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Máj v kultúre
10. máj 2006, popoludnie,
do obradnej siene na Mestskom
úrade v Gelnici postupne prichádzajú ľudia, ktorých na prvý
pohľad nič nespája, sú rôzneho
veku a majú aj rozdielne povolania. Ale niečo majú predsa
všetci spoločné: dobré srdce a
ochotu nezištne pomáhať iným.
Sú to darcovia krvi, ktorí aj napriek tomu, že nemajú lekárske
vzdelanie, denne zachránia životy a zdravie mnohým ľuďom.
Slovenský červený kríž v
spolupráci so ZPOZ pri MsZ v
Gelnici v tento deň udelili spolu
14 Jánskeho plakiet za
dobrovoľné darcovstvo krvi.
Bronzovú plaketu získali Michal
Ďorď, Richard Pivovarník, Rastislav Lipták a Ing. Ľudovít Kujnisch. Strieborná plaketa bola
udelená Františkovi Kandrovi,
Jánovi Papcúnovi, Jánovi Kleinovi, Antonovi Benkovi a Emilovi Majláthovi. Ocenení zlatou
plaketou boli Ján Hradiský, Miroslav Ambroz, Matej Medvec,
Peter Kráľ a Ján Nalevanko.
Žijeme zložitý čas a ani si
neuvedomujeme, ako letia dni a
roky. Preto sme aj my pripravili
pekné chvíle pre našich darcov
a aspoň takýmto spôsobom
sme chceli poďakovať za to, čo
robia pre zdravie a záchranu
ľudí. Chceme im vyjadriť obdiv,
úctu a vďaku za humánne konanie.

Foto - odovzdávanie Jánskeho plakiet

Druhá májová nedeľa už
neodmysliteľne patrí našim drahým mamám, ktoré oslavujú
svoj sviatok Deň matiek. Nebolo tomu inak ani tento rok. V
priestoroch Penziónu Zámoček
sme pre naše mamičky pripravili
malé prekvapenie v podobe
koncertu sólistu opera SND
Mgr. Ivana Ožváta. Aj napriek
uplakanému počasiu vyčaril
svojimi nestarnúcimi pesničkami dobrú náladu všetkým prítomným. Darček v podobe ľudových pesničiek a riekaniek
pripravili svojim mamičkám a

babičkám aj deti z MŠ Hlavná a
hudobná skupina ZUŠ pod vedením Jozefa Grančaja. V závere programu sa predstavil Klub
dôchodcov z Mária Huty, ktorý
spolu s deťmi z detského domova taktiež prispel k príjemnej
atmosfére slávnostného popoludnia. Mamičky si mohli pochutnať na chutných závinoch a
voňavej káve či čaji. Po skončení programu dostala každá z
nich kvetinu. Všetky mamičky
odchádzali s úsmevom na tvári
a so slovami vďaky na perách.
K príjemnej pohode prispeli sponzorskými príspevkami
Pekáreň Gelnica, Ing. Struk a
kvetinárstvo Nezábudka, Gelnica. Ďakujeme.

Foto - sólista opery SND Mgr. I. Ožvát

Foto - ľudový súbor - MŠ Hlavná 117

O tom, že aj Gelničania sa
vedia zabávať, sme sa presvedčili 15. mája 2006 na verejnom
nahrávaní rozhlasovej humoristickej relácie SUPERŠOPA. Zárukou kvalitnej zábavy boli známi košickí herci Jozef a Kveta
Stražanovci, Ivan Krúpa, Jitka
Krišková a jedinečný Ander z
Košíc. Humorné scénky, množstvo vtipov a Anderove zážitky s
Dežom a jeho manželkou Eržou
rozosmiali celé publikum a hodina a pol v takejto spoločnosti
dala zabrať určite každej bránici. O hudobnú časť programu
sa postarali speváci kabaretu
Pánska jazda. Po skončení nahrávania sa však Ander akosi
nevedel s publikom rozlúčiť, a
tak pridával jeden vtip za druhým.
V tento večer sa spojilo príjemné s užitočným a celý výťažok zo vstupného bol venovaný detskému oddeleniu NsP v
Gelnici. Symbolický šek v hodnote 6.200 Sk odovzdala primátorka mesta Anna Nemčíko-

vá spolu so zástupcom organizácie Humanita pre život JUDr.
Janíkovom a redaktorom rádia
Regina Jánom Petríkom riaditeľovi NsP v Gelnici Ing. Jurajovi
Paulinskému.
Ďakujeme všetkým, ktorí
nemyslia iba na seba.

Foto - odovzdávanie fin. daru detskému
oddeleniu NsP v Gelnici

Nádejní detskí speváci mali aj tento rok možnosť zúčastniť
sa castingu do súťaže NAJ
STAR, ktorú organizuje MsÚ
Gelnica, oddelenie kultúry v
spolupráci s umeleckou agentúrou GONG Košice. Svoj talent
prišlo predstaviť 30 detí z celej
Hnileckej doliny. Do mestského
kola sa prespievalo desať detí Lea Mária Medvedzová, Jana
Fottová, Marek Zákutný, Martina Pivovarniková, Oľga Jablonovská, Diana Schützová, Barbara Hritzová, Zuzana Gregová, Veronika Mitríková a Marek
Kandra.
Súťaž sa rozrástla do
naozaj veľkých rozmerov. Nie je
len celoslovenská súťaž, ale aj
medzinárodná. Pod názvom
"Children ´s Eurostar" bude prebiehať na území štátov patriacich do karpatského Euroregiónu: Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Slovensko.
Speváci z Východného Slovenska majú teda možnosť súťažiť
nielen o postup do finále "Najstar", ale aj o postup do medzinárodného finále "Children´s
Eurostar".

Otázky občanov
Pýtame sa za občanov sídliska. kto dal súhlas na neodborný výrub
stromov a kríkov na Záhradnej 7 a 9? Bol k tomu
súhlas majiteľa pozemku
alebo sa rozhodlo spoza
stola na úrade?
Ďakujeme
Odpoveď pracovníkov odd.
Výstavby, ochrany životného
prostredia a stavebného poriadku vo veci výrubu drevín
a krovín na ul. Záhradná 7a
9.
Zástupkyňa spoločenstva
Záhradná 7 navštívila tunajší
úrad so žiadosťou o vyčistenie brehu za obytným blokom orientačné číslo 7. Vzhľadom na to, že výrub drevín
a krovitých porastov nebol
možný z dôvodu vegetačného obdobia, bolo po konzultácii skonštatované, že breh
je možné vyčistiť v rozsahu,
ktorý nepodlieha povoľovacej činnosti v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny v
rámci akcie ,,Za krajšie mesto". Nebola však reč o výrube
drevín a krovín v takom rozsahu, ktorý by podliehal povoleniu.
Čo sa týka spoločenstva Záhradná 9, k vyčisteniu
resp. výrubu došlo bez vedomia tunajšieho úradu. V prípadoch nelegálneho výrubu
koná príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, Obvodný
úrad životného prostredia
Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica.
MsÚ Gelnica

Ander z Košíc a J. Stražan

