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Púť na Úhornú
Hoci hlavná púť do mariánskeho kostolíka nad obcou
Úhorná je 5. augusta, je vhodné si jej existenciu pripomenúť
aj v mesiaci máj, keď si veriaci
zvlášť uctievajú našu nebeskú
matku Pannu Máriu. V nadmorskej výške cca 900 m nad
morom na severnom svahu
Pačanského kopca je dlho na
jar a skoro na jeseň pokrývka
snehu. Pravdepodobne kvôli
tomu je tu hlavná púť 5.8.
spolu s najstarším rímskym
chrámom Santa Mária Magiore (snežná).
Pôvodná kaplnka je z roku
1813 a bola postavená za podpory grófa Andrássyho. Keď
sa tu okolo roku 1930 Štefan
Hirka mimoriadne uzdravil z
tuberkulózy, dal po vysvätení
za kňaza postaviť pri tomto vý-

datnom prameni vody kaplnku, do ktorej umiestnil dvojmetrovú sochu Panny Márie.
Naviac bola postavená z milodarov veriacich aj kaplnka trpiaceho Spasiteľa. Nakoniec z
vďačnosti v rokoch 1937 - 41
dal postaviť aj nový kostolík v
terajšej podobe. V tomto
nádhernom panenskom prostredí hornatého Gemera Panna Mária akoby pozdravovala
obce nášho okresu. Slúži sa tu
aj gréckokatolícka liturgia a
katolícke omše v nemeckom a
maďarskom jazyku. Pútnici
sem prichádzajú aj 1. mája a
začiatkom októbra. Miesto je
príťažlivé aj pre mládež. Na
tomto milostivom mieste je
dobrá príležitosť sa duchovne
obnoviť a pozdvihnúť svoju
myseľ k večným hodnotám.
Ing. Sabol

Veľkonočná výstava
Netradične sa tohto roku
konala výstava veľkonočných
dekorácií v priestoroch Mestskej knižnice.
Každý návštevník mohol obdivovať zaujímavé a veselé práce
detí materských škôl a základnej školy, papierové zajace, kuriatka, maľované vajíčka, korbáče, pohľadnice a mnoho iných.
Veď posúďte sami.

Pranostiky na máj
Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.
Stanislav ráňa orechy.
Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.
Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.
Pankrác, Servác, Bonifác zamrznutí svätí, Žofia (15.5) ich
potvrdí a Urban (25.5) uzavrie.
Svätá Žofia víno vypíja.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.
Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký
by mal byť celý máj.
Ak v prvý majový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej
úrody.
Na Krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov.
Máj, chleba daj!
Chladný máj pre ovocie raj.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy
senom.
Studený máj v stodole raj.
Májové blato pre hospodára zlato.
Teplý máj znamená daždivý jún.
V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej
puteri (pastierska nádoba).
Májová tráva moc úžitku dáva.
Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.

Deti materských škôl recitovali
Pri príležitosti mesiaca
kníh sa v marci konal už siedmy
ročník prehliadky v prednese
poézie a prózy detí materských
škôl okresu Gelnica. Tohtoročnej prehliadky, ktorá sa konala
22.3.2006 v Materskej škole
Hlavná 117 Gelnica, sa zúčastnilo 14 materských škôl nášho
okresu. Deti prišli nielen pekné
vyobliekané, ale aj perfektne
pripravené, o čo sa postarali
panie učiteľky jednotlivých materských škôl.
Báseň či prózu zarecitovali s

citom, moduláciou hlasu a použili aj spojenie pohybu so slovom a rekvizitami. A nám prítomným hosťom, pani učiteľkám, rodičom, starým rodičom a
všetkým, ktorí sa na nich prišli
pozrieť, pripravili príjemný estetický zážitok.
Za peknú recitáciu boli odmenené všetky deti obrázkovou knihou, diplomom a tiež sladkosťou. A dohodli sme sa, že na
budúci rok sa stretneme znova.
za klub Lv - A.M.

Výstava poľovníckych trofejí
Okresná organizácia SPZ
v Gelnici tento rok slávi 10. výročie svojho vzniku. Pri úvahách
nad vykonanou prácou sme
konštatovali, že väčšina navrhovaných opatrení smerovala k
zveľaďovaniu a ochrane poľovníckych revírov a poľovnej zveri.
Hodnotenie výsledkov našej
práce na úseku zveľaďovania,
chovu a lovu raticovej zveri sme
si pripomenuli na chovateľskej
prehliadke trofejí ulovených v
poľovnej sezónne 2005, ktorá
sa konala v Spoločenskej sá
le mesta Gelnica v dňoch 24. až
30.3.2006. Na tejto prehliadke
sme zhodnotili plán odstrelu,
správnosť odstrelu a návrh
opatrení a zlepšenie chovu a
lovu zveri. Jej návštevníci si mali
možnosť prehliadnuť 61 srnčích,
103 jeleních a 6 diviačích trofejí.
Prehliadka bola sprístupnená aj
nepoľovníckej verejnosti, ktorú
sme informovali o hlavných
smeroch činnosti poľovníkov a o
význame lovu zveri, aby verejnosť pochopila potrebnosť lovu
ako regulačnú činnosť v populácii poľovnej zveri.
Výstavu si pozrelo vyše 1000
návštevníkov Gelnického regió-

nu a okolia, zároveň pre uchádzačov o prvý poľovný lístok
Okresná organizácia SPZ usporiadala inštruktáž o spôsobe
hodnotenia trofejí.
Za obdobie rokov 1996 až 2005
sa v okrese ulovilo 1067 jeleňov,
24 jeleňov dosiahlo hodnotu
striebornej medaily a 89 bronzovú medailu. Najlepší jeleň bol
ulovený v roku 2003 v PZ Smolník a jeho strelcom bol pán Ján
Kačmár.
Srncov bolo ulovených 552, z
ktorých 2 trofeje dosiahli hodnotu striebornej medaily a 2 trofeje dosiahli bronzovú medailu.
V desaťročnom období sme v
okrese ulovili 15 trofejových
diviakov. Pri tejto príležitosti bol
vydaný katalóg s cennými informáciami, ktorý je akýmsi zrkadlom výsledkov chovateľskej
práce za uplynulé obdobie s tým
najlepším, čo sa v chove raticovej zveri v okrese dosiahlo a
splnilo očakávania mnohých
návštevníkov po odbornej, aj
spoločenskej stránke.
Dr. Michal Zákutný
Predseda OkO SPZ

