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Gbeľanské noviny
Vážení spoluobčania,
chcel by som poďakovať
všetkým, ktorí prišli voliť a
vyjadriť tak podporu svojim kandidátom v komunálnych voľbách.

Už sa to blíži...
vo vzduchu je opäť tá známa
vôňa - punč, medovníky, koláčiky a iné dobroty. Čarovné
obdobie každého roka je predo
dvermi - mnohými milované,
pre niektorých neobľúbené
ale bezpochyby najkrajšie pre
najmenších. Prázdniny, dlhé
vylihovanie v posteli, žiadne
učenie ani úlohy – splnený
sen všetkých školopovinných.
Ak Perinbaba nadelí, bude aj
sánkovanie, lyžovanie či stavanie snehuliakov a veľa času
stráveného vonku na čerstvom
vzduchu.
A radosť dospelých? Ráno
zamrznuté okná na autách, zasnežené cesty, chodníky. „Behačky“ po obchodoch – nakupovanie, zháňanie ... Zabezpečiť,
aby bolo všetko tip-top, aby nič

nechýbalo a všetkého bolo dostatok.

Áno, sú tu Vianoce!
Ale, skúsme trošku spomaliť a
užívať si toto krásne a jedinečné
obdobie. Do pečenia a upratovania zapojme celú rodinu, a tak
prežime viac spoločného času.
Užívajme si prítomnosť všetkých blízkych a zároveň venujme spomienku tým, ktorí už nie
sú medzi nami.
Skúste si však pri všetkých povinnostach ukradnúť aj chvíľku
pre seba. Oddýchnuť si môžete
aj v spoločnosti našich – Vašich
Gbeľanských novín.
Prajeme Vám krásne prežitie
vianočných sviatkov a nech sa
Vám v Novom roku 2015 splní
všetko, po čom túžite!

-r-

Ďakujem všetkým za
prejavenú dôveru. Výsledok
volieb je pre mňa veľkým
povzbudením a ocenením
mojej práce, a zároveň záväzkom do ďalšieho obdobia. Mojou snahou bude,
v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom, aby obec
Gbeľany bola modernou,
stále rozvíjajúcou sa obcou.
Aby sa v nej dobre cítili
nielen domáci obyvatelia,
ale aj návštevníci, ktorí do
našej obce prichádzajú.
Ciele, ktoré chceme dosi-

ahnuť stoja úsilie, a preto
nám všetkým želám odvahu
a odhodlanie na ceste meniť
veci k lepšiemu. Tiež trpezlivosť a vytrvalosť zvládať
prekážky a ťažkosti, ktoré
nás na tejto ceste stretnú.
Gratulujem zvoleným poslancom a teším sa na spoluprácu. Konajme čestne,
spravodlivo, zodpovedne a
v záujme tých, ktorých zastupujeme.
Všetkým
obyvateľom
obce Gbeľany chcem na
záver zaželať krásne a pokojné prežitie vianočných
sviatkov a do Nového roka
2015 prajem len to najlepšie!
Váš starosta
Ing. Jozef Martinček

Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo,
nech sa zdvojí.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.
Pod stromčekom darov dosti,
kapra čo má málo kostí,
na Silvestra fľašu štoku,
všetko dobré v novom roku Vám praje
redakcia Gbeľanských novín.

TEXT Dominika Kágerová FOTO archív ZŠ Gbeľany
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eRko v Gbeľanoch

Stretávame sa pravidelne, každú párnu sobotu v mesiaci o 15:00 hod.
v Kultúrnom dome Gbeľany. Na stretnutiach sa s deťmi rozprávame,
hráme, hľadáme odpovede na otázky, ktoré ich trápia. Organizujeme výlety, duchovné obnovy, dni radosti. Snažíme sa deti povzbudzovať ku
konaniu dobra. Každý posledný piatok v mesiaci mávame vo farskom
kostole Gbeľany detské sv. omše.
Dúfame, že naše otvorené spoločenstvo sa bude rozrastať každým
jedným stretnutím.
Preto Vás, všetky deti a mládež, pozývam, ak máte čas a chuť, aby ste
nás navštívili, spoznali nás a dovolili nám spoznať Vás.
Viac informácií o eRku nájdete na internetovej stránke - http://www.
erko.sk/
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Odovzdávanie cien na 1.farských hrách

eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na
Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých
spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú
vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky
pracujú s deťmi a mladými.
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Cieľ eRka
Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých
ľudí, na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad
mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba,
otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Sladká odmena pre všetkých zúčastnených na 1.farských hrách
TEXT Janka Vašková ml. FOTO archív eRko Gbeľany
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Kaderníctvo a kozmetika Bianca
V Gbeľanoch žije veľa talentovaných, podnikavých a šikovných ľudí, ktorí vďaka svojim schopnostiam a odvahe dosiahli skvelé pracovné výsledky. Dokázali vybudovať podniky, ktoré dávajú zamestnanie nie len im, ale aj iným ľudom.
Nepochybne k nim patrí aj Veronika Janíčková.V rozhovore nám opísala svoje začiatky aj to, čo jej táto práca dáva. Nezabudla spomenúť ľudí, ktorým vďačí za pomoc, vďaka ktorej stíha byť matkou, manželkou a podnikateľkou zároveň.
sa, samozrejme, veľmi tešili.

Všetci sme v detstve snívali o
tom, čo z nás bude v budúcnosti.
O akom povolaní si snívala ty?
Už od malička som strihala
všetky bábiky a túžila som byť
kaderníčka. K môjmu úžasnému
povolaniu ma priviedla mama.
Som jej za to veľmi vďačná, pretože svoju prácu zbožňujem.
Keby som si mala s odstupom
času vybrať iné povolanie, opäť
by to bolo kaderníctvo.
Prečo práve kaderníčka? Čo
sa Ti na tejto práci páči, čo Ťa k
nej ťahá?
Moja práca je úžasná. Dokážem úplne zmeniť človeka na nepoznanie. Z čiernovlásky urobím
blondínu, upravím vlasy a strih
podľa najnovších trendov, a tak,
aby to bolo „na mieru ušité“ každému zákazníkovi.
V našom kaderníctve kráčame
s dobou. Každý rok absolvujeme

Po štúdiu každý nejako začína, aké boli tvoje začiatky?
V roku 2003 som si otvorila
živnosť a začínala som v Kaderníctve Katka Tichá vo Varíne, kde
som zastupovala materskú dovolenku. Veľa som sa tu naučila a
cítila som sa tu výborne.
Následne o rok som si otvorila
kaderníctvo na Obecnom úrade v
Gbeľanoch. Niekedy som mala
roboty vyše hlavy, inokedy som
presedela aj celý deň.
Kto pomáhal, keď si nestíhala?
Od samého začiatku mi pomáhala moja sestra Ľubka (Segra,
diky!). Už ako 12 ročná po škole
utekala do kaderníctva umývať
vlasy. Keďže ľudí bolo čoraz
viac, priestory nám už nestačili.
Presťahovali sme sa pod Jednotu
v Gbeľanoch. Na tomto mieste
sme dodnes.

Veronika(vľavo) s kolegyňou Luckou.
4 – 5 školení, aby sme poskytovali čo najlepšiu kvalitu služieb.
Aby od nás naši zákazníci odchádzali spokojní a aby sa k nám aj
radi vracali. Pretože ich spokojnosť je naša priorita aj motorom
zároveň.

Takže ty, sestra. Ešte niekto do
partie?
V roku 2007 nám pribudla
nová kolegynka Lucka. Hneď
nám bolo veselšie. Robota stále
pribúdala, ale s ňou aj veľa spokojných zákazníkov, z čoho sme

Firmy a živnostníci zvyknú
spolupracovať so školami. Ako
ste a na tom vy v kaderníctve?
Odkedy som sa osamostatnila
a otvorila si prvé vlastné kaderníctvo, úzko spolupracujem so
Spojenou školou v Bytčici. Berieme k sebe dievčatá a snažíme
sa ich naučiť všetko čo vieme.
Chcela by som im ukázať všetky
pozitíva, ktoré táto práca prináša.
Aby ju milovali, tak ako ja.

Neostalo však iba pri službách
pre vlasy...
Nie. V roku 2009 sme otvorili
aj kozmetický salón, pod vedením mojej sestry. Dôvodom bolo
ponúknuť našim zákazníkom
komplexnejšie služby.

Časť salónu - kozmetika

A tiež neostalo iba pri jednom salóne...
Neostalo. Tiež v roku 2009
sme otvorili kaderníctvo v Tepličke nad Váhom a v roku 2011
Kadernícky a kozmetický salón
Bianca aj v Žiline.
A dôvod? Za tie roky mi prichádzali čoraz šikovnejšie praktikantky, ja som si ich chcela
nechať a vytvoriť im pracovný
priestor.
Takže 3 salóny, medzičasom si
sa vydala a máš 2 dcérky – nejaký návod, ako sa to dá všetko
zvládať a stíhať?
Áno, mám úžasné dcérky. Bibi
už trošku priúčam remeslu a Sabinka vlasy zbožňuje. Keby mohla, tak mi ich všetky vytrhá.
Deti, prácu a kaderníctva zvládam vďaka môjmu manželovi,
ktorý robí inštalatéra, montéra, elektrikára, vodára, mamu a
všetko čo práve potrebujem. Tiež
vďaka rodičom a svokrovcom,
ktorí sa mi vždy a ochotne postarajú o moje detičky. Veľmi pekne
Vám všetkým ďakujem!
TEXT Dominika Kágerová
FOTO Dominika Kágerová,
Veronika Janíčková

◄ Výsledok práce v kaderníctve
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Základná škola
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám
po prvýkrát na stránkach obecných novín z postu riaditeľa našej
základnej školy.

Spolupracujeme – objavujeme – športujeme. V duchu
tohto motivačného názvu sa
nesie náš školský vzdelávací
program. Z neho vyplývajú
aj aktivity školy. K nim patria
súťaže, olympiády, projekty a
iná činnosť, prostredníctvom
ktorej sa prezentuje rozmanitosť talentov našich žiakov a
v neposlednom rade aj naša
škola. A tak by som vám chcel
na stránkach obecných novín
ukázať snahu a úspechy detí.
V školskom roku 2014/2015
navštevuje školu 231 žiakov.
2.september bol výnimočným
dňom pre našich prváčikov.
„Riadnymi“ žiakmi našej školy sa stali však až 29. októbra,
keď boli slávnostne pasovaní
za žiakov našej školy. Od začiatku nového školského roka
sa žiaci i pedagógovia pustili
do práce s veľkým nadšením
a elánom. Odmenou za to sú
krásne umiestnenia našich
žiakov v rozličných súťažiach
či olympiádach. V priebehu
týchto pár mesiacov sa zapojili do mnohých aktivít, napr.
Bavia nás knihy, Medzinárodný deň školských knižníc,
Svet fantázie, Kto sa správa
podľa práva, česko – slovenský projekt Záložka do knihy
spája školy, matematická súťaž MAX, matematická súťaž
GVOBOJ (naša škola obsadila
fantastické 2. miesto v rámci
okresu Žilina, školu zastupovali: Grétka Janíčková, Lenka
Zajacová, Matúš Vajda, Radko
Šustek), protidrogový festival
Dni nádeje (žiačka 2. ročníka
Ninka Srncová vo výtvarnej
súťaži získala krásne 3. miesto), Beh zdravia, súťaž v logických úlohách Sudoku, Zber
papiera, Beseda s príslušníkmi
PZ SR, informatická súťaž
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IBOBOR, Biela pastelka či
Červené stužky.

Všetky naše nové úspechy,
aktivity, novinky si môžete

Žiaci našej školy s medailami za 2.miesto v matematickej súťaži
GVOBOJ

Účastníci matematickej súťaže Klokan

Hodina nemčiny v zrekonštruovanej triede.

pozrieť na výstavkách v priestoroch školy, ako aj na našej
webovej stránke: zsgbelany.
edupage.org.
Od septembra sa škola zapojila do viacerých nových
projektov. Celoročný program
Škola priateľská k deťom je
postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa.
Cieľom programu je vytvoriť
na našej škole také prostredie,
v ktorom sa každé dieťa cíti
bezpečne, dobre, sebaisto a
do ktorého chodí s radosťou.
Vybraní zástupcovia jednotlivých tried vytvorili žiacky
parlament, pretože dôležitým
prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.
Ďalším projektom je environmentálny projekt Zelená
škola –inšpirujeme k zmene.
Zelená škola je výchovnovzdelávací program určený
pre školy, ktoré chcú zmeniť
seba a svoje okolie. Naši žiaci s pomocou učiteľov riešia
reálne potreby svojej školy a
okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.
Do konca kalendárneho
roka nás čaká toho ešte veľa.
S blížiacimi vianočnými
svi atkami začíname s prípravami na Vianočnú akadémiu
a Vianočnú burzu. V decembri
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sa žiaci môžu tešiť aj na prvé
číslo nášho školského časopisu, vianočnú súťaž v skoku
do výšky Gbeľanská latka, vianočný turnaj žiakov vo florbale, žiačok vo volejbale a na
mnoho ďalších vecí.
V priebehu letných prázdnin došlo k ďalším rekonštrukčným prácam v školskom
areáli a interiéroch školských

školských budovách boli vymenené vchodové dvere, v
školskom areáli boli rozmiestnené informačné a vzdelávacie tabule, lavičky na oddych
a relax . Všetky finančné náklady boli hradené z rozpočtu
našej obce. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať
starostovi obce a obecnému
zastupiteľstvu za zlepšenie
výchovno-vzdelávacích pod-

Práce žiakov: tekvice trochu inak

Družstvo mladých zdravotníkov
budov. Kompletnou rekonštrukciou prešlo niekoľko
tried ZŠ aj ŠKD, na všetkých

mienok pre našich žiakov a
pracovných podmienok zamestnancov školy.

Kalendárny rok 2014 sa pomaly chýli ku koncu. Chcem
vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí pomohli škole rozličnými spôsobmi, čím zlepšili
„život na škole“.
Milí spoluobčania, dovoľte
mi v mene všetkých zamestnancov školy Vám zaželať
pokojné prežitie vianočných

sviatkov, v roku 2015 pevné
zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov!
Mgr. Juraj Repáň,
riaditeľ školy
TEXT Juraj Repáň, FOTO
archív ZŠ Gbeľany

Vianočné stromčeky vo výtvarnom podaní žiakov 1.stupňa
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Kaplnka a mauzóleum Nyáryovcov v Gbeľanoch
Na cintorín v Gbeľanoch, prípadne okolo neho, chodíme z času na čas všetci. Nie každí si však
uvedomuje, okolo akej historickej pamiatky prechádza. Je to Kaplnka a mauzóleum Nyáryovcov

POSTAVENÁ NA
ŽIADOSŤ GRÓFKY

Kaplnka bola postavená v roku
1878, v pseudo-gotickom štýle na
žiadosť grófky Vincencie Nyáry,
na menšej parcele za obcou. Z
tohto obdobia sa zachovala darovacia listina grófky, v ktorej odovzdáva kaplnku a parcelu obci.

RODINNÁ HROBKA
V suteréne kaplnky sa nachádza rodinná hrobka grófskej rodiny Nyáry, ktorá je zapečatená.
Do hrobky je možné nahliadnuť
cez okrúhle otvory o priemere 40
cm po stranách kaplnky. Cez tieto
otvory však do hrobky vstupovali
deti, preto bola obec nútená čiastočne ich zamurovať.

SLÚŽILA
NA SV. OMŠE

V kaplnke sa od jej postavenia
až do stavby Farského kostola sv.
Jozefa slúžili sväté omše. V priebehu tohto obdobia bola jedenkrát
rekonštruovaná. V interiéry bola
menená podlaha, upravovaná
omietka a došlo aj k zavedeniu
elektriny. Od ukončenia slúženia svätých omší kaplnka chátra.
V roku 2006 sa obcou prehnala
víchrica, ktorá vylomila zamknuté dvere a zničila zariadenie v
kaplnke.

PSEUDO-GOTICKÝ
SLOH

Kaplnka v Gbeľanoch je postavená v pseudo-gotickom slohu.
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Odpis z darovacej listiny:

piliere na rohoch kaplnky.

„JA NIŽE PODPÍSANÁ GRÓFKA VINCENCIA
NYÁRY, RODENÁ PONGRÁCOVÁ ZNÁMO ČINÍM,
ŽE JA NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU, ALE AJ NA
ROZŠÍRENIE POBOŽNOSTI CHCEM NA DOLNÝ
CINTORÍN JEDNU KAPLNKU, V KTOREJ SA AJ
SVÄTÉ OMŠE DRŽAŤ BUDÚ. ŽIADAM POCTIVÚ
OBEC GBELANSKÚ, ABY TÚTO MOJU PAMIATKU V
ÚCTIVOSTI DRŽALI A NIČ NA NEJ POKAZIŤ NEDALI. ABY TÚTO MOJU VÔĽU VYKONAŤ MOHLI,
ROZHODLA SOM SA NA VLASTNÚ ÚTRATU KAPLNKU ŽELEZNÝMI ŠRÁMKAMI OZDOBIŤ A CELÚ
MÚROM OBTIAHNUŤ, ABY TAM LICHVA DÔJSŤ
A NIČ POKAZIŤ NEMOHLA. JAK BY MA PÁN BOH
Z TOHTO SVETA POVOLAL, OBEC ÚPLNÉ PRÁVU MAŤ BUDE Z TOHTO PĽACU, N KTORÝ NIČ
STAVAŤ NEBUDE A AKO SVOJ VLASTNÝ HO BUDE
OPATROVAŤ. NAPOSLEDY ŽIADAM A ZAVÄZUJEM
OBEC, ABY SI NA MENOVANOM PĽACI SKRZ MŇA
VYSADENÉ STROMKY OPATROVALA A POKAZIŤ
NEDALA“

REKONŠTRUKCIA
KAPLNKY
Obec sa dvakrát pokúšala o
nenávratný finančný príspevok
(NNF) z EÚ na rekonštrukciu
kaplnky. Zakaždým však bola
zamietnutá. Táto historická budova nie je evidovaná ako kultúrna
pamiatka. Nachádza sa tu určitý
geodetický bod, ktorý sa musí zachovať.

V GBEĽANOCH, 26. JÚLA 1878
„MY NIŽE PODPÍSANÝ ÚRAD MENOM OBCE NA
VŠETKO PRISTÁVAME A UROBENÚ PAMIATKU V
ÚCTIVOSTI A VÁŽNOSTI DRŽAŤ A OD POKAZENIA
CHRÁNIŤ BUDEME.“
V ROKU, DNI A MESIACI JAK HORE UVEDENO
JEST.
Trizuliak Mišo – richtár, Franek Jozef – boženík

Spojením funkcie hrobky a
kaplnky v jednej budove ale aj
architektonickým stvárnením sa
kaplnka na cintoríne v Gbeľanoch
stáva ojedinelou. V širšom okolí
mesta Žiliny nenájdeme podobnú kaplnku. Najbližšou stavbou
s rovnakou funkciou je kaplnka
a mauzóleum Révaiovcov v Mošovciach pri Prievidzi.

Svedči o tom použitie typických gotických prvkov na stavbe
z 19. storočia. Najvýraznejšími
použitými prvkami sú lomené oblúky. Vertikálnosť jasne prevláda
nad horizontálnymi rozmermi.
Pretiahnutie do výšky a odľahčenie umocňujú aj štíhle a vysoké

Obec sa rozhodla z vlastných
financií zrekonštruovať fasádu a
schodisko kaplnky. Rekonštrukcia prebehne nasledujúci rok
2015.

TEXT Dominika Kágerová,
Anna Mravcová FOTO Anna
Mravcová
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Rekonštrukcia "nášho" kaštieľa pokračuje
V prvom čísle sme vás informovali o histórii kaštieľa. Článok sprevádzali krajinomaľby Thomasa Endera,
na ktorých bol vyobrazený barokový kaštieľ v minulosti. A tiež informácie o tom, ako a na čo sa bude využívať v budúcnosti. Teraz prinášame fotografie z renovácie. Kde kaštieľ už nie je pôvodný, ale nie je ani vo
finálnej fáze svojho nového vzhľadu.

Rekonštrukcia
pokračuje
podľa plánov. Na fotografiách
nájdete priestory budúcej reštaurácie, wellness centra či podkrovie hotela. Taktiež izby pre
budúcich hostí, ktorí budú zaspávať na miestach, na ktorých
kedysi dávno snívali svoje sny
pôvodní obyvatelia kaštieľa. Napríklad Szerényiovci, rodina
Nyiári či v roku 1883 gróf Juraj
Majláth zo Zavaru. Poslednými
boli Majláthovci do roku 1945,
keď ich majetky prešli do vlastníctva štátu. A teraz, po 70 rokoch,
sa v týchto priestoroch budú môcť
pohybovať, v izbách zaspávať a
snívať hoteloví hostia.

HOSPODÁRSKA
BUDOVA

vaná do nádvoria bude replikou
pôvodnej. Celé druhé podlažie
bude tvoriť konferenčná sála, ktorá bude slúžiť okrem konferencií
a seminárov aj na rôzne spoločenské udalosti.
Celé druhé podlažie bude tvoriť konferenčná sála, ktorá bude
slúžiť okrem konferencií a seminárov aj na rôzne spoločenské
udalosti.

FASÁDY, KLENBY,
KOMÍNY

Nakoľko sa majitelia snažia
kaštieľu navrátiť jeho pôvodnú
podobu, znamená to napraviť
neodborné a miestami až devastujúce zásahy do stavebných
konštrukcií z 80. rokov minulého storočia. Reštaurátori musia,
napríklad, odhaliť pôvodné klenby a komíny a odstrániť nielen
vnútorné omietky, ale musia nahradiť aj veľkú časť vonkajších.
Celá fasáda a komíny budú vyhotovené ručne z tradičných prírodných materiálov.

nová nosná konštrukcia. Strop
nad 2. nadzemným podlažím kaštieľa utrpel najmä po 2. svetovej
vojne, keď do budovy zatekalo.
Sondy ukázali, že je v havarijnom
stave a je pre ďalšiu prevádzku
budovy životu nebezpečný. Neostávalo iné, len trámový strop na
ploche 760 m2 úplne odstrániť.
Súčasným majiteľom sa na
rekonštrukciu objektu kaštieľa
podarilo získať dotáciu z eurofondov v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, Prioritná os 3
– Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 –
Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu.

Dočasne je kancelária
Kaštieľa Gbeľany v budove Obecného úradu. Do
nej môžu obyvatelia Gbelian smerovať svoje pripomienky, otázky i nápady v
súvislosti s rekonštrukciou
kultúrno-historickej pamiatky alebo s budúcou prevádzkou hotela. Nakoľko
sa v kaštieli nezachovalo
nič z pôvodného vybavenia,
majitelia uvítajú aj každú
informáciu, prípadne foto-dokumentáciu alebo obrazy, ktoré by im pomohli
pri zariaďovaní interiéru.
Majú záujem aj o odkúpenie pôvodného inventára
kaštieľa.

KROV
A STRECHA

Keďže sa počíta so zachovaním pôvodného viac ako dvestopäťdesiat ročného barokového
krovu, musí nad ním vzniknúť
Celú hospodársku budovu museli
majitelia asanovať pre jej dezolátny stav. Na jej mieste vyrástla
moderná budova, ktorá kopíruje
starý pôdorys a fasáda oriento-

TEXT Dominika Kágerová,
Kaštieľ Gbeľany FOTO Kaštieľ
Gbeľany
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ŽIVOT V OBCI

Odber krvi = kvapka pomoci iným
Organizácia plniaca humanitárne, ale aj spoločensko-kultúrne
poslanie v obci - to je
Slovenský Červený kríž Gbeľany.

Popri rôznych aktivitách pre svojich členov zorganizovala táto organizácia v roku 2014 aj ďalší odber krvi. Po januárovej úspešnej výzve a
zrealizovaní odberu krvi zavítala do našej obce dňa 5. septembra 2014
opäť mobilná jednotka Národnej transfúznej služby. Informácia o tejto aktivite bola dostatočne vopred zverejnená na nástenkách, dokonca
viackrát pripomínaná občanom aj prostredníctvom verejného rozhlasu

Už od ôsmej hodiny ráno mohol každý dobrovoľník zavítať do kultúrneho domu a pomôcť práve darovaním krvi ako najdôležitejšej tekutiny iným. Pracovníci Národnej transfúznej služby profesionálne vykonávali kontrolný odber krvi, vypĺňali dotazníky či realizovali samotný
proces odberu a bezplatného darovania krvi. Prišiel každý, kto naozaj
chcel a chápe význam tejto aktivity, prostredníctvom ktorej môže často
zachrániť život iných. Do odberu sa aktívne zapojili aj samotní členovia Červeného kríža, pracovníci Obecného úradu Gbeľany, pracovníci
základnej školy či dobrovoľníci, ktorí pravidelne chodia darovať krv
a uvítali možnosť vykonať tento skutok pomoci iným práve vo svojej
obci. Všetkým darcom patrí úprimné poďakovanie! Zároveň by som
touto cestou chcela podporiť všetkých občanov, ktorí by chceli darovať
krv, nech neváhajú a prídu pomôcť iným prostredníctvom svojej symbolickej kvapky krvi.

Deň úcty k starším

Tak ako po ostatné roky, ani tento rok sa v obci nezabudlo na našich
starších spoluobčanov. Na naše babičky a dedkov.
Dňa 12. októbra 2014 sa v Kultúrnom dome Gbeľany konalo stretnutie približne 100 občanov z našej obce. Je úctyhodné, že sa nazbieral
taký počet ľudí, sála KD bola naplnená takmer do posledného miesta.
Táto akcia bola určená pre občanov, ktorí majú 65 a viac rokov. Oslávenci, ktorí v tomto roku oslavovali jubileá boli obdarovaný malou pozornosťou v podobe kvetu a bonboniéry. Osobne im zagratuloval pán
starosta.

O občerstvenie a program sa postaral Obecný úrad Gbeľany. Skvelým bodom programu bolo vystúpenie známeho slovenského speváka
Dušana Grúňa a speváčky Lýdie Volejníčkovej. V programe boli zapojení aj žiaci z našej základnej školy, ktorí predniesli báseň.
Tejto akcie sa zúčastnil aj pán Ing. Juraj Blanár – poslanec NR SR a
predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý taktiež osobne zagratuloval jubilantom. Pán starosta a pán Blanár vyzvali počas programu
niektoré ženy do tanca. Podľa ich spokojného výrazu usudzujeme, že to
bola pre nich pocta a páčilo sa im.
Veríme, že túto akciu sa podarí zorganizovať aj budúci rok a účasť
bude minimálne taká ako tento rok.

Tí, ktorých krv bude prúdiť a pomáhať v žilách iných ľudí
TEXT Zuzana Mihová FOTO archív obce Gbeľany

Nová škôlka na starej adrese
Rekonštrukcia obecnej škôlky v Gbeľanoch bola zahájená v lete tohto
roka. Ukončená bude v zimných mesiacoch.
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Pri rekonštrukcií sa upravil exteriér budovy – nadstavila sa o ďalšie poschodie (podkrovie, v ktorom bude telocvičňa), urobila sa nová
strecha a nová fasáda.
V interiéry sa opravili a namaľovali steny, položili sa nové podlahy
a kompletne sa opravili toalety. Škôlka tak získala nový vzhľad zvonku
aj zvnútra.
Rekonštruuje sa aj chodník, ktorý vedie od cesty ku škôlke a spája ju
s kultúrnym domom a obecným úradom. Bude na ňom položená nová
zámková dlažba. Prístrešok, ktorý je nad týmto chodníkom bude tiež
kompletne opravený a na miestach, kde sa nenachádzal, bude prista-

TEXT Dominika Kágerová FOTO archív obce Gbeľany
vaný. Ďalej bude urobené nové osvetlenie
týchto
vonkajších
priestorov.
Ďalej je plánované nové oplotenie
okolo celého areálu
a nové parkovacie
miesta pred škôlkou.
Renovačné práce na budove škôlky sa už blížia k svojmu záveru, a
tak sa žiaci po Vianočných prázdninách môžu tešiť na presťahovanie do
vynovených priestorov pôvodnej Materskej škôlky v Gbeľanoch.
TEXT Dominika Kágerová FOTO archív obce Gbeľany
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Oslavy 90. Výročia
DHZ Gbeľany

V auguste sa konali Oslavy 90. výročia založenia DHZ Gbeľany.
Bohatý kultúrny program prilákal veľa ľudí rôznych vekových kategórií nielen z Gbelian, ale aj z okolitých dedín.

Zaujímavým predstavením bola ukážka hasenia požiaru s historickou striekačkou a tiež ukážka hasenia požiarov pomocou hasiacich vakov.
Vystúpenie detí z materskej a základnej školy oslovilo
najmä rodičov detí a starých
rodičov. Starších spoluobčanov tiež oslovila folklórna
skupina Rovňan či hudobná
skupina Ťažká muzika.
Úspech mal aj mladý operný spevák Jozef Paulusík, ktorého poznáme najmä zo show Česko – Slovensko má talent.

Najväčší úspech však mala hudobná skupina Arzén, ktorá na svoje
vystúpenie prilákala ľudí všetkých vekových kategórií. Keď hral Arzén
a obzreli ste sa okolo seba, nebolo vidieť človeka, ktorý by si minimálne nepodupkával nohou. Väčšinou však diváci spievali každú pesničku
spolu s kapelou. Vystúpenie malo trvať hodinu, natiahlo sa ale na 1,5
hodiny. Diváci nechceli Jara Gaža (spev), Paľa Cabadaja (spev, gitara), Igora Kleina (gitara), Mira Fedora (gitara) a Jana Heinricha (bicie)

pustiť z pódia.
Po vystúpení skupiny Arzén
pokračoval program v znamení
tanečnej zábavy. Od večera, až do
skorých ranných hodín, sa obyvatelia Gbelian, aj ostatní návštevníci
osláv, zabávali s hudobnou skupinou Profil.
A kde sa tancuje a spieva, tam sa
toho aj dosť zje a vypije. Pivo došlo
už počas programu. Energiu treba
dopĺňať aj jedlom. Zrejme aj preto
sa guláš a klobása predávali ako
teplé rožky.
To však znamená jediné – uvarené bolo chutne.

TEXT Dominika Kágerová FOTO Zuzana Mihová, archív skupiny Arzén
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ŠPORT
Na zelenom trávniku
Hráči, lopta, tribúna, nadšenci či fanúšikovia - toto všetko je futbal. Šport, ktorý neodmysliteľne patrí k životu v obci.
História obecného futbalu v Gbeľanoch sa píše už nejaký ten
rok. Jeho počiatky siahajú do vzniku rímsko-katolíckej ľudovej školy, ktorej hlavným cieľom bola podpora telesnej výchovy a športu.
Nie vždy sa nám všetkým známe, typické futbalové nedele, konali
na súčasnom ihrisku, za priestorom základnej školy. Umiestnenie ihriska v obci nebolo jednoduché a málokto vie, že futbalové ihrisko postupne „putovalo“ po dedine a hľadalo si svoje trvalé miesto. Úplne v
začiatkoch sa futbal v obci hrával na voľných priestranstvách a pasienkoch.
Prvé futbalové ihrisko s rozmermi 100 x 60 m bolo vybudované za
veľkým kaštieľom v roku 1946. Boli to však grófske pozemky, ktoré boli
neskôr rozparcelované pre potreby stavebných pozemkov a bolo nutné
v obci opäť otvoriť otázku možného umiestnenia a vybudovania futbalového ihriska. Rokovalo sa o umiestnení ihriska v terajších priestoroch
školy, ale keďže nedošlo k vzájomnej dohode so správcom pozemku, našlo sa vhodné miesto k vybudovaniu športového areálu na Bukovine. V
Výsledkové tabuľky
roku 1951 sa práve tam vďaka aktivite brigádnikov začína budovať nové dedinské ihrisko.
Poradie družstiev vo futbale po posledných odohraných zápasoch pred zimnou prestávkou.
II.DOXXbet trieda dospelí							Tabuľka
V roku 1956 však dochádza k ďalšej zmene.
Na Bukovine je budovaná tehelňa a ihrisku je
opäť nutné zmeniť svoje miesto, tentokrát do
záhrady malého kaštieľa. Ale ani tu neslúžilo
športovcom a vyznávačom futbalu dlho, bolo
nútené opäť sa presťahovať, lebo na mieste, kde
stálo, sa začala budovať nová Základná škola,
ktorej slávnostný výkop bol urobený v roku
1967. Až po dobudovaní nového komplexu
základnej školy sa pre športový areál so zeleným trávnikom našlo finálne pôsobisko, poniže základnej školy, ktoré slúži všetkým športovým, nielen futbalovým, priaznivcom dodnes.
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Miestna športová organizácia najskôr fungovala pod názvom TJ Družstevník Gbeľany,
ktorá sa však v roku 1996 premenovala na ŠK
Gbeľany. Pod týmto názvom funguje miestny
futbalový klub dodnes. Počas celej doby histórie futbalu v obci sa striedali úspechy futbalistov s neúspechmi, či s krátkymi prestávkami
v aktivite v okresnej súťaži, kde bojovali o
cenné body do tabuľky v II. alebo III. triede
okresu. Po krátkej prestávke v nedávnej minulosti, kedy futbalové aktivity v GbeľanochII.A trieda dorast 							Tabuľka
úplne utíchli, sa rozhodla opäť partia futbalových nadšencov oživiť tento šport v obci
a priniesť nedeľné derby späť na prázdne
ihrisko obce. V sezóne 2011/2012 odštartovali tak novú aktivitu gbeľanského futbalu v
III. A triede dospelých. Nasledujúci ročník
2012/2013 sa im podarilo túto triedu vyhrať
a vybojovali si postup do II. triedy, kde hája
farbu svojich dresov dodnes. V aktuálnom
ročníku 2014/2015 sú pred štartom jarnej časti
súťaže s 24 bodmi za 7 výhier a 3 remízy na
3. priečke. Pred zimnou prestávkou sa rozlúčili so zeleným trávnikom skutočne parádne,
kedy súperovi zo Súľova vsietili pred domácim publikom 5 gólov a po záverečnom hvizZ - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
de svietilo na tabuli skóre 5:1. Ostáva dúfať,
že táto skvelá forma im vydrží aj do druhej polovice sezóny a blysnú
sa ďalšími futbalovými úspechmi aj v nových dresoch od sponzora!
TEXT Zuzana Mihová
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Nový šat pre svätyňu Dobrovoľného hasičského zboru
História dobrovoľnej hasičskej služby v obci Gbeľany siaha do začiatku 20. storočia, kedy v dôsledku požiaru vyhorelo v obci 25 usadlostí.
Práve toto viedlo v roku 1924 k založeniu organizácie Dobrovoľného hasičského zboru.
DHZ sa odvtedy významne
podieľa na ochrane majetku a
osôb v obci, na organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí či
na budovaní a rozvoji obce. Práve
na zabezpečenie všetkých týchto
aktivít potrebujú materiálne vybavenie, ale aj svoju svätyňu. A tou
je v centre obce situovaná budova
hasičskej zbrojnice. Pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie v roku 1974 sa dočkala prvej
rekonštrukcie, počas ktorej bola
zrealizovaná prístavba garáže pre
hasiaci automobil. Rok 2003 priniesol druhú vlnu menších opráv
v podobe nového náteru strechy,
výmeny kríža a vymaľovania
vnútorných priestorov.
Nedávno prebehli rekonštrukčné práce na viacerých budovách
obce, od kostola cez školu až po
dom smútku. Prišiel rad aj na spo-

mínanú budovu hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia bola zahájená
počas leta, konkrétne 30.07.2014
a trvala presne mesiac. Posledné
práce na rekonštrukcii tejto budovy boli uskutočnené 30.08.2014.
Ide o, doteraz, najrozsiahlejšiu
rekonštrukciu budovy vôbec.

Opravila sa elektroinštalácia
zbrojnice, vonkajšie osvetlenie a
podlahy v interiéry. Nový šat do-

stala budova aj zvonku. Zbrojnica
sa už zďaleka pýši novou fasádou,
novou sekčnou bránou do garáže
ako aj novým nápisom na budove.
Všetky práce boli financované zo
zdrojov obce.

Na záver je na mieste vysloviť želanie, aby zrekonštruovaná
budova požiarnej zbrojnice bola
dlho pýchou celej našej obce, ale
zároveň čo najmenej využívanou
budovou pri výjazdoch na pomoc
občanom či na boje proti ohňu!

TEXT Zuzana Mihová Foto
archív obce Gbeľany

Výsledky Komunálnych volieb 2014

15.novembra sa na Slovensku konali komunálne voľby. Prinášame výsledky a percentuálne vyjadrenie účasti v našej obci Gbeľany.
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva

Staro-novým starostom sa stáva Ing. Jozef Martinček, ktorý získal
388 z celkového počtu 584 platných hlasov.
Výsledky hlasovania o post starostu obce

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 955.
Počet voličov, ktorým boli vydané volebné obálky - 591, pričom počet
odovzdaných obálok bol 590.
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby obecného
zastupiteľstva bol 573 a počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby starostu obce bol 584.
Percentuálna účasť na komunálnych voľbách v obci Gbeľany bola
61.885 %.
ZDROJ Zápisnica obce Gbeľany

Novými poslancami sa vďaka obsadeniu prvých 7 priečok stali: Ing.
Peter Tulinský, Jana Vašková, Jozef Trizuliak, Ing. Dagmar Vankúšová,
Mgr. Blanka Trnková, Mgr. Ján Ďugel, Jozef Vnuk.
Výsledky hlasovania o posty poslancov obecného zastupiteľstvaň

OBECNÝ ÚRAD
Adresa:Urbárska 366/3,
01302 Gbeľany
Telefón: 041/598 03 64
Úradné hodiny
Pondelok		
Utorok
		
Streda
		
Štvrtok 		
Piatok 		

7:30 – 15:30
7:30 – 15:30
7:30 – 18:00
7:30 - 15:30
7:30 – 12:00
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Symboly obce Gbeľany

Pri vypracúvaní výtvarného
návrhu obecných symbolov bolo
možné postupovať tromi spôsobmi.
1.
Umiestniť do erbového
štítu časť rodového erbu.
2.
Vytvoriť novotvar, ktorý by určitým spôsobom charakterizoval obec.
3.
Vychádzať zo zachovalých pečatidiel, ktoré sa v minulosti v obci používali.
Pri tvorbe erbu obce Gbeľany
sa javil ako najvhodnejší, z historického hľadiska, tretí spôsob.
Podkladom pre vyhotovenie erbu
bola fotografia odtlačku pečatidla
obce, vyhotoveného v roku 1720.
V pečatnom poli je znázornená
postava sv. Marka evanjelistu i s
jeho atribútmi (levom, knihou a
perom). Pôvod tejto symboliky v
pečati doposiaľ nie je známy. Ale

podľa tradície, kaplnka na obecnom cintoríne bola pred rekonštrukciou zasvätená sv. Markovi.
I keď túto správu nemožno
považovať za spoľahlivý historický prameň, nebolo by vhodné
pri súčasnej tvorbe erbu obce,
vzdať sa tejto pôvodnej symboliky. Dôvodom je i ten fakt, že
znázornenie postavy sv. Marka je
v obecnej i mestskej heraldike na
Slovensku veľmi zriedkavé, čím
sa stáva erb obce Gbeľany ľahko
identifikovateľný medzi ostatnými našimi erbami.

POPIS VLAJKY

Má 4 pozdĺžne pruhy v poradí
farieb: žltá (3/10), modrá (2/10),
zelená (2/10), žltá (3/10).

POPIS ERBU

V modrom štíte na zelenej pažiti stojí postava (strieborná) sv.
Marka evanjelistu, so zlatou svätožiarou, pásovou stuhou a zlatým
perom v pravej ruke. Po jeho pravej strane zlatý okrídlený lev.

PEČAŤ

Okrúhla. V strede postava sv.
Marka a v dolnom oblúku nápis –
OBEC GBEĽANY.

VÝZVA PRE VÁS!!!
Ak máte poznatky o tom,
prečo sa v symbolike obce
nachádza práve postava sv.
Marka, kontaktuje nás (tel.
číslo a emailové adresy v tiráži). V 3 čísle našich – Vašich Gbeľanských novín
tieto informácie uverejníme.
Autor uverejneného textu
bude odmenený.
TEXT Dominika Kágerová
FOTO archív obce Gbeľany

INFORMAČNÉ OKIENKO O SLUŽBÁCH V OBCI
Rozpis harmonogramu
telocvične ZŠ Gbeľany

OBECNÁ KNIŽNICA
Adresa: Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
Telefón: 041-5980364

Ak by ste mali záujem využívať našu telocvičnu, prinášame
Vám podrobný rozpis harmonogramu. V prípade, že by ste chceli
telocvičňu využívať v inom čase, ako je uvedené v rozpise, obráťte sa na pána starostu, prípadne na obecný úrad.

Výpožičné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

zatvorené
13:00 - 17:00
zatvorené
13:00 - 17:00
zatvorené

Zodp. osoba: p. Janka Trizuliaková

POŠTA
Adresa: Kostolná 43
013 02 Gbeľany
Telefón: 041/598 03 74
Hodiny pre verejnosť:
Pondelok
Utorok
Streda		
Štvrtok
Piatok		
Sobota
Nedeľa

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 13:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
zatvorené
zatvorené

12:30 - 14:25
12:30 - 14:25
15:00 - 16:00
12:30 - 14:25
12:30 - 14:25
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