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Predstav si, že v kapse
oriešok máš... Aj toto zaznieva v jednej z najkrajších
televíznych vianočných rozprávok. A prečo by takto nemohli začať aj naše vianočné
sviatky? Predstavme si, že
máme v rukách oriešok, po
ktorého rozlúsknutí sa nám
splní nejaké želanie, stane sa
zázrak.. Aké by bolo práve to
moje želanie a vianočný zázrak? Čo by som si prial/a?
Túto detskú predstavu sa
snaží hneď pokaziť a zavrhnúť myšlienka, ktorá blúdi
hlavou: Nereálne... Ale čo ak
predsa? Skúsim to... A nič.
Veď som si želala toľko darov a hmotných vecí pod Ale čo ak len treba zmeniť zrakom práve to, že aspoň
stromčekom... Sklamanie? uhol pohľadu? Čo ak je zá- raz za rok sa bez výhovoriek

Úspešná sezóna
2018/2019
v podaní našich futbalistov
viac na str.

34

na málo času stretne rodina
opäť spolu za jedným stolom? Že obmäkčení krásnou
vianočnou atmosférou odpustíme aj staré chyby a vyriešime inak „neriešiteľné“
a možno zbytočné spory?
Že sme všetci zdraví... Že to
je len hlúpa rozprávka? Ale
čo ak si len nevieme želať to
správne, vidieť tie skutočné
zázraky... a potom možno to
kúzlo naozaj existuje...
Kiežby si každý mohol
tieto sviatky rozlúsknuť ten
pravý zázračný oriešok...
Veď pre tých, čo uveria, stane sa zázrak... Jeden, dvakrát, trikrát...

TEXT: redakcia
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Nové kotly - rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ

Vážení občania,
v novembri to bude už
rok od komunálnych volieb,
kedy sa písali letáky, programy a vízie toho, čo chceli
kandidáti, ktorí sa uchádzali o Vašu priazeň, pre obec
vykonať, zriadiť vybudovať
alebo zmeniť. Preto Vy ako
občania môžete najlepšie
hodnotiť prácu starostu či
poslancov.
Keďže som dostal Vašu
dôveru, rád by som Vás
oboznámil s tým, čo sa mi
za uplynulý rok podarilo dosiahnuť a zrealizovať.
Dokončil som workoutové
ihrisko v športovom areáli,
zrealizoval som zavlažovanie futbalového ihriska,
na ktoré som získal 10 tisíc
eur z projektu Rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci
zo Slovenského futbalového zväzu. Bol som úspešný
v projekte EU, kedy som
získal medzi prvými 15 tisíc
eur na projekt prepájanie
europy WiFi4EU, ktorý sa
v súčasnosti realizuje a budem o ňom v budúcnosti
ďalej informovať. Z projektu na nákup kníh do miestnej knižnice som získal tisíc
eur. Z grantu KIA vo výške
15 tisíc eur som zrealizoval

v obci
výmenu sklobetónovej steny
v telocvični ZŠ. Taktiež som
uspel v projekte modernizácie školských učební a získal
som 134 tisíc eur. Stále mám
rozbehnuté ďalšie projekty, do ktorých sa aktívne
zapájam. Môžem povedať,
že tento rok bol pre mňa
a našu obec veľmi úspešný.
Z financií obce som dokončil optickú sieť po celej
obci s výmenou miestneho
rozhlasu a rozšírenia kamerového systému. Zrealizoval som na kritickom
úseku v dolnom toku protipovodňovú ochranu. V základnej škole som realizoval
výmenu kotlov a rozvodov
ústredného kúrenia, a keďže detí v našej obci pribúda,
momentálne pracujem na
vytvorení novej triedy materskej školy.
V projekte výstavby domu
sociálnych služieb som vo
fáze verejného obstarávania,
predpoklad realizácie odhadujem na január 2020 a
termín ukončenia o 24 mesiacov. Naďalej pracujem na
územnom pláne, v ktorom
urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa z našej
obce nestalo sídlisko Vlčince, keďže je veľká snaha zo
strany developerov uskutoč-

Protipovodňové opatrenia na dolnom toku Gbeľanského potoka
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ňovať projekty, ktoré kapa- né na stránke a výsledkom
citne prevyšujú schopnosť je stanovisko, podľa ktorého
obec koná v súlade so zákodediny kvalitne fungovať.
Aj napriek môjmu úsiliu nom. Rovnako to dokazuje
aj nedávno uskutočnený
je moja práca spochybňovaprieskum s názvom „Otvoná niektorými neprajníkmi.
rené mestá a obce – mapa
Najlepšou odpoveďou na transparentnosti
ŽSK“,
všetky pochybnosti je kon- v ktorom boli sledované wetrola audítora či nedávna bové stránky obcí z hľadiskontrola Najvyššieho kon- ka uverejňovania povinných
trolného úradu Slovenskej a nepovinných informácií.
republiky, ktorého výsledky V rámci tohto prieskumu sa
sú transparentne zverejne- celkovo naša obec umiest-
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nila na 60. pozícii z 308
hodnotených samospráv
ŽSK a v rámci okresu Žilina (počet hodnotených samospráv 53) skončila na 10.
pozícii (zverejnené tu: https://mapa.expositus.sk/).
Všetkým obyvateľom našej obce chcem na záver
zaželať krásne a pokojné
prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2020
prajem len to najlepšie.

Údaje o prevádzkovateľovi:
Obec Gbeľany, IČO: 00321273
Urbárska 366/3 Gbeľany, 01302
e-mail: starosta@gbelany.eu
telefón: 0915 891 556

Ing. Jozef Martinček
starosta obce

Súťaž „o najkrajšiu snehovú sochu alebo snehuliaka“
V januári tohto roka komisia kultúry, školstva, mládeže a športu v spolupráci
s Obecným úradom Gbeľany
vyhlásila internetovú súťaž

„O NAJKRAJŠIU SNEHOVÚ
SOCHU ALEBO SNEHULIAKA“, pričom o výhercovi
sa rozhodlo „lajkovaním“ na
Facebookovej stránke obce,

kde boli zverejnené všetky budú prebiehať aj v naslezapojené fotografie. Víťazi dujúcom roku a zapojí sa do
boli po vyhlásení výsledkov
nich viac súťažiacich.
odmenení peknými cenami.
Veríme, že podobné aktivity TEXT: Martina Ševčíková

2. miesto - 92 hlasov

1. miesto - 150 hlasov

3. miesto - 46 hlasov
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Krst Monografie a otváranie historickej miestnosti
Plynutie času a kolobeh stvo, ktoré nám bude časy myšlienky tvorby monogra- ako krstný otec monografie.
života spôsobuje nielen ľud- dávno minulé pripomínať fie vznikol aj nápad vytvoriť Pre priblíženie p. Alexander
ské starnutie, ale aj to, že ešte po mnohé ďalšie roky. historickú miestnosť obce Trizuljak je synom autora
Gbeľany, kde by mohli byť sochy (rodáka p. Alexandra
darované predmety a obec- Trizuljaka) s názvom Kruciné kroniky so všetkou cťou fix umiestnenej na námestí
uložené a zároveň prístupné pred kostolom, sochy s náverejnosti. Trvalo viac ako zvom Tulipán a tiež plasrok, kým sa tieto myšlienky tiky Rieka života, ktoré sú
podarilo pretaviť do skutoč- v správe Základnej školy
nosti a 24. februára 2019 sa Gbeľany. Pán Trizuljak sa
konalo slávnostné otvorenie vyjadril, že je pre neho veľhistorickej miestnosti spo- kou cťou podieľať sa na tak
jené s krstom Monografie významnej udalosti obce.
autori Monografie obce Gbeľany. Otvorenie sa Rovnako pekný príhovor
nieslo v duchu kultúrneho predniesla aj Ing. Dagmar
vystúpenia, a aby to bolo čo Vankušová, ktorá sa spoločsa neustále mení súčasnosť Nakoľko boli všetky tieto najviac „domáce“ vystúpila ne s dcérou Katarínou vo
na minulosť. To, čo sa práve čriepky nášho kultúrneho v rámci neho naša skupina výraznej miere podieľali na
odohráva v tomto okamihu, dedičstva roztrúsené vo heligonkárov a tiež deti zo tvorbe monografie a histosa už o chvíľu pretaví na mi- viacerých kronikách a v ru- združenia eRko. Po tanci rickej miestnosti a bola jednulosť a stáva sa históriou. kách viacerých súkromných a speve nasledoval príhovor nou z hlavných iniciátorov
Poznať a pamätať si minu- vlastníkov, na jednom zo starostu obce, v ktorom pri- myšlienky vybudovania hislosť nám pomáha lepšie sedení obecného zastupi- blížil, ako tieto diela – mo- torickej miestnosti. Katka
formovať a plánovať budúc- teľstva vznikla myšlienka nografia a historická miest- Vankušová knihu graficky
nosť.
zozbierať a skompletizovať nosť vznikali od prvotnej spracovala a vytvorila tiež
Vznik obce Gbeľany ako všetky historické materiály myšlienky až do slávnostné- dizajnový návrh usporiadapoddanskej obce siaha až o našej obci a utvoriť tak ho otvorenia a krstu a po- nia historickej miestnosti.
do ďalekej minulosti, prav- ucelené dielo – monografiu ďakoval všetkým, ktorí sa na Po samotnom akte krstu
depodobne do obdobia 13. obce Gbeľany. Vzniku tejto ich tvorbe podieľali. Udelil Monografie program pokrastoročia. Od tohto času sa myšlienky tiež predchádza- tiež slovo samotným auto- čoval pred dverami historicneustále menil jej vzhľad, la výstava historických do- rom monografie Ing. Miro- kej miestnosti, ktorá sa po
pribúdali nové a búrali sa kumentov, ktorá sa konala slave Nekorancovej a Mgr. symbolickom prestrihnutí
staré budovy, rástol počet v priestoroch kultúrneho Ondrejovi Košťanovi. Ďa- stuhy otvorila pre verejnosť.
obyvateľov, menil sa charak- domu. Práve za účelom re- lej vystúpil a niekoľko slov Občania a ostatní záujemter dvorov, modernizovali alizácie spomínanej výsta- prehovoril pán Alexander covia si ju potom mohli
sa verejné priestranstvá... vy sa vtedajšej kultúrnej Trizuljak, ktorý bol pozvaný prezrieť a rovnako si jeden
Mnohé z týchto zmien na- komisii podarilo pozbierať
šej obce sa podarilo zachytiť a zapožičať od obyvateľov
vďaka šikovným rodákom, veľké množstvo historicktorí zaviedli a písali dôle- kých predmetov, fotografií,
žité míľniky v histórii našej písomných a iných prameobce do rozličných kroník ňov. Vďaka za túto činnosť
a po vzniku prvých fotoa- patrí najmä pani Janke
parátov ich dokumentovali Vaškovej a rovnako Dagmar
aj na fotografiách. Za túto Vankušovej. Mnohé z predčinnosť každému jednému metov boli iba zapožičané,
patrí veľká vďaka. Vytvori- niektoré zasa obyvatelia
Krst Monografie – pán Alexander Trizuljak ako krstný otec
li tak pre nás cenné dedič- darovali obci. A tak okrem

Život
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Veľkonočná výstava
Miestna komisia kultúry,
školstva, mládeže a športu
v spolupráci s Obecným úradom Gbeľany organizuje už
tradične v predveľkonočnom
období tematickú výstavu
spojenú s pletením šibákov či
maľovaním kraslíc. Žiaľ, tieto

z členov každej domácnosti
mohol vyzdvihnúť obecnú
Monografiu.
Popoludnie
ešte pokračovalo príjemným
občerstvením, kde mali občania možnosť porozprávať

patrili medzi populárne, gramofóny a platne, pre nás staré
typy kočárov pre deti, ktoré sa
do dnešnej doby vracajú ako
obľúbené retro a množstvo
ďalších predmetov a drobností, ktoré do spomínaného obdobia patrili.

ný míľnik, ktorý by mal byť
navždy zapamätaný v jej
dejinách. Ktovie. Možno
už o niekoľko rokov bude
jedným z významných dátumov, o ktorých sa bude

Historická miestnosť je prístupná verejnosti. V prípade záujmu o prehliadku je možné požiadať o kľúče
počas pracovnej doby na obecnom úrade, rovnako je
ju možné navštíviť v čase otváracích hodín miestnej
knižnice. Záujemcovia o obecnú históriu v nej majú
skutočne čo pozerať.

sa s autormi monografie, písať v ďalšom pokračovaní
Monografie obce. Veď nové
s jej krstným otcom a ostatdejiny pribúdajú a píšu sa
nými tvorcami tohto diela.
každým ďalším dňom...
Takýto bol 24. Február
2019. Pre niekoho obyčajný TEXT: Martina Ševčíková
deň, v histórii obce významFOTO: archív obce

tradície sa už rok čo rok stále
viac z našich domovov vytrácajú, takže aspoň takýmto spôsobom sa ich v obci darí udržať.
Výstava má každoročne inú
tému. Tá tohtoročná bola zameraná na 70. –te roky a tiež
na ,,staré školské časy“. Mnohí
z občanov, ktorí si výstavu nenechali ujsť, našli na fotografiách aj samých seba a v mysli sa
tak aspoň na chvíľu vrátili do
školských lavíc. Atmosféru 70tych rokov zasa pripomenuli
rozličné pre mnohých už zabudnuté predmety: staré čísla
časopisov, ktoré v tých rokoch

Je pekné vidieť, keď občanom
nie je naša obec ľahostajná.
Mnohí sa zúčastňujú v rámci
fungujúcich spolkov rôznych
brigád čistenia či skrášľovania
nášho prostredia. Tento rok
z vlastnej iniciatívy v predveľkonočnom období skrášlila
kraslicami námestie pred kostolom p. Hartmanová spolu so
svojimi vnučkami. Jej a rovnako všetkým, ktorí sa snažia priložiť ruku k dielu a urobiť našu
obec krajším a lepším miestom
pre život patrí veľká vďaka.
TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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,,Boh nemohol byť všade, a preto stvoril matky.“
Rudyard Kipling
Možno ste už počuli alebo niekde čítali tento príbeh: Jedného dňa sa Thomas Edison vrátil domov
zo školy a podal svojej
mame papier, ktorý zmenil
jeho život. Povedal jej: „Môj
učiteľ mi dal tento papier
a povedal mi, aby som ho
dal mame.“ Oči jeho mamy
boli plné sĺz, keď následne
list čítala nahlas svojmu
synovi: „Váš syn je génius.
Táto škola je pre neho príliš malá a nemá dostatok
dobrých učiteľov na to,
aby ho mohli učiť. Prosím,
učte ho sama.“ Mnoho rokov po smrti Thomasovej
matky sa Edison stal jedným z najväčších vynálezcov všetkých čias. Jedného
dňa sa prechádzal v starom šatníku a našiel zložený list, ktorý dal v detstve jeho učiteľ pre matku.
Otvoril ho a čítal: „Váš syn
je duševne chorý. Nemôže
navštevovať viac našu školu. Je vylúčený.“ Edison po
prečítaní týchto slov napísal do svojho denníka:
„Thomas Alva Edison bol
duševne chorým dieťaťom,
ktorého matka zmenila na
génia 20. storočia...

Aj toto je príklad toho,
že sila materinskej lásky
je nemerateľná a dokáže
robiť zázraky. Veď práve
mama je tá, čo od narodenia prekonáva s dieťatkom
každú boliestku, ktorá ho
vytrvale nosí na rukách,
kým ešte samo nevie používať vlastné nôžky, vedie
ho prvýkrát za rúčku do
škôlky a školy, vie pretrpieť
jeho pubertálne nálady, odpustí, aj keď ju jej ratolesť
nahnevá či sklame, stojí pri
svojom dieťati, aj keď už
ostatní odišli, verí mu, aj
keď by mala byť jediná na
svete...A robí to stále, sprevádza dieťa v každom jeho

kroku, či už fyzicky alebo
myšlienkami, od kolísky
až do konca svojho života.
Speváčka Lucka Bíla sa raz
vyjadrila, že maminky by
mali byť nesmrteľné. A oni
aj svojím spôsobom sú...
Ak sa raz žena stane matkou, tento titul hrdo nosí
do konca života a všetko
to, čo „zasiala“ do svojich
detí, v ich vnútri drieme
a usmerňuje ich v živote
a prenáša sa z generácie na
generáciu.. A stáva sa tak
nekonečným...
Jedno japonské príslovie
hovorí, že až keď máš dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ

svojim rodičom. Dlh, ktorý
má každý z nás voči svojej
mame, je obrovský, na celý
život. Spláca sa slovami
a skutkami vďaky, bozkami a objatiami, pomocou
v starobe či chorobe... Každým potešením či úsmevom mamy sa znižuje...
Možno aj preto bol práve
jeden deň v roku venovaný
všetkým mamám ako DEŇ
MATIEK. Aby sme si aspoň
raz v roku pripomenuli,
koľko svojej mame dlhujeme a za čo všetko jej vďačíme.
Na znak vďaky a úcty
mamám a starým mamám
každoročne obec Gbeľany
organizuje podujatie pri
príležitosti Dňa matiek. Na
tom tohtoročnom posedenie matkám a babičkám
spríjemnil charizmatický,
energický spevák Ľudovít
Kašuba s kapelou. Veríme, že sme aspoň takýmto
spôsobom zúčastneným
mamám vyjadrili úctu a
pripomenuli ich dôležité
postavenie a poslanie v živote.
TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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Deň detí

Prvý jún. Bol to horúci sobotný deň. V areáli miestneho
športového klubu už od rána
bolo možné vidieť intenzívny
pohyb všetkých, ktorí chceli
priložiť ruku k dielu a urobiť
tento deň pre deti v obci zábavným a výnimočným. Prečo? Pretože práve pri tomto
dátume v kalendári každoročne upozorňuje nápis DEŇ
DETÍ, že toto má byť deň,

ktorý patrí len im, premení
ich rozprávkové predstavy
na skutočnosť, umožní im
užiť si detskú bezstarostnosť
a hravosť. Deti rýchlo rastú
a kúzlo detského života plného rozprávkových predstáv sa
s každým pribúdajúcim rokom ich života vytráca, preto
je potrebné dopriať im, aby si
ho čo najviac užili. Veď práve

na zmrzlinu. Na pomocnom
ihrisku stála nafukovacia pirátska loď, v ktorej neustále
hopsalo niekoľko detí, vedľa nej sa zasa hlava-nehlava
v nafukovacích loptách gúľali
ďalšie, až kým sa im netočil
celý svet. Kúsok ďalej sa zasa tí
odvážnejší vozili na koníkoch,
inde si zasa ,,malí hasiči“ mohli
vyskúšať túto náročnú prácu

kosťami, nálepkami a inými
drobnosťami, hlavu plnú zábavných zážitkov a to najdôležitejšie šťastné srdiečko, ktoré
prezrádzal ich úsmev na tvári.
Bývalá Prvá dáma Spojených
štátov Jackie Kennedy sa raz
vyjadrila: ,,Deti boli pre mňa
úžasným darom. Som vďačná, že som mohla opäť vidieť
svet ich očami“ Nielen deti, ale

a otestovať hasičskú techniku.
Program bol variabilný tak,
ako sú aj predstavy detí o zábave rozličné, a tak si každé
dieťa mohlo prísť na to svoje.
Ako to v živote býva, príjemné chvíle plynú často veľmi
rýchlo a ani tento deň nebol
výnimkou a rýchlo sa blížil ku
koncu. Podvečer si domov deti
odnášali tašku naplnenú slad-

aj my dospelí by sme mali byť
vďační za také dni, akými je aj
DEŇ DETÍ. Radosť a úsmev na
detských tvárach nám v takéto
dni aspoň na chvíľu umožní
vrátiť sa späť do krásnych detských čias a vidieť tak svet zasa
krajším a lepším miestom...

spomienky na detstvo bývajú
pre mnohých tými najkrajšími.
Veríme, že aj tohtoročný prvý
jún sa miestnym deťom vryl
hlboko do pamäti a bude patriť k tým, na ktoré budú radi
spomínať...
Po ranných prácach bolo
všetko pripravené a okolo jednej hodiny popoludní sa otvorili brány športového areálu

a začali sa tu schádzať prvé
zvedavé deti. Po registrácii
v štartovacom stánku, kde dostali registračnú kartičku, mali
na výber množstvo atrakcií.
Boli pre ne pripravené súťaže
rozdelené podľa náročnosti
pre malých aj veľkých, po splnení ktorých získavali rozličné odmeny a tiež body, ktoré
mohli neskôr vymeniť za lístok

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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Prvý ročník futbalového turnaja o putovný pohár obce
Dňa 13.7.2019 sa v areáli
športového klubu v Gbeľanoch uskutočnil 1. ročník
futbalového turnaja o putovný pohár obce. V úvode prebehla registrácia, po
ktorej sa všetci prihlásení na
základe žrebovania rozdelili
do družstiev, pričom vznikli
dve detské a štyri družstvá
dospelých. Turnaj bol otvorený detským priateľským
zápasom. Následne prebehli
jednotlivé vyraďovacie zápasy medzi družstvami dospelých, ďalej pokračoval medzi
prvými dvoma družstvami
boj o zlatú a striebornú trofej a tiež medzi poslednými dvoma o bronzovú trofej. „Čerešničkou na torte“
a najočakávanejším zápasom bol zápas „Horné pľace vs. Dolné pľace“. Napriek
úvodnému vyrovnaniu síl
na oboch stranách sa víťazmi tohto zápasu stali hráči
družstva „Dolné pľace“ a vybojovali tak pre svoj tím putovný pohár obce Gbeľany.
Aj najmladší účastníci turnaja však neodchádzali naprázdno a za svoj výkon boli
odmenení zlatými medailami. Po zápasoch a vyhodnotení sa zúčastnení mohli
osviežiť a doplniť energiu
chutným kotlíkovým gulášom a nealko nápojmi a dospelí aj správne vychladeným pivkom. Hoci počasie
nebolo celý deň ideálne, celý
turnaj prebehol v tej správnej nálade, aká sa k takémuto podujatiu patrí.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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Obecné slávnosti – tento rok viac „domáce“
Bol horúci a veľmi dusný
augustový deň, keď sa okolo
tretej popoludní rozozvučali dedinou hudba a spev
a lákali miestnych, aby prišli
do areálu kultúrneho domu.
O tomto čase už na pripravenom pódiu stáli členovia FS
Vajčovci z Horného Vadičova
a ako prví svojím hodinovým
vystúpením otvárali obecné
slávnosti. Po nich nasledovalo
najväčšie prekvapenie tohtoročného programu – takmer
hodinové vystúpenie „našich
domácich“ - folklórneho súboru Bylinka a Gbeľanských
heligonkárov, ktoré sa sformovali len za uplynulý rok.
Pri tomto bode programu sa
na jazyk tlačí myšlienka z kultovej komédie Slnko, seno,
keď sa miestny výbor pustil
do prerábky starého mlyna
na hotel: „Tolké léta to nešlo...“ A veru nešlo ani u nás
na dedine. Okrem vystúpenia
detí z ErKa by sme asi dlho
tápali v minulosti a hľadali,
kedy na obecných slávnostiach vystupovali naraz až
dve domáce skupiny. O to
väčšia patrí vďaka a poklona
všetkým účinkujúcim a rovnako tým, ktorí sa akokoľvek
vo svojom voľnom čase podieľali na nácvikoch a spestrili tak tohtoročný program.
Ten ďalej pokračoval v duchu
ľudových piesní terchovskej
muziky pod interpretáciou
známej skupiny Bobáňovcov.
Aby však neboli všetky vystúpenia len „ľudové“, v závere
zaspievali aj Tomáš Bezdeda a skupina SHOCKBAND,
ktorá odohrala množstvo
nestarnúcich svetových hi-

tov. Ich vystúpenie ukončilo
program tohtoročných obecných slávností, ktorý bol pre
spestrenie prelínaný vstupmi s vtipnými „hláškami“
moderátora a speváka Roba
Kajzera. Pripomenul v nich
množstvo známych postáv
českého a slovenského filmu
a hudobnej scény a formou
imitácie tak preniesol do
Gbelian notoricky známe
osobnosti ako Karla Gotta
alebo večne opitého Bohuša z nezabudnuteľnej českej
komédie Dedičství. Zábava
po hlavnom programe však
nekončila a pokračovala ďalej
„tancovačkou“, o ktorú sa postaral DJ Aifel.
Pestrý kultúrny program,
kotle plné gulášu, pivko,
atrakcie pre deti či stánky
s remeselnými výrobkami,
to všetko dodalo všednému
sobotnému dňu punc slávnosti a veríme, že miestnym
obyvateľom tento deň spríjemnilo. Želaním zostáva,
aby bol práve tento ročník
obecných slávností, kde vystúpili konečne aj „domáci“
hnacím motorom k tomu,
aby sa formovali podobné
skupiny a naši občania sa
tak viac zapájali do kultúrneho života v obci. Ktovie,
možno už čoskoro si v našej
obci dokážeme vyskladať celý
program obecných slávností
iba vlastnými vystúpeniami.
Veď tento deň má byť hlavne
o nás a pre nás - obyvateľov
Gbelian.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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„Babie leto“ našich seniorov
Nemám čas, povedala mi dcéra,
vravela mi to dnes i včera.
Nemám čas, povedal mi môj syn.
Kedy ho budú mať? To ja nezistím.
Máte všetci autá, môžete sem zájsť,
ale vy si ten čas nemôžete nájsť.
Máte veľa práce, povinností,
keď je chvíľa voľna, pozvete si hostí.
Ty si predsa sama, tak príď ty k nám.
Že mám chabé zdravie a nohy starý krám?
Čo je bolestivejšie pre nás – staré mamy?
Máme veľa detí a predsa sme samy...
Zdroj: internet
Je smutné, že pravdivosť
predchádzajúcich veršov sa
v dnešnej dobe potvrdzuje čoraz viac. Kvôli tomu, že
kolotoč života sa akoby stále
viac zrýchľuje, sa často staršia generácia ocitá niekde na
posledných miestach v časovom rebríčku svojich detí
a vnúčat a cíti sa tak osamelá.
Pritom stačí tak málo. Niekedy treba starších iba počúvať.
Dať im priestor na rozprávanie. Toľko už toho zažili, že
ich životný príbeh by lepšie nenapísal ani najlepších
spisovateľ. Okrem toho, ak
budeme počúvať pozorne,
zistíme, že z týchto príbehov
vieme získať množstvo cenných rád a návodov na život.
Na druhej strane, ak majú seniori niekoho, kto ich počúva,
cítia sa stále potrební a šťastní. A to je to podstatné. Veď
ľudskú blízkosť potrebuje
každý človek bez ohľadu na
to či je starý či mladý...
Október je mesiacom,
ktorý sa nazýva mesiacom
úcty k starším. Nie je to
len úcta k ich veku, je to
úcta k ich životným skúsenostiam či skúškam, ktoré

museli na svojej životnej
ceste podstúpiť. Práve na
vyjadrenie úcty a vďaky našej staršej generácii sa v našej obci aj tento rok konalo
v priestoroch kultúrneho
domu posedenie spojené
s vystúpením. O dobrú náladu sa postarala známa
televízna „svokra“, pani Gizela Oňová spolu so svojim
manželom. Jej vystúpenie
„naživo“ v porovnaní s tým
televíznym vôbec nesklamalo. Práve táto vzácna pani
môže byť príkladom toho,
že vek je pri správnom pohľade na život a svet skutočne len číslom. S jej osobou
do sále kultúrneho domu
vstúpilo množstvo energie,
životného elánu, úsmevu
a radosti. Krásne piesne popretkávané vtipnými a zaujímavými príhodami podané
profesionálnym rozprávačským talentom vytvorili tú
správnu atmosféru podujatia – pobavili, potešili, pripomenuli prítomným roky
mladosti, vyčarovali úsmev
na tvárach. A práve úsmev
je podstatou života aj v staršom veku a nevyhnutným
hnacím motorom aj v jese-

Keď sa jeseň blíži, chladnú dni a noci,
vtedy sviatok majú starci a dôchodci.
Pán Boh zaplať starosta, Vy poslanci milí,
že ste nás tu takto všetkých zhromaždili.
Lebo roky prešli a život postavil nám hrádzu,
ruky by robili, ale už nevládzu.
Nohy naše zvyknuté behávať po poli,
ako veľké centy, tak nám oťaželi,
chrbát sa nakláňa, ošedivel nám vlas,
preto pomoc čakáme mladí ľudia od vás.
A keď to už nejde, keď sme veľmi chorí,
vtedy hneď bežíme k pánu doktorovi.
Ten pán doktor Milo, to je sama láska,
lieky nám predpíše, no mladosť nevráti,
nech mu aj tak Pán Boh nastokrát odplatí.
Pozrite sa, mladí ľudia, všade dookola
sedia staré matere a starí otcovia.
Do železa nepatríme, ani medzi popol,
veď gbeľanskí dôchodcovia postavili kostol.
Kto z Vás mladí ľudia môže sa pochváliť,
že toľko čo oni dokázal urobiť?
Nečakajú odmenu, nečakajú zlato,
Ale úctu a vďaku prejavte im za to.
Keď ráno, navečer zaznie hlahol zvona,
nech Vám týchto ľudí stále pripomína.
Rôčky prešli, ubrali nám sily,
spomíname na to, čo sme urobili!
Báseň zložila a predniesla pri príležitosti osláv dňa
dôchodcov pani Katarína Šimúnová.
ni nášho života. Ako pani
Gizka zaspievala v jednej
z piesní: Vlasy ti kvitnú mamička, tak ako jabloň z jara,
a keď sa usmeješ trošička,
tak nie si vôbec stará...Už
jediný úsmev dokáže urobiť
hocijaký deň lepším a krajším, starého mladším...

Preto práve nekonečné
množstvo dôvodov na každodenný úsmev a tiež blízkosť vašich najbližších je
práve to, čo vám, drahí naši
seniori, prajeme!

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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MS SČK si aj v tomto roku uctil starších
„Človek je krásny nie
len vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v hovore sa s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek je krásny, keď ho ľudia majú radi „
Symbolika jesene je tradične spojená s našimi
seniormi. Kvalitu života
v tomto období výrazne
ovplyvňujú aj kontakty
s ľuďmi a sociálne prostredie. Pri ich deficite
môže straší človek preJeden z najstarších manž. párov v obci - pani Helenka
a Martin Martinčekovci

Pani Merjadová, najstaršía seniorka v našej obci

padnúť
depresívnemu
správaniu,
mrzutosti,
k zatrpknutosti...
Úcta k starším by mala
byť samozrejmosťou všade – v rodine, na pracovisku, dopravných prostriedkoch, v obci.......
Úcta k starším svojim
členom a k najstarším
občanom našej obce nie
je výboru MS SČK cudzia. Stalo sa už peknou
tradíciou, že členky výboru MS SČK v Gbeľanoch
každoročne navštívia našich najstarších seniorov
v obci a obdarujú ich
symbolickým balíčkom,
potešia ich rozhovorom
o ich pocitoch, chorobách, radostiach a starostiach...

I touto cestou by som
chcela našim seniorom
zaželať veľa zdravia, radosti a optimizmu. Nech
Boh požehná roky, ktoré
máte pred sebou, prežite ich obklopení s láskou,
úctou a pozornosťou od
svojich najbližších. Tešíme sa na Vás o rok!

TEXT: Hrivová Viera,
predsedníčka MS SČK
FOTO: archív MS SČK

1 2 - GBEĽANSKÉ NOVINY

Život

v obci

Recyklo - šarkaniáda
a súťaž o najkrajšieho vyrobeného šarkana z recyklovaného materiálu
Komisia kultúry, školstva,
mládeže a športu v spolupráci s Obecným úradom
a eRkom Gbeľany organizovali 1. ročník Recyklo – šarkaniády v sobotu 12.10.2019
v Kultúrnom dome Gbeľany. Deti si mohli doniesť

alebo vyrobiť vlastného
recyklošarkana, z ktorého
mohol každý účastník svojím hlasom vybrať troch
víťazných. Počas hlasovania
prebiehala ukážka výroby
lietajúceho šarkana. Každé
dieťa dostalo sladkú odme-

nu – palacinku a počas celej akcie nám hral do nálady
DJ Hanny. Tešíme sa všetci
spoločne na druhý ročník
Šarkaniády.

TEXT: Jana Vašková
FOTO: archív eRko

Folklórny súbor Bylinka
Prvá myšlienka založenia
folklórneho súboru prišla,
keď sme chystali otvoriť
historickú miestnosť a krstili Monografiu Gbelian.
Chcela som, aby pri tejto príležitosti vystupovali naše deti. Za pomoci p.
Sapietovej sa nám podarilo
nacvičiť program, v ktorom

účinkovali rodičia spolu
s deťmi, čo bolo niečo výnimočne.
V nácvikoch sme pokračovali a ďalšia príležitosť
ukázať sa prišla na Obecných slávnostiach. Po nich
sme sa rozhodli založiť súbor Bylinka ako registrované Občianske združenie.

Cieľom a poslaním združenia je oboznamovať svojich členov a priaznivcov
s folklórnymi tradíciami
a zvykmi na Slovensku so
zameraním na severozápadne Slovensko, zvlášť na
obec Gbeľany. Svoju činnosť združenie zameriava
predovšetkým na ľudový

tanec, zvyky, detské hry,
spev a hudbu.
Od septembra sa pravidelne stretávame v Kultúrnom dome Gbeľany o 17:30
hod. Prišli aj noví členovia,
z čoho máme veľkú radosť.

TEXT: Jana Vašková
FOTO: archív obce
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V areáli nášho športového klubu sa konalo záverečné vyhlásenie výsledkov
Majstrovstiev Európy v 3D lukostreľbe
V sobotu 24. augusta 2019
bolo v našej obci veľmi rušno. Určite ste mnohí zaregistrovali veľký počet áut a neznámych, rôznymi jazykmi
hovoriacich ľudí. Dôvodom
bolo, že v tento deň sa v areáli športového klubu rozhodovalo o majstrovi Európy
v 3D lukostreľbe a následne sa tu konalo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov. Už
z názvu vyplýva, že išlo o 3D
lukostreľbu, čo znamená, že
terče predstavovali makety
rôznych zvierat napr. medvede, srny, rysy, diviaky...
Organizátorom celého tohto športového podujatia, ktoré sa po prvýkrát konalo na
Slovensku, bol lukostrelecký
klub Varín pod vedením jeho
predsedu Jozefa Ďugela z Varína. Samotné majstrovstvá

začali v nedeľu 18. augusta
registráciou, následne v pondelok pokračovali slávnostných otvorením v obci Varín,
kde boli predstavené zúčastnené krajiny. Do majstrovstiev sa zapojilo až 13 krajín
a celkovo 547 súťažiacich.
Za Slovensko bojovalo až 17
lukostreleckých klubov, ktoré
dohromady reprezentovalo
170 lukostrelcov. V priebehu
troch dní (20.-22. augusta)
sa uskutočnili pod Jedľovinou
vo Varíne súťaže jednotlivcov
a v piatok 23. augusta navzájom súťažili družstvá jednotlivých štátov. Záver majstrovstiev sa potom odohrával
v sobotu v areáli nášho športového klubu. Súťaže boli
rozdelené podľa jednotlivých
vekových kategórií a súťažilo
sa s rôznymi typmi lukov. Vek

účastníkov sa pohyboval od 8
do 76 rokov.
Po vyhlásení výsledkov sa
na prvom mieste umiestnilo
Maďarsko so 60 medailami,
na druhom mieste Slovensko
so 41 medailami a na treťom
Rakúsko s 33 medailami. Pre
lukostrelecký klub vo Varíne vybojovali zlaté medaily
lukostrelci Maroš Tlacháč
a Tomáš Tlacháč.
Celé podujatie bolo veľmi
dobre pripravené a zvládnuté, keďže Lukostrelecký klub

vo Varíne získal od Medzinárodnej lukostreleckej asociácie zlatú plaketu za najlepšie
zorganizovanie majstrovstiev Európy za posledných
desať rokov. Predseda klubu
Jozef Ďugel v mene lukostreleckého klubu ďakuje
obci Gbeľany za možnosť
realizácie záverečnej časti
majstrovstiev v priestoroch
športového klubu.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce
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Heligonkársko-spevácke zoskupenie
Zaiste ste si viacerí z Vás počas Jasličkovej pobožnos- nosti tiež dôverne ako ro- Koľko členov teda máte a
čitateľov všimli rozvíjajúcej ti, ktorú v našej obci pripra- dák pozná a zároveň hrá na kto všetko tvorí Vašu skupisa aktivity na hudobno-spe- vila s deťmi pani Vašková. harmoniku, ako aj heligón- nu?
P. Miho: „Zakladateľmi sme boli ja a p. Jankov.
Hľadali sme najskôr ďalších
muzikantov, ktorí hrajú na
heligónku a postupne sa
k nám pridali p. starosta
Jozef Martinček, Miroslav
Miček a na prvú skúšku bol
prizvaný aj vnuk Nikolas
Jankov, aby s nami trénoval.
Potom sme oslovili spevákov a finálne spevácke hlasy
tvoria Jozef Vojtek, Vladimír
Lopušan, Jozef Meško, Dušan Janíček a Jozef Trizuliak.
Spolu našu aktuálnu 10 tak
tvoria 4 muzikanti a 6 speváci.“
váckej pôde v Gbeľanoch. Keďže roky ako rodák z Ter- ku, ktorá je práve typickým Kedy a ako často sa streMožno staršie ročníky oby- chovej chodím na Jasličkovú nástrojom pre tento región. távate na skúškach a kedy
vateľov si pamätajú nejaké pobožnosť tam, najskôr ako Slovo dalo slovo a skupina prebehla vlastne tá samotná
náznaky hudobného zo- divák, teraz už ako aktívny bola na svete.“
prvá?
skupenia v našej obci, my člen spevákov, rozhodol som Má táto skupina aj nejaký
P. Miho: „Stretávame sa
mladšie ročníky môžeme sa, že podobné prevedenie oficiálny názov?
jednoznačne povedať, že pobožnosti skúsim zorga- P. Jankov: „Áno, voláme sa každý 2. týždeň v stredu.
za posledné 3 desaťročia je nizovať aj tu. Ale malo to Heligonkári z Gbelian. Pôvod- Tesne pred samotným vyto prvá a asi jediná aktivita jednu podmienku – ak pôj- ne sme uvažovali o názve Gbe- stúpením prípadne operatohto druhu, ak teda nepočí- de do tohto projektu aj p. ľanská 10, ale keby sa náhodou tívne dohadujeme ďalšie
tame spevácky zbor na cho- Jankov, ktorý prostredie ter- postupne menil počet členov, skúšky podľa potreby, aby
vystúpenie prebehlo podľa
ruse či prípadné detské spe- chovskej Jasličkovej pobož- nedávalo by to význam.
predstáv a bez chýb. Úplne
vácke zbory v škole. Predsa
len, toto je niečo máličko
iné, preto som sa rozhodla
porozprávať so zakladateľmi tejto „skupiny“ (Štefan
Miho a Anton Jankov), aby
sme sa my všetci dozvedeli
niečo viac z pozadia vzniku
či fungovania tohto telesa.
Páni, mohli by ste mi prezradiť, kedy a ako vznikla
myšlienka založiť skupinu
heligonkárov?
P. Miho: „Celé to vzniklo
v mojej hlave v roku 2017

Život
prvé stretnutie prebehlo
v auguste 2018, kedy sme
začali tvoriť scenár nášho
úvodného vystúpenia práve na spomínanú Jasličkovú pobožnosť na Vianoce
2018.“
Pri akých príležitostiach
vystupujete alebo plánujete
vystupovať?
P. Jankov: „Úplne prvým
vystúpením bola už spomínaná Jasličková pobožnosť
na Vianoce 2018. Keďže sme
dostali množstvo pozitívnych ohlasov, povzbudilo
nás to k ďalším vystúpeniam pri krste knihy o obci,
pri váľaní májov či na obecných slávnostiach. Nemáme
žiadne veľké plány, chceme
zostať v pozícii amatérskej
skupiny a skutočne sa prezentovať len pri obecných
príležitostiach.
Výnimku
však spravíme tento rok,
kedy s programom Jasličkovej pobožnosti vystúpime aj
v susednej Nededzi.“
Ak by mal niekto chuť
a záujem sa pridať, bolo by
to možné?
P. Miho: „Po prvom vystúpení sme sa pýtali ľudí
na ich názor a páčil sa im
predovšetkým fakt, že sme
mužská skupina, že mužské hlasy majú svoje čaro a
silu. Preto sme sa rozhodli,
že chceme zostať v tomto
formáte chlapského zoskupenia, preto prípadné rozširovanie bude výhradne
týmto smerom. Sme otvorení novým možnostiam
a nápadom a boli by sme
radi, keby naša skupina
motivovala predovšetkým
mladých ľudí na pridanie
sa k nám, prípadne na za-

v obci

loženie vlastnej skupiny.
Aby sme tak našou prezentáciou podporili v nich rozvoj muziky našich predkov
v obci.“
Na základe čoho si vyberáte piesne do Vášho repertoáru?
P. Jankov: „Prvé vystúpenie prebehlo počas Vianoc,
takže sme logicky začali vianočnými piesňami. Potom
sme si vybrali pár všeobecných ľudových piesní, ktoré
boli blízke i nám. Ale i niektoré menej známe piesne,
konkrétne Furmanská kobyla, ktorú mňa aj p. Vojteka naučil cca. pred 20 rokmi
zosnulý Anton Remiš počas
cesty zo zájazdu z Gabčíkova. Mal som vtedy so sebou
harmoniku a skutočne skoro celú cestu v autobuse ju
spieval, tak vo mne zostala.
Postupne však pridávame
do repertoára nové piesne,
aby sme sa aj my zdokonaľovali a rozširovali si možnosti.“
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Na poslednom vystúpení
na obecných slávnostiach
ste mali nové kroje. Poviete
nám o nich niečo viac, ako
vznikali?
P. Jankov: „Na Jasličkovú
pobožnosť 2018 sme si dali
ušiť košele a pri jej zhotovení sme sa nechali inšpirovať
terchovským krojom. Zvyšok oblečenia sme mali rôzne popožičiavaného. Neskôr
nás napadlo dať si vyhotoviť
vlastné kroje a v marci 2019
sme začali pátrať v rôznych
historických materiáloch aj
v spolupráci s p. Šišovou,
či samotné Gbeľany mali
niekedy svoj kroj alebo jeho
časti. Keďže existencia gbeľanského kroja sa nám nepotvrdila, rozhodli sme sa
kompletne nechať sa inšpirovať krojom terchovského
regiónu, t.j. košeľa, súkenné
nohavice, klobúk, krpce aj
opasok sú terchovské. Ale
labjblík (rozumejte vesta)
sme sa rozhodli urobiť si po
svojom a odlíšiť sa tak nielen

farbou, ale aj jeho vyhotovením. Našiel som na internete kontakt na manželov
z Trenčína, ktorí sa venujú
šitiu krojov. Dohodol som sa
s nimi na vzorke látky, farbe,
navrhli aj konkrétnu výšivku
a vyhotovili nám prvú vestu,
ktorú môžete vidieť v historickej izbe obce. Urobili sme
na nej vo finále ešte drobné
úpravy vo vybíjaní a po odsúhlasení všetkými členmi
našej skupiny sa tieto vesty
dali ušiť. Takže čo sa kroja
týka, nie je to žiadny typický
kroj konkrétneho regiónu,
ale vychádza z terchovského
kroja, ktorý je doplnený ale
o nami navrhnutú vestu.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa obom pánom za ich
čas a odpovede a zapriať im
touto cestou veľa síl, energie
a nápadov do ďalšej tvorby
a radosti z muziky. Už teraz
sa teším na ďalšie vystúpenie Heligonkárov z Gbelian!

TEXT A FOTO:
Zuzana Mihová
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„Vezmite dieťa za ruku a nechajte sa ním viesť.
Všímajte si kamene, ktoré zodvihne a počúvajte, čo Vám rozpráva.
Za odmenu Vám ukáže svet, na ktorý ste možno už dávno zabudli“.
Milí rodičia,
ďakujeme Vám za dôveru, že aj v tomto školskom roku máme možnosť

aby bol každý deň, týždeň,
mesiac zaujímavý, podnetný a hlavne pohodový
pre Vaše dieťa. Ale vždy na

byť na samom začiatku
skvelého procesu zrenia
Vášho dieťaťa. S nami sa
Vaše dieťa učí nadväzovať
priateľstvá, chytiť cudziu
ruku a veriť jej, s nami
sa učí priamo pozerať do
iných očí, kresliť prvé čiarky... každý náš spoločný
deň je iný, ale snažíme sa,

začiatku ba i na konci ste
to stále Vy - ich najmilovanejší.
Spoločne nesieme zodpovednosť za výchovu,
spoločne vytvárame rôzne
scenérie, v ktorých môžu
naši najmenší s pocitom
bezpečia nerušene skúmať
okolitý svet, objavovať ta-

jomstvá svojich emócií,
môžu byť medzi milovanými milované a tak naozaj
šťastné... a to je zmyslom
našej snahy.
Spoločne učíme
deti ako myslieť, nie čo
si majú myslieť. Snahou
našej škôlky je poskytnúť
deťom inšpiratívne prostredie, dodať im chuť spoznávať a objavovať nové
veci. Chuť, ktorá im ostane po zvyšok života.
Všetci naši zamestnanci
nie vždy rozprávajú len

na náš skutočný záujem.
A ty malý škôlkar? Vieš,
čo ťa čaká v našej škôlke?
Svet farieb, hier a fantázie, absolútnej dôvery
a bezpečnosti. Svet rozprávok, prostredníctvom
ktorých sa naučíš nové
veci. Prostredie, v ktorom sa budeš formovať na
veľkú osobnosť. Zázračný detský svet, ktorým
okrem rodiny sa Ti stane
postupne aj naša materská škola.

slovami, ale aj pohľadom,
objatím, pohladením, akceptovaním a dôverou.
Snažíme sa nájsť cestu do
detského života, prijať dieťa bez pripomienok, aby
si zo škôlky vybudovalo
kráľovský palác plný hier,
hračiek, kamarátov ... Deti
si možno nezapamätajú
všetko, čo sme kedy povedali, no nikdy nezabudnú

Milí rodičia, v každom
z Vás je skryté dieťa, ktoré
sa chce hrať... každý rodič,
nech si urobí čas na hranie, pretože je to sviežosť
detstva. Čas veľmi rýchlo
letí a nikdy sa nedá vrátiť.

S úctou, riaditeľka MŠ
FOTO: archív
MŠ Gbeľany

Školstvo
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V základnej škole sa zmodernizujú aj odborné učebne
V rámci operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program
(IROP) vyhláseného Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR sa naša
škola úspešne zapojila do výzvy, ktorej hlavným cieľom je
modernizácia a skvalitnenie
základného vzdelávania.

Pred modernizáciou

Projektový zámer má za
cieľ prostredníctvom inovácie a tvorby učební v zmysle
ideí IROP podporiť základné
vzdelávanie, ktorým sa zlepší
Po modernizácii

prístup mladých ľudí na trh
práce a vytvorí sa priestor pre
rozhľad žiaka o jeho budúcich
pracovných a študijných možnostiach. Podpora získaná prostredníctvom tohto projektu vo
výške 134 183,90 eur je zameraná na vybavenie a modernizáciu učební umožňujúcu využitie moderných vyučovacích
metód k rozvoju kľúčových
kompetencií, prírodovedných
zručností a polytechnickej výchovy. Práve nové vybavenie
didaktickými a modernými
učebnými pomôckami v týchto
odborných učebniach pomôže
v aktívnom získavaní vedomostí cez prístup samostatnej
ochoty žiakov o bádanie a získavanie nových schopností.
Veľké poďakovanie patrí
zriaďovateľovi školy, bez
ktorého finančnej spoluúčasti by realizácia tohto
projektu nebola možná!

Mgr. Juraj Repáň
riaditeľ školy
Milí rodičia, starí rodičia a
priatelia školy!
Pozývame Vás na Vianočnú
burzu výrobkov našich
žiakov, ktorá sa uskutoční
18.decembra 2019 v čase
od 14,00 do 18,00 hod.
v priestoroch Základnej
školy Gbeľany.

Prajeme Vám príjemné
prežitie vianočných
sviatkov a do Nového
roka 2020 veľa zdravia,
šťastia, osobných a
pracovných úspechov.
Žiaci a zamestnanci ZŠ
Gbeľany
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Ako sa zmenila naša škola
Po cca. 14 rokoch prechádzam bránou základnej
školy a v hlave mi zaznievajú slová piesne, ktorou
sa asi dodnes lúčia s deviatimi školskými rokmi
žiaci – deviataci, cítiac sa
tak dospelí: Zazvoň zvonček náš, zazvoň ešte raz.
Už pri vstupe do areálu
spomínam na to, ako sme
sa v slnečnom teplom počasí „museli“ prechádzať
vtedy ešte po skackajúcich
dlaždiciach, ktoré tvorili
chodníčky. Ak nedávno pršalo, pri dopade na niektoré z nich vyšplechla voda,
z čoho mávali zábavu
hlavne najmenší žiačikovia
mysliac si: však mama operie :) Píšem „museli“ lebo
aspoň vtedy som to tak
vnímala, aj keď dnes už

nerozumiem tomu prečo.
Veď čo by mnohí z nás počas pracovného času dnes
dali za to, keby ich niekto
vyháňal von, aby sa išli nadýchať čerstvého vzduchu
a poprechádzať. Pre mnohých z nás bolo vtedy oveľa lepšie sedieť v triede,
a ak nás aj odtiaľ školník
cez veľkú prestávku hnal
von, radšej sme sa skrývali
na vtedajších toaletách. (a
tie teda v tom období pred
rekonštrukciou fakt neboli
pekným prostredím). Asi
to bol pre nás trošku adrenalín či nás aj tam niekto
nájde. Ako som už vyššie
písala, dnes už tomu sama
nerozumiem. Na „skackajúce“ dlaždice v areáli
zostali už len spomienky.
Dnes je tam pekná zám-

ková dlažba a okolie je
vysadené a upravené. Pozerám na budovu školy, už
to nie je tá stará budova.
Okrem nového šatu – fasády je vyššia o jedno podlažie. Po pár krokoch som
pred hlavnými dverami. Po
vstupe na prízemí si všímam, že vešiaky a lavičky
pred jednotlivými triedami, kde sme si kedysi odkladali osobné veci, nahradili skrinky, ktoré sme my
vtedy videli len na školách
v amerických filmoch. Za
sprievodu súčasného školníka absolvujem prehliadku staronovej školy. Keďže ešte z niektorých tried
počuť vravu, nahliadneme na prízemí do jednej
prázdnej. Pre moje oči je
tu všetko nové – dočarba-

né stoly a stoličky sú preč,
ošúchané parkety nahradila nová podlaha. V miestnosti dve tabule – jedna
klasická na písanie (aj tá
je pre mňa nová, lebo ja
si ešte pamätám zelené
tabule, na ktoré sa písalo kriedami, nie fixkami,
a na ktoré písať čitateľne písaným písmom bolo
fakt umenie. Obzvlášť, ak
mala niektorá trieda ešte
jednu z tých horších poškodených tabúľ, na ktorých bolo množstvo vypuklých bodiek.) a druhá
interaktívna, ktorá je už
v dnešných triedach samozrejmosťou. Veď zaujať
pozornosť dnešných žiakov bez techniky by bolo
fakt umenie. Prechádzame po schodoch na prvé

Bývalá „špeciálka“ dnes PC učebňa

Jazyková učebňa

Chodba na 3. - nadstavenom poschodí

Chodba prízemie

Školstvo
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Jazyková učebňa
poschodie – veľkú chodbu by som tu už darmo
hľadala. Pri rekonštrukcii sa „pohlo rozumom“
a tento predtým nevyužitý priestor bol zmenšený o jednu kanceláriu
– kabinet z jednej strany
a čitáreň súčasne so zasadačkou z druhej. Čitáreň
je plná najrôznejších titulov. V časoch môjho štúdia
sme si knihy na povinné
čítanie mohli požičať len

v miestnej knižnici. Keď
učiteľka vyhlásila prečítať ďalšiu povinnú knihu,
platilo, kto prvý zo spolužiakov príde do miestnej
knižnice, ten berie. A ostatní potom museli čakať
a dúfať, že ten pred ním ju
prečíta a vráti čo najskôr,
aby to aj oni stihli. Ale
späť k prehliadke. Nedá mi
to a nakuknem aj na toalety. Aj tie sú dnes kompletne zrekonštruované. Na

Kmeňová trieda
druhom – v časoch starej
školy poslednom poschodí
ma zaujíma hlavne trieda, ktorú sme vtedy ako
žiaci volali „špeciálka“, čo
bola jediná odborná učebňa, kde sme mohli robiť
napr. chemické či biologické pokusy, a kde neskôr
boli umiestnené prvé počítače pre žiakov. Mnohí
z nás si určite pamätajú
na veľké asi tisíckrát dočmárané a ošúchané lavi-

ce. Ak ste do nich hlboko
načiahli rukou, často ste
tam mohli nájsť zahrnuté
a najmä pred upratovačkami starostlivo ukryté
zvyšky dvojtýždňovej desiaty, použité papierové
vreckovky, zabudnuté perá
a iné „poklady" po žiakoch.
Načrieť do nich bola vždy
taká „mačka vo vreci“. Po
týchto laviciach tu už nie
je ani stopy a namiesto
nich je učebňa kompletne

Kmeňová trieda

Kmeňová trieda

Nákresy na chodbe

Nákresy na chodbe na 3. poschodí
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Pristavená čitáreň, zasadačka na 1. poschodí
vybavená novými stolmi
s množstvom počítačov.
Asi najviac ma zaujímalo,
čo sa nachádza na najvyššom – pre mňa novom
poschodí. Je tu niekoľko
„špeciálok“ – nie však takých, ako som pred chvíľou spomínala. Je tu napr.
trieda na výučbu biológie
či zemepisu – kompletne
vybavená s rôznymi zaujímavými učebnými pomôckami. Tiež by ste tu našli

triedu na výučbu jazykov
s najrozmanitejším vybavením pre kvalitnú výučbu. Okrem nich je tu aj
veľká chodba, ktorú zdobia nákresy jednotlivých
znamení zverokruhu. Ešte
chvíľu sa kochám všetkými tými modernizáciami
a v duchu rozmýšľam, ako
rada by som ja ako „bifľoška“ chodila do takto vybavenej školy. Rada som,
samozrejme, chodila aj

Školstvo

Špeciálna učebňa BIO, FYZ, CHE
do tej „starej“, ale takí,
ktorým učenie „nesmrdelo“ ako mne, vedia, o čom
hovorím. Z tohto dumania
ma vytrhne zvonenie, ktoré oznamuje koniec ďalšej
hodiny. Toto zostalo stále
rovnaké.
Ako žiačka som aj rada
športovala a okrem telesnej výchovy som rada
chodila na rôzne pohybové krúžky. Preto ma tiež
zaujímalo, ako dnes vyze-

rá školská telocvičňa. Aj
tu si pamätám ešte staré
parkety, na ktorých sa pri
nepozornosti dalo aj pekne zakopnúť a pobaviť ostatných spolužiakov. Dnes
by to už na novej pogumovanej podlahe bolo ťažšie.
V telocvični je príjemne
teplučko – pravdepodobne
aj vďaka zrekonštruovanému ústrednému kúreniu
a výmene sklobetónových
kociek za plastové okná,

Pánska posilňovňa v telocvični

Šatne v telocvični

Sprchy v šatniach v telocvični

Telocvičňa

Školstvo
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Vitrína plná trofejí pred čitárňou poukazuje na
úspechy žiakov

Pristavená kancelária na 1. poschodí

Tablá deviatakov zdobia chodby

Skrinky na chodbách

ktoré prebehli v tomto
roku. Nakuknem do šatní,
ktoré kedysi neboli práve
vábne – okrem pachu po
predchádzajúcich športujúcich, pár lavičiek a zabudnutých vecí žiakov, by
ste tu nenašli nič. Dnes sú
doplnené novými sprchami a aj vďaka vymaľovaniu
či výmene svetiel pôsobia
príjemnejšie..
Tak by som po približne
štrnástich rokoch zhrnula

najväčšie zmeny našej školy. V žiadnom prípade som
nechcela poukazovať na
nedostatky vtedajšej školy,
ako som ju poznala ja. Aj
vtedy poskytovala žiakom
veľmi dobré podmienky
pre výučbu, samozrejme s prihliadnutím na tú
dobu a žiakom tu nič pre
kvalitnú výučbu nechýbalo. Skôr má byť ukážkou
toho, že naša základná
škola je v súčasnosti na

Vonkajší areál

veľmi dobrej úrovni a môžeme byť na ňu právom
hrdí. Dokazuje to okrem
dobrých výsledkov žiakov nielen v učení, ale aj
v rôznych súťažiach, rovnako zvyšujúci sa záujem
o štúdium žiakov z iných
obcí. Vďaka patrí okrem
vedenia školy, kvalitných
pedagógov aj samotnému
zriaďovateľovi – obci Gbeľany, pretože práve vďaka
každoročným finančným

investíciám za posledných
pár rokov je dnes Základná
škola v Gbeľanoch takmer
kompletne zrekonštruovaná a materiálne a interiérovo veľmi dobre vybavená, čo nám môžu mnohí
z okolia len závidieť...

TEXT:
Martina Ševčíková
FOTO:
Martina Ševčíková

Bočný bezbariérový vchod

2 2 - GBEĽANSKÉ NOVINY

Školstvo

Školská telocvičňa vynovená s pomocou
Nadácie Kia Motors Slovakia
Nadácia Kia Motors
Slovakia každoročne vyhlasuje niekoľko výziev
zameraných na podporu
rôznych oblastí, pričom
obec Gbeľany sa pravidelne do nich zapája vypracovaním projektov. Ten
tohtoročný bol zameraný

na výmenu sklobetónových stien v telocvični
Základnej školy v Gbeľanoch, ktoré už vplyvom
opotrebovania
neplnili svoju funkciu v plnej
miere. V telocvični bývalo v zimných mesiacoch
veľmi chladno. Preto pri

rekonštrukcii boli otvory
so sklobetónovými kockami zmenšené a samotný
sklobetón bol nahradený
plastovými oknami. Práve
vďaka projektu sa podarilo od Nadácie Kia Motors
Slovakia získať na tento
účel cca. 14 200 €.
Výsledkom
projektu
bolo vytvorenie príjemnejšieho športového prostredia a to pre širokú
škálu športujúcich, keďže
telocvičňa je v priebehu
celého roka veľmi intenzívne využívaná nielen
žiakmi ZŠ Gbeľany, ale aj

členmi futbalovej akadémie FA UNITED N-KL-G,
členmi rôznych krúžkov,
napr. volejbalový, hokejbalový,
stolnotenisový
a mnohými ďalšími.

TEXT: Martina Ševčíková
FOTO: archív obce

Život

v obci
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Ako sa mení naša obec?
Pani Hložná sa prisťahovala spolu so svojou rodinou
do Gbelian pred 16 rokmi.
V rámci rozhovoru sa vo
vtedajších Gbelianskych novinách vyjadrovala k tomu,
ako vníma našu obec z pohľadu nového obyvateľa. Teraz po rokoch sme ju opäť
oslovili, aby porovnala svoj
pohľad na Gbeľany vtedy
a dnes. Čo sa podľa nej zmenilo? Ako vnímala Gbeľany
vtedy a ako ich vidí dnes?
Nie som lokál-patriot, ale
to sa od mňa ani neočakáva, keďže som v tejto dedine
prežila ani nie pätinu svojho života. A to života veku
dôchodkyne, ktorý som už
netúžila prežiť v rušnom
v kriminalite a drogách
zmietajúcom meste. Zakotvili sme práve tu v obci
Gbeľany. Ani neviem, čím
nás očarila, lebo v tom čase
pred šestnástimi rokmi to
nebola lákavá lokalita. Pripomínala skôr bohom zabudnutý kút na zemi. Veľa
ľudí tu bolo bez práce a finančných prostriedkov. Ľudia však milí, dobrosrdeční

Biatlon
V januári tohto roku
dobré snehové podmienky
umožnili uskutočniť ďalší
ročník Gbeľanského Biatlonu. Aj tento rok bolo dôležitejšie ako samotná súťaž
spoločne príjemne stráviť
jeden zimný deň a to sa určite opäť podarilo.

FOTO: archív obce

a ochotní kedykoľvek pomôcť. Máme radi túto obec,
ba dokonca postupom času
sme si ju obľúbili. Až tak
veľmi, že moji najbližší sa
rozhodli zakotviť tu natrvalo
a postaviť si svoj dom snov.
Dnes je obec veľmi vyhľadávanou a lukratívnou lokalitou na bývanie – blízkosť
mesta, prírody, zamestnania
sa a rekreácie. Spĺňa všetky
atribúty pre moderné bývanie, o čom svedčí rozsiahla
výstavba rodinných domov
a sťahovanie sa mladých
ľudí s malými deťmi z mesta práve k nám. Lákadlom
je určite aj vynovená moderná základná škola s telocvičňou, školským klubom
mládeže, jedálňou a športoviskami. Škola s vynikajúcimi pedagógmi, ktorí venujú deťom veľa pozornosti
a veľmi precízne učia deti
potrebným vedomostiam,
znalostiam a zručnostiam.
Deti sú výborne pripravené pre ďalšie štúdium na
stredných školách, dokonca predčia vedomosťami aj
rovesníkov z deväťročných

gymnázií. To dosvedčujú
výsledky monitorov deviatakov rok čo rok, ako aj úspešnosť ich prijatia na stredné
školy. Tiež je tu materská
škola dostupná pre všetky
deti predškolského veku. Je
moderne vybavená s veľkým dvorom a dômyselnými
preliezkami a ihriskami.
Zrekonštruovaný a vynovený kultúrny dom pre
spoločenské a kultúrne
podujatia s fitnescentrom
a knižnicou plnou zaujímavých titulov pre všetky generácie. Obecný úrad a pošta sídlia v dôstojnej budove
hodnej svojho názvu. V okolí
duchovného stánku je príťažlivá oddychová zóna pre
stretávanie sa a oddych mládeže aj starších. V neposlednom rade veľa nových resp.
rekonštruovaných a vynovených domov s peknými úpravami dvorov a záhradiek.
Čisté a udržiavané verejné
priestranstvá. Čierne skládky odpadu sú u nás už minulosťou. Máme celkom slušne
zabehnutý separovaný zber
s pravidelným odvozom.

Na a kedy to začala? Výstavbou automobilky!/Teraz sa na
mňa asi dosť starších ľudí nahnevá. Prepáčte! Ja viem, že len
tak pochovať dedičstvo po starých predkoch nie je jednoduché./ Obec dostala prostriedky, z ktorých mohla pomaly
začať meniť kvalitu života svojich občanov. Vďaka múdrym
a odvážnym rozhodnutiam
vedenia obce, ale aj mnohým
obetavým, vzdelaným a pracovitým ľuďom, ktorým nie je
ľahostajný život spoluobčanov
sa nemožné stalo skutočnosťou. Ľudia majú prácu, obec
má viac finančných zdrojov,
využíva peniaze z EÚ a pri
správnych rozhodnutiach sa
kvalita nášho života posúva do
vyšších levelov. Najdôležitejšie
sú dobré vzťahy medzi ľuďmi,
vzájomná úcta a pokora. To
je práve to pekné, s čím sa ja
stretávam vo svojom bližšom
i širšom okolí.
Pani Hložnej ďakujeme za
jej čas, ochotu a vyjadrenie
názoru.

Spracovala:
Martina Ševčíková
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Pletieme, hačkujeme...
Pletenie, ale aj háčkovanie má veľa benefitov, ktoré
pozitívne vplývajú na naše
zdravie. Existuje o tom mnoho dôkazov. Existuje mnoho
dôkazov o tom, že pletenie
má na ľudí podobný efekt
ako cvičenie jogy. Dokáže
znížiť stres a úzkosť a pomáha cítiť sa uvoľnene. Okrem
toho zlepšuje aj koncentráciu a pamäť, nehovoriac
o tom, v akej miere sa ním
trénuje trpezlivosť a jemná motorika. Také aktivity,
ktoré zamestnávajú mozog,
dokážu zmierniť príznaky
depresie a prispieť k zlepšeniu motorických funkcií
u ľudí s chorobami, akou je
Parkinsonova choroba.

Za posledné roky pribúdajú výtvory, ktoré boli vytvorené šikovnými rukami
za pomoci ihlíc alebo háčika
aj v našom krúžku, ktorý
funguje už viac rokov pri
našom Miestnom spolu ČK
v Gbeľanoch. Okrem toho,
že vzniknú nádherné vecičky, má pletenie, ale aj háčkovanie veľa ďalších výhod,
ako je aj spokojnosť z toho,
že náš krúžok má hlavne
charitatívny zámer. V tejto sezóne sme pracovali na
háčkovaných dekách, ktoré odovzdáme Detskému
krízovému centru Náruč
v Zádubni, ktoré pomáha
týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom v Ži-

združenia

Návšteva histo-

linskom regióne. Pri tomto
projekte nám boli nápomocné „šikovné ruky“ žien, ktoré pochádzajú z rôznych kútov Slovenska.
Za ich pomoc im i touto
cestou veľmi pekne ďakujem.
Okrem charitatívnej činnosti si naše členky uštrikovali aj
uháčkovali veci, ktoré krášlia či
hrejú ich hlavy, krk či vyparádia sa v tričku, alebo sukni.
Ak má niekto chuť si udržiavať svoje zdravie alebo rozvíjať
svoju kreativitu, je vítaný od
septembra v našich radoch.

TEXT: Viera Hrivová,
predseda MS SČK
FOTO: archív MS SČK

rického mesta
Banská Štiavnica
Dňa 5.mája 2019 bola síce
upršaná a chladná nedeľa, ale
záujemcov o historické mesto
Banská Štiavnica to neodradilo.
Spolok Slovenského červeného
kríža v Gbeľanoch usporiadal
výlet do tohto mesta, kedysi nazývaného aj Strieborné mesto.
Toto mesto je ako učebnica zemepisu, dejepisu a architektúry.
Banská Štiavnica je hutnícke
mesto, v minulosti sa v nej ťažilo
striebro, dnes má 10 tisíc obyvateľov. Banská Štiavnica je zaradená do Svetového dedičstva UNESCO. Počas našej návštevy sme
videli pred mestom barokový
kostol z 18.storočia. Prehliadku
sme začali hlavnou ulicou Andreja Kmeťa, ktorá vedie z Radničného námestia do dolnej
časti mesta. Na dolnej časti námestia je zvonica, radnica a kostol sv. Kataríny z 15. storočia. Na
námestí Svätej Trojice sme si
pozreli impozantné barokové
súsošie z 18.storočia. Oproti súsošiu sme videli jednu z budov
Slovenského banského múzea
so zbierkou minerálov. Nad námestím stojí Starý zámok, v 16.
storočí prestavaný na pevnosť,
ktorá mala chrániť mesto pred
nájazdmi Turkov. V zámku je
múzeum s historickou expozíciou, z vyhliadkovej terasy

Banskoštiavnická Kalvária

Miestne
pred zámkom je pekný výhľad
na mesto. Druhý, Nový zámok,
stojí na kopci oproti a tiež mal
chrániť mesto pred Turkami.
Budova pochádza zo 16.storočia
a slúži aj ako múzeum. Okrem
pamiatok na námestí sa v Banskej Štiavnici nachádza aj prírodné banské múzeum – skanzen v baniach. Po prehliadke
mesta a účasti na sv. omši sme
sa premiestnili na malebný
kopec nad Banskou Štiavnicou,
kde sa červenali vežičky jednej
z najkrajších a najimpozantnejších kalvárií na Slovensku. Táto
kalvária je tvorená troma barokovými kostolmi, devätnástimi
kaplnkami a súsoším Panny
Márie. Kalvária bola kedysi významným pútnickým miestom.
Dnes plní funkciu rekreačnú a
náučno-vzdelávaciu. V priestoroch Dolného kostola je inštalovaná expozícia zoznamujúca
návštevníkov s históriou i súčasnosťou tohto čarovného miesta. Banskoštiavnická kalvária je
súčasťou územia zaradeného
na zoznam svetového dedičstva
UNESCO. Trochu unavení, uzimení, ale plní emócií a spokojní
sme sa všetci vrátili večer do
svojich domovov.

TEXT: Viera Hrivová,
Predseda MS SČK
v Gbeľanoch
FOTO: archív MS SČK

združenia
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100. výročie založenia Slovenského červeného kríža
Dňa 6. Septembra 2019
sa uskutočnili krajské oslavy 100. výročia Červeného
kríža na území Slovenska
v Novej Synagóge v Žiline.
Osláv sa zúčastnili predstavitelia SČK:
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš PhD – prezident SČK
Mgr. Zuzana Rosiarová
Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Ing. Erika Jurinová – Predsedníčka ŽSK
PhDr. Martin Brňak, PhD.,
riaditeľ územného spolku Žilina a členovia veľkej rodiny SČK
na území Žilinského kraja.
Na konferencií sa zdôrazňoval význam a poslanie
SČK na Slovensku. Čo bolo
na začiatku. A ako je to dnes.
Čomu sa Slovenský Červený kríž v súčasnosti venuje?
• Darcovstvu krvi
• Šíreniu osvety v poskytovaní prvej pomoci
• Prevádzkuje vyše 20 zariadení sociálnych služieb
• Poskytuje podporné sociálne služby a terénne sociálne služby.

• Je súčasťou Integrovaného záchranného systému.
• Mládeži SČK
• Pátracej službe SČK
Tejto konferencii sa zúčastnili aj členky nášho MS
SČK v Gbeľanoch.
Touto cestou ďakujem
členom MS SČK v Gbeľanoch za ich obetavú prácu

pri pomoci tam, kde sú potrební. Tiež ďakujem pani
Elenke Mravcovej za obnovenie MS SČK v Gbeľanoch,
ktorý pracoval 10 ročnicu
pod jej vedením.

TEXT: Viera Hrivová,
predseda MS SČK
FOTO: archív MS SCK

Členky MS SČK na brigáde pri kostole

Účasť na krajských oslavách 100. výročia SČK na Slovensku

Krajské oslavy 100. výročia SČK na Slovensku
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Činnosť eRka Gbeľany

28.09.2019 eRko Gbeľany
začalo 7. rok svojej činnosti
v našej obci eRko – stretnutím spolu s rodičmi, kde
sme prezentovali našu prácu. Ďakujeme p. starostovi
a p. farárovi, ktorí nás tam
prišli podporiť v našej práci.
Krátkou prezentáciou sme
im pripomenuli naše aktivity počas uplynulého školského roka.
Stretávame sa na pravidelných eRkostretkách, ktoré
mávame v kultúrnom dome,
prípadne v priestoroch pod
kostolom, každú nepárnu
sobotu o 10:00 hodine. Naše

stretnutia sú otvorené pre
všetkých, ktorí chcú s nami
„kráčať radostnou cestou
svedectva viery.
Okrem stretiek sme počas
roka organizovali rôzne akcie:
• Misijný ruženec - ,,Milión detí sa modlí ruženec
- celosvetová kampaň, v ktorej deti vyprosujú mier vo
svete a modlia sa za misie.
• Detský čin pomoci –
Deti pomáhali naším občanom pri nákupoch v našej
obci.
• Party všetkých svätých

– Dňa 31.10. sme sa stretli
pod kostolom prezlečení za
svätcov a spoločne sme plnili rôzne zábavné úlohy.
• Sviečka za nenarodené deti – Zapálenie sviečky
a modlitba na miestnom
cintoríne nás viedla k myšlienke na deti, ktoré sa nemohli narodiť pre umelý
alebo spontánny potrat.
• Roráty – Na Vianoce sa
môžeme pripravovať rôzne. Upratovaním, pečením,
návštevou vianočných trhov,
vareným vínom... alebo aj
duchovne. Napríklad rorátmi – adventnými svätými

omšami v ranných hodinách
pri sviečkach. Jednu z nich
sme prežili spolu s eRko
deťmi a po skončení sme si
pripravili raňajky na fare.
• Koledovanie Dobrej noviny – Na druhý sviatok
vianočný navštevujeme prihlásené rodiny s radostnou
zvesťou o narodení Ježiška.
Všetky vyzbierané peniaze
zasielame na projekty pre
deti do Afriky.
• Pokolednícky ples – Odmena pre všetkých koledníkov Dobrej noviny.

Miestne

• Sánkovačka – Spoločné
radovanie sa zo zimy.
• Duchovná obnova pre
deti – 3-dňová víkendovka
v Pastoračnom centre v Terchovej. Víkend plný zábavy,
lásky, rozhovoru a duchovného posilnenia.
• Biela stužka – 25.marec
– pripnutím bielej stužky,
ktorú eRko deti rozdávajú
po svätej omši, podporujeme myšlienku úcty k životu

združenia

každého počatého ľudského
života a pomoc tehotným
ženám.
• Mládežnícka krížová
cesta – Organizujeme ju na
Kvetnú sobotu okolo farského kostola.
• Púť do Rajeckej Lesnej
– Organizovali sme autobus
pre rodiny koledníkov Dobrej noviny.
• eRko deň rodín – Akcia
pre všetky rodiny. Pre deti
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bol pripravený rozprávkový Ak sa chcete s nami zapochodníček, pre mamy súťaž jiť do stretiek, alebo ktorejo naj koláčik a ockovia si koľvek akcie, budete vždy
merali sily pri pílení dreva. vítaní.
Na záver pre všetkých bol
Vaši eRkári.
pripravený guláš, pitný režim a tombola.
TEXT:
• Nocovačka pre deti pod
Jana Vašková
kostolom – Celoročnú prácu
detí a mládeže sme zakončili nocovačkou pod kostolom,
FOTO:
kde mali deti pripravený zaarchív eRko Gbeľany
ujímavý program.
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Gbeľanoch

Čas je zvláštna veličina.
Plynie si, či sa nám páči,
alebo nie. My ľudia meriame jeho trvanie, no najdôležitejší je jeho obsah. Nakoľko čas plodnej jari a leta
uplynul, jeseň sa už ohlásila
rannými hmlami, my už tiež
bilancujeme jeho obsah za
obdobie od začiatku roka
2019 doteraz. Naša činnosť
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Gbeľanoch sa riadi schváleným
plánom práce.
V mesiaci január sme sa
zúčastnili v Mestskom divadle hudobno-humorného
soirée a po jeho skončení sme si prezerali krásnu
vianočnú svetelnú výzdobu Mariánskeho námestia
a Národnej ulice. Vo februári na Hodnotiacej členskej
schôdzi sme vyhodnotili
uplynulý rok a stanovili si
nové úlohy. Taktiež sme sa

stretli 27.2.2019 na Posedení
pri čaji, kde sme sa dohodli, že v organizovaní budeme pokračovať a na každé
stretnutie si stanovíme nejakú aktuálnu tému. Dňa
27.3.2019 sme sa stretli na
Posedení pri čaji, kde sme
mali prednášku na tému
„Ako sa nestať obeťou podvodu“. Potom nasledovala
plodná diskusia a občerstvenie, o ktoré sa postarali
členky jednoty dôchodcov.
Na deň 10.4.2019 zvolala
predsedníčka organizácie
brigádu v okolí kostola, do
ktorej sa členovia aktívne
zapojili.
V mesiaci máj v rámci akcie Posedenie pri čaji
sme sa stretli v kultúrnom
dome a besedovali na tému
„Zdravie a choroby, ktoré
trápia seniorov“ s lektorkou
MUDr. Evou Ponevačovou.
Dňa 13.6.2019 sa organizo-

vali Športové hry v Žiline,
kde sa zúčastnilo 7 členov.
Dňa 19.6.2019 sa zúčastnili
členovia celodenného výletu do Martina. Počas výletu sme navštívili Národný
cintorín. Sprievodkyňa nás
hneď na začiatku prehliadky upozornila na symbolický hrob olympijských
medailistov, a tiež aj na iné
hroby slovenských dejateľov
a významných osobností.
Po prehliadky cintorína sme
pokračovali návštevou Etnografického múzea a Slovenskej dediny. Po dobrom
obede sme náš výlet zakončili kúpaním v Turčianskych
Tepliciach.
V mesiaci august sa brigády pri kostole zúčastnilo 15
členov organizácie.
Skupina členiek navštevuje country tanec pod vedením Ing. Mareka Mravca.
Stále máme možnosť cvičiť

zadarmo v miestnej posilňovni pre ženy a muži v posilňovni, ktorá je v školskej
telocvični. Ďalej plánujeme
25.9.2019 kúpanie v Bešeňovej a 16.10.2019 kúpanie
v Lúčkach.
O kvety pred kostolom, na
námestí a pred predajňou
potravín sa starajú členky
našej organizácie pod odborným vedením Vierky
Roubalovej, za čo im patrí
veľká vďaka.
Taktiež veľká vďaka patrí
aj starostovi obce a poslancom OZ za dobrú spoluprácu a materiálnu pomoc.
Svojou činnosťou sa snažíme napĺňať poslanie a zabudnúť na vek, trápenia, chorobu a veľakrát aj samotu.
TEXT: Irena Janíčková,
podpredsedníčka ZO JDS
FOTO: archív JDS v Gbeľanoch
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Výstup TOPD na Lomnický štít
Jedným z mnohých cieľov
nášho turistického oddielu
pre rok 2019 bol jeden z najznámejších končiarov Vysokých Tatier – Lomnický štít.
Chystali sme sa na tento náročný výstup minimálne pol
roka. Na vrchol nevedie značený turistický chodník. Zdá sa,
že jediná oficiálna cesta pre
laickú verejnosť, ako sa dostať
hore, je lanovkou. Ale existuje aj iný spôsob, ako sa oficiálne dostať hore a netisnúť
sa v kabíne lanovky. Dohodli
sme sa s miestnymi horskými
vodcami a za ich odborného
dohľadu sme na Lomnický
štít vyliezli. Ich služby sa musia objednať ďaleko dopredu,
preto príprava trvala približne
pol roka. Každý horský vodca
môže sprevádzať najviac 3
klientov. Nás bolo dokopy 12,
a tak sme potrebovali 4 horských vodcov, aby sme učinili
zadosť predpisom.
Autom sme sa priviezli do
Tatranskej Lomnice. Z Tatranskej Lomnice sme sa vyviezli lanovkou cez prestupnú stanicu Štart ku chate pri
Skalnatom plese. Tam sme
opäť prestúpili na sedačkovú
lanovku a vyviezli sa do Lomnického sedla. Potom sme sa
všetci nasúkali do úväzov /
niektorí pomalšie, iní rýchlejšie, mnohí na viackrát/,
nasadili prilby a vyrazili smer
vrchol. Existuje vraj okolo 50
výstupových ciest, ale takmer
všetky sú doménou horolezcov. My sme vystupovali tzv.
„klasikou“. To znamená zo
západnej strany. Predsa len
nie sme žiadni horolezci, aj
keď lezeckých prvkov sa aj na

tejto trase nachádza pomerne dosť. Výstup bez horského
vodcu sa veľmi neodporúča,
aj keď lezú na vrchol mnohí
len tak na vlastnú päsť bez
veľkých skúseností s pohybom po skalách. Počtom ľudských obetí sa vraj Lomnický
štít zaraďuje na popredné
miesta smutného tatranského rebríčka.
Prvý písomne doložený výstup na tento končiar je datovaný na 17. augusta 1793.
Nebol to nikto z miestnych
horalov, ale anglický botanik
a cestovateľ Robert Townson.
Predpokladá sa však, že domáci obyvatelia určite vystúpili
na vrchol oveľa skôr, akurát
o tom nevypisovali kde-kade. Maximálne sa pochválili
doma pred kamarátmi. Lomnický štít sa dlho považoval
za najvyšší vrchol Vysokých
Tatier a dlho o tom nikto ani
nepochyboval. Až podrobnejším meraním v roku 1837
bolo s prekvapením zistené,
že „Lomničák“ má ešte vyššieho konkurenta. Takisto názov
nebol od začiatku takýto, volali ho rôzne Poliaci, karpatskí
Nemci, Slováci. Azda najznámejším a dlhodobo užívaným
bol názov Dedo.
Rozhodnutie postaviť lanovku a výskumné pracovisko na vrchole sa zrodilo
niekedy okolo roku 1895. Samotná lanovka sa začala stavať na jar 1936. V roku 1937
bola uvedená čiastočne do
prevádzky po Skalnaté pleso
a v roku 1940 až na vrchol.
Bol to vtedy technický unikát.
Vďaka lanovke vrchol druhého najvyššieho štítu navštívi

ročne okolo 100 – tisíc návštevníkov. Nahor trvá cesta
530 sekúnd a pobudnúť tam
môžete cca 35 minút, potom
sú cestujúci vyzvaní k návratu. Poriadok musí byť, inak
by sa tam všetci nepomestili. V poslednej dobe je možné zaplatiť si nocľah priamo
v priestoroch budovy observatória. Týmto sa samozrejme už pobyt dá výrazne predĺžiť, ale ja predražiť. Nuž ale
odkedy vymysleli peniaze, nič
nie je problém.
My sme hore liezli asi hodinku a pol aj s prestávkami
na oddych a kochaním sa krásami tatranských končiarov.
Počasie nám naozaj vyšlo,
aj keď to sme neobjednávali. Na vrchole sme si všetci
pogratulovali k úspešnému

výstupu a rozbehli sme sa
do miestneho minibaru pre
zaslúžené pivečko. Vďaka
tomu, že sme neboli viazaní
na lanovku, ale spoliehali sme
sa na vlastné sily, mohli sme
hore pobudnúť, koľko sa nám
chcelo. Zostup bol tiež dosť
náročný na lezecké pasáže,
ale všetci sme to zvládli bez
ujmy, či drobného zaváhania. Na chate pri Skalnatom
plese sme to výdatne zajedli
obedom v reštaurácii. Cestou
domov vládla atmosféra plná
spokojnosti z vydareného
a dlho vysnívaného tatranského dobrodružstva.

TEXT: Ing. Vladimír
Vankuš, predseda TOPD
FOTO:
archív TOPD Gbeľany
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Miestne

združenia

Rok 2019 v organizácii DHZ Gbeľany
Keď sa povedia dobrovoľní hasiči, väčšina z nás si
v tejto súvislosti predstaví
organizáciu fašiangov, ktoré
majú pod patronátom práve členovia dobrovoľného
hasičského zboru v našej
obci už skutočne veľa rokov.
No za touto organizáciou je
omnoho viac aktivít a práce, ako by sa mohlo na prvý
pohľad zdať. Nazrime teda
spolu do prierezu ich aktivít
za celý rok 2019.
Jednou z prvých aktivít
roku konaných v januári
bolo výročné valné zhromaždenie, priestor na zhodnotenie hospodárenia organizácie za celý predošlý rok,
ako aj stanovenie a odsúhlasenie si programu na ten
nasledovný rok. Od aktivít
kultúrneho charakteru, cez
definovanie systému vzde-

lávania či precvičovania si
techník a postupov pri hasení požiarov, dobrovoľných
prác v dedine, organizáciu
súťaží až po jednotlivé aktivity pre všetkých členov
DZH a ich rodiny. Pretože aj
udržovanie vzťahov je dôležité.
Február bol mesiacom,
kedy začala príprava vyššie
spomínaných fašiangov. Na
prvý pohľad sa možno zdá,
že je to len deň sprievodu
masiek, no pred ním bolo
potrebné opraviť a polepiť skutočne už historické
masky, vyprať kostýmy, dohodnúť jednotlivých dobrovoľníkov pre masky, objednávala sa hudba, ako na
sprievod, tak aj do sály, nakupovalo a organizovalo sa
všetko potrebné tak, aby samotný pochod masiek a ve- černá zábava bola zabezpečená do poslednej bodky.
Deň predtým sa navyše pred
obecným úradom organizovala zabíjačka a vyrábali sa
zabíjačkové špeciality, aby
všetkým od masiek, členom
organizačného tímu, ako
aj samotným hosťom a občanom na večernej zábave
chutilo. Za týmto všetkým
je množstvo práce jednotlivých členov.

Počas Veľkej noci členovia
DHZ Gbeľany už tradične
participovali na strážení
Božieho hrobu a zúčastnili sa aj samotného obradu
vzkriesenia. Apríl bol v znamení príprav na dodržanie
tradície stavania májov.
Počas tohto mesiaca hasiči
doviezli a očistili drevo na
máje.
Máj bol na aktivity skutočne bohatý. Začal symbolicky
stavaním májov. Pokračoval
hneď sviatkom sv. Floriána,
patrónom hasičov, kedy členovia zorganizovali spolu
s pánom farárom Kalabusom svätú omšu za prítomnosti hasičov z celého okrsku č. 5 v naozaj bohatom
počte 89. Koniec mesiaca
sa niesol v znamení zásahov, kedy členovia pomáhali

Miestne
pri čerpaní vody zo záhrady p. Englártovej a v rámci
zdokonaľovania zrealizovali
miestne taktické cvičenie.
Samotný záver patril váľaniu májov pri muzike našich
heligonkárov.
Jún otvorila ukážka hasičskej techniky a striekanie na
terč pri príležitosti MDD.
Nezabudlo sa ani na tých
najmenších a priamo na
hasičskej zbrojnici dobro-

združenia
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Marek Mravec, Peter Miho,
Ľubomír Janíček), sa zúčastňovali pri rozhodovaní
Obvodových kôl hasičských
družstiev v Rosine, Kunerade a v Okresného kola v Kamennej Porube.
Nezabudlo sa ani na prevenciu, tentokrát prevenciu
proti vode, a tak v auguste
vykonali dobrovoľní hasiči
dvojnásobné čistenie miestneho potoka. September sa
dôležitejšie – na samotné
dovzdelávanie jednotlivých
členov, zabezpečenie a nákup potrebnej hasičskej
výzbroje a výstroje, opravu
techniky, rozširovanie svojej
členskej základne o nových
predovšetkým
mladých
občanov, udržovanie dobrých vzťahov so susednými
dobrovoľníckymi organizáciami, ale i o pomoc nám

voľníci uskutočnili besedu
zo žiakmi materskej školy
a predstavili im tak z blízka činnosť organizácie. No
a keďže aj samotnú zbrojnicu treba udržiavať, v tomto
mesiaci bola vykonaná i brigáda na upratanie zbrojnice
a techniky.
Júl priniesol ďalšie miestne taktické cvičenie, ale aj
posedenie pri guláši pre
všetkých členov DHZ Gbeľany a ich rodinu. Počasie
nám prialo, guláš chutil na 1
a všetci sme si užili príjemný spoločný deň. Leto je tiež
obdobím, kedy sa organizuje množstvo súťaží v hasičskom športe. Členovia, ktorí
sú zároveň aj rozhodcami
DPO SR (Juraj Noga, Ing.

niesol v znamení príprav
na súťaž o putovný pohár
s názvom Memoriál Gabriela Trizuliaka. Tento rok členovia DHZ Gbeľany v spolupráci s obecným úradom
zorganizovali už 3. ročník
súťaže v požiarnom útoku,
na ktorý prišlo 9 družstiev
z okolitých obcí. A opäť sa
celkovým víťazom stalo
DHZ Bytčica, ktoré obhájilo
svoje prvenstvo tretíkrát za
sebou a putovný pohár sa
stal tak ich majetkom. Na
druhom mieste skončil výber z DHZ Varín a posledné
odmeňované miesto patrilo
tímu DHZ Lietava.
Okrem rôznych spoločenských aktivít sa členovia
zameriavali aj na to naj-

všetkým v inej forme a to
napríklad darovaním krvi.
A na záver by som všetkým
členom chcela poďakovať za
ich vykonanú prácu a popriať do nasledujúceho roku
veľa zdravia, chuti do ďalších aktivít a predovšetkým
žiadny požiar!

TEXT: Zuzana Mihová
FOTO: archív DHZ
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FA UNITED Nededza - Kotrčiná Lúčka – Gbeľany
Vážení občania.
Tak ako po minulé roky aj
tentoraz vám prinášame zhrnutie kalendárneho roka 2019
z pohľadu Futbalovej Akadémie UNITED Nededza - Kotrčiná Lúčka – Gbeľany.
Najvýznamnejším krokom
v tomto roku bol pre nás
vznik samostatného právneho subjektu vo forme občianskeho združenia. Po dva a pol
roku skúšobnej doby sme sa
dňa 5.4.2019 stali oficiálnym
futbalovým klubom, ktorý sa
dnes môže pochváliť jasnou
štruktúrou riadenia. Občianske združenie s oficiálnym
názvom Futbalová Akadémia
UNITED Nededza - Kotrčiná
Lúčka – Gbeľany je riadené zvolenými predstaviteľmi
a orgánmi klubu, kde nechýbajú v dozornej rade poslanci
a starostovia zo všetkých troch
obcí, aby bola zabezpečená
krížová kontrola a maximálna
transparentnosť v riadení a financovaní klubu.
S potešením konštatujeme,
že aj v roku 2019 sa nám podarilo k futbalu prilákať väčší
počet detí, konkrétne sme zaznamenali nárast oproti minulému roku o neuveriteľných
53%. Konkrétne počet detí,
ktoré majú trvalé bydlisko
v Gbeľanoch sa nám podarilo
medziročne navýšiť o 34%. Do
projektu sa nám podarilo pritiahnuť aj troch gbeľanských

trénerov a to konkrétne Martina Mičeka, Michala Chasníka
a Kristiána Mila.
V FA UNITED N-KL-G v súčasnosti pôsobí 95 detí vo
veku 5-15 rokov. Deti sú rozdelené do kategórií U7, U8,
U9, U10, U13A, U13B, WU14
a U15. Každá kategória sa dnes
môže pochváliť tým, že má
nielen svojho trénera, ale aj
svojho asistenta. Na pozíciách
asistentov pôsobia prevažne
mladíci z našich troch obcí,
ktorí sa vďaka nadobudnutým
skúsenostiam v úlohách asistentov časom stanú trénermi
a veríme, že aj pevnými piliermi našej akadémie. Veľký
dôraz stále kladieme na systematické vzdelávanie našich

kategóriou U13 sme obsadili 4.
miesto v 1. triede ObFZ Žilina,
s kategóriou WU13 sme obsadili 3. miesto na neoficiálnych
majstrovstvách
Slovenska
mladších žiačok, s kategóriou
U15 sme obsadili 3. miestov 1.
triede ObFZ Žilina a vybojovali sme tak postup tejto kategórie, ako aj kategórie U13
do 3. ligy SsFZ, kde sa nám
ku dnešnému dňu darí veľmi
dobre a s obomi kategóriami
bojujeme o čelo tabuľky. Za
veľký úspech našej akadémie považujeme celkové 4.
miestov 1. lige SFZ U10, kde
nás preskočili iba družstvá
MšK Žilina, MFK Ružomberok
a Fomat Martin. Za zmienku
stojí aj 4. miesto z prestížneho turnaja Antona Muheliyho,

„Víťazstvo je určené tým, ktorí sú ochotní zaplatiť
jeho cenu.“ Sun Tzu
trénerov, lebo si uvedomujeme zodpovednosť a dôveru,
ktorú do našich rúk vkladajú
rodičia našich hráčov.
Ostatná sezóna bola pre
našu akadémiu mimoriadne
intenzívna a priniesla niekoľko
významných úspechov a preto
nám dovoľte spomenúť aspoň
niektoré. S kategóriou U9 sme
obsadili celkové 2. miesto v súťaži prípraviek ObFZ Žilina,
s kategóriou U10 sme obsadili
1. miesto v rovnakej súťaži. S

ktorí si hráči mimoriadne užili. Okrem spomenutých úspechov sme vyhrali aj množstvo menších turnajov, vďaka
čomu mali deti možnosť zažiť
slastnú chuť víťazstva, zavesiť
si na krk medailu, či zdvihnúť
nad hlavu pohár pre víťazov.
Pevne veríme, že rovnako víťazstvá ako aj prehry robia
z našich detí lepších ľudí a že
tu spoločne budujeme silnú,
zdravú generáciu, ktorá nám
v budúcnosti prinesie množstvo, nielen športovej radosti.
Veríme, že naša akadémia
sa bude aj naďalej rozrastať
a že aj nasledujúci rok budeme
môcť konštatovať nárast počtu detí hrajúcich futbal. Veľké
poďakovanie chceme vyjadriť
starostom a poslancom všetkých troch obcí za ich podporu
a ústretovosť pri realizácii tohto športového projektu. Taktiež
by sme sa chceli poďakovať rodičom za to, že vedú svoje deti
k športu a ukazujú im tak cestu
k zdravému životnému štýlu.
V neposlednom rade ďakujeme
kolektívu trénerov, funkcionárov a autorom projektu, ktorí
obetujú svoj voľný čas v prospech našich detí.

ktorého sa zúčastnilo až 20
družstiev. Naši hráči a hráčky
vzorne reprezentovali aj ZŠ
Gbeľany, kde naše dievčatá
vyhrali okresné aj regionálne
kolo školského pohára vo futbale a v krajskom kole skončili
druhé iba o skóre. V roku 2019
sme obhájili víťazstvo v celoslovenskej súťaži McDonald´s TEXT: Bc. Peter Galadík,
cup „Srdcom spolu“ a našim Prezident FA UNITED
futbalistom bol odmenou týžN-KL-G
denný futbalový kemp v 4*
FOTO: archív FA UNITED
hoteli Dixon v Banskej Bystrici,

N-KL-G

Šport
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Aj tím Partizan Bukovina má za sebou úspešnú sezónu
V sezóne 2018/2019 sa
Partizan Bukovina predstavil v IV. Joma Futsalová
Žirafa lige. Súťaž mala náročný priebeh. O víťazovi
nebolo rozhodnuté takmer
do posledného kola, čomu
nasvedčuje samotná tabuľka. Nakoniec sa to podarilo
a so 176 vstrelenými gólmi
sa tešíme z ďalšieho titulu.
V aktuálnej sezóne sme po
dvoch kolách na čele tabuľky s plným bodovým ziskom. Ďakujeme fanúšikom
za podporu a takisto našej
obci.

TEXT: Peter Bielik
FOTO: archív Partizan
Bukovina
zdroj tabuľky:
http://futsalzirafa.sportvin.sk/
liga/seniori3

Volejbalový turnaj GBEĽANY OPEN 2019
Hneď v začiatku roka
2019, konkrétne 5. januára
sa konal v priestoroch miestnej telocvične už tradičný
volejbalový turnaj. Turnaja
sa zúčastnili družstvá z obcí
Varín, Strečno, Mojš, a tiež
aj z poľskej obce Stryszawa.
Víťazom IX. ročníka Gbeľany Open 2019 sa stalo družstvo STRYSZAWA. Jeden
z hlavných organizátorov
pán Milan Cesnek priebeh
turnaja opísal nasledovne:
I keď snežilo a napadlo
dosť snehu, účastníci prišli načas. Po vylosovaní sa
rozbehol turnaj. Začalo sa
hrať o 9,15 hod. Veľmi nás
potešil príchod družstva
spoza hraníc zo Stryszawy.

Prišli v dobrej nálade a v takej nálade sa odohral i celý
turnaj. Po športovej stránke žiadne družstvo nič nikomu neodpustilo a hralo
sa o každú loptu, o čom
svedčia zápisy zo stretnutia a tabuľka. Zo Stryszavy
prišli okrem Chorazy Marek, Nisio Lukasz, mladíci
v dobrom veku - „skokani“
s elánom a tvrdým smečom

a zaslúžene turnaj vyhrali.
Napriek tomu ich potrápilo hneď v úvode družstvo
zo Strečna, ktoré malo vo
svojich radoch hráčov narodených v roku 1957 a 1962
i družstvo z Gbelian majúc
tiež v radoch hráčov milovníkov volejbalu starších ako
50 rokov. Hold, nevieme
dobre pracovať s mládežou
ako naši susedia.

Myslím, že turnaj mal
dobrú športovú úroveň, napínavé a pre mňa pri Gbeľanoch i ,,nervydrásajúce“ vyvrcholenia setov. Po dohraní
turnaja o 18,10 hod. prebehlo poďakovanie hráčom
za účasť, otvorenie turnaja
a vyhlásenie výsledkov.

TEXT: Milan Cesnek
FOTO: archív
volejbalového klubu
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Úspešná sezóna 2018/2019 v podaní našich futbalistov
ŠK Gbeľany majú za
sebou úspešnú sezónu
2018/2019, v ktorej sa stali
víťazom I. triedy ObFZ
Žilina. Za svoju bojovnosť
a vytrvalosť tak zaslúžene
získali prémiový postup do
V. ligy. Čísla sezóny hovoria
za všetko: z odohraných 24
zápasov sa na účet ŠK Gbeľany pripísali len dve prehry
a jedna remíza. Z pohľadu gólov hráči ŠK Gbeľany

strelili 65 gólov, zatiaľ čo za
celú sezónu mužstvo inkasovalo iba 19 gólov. Brankár
Ján Kasman, ktorý na pôde
ŠK Gbeľany pôsobí už štyri
roky, sa vyjadril, že za dobrými výsledkami stojí najmä dobrá partia kvalitných
hráčov. Rovnako tieto slová
potvrdil aj hrajúci tréner
ŠK Gbeľany Martin Miček
a taktiež zdôraznil, že práve dobrá partia, ktorá ťahala

za jeden povraz, bola základom úspechu. Hoci si ŠK
Gbeľany vybojovali postup
do V. ligy už päť kôl pred
koncom sezóny, najočakávanejší zápas sezóny bol
práve ten posledný, kedy sa
v susednej Nededzi konalo
záverečné derby. Oba tímy
sa práve na tento zápas tešili celú sezónu. V úspešnej
sezóne ŠK Gbeľany to bola
„čerešnička na torte“, preto-

že sa im podarilo družstvu
Nededze oplatiť jesennú
prehru. Zápas začal pozvoľna prvým polčasom, v ktorom sa hráči oboch tímov
len márne pokúšali streliť
prvý gól, no ani jednému
z nich sa to nepodarilo. Bezgólový stav prvého polčasu
nakoniec zmenili v druhom
polčase dva góly, ktoré ŠK
Gbeľany priniesli víťazstvo
tohto zápasu.

ZDROJ: https://sk-gbelany.futbalnet.sk/tim/33481

Horný rad zľava: Kristián Novosad, Miroslav Gašper, Alojz Tarabík, Michal Jadroň, Ján Kasman, Tibor Kašjak, Patrik
Melo, Jakub Tarabík, Anton Adamovský. Dolný rad zľava: Dušan Martinček (prezident klubu), Martin Kabašta, Lukáš
Kováčik, Martin Hodoň, Martin Miček (tréner mužstva), Michal Špirka, Adrián Sabo, Pavo Ďugel, Miloš Ovšonka (vedúci mužstva). Na fotke chýbajú hráči: Hakan Guzel, Filip Novosad, Dušan Trhančík.

Šport
Úspech sezóny sa ŠK
Gbeľany podarilo potvrdiť
aj o niečo neskôr, 23. júna
na ihrisku v Stráňavách. Tu
sa na druhom ročníku turnaja Milana Šmehýla stretli
víťazi jednotlivých skupín
DOXXbet tried ObFZ Žilina v kategórii dospelých. Na
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turnaji sa zúčastnili ŠK Gbeľany ako víťaz I. DOXXbet
triedy, ŠK Petrovice ako víťaz
II. DOXXbet triedy a víťazi
III. DOXXbet triedy OŠK Baník Stráňavy B (skupina A)
a TJ Pšurnovice (skupina B).
Zápasy boli rozdelené na dva
polčasy po 35 minút. Turnaj

sa začal prvým semifinálovým zápasom medzi Stráňavami B a Petrovicami, ktorý
skončil finálovým postupom
Stráňav. Ďalej pokračoval
semifinálovým stretnutím
Gbelian a Pšurnovíc, pričom
tento skončil víťazstvom
Gbelian so skóre 2:0. Vo fi-

nálovom kole sa tak stretlo
mužstvo Gbelian a Stráňav,
v ktorom Gbeľany triumfovali v pomere 4:1 a stali sa tak
konečným víťazom celého
turnaja. Kapitán ŠK Gbeľany Martin Miček za mužstvo
hrdo prevzal putovný pohár
predsedu ObFZ Žilina.

ŠK GBEĽANY MUŽI V. LIGA SKUPINA A 2019/2020
ŠK GBEĽANY

05.04.2020 o 15:30 hod.

TJ SLOVAN SKALITÉ

ŠK GBEĽANY

29.03.2020 o 15:00 hod.

ŠK ČIERNE

2:0
ŠK GBEĽANY
02.11.2019 o 13:30 hod.
2 : 1
ŠK GBEĽANY
MFK BYTČA
27.10.2019 o 14:00 hod.
2 : 3
TJ VIŠŇOVÉ
ŠK GBEĽANY
20.10.2019 o 14:00 hod
1 : 1
ŠK GBEĽANY
TJ TATRAN OŠČADNICA
13.10.2019 o 14:30 hod.
1 : 3
ŠK GBEĽANY
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
29.09.2019 o 15:00 hod.
Zdroj: https://sk-gbelany.futbalnet.sk (Tabuľka aktuálna k 6.11.2019)
FK TATRAN TURZOVKA

Podporou obce, dotáciou Futbalového zväzu a ďalších sponzorov sa v areáli ŠK podarilo dokončiť výstavbu areálu
.Mužstvo dospelých sa v jesennej časti SsFZ súťaže vo futbale umiestnilo na 10 mieste.

Tabuľka V.liga skupina A
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

ŠK Čierne

13

9

2

2

33:19

29

14

8

109.04

2

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

13

9

1

3

41:23

28

13

7

104.9

3

TJ Slovan Skalité

13

8

2

3

35:24

26

12

8

109.54

4

FK Predmier

13

7

3

3

32:19

24

11

3

108.1

5

TJ Višňové

13

7

2

4

35:24

23

10

2

101.74

6

FK Tatran Turzovka

13

7

0

6

36:24

21

9

0

108.18

7

ŠK Belá

13

6

0

7

29:32

18

8

0

106.2

8

TJ Pokrok Stará Bystrica

13

5

2

6

23:28

17

7

-4

108.49

9

OFK Kotešová

13

4

3

6

33:33

15

6

-3

105.34

10

ŠK Gbeľany

13

4

3

6

18:31

15

5

-3

104.59

11

MFK Bytča

13

3

3

7

21:29

12

4

-9

108.94

12

FK Strečno

13

3

3

7

20:31

12

3

-6

107.55

13

TJ Fatran Varín

13

3

1

9

10:28

10

2

-8

108.7

14

TJ Tatran Oščadnica

13

3

1

9

11:32

10

1

-8

102

TEXT: Martina Ševčíková, FOTO: archív ŠK Gbeľany
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Spoločenská kronika za obdobie od 1.12.2018 do 31.10.2019
Vitajte medzi nami:
(1.12.2018 – 31.10.2019)
Vanessa Murárova
Patrik Chabada
Damián Fupšo
Terézia Miháliková
Matej Marták
Linda Cigániková
Zuzana Svrčková
Sofia Ondrušová
Alex Molnár

PF 2020

Sofia Slováková
Simona Randová
Samuel Vojtek

Dieťatko sa cez pusinky
dostalo až do perinky.
Krásne oči, krásne vlásky,
narodené z veľkej lásky.
Nech tá láska je vždy
stála,
plná šťastia, neskonalá.

Opustili nás:
(1.12.2018 – 31.10.2019)
Martina Maťková
Elena Muchová
Jozef Tichý
Štefan Bizík
Peter Peťko
Helena Jankovská
Mária Franeková
Juraj Franek

Ladislav Martinček
Ignác Janíček
Anna Bobáňová

Na hroby tíško lístie sadá,
z oblohy tichý dáždik padá,
mieša sa s našimi slzami...

Milovaní, tak smutno je nám
za vami...

Zvítajme sa s novým rokom,
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame tiež vozvyšok:
Nech je pevné zdravie Vaše,
nech je šťastný nový rok!

FOTO: Martin Káger
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