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Sadla včielka na
jablonku, na
voňavý kvet
Keď vymrú včely, ľudstvu
nezostáva viac než 4 roky
života.
viac na str.

4

Vážení občania,
ani sme sa nenazdali a už
máme ďalší polrok za sebou.
Od začiatku nového roka
sme spoločne prežili toho
mnoho. Pretancovali sme
obdobie veselíc a plesov,
zabávali sme sa so sprievodom masiek počas fašiangov, privítali sme jar stavaním májov, oslávili sme Deň
matiek a teraz sa dostávame
do druhej polovice roka. Pre

Škôlka plná detského smiechu
a hier
Každé dieťa svojim hláskom
prispieva k súzvuku škôlkarskej
melódie. A tak to v každej škôlke
má byť.

viac na str.
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Duchovná obnova:
„Viac radosti“

Činnosť DHZ
od januára 2017

Ešte väčšie oddýchnutie
a nabratie nových síl, ako
naše telo, potrebuje naše
vnútro, naša duša.

„Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc!“

viac na str.
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mnohých možno tej viac ob- Čaká nás prekrásne letné
ľúbenej, keďže v jej začiatku obdobie, tak dúfajme, že
nás čakajú horúce lúče sln- s minimom náhlych búrok.
ka dlhých letTých prírodných dní. Deti ,,Obráť svoju tvár ných a rovsa zas tešia k slnku a všetky tiene nako aj búz dvojmesačrok v podobe
padnú za Teba.“
ného prázdnin e č a k a ných
nového voľna Ernest Hemingway zvratov v naplného množšom živote.
stva
nezabudnuteľných Využime dlhé letné dni na
zážitkov, popretkávaných oddych a relax v prírode,
vôňou dozrievajúceho letné- pri vode, všade tam, kde
ho ovocia a kvitnúcich lúk... sa cítime dobre. Načer-

viac na str.

17

pajme silu a energiu zo
slnečných lúčov, aby sme
ľahšie zvládali každodenné
starosti a mohli si viac užívať radosti všedných dní,
ktoré nám život pripravuje. Vyčarme úsmev na tvári a svet bude hneď krajší
a jednoduchší. Nastavme
tvár slnku, otvorme náruč
letu, veď už je tu!

TEXT: redakcia
FOTO: archív obce
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Vďaka Ti, MAMA. V duchu tejto myšlienky sa niesla
druhá májová nedeľa, ktorá
bola ako každoročne špeciálne určená pre všetky mamičky, babičky, staré mamy.
Pre spríjemnenie tohto dňa
a pohladenie duše mamičiek zorganizoval obecný
úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a základnou školou
program, v rámci ktorého
vystúpili deti zo základnej
školy. Pripravili si pre publikum pekné spevácko-tanečné vystúpenie, z ktorého sa
nejednej maminke zaleskli
slzy v očiach. Príjemnú atmosféru tiež navodila troj-

členná hudobná skupina
VEGA, ktorá pobavila prítomné mamy vtipmi, a spolu s ktorou si publikum
mohlo zanôtiť známe ľudové piesne. Dokonca niektoré
sa pri hudobných tónoch aj
roztancovali.
Veríme, že mamičky
prežili príjemné popoludnie a pocit výnimočnosti
v očiach vlastných detí, ktorý navodilo detské vystúpenie, pretrvával nielen tento
jeden deň v roku, ale lásku
a vďačnosť svojich detí pociťujú každý deň.

TEXT: -MŠFOTO: archív obce
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde. ..
Túto najznámejšiu fašiangovú pesničku pozná asi každý.
No nie úplne každý sa zamyslí
nad tým, že nie je pravdivá,
lebo po fašiangoch nasleduje
Veľká noc a až následne Turíce. Nič to ale nemení na fakte, že samotné fašiangy majú
dlhoročnú tradíciu aj v našej
obci, a aj tohto roku sa na ich
príprave a organizácii podieľal spolok DHZ Gbeľany.
Voľba padla na dátum 18.
2. 2017. Hoci fašiangy sú prechodným obdobím medzi
zimou a jarou, počasie naznačovalo, že zima sa v žiadnom
prípade nehodlá vzdať svojho
žezla a nadelila nám v priebehu dňa kombináciu chladu,
snehu i dažďa. Nič však ale
nemohlo odradiť pochod 14
masiek v sprievode dobrovoľných hasičov a konského
vyzdobeného záprahu celou
dedinou.
Všetko sa to začalo ráno.
Vlastne presnejšie ešte deň
predtým, lebo fašiangy, to
je aj čas hodovania a čas zabíjačiek. A aby sme splnili
aj túto tradíciu, v piatok sa
pred obecným úradom vzdal
hold aj tomuto zvyku. Parák,

nože, koryto, prasa a členovia
DHZ. Ideálna kombinácia na
to, aby sa na druhý deň, teda
na fašiangovú sobotu, mohlo
hodovať. Tlačenka, jaternice,
klobásy. Všetko pripravené
tak, aby fašiangová veselica
bola nielen plná hudby, spevu
a tanca, ale aj dobrého, tradičného jedla.
V sobotu ráno už vyzdobený sprievod masiek v zložení
ženích, nevesta, hasič, cigáň,
cigánka, doktor, kominár, sestrička, družba, družica, čert,
starý, starejšia a striga po
úvodnom prípitku a prerezaní svadobnej brány vyrazil
v ústrety našim domovom.
Aby nás všetkých pobavili, povinšovali nám, vyveštili
nám z kariet osud, vyčistili komíny a priniesli šťastie,
vypýtali si slaninku, vajíčka,
poprosili nás, aby sme mladomanželom prispeli do kasy na
nový spoločný život či zaspievali. Náš dlhoročný doktor
sa postaral o skontrolovanie
zdravotného stavu nás všetkých, ako aj tradične preveril
naše tanečné kroky a nadanie.
Celý sprievod dopĺňala hudba
a nadšený jasot detí, ktorých
nezbedné zadky občas poš-

teklila aj čertova metla. No
a aby to bolo všetko tak, ako
má, veď fašiangy sú aj symbolom hodovania a všakovakých
dobrôt, gazdinky našej dediny
tiež predviedli dokonale svoju
rolu v rámci fašiangovej soboty. Po príchode masiek totiž
servírovali všakovaké dobroty od výmyslu sveta, na táckach starostlivo naaranžované šišky na milión spôsobov,
koláče, syrové či škvarkové
pagáče, jednohubky, chlebíčky, buchty, čokoľvek, čo vám
zíde na um a hneď na to príde druhá myšlienka vyjadrená
najlepšie slovom „mňam“.
Bodku za celým dňom dala
fašiangová zábava. Plná zabíjačkových špecialít, muziky,
tanca, dobrého pitia, bohatej
tomboly. I s tradičným pol-

nočným pochovávaním basy.
Pochovávanie basy je ľudová
komická hra parodujúca samotný pohreb, ktorej nosnou
myšlienkou je zákaz zábav
počas nasledujúceho pôstu.
Aj táto úloha bola splnená
a spolu s posledným tancom
nad ránom sme sa všetci rozlúčili s fašiangovým obdobím.
Týmto by som chcela poďakovať členom DHZ Gbeľany
za organizáciu fašiangov a za
podieľanie sa na dodržiavaní
zvykov a tradícií v našej obci,
ktoré nám tu zanechali naši
starí a prastarí rodičia. Pevne
verím, že sa o rok opäť stretneme v uliciach pri oslavách
fašiangov.

TEXT A FOTO:
Zuzana Mihová

4 - GBEĽANSKÉ NOVINY

Život

v obci

Sadla včielka na jablonku, na voňavý kvet...
J. A. Komenský:
„Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.“
V nedeľu, 26. februára
2017, sa v kultúrnom dome
uskutočnila schôdza včelárov
z Regionálneho spolku včelárov Žilina. Zo 110 zaregistrovaných bolo prítomných 64
včelárov. V rámci programu
bola zhodnotená činnosť
spolku za uplynulý rok, pán
Pavol Revay mal prednášku
o včelích chorobách a v súčasnosti
najrozšírenejšej
hrozbe včiel – klieštik včelí.
Nakoniec si včelári v rámci
diskusie vymieňali skúsenosti. Pri tejto príležitosti sme
oslovili predsedu uvedeného
spolku – pána Gejzu Krebesa,
aby nám zodpovedal niekoľko otázok:
1) Albert Einstein vyslovil
myšlienku: „Keď vymrú včely,
ľudstvu nezostáva viac, než
štyri roky života.“ Čo si o tom
myslíte?
Myšlienka je dobrá, pretože
včelstvá opeľujú 90% všetkých opelivých rastlín. Keby
včely vyhynuli, nastala by
úplná zmena úrody poľnohospodárskej pôdy aj ovocia.
Vždy je lepšie, keď aj málo

opelivé druhy ovocných stromov a rastlín opelí včielka,
pretože majú krajšiu úrodu.
Napr. plody poľnohospodárskych plodín ako repka, slnečnica, ľan po opelení zvyšujú
úrodnosť o 40 až 50%.
2) Aký je Vás názor na vývoj
včelárstva. Majú ľudia záujem
včeláriť alebo sa postupne
včelárstvo vytráca a včelárov
je stále menej.
Na jednej strane staršia
generácia včelárov vymiera,
čím sa počet včelárov znižuje.
Na strane druhej sú tu mladé generácie, ktoré začínajú
včeláriť. Začínajú tiež pôsobiť
tzv. veľkovčelári, ktorí obhospodarujú aj nad 100 rodín
a vznikajú aj včelárske farmy,
ktoré obhospodarujú aj do
1000 rodín. Čiže včelárstvo
v dnešnej dobe sa pomaly
rozbieha, aj napriek tomu, že
vstupné náklady na včelárenie sú pomerne veľké.
3) Čo si myslíte o včelárstve
kedysi a dnes? Aké sú podľa
Vás zásadné rozdiely?
Tradičné včelárenie bolo
typické tým, že včelári cho-

vali včely, ktoré boli dosť rojivé. V súčasnosti sa selekciou
včelích matiek vychovávajú
včely menej rojivé. Čiže toto
zvyšuje úžitok novodobého
včelárstva oproti starému.
Novodobé choroby, ktoré sa
vyskytujú, by staré včelie hospodárstvo zlikvidovali. Je to
možné vidieť na včelách, ktoré sa vyroja a obsadia dutiny
stromov. Tieto na novodobé
choroby, ako je v súčasnosti
napr. klieštik včelí, do dvoch
rokov určite zahynú.
4) V našich podmienkach
sa začínajú pestovať nové
druhy rastlín, ktoré doteraz
neboli typické pre naše zemepisné pásmo. Ako to ovplyvňuje včely a ich činnosť?
Do týchto severnejších oblastí sa teplotne rozširujú
nové druhy ovocných stromov ako marhule alebo broskyne z južnejších častí Slovenska, ktoré sa tu doteraz
nepestovali. Toto je pre včielky len prínosom, nakoľko sa
zvyšuje rôznorodosť nektáru
a peľu.
5) Včela je vraj najcitlivejších indikátorom životného
prostredia, presnejšia ako
najmodernejšie prístroje. Ako
sa dá vysvetliť táto myšlienka?
Nektár je prvoradá vec,
ktorú včielka zoberie z kvietku. A samotný med už je
tvorený tak, že do nektáru
včielka dodáva svoje enzými,
točením krídelok nektár zahusťuje a tým vytvára med.
Včela z prírody teda nikdy

nenosí med, aj keď sa často
používa myšlienka, že včela nosí med. Včela donesie
len nektár. V nektári je podľa typu kvietku 10 až 15 %
(v niektorých druhoch 18%)
cukrov. Čiže včela musí urobiť z toho nektáru opak, pretože med môže obsahovať len
okolo 10-18% vody. To znamená, že donesie len 18% cukru,
lebo z doneseného nektáru
tvorí 82% voda. Pomocou
tzv. hrtanových žliaz do nektáru dodáva všetky prospešné látky. Z tejto vzniknutej
zmesi sa spomínaných 82%
vody odparí a z toho zostane
vlastne med, v ktorom už je
len 10-18% vody. Ak by v bunke bolo len 18% cukru, tak by
med splesnivel, pretože je to
taká malá hladina cukru, že
by spustila proces kvasenia.
Proces konzervovania medu
teda musí nastať dodaním
látok, ktoré majú antibakteriálny charakter a odparením
vody – takýto obsah má med
„zaviečkovaný“ v bunke a tento neskvasí.
Práca včiel v úli je rozdelená podľa veku včiel. Časť
starších včiel nazývané sliedičky, ktoré vylietajú ako
prvé z úľa na obhliadku potom udávajú ostatným včelám trasením – tzv. tancom
smer a vzdialenosť, dokonca
ostatným prinesú aj ochutnať nektár, čo našli. A ostatné cca. 40 000 včiel ide do
znášky. Tieto vyletia z úľa
a presne podľa ultrafialových
lúčov slnka si na základe tancu sliedičiek vedia určiť cieľ
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znášky – teda smer a vzdialenosť. Veľmi dobre to bolo
znázornené na jednom pokuse, ktorý sa realizoval v púšti. V sklenenom úli sledovali
ako sliedička po objavení jedinej misky na púšti, ktorá
sa postupne v rámci pokusu
premiestňovala, tancovaním
a otáčkami so 100% presnosťou určila smer a vzdialenosť
pre znášku. Navigácia včiel sú
teda ultrafialové lúče slnka.
Z tohto pohľadu teda skutočne platí, že včela je presnejšia
ako najmodernejšie prístroje.
6) Čo si myslíte o chemikáliách, ktorými sa striekajú polia napr. s obilím a pod. a dostávajú sa vzduchom a pôdou
aj do kvetov rastlín, ktoré
včielky opeľujú. Má tento fakt
dopad na kvalitu medu?
Rôznymi postrekmi sa dostávajú chemické látky do
kvetov stromov či rastlín, avšak včielka tieto látky nedokáže vyselektovať. Nektár a peľ
zoberie v podobe, v akej ho
v prírode nájde. Kvalita medu
sa okamžite znižuje, lebo
včielka zoberie peľ aj nektár
zasiahnutý
chemikáliami.
V dôsledku toho časť ľudí potom dostáva alergiu na med.
Podľa môjho názoru však
táto skupina ľudí nedostáva
alergiu na med ako taký, ale
na med zmiešaný s pesticídmi (teda hlavne na tieto chemikálie). A žiaľ, táto alergia
už potom často zostáva na
celý život.
7) Ako je možné rozpoznať
„pravý med“? Existuje na to
nejaký zaručený spôsob?
V dnešnej dobe sa dá kvalita medu presne rozpoznať
len chemickým rozborom.
Dnešné „chemické továrne

v obci
na med“ dokážu na pohľad
urobiť pravý med. Použijú
určitú dávku originál medu,
dokážu urobiť sirupy z jačmeňa či z kukurice, ktoré
zahustia tak, že majú konzistenciu medu. Teda jediným
hodnoverným spôsobom, ako
určiť pravý med je chemický
rozbor, ktorý sa na Slovensku
robí v Dolnom Kubíne.

Kto čaj s medom ráno
pije, nestoná a dlho žije.
8) Ako je to podľa Vášho
názoru s účinkami medu na
zdravie človeka? Je to skutočne zázračný liek alebo je
v súvislosti so zdravotnými
účinkami na zdravie človeka
med preceňovaný?
Určite pomáha, ale zázračný liek to nie je, lebo všetci
včelári by dodnes žili: -D Med,
peľ a propolis sú 3 zložky,
ktoré včely vytvárajú a každý z nich má svoj význam
a prínos pre človeka. Napr.
propolis sa zoškrabuje z rámikov a má antibakteriálne
látky. Je to preto, že včely žijú
v úli, kde je vlhko a 36 stupňová teplota a plod chovajú
pri 85% vlhkosti. Pri tejto
vlhkosti by pleseň všetko „zožrala“. Preto včely v úli všetko
natierajú práve propolisom.
Podľa môjho názoru sa med
ani ostatné včelie produkty
za zázračný liek označiť nedajú, avšak s inými doplnkami majú priaznivý vplyv na
zdravý vývoj človeka. A med
je v každom prípade lepšou
alternatívou ako cukor.
9) Niektorí včelári hovoria,
že načúvanie včiel dokáže liečiť. Je to pravda?
Nejde priamo o načúvanie
včelieho bzučania. Liečivou
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môže byť tzv. inhalácia, ktorá
sa robí spôsobom, že sú pre
včielky vytvorené drevené
„bungalovčeky“ s otvormi na
odparovanie. Toto je potom
možné v uzavretom priestore
inhalovať a môže to napomáhať k ozdraveniu človeka, najmä jeho dýchacích ciest, ale aj
celého organizmu. Popritom
spomínané bzučanie včiel
a jeho načúvanie môže človeka upokojovať. Čiže skutočný zdravotný účinok spočíva
v tom ozdravenom vzduchu,
ktoré včielky vyžarujú.
10) A na záver: Prečo by mali
ľudia včeláriť? Čo by malo byť
pre nich motiváciou?
Včelár musí byť včelár. Ten
v prvom rade nesmie byť alergický. Motivácia je v dnešnej
dobe ťažká. Jednak finančná
a jednak kvôli nárokom na
čas. Ak si však včelári založia
2 – 3 včelie rodiny, dá sa ich
obhospodarovanie zvládnuť
aj popri práci a majú istotu,
že majú vlastný kvalitný med.
Najväčšou motiváciou je teda
mať vlastný kvalitný med
a tiež snaha urobiť niečo pre
svoju rodinu. A včelári zvyknú hovoriť, že ak niekto začne včeláriť, zostáva včelárom
až do smrti.

Rovnako sme sa obrátili aj
na známych včelárov z našej
obce, ktorí nám porozprávali najmä o začiatkoch svojho
včelárenia. Za príspevky včelárov ďakujeme:
Pán Ervín Ďungel:
Začal som včeláriť v roku
1972. Podnet k tomu mi dali
už existujúci známi včelári
z Gbelian, takže aj napriek
tomu, že som včeláriť nechcel,
rozhodol som sa zaobstarať si
jednu rodinu, ktorú som si
vtedy doniesol z Považského
Chlmca. Do jesene mi potom
včelári z Gbelian darovali ďalšie dve rodiny, takže prvý rok
som začínal s troma rodinami.
Začiatky neboli ľahké, býval
som často dopichaný zo žihadiel včiel, raz ma pichla aj do
oka a mal som ho celé spuchnuté. Inokedy som zasa dostal asi 40 žihadiel naraz, keď
som vyberal včely z lipy bez
masky. Dostal som horúčku,
ale nemal som žiadne väčšie
problémy. Boli aj také, dnes
už úsmevné príhody s ostatnými včelármi, keď sa nám
včely vysypali pri premiestňovaní. Vtedy ma včielky
tiež „zaočkovali“ nie malým
množstvom žihadiel.
(Pokračovanie na strane 6)

Pán Ervín Ďungel (vľavo), pán Rudolf Mravec (vpravo)
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(Pokračovanie zo strany 5)
Ale dá sa povedať, že časom sa stáva včelár na žihadlá od včiel imúnnejší
a nereaguje na ne tak citlivo.
Začínal som teda s troma
rodinami, potom som ich
počet postupne rozširoval
na päť, osem, desať, až maximálne dvanásť do obdobia,
kým som nešiel do dôchodku.
Potom som si trúfol, najmä
z hľadiska toho, že som mal
viac času, na 15 až 16 rodín.
Pán Rudolf Mravec:
Včeláreniu sa venujem už
od roku 1965. S kamarátom
sme sa rozhodli kúpiť včely
v Jablonovom, ktoré zostali
po včelárovi, čo zomrel. Jeho
rodina nám však chcela predať iba všetkých 15 rodín, čo
bolo pre nás ako začínajúcich
včelárov veľmi veľa, preto sme
odtiaľ odišli naprázdno. Neskôr nám báčik Hajas dal každému rámiky včiel, mne dal
dva a s tým som začal včeláriť.
Matka sa mi vyliahla a čoskoro som mal prvú rodinu.
Z tejto rodiny mi však matka na jar padla. Znova som
sa teda obrátil s prosbou na
báčika Hajasa. Bolo to v čase,
keď už bola znáška, takže tam
som neuspel. Po ceste som
potom stretol svojho švagra,
ktorý mal tiež 3 alebo 4 včelie
rodiny a ten mi dal 2 rámiky,
ktoré som si zabalil do novín
a v nosiči motorky som si ich
odviezol domov. Rámiky som
rozdelil a vytvoril som si dve
rodiny, lebo s jednou rodinou
nie je dobré začínať. Dlhé
roky som mával len tak 3-4
rodiny. Neskôr, keď už bolo
viac času, začal som ich počet
zvyšovať. Dnes mám 10 rodín.

- MŠ -
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Máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...
Stavanie májov má svoje
korene už v antike, kde staroveké národy zdobili domy
a hospodárske budovy
stromčekmi, aby ich chránili pred chorobami a zlými
duchmi. Májová zeleň bola
zároveň želaním a vierou
poľnohospodárov v dobrú
úrodu.
Prvá zmienka o májoch
pochádza z Nemecka z roku
1255, kde sa stavali stromy
– máje pred kostol, radnicu
či pred domy popredných
mešťanov a vážených osôb,
a to nielen na prvého mája,
ale aj na Jána a Turíce ako
prejav úcty a žičlivosti. Až
od 15. storočia sa postavenie
mája spájalo so záujmom
mládenca o dievča. Vraj
existuje svedectvo o rozhodnutí cirkevného súdu
v Čechách, podľa ktorého
bolo právoplatné manželstvo na základe postavenia
mája a sľubu lásky a vernos-

ti, a to aj bez svedkov. Toto
platilo približne do polovice
16. storočia.
Máj – mladý stromček najčastejšie smrekový
s kmeňom očisteným od
kôry a s korunou ozdobenou stužkami a mašľami
mával už od pradávna rôznu symboliku. Bol symbolom víťazstva, keď tuhú
a krutú zimu porazila jar
s ožívajúcou prírodou, odrazom boja smrti so životom,
ale najmä prejavom sympatií mládencov vo vzťahu ku

svojim vyvoleným, na vydaj
súcim dievčinám. Dokonca
aj samotný tvar mája mal
svoj význam – ak bol nepravidelne košatý a krivý,
bola to hanba nielen pre
samotného „staviteľa“, ale aj
pre dievča domu. Ak niekomu pred oblokom postavili
tzv. suchár, čo bol vyschnutý strom, znamenalo to, že
tento človek bol v dedine
neobľúbený. Honosnosť výzdoby mája zasa odrážala
bohatstvo dievčiny súcej na
vydaj...
Aby dievčatám, ktorým
máj nebol postavený, nezostali oči pre plač, zvykol
sa stavať uprostred dediny
aj spoločný máj pre všetky
slobodné dievčatá. Táto tradícia pretrváva v našej obci
dodnes a aj tento rok členovia DHZ Gbeľany na 1. mája
postavili spoločné máje ako
symbol zdravia pre všetky
ženy a dievčatá obce. Na
konci mesiaca boli máje
zvalené za sprievodu hry na
heligónke a spevu. Veríme,
že táto pekná tradícia bude
v našej obci pretrvávať aj
naďalej.

TEXT: -MŠFOTO: archív obce
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Návrat do čias minulých a výstava zberateľov
V krásne jarné nedeľné
popoludnie, dňa 02.04.2017,
sa v Kultúrnom dome
v Gbeľanoch uskutočnila
výstava „RETRO“ hračiek
a zároveň sa tu mali možnosť zberatelia rozličných
predmetov pochváliť so
svojimi zbierkami. A bolo
sa skutočne na čo pozerať.
Vystavené autíčka, lego postavičky, kalendáriky, pod-

pivníky, servítky, pohľadnice, známky, bábiky, vyšívané
obrázky, zapaľovače a cigarety, odznaky, mince, zástavky a rôzne iné predmety
boli dôkazom toho, že zbierať sa dá skutočne hocičo.
Mnohí sa vrátili do starých
čias a pripomenuli si známe
ruské matriošky, kde človek
pri každej ďalšej vrstve už
ani neveril, že pod ňou sa

môže nachádzať ešte ďalšia,
menšia miniatúra. Rovnako
kedysi tak veľmi obľúbené drevené hračky, kolísky,
hojdacie koníky a iné, ktoré
už v dnešnej dobe pomaly
upadajú do zabudnutia, aj
napriek tomu, že stále majú
svoje „rozprávkové“ čaro.
Keďže sa výstava konala
v predveľkonočnom jarnom
období, okrem obzerania

vystavených
predmetov
a hľadania vlastnej zberateľskej inšpirácie, si mohli deti
vyskúšať pletenie korbáčov
z vŕbových prútikov či „premeniť“ obyčajné vyfúknuté
vajíčka na krásne vymaľované kraslice, každý podľa
vlastnej fantázie. Program
výstavy spestrili krátkym
vystúpením aj rozvíjajúci sa
mladí umelci z našej obce,
ktorí zaspievali, zahrali na
harmonike a elektronickom
klavíri.
Veríme, že výstava zúčastnených návštevníkov
inšpirovala a na najbližšom
podobnom podujatí v našej
obci pribudnú ďalší vystavovatelia so svojimi zbierkami.

TEXT A FOTO: -MŠ-
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Púť do Svätej Zeme
Krajina medzi Stredozemným morom, Jordánom
a Mŕtvym morom, kde ležia
najsvätejšie miesta troch
veľkých náboženstiev – judaizmu, islamu a kresťanstva. To je hlavný dôvod,
prečo túto oblasť navštevujú pútnici a v poslednej
dobe aj turisti z celého sveta. Priťahujú ich známe biblické miesta, kadiaľ kedysi
Abrahám hnal svoje stáda
oviec na nové pastviny, kde
Dávid premohol obra Goliáša a kde Ježiš so svojimi
učeníkmi putoval po galilejských pahorkoch. Cesta
okolo voňavých citrónových
plantáží v okolí Jeruzalema,
Nazaretu a Betlehema, kúpanie v Mŕtvom mori, alebo
návšteva historických zrúcanín a pamiatok z Ježišových
čias, či bizarných skál v Júdskej púšti, to všetko je Izrael. Pre nás, kresťanov, Svätá
Zem.
A túto Zem sme mali od
11. februára do 19. februára
spoznávať. Plní očakávania
sme nastúpili do autobusu,
ktorý sa po ceste smer Viedeň – Schwechat dvakrát
zastavil, aby sa k nám pridali pútnici z okolia Žiliny
a Petrovíc. Naša dvanásťMúr nárekov

členná skupina obyvateľov
z Gbelian, Nededze a Kotrčinej Lúčky sa rozrástla na
54 členov. Celou púťou nás
sprevádzal dôstojný pán
Marek Sobola, ktorý svoje vedomosti o Svätej Zemi
doplnil početnými zážitkami získanými z mnohých
návštev Svätej Zeme a dodal
svojmu sprievodnému slovu
neuveriteľné čaro.
Let do Tel Avivu, hlavného
mesta Izraela, trval približne 3,5 hodiny. Posunuli sme
si hodinky o hodinu dopredu a pripravili sa na pasovú
kontrolu. Tu bolo treba prejaviť istú dávku trpezlivosti,
nakoľko Izrael si veľmi dôkladne stráži svoju bezpečnosť. Pri vstupnej kontrole
niektorým z nás kládli najrozličnejšie otázky, ktorých
cieľom bolo zistiť, či nie
sme pre krajinu nebezpeční a či nás niekto nezneužil
na prepravu čohokoľvek
nežiaduceho. V podstate,
ak pravdivo, pokojne a trpezlivo odpoviete na všetky
otázky, najlepšie v angličtine alebo, čo ma celkom
prekvapilo, v ruštine, nie je
žiaden problém. Rovnakú,
ba možno ešte prísnejšiu
kontrolu sme absolvovali aj

pri odchode z krajiny. Na
letisku nás čakal klimatizovaný autobus so šoférom,
ktorý nás vozil počas celej
púte. Veľmi milé bolo jeho
privítanie, ,Dobrý deň, vitajte!“ v slovenčine. Dvojhodinová cesta prázdnymi
izraelskými cestami skončila
v Betleheme, v hoteli Betlehem. Čakali nás útulné dvoj
a trojlôžkové izby a u niekoho možno pokojný, u niekoho menej pokojný asi
trojhodinový spánok a prvý
budíček hotelovým telefónom 30 minút pred raňajkami. V noci pršalo a ráno
bolo pomerne chladné.
Prvý deň sme začali prehliadkou Jeruzalema. Hora
Sion s prekrásnou panorámou, miesto narodenia Jána
Krstiteľa, Miesto stretnutia
Panny Márie s Alžbetou,
Večeradlo, Bazilika Usnutia Panny Márie, hrob kráľa
Dávida, Múr nárekov... Prečo Múr nárekov? Židovský
národ tu plače nad stratou miesta, kde bol kedysi
postavený
Jeruzalemský
chrám. Bolo to miesto, kde
biblický Abrahám chcel
obetovať Izáka Bohu. Teraz
je na tejto plošine Modrá mešita. Aj keď celý Je-

ruzalem je židovský, jeho
srdce je moslimské. Každé
miesto má svoju duchovnú
silu, z každého kúska kameňa cítiť jeho históriu. Deň
sme ukončili svätou omšou
v Kostole sv. Antona.
Ďalší deň patril prehliadke Betlehema, Poľa pastierov, kláštora Karmelitániek,
v ktorom boli aj relikvie sv.
Miriam, karmelitáky, ktorá
vybudovala prvý karmelitánsky kláštor v Betleheme.
Jaskyňa mlieka - miesto,
kde sa skrývala svätá rodina pred útekom do Egypta.
Hovorí sa, že steny jaskyne zbeleli od jedinej kvapky mlieka, ktorá kvapla na
zem, keď Panna Mária dojčila malého Ježiška. Prášok
zo stien jaskyne pomohol
otehotnieť mnohým ženám,
o čom svedčí hrubý album
fotiek rodín, ktoré ich z vďaky poslali miestnym františkánom, ktorí spravujú
okolie tejto jaskyne. Hlboký
zážitok v nás určite zanechala svätá omša v bazilike
Narodenia Pána Ježiša, kde
sme slávili polnočnú svätú
omšu a hoci bol február,
spievali sme koledy a Tichú
noc. Večer patril nákupom
suvenírov. Streda sa stala
Modrá mešita

Život
vrcholom našej púte, pretože sme absolvovali bolestnú
cestu Pána Ježiša od Olivovej hory, Getsemanskej záhrady, Krížovej cesty – Via
Dolorosa až po baziliku
Božieho hrobu na KalváriiGolgote. Mnohí sa neubránili slzám dojatia, keď sa ich
ruky dotýkali miest, kde sa
Ježiš krvou potil, kde ho pribíjali na kríž, kde bol ukrižovaný a kde bol uložený do
hrobu.
Ráno sme vyrazili smerom k Stredozemnému
moru. Počasie sa umúdrilo
a posledné kvapky dažďa
na nás spadli pri prehliadke starého rímskeho aqu-

v obci
záhrady, ktoré patria k jedným z najnavštevovanejších
miest v Izraeli. Rozprestierajú sa na hore Carmel, čo
v preklade znamená „Pánova vinica“. Na tento deň
sa tešili hlavne manželské
páry, ktoré si mohli v Káne
Galilejskej, na mieste prvého zázraku pána Ježiša obnoviť svoj manželský sľub.
Po svätej omši naša cesta
viedla pod horu Tábor. Niektorí sme na Horu premenenia Pána Ježiša vyšli pešo.
Odmenou nám bol úžasný
výhľad do širokého okolia.
Večer nás čakala prehliadka
Nazareta - baziliky Zvestovania a kostola sv. Jozefa. Tu

Jaskyňa mlieka

aduktu. V židovskej Haife,
v mariánskej svätine Stella
Maris sa nachádza jaskyňa, v ktorej žil prorok Eliáš.
V tomto meste sú 1 km dlhé
a 400 m široké Bahájske
Betlehem

sme videli zvyšky obydlia sv.
Jozefa a Panny Márie. V Nazarete sme prespali a ráno
nás čakala cesta ku Genezaretskému jazeru. Počas
plavby kapitán lode vztýčil
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Pohľad z hory Tábor

na stožiar vedľa izraelskej
vlajky slovenskú a zaznela
slovenská hymna. Potom
sme navštívili Kafarnaum
- miesto, kde žil sv. Peter,
Tabghu- miesta zázračného
rozmnoženia chlebov a rýb
a miesto Primátu sv. Petra.
Tu v mnohých zarezonovalo
to známe: „ Peter, ty si skala, na ktorej postavím svoju
cirkev.“ Na brehu jazera sme
ochutnali tradičný židovský
obed s rybou sv. Petra a potom sme vyrazili k Jerichu,
najstaršiemu obývanému
mestu, odkiaľ bol krásny
výhľad na horu Pokušenia.
Neskoro večer sme sa vrátili do Betlehema, kde nás
čakala večera a odpočinok
pred ďalším dňom. Piatok
začal prehliadkou Betánie,
miesta, kde žil a zomrel Lazar. Na brehu rieky Jordán
sme si všetci obnovili krstné sľuby a potom sme sa už
všetci tešili na Mŕtve more
a prechod Júdskou púšťou.
Pri mieste s nultou nadmorskou výškou sa k nebu
týči socha znázorňujúca ničotnosť človeka a víťazstvo
púšte. Potom sme klesli až
392 m pod hladinu mora

Júdska púšť

a mohli vyskúšať, či nás naozaj hladina mora udrží. Príjemné počasie a teplé more
bolo príjemným ukončením
náročného týždňa.
Sobota bola posledným
dňom, ktorý sme strávili
vo Svätej Zemi. Čakal nás
už len presun do Jaffy, starej časti Tel Avivu, posledná svätá omša v chráme sv.
Petra a príchod na letisko.
Spiatočný let bol príjemný,
v každom z nás rezonovali
silné duchovné zážitky, ale
aj túžba byť čím skôr doma
pri svojich blízkych.
(Pokračovanie na strane 10.)
Bahajská záhrada
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Zo života školy

(Pokračovanie zo strany 9.)

Tel Aviv

A čo dodať na záver? Nech
sa pokoj, ktorý vládol v našich dušiach počas tohto
týždňa v nás čo najdlhšie
udrží a nech ho dokážeme
dať všetkým ľuďom v našom okolí. Naše spoločné
ďakujem a Pán Boh zaplať
patrí predovšetkým dôstojnému pánovi farárovi Pavlovi Kalabusovi, ktorý nás na
túto púť pozval.

TEXT a FOTO:
Helena Bieliková
Jordán

Školstvo

Tak ako po minulé roky,
tak aj tento rok sa na našej
škole v 2. polroku šk. roka
2016/2017 uskutočnili rôzne súťaže vedomostného
a športového charakteru.
Súťaž Hviezdoslavov Kubín
prebiehala v dvoch etapách.
Školského kola sa zúčastnilo 42 žiakov. Svoje recitačné umenie predviedli žiaci
2. – 9. ročníka. Vystúpenia
hodnotila nielen porota, ale
i samotní žiaci, ktorí sa počas
súťaže navzájom podporovali
a držali si palce. 1.kategória:
Poézia: 1. miesto J. Lutišan,
2.miesto M. Beňo, A. Magočová, 3. miesto D. Chovan,
K. Svrčková. Próza: 1. miesto
L.Virdzeková, 2. kategória:
Poézia: 1. miesto E. Vajdová.
Próza: 1. miesto E. Kroupová, 2. miesto B. Vajdová, 3.
miesto K. Janíčková, E. Lutišanová. Aj 8. ročník súťaže
Všetkovedko bol pre našich
žiakov úspešný. Tento rok
sa do súťaže zapojilo 17 500
detí z 2.-5. ročníka. V tomto
školskom roku bola dokonca
zavedená novinka - titul Všetkovedko školy a bol udelený
N. Galadíkovej z 3.ročníka.
Každý rok si 2. februára
pripomíname prijatie Dohovoru o mokradiach v iránskom meste Ramsar. Tento
deň bol vyhlásený za Svetový deň mokradí. Pri tejto
príležitosti Škola ochrany
prírody Varín usporiadala
edukačný program, ktorého
sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Každý rok je venovaný
inej téme a pre rok 2017 to
bol vzťah mokradí a záplav.
Aj v tomto školskom roku
2016/17 sa žiaci VIII. ročníka

našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Za
miesto pobytu sme zvolili
opäť osvedčené stredisko Ski
Centrum Uhliská v Nižnej na
Orave. Kurzu sa zúčastnilo
30 žiakov ôsmeho ročníka
a 3 pedagogickí pracovníci.
V marci sa na našej škole
konala výstava a prednáška
o hmyze, ktorú prednášal
pre všetky ročníky pán Igor
Baďura, skúsený entomológ.
Prednáška sa žiakom veľmi
páčila, dozvedeli sa množstvo
zaujímavostí nielen o hmyze,
ale aj o rôznych druhoch
chrobákov a motýľov.
Za 20 rokov sa medzinárodnej matematickej súťaže Klokan zúčastnilo už
1 260 400 žiakov zo Slovenska. Súťaž nie je len o matematike, motivuje deti v prekonávaní samých seba, núti
ich čítať s porozumením
a viac premýšľať nad úlohami. 20.marca sa opäť v školách celého sveta žiaci stretli

so zadaniami tohtoročného
Klokana a ako inak i v našej
škole „klokanilo „ 113 žiakov.
Pre žiakov prvého a druhého stupňa hudobníci z agentúry LETart production pripravili výchovné koncerty
Dr.Zembolí a Trinásta komnata. Prvý sa milou a veselou
formou zaoberá otázkami
ekológie, ľudskou chamtivosťou a krátkozrakosťou, ktorá
raz môže náš život a životné
podmienky zmeniť na nepoznanie. V druhom hudobníci ukázali nástrahy trinástej
komnaty v živote ľudí, ktorú
tvorí svet drog. Cez príbehy
zo života poukázali na neskutočnú prázdnotu, ktorá
v nej vládne. V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnil 2. ročník turnaja v SUDOKU, ktorého sa zúčastnilo
5 základných škôl. Žiaci si
mohli navzájom zmerať sily
v riešení logických úloh. Súťažili v dvoch kategóriách.
Žiaci našej školy získali po-

Školstvo
predné miesta, I.kategória: P.
Vajda - 1. miesto, B. Vajdová
- 3. miesto, II. Kategória: L.
Novosádová - 2. miesto, V.
Martinčeková - 4. miesto.
V apríli sa na našej škole uskutočnilo školské kolá
Shakespeare's Day a Goetheho pamätníka. Do súťaže sa
zapojili žiaci 1. a 2. stupňa.
Všetci súťažiaci predviedli
výborné výkony. ANGLICKÝ JAZYK - I. kategória: A.
Mikšík, M. Žabka, N. Mikšíková, S. Mikolajová, S. Kurčinová, K. Hrmová, M. Zvolenský, II. kategória: 1. miesto
– V. Žabková, 2. miesto – A.
Praznovcová, 3. miesto – T.
Dudáš, III. kategória: 1. miesto
– M. Stenchlák, 2. miesto –
V. Kolembusová, 3. miesto
– M. Chabada. NEMECKÝ
JAZYK - 1. miesto: V. Tichý
8.A, 2. miesto: E. Kroupová
7. ročník 3. miesto: Ž. Múčková 8.A, E. Orieščíková.
Žiaci 7. - 9. ročníka sa zúčastnili nevšedného divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline pod
názvom Anna Franková.
Žiaci mali možnosť sledovať
skutočný príbeh o fašizme,
krutosti holokaustu a živote
židovského dievčaťa v čase 2.
svetovej vojny. Dňa 3. mája
2017 sa naši žiaci piateho
a šiesteho ročníka zúčastnili
Jazykovo-geografickej

exkurzie do Viedne, hlavného a najväčšieho mesta
Rakúska, ako odmenu za výborné výsledky v Testovaní
5. A. Práznovcová, F. Vacula,
A. Čapliar, B. Vajdová, P. Vajda, P. Ružička, L. Novosádová, V. Zajacová, N. Majerčíková, M. Zajacová sa zúčastnili
medzinárodnej vedomostnej
súťaže ENGLISHSTAR, ktorej poslaním je propagovať
a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet,
ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému
riešeniu písomných testov
a skúšok. Naša škola bola organizátorom 1. ročníka súťaže v prednese anglickej a nemeckej poézie a prózy pod
názvom "Krása umeleckého
slova v cudzom jazyku". Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov
z 5 základných škôl. ANGLICKÝ JAZYK: 1.kategória
- 1. miesto - Prílepková K.–
Belá, 2. miesto - Žabka M. Gbeľany, 3. miesto - Martinček T. - D. Tižina, 2. kategória
- 1. miesto - Dudáš T. – Gbeľany, 2. miesto - Žabková V. –
Gbeľany, 3. miesto - Mešková
E. – Varín, 3. kategória - 1.
miesto - Halúsková M. – Varín, 2. miesto - Stenchlák M.
– Gbeľany, 3. miesto - Poliaková K. - D. Tižina, NEMECKÝ JAZYK: 1. miesto - Lesková
J. – Belá, 2. miesto - Jančová
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M. - Terchová, 3. miesto –
Kroupová E. – Gbeľany.
Počas Týždňa modrého
gombíka sa na našej škole konala dobrovoľná zbierka UNICEF – Modrý gombík.
Prispievatelia boli za svoj príspevok a podporu odmenení
modrým gombíkom alebo
nálepkou v tvare gombíka,
ktorý je symbolom detstva
a spájania dvoch svetov toho nášho a sveta, v ktorom
sú deti odkázané na našu
pomoc. Spoločne sa nám
podarilo vyzbierať 73,20 €
a tento rok bola cieľom
zbierky Ukrajina. Finančné
prostriedky poputovali na
pomoc deťom na Ukrajinu.
Žiaci a žiačky našej školy úspešné reprezentovali
školu aj športových podujatiach. Veľmi pekné výsledky
dosiahli vo futbale, malom
futbale, florbale a vybíjanej.
Naša škola bola organizátorom Športového dňa pre
vybraných žiakov z Gbelian,
Belej a Svrčinovca. 16 žia-

kov našej školy sa zúčastnilo
športového podujatia Belský
borec terchovského regiónu.
V priebehu celého školského roku žiaci a pedagógovia
usilovne plnili kritéria, ktoré bolo nevyhnutné splniť,
aby škola bola označená ako
Škola priateľská k deťom.
V rámci výzvy vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR sa škola zapojila do
projektu obnovy špeciálnych
učební a školskej dielne. Cez
letné prázdniny pokračujú
rekonštrukčné práce kmeňových tried a schodísk v hlavnej školskej budove.

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi v mene zamestnancov a žiakov
školy Vám zaželať príjemné prežitie letných
dní a dovoleniek!
TEXT: Mgr. Juraj Repáň
riaditeľ školy
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Školstvo

Škôlka plná detského smiechu a hier
Zdá sa, akoby to bolo len
včera, kedy sa znova otvorili
brány našej materskej školy
a poskytli novým detičkám,
ale i zabehnutým škôlkarom
nové zážitky prežité v spoločnom kolektíve. Čoskoro
príde čas, kedy si opäť užijeme leto a nezabudnuteľné
chvíle s rodičmi a naše hračky
a priestory budú akoby bez
života. Každé dieťa svojim
hláskom prispieva k súzvuku
škôlkarskej melódie. A tak to
má v každej škôlke byť.
Najkrajšou odmenou pre
pani učiteľky je, keď vidia, že
im zverené deti sú spokojné,
šťastné, s úsmevom na tvári
a do škôlky sa tešia každý
deň. Pre detskú radosť sú
ochotné spraviť čokoľvek.
KARNEVAL - je veľmi
vďačnou školskou aktivitou,
kedy sa deti, ale aj pani učiteľky vedia do sýtosti vyšantiť, a inak tomu nebolo ani
tento rok. Akoby mávnutím
čarovného prútika sa všetko
premenilo na rozprávkový
svet a všetci sa premenili na
tradičné, ale i moderné rozprávkové postavy. Nechýbali
medzi nami princezné, Elzy
z ľadového kráľovstva, malí
bojovníci, zvieratká i krásna ľudová tanečnica v kroji.

Veľkým prekvapením pre
deti bola ježibaba, ktorú nečakali. Najskôr pôsobila veľmi prísno, veď tak to bolo
i v známej rozprávke o perníkovej chalúpke, no nakoniec strach opadol a deti sa
spolu s ňou veselo zabávali,
tancovali, šantili i súťažili.
Pani učiteľky vložili do tejto
akcie skutočne maximum,
radi a ochotne sa i oni vžili do svojich masiek lienky,
včielky, cigánky a aj už spomínanej ježibaby, za čo im
patrí veľká vďaka.
PLAVECKÝ VÝCVIK - ktoré dieťa nemá rado vodičku?
Častokrát v škôlke počuť
zážitky z kúpalísk a dovoleniek, kedy sa deti šantili vo
vode. Rozhodli sme sa i tento rok poskytnúť deťom,
ktoré spĺňali požadované
kritéria, zážitkové učenie na
plaveckom výcviku. Skúsené
inštruktorky sa chytili svojej úlohy ukážkovo a milým
a ochotným spôsobom sa
snažili deťom priblížiť základy plávania, zbaviť ich strachu z hlbšej vody a veselo
sa vo vode hrať. Počiatočný
strach opadol z detí hneď
na prvej lekcii a oni si s chuťou užívali každý moment
ponárania sa, skákania do

vody i plávania. Odmenou
za každú zvládnutú hodinu
v bazéne bolo deťom chvíľkové saunovanie, ktoré s radosťou využívali. Sme radi,
že o plavecký kurz bol taký
záujem, preto budeme radi,
ak v budúcnosti naše deti
opäť využijú túto možnosť.
DEŇ MATIEK - každoročná najkrajšia slávnosť nesmie u nás chýbať. Veď nik
iný si nezaslúži väčšiu vďaku
za všetko, ako naši zlatí rodičia, a hlavne starostlivé maminky. Za lásku, obetavosť,
starostlivosť a všetko, čo pre
nás robia, deti zo všetkých
tried pripravili maminkám
program. Usilovne cvičili už
mesiac dopredu, aby toho
mohli predviesť čo najviac.
Triedy sa ozývali piesňami,
básňami, vyznaniami našich
detí, ale bolo vidieť i tanec.
Svoje maminky obdarili darčekom vyrobeným z lásky
a vlastnými rukami. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré
s láskou pripravili program,
pani učiteľkám a v neposlednom rade maminkám,
bez ktorých by naša snaha
nemala zmysel.
VÝLETY A AKTIVITY –
jednou z úloh materskej
školy je i priblížiť deťom

históriu našej obce a regiónu. Preto sa pani učiteľky
z „myškovej“ triedy vybrali
na výlet k hrobom grófov.
Deti so záujmom počúvali povesti a rozprávanie
a predstavovali si svet, ktorý bol kedysi dávno. Okrem
takýchto dlhších vychádzok,
kedy deti spoznávajú krásy
sveta, častokrát využívame
zážitkové učenie a priame
sprostredkovanie pri vzdelávaní, kedy deti môžu priamo
vidieť, počuť, zažiť. Radi chodíme pozerať zvieratká na
blízku farmu, dopravné prostriedky aj neďaleké vláčiky
na vlakovú stanicu. Sme radi
a teší nás, keď deti s radosťou spomínajú a pamätajú
si, kde boli, čo videli a zažili.
Vtedy vieme, že svoju prácu
robíme dobre a to nás teší.
I keď už o pár dní naša
škôlka stíchne a nebude
v nej detský smiech, dúfame
a tešíme sa, keď zas v septembri uvidíme nové tváre,
prežijeme nezabudnuteľné chvíle a momenty, ktoré
v našich spomienkach ostanú navždy.

TEXT: Lucia Baroniaková,
učiteľka MŠ
FOTO: archív MŠ

Miestne

združenia

eRko

Každý z nás potrebuje
reset organizmu. Jeho prečistenie telesne, no ešte väčšie oddýchnutie a nabratie
nových síl potrebuje naše
vnútro, naša duša. Aj my
z eRka sa snažíme každý
rok o duchovnú obnovu.
Radi by sme Vám aspoň
v skratke priblížili, ako ju
prežívame.
Tá tohtoročná sa konala
24 – 25. 03. 2017 v Pastoračnom centre v Terchovej, ktoré sa nachádza nad
kostolom. Prišli sme na ňu
v piatok okolo 16:00 hod.
individuálne. Pred kostolom
nás čakali animátori, ktorí
nás zaviedli do centra. Po
príchode sme sa ubytova-
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- Duchovná obnova: „Viac radosti“

li a stretli sme sa v spoločenskej miestnosti, kde nás
čakala zoznamovačka a večera. Potom prišiel náš pán
farár a mali sme v kaplnke
sv. omšu. Po nej nasledoval
program, ktorý sa niesol
v téme celej duchovnej obnovy „Viac radosti“. Po jeho
skončení sme mali v kaplnke adoráciu a večierku.
V sobotu ráno sme začali
rozcvičkou, po ktorej nasledovali raňajky a katechézy
(s Pánom Farárom, Pani
Katechétkou a animátormi) a trvali až do obeda.
Po obede nasledovalo osobné voľno a mnohí z nás sa
potešili, že mali k dispozícií mobilné telefóny, ktoré

nám boli odobraté pri príchode. Keďže sobota bola
slnečná, rozhodli sme sa
pre výlet, ktorý sme naplánovali k dominante Terchovej - soche J. Jánošíka. Po
príchode sme sa navečerali. A konečne vo večerných
hodinách sme mohli začať
hľadať poklad po rôznych
ostrovoch: Ostrov pirátov,
trpaslíkov, tvorivcov, černoškov, víl, indiánov. Plnili
sme rôzne úlohy, aby sme

dostali mapu pokladov. Na
záver sme ju spoločne poskladali a ona nás priviedla k pokladu. Išli sme na
najvyššie poschodie pastoračného centra, kde sa nachádza kaplnka. Tam nás
čakal Pán Farár. Absolvovali sme na sv. omšu, počas
ktorej sme zbadali poklad
v truhlici. Po jej otvorení
sme zistili, že tam sa nachádzal krížik, ktorý sme
dostali. Vtedy sme si uvedomili, že je pre nás najväčší
poklad. Večer sme si v spoločenskej miestnosti pozreli
film a nasledovala večierka.
V nedeľu sme boli na

sv. omši vo farskom kostole v Terchovej. Veľmi nás
potešilo, keď nás Pán farár
na úvod sv. omše privítal
a celý kostol nám zatlieskal.
Po obede sme si pre rodičov pripravili predstavenie
zo starého zákona o Mojžišovi.
Dúfam, že nám táto duchovná obnova priniesla
VIAC RADOSTI do našich
životov a rodín.

Misijná púť detí
v Rajeckej Lesnej
13. mája sme boli ako koledníci Dobrej noviny na
Misijnej púti v Rajeckej
Lesnej. Veľmi nás potešilo,
že sme tam mali špeciálnu úlohu a to liturgiu celej
sv. omše (čítanie, prosby,
obetné dary a poďakovanie
Generálnemu vikárovi Žilinskej diecézy a kňazom). Sme
radi, že s nami putovali celé
rodiny, ktoré nás povzbudili svojou účasťou pre ďalšiu
prácu v eRku.

TEXT: Janka Vašková
FOTO: archív eRko
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Miestne

združenia

Daruj krv, zachrániš život!
Tak týmto heslom by sme
sa mali riadiť všetci, no ale
predsa len uznajme, nie
všetci ho máme na mysli
pri každodennom strese
a povinnostiach. Preto je
potrebné, aby nás niekto
občas popostrčil, pripomenul nám ho a v ideálnom
prípade pre nás zorganizoval podmienky na darovanie aj v našej obci. A práve
takéto aktivity zastrešuje
aj dobrovoľný spolok Červeného kríža, ktorý počas

februára, konkrétne v peknom dátume kombinujúcom v sebe 4 rovnaké číslice, 17. 2. 2017, zorganizoval
výjazd pojazdnej odberovej
stanice priamo do priestorov kultúrneho domu.
Ráno dorazili pracovníci pojazdnej jednotky Národnej transfúznej stanice
a usmievavé lekárky a sestričky rozložili všetko potrebné. A čakali na prvých
dobrovoľníkov. Tí prišli, no
napriek informáciám na

nástenkách či spropagovaním podujatia cez obecný
rozhlas ich prišlo celkovo 15, z toho 12 občanov
Gbelian. Darcom by som
chcela touto cestou veľmi
pekne poďakovať. Ale zároveň vyzvať všetkých, ktorí
by mohli, chceli pomôcť
takouto formou, len majú
strach, že netreba mať
žiadne obavy, netreba nikam cestovať, stačí prísť na
najbližší odber organizovaný spolkom Červeného krí-

ža v našej dedine a prispieť
aj svojou rukou (doslova)
k dielu. Veď odmenou Vám
bude nielen deň zákonného
voľna, dobrý pocit a hlavne, že Vašim dobrým skutkom ste niekomu zachránili
život. Veď nikto nevie, kto
bude takúto pomoc potrebovať nabudúce. Tešíme sa
na všetkých, starých ako aj
nových darcov pri ďalšom
odbere!

TEXT: Zuzana Mihová

Brigáda členov MS SČK
Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných
zdrojov – rastliny, živočíchy,
vzduch, vodu i pôdu. Je to celosvetový problém, no každý
môže začať už doma. Životné prostredie podmieňuje
existenciu organizmov na
Zemi, vrátane človeka. V rukách každého jednotlivca je
sila - pozitívne ovplyvňovať
kvalitu životného prostredia,
ale aj deštrukčná sila – zničiť
všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek jeho podobe.
Životné prostredie a človek
ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok,
aj keď mnohí z nás na to zabúdajú. Dlhodobé poškodzovanie životného prostredia
v minulosti sa stále odráža
na zdraví a veku ľudí. Zdravé
životné prostredie a zdravý
spôsob života idú ruka v ruke
so zdravím a hodnotným
prežívaním života každého
z nás. Zachovanie prírody sa
zabezpečuje ochranou a šetr-

ným využívaním prírodných
zdrojov.
Len hovoriť o opatreniach
nám nestačí – my musíme
konať! I organizácia MS SČK
v Gbeľanoch si v plnej miere
uvedomuje spoločenskú zodpovednosť za ochranu životného prostredia, a preto sme
06.05.2017 zorganizovali brigádu, ktorá bola zameraná na
vyčistenie trávneho porastu
v lokalite Bukovina a popri potoku sme vyčistili rúbanisko.
Členky MS SČK sa rozdelili na dve skupiny a snažili sa
odviesť kus práce. Neodradilo
nás ani nepriaznivé počasie.
Brigádu sme ukončili pri
dobrom guláši, ktorý pripravili páni z MS SČK. V družnej
debate sme zhodnotili význam našej brigády a porozprávali sme sa o akciách, ktoré nás čakajú v nasledujúcom
časovom horizonte.

TEXT: Hrivová Viera –
členka výboru MS SČK
FOTO: archív MS SČK

Rekonštrukcie, Obec

Areál športového klubu
Ako ste si mohli všimnúť,
na mieste starej budovy šatní dnes už stojí podľa plánov
úplne nová budova s reprezentatívnymi šatňami a sociálnymi zariadeniami pre
hráčov a so spoločenskou
miestnosťou, ktorá bude slúžiť nielen futbalistom. Teraz
je na rade úprava okolitého areálu. Po skúsenostiach
s prejavmi vandalizmu v našej obci (pomaľovaný altánok
pri kostole, opakovane rozbité sklo na zastávkach) je
v prvom rade dôležité zabezpečiť celý objekt – oplotenie
areálu. A aby si skutočne
daný areál zaslúžil prívlastok
športový, je v tomto priestore nevyhnutné okrem šatní vytvoriť aj podmienky
pre šport a dokonale využiť
každú plochu. S týmto cieľom bolo na mieste, kde sa

pôvodne nachádzala nevyužiteľná jama – „kúpalisko“
navrhnuté mantinelové ihrisko. Okrem veľkého ihriska, kde sa budú hrať zápasy
je súčasťou areálu aj menšie
pomocné ihrisko. Nebaví Vás
cvičiť zatvorený v posilňovni a uprednostňujete pohyb
na čerstvom vzduchu? Tak
možno Vám sa bude páčiť,
že časť plochy v areáli bola
vyčlenená na v dnešnej dobe
čoraz populárnejšie workoutové ihrisko. A keďže športový areál má slúžiť všetkým
– teda aj tým najmenším,
v pláne je aj detská preliezačka, pri ktorej budú umiestnené lavičky, kde si budú
môcť mamičky odpočinúť
a sledovať svoje deti pri hre.

TEXT: -MŠFOTO: archív obce
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Spoločenská rubrika:
(01.01.2017 – 31.05.2017)
Navždy nás opustili:
Tulinský Heliodor
Bobáň Peter
Franeková Mária
Trizuliaková Antónia
Parnayová Margita
Martinčeková Karolína
Kučes Ladislav

Vitajte medzi nami:
Pastucha Šimon
Probalová Simona
Pajonk Sofia
Paur Martin
Bálint Alexander
Šujanská Ema
Hrnčiříková Tereza
Hrabovský Ivan
Repeľ Sebastián

Harmonogram vývozov odpadov na II. polrok 2017
26.07.2017
23.08.2017
27.09.2017
25.10.2017
22.11.2017
27.12.2017

PLASTY
streda
streda
streda
streda
streda
streda

OBJEMNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU
PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok,
koberce, staré handry vo vreciach a pod.
23.09.2017
sobota
NEBEZPEČNÝ ODPAD
PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov, záhradná chémia, mazacie oleje a tuky,
riedidlá a farby, ortuťové teplomery, kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy
30.09.2017
sobota
ELEKTROODPAD
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika,
počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky
20.09.2017
streda

Odber správ
Vážení občania,
pokiaľ máte záujem dostávať na mail správy, ktorých obsahom sú: farské
oznamy,
dokumentácia
povinne zverejňovaná na
úradnej tabuli, aktuality

a najbližšie termíny akcií
konajúcich sa v obci, stačí
zadať Vašu e-mailovú adresu do okienka Odber správ,
ktorá sa nachádza v pravej
časti webovej stránky obce
– www.gbelany.eu.
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Historické

okienko

Spomieky na II. Svetovú vojnu – nezabúdajme (1.čašť)
Ani v dnešnej uponáhľanej dobe by sme nemali zabúdať na tých, ktorí
svojím životom zaplatili za
našu slobodu. Medzi mnohými, ktorí prišli o život
v druhej svetovej vojne,
boli aj občania z Gbelian.
Týmto si chceme zaspomínať a poďakovať sa tým,
ktorých sa to najviac dotklo. Životom alebo zdravím. Dovoľte nám priblížiť zopár príbehov, ktoré
sa nám podarilo získať od
ešte žijúcich pamätníkov
dotknutej doby a rovnako
vďaka obecnej kronike. Ale
poďme pekne od začiatku:
S pojmom SNP si každý
určite spája partizánske
jednotky. Tie začali na
Slovensku vznikať od 1942
(hovorili si Bojové Jánošíkovské družiny). Tiež tu
vznikali za podpory anti-

fašistov aj ďalšie skupiny,
tvorené najmä sovietskymi vojakmi, ktorí utiekli
z koncentračných a zajateckých táborov. Tí svedčili o zverstvách, ktoré sa
páchali v nemeckých pracovných táboroch. V krajine sa teda stupňoval odpor k Nemcom a silnela
túžba po povstaní.
Z radov našich občanov
sa už 28. augusta 1944
prihlásili na hlavnom štábe partizánskeho velenia
v Sklabine títo občania:
Pavol Mucha, Ignác Franek, Ján Hreus, Karol Trizuliak, Alexander Trizuliak. Správa o Slovenskom
národnom povstaní ako
blesk prenikla do vojenských útvarov na Slovensku. Aj chlapci z Gbelian,
čo práve vykonávali základnú vojenskú službu, sa

pridávali k povstaniu, a to
hromadne i ojedinele.
Niektorí obyvatelia Gbelian prepadli za pomoci
Viliama Kočího (kuchára
miestnej grófky) zbrojnicu v kaštieli a ukoristili
zbrane. Nadviazali spojenie s partizánmi. Sovietsky
veliteľ Veličko prichádzal
neskoro v noci i so svojimi druhmi do miestneho parku, kde im kuchár
Kočí odovzdával zbrane
a potraviny. V prvej zásielke zobrali z Gbelian dve
pušky a jednu pištoľ a 200
nábojov. Boli to jedny z prvých zbraní, ktoré sa zhromažďovali v Sklabine pre
povstalcov. Neskôr odchádza s Veličkom i kuchár
Kočí a stáva sa hlavným
kuchárom v partizánskom
oddiele Milana Rastislava
Štefánika v Sklabine.

Počas SNP sa cesty občanov Gbelian, ktorí sa
pridali k povstalcom,
rozvetvovali na mnoho
strán. Pôsobili v rôznych
partizánskych skupinách
a oddieloch, väčšinou v II.
slovenskej
partizánskej
brigáde Milana Rastislava
Štefánika a Jozef Bobek
v II. paradesantnej brigáde
v ZSSR. Po vypuknutí SNP
sa dostal na letisko Tri
duby. Bojoval na Dukle,
pri Prašivej a Liptovskom
Mikuláši.
Pavol Mucha bojoval v II.
slovenskej
partizánskej
brigáde M.R. Štefánika
v skupine „Tretiník“. Táto
skupina bola pomenovaná
podľa jej veliteľa poručíka
Filipa Tretiníka. K skupine
sa pridal 28. augusta 1944
a bol v nej do 30. októbra
1944, v ktorý deň padol do
nemeckého zajatia. Spolu
so skupinou uskutočňoval
bojové operácie najmä na
týchto miestach: Martin,
Turčiansky Peter, Nepaly,
Slovenská Lupča, Banská
Bystrica. Miesta jeho najťažších bojov boli najmä
pri Strečne, Dubnej Skale, Vrútkach, Ľubochni,
Martine a Španej Doline. Pri bojových operáciách na Vrútkach bol ľahšie ranený na ľavej nohe
a v Španej Doline na tvári.
Ošetrenie zranení v Turčianskom Petre a v lesoch
nad Špaňou Dolinou mu
Horný rad zľava: Šimún Pavol, Amenta Ján, Mucha Ján, Trizuliak Michal, Sapieta Alexan- poskytla manželka poručíder, Cesnek Rudolf, Hreus Peter
ka Tretiníka. Na posledné
Dolný rad zľava: Duc Anton, Hodoň Šimon, Mucha Vincent, Peťko Rudolf, Meriad Štefan dni v partizánskej skupine

Historické
spomína: 28. októbra 1944
členovia partizánskej skupiny Tretiník nastúpili do
hôr. Nevedeli sme sa zorientovať, pretože dva dni
husto snežilo. V dolinách
ležala hustá hmla. Rozkaz
znel, aby sme sa za každú
cenu dostali z obkľúčenia
a postupovali horami smerom k blížiacej sa Červenej
armáde. Pri prieskume doliny narazili sme zoči voči
skupine asi 70 Nemcov.
Na obranu nebolo možné pomyslieť. Neustálym
blúdením sme boli úplne
vyčerpaní, bez potravín.
Nemci nás zajali a odviezli
do Blatnice a Mošoviec,
kde sme sa dozvedeli, že
dolina, ktorou sme prechádzali, sa volá Gaderská
dolina. 1. novembra sme
boli v sprievode silného
oddielu SS dopravení do
transportu, ktorý smeroval pre nás do neznáma.
V noci 2. novembra sme
prechádzali cez železničnú
stanicu vo Varíne. Z malého zamrežovaného okienka dobytčieho vagóna som
zazrel svetielka gbeľanského cintorína. Nedá sa
opísať úzkosť, ktorú som
vtedy pocítil. Veď som bol
ani nie kilometer od rodného domu. V Žiline vlak
zastavil a tu som prostredníctvom
zamestnancov
Železnice – Šimona Janíčka a Viktora Mravca poslal
pozdrav rodičom.
V kronike sa môžeme
dočítať aj to, ako stál p.
Mucha zoči-voči smrti:
Nemôžem nespomenúť
udalosť, ktorá sa mi hl-

okienko

boko vryla do pamäti. Pri
nej som prvýkrát pocítil strach zo smrti. Keď
Nemci obsadili Gaderskú
dolinu, priviezli odtiaľ
jedného raneného nemeckého dôstojníka. Ten prehlásil, že pozná pôvodcu
svojho zranenia. Všetci
sme museli nastúpiť do
radu a defilovať pred raneným dôstojníkom. On
ukázal rukou, ani sa nedívajúc, na 400 mužov,
ktorých fašisti bezohľadne
postrieľali.
Transport, v ktorom bol
aj Pavol Mucha, smeroval do zajateckého tábora
v Nemecku. Na režim dňa
v tábore spomína: Budíček o 2,00 hod.. Do 4,00
hod. výdaj stravy. O 4,00
odchod na pracovisko.
Pracovná doba od 6,00 –
18,00 hod. Do 20,00 cesta
späť. Od 20,00 do 22,00
hod. výdaj stravy, nástup
doplnený kopancami, nadávkami, ironickými poznámkami. Zajatci spávali
oblečení, na holej slame.
Na hygienu nebolo času
ani pomyslieť. Tóry boli
pre neustále letecké nálety
zatemnené. Strava sa denne opakovala. Dvojkilogramový chlieb bol určený pre
12 mužov, pol litra čiernej
kávy a pol litra polievky.
Práceneschopný dostal len
polovičnú dávku.
(pokračovanie v ďalšom
čísle)

TEXT:
Janka Vašková, -MŠFOTO: súkromný archív
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Činnosť DHZ Gbeľany od januára
2017
Nový rok sme začali výročnou členskou schôdzou,
na ktorej sa konali voľby do
výboru na ďalšie volebné
obdobie. Taktiež bol schválený plán činnosti DHZ
na rok 2017. Hlavné akcie,
ktoré nás čakali po výročnej schôdzi, boli fašiangy,
inštruktážno-metodické
zamestnania okrsku č. 5,
ktorý zahŕňa dobrovoľné
hasičské zbory od Tepličky nad Váhom po Terchovú. Počas veľkonočných
sviatkov sme sa zúčastnili
v počte 18 členov na strážení Božieho hrobu a slávnostnej sv. omši. V apríli
sme začali s prípravou stavania májov a v poslednú
aprílovú sobotu sme máje
postavili. Farskou hodovou
omšou sme oslávili sviatok
sv. Floriána spolu s našimi
farníkmi a bratmi hasičmi
z Nededze. Dňa 07.05.2017
sme sa zúčastnili okrskových osláv sv. Floriána,
ktoré prináležali tento rok
obci Teplička nad Váhom
za účasti všetkých dobrovoľných hasičských zborov

okrsku č. 5. V rámci spolupráce s Územným výborom
DPO SR Žilina sa na úseku
metodickej činnosti naši
členovia zúčastnili školenia
rozhodcov, veliteľov, referentov mládeže a preventivárov. Členská základňa
DHZ Gbeľany sa rozrástla
o 4 nových členov. Na poslednej ceste sme sa rozlúčili s naším dlhoročným
členom p. Heliodorom
Tulinským. Otvorili sme
sezónu príprav na hasičský šport, kde v súčasnosti
trénuje družstvo mladých
hasičov na hru „Plameň“
a družstvo dospelých mužov na obvodové kolo.
My, členovia DHZ Gbeľany, prajeme občanom
leto bez záplav, požiarov
a veríme, že sa spoločne
stretneme len pri kultúrno-spoločenských akciách.
Na záver sa s Vami lúčime
mottom všetkých hasičov:
„Bohu na slávu, blížnemu
na pomoc“.

TEXT: členovia DHZ
FOTO: archív DHZ
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Nohejbalový turnaj
Nohejbalový
oddiel
v Gbeľanoch v spolupráci s obecným úradom pripravili v závere roka 2016
pre nadšencov nohejbalu
turnaj. Zapojilo sa 21 súťažiacich, z ktorých vzniklo 7
družstiev. Na prvých troch
miestach sa umiestnili družstvá v nasledovnom zložení:
1. miesto: Mrázik, Mrázik,
Staňo

2. miesto: Dzurdzík, Vnuk,
Zicho
3. miesto: Miček, Miček,
Hazda
Členovia týchto družstiev
boli odmenení medailami
a víťaznými pohármi. Ostatní súťažiaci však tiež
neodišli naprázdno, keďže
každý z nich dostal pamätnú sošku nohejbalistu.

Turnaj v stolnom tenise
V sobotu, 25. marca 2017,
sa v telocvični Základnej
školy v Gbeľanoch uskutočnil stolnotenisový turnaj,
v ktorom sa súťažilo v dvoch
základných kategóriách: žiaci ZŠ a dospelí. V rámci žiakov boli vytvorené ešte pod-

kategórie chlapci a dievčatá.
Prvé miesta získali Vladimír
Šeliga v kategórii chlapci
a Barbora Kováčová v kategórii dievčatá. V kategórii
dospelých si prvé miesto vybojoval Martin Staňo.

Šport

Biatlonové preteky 2017
Dňa 14. januára 2017 si
milovníci biatlonu z Gbelian
spestrili bežný sobotný deň
a vyrazili s bežkami na pleciach do hôr k Hajasovmu
vŕšku, aby si zmerali na vopred pripravenej trati svoje
sily, preskúšali presnosť svojej „mušky“ a otestovali svoju (po vianočných sviatkoch
u mnohých ťažko skúšanú)
kondíciu. Trať bola pomerne náročná, avšak účastníkom ju pomáhalo zvládnuť
aj krásne zimné slnečné počasie. Pretekárov čakali dva
úseky trate dlhé približne

2 km, na ktorých boli dve
stanovišťa pre streľbu –
jedno so streľbou poležiačky a druhé v stoji. Na prvých
troch miestach sa umiestnili: 1. miesto: Miroslav Miček,
2. miesto: Peter Janíček ml.,
3. miesto: Ing. Peter Janíček
st., avšak vzhľadom na náročnosť podmienok pretekov patrí pochvala všetkým
účastníkom. Veríme, že aj
budúci rok bude zima rovnako prajná a vytvorí vhodné podmienky pre v poradí
už 4. ročník biatlonových
pretekov v Gbeľanoch.

Šport
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Založenie FA UNITED N-KL-G
FA UNITED N-KL-G – to
je názov futbalovej akadémie, ktorá vznikla po vzájomnej dohode starostov

z obcí Nededza, Kotrčiná
Lúčka a Gbeľany. V rámci
tejto akadémie sa rozdelia
mladí hráči zo spomínaných
susediacich dedín do futbalových kategórií: Mladšia
prípravka (Kotrčiná Lúčka),
Staršia prípravka (Nededza), Mladší žiaci (Gbeľany), Starší žiaci (Nededza)
a spoločné družstvo dievčat

Krátko po vzniku FA UNITED
N-KL-G prvé úspechy
Dňa 20.05.2017 sa uskutočnil v Bardejove medzinárodný
turnaj prípraviek pod názvom
CFT TALENTS TROPHY 2017,
ktorý bol od vzniku FA UNITED N-KL-G úplne prvým,
v rámci ktorého akadémia vystupovala oficiálne pod daným
názvom. Turnaja sa zúčastnilo
až 52 družstiev súperiacich vo
viacerých kategóriách: U7, U8,
U9, U10 chlapci a WU 10, WU
12 dievčatá. Výsledok turnaja
bol skutočne dobrým štartom
celej futbalovej akadémie, nakoľko v kategórii WU 10 v prvom zápase dievčatá zvíťazili

nad 1. FC Tatran Prešov s výsledkom 6:2. V ďalšom zápase
sa dievčatá postavili pred CFT
Academy Slovakia z Popradu
a opäť skončili s víťazstvom
v pomere 3:2. Potom nasledoval finálny zápas o 1. miesto,
kde sa súperom stalo družstvo
CFT MFK Vranov nad Topľou a dievčatá z FA UNITED
N-KL-G nad nimi opäť zvíťazili s výsledkom 2:1 a právom
si vybojovali 1. miesto. Futbalovej akadémii blahoželáme
k peknému víťazstvu a prajeme jej ešte veľa podobných
úspechov.

(Kotrčiná Lúčka). Motívom
pre vytvorenie spoločnej
futbalovej akadémie bolo
vykryť výkyvy vo vývoji počtu detí v jednotlivých kategóriách, ktoré vznikajú, ak
si tieto kategórie chce vytvárať každá dedina samostatne. Okrem toho sa dosiahne
vyššia veková rovnocennosť
hráčov v rámci kategórií.

Futbalová akadémia má
vlastnú internetovú stránku,
kde okrem futbalových informácií a výsledkov nájdete
aj fotografie a videá. Veríme, že poslanie futbalovej
akadémie – rozvíjať mládež
a viesť ju k športu sa naplní
a z jej radov budú vychádzať samí kvalitní hráči.

Volejbalový turnaj
Gbeľany OPEN 2017
Nový rok sme v našej obci začali športovo
a 07.01.2017 sa konal už 7.
ročník volejbalového turnaja pod názvom Gbeľany open 2017, ktorého sa
každoročne zúčastňujú aj
hráči družstva partnerskej
obce Stryszawa z Poľska.
Súperili 4 družstva z obcí:
Gbeľany, Stryszawa, Mojš,
Strečno. Obec Gbeľany reprezentovali hráči: Szaba-

dos Branislav, Labdavský
Vlado, Jedinák Róbert, Jakubíková Marcela, Trizuliak Jozef, Balala Jaroslav,
Trizuliak Tomáš, Cesnek
Dušan, Janíčková Grétka. Napriek snahe sa naše
družstvo umiestnilo na
štvrtom mieste. Strečno
malo počas celého turnaja
vyrovnané výkony a zaslúžene sa stalo víťazom turnaja.

Dvojstranu pripravila:
- MŠ -
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Nájsť svoju skutočnú hodnotu
Pre zamyslenie a inšpiráciu:

Jeden muž sa raz vybral
za mudrcom, ktorému sa
zveril, že sa cíti bezcenne
a viac nemá chuť žiť, podľa
ľudí naokolo je len zlyhaním
a považujú ho za blázna, tak
poprosil mudrca, aby mu
pomohol. Ten jeho prosbu
však odmietol a povedal
mu, že mu pomôže neskôr,
len v prípade, že nešťastný
muž za neho vybaví jednu
dôležitú úlohu. Tento súhlasil a tak si mudrc sňal
z prsta malý prsteň s nádherným drahokamom a vysvetlil mužovi, že ho musí

čím skôr čo najvýhodnejšie
predať, aby mohol vyplatiť
svoj dlh. Cena však nesmela
byť menej než zlatá minca.
Muž zobral prsteň na trh,
kde sa ho pokúsil predať
viacerým
obchodníkom
a ponúkal ho najmenej za
jednu zlatú mincu. Mnohí
ho vysmiali a jeden z nich
mu vysvetlil, že možno zaň
žiadať len jednu bronzovú,
nanajvýš striebornú mincu. Na základe mudrcových
inštrukcií teda muž prsteň
za tak malú sumu nepredal
a vrátil sa späť. Vtedy ho

mudrc poslal za zlatníkom
so slovami: Predtým, než
sa pokúsiš prsteň predať,
musíš vedieť, akú má hodnotu. A kto to môže vedieť
lepšie, než zlatník?“ A tak
prišiel k zlatníkovi, od ktorého mal zistiť, za koľko by
sa dal prsteň predať a bez
ohľadu na to, koľko by mu
za prsteň núkal, mal sa vrátiť späť k mudrcovi. Po starostlivom skúmaní, meraní
a vážení prsteňa sa zlatník
obrátil k mužovi. „Povedz
mudrcovi, že mu teraz nemôžem za prsteň dať viac

ako 58 zlatých mincí. Ak mi
však dá trochu času, zaplatím zaň 70 mincí.“ Muž bol
v šoku. Zasmial sa, poďakoval zlatníkovi a vrátil sa za
mudrcom. Mudrc si vypočul, čo sa stalo a pozrel mužovi do očí: „Zapamätaj si,
synak. Si ako tento prsteň,
vzácny a jedinečný. A len
skutočný expert ťa dokáže
oceniť. Prečo teda chodíš
za obyčajnými ľuďmi, aby
ti povedali, aká je tvoja hodnota?“

Zdroj: internet
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