.kategórií

Spolu

Mužov

Žien

Spolu
Deti do 18 rokov
z toho do 15 rokov
Muži od 18 do 100 rokov
Ženy od 18 do 100 rokov

1234
223
176
478
533

596
118
99
478
0

638
105
77
0
533

Vo vekových kategóriách
0-65
Ostatní

1062
172

533
63

529
109

ZDROJ: obec Gbeľany
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