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Okno do histórie Gelnice
Úvod do cechovníctva
Pre našu súčasnú spoločnosť je príznačná snaha vyjsť čo
najviac v ústrety prirodzeným
potrebám a túžbam človeka.
Vyrábajú sa nespočetné druhy
tovarov v obrovskom množstve
a nepredstaviteľne rýchlo. Snahou je, aby všetky výrobky boli
účelné, praktické a krásne.
Veľká spotreba tovarov má svoje dôsledky. Pre krásno v súčasnosti platí zásada, že krása je v
jednoduchosti tvarov. Pozrime
sa okolo seba a ľahko sa o tejto
zásade presvedčíme.
Aké výhody má jednoduchosť predmetov, ktoré nás obklopujú, isto netreba zvlášť pripomínať. Zapáliť si stolnú lampu
a podľa potreby si prispôsobiť
smer svetla je iste jednoduchšie, ako hľadať dobré miesto na
čítanie pri petrolejke. Obliecť si
pulóver a džínsy je pohodlnejšie

i zdravšie ako si obliecť blúzku s
mnohými volánikmi, širokú krinolínu a letný klobúčik na starostlivo naondulované vlasy. Je
oveľa účelnejšie mať v hladkej
polici knihy ako v bohato vyrezávanej obrovskej vitríne porcelánové figúrky, vejáre, tepané
kovové nádobky, pletené deč
ky a podobne. A takto by sme
mohli pokračovať donekonečna.
Hoci si veľmi ceníme všetky technické výdobytky našej
doby, predsa nie sme ľahostajní
k pamiatkam z minulosti. Je ťažko vyjadriť dobrý pocit, ktorý
máme vtedy, keď sa z moderného a pohodlného sídliska ocitneme v starom meste, v úzkej
uličke medzi bohato zdobenými
domami. Oko nám nemôže nezablúdiť do výkladu so starožitnosťami. Vždy nás tam niečo
zaujme, raz sú to staré hodiny s
tepaným ciferníkom a rímskymi

Výtvarná Gelnica

OZNAM MESTA

Projekt Výtvarná Gelnica súťaž sa koná pod záštitou primátorky mesta Gelnica p. Anny
Nemčíkovej. Hlavným organizátorom projektu je Základná
umelecká škola Gelnica v zastúpení riaditeľky školy Mgr.
Jarmily Balážovej. Spoluorganizátorom projektu je Mestský
úrad Gelnica, oddelenie kultúry
v zastúpení p. Marty Bindasovej.
Cieľom projektu je vytvoriť
pre žiakov všetkých typov škôl
nášho mesta výtvarnú súťaž
pod názvom Výtvarná Gelnica,
ktorá je každý rok odlišne tematicky zameraná. V dnešnom
svete je nedostatok citovej výchovy a umenie je jedným z
prostriedkov k dosiahnutiu emotivity. Pedagógovia obosielajú
rôzne domáce a zahraničné výtvarné súťaže, získavajú rôzne

ocenenia, ale najbližšie okolie o
tom nevie. Veríme, že úrovňou
výtvarných prác presvedčíme
verejnosť o kvalite našej práce a
jej potrebe v spoločnosti. Každá
hodnotná akcia je prospešná pri
výchove mladej generácie. V
jednotlivých kategóriách budú
udelené diplomy a ceny:
Kategórie
1. kategória - Materské školy
2. kategória - ZŠ, I. stupeň
3. kategória - ZŠ, II. stupeň
4. kategória - Gymnázium
5. kategória - ZUŠ, I. stupeň
6. kategória - ZUŠ, II. stupeň
Uzávierka súťaže je 28.
apríla 2006. Výsledky budú vyhlásené 12. mája 2006 o 10.00
hod. v Základnej umeleckej
škole.
organizátori súťaže

Mesto Gelnica ponúka

do nájmu byty v novopostavenom
obytnom dome na ulici Športovej.
Jedná sa o štyri 3-izbové byty. Tri byty na prízemí
o rozlohe 79,51 m2 a jeden byt na 1. poschodí o
rozlohe 77,62 m2.
Bližšie informácie - podmienky pridelenia bytu do
nájmu, výška nájmu a výška úhrady za poskytované
služby vám podá pracovníčka MsÚ Gelnica, oddelenie Výstavby a ochrany životného prostredia a stavebného poriadku, telefónne číslo: 053/ 4814 125.

číslicami, raz je to krásne zdobený kolovrátok či pomaľovaná
truhlica, inokedy zas niekoľkoramenný svietnik. Podobne
predmety v ešte väčšom počte
nás upútajú v mnohých našich
múzeách.
Pri pohľade na tieto pamiatky si neraz kladieme otázku, kto to všetko vytvoril, aký
čas potreboval na vyhotovenie
týchto predmetov. Neraz sa
snažíme aj o odpoveď.
Domnievame sa, že tieto krásne
veci zhotovil akoby z dlhej chvíle
nadaný človek, že ich robil nekonečne dlho, a že dnes by sa
už také predmety ani nedali
vyhotoviť. Vraj na to nie je čas,
ani trpezlivosť.
Táto predstava je veľmi
mylná. Všetky remeselné výrobky minulých storočí, s ktorými sa stretávame, nevznikli
ani náhodne, ani z dlhej chvíle.
Sú dielom prostých ľudí, reme-

selníkov, ktorí mali v rukách veľký cit a zručnosť. Vytvorili úžasné množstvo krásnych úžitkových a umeleckých predmetov,
z ktorých sa zachovalo dodnes
len veľmi málo. A práve o týchto
remeselníkov nám ide. Týmto
by sme chceli vzbudiť a ešte
viac upevniť záujem o staré remeslo, poukázať na podmienky,
v akých vznikalo a v akých sa
vyvíjali, aké úskalia prekonávali
jednotlivé remeselné odvetvia.
Uvidíme, že prostredie v ktorom
žijeme dnes a predmety, ktoré
nás obklopujú, sú výsledkom
dlhého hľadania a skúseností,
že za to, čo sme dodnes dosiahli, treba nemalú zásluhu pripísať aj remeselníkom minulý
ch storočí.
Pokračovanie nabudúce: Od
domácej výroby k výrobe remeselnej
archív BM

Nová technika v gelnickej nemocnici
PRO VITAE, n. o. v Gelnici urobila v roku 2005 zreteľný
krok v modernizácii parku prístrojov pre rôzne odbory diagnostiky a neinvazívnej medicíny.
Nemocnica zakúpila pre
potreby internej ambulancie
Holter monitor, komplex záťažového rotopedu s vyhodnocovaním údajov pomocou počítača a pre ARO nový pľúcny
ventilátor. Najväčším úspechom je však zakúpenie, inštalácia a úspešná prevádzka
nového ultrazvukového prístroja (ÚSG) od svetového dodávateľa, talianskej firmy
ESAOTE. Prístroj umožňuje
veľmi široké spektrum diagnostických vyšetrení, a to od
vyšetrovaní novorodencov
(vyšetrenia hlavy, kardiovyšetrenia), rôzne odborné apliká
cie pre urológov, gynekológov,
ortopédov, cievnych chirurgov,
kardiológov, ORL, gastroenterológov a klinického onkológa.
Pre posledne menovaného
bol zakúpený aj vysoko špecializovaný nástroj na punkciu
prsníka, potrebný ku komplexnej protinádorovej prevencii.
Pacienti v gelnickej spádovej oblasti majú preto mož-

nosť využívať vyšetrenia v
oveľa väčšom rozsahu, ako tomu bolo po minulé roky a bolo
by vhodné, aby sa tieto diagnostické možnosti využívali
vo veľkej miere aj v preventíve,
čo by mali mať na pamäti aj lekári prvého kontaktu. Aj samotní pacienti majú právo dožadovať sa preventívnych prehliadok na novej prístrojovej
technike a v prípade požiadaviek na odborné vyšetrenia im
v gelnickej nemocnici a jej ambulanciách poskytnú takú úroveň a rozsah lekárskych vyšetrení a konzultácií, aby nemuseli cestovať do krajského
mesta.
V nemocnici sa zvýšil aj
počet laparoskopických operácií na chirurgickom a gynekologickom oddelení, čím sa
výrazne znížila doba práceneschopnosti pacientov, ktorí
tak môžu skôr nastúpiť do
pracovného procesu, využijúc
väčší komfort po operácii a
nezanedbateľné je aj estetické
hľadisko s priaznivým dôsledkom na tele pacienta.
Ing. Viera Dujakovičová
predseda správnej rady
PRO VITAE n. o. Gelnica

