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predstavovať čiastku 2,3 milióna eur.
Sumu 150-tisíc chce mesto vybrať na
dani z nehnuteľnosti, viac ako 140tisíc zas na poplatku za komunálny a
drobný stavebný odpad.
Nedaňové príjmy majú predstavovať
celkovo viac ako 882-tisíc eur. Väčšina z tejto sumy pritečie do mestskej
kasy z podnikania a vlastníctva majetku – viac ako 300-tisíc odvedú Mestské lesy, 76-tisíc eur dostane mesto z
prenájmu bytov, takmer 53-tisíc z prenájmu podnikateľských priestorov v
Priemyselnom parku a Všeobecnom
podnikateľskom inkubátore. Viac ako
295-tisíc budú tvoriť príjmy z administratívnych a iných poplatkov.

Naše mesto má rozpočet na rok 2019.
Na februárovom zasadaní ho schválili poslanci mestského zastupiteľstva.
Za hlasovalo jedenásť poslancov, zdržala sa jedna poslankyňa, jeden poslanec nebol na rokovaní prítomný. Bežný rozpočet by mal byť mierne prebytkový. Výdavky sú plánové vo výške
5 015 371 eur, príjmy rozpočtu by mali predstavovať 5 065 108 eur. Kapi-

tálový rozpočet ráta s výdavkami vo
výške 1 423 932 eur. Investovať sa
bude do opráv komunikácií, Baníckeho múzea, telocvične a inovatívnych
učební v našej základnej škole.
Daňové príjmy sú plánované vo výške zhruba 2,6 milióna eur, prevažnú
časť tejto sumy tvoria takzvané podielové dane, ktoré by v tomto roku mali

Z výdavkov mesta sú najdôležitejšie
tie na zabezpečenie chodu našich
školských zariadení, mestského úradu, na údržbu a opravu komunikácií,
zabezpečenie verejného poriadku a
bezpečnosti , ďalej výdavky na šport,
kultúru a sociálne služby. Schválený
rozpočet s konkrétnymi čiastkami pre
jednotlivé oblasti si môžete pozrieť na
web stránke mesta.

V PRVOM KOLE ČAPUTOVÁ, V DRUHOM ŠEFČOVIČ
Keby slovenského prezidenta volili
výlučne Gelničania, stal by sa ním eurokomisár Maroš Šefčovič. Ten totiž v
druhom, rozhodujúcom kole voľby
porazil v našom meste celkovú víťazku volieb, zvolenú prezidentku Zuza-

nu Čaputovú. Šefčovičovi odovzdalo
hlas 899 obyvateľov mesta, čo predstavuje 54,38 percent zo zúčastnených voličov. Zuzanu Čaputovú volilo
754 ľudí, teda 45,61 percent. Šefčovič zvíťazil v štyroch zo šiestich vo-

lebných obvodov v meste, Čaputová
ho predbehla len v starom meste a na
Legoch.
V prvom kole bolo pritom poradie na
prvých dvoch miestach opačné. Vyhrala ho Zuzana Čaputová so ziskom
629 hlasov, druhý bol Maroš Šefčovič
, za ktorého hlasovalo 480 občanov.
Znamená to, že takmer trikrát viac voličov nepostupujúcich kandidátov z
prvého kola, sa v tom druhom rozhodlo podporiť eurokomisára.
V prvom kole slušné zisky zaznamenali aj Štefan Harabin so ziskom 422
hlasov a Marian Kotleba, za ktorého
hlasovalo 307 ľudí. Ostatní kandidáti
nedostali ani po sto hlasov. Najmenej
získal Ivan Zuzula, ktorého v prezidentskom paláci chceli vidieť len traja
hlasujúci.
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Vážení občania,
dostávate do rúk prvé tohtoročné
číslo mestských novín Gelničan. Keďže v dnešnej online dobe klesá záujem
o klasické papierové noviny, rozhodli
sme sa, že Gelničan bude odteraz
vychádzať každý štvrťrok. Ušetrené
prostriedky plánujeme investovať do
marketingovej podpory našich podujatí či iných aktivít. O dôležité informácie, samozrejme, neprídete, všetko
podstatné, čo sa v meste udeje, budeme aj naďalej zaznamenávať na stránkach Gelničana. Ak však chcete byť
informovaní o horúcich novinkách,
sledujte ociálnu facebookovú stránku mesta, prípadne sa prihláste na
odber noviniek prostredníctvom sms.
Bezplatný odber noviniek si môžete
nastaviť na stránke www.gelnica.sk
v sekcii Mestský rozhlas. Alebo
navštívte naše Oddelenie kultúry,
športu a voľného času v Baníckom
múzeu, kde vám službu v priebehu
pár minút zadarmo aktivujú.

G E L N I ČAN
sme sa totiž otvorene porozprávať o
problémoch, ktoré nás trápia a hľadať
aj ich riešenia. Aj vláda si môže urobiť
komplexnejší obraz o situácii v regiónoch, ak ich aj reálne navštívi a nerozhoduje len z Bratislavy. O tom, čo všetko sa nám podarilo dohodnúť, si prečítajte vo vnútri novín. Na tomto mieste by som rád spomenul aspoň dve
veci. Prvou je zabezpečenie lekárskej
pohotovosti v meste. Všetci dobre vieme, že po tretej popoludní a počas voľných dní, tu nie je žiadna lekárska
služba. Keďže došlo k navýšeniu
prostriedkov na zabezpečenie pohotovosti, zobral som si za úlohu nájsť
lekárov, ktorí ju budú realizovať. Verím, že už čoskoro bude problém s
nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti minulosťou. Tou druhou je skutočnosť, že miera nezamestnanosti je
u nás najnižšia za posledných niekoľko rokov, a to aj vďaka Akčnému plánu na podporu nášho okresu, ktorý
vláda prijala vlani.
Z regionálneho príspevku, ktorý mesto získalo vlani, uskutočňujeme prvú
etapu rekonštrukcie nášho Baníckeho múzea. Práce budú trvať do októbra. V tomto roku opravíme vežu, strechu v blízkosti veže a portál budovy.
Na ďalšiu etapu rekonštrukcie, po ktorej by už malo naše múzeum získať
úplne nový šat, v súčasnosti zháňame
nančné prostriedky. Verím, že opravu dotiahneme do úspešného konca a
z budovy múzea sa stane výkladná
skriňa nášho mesta.

Čakajú nás aj ďalšie investičné aktivity. V tomto roku sa po škôlke na
Hlavnej dočká rekonštrukcie aj
materská škola na Slovenskej ulici.
Poďme si teraz povedať, čím sme Na tento účel sa nám podarilo získať
v poslednej dobe žili a čo nás čaká peniaze z eurofondov. V základnej
v najbližšej budúcnosti. V druhej polo- škole zas pribudnú inovatívne učebvici marca zasadala v Gelnici vláda ne a opravíme aj telocvičňu. Všetci
Petra Pellegriniho. Po vlaňajšej tiež dobre vieme, že nás trápi stav
návšteve prezidenta Andreja Kisku a mestských komunikácií. Po tom, čo
župana Rastislava Trnku, ide o ďalšiu sme si nechali urobiť cenovú ponuku
významnú udalosť v našom meste. na kompletnú rekonštrukciu ciest aj
Kabinet totiž v Gelnici rokoval vôbec chodníkov, pristúpime v tomto roku k
prvýkrát v histórii. Viem, že na tieto prvej väčšej investícii do súvislých
výjazdové rokovania existujú rôzne opráv. Realizovať sa budú v tej časti
názory, z vlastnej skúsenosti však mesta, kde nie sú rozvody tepla, premôžem povedať, že pre nás, zástupcov tože rekonštrukcia tepelného hospotunajších samospráv, či štátnej sprá- dárstva sa má uskutočniť v budúcom
vy, to význam rozhodne má. Mohli roku a bolo by nerozumné opravovať
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komunikácie v miestach, kde sa bude
budúci rok kopať. Vďaka príspevku
od vlády opravíme aj cestu v Perlovej
doline. Postupne chceme opraviť
komunikácie v celom meste. Okrem
toho robíme aj audit verejného
osvetlenia.
Dovoľte mi ešte spomenúť investičné
aktivity, ktoré sa nám v poslednom
čase podarilo uskutočniť. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sa
nám podarilo zrenovovať oddelenie
pre dospelých v našej Mestskej knižnici. To získalo vskutku moderný
dizajn a o našej knižnici písali viaceré
celoslovenské aj regionálne médiá,
príspevky odvysielali aj rozhlas a televízia. Podarilo sa nám dokončiť aj
rekonštrukciu zimného štadióna, kde
pribudli tribúny a opravené sú aj šatne aj sociálne zariadenia. Na štadión
sa chystáme zakúpiť aj novú rolbu,
keďže súčasná už nespĺňa potrebné
parametre. Polovicu nákladov na
kúpu nám pritom uhradí Slovenský
zväz ľadového hokeja.
V uplynulom období sa tiež konalo
hneď niekoľko pekných podujatí. Spomeniem aspoň Fašiangové hody na
futbalovom štadióne, Rodinný koncert v našej ZUŠ, besedy a autorské
čítania sa zas uskutočnili v knižnici.
Na zimnom štadióne sa odohral turnaj O Pohár primátora, na ktorom
sme privítali aj víťaza Stanley cupu
Jiřího Biceka, či prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Sezóna
akcií sa však ešte len rozbieha. Koncom apríla sa môžete tešiť na Gelnické Lomidrevo. Tradičná súťaž piliarov sa tentoraz z technických príčin
neuskutoční v Mária Hute, ale na futbalovom štadióne. V máji nás čaká Jarný trh, Deň matiek a Gelnický kľúč. V
júni zas Jašiáda, Festival hradných
remesiel a jubilejný 40. ročník Gelnického šľapajcugu. Verím, že si na
tieto podujatia nájdete cestu a budú
pre vás príjemným relaxom.
V tomto najkrajšom období roka vám
želám všetko dobré.
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

strana | 3

2019

G E L N I ČAN

císlo 1

VLÁDA V GELNICI ROZDELILA VIAC AKO MILIÓN

Vlani v apríli sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády v Prakovciach, na
ktorom kabinet prijal Akčný plán
rozvoja okresu Gelnica. Po roku v našom regióne vláda rokovala opäť –
tentoraz v Priemyselnom parku v Gelnici.
„Teší ma, že po roku sa vláda Slovenskej republiky vrátila do nášho okresu, aby sme spoločne zhodnotili, kam
sme sa za ten čas posunuli a zároveň
prijali ďalšie opatrenia na zvýšenie
ekonomického potenciálu tohto nádherného kraja. V mene mesta Gelnica
aj v mene ostatných obcí by som vám
rád poďakoval za poskytnutie regionálneho príspevku ako aj prostried-

kov z rezervy, ktoré, ako všetci pevne
veríme, povedú k spoločnému cieľu –
a tým je dostať okres Gelnica na takú
úroveň, aby sme o ňom už nemuseli
hovoriť ako o ekonomicky najmenej
rozvinutom,“ uviedol na tlačovej konferencii po zasadaní vlády primátor
mesta Dušan Tomaško.
Ako poznamenal premiér Peter Pellegrini, už po roku od schválenia Akčného programu je vidieť prvé výsledky v tvorbe nových pracovných miest.
„Ten ambiciózny cieľ, ktorý sme si dali pred rokom, to jest vytvoriť dohromady 931 pracovných miest do roku
2022 a znížiť tak mieru nezamestnanosti z 11,4 percenta na 4,8 percenta

sa postupne darí napĺňať. Napriek tomu je v okrese ešte stále vysoká miera
nezamestnanosti, je potrebné riešiť
infraštruktúru, je treba pomôcť samosprávam opraviť ich majetok,“
uviedol. Ako doplnil, politika vlády
starať sa o rozvoj regiónov priamo na
mieste je správna, pretože regionálne
rozdiely na Slovensku stále pretrvávajú. „Menej rozvinuté regióny sa preto musia rozvíjať rýchlejšie, v opačnom prípade nikdy nedobehnú tú vyspelejšiu časť Slovenska,“ vysvetlil.
Podľa ministra práce, sociálnych vecí
a rodiny Jána Richtera, z 238 nových
pracovných miest sa najviac, až osemdesiat dva, vytvorilo v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve. Tridsať
miest sa vytvorilo v priemysle, sedemdesiat deväť v samospráve, tridsať
sedem v službách, desať vzniklo v školstve.
Vicepremiér Richard Raši uviedol, že
za rok od prijatia Akčného plánu sa
vytvorením 238 nových pracovných
miest podarilo znížiť nezamestnanosť
v okrese na 9,72 percenta. „Pre Akčný
plán je vyčlenených 32 miliónov eur z
európskych peňazí a 2,1 milióna ako
regionálny príspevok. Napriek tomu,
že prvý rok býva nábehový a pomerne
pomalý, v tomto okrese sa toho uchopili dobre. Z dvoch miliónov vyčlenených na regionálny príspevok sú už
schválené žiadosti v objeme 706-tisíc
eur. Čo sa týka eurofondových peňazí, ku koncu januára sú už zakontrahované projekty v objeme 4,6 milióna
eur,“ uviedol podpredseda vlády. Peniaze smerovali napríklad na opravu
Baníckeho múzea, na lávku pre peších a cyklistov ponad vodnú nádrž
Ružín, na vybudovanie cyklotrasy v
Smolníku či na modernizáciu učební
v Prakovciach. „Pokiaľ sa bude pokračovať takým tempom, je predpoklad, že do roku 2022 sa vyčerpajú
všetky vyčlenené prostriedky,“ dodal
Richard Raši.
Vláda pôvodne plánovaný regionálny
príspevok vo výške 1.05 milióna eur
navýšila o 230-tisíc pre mesto Gelnica. Peniaze majú slúžiť na opravu časti cesty na Kojšovskú hoľu, ktorá je vo
vlastníctve mesta. Prispieť sa tým má
k rozvoju cestovného ruchu v sú-

strana | 4

ročník XXVIII.

2019

G E L N I ČAN

císlo 1

vislosti so zriadením veľkého lyžiarskeho strediska, ktoré na Kojšovskej
holi plánuje vybudovať súkromný investor. "Kabinet zároveň uložil podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva, aby v spolupráci so
štátnym podnikom Štátne lesy SR hľadali možnosti na opravu zvyšku cesty,
ktorá vedie na Kojšovskú hoľu a je vo
vlastníctve Štátnych lesov, aby sme
tak pomohli zatraktívniť dané
prostredie a zároveň umožnili dovážať pracovnú silu priamo do strediska," povedal premiér.
Gelnický primátor Dušan Tomaško
uviedol, že investor plánuje vybudovať dvanásť vlekov a viac ako dvadsať
zjazdoviek. „Počas zimnej sezóny tu
nájde prácu približne stodvadsať ľudí, v lete tu má pracovať zhruba tretina z nich,“ spresnil. Ako ďalej poznamenal, investícia na Kojšovskej holi
má mať aj multiplikačný efekt – ďalšie
pracovné miesta totiž vzniknú v príbuzných sektoroch služieb, predovšetkým v hotelierstve či gastronómii.
Celkovo Gelnica z vládnej dotácie získa 400-tisíc eur. Pôjdu na opravy komunikácií v meste, vynovenie interiéru materskej školy na Hlavnej, opravu
evanjelického kostola, oporného múra pri rímskokatolíckom kostole. Ujde
sa aj futbalistom, folkloristom a seniorom.
Príspevok od vlády dostanú aj ďalšie
obce. Po 80-tisíc eur dostanú Kojšov
na rekonštrukciu kultúrneho domu a
Prakovce na obnovu budovy klubu
kultúry. Jaklovce získajú na donancovanie výstavby kanalizácie 45-tisíc
eur. Pre Veľký Folkmar je na výstavbu
telocvične základnej školy vyčlenených 30-tisíc eur. Peniaze pôjdu tiež
na obstaranie unimobuniek slúžiacich pre marginalizované komunity.
Na tento účel získajú po 20-tisíc eur
obce Závadka aj Mníšek nad Hnilcom,
v ktorom je 40-tisíc eur určených na
dostavbu vodovodu. Richnava okrem
iného dostane desaťtisíc na výstavbu
studne v rómskej osade Ružakovec.
Rovnaká suma pôjde na obnovu a modernizáciu pravoslávneho chrámu v
Smolníku. V Helcmanovciach má aj
vďaka príspevku 15-tisíc eur pribudnúť duchovno-oddychová zóna. Financie dostanú tiež viaceré športové
kluby.
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FRANTIŠEK PAPCUN MEDZI ŠPORTOVCAMI SPIŠA
Okresný úrad Spišská Nová Ves a Olympijský klub
SPIŠ v spolupráci s obcou
Smižany pripravil 46.ročník ankety Najúspešnejší
športovci regiónu Spiš.
Osobitnou kategóriou bolo
vyhlasovanie najlepších
športovcov obce, či mesta.
Gelnica nominovala Františka Papcuna, ktorý bol vynikajúcim futbalistom.
Jeho futbalová kariéra začala v roku 1969 v Družstevníku Jaklovce na poste
brankára až do roku 1984.
Potom začal chytať za mužstvo SLOVAN GELNICA, ne-

skôr za TJ Baník Žakarovce.
V roku 1992 pôsobil už len
v Gelnici ako brankár do
roku 2002. Vo veku 47 rokov ukončil aktívnu futbalovú kariéru. Po ukončení
33 ročnej kariéry na zelenej
tráve sa naďalej angažoval
vo futbale a vypomáhal pri
zápasoch, aktívne sa staral
o futbalové ihrisko.
V súčasnej dobe je aktívnym divákom a fanúšikom
našich hráčov. Rád rozdáva
rady a je na každom zápase,
ak mu to zdravie dovolí. K
oceneniu mu srdečne blahoželáme.

V DOS-KE SME VYNOVILI SPOLOČENSKÚ MIESTNOSŤ
Obyvatelia Domova opatrovateľskej služby na sídlisku SNP v Gelnici sa môžu
tešiť z vynovenej spoločenskej miestnosti, kuchynky a
sociálnych zariadení. Mesto na tento účel získalo dotáciu z programu Ministerstva vnútra Prevencia kriminality. Ministerstvo poskytlo na náš projekt s názvom Bezpečný domov marginalizovaným osobám
čiastku dvadsaťtisíc eur.
Mesto z vlastného rozpočtu
na tento účel prispelo su-

mou zhruba päťtisíc eur.
„Priestory, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, sa nám
podarilo upraviť tak, že
klientom Domova opatrovateľskej služby môžu poslúžiť na organizovanie rôznych posedení, besied či
menších spoločenských
podujatí, prípadne na iné
zmysluplné trávenie voľného času,“ uviedla projektová manažérka Mestského
úradu Stela Garančovská.

NA ŠPORTOVEJ MÁME MODERNÉ DETSKÉ IHRISKO
Na Športovej ulici na sídlisku sme vynovili detské
ihrisko. To staré malo totiž
niekoľko desaťročí a nevyhovovalo už potrebám dnešnej doby. Projekt Rekonštrukcia detského ihriska
sa uskutočnil vďaka dotácii
z Úradu vlády v rámci podprogramu Podpora rozvoja
športu na rok 2018. Mesto
získalo na tento účel osemtisíc päťsto eur.

prvkov. Nechýba šmykľavka, hojdačka či rôzne preliezačky a podobne. Na detskom ihrisku sme tiež osadili tri lavičky, na ktorých
môžu oddychovať rodičia.
Areál sme tiež oplotili, aby
sme zabránili poškodeniu
ihriska. Ide už o štvrté detské ihrisko na sídlisku, ktoré v poslednej dobe získalo
nový šat.

Deti tak môžu na hranie využiť hneď niekoľko nových
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OSLÁVILI SME DEŇ UČITEĽOV
Dvadsiaty ôsmy marec, deň
narodenia Jána Ámosa Komenského, patrí každoročne oslavám Dňa učiteľov. V
posledný marcový pracovný deň sme si prácu pedagógov ale aj nepedagogických zamestnancov našich
škôl uctili na slávnostnej
akadémii v priestoroch základnej školy.
„Želám vám k dnešnému
sviatku zdravie, správnu
motiváciu a ľudskú, kolegiálnu klímu v tejto našej ško-

le. Nech sa nám podarí naplniť krédo: Dobrá škola je tá,
kde milujú deti a vážia si ich
rodičov,“ uviedol primátor
Dušan Tomaško, ktorý zároveň ďakovným listom ocenil jubilujúcich zamestnancov škôl a vybraných pedagógov za dosiahnuté výsledky.
O kultúrny program sa postarala country tanečná
skupina Kamélie.

ŽENÁM SME ROZDALI K SVIATKU KVETINY
Každoročne ôsmeho marca
si pripomíname Medzinárodný deň žien. V tento deň
primátor Dušan Tomaško
navštívil rôzne inštitúcie v
meste, aby ženám k ich
sviatku zablahoželal a venoval im kvetiny. Kvetmi obdaroval aj ženy v uliciach
mesta.
Medzinárodný deň žien je
sviatok, ktorým si pripomíname boj žien za dôstojné
pracovné a životné podmienky a rovnako aj za rov-

noprávnosť nežného pohlavia. Viaže k štrajku pracujúcich žien v New Yorku v
roku 1908. Tie bojovali za
zrušenie desaťhodinového
pracovného času a za vyššie mzdy. Zapojilo sa doň
až štyridsaťtisíc žien. Presne ôsmeho marca 1908 sa
potom v New Yorku konala
aj veľká demonštrácia za
volebné práva žien. Tento
deň sa potom stal ociálnym sviatkom.

V MESTSKEJ KNIŽNICI SME PRIVÍTALI DVE SPISOVATEĽKY
du spestrila aj výstava
ilustrácií Zuzany Fuskovej.
Tretieho apríla knižnicu
navštívila Enja Rúčková,
autorka kníh pre teenageNa Prázdniny s deduškom rov. Známe sú jej tituly ako
sa trinásteho marca mohli Risknem to s punkerom, Žuvybrať naši školáci. Spolu vačkový kráľ či Čo koho do
s autorkou dvojjazyčnej slo- toho. Dovedna ich má auvensko – anglickej knihy torka z Liptova na konte už
L e n k o u Š i n g o v s k o u desať. Mladí čitatelia sa žinavštívili zaujímavé miesta vo zaujímali o to, ako knihy
na Slovensku. Nechýbali vznikajú, ale aj o to, ako vymedzi nimi napríklad Čič- zerá bežný život spisovamany, Bojnice, Červený teľky a podobne.
Kláštor či Terchová. BeseV našej zmodernizovanej
mestskej knižnici sa uskutočnili dve besedy so spisovateľkami pre deti a mládež.
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GELNIČAN RICHARD SVITEK NAPÍSAL KNIHU
okruhy tém alebo ste na všetkom
O BOJOCH V AFRIKE
pracovali spolu?
tému, ktorú sme chceli priblížiť slovenskému čitateľovi.

Ako dlho si sa štúdiu historických
prameňov súvisiacich s vojnou v
Afrike venoval?
K štúdiu týchto prameňov som sa
dostal na vysokej škole, kde som sa v
mojej bakalárskej práci venoval životu francúzskeho prezidenta Charlesa
de Gaulla a jeho vplyvu na medzinárodnú politiku. Čoraz hlbšie som sa
ponáral do deja druhej svetovej vojny
a celkovo kampani Charlesa de Gaulla, ktorá mala celosvetový dopad. Došlo to až do štádia, kedy som chcel vedieť viac o bojiskách, ktoré bežný čitateľ
nepozná a tak som sa pustil do štúZabudnuté africké bojiská (1940 –
dia
zahraničných kníh a zdrojov. Do1942). Taký je názov knihy, ktorej spocent
Daniel Šmihula, ktorý je známym
luautorom je Gelničan Richard Svitek
odborníkom
na bezpečnostné otázky
a ktorá sa onedlho objaví na pultoch
a
vojenskú
históriu,
mi navrhol, aby
kníhkupectiev. V rozhovore približusom
ako
diplomovú
prácu pod jeho
je, ako kniha vznikala a čo v nej čitatevedením
spracoval
práve
polozabudlia nájdu. Richard Svitek študoval na
gelnickom gymnáziu, potom študoval nuté kampane vo francúzskych kolómedzinárodné vzťahy na Stredoeu- niách počas druhej svetovej vojny.
rópskej vysokej škole v Skalici. Venuje
Kde všade si informácie hľadal,
sa prekladateľstvu a štúdiu histórie. V
keďže
slovenská a česká historiosúčasnosti pracuje ako manažér v kograa
sa
tejto téme doteraz takmer
šickej rme.
nevenovala?
Kniha, ktorej si spoluautorom, sa
venuje menej známym vojenským Informácie sme hľadali hlavne v zaoperáciám počas druhej svetovej hraničných zdrojoch. Tejto téme sa
vojny. Konkrétne ide o operácie v venuje niekoľko nemeckých francúzskych a anglických kníh. Taktiež som
Afrike. Prečo práve táto téma?
našiel niekoľko výpovedi ľudí, ktorý
spomínané
hrôzy zažili. Tieto zdroje
Uvedené boje sú hodné pozornosti.
pochádzali
napríklad
z pražského anZa nimi sa vždy ukrývajú individuálne
tikvariátu.
Dnes
je
tiež
možné získavať
ľudské osudy a príbehy hrdinstva a
knihy
cez
Amazon
alebo
cez medzináodhodlania. Napriek geograckému
rozsahu a uvedenému významu však rodnú výpožičnú službu, dobrým nánie sú veľmi známe. Je to preto, že zo- strojom je tiež internet. Zbieranie mastali hlboko v tieni bojov, ktoré sa po- teriálu bolo časovo dosť náročné.

S pánom docentom sme na knihe pracovali spoločne. Nedá sa to deliť podľa jednotlivých kapitol. Najprv bol mojim školiteľom pri diplomovej práci a
na jeho podnet sme sa po obhajobe
pustili do napísania knihy, a to tak
aby zodpovedala parametrom vedeckej monograe. Text sme teda museli
značne prepracovať a rozšíriť.
Čím boli vojenské akcie v Afrike
významné pre priebeh druhej svetovej vojny?
Ich význam bol nespochybniteľný z
množstva hľadísk. Ak by napríklad
Spojenci neboli úspešne obsadili dôležité strategické pozície v Afrike, Hitlerovo Nemecko, spolu s Talianskom a
Japonskom, by malo uľahčenú cestu k
ovládnutiu Európy. Prebiehajúce boje – hoci z globálneho hľadiska zdanlivo zanedbateľné - mali dôležitý
vplyv aj na formovanie identity a politických požiadaviek afrických národov a v konečnom dôsledku viedli k
vyhláseniu nezávislosti viacerých
afrických štátov. Taktiež nerastné
zdroje v týchto kolóniách mali vplyv
na priebeh druhej svetovej vojny, napríklad grat, ktorý sa používa v
jadrovom priemysle a nachádza sa vo
veľkom množstve na ostrove Madagaskar.
Narazil si pri práci na knihe aj na
nejaké nové fakty, o ktorých sa doteraz nevedelo?

Iste. Napríklad o ostrove Madagaskar
sa počas vojny hovorilo v súvislosti
so zámerom Nemecka presunúť tam
všetkých európskych Židov. Tento zámer vstúpil do dejín ako tzv. madagaskarský plán. Podmienkou vybučas vojny odohrávali v Európe či Tidovania
koncentračných táborov na
Ako
dlho
trvalo
napísanie
samotchomorí. Z francúzskeho pohľadu
Madagaskare
by však určite bola nenej
knihy?
išlo navyše o bratovražedné boje, ktomecká okupácia a politická kontrola
rých následky pretrvávajú dodnes.
Proti sebe totiž bojovali Slobodní Zbieranie a štúdium zdrojov trvalo ostrova, ktorého správou mal byť poFrancúzi vedení generálom Charle- približne rok a samotné napísanie kni- verený Heinrich Himmler. V madagaskarskom pláne jeho autori uviedli
som de Gaulleom a Francúzi, ktorí zo- hy trvalo ďalší rok.
aj
zámer vystavať plynové komory a
stali verní vláde vo Vichy, reprezentovanej maršálom Philippeom Pétai- Knihu ste písali spolu s Danielom pece na vraždenie Židov. Vzdialenosť
Šmihulom. Mali ste nejako podelené ostrova Madagaskar od diania v Eunom. Celkovo šlo o veľmi zaujímavú
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rópe by poskytlo Nemcom dostatočné
utajenie pri realizácii takýchto plánov. Práve špekulácie o takýchto plánoch boli jedným z podnetov britskej
okupácie ostrova v roku 1942.
Okrem toho, dokonca aj medzi špičkovými odborníkmi sú takmer úplne
neznáme také epizódy ako blokáda
Francúzskeho Somálska, boje v Gabone alebo vylodenie na ostrove Réunion.
Budeš sa spomínanej téme venovať
aj v budúcnosti alebo máš v pláne
iné veci?
Určite. S docentom Šmihulom plánujeme napísať ďalšiu knihu, a to o bojoch vo Východnej Afrike v rokoch
1940 – 43. Tieto boje sú určite známejšie než napríklad vylodenie na Madagaskare, ale v českej a slovenskej
historickej literatúre stále nie sú
dostatočne spracované.

císlo 1

V akom vydavateľstve publikácia
vychádza a kde ju záujemcovia môžu získať?
Kniha vyjde začiatkom mája v pražskom vydavateľstve Naše Vojsko.
Dostupná bude v kníhkupectvách v
Čechách aj na Slovensku. Záujemcovia si ju budú môcť samozrejme objednať aj cez internet. Rád by som poznamenal, že ide o prvú prácu o danej
téme v českom a slovenskom jazykovom priestore.
Chystáš aj nejaké verejné prezentácie knihy?
Pre časovú vyťaženosť nemáme momentálne v pláne žiadne verejné prezentácie knihy. Možno urobíme komornú prezentáciu na pôde slovenskej spoločnosti Mensa. Na promovanie knihy chceme využívať predo-

všetkým sociálne siete. Ale možno sa
situácia zmení, záležať to bude aj od
reakcie čitateľskej verejnosti.

NA ČO SA MÔŽTE TEŠIŤ V NAŠOM MESTE
27. apríl 2019

02. jún 2019

Gelnické lomidrevo

Jašiáda
08. jún 2019

05. máj 2019

Jarný trh

Festival hradných
remesiel 2019

12. máj 2019

15. jún 2019

Deň matiek

Festival detských
folklórnych súborov

18. máj 2019

22. jún 2019

Noc múzeí a galérií

Šľapajcug
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G E L N I ČAN
NA AMFITEÁTRI SA HOVORILO O PRÍRODNOM TURIZME
2019

Štvrtkový večer, 21. marca, patril téme prírodného turizmu a Volovským
vrchom. V miestnom Café pod lesom
sa zišli nadšenci prírody na diskusii s
tromi diskutujúcimi hosťami. O možnostiach ako naše lesy využívať inak
než len na ťažbu dreva a ako zároveň
pomôcť s rozvojom regiónov rozprávala Zuzana Burdová. Zuzana je členkou nadácie Aevis. Názov nadácie pochádza z latinčiny a vyjadruje niečo
veľmi staré, niečo, čo trvá od počiatku
vekov. Dcérskou organizáciou nadácie je nezisková organizácia Aevis,
ktorá sa téme prírodného turizmu venuje a pilotne ho rozbieha na východe
Slovenska, v Poloninách. Medzi jej
hlavné aktivity patrí realizácia cez-
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nej svorky vlkov či pralesy Volovských vrchov.
Gelničan Ľubomír Slovinský predstavil novovznikajúci projekt Volovské, zameraný na propagáciu a
ochranu Volovských vrchov. Toto
podujatie bolo súčasťou série diskusií o prírodnom turizme, ktoré nadácia Aevis usporiadala v niekoľkých
mestách ako Bratislava, Košice či Banská Bystrica.
Prírodný turizmus je forma akéhosi
mäkkého turizmu, ktorý zohľadňuje
rovnako tak ekonomický prot regiónu ako i ochranu prírody. Snahou takejto formy turizmu je minimalizovať
jeho dopad na krajinu a posilniť postavenie miestneho obyvateľstva vytvorením nových pracovných príležitostí. Prírodný turizmus pomáha tiež
hraničného projektu Vlčie hory, v rám- budovať environmentálne povedoci ktorého podporuje rozvoj regiónu mie a zvyšuje informovanosť o vzácv okolí Sniny. V ponuke majú naprí- nych lokalitách v regióne. Môže mať
klad spoznávanie tamojšej krajiny na rôzne formy, od pozorovania zveri
koňoch či rozpoznávanie rôznych cez sprievody na koňoch až po rôzne
druhov vtákov podľa ich spevu.
náučné programy, v našom regióne
„Snažíme sa tiež presviedčať tamojšie zamerané napríklad na baníctvo.
poľovnícke združenia, že z prírodné- Iniciatíva Volovské je pilierom miestho turizmu zameraného na pozorova- neho združenia Zapadnutý KÚT. Jej
nie voľne žijúcich zvierat môžu v ko- hlavným cieľom je propagácia Volovnečnom dôsledku ťažiť viac, než na- ských vrchov a hnileckého regiónu, a
príklad predajom povolení na ich lo- tiež ochrana vzácnych prírodných lov,“ povedala Zuzana Burdová.
kalít v týchto horách. Projekt má snaO stopovaní a pozorovaní divokej zve- hu prispieť k rozvoju prírodného turi porozprával lektor nadácie Aevis a rizmu v našom regióne a zatraktívniť
člen projektu Volovské, Pavol Stra- ho tak i v očiach návštevníkov. Na wenovský. Vo svojej prezentácii predsta- bovej stránke www.volovske.sk, či
vil dych berúce zábery šestnásťčlen- stránke na facebooku nájde turista
tipy na zaujímavé výlety vo Volovských vrchoch. V rámci prírodných
lokalít sú to napríklad krásne výhľady, pralesné zvyšky či lezecké lokality.
Neoddeliteľnou súčasťou histórie regiónu je tiež baníctvo. V rámci tejto
sekcie tu nájdete sprístupnené štôlne
či ďalšie stopy banskej činnosti ako
napríklad haldy či tajchy, ktoré sú v
lete vyhľadávanými lokalitami na kúpanie. Diskusia na gelnickom amteátri bola prvým podujatím pod hlavičkou tohto projektu. Iniciatíva má v pláne propagovať náš región formou podobných podujatí i v iných mestách,
najbližším je výstava krajinnej fotograe v košickej čajovni Čavango.
Projekt Volovské vznikol v rámci
Sokratovho inštitútu.
Ľubomír Slovinský
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OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
Jarné obdobie je už tradične spojené
so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov. Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia.
Sú nenahraditeľným zdrojom energie
a zároveň chránia pôdu, vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším
krajinám Európy. Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý negatívne
ovplyvňuje všetky funkcie lesa sú lesné požiare, ktorých environmentálne
škody sú nevyčísliteľné. Lesné požiare tradične vznikajú najmä v jarnom
období a sú zapríčinené hlavne nedbalosťou, neopatrnosťou a podceňovaním požiarneho nebezpečenstva
pri používaní otvoreného ohňa.
V roku 2018 došlo v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, t. j. v okresoch Spišská
Nová Ves a Gelnica, celkovo k jedenástim lesným požiarom s priamou
škodou vo výške 42 320 €, avšak
uchránené hodnoty boli vo výške 200
300 €. Z vykonanej analýzy vyplýva,
že najväčšími príčinami požiarov v
roku 2018 boli tak ako aj v predošlých rokoch predovšetkým manipulácia s otvoreným ohňom (8 požiarov)
a zakladanie ohňov v prírode (3 požiare). Ďalším ukazovateľom je štatistika požiarov podľa mesiacov, v ktorých vznikli. Počas uplynulého roka
2018 vzniklo najviac požiarov v mesiacoch apríl (4 požiare) a máj (4 požiare). Jeden požiar vznikol v mesiaci
jún a jeden v mesiaci október.

Občanov opätovne upozorňujeme:
- že vlastníci, správcovia a užívatelia
nehnuteľností majú povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie
jeho šírenia, prípadne na vykonanie
iných záchranných prác.
- že každý je povinný v súvislosti so
zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to
možné, alebo vykonať nevyhnutné
opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, zistený požiar ohlásiť bez zbytočného odkladu na najbližšej ohlasovni
požiarov v obci prípadne u správcu
lesa alebo na linke tiesňového volania 112, 150, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc v súvislosti so
zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa
zásahu, veliteľa hasičskej jednotky
alebo obce.
- na dodržiavanie vyznačených zákazov alebo príkazov týkajúcich sa
ochrany pred požiarmi.
- na zvýšený dohľad nad maloletými
deťmi, ktorých hry by mohli mať za
následok vznik požiaru.
- že Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi v prípade zistenia porušenia
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších
predpisov bude postupovať v zmysle
§ 61, podľa ktorého môže byť občanovi udelená pokuta za priestupok

na úseku ochrany pred požiarmi až
do výšky 331 €.
Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo
obnoviteľným schopnostiam môže
trvalo využívať. Je iba na nás, aby les,
ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, symbolom životodarnej energie,
miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných
požiarov je veľmi intenzívne a ich
likvidácia je častokrát vzhľadom na
neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá
na čas a náročná na sily a prostriedky. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov,
užívateľov lesov, hasičov a ostatných
zainteresovaných orgánov, ale musí
sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. Do budúcnosti
je potrebné dosiahnuť stav, aby pre
širokú verejnosť bolo samozrejmosťou dodržiavanie zákazu vypaľovania tráv a suchých porastov, zakladania ohňov v prírode mimo určených
miest a zákazu fajčenia a používania
otvoreného ohňa. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí uchrániť to najcennejšie bohatstvo, ktoré
ľudstvo má – lesy.
mjr. Mgr. Dominik Ďorko
OR HaZZ Spišská Nová Ves

Týmto sa obraciame so žiadosťou na
všetkých občanov o dodržiavanie nasledovných povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
- Je zakázané akékoľvek vypaľovanie
porastov bylín, kríkov a stromov.
- Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
- Je zakázané fajčiť alebo používať
otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
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GYMNÁZIUM GELNICA – SPÁJAME A POMÁHAME
Nikto nežije sám a nemal by žiť len pre
seba. Vždy sme súčasťou určitého spoločenstva, či už máme na mysli rodinu, školský či pracovný kolektív, profesijné, náboženské alebo záujmové
skupiny. Je prirodzené, že vstupujeme
do rozmanitých vzťahov a vzájomne
sa ovplyvňujeme.
Spolupráca v rôznych oblastiach života je v súčasnom svete nespochybniteľnou nutnosťou a správnou voľbou. A spolupráca, ktorá prináša
prospech všetkým zúčastneným stranám, je vždy vítaná.
Naša škola – Gymnázium Gelnica –
je predovšetkým výchovno-vzdelávacou inštitúciou a plní všetky úlohy,
ktoré vyplývajú z jej postavenia v spoločnosti.
Nechceme však byť len miestom, kde
študenti získavajú informácie, rozširujú si vedomosti a zdokonaľujú svoje
zručnosti potrebné pre ich ďalší život
a zamestnanie.
Záleží nám aj na budovaní vzťahov s
obyvateľmi Gelnice, a preto sa snažíme zapájať sa do života mesta, nadväzovať kontakty s miestnymi komunitami a pomáhať v rámci našich možností. Chceme šíriť dobré meno gelnického gymnázia nielen úspechmi
našich študentov v oblasti vzdelávania a v súťažiach, ale aj aktivitami, ktoré prekročia brány našej školy.
Vedenie školy a celý pedagogický kolektív v tomto smere motivujú študentov a podporujú akcie, ktorých spoločným menovateľom je zbližovanie,
ústretovosť, podpora, solidarita, pomoc, dobročinnosť.
Najlepšiu možnosť na realizáciu týchto cieľov poskytujú predmety náboženská výchova a etická výchova. Vyučujúce týchto predmetov navrhli takto zamerané aktivity zakomponovať
do tematických plánov a v prvom polroku školského roku 2018/2019 sa
im niektoré z nich podarilo úspešne
absolvovať.
Spolupráca so Slovenskou katolíckou charitou
V tomto smere sa angažujú najmä študenti II.A. Rozhodli sa pomáhať pri aktivitách gelnickej charity a v septembri sa zapojili do zbierky šatstva, hračiek a školských pomôcok pre deti z
chudobných rodín. Zároveň sme využili minuloročnú mimoriadnu úrodu
jabĺk v našej školskej záhrade a opakovane časťou z nej zásobili zamestnancov a klientov charity. Vďačnosť
obdarovaných inšpirovala žiakov k
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ďalšej spolupráci.
Skvelou príležitosťou na prehĺbenie
vzájomných kontaktov bol október –
Mesiac úcty k starším.
26.októbra 2018 žiaci II.A navštívili
klientov katolíckej charity, čím chceli
vyjadriť, že si vážia staršiu generáciu,
ich život a prácu. Okrem malých darčekov v podobe ručne zhotovených
pohľadníc pre nich pripravili krátky
kultúrny program. Pre našich žiakov
to bol veľmi dojímavý zážitok a poskytol im možnosť prehodnotiť svoje
životné priority.
V mesiaci november sa konala charitatívna zbierka spoločnosti Tesco. Naši druháci v spolupráci s pracovníčkou SKCH v Gelnici zbierali potraviny
a drogériový tovar od štedrých zákazníkov v supermarkete Tesco počas
dvoch dní – 22.a 23.11. Navyše aj sami prispeli svojimi darmi pre ľudí v
núdzi a sociálne slabším rodinám.
December, obdobie, kedy si pripomíname štedrosť Mikuláša a krásu Vianoc, inšpirovali našich žiakov k ďalším aktivitám. Šiesteho decembra potešili seniorov zo SKCH umeleckým
slovom, hudbou, spevom, malými darčekmi a šatstvom, ktoré zabezpečili
zamestnanci a študenti našej školy.
Všetkým patrí obrovské poďakovanie
za ich snahu, ochotu a štedrosť.
Spolupráca s materskými školami
Aj keď istá spolupráca s materskými
školami existovala už v minulých rokoch, plánujeme tieto kontakty rozšíriť a využiť invenciu študentov, ktorých tieto aktivity zaujali a prichádzajú s vlastnými zaujímavými nápadmi.
V predvianočnom období strávili deti
z MŠ na Hlavnej ulici v Gelnici dve popoludnia so študentmi I.A a II.A, ktorí
pre nich pripravili pútavé aktivity. V
nich si deti mohli precvičiť svoje umelecké aj pohybové schopnosti, zapojiť
sa do súťaží, podieľať sa na výrobe vianočných ozdôb, vymaľovať obrázky
či sledovať kúzla.
Škôlkari predviedli svojim starším
kamarátom kultúrny program k Vianociam, ktorý s nimi nacvičili panie
učiteľky.
Tieto stretnutia boli veľmi milé a
spontánne a keďže naše snaženie sa
stretlo s priaznivou odozvou a aj samotní študenti ich hodnotia pozitívne, máme v úmysle v nasledujúcich
mesiacoch školského roku v podobných akciách pokračovať.
Verejné zbierky a dobročinnosť
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa Gymná-

zium Gelnica každoročne angažuje,
sú verejné zbierky a dobročinné akcie
na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, ktorým osud nebol priaznivo naklonený. Študenti sa iniciatívne zapájajú do akcií, ako sú Deň narcisov, Biela pastelka, Belasý motýľ, Červené
stužky, ktoré po organizačnej stránke
zabezpečuje koordinátorka protidrogových aktivít.
Vždy nás poteší, keď sa školou vyslaní študenti vracajú s nemalými nančnými príspevkami od miestnych
občanov aj od ľudí z okolitých obcí a
sú nadšení ich ústretovosťou a
štedrosťou a zároveň bohatší o pozitívnu skúsenosť, že pomohli správnej
veci.
Byť vnímavý a prejaviť súcit s ľuďmi,
ktorí sa ocitli v ťažkej situácii by malo
byť samozrejmosťou. Realita však často býva iná. Preto nás veľmi teší, s
akým zanietením sa žiaci a zamestnanci gymnázia zapojili do zbierania
vrchnákov z PET iaš pre hendikepovaného chlapca z nášho regiónu a vytrvali v nej niekoľko rokov.
Pre deti z Detského domova boli zorganizované zbierky šatstva a hračiek
a návštevu nášho Mikuláša sprevádzala nefalšovaná radosť a nadšenie
prítomných.
Ako učitelia pracujeme s mladou generáciou a snažíme sa ju formovať.
Máme pred sebou jasný cieľ - viesť našich žiakov k tomu, aby pri rozmanitých príležitostiach rozširovali existujúce kontakty, aby budovali a prehlbovali priateľské vzťahy s ľuďmi rôznych vekových skupín, s rôznymi komunitami, aby vedeli prejaviť súcit a
spolupatričnosť, vyjadriť podporu,
ponúknuť pomocnú ruku.
Je lepšie urobiť jeden, aj keď malý
dobrý skutok, ako o ňom mnohokrát
len rozprávať. Poznáme to všetci –
dobro sa násobí, vyvoláva ďalšie dobré skutky, ktorými môžeme potláčať
zlo, ľahostajnosť, neochotu či sebectvo, také typické pre súčasnosť.
Chceme žiakom dať možnosť, aby sami zažili, aké úžasné je niekomu pomôcť. Napríklad tým, že venujeme svoj
čas, svoju pozornosť či nancie. Nie
preto, že musíme, ale že sami chceme.
Text: Mgr. Zoja Záhornacká
A na záver ešte dva citáty :
„Šťastie je dar, ktorý si môže dovoliť
rozdávať každý z nás.“ (PamBrown)
„Najlepší spôsob, ako potešiť sám seba , je potešiť niekoho iného.“ (MarkTwain)

ročník XXVIII.

2019

G E L N I ČAN

císlo 1

FAŠIANGOVÉ HODY POZNAČILO POČASIE
V sobotu, 23. februára, sa na futbalovom štadióne uskutočnil už štvrtý ročník Fašiangových hodov. Tí, ktorí tam
zavítali, si mohli vybrať z pestrej ponuky rôznych jedál či vychutnať si vystúpenie folklórnych skupín. Mrazivé
a veterné počasie tentoraz však spôsobilo, že ľudí prišlo menej než po iné
roky.
Samotné podujatie začalo o jedenástej predpoludním. V stánkoch ponúkala reštaurácia Zlatý orol výber rôznych pochúťok. Už tradične bol najväčší záujem o ovarovú polievku, grajzupu. Viacerí prišli s konvičkami a kupovali si ju aj domov. Hlad mohli
návštevníci zahnať aj držkovou polievkou, huspeninou, jaternicami, strapačkami, grilovanými klobásami či
lokšami, ktoré ponúkali s mäsom ale
aj na sladko. Tí, ktorým chutí sladké, si
však mohli vybrať aj z ponuky koláčov, ktoré napiekli členky Klubu dôchodcov v Mária Hute.
Po jednej popoludní prišiel na rad aj

kultúrny program. Folklórna skupina
Sašina z Jakloviec prezentovala klasické fašiangové zvyky – pochovávanie basy. Detský folklórny súbor Srdiečko, ktorý pôsobí pri Materskej

škole na Hlavnej ulici, sa predstavil
piesňami viažucimi sa k tomuto obdobiu roka. Súťaže v jedení klobás a grajzupy sa pre nízky záujem tentoraz neuskutočnili.

DETI ZO ŠKOLSKÉHO KLUBU SA STRETLI S PRIMÁTOROM
Už tradične sa na začiatku kalendárneho roka stretávajú deti zo školského klubu s primátorom na mestskom
úrade. A inak tomu nebolo ani tento
rok.
Presne v deň polročného vysvedčenia
čakalo klubákov toto milé stretnutie.
Prechádzať chodbami mestského úradu v sprievode pána primátora,
navštíviť jeho kanceláriu, či dokonca
sedieť na jeho mieste v priestoroch,
kde sa stretávajú a zasadajú mestskí
poslanci je určite zaujímavým a výnimočným zážitkom.
Po príchode na mestský úrad viedli
naše kroky priamo do kancelárie pána primátora, kde nás všetkých s
úsmevom privítal.
Porozprávali sme sa o našom meste,
Gelnickom okrese a dokonca aj o našom kraji. Niektoré poznatky sme si
obnovili a rozšírili, ale naučili sme sa
aj niečo nové. Neskôr sme sa presunuli do zasadacej miestnosti. Dozvedeli sme sa tam, ako to vyzerá na mestskom zastupiteľstve, kde je miesto primátora, zástupcu primátora, kde sedia poslanci, veliteľ Mestskej polície,
zapisovateľka, právnik, skrutátori.

ročník XXVIII.

Na záver sme navštívili sobášnu sieň.
Vyskúšali sme si, ako taký svadobný
obrad na úrade prebieha. Rolu ženícha a nevesty a aj ich svedkov deti hravo zvládli. V tejto miestnosti prebieha
aj uvítanie do života tých najmenších,
preto je tu i pekná drevená kolíska.

'

\

Návšteva na mestskom úrade zbehla
veľmi rýchlo. Cítili sme sa dobre vďaka láskavému prijatiu pána primátora
ako aj iných pracovníkov úradu. Deti
za polročné vysvedčenia tak dostali
odmenu v podobe pekného zážitku.

•
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KAMÉLIE MAJÚ ZA SEBOU ŠESŤ ÚSPEŠNÝCH ROKOV

Country tanečná skupina Kamélie píše svoju históriu od októbra 2012.
Vznikla z iniciatívy pani Alžbety Fričovej, ktorá oslovila seniorky, či by
mali záujme o takúto činnosť. Členky
vznikajúcej skupiny privolali svoje
kamarátky a známe. Záujmový útvar
začal pracovať pri Centre voľného času v Gelnici ako Country klub. Choreografkou sa stala pani Mária Kavuli-

čová, pracovníčka Centra. Všetky sme
uvažovali nad pomenovaním, dohodli
sme sa na názve Kamélie. Pani Mária
Kovalská sa postarala o symbol skupiny – kvietky kamélie. Odvtedy zdobia naše oblečenia.
Kamélie za šesť rokov účinkovania
majú za sebou množstvo hodín nácvikov a vystúpení: v Hnileckej doline od
Uhornej cez Smolník, Smolnícku Hu-

tu, Nálepkovo až po Margecany, ďalej
vo Vojkovciach, Krompachoch, Lipanoch či Kežmarku. Vystupovali na festivaloch v Žiline, Detve, Banskej Bystrici, v Gelnici, v Rabči na Orave. Kamélie tancovali aj v Bratislave v programe pre československú televíziu
Šláger. Predstavili sa aj v televízii Senzi či v košickom štúdiu RTVS, v programe Teleregína.
Do Gelnici trikrát priniesli ocenenie
Laureát z celoslovenskej súťaže Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Srdce ako dar, ktoré sa koná v Michalovciach. Činnosť tanečnej skupiny odmenil v lete 2018 na Gelnickom
jarmoku primátor Dušan Tomaško,
ktorý zoskupeniu odovzdal Cenu
mestu.
Toto sú Kamélie a nikto iný. V súčasnosti je nás jedenásť. Kamélie zostávajú Kaméliami so všetkými svojimi
úspechmi, ktoré sú zdokumentované
aj krásnymi fotograami v kronike.
Ocenenie pána primátora nás zaväzuje a motivuje do ďalšej činnosti.
Za Kamélie: Mgr. Mária Sokolová

VÁŽENÍ OBČANIA,
ponúkame Vám službu - SMS-info, ktorú zabezpečuje rma eGovSystems s.r.o. Bratislava. Prostredníctvom nej
môžete prijímať dôležité správy a oznamy od svojej samosprávy cez SMS alebo email, podľa vlastného výberu.
Služba je bezplatná. Službu si môžete sprístupniť na web stránke mesta www.gelnica.sk v sekcii
„Mestský rozhlas“, alebo na Oddelení kultúry, športu a voľného času v budove Baníckeho múzea.

STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU
A MAJTE INFORMÁCIE Z MESTA VŽDY PO RUKE
Cez mobilnú aplikáciu máte dôležité oznamy, informácie o aktivitách,
podujatiach v meste vždy po ruke.
Výnimočná aplikácia, ktorá spája oﬁciálne informácie samosprávy
s informáciami a dianím v 66 mestách na Slovensku!
Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po zverejnení.
Nastavená notiﬁkácia vás upozorní na aktuálne informácie
bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta.
Mobilná aplikácia Virtualne je dostupná pre operačné systémy iOS a Android (od verzie 4.4).
Mobilná aplikácia Virtualne nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľovi.
Spôsob inštalácie aplikácie nájdete na www.gelnica.sk
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NA HOKEJOVOM TURNAJI SA PREDSTAVIL AJ VÍŤAZ STANLEY CUPU
Druhá marcová sobota sa niesla v znamení hokeja. Na Zimnom štadióne
Petra Bindasa zápasilo o Pohár primátora sedem mužstiev. Za tím Gelnica mesto nastúpil aj bývalý hokejový
reprezentant a víťaz Stanley cupu Jiří
Bicek. Rodák z Košíc ho v drese New
Yersey Devils vybojoval v sezóne
2002/2003. Po Stanovi Nikitovi bol v
tom čase druhým Slovákom, ktorý túto najcennejšiu klubovú trofej získal.
Zároveň bol prvým, ktorý ju mohol priniesť ukázať na Slovensko. Svojou
účasťou turnaj poctil aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.
Dopoludnia sa odohrali zápasy v
dvoch skupinách, z ktorých vyšli seminalisti turnaja. V červenej skupine si
zmerali sily Gelnica Penguins, Biele
Beštie a Color Autoteam Poprad. Pri
rovnosti bodov, rozhodlo o postupe
posledných dvoch menovaných tímov skóre. Z modrej skupiny postúpili mužstvá Gelnica mesto a Gelnica
Hviezdy, tretí skončili HC Predators a
posledná bola Rožňava. V seminále
si mužstvo Gelnica mesto poradilo s
Bielymi Beštiami a Gelnica Hviezdy
zdolali Color Autoteam, Popradčania
potom v zápase o tretie miesto podľahli Bielym Beštiám.

Finále bolo najprv v jasnej réžii tímu
Gelnica mesto. Hviezdy však dokázali
trojgólové manko v poslednej minúte
zápasu vyrovnať a o víťazovi tak napokon rozhodovali samostatné nájazdy.
V tých boli úspešnejší reprezentanti
mesta a odniesli si víťaznú trofej.
Pri slávnostnom vyhodnotení sa
účastníkom turnaja prihovoril aj prezident SZĽH Martin Kohút. Práve vďaka dotácii od zväzu sme mohli dokončiť modernizáciu zimné štadióna.

„Teší ma, že som tu našiel pekne zrekonštruované zázemie, šatne, sociálne zariadenia, že pribudli aj tribúny.
Dúfam, že sa hokej v Gelnici bude naďalej rozvíjať a na tomto ľade vyrastú
nasledovníci reprezentantov, gelnických rodákov Michala Sersena či
Pavla Skalického,“ povedal. Spolu s
primátorom Dušanom Tomaškom a
jeho zástupcom Ladislavom Grossom
potom odovzdal ceny pre víťazné mužstvá a najlepších hráčov.

GYMNÁZIUM, SNP 1, GELNICA
aj v školskom roku 2019/2020 otvára pre žiakov 5. ročníka ZŠ

osemročné štúdium.
Gymnázium
Gelnica

Prihláste vaše dieťa k nám! Šancu máte len teraz.
Prihlášky potvrdené detským lekárom prijíma Gymnázium Gelnica
v I. kole do 20. apríla 2019 (v II. kole do 12. júna 2019)
Bližšie informácie na gymgl.edupage.org alebo na 0910/873025
ročník XXVIII.
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POZÝVAME VÁS DO ZRENOVOVANEJ
MESTSKEJ KNIŽNICE V GELNICI.

Staňte sa našimi čitateľmi
a vyberte si z približne dvadsaťtisíc titulov, ktoré máme v ponuke.
Otváracie hodiny v Mestskej knižnici:
Pondelok: 9:00 hod. – 17:00 hod.
Utorok: 10:00 hod. – 18:00 hod.
Streda: 10:00 hod. – 18:00 hod.
Štvrtok: 10:00 hod. – 18:00 hod.
Piatok: 9:00 hod. – 17:00 hod.

G E L N I ČAN

Sadzba členského v Mestskej knižnici:
Predškoláci – 1 €/ rok
Deti a študenti do 18 rokov – 2 €/ rok
Dôchodcovia – 2 €/ rok
Dospelí – 4 €/ rok
Platnosť: od 1. mája 2019
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