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Regionálne hlasy na európskom koncerte
Začiatkom októbra 2006
bol na Gymnáziu v Gelnici
spustený školský projekt Regionálne hlasy na európskom
koncerte. Začala sa tak spolupráca v oblasti hudby medzi
troma školami: Obchodnými
školami v Offenburgu (Nemecko), Technickým kolégiom v
Newcastle (Anglicko) a Gymnáziom v Gelnici.
Cieľom tohto neobvyklého projektu je predstaviť postupne na všetkých troch spomenutých školách formou
koncertu regionálnu (ľudovú i
modernú) hudbu a vytvoriť informačné bilboardy. Tak budú
mať gelnickí študenti možnosť
nielen počuť, ale i "vidieť", čím
sa vyznačuje hudba v meste a
okolí Offenburgu a Newcastle
a naopak, oboznámia svojich
rovesníkov v týchto zahraničných mestách s osobitosťami

našej hudobnej kultúry.
Spoločný program si študenti nacvičia pod vedením
Anny Sürbeck a Ully Phillips
Hech z Offenburgu, Conrada
Smitha a Drucilly Hutchinson z
Newcastle, ktorí v dňoch 6.11.
októbra navštívili Gelnicu a
urobili tak prvý krok vzájomnej
spolupráce s gelnickými kolegyňami, Danou Molnárovou a
Annou Piskovou.
V najbližšom čase napíšu
školy žiadosť o schválenie projektu na jednotlivé národné
agentúry a ak budú tieto projekty prijaté, spolupráca sa
môže začať.
Dúfame, že táto aktivita
našim študentom otvorí cestu
k spoznávaniu nových krajín a
nových priateľov.
Mgr. L. Hvizdošová,
Gymnázium Gelnica

Z listov občanov
Práca či modlitba
Čo je pre nás dôležitejšie
a ako ich máme zosúladiť?
Koľko času venujeme práci?
Zostane nám čas na modlitbu? Nie je to jednoduché.
Každodenné povinnosti nám
zaberajú mnoho času a navyše sa musíme postarať o rodinu. Nie každému sa to však
darí. Musíme si nájsť čas na
modlitbu, aj Matka Božia nás k
tomu vyzýva: "Modlite sa, len
tak budete mať pokoj vo svojom srdci, ktorý vám dá Boh v
modlitbe. Len v modlitbe budete blízko mňa a môjho syna,
spoznáte, aký krátky je tento
život. Vo vašom srdci zavládne radosť a modlitba potečie
ako rieka. Vo vašich slovách
bude len chvála Bohu za to, ž

e Vás stvoril a túžba po svätosti sa Vám stane skutočnosťou".
Teda, ak sa budeme pridržiavať výzvy Matky Božej,
dosiahneme večný život a ak
predstúpime pred Ježiša Krista, ten zotrie každú slzu z našich očí a budeme chváliť a
oslavovať Boha Gloria in excelsisdeo, čo v preklade znamená sláva Bohu na výsostiach. Sila modlitby je veľká,
len v nej musíme vytrvať a
niesť svoj každodenný kríž,
kríž utrpenia, ale aj spásy. To je
cieľom kresťana, ktorý sa nebojí ani tých najväčších prekážok, lebo čím viac budeme
trpieť, tým máme väčšiu nádej,
že budeme spasení.
František Kovalík

OZNAM

Po historických stopách

Organizačné pokyny k Zimnej údržbe komunikácií (ZKÚ)
na území mesta Gelnica pre PO a FO

Organizovanie historicko-literárnych exkurzií má na
gelnickom gymnáziu už niekoľkoročnú históriu. Ani tento
školský rok nie je výnimkou.
Začiatkom októbra sme so
študentmi 1. ročníka a kvinty
navštívili Kežmarok.
Toto kedysi slobodné kráľovské mesto začalo písať svoju históriu v roku 1269 (vzniklo
zlúčením osád pôvodného slovanského obyvateľstva a osady nemeckých kolonistov) a
zohrávalo významnú úlohu v
dejinách Slovenska.
Návštevu sme začali prehliadkou kežmarského lýcea.
Dozvedeli sme sa mnohé fakty
o histórii školy. Bolo zaujímavé
pohybovať sa po miestach,
kde kedysi študovali a pôsobili
literáti, jazykovedci, ale aj iné
osobnosti kultúrneho a spoločenského života (P.O. Hviezdoslav, S. Chalupka, M. Kukučín a ďalší). Snáď najväčšou
zaujímavosťou pre žiakov bola
možnosť vyskúšať si karcer väzenie v malej miestnosti bez
okien, v ktorom museli vtedajší
študenti aj niekoľko hodín stáť,
a tak si odpykať trest za svoje
prehrešky.
Veľké bohatstvo "skrýva" lyceálna knižnica, ktorá je najväčšou historickou knižnicou v
strednej Európe a obsahuje
150.000 zväzkov kníh.

Údržbu a čistenie účelových komunikácií vykonávajú
príslušné fyzické a právnické
osoby.
Organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj súkromní
vlastníci nehnuteľného majetku,
užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov sú povinní
v zmysle VZNM č.1 zabezpečiť
čistenie chodníkov hraničiacich
s nehnuteľnosťou.
V častiach mesta (ul. Krížna č. d. 11-19, ul. Javorová, ul.
Žakarovská č. d. 8,10,12,14, ul.
Medená č. d. 1,4 - 9,14, ul. Ban-

Naše kroky potom smerovali
do neďalekých kostolov. Drevený evanjelický kostol nás
doslova očaril svojím krásnym
interiérom. Zaujímavosťou je
to, že bol postavený bez jediného klinca, zvonov a veže.
Povesť hovorí, že pri jeho stavbe pomáhali švédski námorníci. A naozaj, vnútorný priestor kostola a okrúhle okná pripomínajú loď.
Svoju zaujímavú históriu má aj
nový evanjelický kostol. Bol
zhotovený podľa plánov dovtedy nepostaveného kostola,
ktoré vytvoril jeden dánsky
staviteľ. Kostol pripomína mešitu, kresťanský kostol i synagógu.
Poslednou zastávkou bol Kežmarský hrad, ktorý začal písať
svoju históriu približne v 2. polovici 15. storočia. Okrem iného sme sa dozvedeli o panovníkoch, ktorí tu vládli, ale aj o
remeslách, ktoré mali v tomto
meste svoju tradíciu.
Veríme, že každý účastník si v tento deň rozšíril obzor
svojich vedomostí. Ak k tomuto faktu prirátame krásne
jesenné počasie a malebný
výhľad na Tatry, zážitok bol
dokonalý.
Mgr. K. Blahovská
Gymnázium Gelnica

ská č. d. 9,11,20) bude zvoz
TKO počas zimnej sezóny
2006-07 zabezpečovaný firmou
Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves,
prostredníctvom Technických
služieb mesta Gelnica. Zber
bude realizovaný z najbližšie
prístupného miesta pre nákladné motorové vozidlo. Žiadame
preto občanov uvedených ulíc o
umiestnenie TKO na najbližšie
prístupnej ploche k ich obydliu.
Mestský úrad Gelnica,
oddelenie VOŽPaSP
Technické služby mesta
Gelnica

Poďakovanie
Rodičovské združenie a kolektív zamestnancov Materskej
školy Hlavná 117 v Gelnici ďakujú všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% zo svojej dane pre deti z našej MŠ. Vďaka vám sa deti
hrajú vo vymaľovanej triede a na novom koberci. Dúfame, že
takáto vzájomná pomoc bude prinášať deťom radosť v príjemnom a estetickom prostredí.
Rodičovské združenie a kolektív zamestnancov MŠ

