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MESTO GELNICA
za spolupráce obcí hnileckého regiónu

na kultúrno - spoločenské podujatie

14.9.2006
o 16.00 hod.
pred Baníckym múzeom
v Gelnici

Program:
- oživenie baníckych tradícii
- tradičný banícky pochod
- banícka zábava

Oslavy SNP
26.08.2006 sa na Kojšovskej holi konali už tradične oslavy SNP. Osláv sa zúčastnili
zástupcovia mesta Gelnica, ktoré bolo organizátorom v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov, politickou stranou SMER a KSS. Okrem spomínaných účastníkov s úctou
spomínali aj občania Jakloviec,
Kojšova, Mníšku nad Hnilcom a
Gelnice. Nechýbali ani partizánske piesne v podaní ľudového
súboru "Červená chustečka" z
Jakloviec a na polianke sa pre
všetkých účastníkov podával
pravý poľovnícky guláš.
28.08.2006 sa pred Baníc-

kym múzeom v Gelnici konala
pietna spomienka s kladením
vencov za účasti zástupcov
mesta, politických strán a
skromného počtu občanov
mesta. Úctu SNP prišiel vzdať aj
Klub dôchodcov z Maria Huty,
ktorý zaspieval partizánske
piesne.
Spomienka na SNP je
chvíľa, keď vzdávame úctu
všetkým účastníkom SNP, ktorí
nechali svoje životy na bojiskách alebo sa dnešných dní nedožili. Naša hlboká úcta a srdečné poďakovanie patrí aj
všetkým žijúcim účastníkom
tohto povstania.

Detský čin roka 2006:
Deti pomáhajú dobru rásť
Počas letných prázdnin
prečítala expertná skupina projektu Detský čin roka tisíce listov
detí s dobrými skutkami, aby vybrala nominácie pre detskú
porotu. Za každým listom sa
skrýva jedinečný ľudský príbeh,
odvaha, nezištná pomoc, odriekanie a priateľstvo. Konať dobro
nie je vždy ľahké, ani samozrejmé. Je to však jediná cesta, ako
podporiť ľudskosť v nás.
Na výzvu, aby deti napísali
o svojich dobrých skutkoch, zareagovalo 8395 detí a kolektívov. Do užšieho výberu sa dostalo aj sedem listov detí z Gelnice. V nasledujúcich číslach
vám ich budeme postupne uverejňovať.

Pomoc prírode
Bývam v rodinnom dome
neďaleko lesa. Keď som sa
minulého roku cez prázdniny
hral v našej záhrade, začul som
z neďalekých kríkov mraučanie.
Najprv som tomu nevenoval
veľkú pozornosť, ale keď to
neprestávalo, šiel som sa pozrieť za plot. V kríkoch bolo malé
mačiatko. Neviem, ako sa tam
dostalo, ale nemohlo vyliezť
von. Kríky boli pichľavé, ale podarilo sa mi ho odtiaľ dostať.
Mačiatko som doniesol domov.
Mamka mu dala mliečko a po-

vedala, že keby som ho nebol
zachránil, určite by bolo do rána
zahynulo. O mačiatko som sa
potom staral väčšinou ja. Bolo
od malička veľmi prítulné, každý
z rodiny ho mal rád. Dali sme mu
meno Maznáčik. Nikomu zo susedov mačiatko nechýbalo, tak
sme si ho nechali. Teraz je z neho veľký kocúrisko. Som rád, že
som ho zachránil.
Martin Jenča
Gelnica

Pomoc prírode
Naša trieda sa každý rok
zapája do zberu papiera. V minulom roku sme ho nazbierali
veľmi veľa. Prvenstvo nám však
uniklo, lebo sa do súťaže nezapojili všetci žiaci z triedy, a to
bola podmienka. Tento rok zbierame papier skoro všetci. Už
vieme, že zberom starého nepotrebného papiera ušetríme
veľa živých stromov. Už druhý
rok prebieha na našej škole aj
druhá súťaž, zber viečok z jogurtov a iných mliečnych výrobkov SABI. Aj do tejto súťaže
sme sa zapojili a nazbierali spolu 3117 kusov viečok. Sme hrdí,
že sme pomohli prírode.
II. D trieda
ZŠ Grundschule Gelnica

Poďakovanie
Chceme vyjadriť úprimné poďakovanie a uznanie kolektívu detského oddelenia nemocnice v Gelnici, primárke
MUDr. J. Dubovskej, MUDr. I. Furielovej, ostatným lekárom, sestrám a personálu za milý a láskavý prístup a za
poskytnutie odbornej starostlivosti pri chorobe nášho
syna.
S úctou rodina Kaľavská

