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Vážení spoluobčania,

k informáciám pravidelne zverejňovaným na webovej stránke obce www.gbelany.eu. Noviny sme sa
rozhodli vydávať dvakrát do roka.
do rúk sa Vám
V prvom čísle by som rád upriamil Vašu podostáva prvé „vynovezornosť na niektoré z aktivít našich organizácií. Na
né“ vydanie Gbeľanstránkach Gbeľanských novín sa okrem iného dozských novín. Som rád, že
viete aj o možnostiach využívania novovzniknutých
spolu s obecným zastupišportových zariadení.
teľstvom sme sa rozhodli
Mojou prioritou je, aby všetci obyvatelia Gbelian
vydať noviny, v ktorých
v čo najväčšom počte mohli bezplatne využívať poVás budeme informovať
núkané športové možnosti. Prioritu vidím v zameraní
o dianí v našej obci. Či
sa hlavne na mládež, ktorá nie je dostatočne aktívna
už sa bude jednať o rôzne
a zvýšiť tak ich záujem o ktorýkoľvek druh športu.
prebiehajúce rekonštrukNa záver mi dovoľte využiť túto príležitosť a srcie a modernizácie alebo kultúrno-spoločenské aktidečne pozvať všetkých občanov dňa 30. augusta na
vity jednotlivých organizácií a mnoho iného. Jednooslavu 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru
ducho by to mali byť noviny o všetkých podstatných
spoluorganizovanú s Obecným úradom.
udalostiach, ktoré formujú život v našej obci.
Teším sa na Vašu účasť!
Touto formou chceme informovať predovšetkým
našich starších spoluobčanov, ktorí nemajú prístup
Ing. Jozef Martinček, starosta obce
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a to sme len nedávno rozbaľovali vianočné darčeky,
pripíjali si na Nový rok a želali si všetko najlepšie. Už
nám od tohto čarovného obdobia stihlo ubehnúť pol
roka a leto máme v plnom prúde.
Za tento čas sa toho určite dosť zmenilo v našich
životoch, ale aj v našej obci Gbeľany. Rekonštrukciou
prešiel náš kostol, dom smútku, renovuje sa škola. Tá
má okrem nového vzhľadu aj nového riaditeľa. Od posledného vydania novín, ktoré vydávala naša obec sa
toho u nás zmeni loviac. Nový šat dostal kultúrny dom
aj obecný úrad a pomaly, ale isto, ho získava kaštieľ
aj kúria.Udialo sa tu aj veľa iného a veľa sa toho ešte
chystá.
Ďalej Vám prinášame informácie o organizáciach,
ktoré sú v našej obci, taktiež o pripravovaných oslavách 90. Výročia DHZ Gbeľany.
Viac sa už dozviete v novom, obnovenom, vydaní našich - Vašich novín. Po určitej dobe odmlky sa
k Vám prihovárame opäť, len v novej zostave redaktorov. Veríme, že s týmito novinami, ktoré sú o Vás
strávite chvíle pohody. Že papier, ktorý bol použitý na
to, aby vznikli, nepoužijete len na kúrenie, ale aj na
získanie informácii o dianí v našej obci .
-r-

Prajeme Vám príjemné čítanie!
T

TEXT Dominika Kágerová FOTO Peter Bielik
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DOBROVOĽNÝ VÝROČIE
DHZ GBEĽANY
HASIČSKÝ ZBOR
GBEĽANY
Dobrovoľný hasičský zbor Gbeľany má 46 členov – 41
mužov, 3 ženy a 2 čestných členov.

Dobrovoľný hasičský zbor Gbeľany oslavuje tento rok
90. Výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa v našej obci
uskutočnia oslavy. Konať sa budú 30. augusta 2014 (sobota) v Kultúrnom dome a v jeho blízkom okolí. Za celou
organizáciou stoja členovia DHZ.

Výbor DHZ pracuje v tomto zložení:
Predseda: Jozef Novák st.
Veliteľ: Jozel Trizuliak
Preventivar: Martin Trizuliak
Tajomník: Juraj Noga
Pokladník: Štefan Miho
Organizač. ref.: Milan Trizuliak
Ref. mládeže: Ing. Marek Mravec
Strojník: Jaroslav Ondruš
Hospodár: Anton Jankov
Vodič, mechanik: Jozef Novák ml.
DHZ vlastní striekačku typu PP8 – PP12 – PP16 a 4 ks
hasiacích vakov na hasenielesných požiarov. 2ks zakúpil
OÚ a 2ks urbár obce. Obecný úrad zakúpil aj plávajúce
čerpadlo, ktoré slúži na hasenie menších požiarov a hlavne
na pomoc pri živelných pohromách, ktorých dôsledkom je
zatápanie pivníc, domov a pod.

Plán hlavných úloh na rok 2014
Prijatých na výročnej schôdzi dňa 19.1.2014
1. Na úseku rozvoja členskej základne získame 2 nových
členov
2. Na úseku školenia a výcviku do súťaže previerky pripravenosti zapojíme 1 družstvo mužov, kolektív
mladých požiarníkov
3. Podľa úloh výcvikového roka uskutočníme 2 miestne
taktické cvičenia a jedno ukážkové cvičenie
4. Na úseku preventívnej činnosti vykonáme preventívne
požiarne prehliadky v obytných budovách v počte 100 a
malých prevádzkach v počte 2
V objektoch kde boli zistené nedostatky vykonáme kontrolné prehliadky v stanovených termínoch určených kontrolnou hliadkou
5. Na úseku propagácie a výchovy uskutočníme jednu
prednášku s občanmi, dve besedy na škole, odvysielame 6
rozhlasových relácii
6. Získame 4 bezpríspevkových darcov krvi
7. Ku dňu Sv. Floriána sa zúčastníme na hasičskej súťaži
(podľa miesta konania)
8. Na Fašiangy zorganizujeme chodenie masiek po dedine
9. Zorganizujeme oslavu 90. Výročia založenia DHZ
Gbeľany

Finančne však pomôže Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sumou 3 000€.
Tešiť sa môžete na bohatý kultúrny program. Zúčastniť
sa môžete slávnostnej svätej omše, ktorá sa bude konať
v ranných hodinách v našom kostole. Ďalej za pozornosť
bude určite stáť ukážka hasenia historickou striekačkou.
Požiarníci si zmerajú svoje sily v súťaži a v neposlednom
rade sa môžete tešiť na vystúpenie skupiny Arzén. Večer
sa bude niesť v znamení tanečnej zábavy. Do tanca bude
hrať skupina PROGRES.

Vstupné je úsmev a dobrá nálada

PROGRAM:
09:30 hod Kladenie venca
10:00 hod Slávnostná svätá omša
12:00 hod Slávnostný obed
13:30 hod Príhovor veliteľa DHZ Gbeľany,
15:00 hod Materská škola
15:25 – 15:30 hod Základná škola
16:00 – 16:30 hod OHZ mimo pódia
16:30 – 17:00 hod Ťažká muzika
17:00 - 18:00 hod FS Rovňan
18:00 – 18:30 hod Paulusík
18:30 – 20:00 pauza na občerstvenie
20:00 – 21:00 hod Arzén
od 21:00 hod PROFIL – tanečná zábava do raňajších hodín
Všetci ste srdečne vítaní!

Foto: Zuzana Mihová
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„Zaslúžené nové šaty“

REKONŠTRUKCIA KOSTOLA, ŠKOLY A DOMU SMÚTKU.

jedno detské ihrisko sa už nachádza v areáli materskej školy.
Svojpomocne tu však boli vysadené dreviny,
ktorých cena bola 3 480,79€. Zakúpené boli v
záhradníctve EKOFIT s.r.o . Pri výsadbe pomáhali obyvatelia Gbelian a jednotlivé zložky obce.
Ďalej tu boli vybudované chodníčky, umiestnené lavičky a vysiaty trávnik.
KOSTOL
My konštatujeme, že toto miesto chytilo „druhý dych“ a vyzerá pekne. A vďaka šikovnosti
Každý z nás, ktorý sa pohybuje po dedine, našich občanov k tomu nebolo treba ani spomíprejde aspoň jeden krát okolo nášho kostola. Ten naných 30 000€.
sa po 20 rokoch dočkal novej „fasády“. Farba
nového náteru ani nie je veľmi odlišná od pôŠKOLA
vodnej. Nový vzhľad získalo aj okolie kostola.
Prednú časť tvorí altánok, okrasná výsadba zeleRekonštrukciu si v neposlednom rade zaslúžila
ne, socha Ježiša od známeho sochára Alexandra
Trizuliaka, rodáka z Gbelian. Ďalej sa tu nachá- aj naša základná škola. Základné vzdelanie v nej
dza fontána – koloseum. Otázne je, či sa dočká- získavali mnohí obyvatelia našej obce, ale aj žiaci
me vody, ktorá by sa v každej fontáne nachádzať z okolitých dedín – z Krasňan, Varína, Nededze
mala. Samozrejme, okrem tej dažďovej. A ďalšia či Kotrčinej Lúčky a iných. Škola prechádzalarevec, ako by to tam pôsobilo s odpadom, ktorý konštrukciou postupne od roku 2011. Vymenili
sa dvere, stoly a stoličky, okná, naniesli sa nové
jediný nám „fontánu“ skrášľuje?!
Zadnú časť „záhrady kostola“ dokončili na jar nátery na steny. Na druhom poschodí sa pre nedostatok tried na chodbe vybudovali dve triedy.
Dnes je z jednej z nich školská knižnica. V roku
2011 sa začala nadstavba štvrtého poschodia a
novej strechy. Na tomto poschodí vznikli triedy
pre druhý stupeň a špeciálne učebne – počítačová, chemická a iné. Taktiež sa vybudovalo protipožiarne schodisko. Každá budova v areáli školy
– samotná škola, telocvičňa a jedáleň s družinou
boli zateplené. Interiér telocvične a jedáleň s družinou tiež prešli kompletnou rekonštrukciou.
Upravený bol aj školský areál. Obnovené boli
tohto roku. Pôvodný projekt zverili do rúk archi- chodníky, vysadila sa nová zeleň. Špeciálnu potektky, ktorá však navrhla takú projekciu, ktorá zornosť si zaslúži mapa Slovenska, ktoré je vyby obec vyšla na cca 30 000€. Čo pán starosta s tvorená z kameňov a rastlín.
Ďalej bol opravený plot školy od hlavnej cesposlancami zavrhli a dôvod je určite jasný. Príliš
vysoká cena. Využili však projekt, ktorý upravil. ty a schodisko, ktoré vedie od zastávky autobuNa projekte sa nachádzalo aj detské ihrisko. Na- su smerom ku škole. V tomto roku bol opravený
chádzať sa malo v pravom rohu za kostolom pri aj chodník pri hlavnej ceste, ktorý sa napája na
múre. Z projektu ho vyškrtli, s argumentom, že schody.

Už v úvodných riadkoch týchto novín
sme Vám sľúbili, že sa dozviete viac o
dianí vnašej obci.
Konkrétne o rekonštrukciách rôznych
budov a miest.

4

V školskej družine sa rekonštruujú triedy, ktoré
budú nasledujúci školský rok slúžiť ako materská
škola. Z dôvodu rekonštrukcie budovy materskej
školy budú deti jeden rok v náhradných priestoroch. Potom sa však vrátia do vynovenej škôlky.
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teplila, namaľovala a nanovo bolo obložené schodisko.
Všetky tieto úpravy by, samozrejme, neboli
možné bez financií. Rekonštruovať sme mohli
vďaka fondom z Európskej únie.

Obecná matrika
PRIŠLI
NA SVET
Velička Timotej
Garbier Gregor
Janíčková Sabína
Staník Matias
Janíčková Alexandra
Oberta Lukáš

NAVŽDY
NÁS
OPUSTILI
DOM SMÚTKU
Týmto však úpravy v našej obci stále nekončia. Ďalšou budovou, ktorá bola opravená je dom
smútku. Rekonštruoval sa interiér aj exteriér. V
interiéry sa vymenili elektrické káble, opravili a
namaľovali sa steny, zrenovovali sa pôvodné lavice a dorobili sa aj nové. Vonkajšia časť sa za-

Viktor Drevenák
Milan Šútovský
Berta Amentová
Anna Božeková
Rudolf Janíček
Ján Krajčík
Ignác Kubo
Miroslav Fano
Kamil Cesnek
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Základná škola
od vzniku
po súčasnosť
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tomto školskom

POSTUPNÝ PREHĽAD V ROKOCH OD PÔVODNEJ BUDOVY
ŠKOLY, RÔZNYCH RIADITEĽOV,
UČITEĽOV AŽ PO DNES.

roku stúpla úroveň telesnej výchovy. Pod vedením

učiteľa

Naša základná škola má už úctyhodných 45 ro- telesnej výchovy p. E. Martinčeka si žiaci vybudovali

kov. Vystriedala 3 budovy pôsobenia a tiež aj mno- basketbalové ihrisko, v zime hokejové ihrisko.
ho učiteľov. V tomto školskom roku (2014/2015)
dokonca získala nového riaditeľa.
ZAČIATOK VZDELÁVANIA V NAŠEJ OBCI
Prvá školská budova v Gbeľanoch bola vybudovaná v roku 1906. Stála na mieste dnešného OÚ. Začalo sa v nej vyučovať v roku 1907 a riaditeľkou bola
p. Margita Pálenyiková. V triede mala 25-30 žiakov.
Neskôr 50-60 žiakov, a to všetkých osem ročníkov.
Po p. Margite Pálenyikovej nastúpila ako riaditeľka
školy p. Piroška Ruzsicsková. Po jej odchode bola riaditeľkou p. Cecília Tomašovská, ktorá bola riaditeľkou školy 25 rokov a na škole učila plných 46 rokov.

1958
1.septembra 1958 vznikla v obci prvý raz škola
vyššieho typu – osemročná stredná škola, ktorá bola
umiestnená v starom grófskom kaštieli. Prvý stupeň
tvorili 1. – 5. ročník a druhý stupeň 6. – 8. ročník. Za
riaditeľa bol vymenovaný p. Ervin Halaj.

1960 - 1961
V školskom roku 1960/1961 vznikla v Gbeľanoch
Základnádeväťročná škola.
Riaditeľom bol naďalej p. Ervin Halaj. V
6

Školský rok 1964/65 začal pod vedením nového

riaditeľa p. Emila Martinčeka a zástupcu p. Jozefa
Vlčka.

1967
Slávnostným výkopom dňa 10. augusta 1967 začala výstavba novej budovy ZDŠ. Školský rok

1967/68 sa začal pod vedením nového riaditeľa p.
Jozefa Pallu. Do učiteľského kolektívu pribudli noví
členovia: p. T. Kralčáková, p. E. Bagaméryová, p. V.
Čergeťová, p. M. Reková, p. J. Cvachová.
Začiatok školského roku 1969/70 mal pre učiteľov
a žiakov školy zvlášť slávnostný charakter. Výstavba
pavilónu učební v novom školskom roku bola dokončená a daná do prevádzky. Zloženie učiteľského zboru sa nezmenilo. Riaditeľom školy bol p. Jozef Palla
a zástupcom riaditeľa p. Marián Pavlovič. V tomto
školskom roku navštevovalo školu celkom 371 žiakov z Gbelian a obvodových obcí Nededze a Kotrčinej Lúčky.
V školskom roku 1970/71 začal vo funkcii riaditeľa školy pracovať p. Marián Pavlovič a vo funkcii

Od šk. roku 1972/73 až do šk.
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roku 1974/75 bol riaditeľom školy
p. Marián Pavlovič a jeho zástupcom p. Dagmar Franeková. Od šk.
roka 1975/76 sa zástupcom riaditeľa školy stala p. Anna Halabicová.
Od 1. decembra 1985 bol do
funkcie riaditeľa školy ustanovený
p. Daniel Szabados.
V priebehu školského roka sa dokončila učebňa Výtvarnej výchovy
a zabezpečovala sa

rekonštruk-

cia laboratórnej učebne. V roku

vým riaditeľom školy Mgr. Juraj Repáň. Vzhľadom k

1988 sa dokončilo oplotenie areálu školy.

tomu, že bol jediným kandidátom, bolo pravdepodobné, že bude novým riaditeľom. Avšak právoplatnosť

Prácu školského roka 1993/94 zahájilo nové vedenie školy p. Jozef Fano – riaditeľ školy a p. Jana Cva-

to nadobudlo až po voľbe. Zástupkyňou školy sa stala
Mgr. Katarína Martinkovičová.

chová - zástupca riaditeľa školy.

Za 45 rokov sa v škole udialo množstvo aktivít,
Od školského roku 2001/2002 sa riaditeľom školy

ktoré svedčia o životaschopnosti školy, kvalite

stal p. Daniel Szabados a jeho zástupcom p. Mirosla-

pedagogického zboru a záujme vedenia školy vy-

va Janikovská. Školu navštevovalo 340 žiakov.

tvárať stále lepšie podmienky pre školský život a

Uskutočnili sa opravy a rekonštrukcie, ktoré vý-

vzdelávanie našich žiakov.

znamne zmenili vnútorný vzhľad školy.

Veľkú zásluhu na vytváraní prijateľnejších
V tomto školskom roku (2014/2015) sa stal no-

podmienok pre učenie žiakov majú vo veľkej
miere OBECNÉ ÚRADY v
Gbeľanoch, v Nededzi, v Kotrčinej Lúčke a rodičia.
Spolupráca s rodičovským
združením je pre školu prínosom. Ich zásluhou sa v mnohom
zmenil nielen vzhľad školy, ale
aj jej vybavenie, za čo im patrí
poďakovanie!
TEXT a FOTO archív ZŠ Gbeľany

7

Gbeľanské noviny

Kaštieľ Gbeľany
N

a Slovensku je veľa obcí a vo veľa z nich
sa nachádza nejaká historická budova. Ani
Gbeľany nie sú výnimkou. Jednou z týchto
pamiatok je barokový kaštieľ z polovice 18. storočia.
Stojí uprostred obce Gbeľany, ktorej pôvodný názov
bol Villa Belene(1434).
Bola to poddanská obec, ktorá bola súčasťou Strečnianskeho panstva. Po tom, keď uhorský panovník
Žigmund Luxemburský daroval obec, v roku 1421,
rodu Dersffy, mali Gbeľany rôznych vlastníkov.
PRVÁ LISTINA O EXISTENCII KAŠTIELA
Prvý písomný doklad o existencii barokového kaštieľa pochádza z roku 1756. V roku 1771 bol vykonaný prvý známy súpis ohodnotenia mobiliára gbelianskeho kaštieľa. Je v ňom aj zmienka o kaplnke, ktorá
sa nachádzala blízko vstupnej brány na prízemí kaštieľa. Nazývala sa „červená" podľa kobercov z Hološeru. Na ekumenické účely ju však začali využívať až
v roku 1818, kedy bola vysvätená.

MAJITELIA
Szerényiovci mali v rukách Gbelianske panstvo až
do roku 1812. Noví majitelia, rodina Nyári zo Sučian,
ihneď začali s obnovou kaštieľa a zrejme aj parku. V
roku 1863 Nyáriovcov vystriedal Ján a Ferdinand Zichy a v roku 1883 gróf Juraj Majláth zo Zavaru, kto8

rý si vzal za manželku grófku Sarlotu Zichy. Ich syn
Ferdinand Majláth sa v roku 1926 oženil s grófkou
Hubertou Széchenyiovou a hneď Hroby rodiny Majláthovcov v Dielci sa pustil do renovácie budov a snažil sa dať do poriadku i celé panstvo. Po operácii slepého čreva vo Viedni sa 22. 02.1929 chystal domov.
Vo veku 38 rokov však náhle zomrel na infarkt. Posledný zemepán Gbelianskeho panstva dr. Ferdinand
Majláth je pochovaný v idylickom prostredí lesíka
Dielec. Zostali po ňom dve dcéry: Ferdinanda a Šarlota. Mladá, asi 22-ročná vdova, sa neskoršie vydala
za grófa Révaya zo Štiavničky. Rodina sa začiatkom
druhej svetovej vojny odsťahovala do Bratislavy a po
oslobodení do Maďarska a odtiaľ do Švédska. Majláthovci boli pánmi Gbelianskeho panstva až do roku
1945, keď ich majetky prešli do vlastníctva štátu.
PARK

Sídlom gbelianskych pánov bol barokový kaštieľ, ktorý stojí uprostred parku. Ten bol s najväčšou
pravdepodobnosťou založený v polovici 19. storočia
počas vlastníctva panstva rodom Nyári. Už na mapovom podklade z rokov 1823 – 1825 je vidieť, že pri
kaštieli sa nachádza parková úprava. V hospodárskej
časti boli ovocná a úžitková záhrada a klasicistické
hospodárske budovy. Na prvej známej katastrálnej
mape obce Gbeľany z roku 1864 je vidieť pravidelne
členenú plochu parku so štyrmi väčšími plochami kríkov, respektíve kvetín. Plocha je členená na štvorce,
zrejme pomocou chodníkov a okolo parku boli vysadené aleje z topoľov. Na tejto mape je kaštieľ spojený
s hospodárskou budovou a vytvára uzatvorené nádvorie. Pri kaštieli sa nachádzal aj včelín, ktorý si panstvo
vysoko cenilo. Podľa výkazu dopestovaného ovocia a
zeleniny z panských záhrad z roku 1807 je vidieť, že
správcovia a poddaní sa záhradníckym prácam venovali a pestovanie ovocia a zeleniny malo veľký význam v sebestačnosti panstva. Na mape z roku 1905

je poznať zložitejšiu parkovú úpravu a odčlenenie
budovy kaštieľa od hospodárskej časti. Vidieť, že
parkovej úprave sa venovala väčšia pozornosť iba
na ľavej strane od hlavnej fasády. Pravdepodobne
z finančných dôvodov. Na pravej strane bol zrejme
prírodno-krajinársky park v kombinácii s ovocným
sadom. Najväčšie stromy, ktoré sú v súčasnom parku, boli zrejme vysadené pred rokom 1905 a sú pozostatkom najnákladnejšej úpravy priestoru. Koncom
19. storočia boli moderné anglické parky, v ktorých
sa vysádzali cudzokrajné dreviny. Gbelianska úprava
je dosť pravidelná so stredovou osou, ktorá zrkadlovo rozdeľuje park. Pravdepodobne tu nechýbali ani
živé ploty, ktoré na niektorých miestach lemovali sieť chodníkov. Park sa zrejme prestal udržiavať
v roku 1945, kedy kaštieľ opustili poslední majitelia Majláthovci. Terasové členenie ľavej strany bolo
vytvorené pravdepodobne v medzivojnovom období.
V roku 2000 bola v parku vykonaná inventarizácia
drevín, ktorá môže byť zaujímavým porovnávacím
materiálom súčasného stavu zelene.

HOTEL NA CESTE DO MALEJ FATRY
Barokový kaštieľ sa nachádza v strede obce Gbeľany približne 9 km od Žiliny.
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PÁR SLOV OD MAJITEĽOV
Bližšie informácie nám v rozhovore poskytli samotní majitelia budúceho hotela. Dozviete sa, ako v nich
skrsol nápad, že z viac ako 200 ročnej budovy urobia hotel, aj to, prečo práve názov Kaštieľ Gbeľany.
V neposlednom rade, či budú mať obyvatelia Gbelian
šancu získať prácu v tomto hoteli a mnoho iných zaujímavých informácií

Čo vás viedlo ku kúpe kaštieľa ?
Pochádzam z Gbelian a bolo mi ľúto, keď som vidiel chátrať krásnu historickú budovu v našej obci.
Som rád, že sa nám podarilo kaštieľ kúpiť, a že sme
sa mohli s pomocou dotácie z eurofondov pustiť do
jeho rekonštrukcie.
S akým zámerom ste ho kúpili a aké ste s ním
mali plány?
Naším prvotným záujmom bola rekonštrukcia kultúrnej pamiatky tak, aby sa opustená budova pretransformovala na fungujúce zariadenie, ktoré bude slúžiť
ľuďom. Ďalej sme zvažovali viaceré možnosti, ako
zrekonštruovaný objekt využiť. Napokon sme sa rozhodli pre hotel s nepretržitou prevádzkou a komplexnou ponukou služieb nielen pre ubytovaných hostí.
Firmy tu budú mať priestor na usporiadanie konferencií alebo pracovných stretnutí, riešime aj priestory, ktoré budú slúžiť na rôzne spoločenské a rodinné
akcie. Historická budova a okolitý park môžu slúžiť
na usporiadanie svadieb.

Poschodový objekt má pôdorys v tvare písmena
U, ktorý uzatvára hospodárska budova. Ako vidno z
krajinomalieb Thomasa Endera, kaštieľ je uprostred
krásneho parku obohnaného kamenným múrom. Areál je prístupný z troch strán. Za vstupnou bránou do
budovy sa nachádza priestor, cez ktorý sa prechádza
priamo na nádvorie i do obidvoch krídel trojpodlažnej budovy. Okrem miestností na prvom a druhom
podlaží sa pod strechou ukrýva rozsiahle podkrovie a
v suteréne pivničné priestory. V rokoch 1978 - 1982
prešiel kaštieľ nie veľmi vydarenou rekonštrukciou
s cieľom zriadiť tu sídlo Správy Národného parku
Malá Fatra.
V súčasnosti je kaštieľ v Gbeľanoch v súkromnom
vlastníctve a čaká na rekonštrukciu, výsledkom ktorej
Ako vo vás skrsol nápad vybudovať hotel?
bude príjemný hotel priamo na ceste do Malej Fatry.
Viedlo nás k tomu viacero možností, pretože kašSúčasťou hotela bude atraktívne wellness zázemie a
reštauračné priestory určené pre zážitkovú gastronó- tieľ obklopuje krásna príroda a rôzne zaujímavé ciele
miu. Areál kaštieľa i hotel samotný budú ako stvorené a pamiatky, ktoré v letnej i zimnej sezóne navštevuje
veľa turistov. Preto vidíme v ubytovacom
pre svadobné obrady a hostiny či firemné podujatia.
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zariadení potenciál podpory cestovného ruchu v našom regióne. V poslednom čase je na vzostupe aj
kongresový cestovný ruch a v budove kaštieľa budú
vhodné moderne vybavené priestory na usporiadanie
konferencií, školení, firemných akcií či obchodných
stretnutí. Menšie priestory budú určené na usporiadanie rôznych rodinných osláv.
Nebáli ste sa rekonštrukcie stavby ktorá má
viac ako 200 rokov?
Stavebníctvu sa venujeme celý život. Prácu v tomto odbore nepovažujem za nevyhnutnosť, ale aj za
svojho koníčka. Počas dlhoročnej praxe sme sa už
stretli s bežnými projektmi, ale aj s veľmi náročnými. Mám za sebou aj prácu na rekonštrukcii historickej pamiatky. Túto stavbu považujem aj za výzvu
vybudovať niečo nové, na mieste chátrajúcej budovy.
Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí majú s obnovou
historických budov skúsenosti, preto som si istý, že
rekonštrukcia dopadne dobre.
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Na záver...

my v redakcii novín veríme, že tento hotel bude
prínosom pre náš región,
ale aj pre Gbeľany samotné. Tešíme sa, že obyvatelia Gbelian budú mať
možnosť získať prácu. Veríme, že hotel privedie turistov aj do našej obce, a
to bude podnetom k tomu,
aby sa Gbeľany naďalej rekonštruovali, modernizovali a časom ponúkli turistom rôzne služby na oddych

Majú obyvatelia Gbelian šancu získať prácu vo
vašom hoteli?
V hoteli plánovaného štandardu bude potrebný
kvalifikovaný personál. Možnosť uchádzať sa o pracovné miesta majú, samozrejme, aj obyvatelia Gbelian, ktorí budú spĺňať stanovené podmienky.
Prečo práve názov Kaštieľ Gbeľany?
Pretože názov zodpovedá skutočnosti. Nie je to ani
zámok, ani hrad. Zostane tu jednoducho Kaštieľ, na
ktorý sme všetci zvyknutí a Gbeľany v názve nepovažujem len za presnú lokalizáciu hotela, ale i za možnosť propagovať našu obec.
Čo všetko bude hotel ponúkať svojim návštevníkom?
V Kaštieli sa okrem ubytovania, bude nachádzať
fitness, bazén, sauny, dve bowlingové dráhy, reštaurácia a pivnica, ktoré budú prístupné aj verejnosti.
TEXT Kaštieľ Gbeľany, Dominika Kágerová
FOTO Kaštieľ Gbeľany, Dominika Kágerová
KRAJINOMAĽBY Thomas Ender
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– či už aktívny alebo pasívny.
Hotelu želáme úspešné dokončenie rekonštrukcie,úspešné spustenie prevádzky a, samozrejme, veľa spokojných návštevníkov, ktorí sa budú radi vracať späť
a opätovne využívať služby, ktoré im hotel ponúkne.
Ak sa chcete dozvedieť o hoteli viac, navštívte oficiálnu stránku www.kastielgbelany.sk . Nájdete tu
rôzne informácie, fotografie, ale aj služby, ktoré bude
hotel svojim návštevníkom poskytovať. Stránka bude
priebežne aktualizovaná.
Veríme, že v budúcnosti nám majitelia poskytnú
ešte nejaké rozhovory tak ochotne, ako aj tento prvý.
Ten nasledujúci, napríklad, pri otvorení Kaštieľa

Zo života v obci
V

Gbeľanoch je vytvorených viacero organizácii.
Prinášame Vám stručný prehľad o pár z nich.
Možno by ste sa aj vy radi zapojili do niektorej z
nich, len neviete pre ktorú sa rozhodnúť? Priblížime
Vám činnosť Slovenského červeného kríža a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Gbeľanoch. Informácie
nám poskytli vedúci členovia týchto organizácii.
Pokiaľ nemáte čas alebo záujem byť členom niektorej z nich, aspoň zistíte, že aj v Gbeľanoch to stále
žije.

Slovenský červený kríž
v Gbeľanoch
SČK je najstaršia
humanitárna organizácia, ktorá plní humánne poslanie.
I v našej obci bola
založená už v minulosti. Združovala niekoľko dobrovoľných členov, po rokoch pôso benia však
zanikla.
K obnoveniu činnosti SČK v Gbeľanoch došlo
5.10.2007. Predsedníčkou sa stala p. Elena Mravcová, ktorá túto funkciu zastáva dodnes. Organizácia na
začiatku združovala 40 členov. Postupne sa rozrástla
na 72 členov. V členstve sa eviduje 17 dôchodcov a 4
mladých ľudí do 25 rokov. Veľmi nás teší, že o prácu
v červenom kríži majú záujem aj mladí ľudia.
Vzhľadom na vekovú rôznorodosť je každoročne
potrebné prispôsobovať i plán činností. V stručnosti
by sme pripomenuli aspoň niektoré z usporiadaných
akcií: -na popredné miesto patrí bezplatní odber krvi
dobrovoľnými darcami. Krv, to je tá najvzácnejšia tekutina, ktorú môže človek darovať, a preto patrí tým,
ktorí ju darujú veľké ĎAKUJEM!
Ďalšie akcie pre našich členov sú zamerané na regeneráciu síl, napr.: Návšteva termálnych kúpalísk- v
Turčianských Tepliciach či v aquaparku Wisla.
Zorganizovali sme návštevu niekoľkých kultúnych, hudobných a divadelných predstavení - divadelné predstavenie Na skle maľované, vystúpenie
Andera z Košíc, skupiny Kortina, hudobný koncert
Evy a Vaška.
Tí, ktorí radi navštevujú kultúrne pamiatky navštívili hrad Antol v Banskej Štiavnici, jaskyňu DRINY,
zoologickú záhradu v Zlíne. Vydarenou akciou boli i
husacie hody v Slovenskom Grobe.
Pre tých, ktorí sa chcú zabaviť, usporadúvame Šte-
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fánsku zábavu.
Našou snahou je pre členov usporiadať maximum
zaujímavých akcií, o ktoré je záujem a cieľom ktorých je naše členstvo spájať a formovať.
V závere nášho príspevku chceme poďakovať
obecnému zastupiteľstvu za schválenie finančných
prostriedkov na našu činnosť, a taktiež zaželať našej
organizácii, aby sa naďalej rozrastala predovšetkým
o novú mladú krv, tak potrebnú pre zachovanie a udržanie tradícii činnosti MS SČK.

Plán činnosti ZO Jednoty dôchodcov
v Gbeľanoch na rok 2014
Február:
výročná členská schôdza ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska v Gbeľanoch
Marec:
návšteva kulúrneho podujatia v Dome
umenia FATRA v Žiline
Apríl:
upratovanie námestia pred kostolom
upratovanie a výzdoba kostola pred Veľkou nocou
Jún: 		
účasť na VI.ročníku Okresných športových hier seniorov v Žiline posedenie pri guláši – na
ihrisku TJ Gbeľany
Júl-august: celodenný autobusový výlet po Slovensku – podľa záujmu (Obec Čičmany -prehliadka
rázovitej obce, cestou späť návšteva Rajeckej Lesnej
– návštevabetlehemu a kalvárie, po spoločnom obede
kúpanie vo wellness centre v Rajeckých Tepliciach)
September:
vychádzka ku kaplnke v Dielci – Kalvaria
Október:
slávnostná členská schôdza k Mesiacu
úcty k starším, spojená s kultúrnym programom detí z
MŠ
November:
11. novembra o 11.00 hod výzva ZVONY na počesť medzinárodného dňa vojnových veteránov návšteva kultúrneho podujatia v Žiline
December:
vianočné upratovanie a výzdoba kostol
8. decembra IV. Adventné stretnutie členov ZO JDS
spojené s prehliadkou speváckych a tanečných súborov
(miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ v Žiline)
Otatné činnosti: brigádnicka činnosť podľa požiadavky OÚ Gbeľany
-spolupráca so sociálnou komisiou zriadenou na OÚ
Gbeľany
-spolupráca so spoločenskými organizáciami v obci

Na záver mi dovoľte poďakovať sa Obecnému zastupiteľstvu v Gbeľanoch, na čele s Ing. Jozefom Martinčekom za schválený finančný príspevok pre našu
ZO JDS. Vďakanemu sme mohli zorganizovať akcie,
ktoré sme si naplánovali na tento rok.
				
Zdroj: SČK, JDS
TEXT Dominika Kágerová, Výbor SČK Gbeľany, Ing.
Jozef Kysela LOGO Internet
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Kde a ako
využiť voľný čas
v našej obci
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V našej obci máme viacero v školskej telocvični. Ženská v
miest, kde môžu občania tráviť priestoroch kultúrneho domu.
voľný čas. Futbalové ihrisko je
snáď pre všetkých známe. Ďalej
môžeme využívať multifunkčné
ihrisko pri škole. Po dohode s pánom starostom či riaditeľom škoŽENSKÁ 			
ly – pánom Repáňom, je možné
využívať priestory školskej telo- 				
cvične. Tu však treba spĺňať pár Utorok 14.00 – 18.00
podmienok, vzhľadom na prevá				
dzkové dôvody je potrebné mať
vytvorenú skupinu 10 – 12 ľudí. A Štvrtok 14.00 – 18.00
určiť si deň a čas, v ktorý budete
telocvičňu využívať. Domáci s trMUŽSKÁ
valým pobytom majú vstup bezplatný, záujemcovia z okolitých
Podľa dohody
dedín za poplatok.
Tiež je možnosť využívať posilňovne – mužskú aj ženskú. PoTEXT Dominika Kágerová
silňovňa pre mužov sa nachádza
FOTO archív obce Gbeľany

PREVÁDZKA

Na zamyslenie...
NIČENIE
DOPRAVNÉHO
ZNAČENIA
Je toto výsledok „frajeriny“, nesprávnej výchovy alebo nám dnes
vyrastá spoločnosť bez poznania
hodnôt a slušného správania? Tí,
ktorí sa takto „pohrali“ s dopravným značením, si možno svoje
činy uvedomia, keď budú sami

šoférmi.
Prípadne, keď to budú robiť ich
vlastné deti...

TEXT Dominika Kágerová FOTO
archív obce Gbeľany
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