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Zhodnotenie volebného programu 2003 - 2006

Centrum voľného času

(pokračovanie zo str. 6)

Súčasťou života mesta patrí aj
spolupráca s partnerskými mestami. V roku 2003 som pri návšteve v holandskom partnerskom
meste Gennep opätovne podpísala zmluvu na obnovenie vzťahov
s týmto mestom a zároveň bola
podpísaná zmluva o spolupráci s
nemocnicou v Boxmeeri. Následne na to v roku 2004 holandská
nadácia GESP, taktiež na základe
spolupráce s občianskym združením GEOZ, priviezla veľkým kamiónom materiálnu pomoc v podobe hračiek, detského oblečenia,
posteľného prádla a prikrývok pre
sociálne odkázaných občanov
mesta. Časť z tohto daru bola venovaná detskému oddeleniu gelnickej nemocnice. Okrem materiálnej pomoci venovala nadácia
GESP aj peňažný dar vo výške
2.300 EUR, ktorý bol použitý na
zakúpenie potrebných prístrojov
pre detské oddelenie gelnickej nemocnice. V decembri 2005 nadácia GESP poskytla Gelnici opäť
materiálnu pomoc pre nemocnicu,
a síce monitory k špeciálnym prístrojom, prenosný detský inkubátor a zariadenie do kuchyne. V
tomto prípade ide o použité prístroje z holandskej nemocnice v
Boxmeeri. Naďalej pokračuje spo-

lupráca s partnerskými mestami
Horní Suchá (Česká republika),
Rudnik nad Sanem (Poľsko). V júli
2006 som navštívila francúzskych
priateľov z mesta Le Pradet. Toto
kúpeľné mesto sa nachádza na juhu Francúzska na pobreží Stredozemného mora. S počtom obyvateľov 11.500 a bohatou baníckou a kúpeľnou históriou je vyhľadávaným strediskom cestovného
ruchu. Výsledkom tejto návštevy
bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi oboma partnerskými
mestami.

4. Tanečná horúčka
16.11.2006

Milí Gelničania,

5. Stolný tenis SŠ
20.-23.11.2006

milujeme svoje kráľovské mesto,
máme k nemu úprimný vzťah.
Snahou nás všetkých je vytvoriť
z Gelnice domov, na ktorý budeme
hrdí a s láskou sa budeme do
nášho mestečka vracať.
Chcem poďakovať všetkým
tým, ktorí mi pomáhali a stáli pri
mne počas 42 mesiacov môjho
pôsobenia vo funkcii primátorky
Mesta Gelnica. Ďakujem!
Prajem Vám dobré zdravie.
Anna Nemčíková

1. Odborný seminár
Združenie telesne a mentálne postihnutých
6.11.2006
16.00 hod
CVČ
2. Streľba zo vzduchovky - okresné kolo
9.11.2006
9.00 hod.
ZŠ Margecany
3. Anketa: Ako trávim svoj voľný čas
od 6.11.2006
13.00 hod.
8.00 hod.

CVČ
SOU Prakovce

6. Streľba zo vzduchovky - krajské kolo
27.11.2006
10.00 hod.
ZŠ Gelnica
7. Zasadnutie Rady detí CVČ
29.11.2006
15.30 hod.

CVČ

Medzinárodné dni
NOVEMBER
1. 11.
2. 11.
3. 11.
8. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
10.11.
11.11.
13.11.
14.11.
16.11.
16.11.
16.11.
17.11.
17.11.
19.11.
20.11.
21.11.

Sviatok všetkých svätých
Pamiatka zosnulých
Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov
Svetový deň urbanizmu
Svetový deň slobody
Medzinárodný deň proti fašizmu aĘantisemitizmu
Svetový deň kvality
Svetový deň vedy pre mier aĘrozvoj
Deň veteránov
Medzinárodný deň nevidomých
Svetový deň diabetu
Európsky týždeň proti drogám
Medzinárodný deň tolerancie
Medzinárodný deň bez fajčenia
Deň boja za slobodu aĘdemokraciu
Medzinárodný deň študentstva
Svetový deň prevencie týrania aĘzneužívania detí
Svetový deň detí
Svetový deň televízie

DECEMBER
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
6. 12.
10.12.
10.12.
11.12.
15.12.
18.12.
18.12.
24.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.

Svetový deň AIDS
Medzinárodný deň zrušenia otroctva
Medzinárodný deň zdravotne postihnutých
Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov
Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
Deň ľudských práv
Medzinárodný deň práv zvierat
Medzinárodný deň hôr
Medzinárodný týždeň jazykov
Medzinárodný deň migrantov
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie
Štedrý deň
Svetový deň osobných práv
Prvý sviatok vianočný
Druhý sviatok vianočný
Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú
provinciu

