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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO
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STIK Y

Začíname sériu leteckých fotografií obce!

Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.
Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud.
Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.
Pred Servácom leta niet, po Serváci niet mrazu.
Svätá Žofia stromy rozvíja.
Dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo.
Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši.
Májové blato - pre hospodára zlato.
Na svätého Norberta ide zima do čerta.
Medardova kvapka 40 dní kvapká.
Ak prší na Barnabáše, urodí sa veľa kaše.
Keď na Víta prší, bude pršať 7 dní.
Na svätého Víta hlava ešte nespí, ale zadku už svitá.
Na svätého Jána ( Krstiteľa ) otvára sa k letu brána.
Svätý Ivan býva plačlivý pán.
Ladislav huby sial, Peter a Pavol ich pozbieral.

KOŇOKROS

POŽIAR NA DOLNOM KLOPORTE
Spokojný a kľudný sobotný spánok 9. apríla 2005 prerušil
hlučný praskot a pukot horiaceho dreva a plechu. Z doposiaľ nezistených
príčin sa vznietila strecha neobývaného rodinného domu Dolného
Kloportu v katastri našej obce. Rýchlym zásahom Hasičského zboru z
Gelnice, Prakoviec a samozrejme domáceho dobrovoľného zboru sa
podarilo požiar lokalizovať. Akcia trvala takmer 4 hodiny a len vďaka
rýchlemu zásahu hasičov sa tento požiar nerozšíril na obývané rodinné
domy v blízkosti horiaceho domu.
Za tento čin patrí všetkým členom hasičského zboru srdečná
vďaka a poďakovanie obyvateľom tejto štvrte za rýchly a účinný zásah,
ktorý zabránil ďalším materiálnym škodám na rodinných domoch v
blízkosti požiaru.
Do ďalšej ich nebezpečnej a obetavej práce prajú obyvatelia
Kloportu veľa zdravia a úspechov v ich neľahkej práci.
Srdečná vďaka!
Za vďačných obyvateľov - Gejza Plachetka

3. ROČNÍK MNÍŠANSKÉHO FURMANSKÉHO DŇA
Už tradíciou sa stáva tohtoročný 3. ročník Mníšanského
furmanského dňa - KOŇOKROSU, ktorý sa uskutoční 14. mája 2005.
Táto zaujímavá súťaž ťažných koní za svoj vznik vďačí
hlavne Jaroslavovi Ollerovi - iniciátorovi a hlavnému organizátorovi
súťaže kočišov i ostatným nadšencom a samozrejme mnohým
sponzorom.
Srdečne Vás pozývame na toto jedinečné podujatie a
veríme, že nás počasie nesklame a prídete v hojnom počte
povzbudzovať koníkov a ich kočišov.

TURISTICKÝ VÝSTUP

ZLATÝ STÔL, 1322m n.m.

Obecné zastupiteľstvo naplánovalo aj tento rok už tradičný
turistický výstup na deň 2. júla 2005.
Tento rok to bude výstup na najvyšší vrch Volovských vrchov
Zlatý stôl, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1322m n.m..
Srdečne pozývame všetkých milovníkov našej prekrásnej
prírody.

Deň matiek

8.máj

8.máj

Vám krásnym matkám

Ak je žena krásna, nemá dôvod na pýchu, rovnako ako tá,
ktorej do krásy všeličo chýba, nemá dôvod na smútok.
Veď skutočná krása ženy sa ukrýva hlboko v jej vnútri
a na prvý pohľad je len ťažko viditeľná.

DETSKÝ KÚTIK
DOPLŇOVAČKY

4.

ČO VŽDY VEČER ODPREVADÍ DETI DO SPÁNKU?
KEĎ IM OCKO PREČÍTA PEKNÚ ............................................

14.

10. 11.

KRÍŽOVKA
9.

PRIATELIA BOLI A NIE HOCIJAKÍ. KTO?
PREDSA DLHÝ, ŠIROKÝ A .....................................................
SILNÝ BOL, HOC VIDIEŤ HO BOLO ŤAŽKO.
CHLAPEC MALÝ AKO HRÁŠOK S MENOM JANKO ............
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1.

3.

5.

6.

7.

12. 13.

8.

HÁDANKY
KTO SA NEHNE CELÝ RÔČIK OD DOMČEKA ANI KRÔČIK?
KÁMLIS

DEDKO KÚPIL ANČI ZVIERATKO, ČO MRAUČÍ.
AKČAM

JE SŤA PES A NIE JE PES, BOJÍ SA HO CELÝ LES.
KLV

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE
Pre všetkých, ktorí sa nechávajú unášať do sveta rozprávok,
obľubujú divadelné predstavenia a zvlášť detské vystúpenia, práve pre
tých bol určený 9. ročník krajskej súťažnej prehliadky dramatickej
tvorivosti : detské divadelné Košice, ktoré sa uskutočnili 15. a 16. apríla
v priestoroch CVČ Domino v Košiciach.
V priebehu dvoch dní vystúpilo spolu dvanásť súťažných
kolektívov, víťazi okresných a regionálnych prehliadok. Námetom
prezentovaných divadelných predstavení boli upravené predlohy
ľudových rozprávok. Studňou inšpirácií bola i slovenská klasika,
svetová tvorba, či dokonca autorská tvorba s vlastnou hudbou.
Zaujímavosťou bol hosťujúci súbor z Poľska - Teatrzyk
Miniatura, ktorý vystúpil s činohrou Prawo jazdy ( Vodičský preukaz ).
Tento rok na súťaži nechýbal náš detský divadelný súbor pri
ZŠ, ktorý sa predstavil činohrou na motívy detskej ľudovej rozprávky
DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA, v úprave a réžii A.
Pavlíkovej. Je to v poradí druhá divadelná hra s ktorou sa náš súbor
prezentoval širokej verejnosti. Hra je určená hlavne pre deti
predškolského a mladšieho školského veku, ale vďaka svojej hlavnej
myšlienke, ktorá pojednáva ,, o dobrých, ktorých sa vždy veľa zmestí “,
má čo povedať aj dnešnému dospelému divákovi.
Prezentáciou divadielka na krajskej súťaži sa môžu
pochváliť: Zdenka Kluknavská, Michaela Witkovská, Silvia
Kujnischová, Klaudia Theiszová, Petra Hužvárová, ktorá bola
vyhlásená za najlepšiu herečku súboru a jediný chlapec v
súbore Tomáš Kluknavský.
Dúfajme, že to nebol náš posledný úspech a že do nášho
súboru pribudne veľa nových, aj chlapčenských hercov.
Andrea Pavlíková

1. Meniny 7.5.
2. Piaty mesiac v roku
3. Ročné obdobie
4. Dôležitá súčasť ovocia a zeleniny
5. Prvá žena
6. Nočný vták
7. Meniny 27.5.

8. Dopravný prostriedok
9. Prvý prst na ruke
10. Chrám
11. Meniny 12.5.
12. Tretí deň v týždni
13. Píšeme tým na tabuľu
14. Slovenské veľhory

PÁR PREKLEPOV:
* Sýty hladnému navarí.
* Pes ktorý šteká, nebreše.
* Slepý ako hluchý dvere.
* JednoUchá Mária.
* Prírodná minerálna vodka.
* Prsom sa neukazuje.
* Babka k babce, už sa chlasce.
* Zobral plecia na ramená.
* Bez práce nie sú doláče.
* Lež, máš krátke nohy.
* MC Erik & Dibarbora.
* Fridex - Mistek.
* E-mail Horváth mladší.
* Umoriť znamená utopiť sa v mori
* Všade doma, dobre najlepšie.
* Nie je všetko zlato čo vyští
* Kto druhému jamu kope, asi u neho brigáduje.
* Tak dlho do hory volal až vybehol horár a dal mu po papuli.
* Neoznačený cestovný lístok je neplodný.
* Kto sa smeje naposledy, ten má dlhé vedenie!
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Dobrovoľný hasičský zbor v
Mníšku nad Hnilcom Vás srdečne pozýva v
sobotu 14. mája 2005 o 19,00 hod. na
Floriánsku zábavu do spoločenskej sály
Obecného úradu.
Vstupné je 300,-Sk na osobu a v
cene je zahrnuté aj konzumné. K dobrej
nálade prispeje hudobná skupina z
Margecian a ľudový rozprávač
JOŽKOJOŽKA z Kysaku.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
u veliteľa hasičov p. Tótha č. tel.: 489 63 30,
u vedúcej Obecnej reštaurácie p.
Jaďuďovej č. tel.:489 62 35, alebo u pani
Rusnákovej č. tel.: 489 61 84.

MARGECANY - ČERVENÁ SKALA

JOŽKOJOŽKA

ÁHRADKÁR
V máji pripomíname:

70 ROKOV PREVÁDZKY ŽELEZNIČNEJ TRATE
Dňa 26.júla 1936 bola daná do verejnej prevádzky
železničná trať z Margecian do Červenej Skaly za účasti ministra
železníc Rudolfa Bechyně, významných politikov, zástupcov úradov a
širokej verejnosti. Projekt trate vypracoval Ing. Jozef Dvořák z Prahy.
Trať bola konštruovaná na 80 km/h.
Výstavba trate cez našu obec prebiehala v rokoch 1933 1936 v náväznosti na úzkorozchodnú trať Mníšek nad Hnilcom Gelnica. Verejná doprava na tejto časti zrekonštruovanej a
novodobudovanej trate bola zahájená 22. 12. 1935. Trať z
Mníška do Nálepkova ( Vondrišel ) bola dokončená v júli 1936.
Táto trať patrila do III. Stavebného oddielu, úseku č. 9 od
stanice Mníšek nad Hnilcom po stanicu Švedlár v celkovej dĺžke 8 300m
ako aj železničná vlečka pre pílu na Hrabliach.
Na tomto úseku trate sú vystavané 3 mosty, Mníšek Dürenzeifen, na Hrabliach pri starej papierni a pred Švedlárom.
Samostatným stavbyvedúcim bol Ing. Ladislav Blúmenschein,
technický radca a Ing.Vilhelm Müller vrchný technický komisár.
Vodovod pre napájanie rušňov vodou previedol podnikateľ
A.Kunz z Hraníc na Morave. Stavbu stanice Mníšek, zastávku Hrable a
stanicu vo Švedlári, ako aj ostatné stavebné práce na úseku č. 9
previedla a riadila firma Čermák, Pokora a Skala z Místku - Mor.
Ostrava. Celková dĺžka trate z Margecian do Červenej Skaly je 93 km.
Má 28 staníc a zastávok, vedie cez 9 tunelov, 6 viaduktov a 281
mostných objektov všetkých druhov. Za najtechnickejšie a najkrajšie
dielo na celej trati sa považuje tunel Kornela Stodolu a viadukt pri
zastávke Telgárt - Penzión, viadukt cez Chomošku a tunel Kronský.
Výstavba trate poskytla obživu mnohým našim
obyvateľom a mala a má obrovský národohospodársky význam. Okrem
prepravy osôb slúži na prepravu rôzneho tovaru, ale hlavne na
prepravu dreva, guľatiny a reziva. Touto traťou premáva rýchlik z Košíc
do Bratislavy a späť.
Trať prechádza prekrásnou prírodnou scenériou s výhľadom
na Hnileckú priehradu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Kráľovú hoľu a na
krásu Slovenského Rudohoria.

Začiatkom mája vysievame fazuľu, šalát, kôpor a môžeme aj
ďalšie redkvičky, aby sme ich mali čerstvé.
Vysievame uhorky, ale s priesadami počkáme do
zamrznutých. Sadenice uhoriek by nemali mať viac, než 4 pravé listy,
inak sa zle prijímajú. Uhorky by sa na ten istý záhon mali vysádzať až po
3 rokoch.
Po zamrznutých vysádzame ďalšie teplomilné zeleniny paradajky, papriky, tekvicu, zeler.
Hneď po odkvitnutí zastrihneme kríky kvitnúce skoro na jar,
aby im narástol dostatok nových výhonkov pre bohaté kvitnutie v
budúcom roku.
Prihrnieme pôdu paradajkám, uhorkám, fazuli, hrachu a
kapuste. Upevňuje sa zakorenenie a podporuje vytvorenie prídavných,
zo stonky pučiacich koreňov. Mrkva a zemiaky potrebujú prihrnutie, aby
sa podzemné časti nezazelenali.
NASTIELANIE:
Nastielanie alebo mulčovanie voľnej plochy pôdy organickými
materiálmi, ako je napr. pokosená tráva, popadané listy ( len zdravé ),
slama, kôra, má mnoho predností: nástielka potláča rozrastenie buriny,
udržiava pôdu vlhkú a postupne sa premieňa na humus. Zakrytá pôda
sa cez deň prehrieva a v noci vyžaruje teplo späť do ovzdušia nad
zemou. To môže ochrániť pred nočnými mrazíkmi kvety ovocných
stromov. Má to aj svoje nevýhody, pretože nástielka podporuje
množenie slimákov.

V júni pripomíname:
Prvýkrát striháme živé ploty z listnatých drevín ( druhýkrát
striháme v auguste ).
Kolíkovým paradajkám vyväzujeme hlavné výhony a tie
výhony, ktoré vyrastajú z pazúch listov vyštipujeme. Paradajky
zalievame ku koreňom. Miesto pestovania každoročne meníme kvôli
ochoreniam.
Zvädnuté kvety ruží odstraňujeme s dvoma najbližšími
listami. U mnohokvetých odrežeme celý okolík nad prvým listom pod
ním.
Odkvitnuté trvalky zbavíme čo najskôr zvädnutých kvetov.
Donútime ich tak k opätovnému kvitnutiu. Zrežeme ich 10 cm nad
zemou a prihnojíme.
Izbovým kvetom doprajeme pobyt na čerstvom vzduchu a
pokiaľ sa dá, vytvoríme im podmienky, ktoré majú v prírode.

NEZABUDNITE,
ŽE V JESENI BUDE ZNOVU SÚŤAŽ

O NAJLEPŠIEHO PESTOVATEĽA OVOCIA A ZELENINY

Ruža
NEDOVOLENÉ

ČIERNE SKLÁDKY ODPADU

Znovu upozorňujeme občanov na ZÁKAZ SYPANIA
Je hanbou pre občanov našej krásnej obce, keď ju
špatia také skládky odpadu ako sú na motokrose, Kapustniciach
alebo pri starom Tanzplatzi.
Odpad z obce je oficiálne odvážaný každý nepárny
týždeň v pondelok.
Ak je pre niekoho problém v tom, že nemá potrebnú
konvu na odpad, môže si ju na Obecnom úrade zakúpiť so zľavou
za 700,-Sk, alebo aj na splátky.

SMETÍ !!!

PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje na
úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou formou
jednorázovej paušálnej platby.
O poskytnutie príspevku môže požiadať uchádzač o zamestnanie, ktorú
pred podaním žiadosti o príspevok absolvoval prípravu na začatie
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
Typy príspevkov:
1. Príspevok uchádzačovi o zamestnanie na vykonávanie alebo
prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.
2. Príspevok uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím na
vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.
Občan so zdravotným postihnutím na účely zákona o zamestnanosti je:
- občan uznaný za invalidného občana podľa zákona 461/2003 Z.z. o
sociálnom poistení
- občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20%,
ale najviac 40% podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
Žiadosti sa predkladajú v súlade so Schémou pomoci DE MINIMIS - schéma
na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej činnosti a vzdelávania
samostatne zárobkovo činných osôb schválená Úradom pre štátnu pomoc.
Výška príspevku:
Uchádzačovi o zamestanie: 54 837,-Sk.
Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie: 75 928,-Sk.
Uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím: 105 465,-Sk +
dodatočné náklady do výšky: 210 912,-Sk.
Príspevok na dodatočné preukázané náklady sa môže poskytnúť na
náklady súvisiace s prevádzkovaním SZČO so zdravotným potihnutím
( napr. úprava priestorov z dôvodu bezbariérového prístupu, vybavenie a
inštalácia strojov, zariadení a prac. pomôcok v chránenej dielni alebo
pracovisku ).
Na základe zákona sa pomoc nevzťahuje na: odvetvia dopravy,
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a vodohospodárstva,
oceliarsky, automobilový, lodiarenský, uhoľný
priemysel, priemysel
syntetických vlákien a činnosti súvisiace s vývozom.
Príjemca pomoci môže nenávratný príspevok použiť len na účel, na ktorý mu
bol príspevok poskytnutý. Neoprávnene použitý príspevok je príjemca
povinný vrátiť poskytovateľovi - Ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny.
Plnenie úloh poskytovateľa realizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
územne príslušný pre uchádzača o zamestnanie podľa miesta trvalého
bydliska alebo výkonu SZČ, na ktorej začatie sa pomoc poskytuje. Doba
prevádzkovania SZČ je najmenej dva roky. Občan, ktorý prestane
prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov môže byť do evidencie
uchádzačov o zamestnanie zaradený najskôr odo dňa nasledujúceho po
uplynutí dvoch rokov od začatia SZČ.

Ak ste sa rozhodli začať podnikať, postupujte nasledovne:
1. Informujte zamestnanca sprostredkovateľských služieb o svojom zámere
a požiadajte o tlačivo s osnovou podnikateľského plánu a žiadosť o
absolvovanie prípravy na začatie podnikania.
2. Vypracujte podnikateľský plán a spolu s vyplnenou žiadosťou o
absolvovanie prípravy na začatie podnikania doručte na Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, ul. Odborárov 53 na oddelenie
aktívnej politiky trhu práce.
3. Čakajte na oznámenie termínu na prekonzultovanie podnikateľského
plánu a absolvovanie prípravy na podnikanie.
4. V prípade dostatočne vypracovaného podnikateľského plánu a úspešne
absolvovanej prípravy Vám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne
tlačivo žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a jeho
zamestnanec s Vami dohodne ďalší postup v súvislosti s podpísaním
dohody o poskytnutí finančného príspevku.
5. V prípade, že konzultácia podnikateľského plánu a test prípravy na
podnikanie dopadli neúspešne, je nutné doplniť si z Vašej strany znalosti z
oblasti podnikania formou rekvalifikácie, ktorú Vám zabezpečí ÚPSVR.
6. Po získaní osvedčenia a absolvovaní prípravy na začatie podnikania
doručte na odd. Aktívnej politiky trhu práce kompletne vyplnenú žiadosť o
poskytnutie príspevku spolu s kópiou oprávnenia na začatie podnikania a s
dotazníkom Európskeho sociálneho fondu.
Termín začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti musí nasledovať po termíne podpísania dohody o
poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi uchádzačom o zamestnanie a
úradom PSVR.
Za úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Sp.N.Vsi, detašované
pracovisko Gelnica spracovala Ing. Lukáčová Mária
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH PONÚKA

REKREAČNO - INTEGRAČNÉ POBYTY
V cene je ubytovanie, celodenná strava,
TURČIANSKE TEPLICE
3x procedúry, ďalšia možnosť
16.5. - 21.5.2005 - 2 600,-Sk
dokúpenia procedúr v hoteli

ZLATÁ IDKA pri Košiciach
6.6. - 10.6.2005 - 2 680,-Sk

V cene je ubytovanie, celodenná strava,
vstupná lekárska prehliadka,
procedúry podľa doporučenia lekára

V cene je ubytovanie, celodenná strava,
NIMNICA - kúpele
2x bazén,
16.5. - 21.5.2005 - 2 500,-Sk
možnosť dokúpenia procedúr

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Ing. Kobicha,
p. Alici Trebunovej a u p. Hlaváčovej.

V júni sa pravidelne
vracia do stredu pozornosti ruža,
ktorá práve teraz otvára svoje
prvé kvety. Skoro všetky
záhradné ruže sú naočkované
na podpníku divej ruže. Z nej
obvykle vyrastajú divé výhonky,
ktoré rozpoznávame podľa
svetlej zelene listov a lístkov,
ktoré majú iný tvar. Často sú
zložené zo siedmych až
deviatich lístkov, zatiaľ čo listy
šľachtených ruží ich majú len 5,
nanajvýš 7. Tieto bočné výhonky
by sme mali odstraňovať.

FUTBALsúťažný
II. ročník
TRIEDA
DOSPELÍ
2004/2005
Jarná časť sa našim futbalistom nevydarila:
- v 12. kole dňa 27.3.2005 prehrali v Richnave 3:0
- v 13. kole 3.4.2005 prehrali doma s Matejovcami nad Hornádom 1:3
- v 14. kole 10.4.2005 prehrali v Bystranoch 3:1
- v 15. kole 17.4.2005 remizovali doma s Iliašovcami 1:1
- v 16. kole 1.5.2005 vyhrali v Kaľave 2:4
Do konca II. triedy majstrovstva SOZF ešte ostáva 7 kôl.
1. SPIŠSKÝ HRUŠOV
2. SPARTAK BYSTRANY
3. MATEJOVCE NAD HORNÁDOM
4. RICHNAVA
5. HNILČÍK
6. SMOLNÍK
7. ŠVEDLÁR
8. SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
9. MNÍŠEK NAD HNILCOM
10. ILIAŠOVCE
11. PORÁČ
12. KAĽAVA
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16
16
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16
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58:5
44:18
33:23
40:17
33:32
43:35
34:32
33:41
35:39
20:44
22:48
20:81
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20
20
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14
12
5

Termínový kalendár zostávajúcich kôl:
17. kolo - 8.5. 2005 o 16,30 h. Mníšek nad Hnilcom - Smolník
18. kolo - 15.5.2005 o 16,30 h. Spiš. Hrušov - Mníšek nad Hnilcom
19. kolo - 22.5.2005 o 17,00 h. Hnilčík - Mníšek nad Hnilcom
20. kolo - 29.5. 2005 o 14,00 h. Mníšek nad Hnilcom - Poráč
21. kolo - 5.6. 2005 o 14,00 h. Spiš. Tomášovce - Mníšek nad Hnilcom
22. kolo - 12.6.2005 o 17,00 h. Mníšek nad Hnilcom - Švedlár

ŠPORT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Každý rok sa žiaci našej ZŠ zúčastňujú mnohých športových
podujatí i v školskom roku 2004/2005 to nie je inak. Tento školský rok
naši žiaci presvedčili, že dokážu súťažiť a bojovať i s veľkými mestskými
školami a dokonca i víťaziť. Napríklad naše dievčatá 9. ročníka
( Zdenka Kluknavská, Janka Vitkovská, Danka Štecová, Lenka
Pohlyová, Blanka Žigová, Marienka Švedová, Daniela Hirschová - 8.
ročník ) už druhý rok obhájili víťazstvo v okresnom kole vo volejbale
dievčat a zabezpečili si postup na krajské majstrovstvá vo volejbale
dievčat v Spišskej Novej Vsi. Tejto krajskej súťaže sa zúčastnilo 10
družstiev z Košického kraja a naše dievčatá ukázali, že i napriek tomu,
že sú z malej vidieckej školy porazili vo svojej skupine vo veľmi ťažkom
boji dievčatá z košických škôl a Rožňavy a zabezpečili si postup do
semifinále, kde sa stretli so ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi, ZŠ
Kežmarská Košice a ZŠ Moldava nad Bodvou.Po veľmi dramatických
zápasoch sme tak ako minulý rok skončili na peknom IV. mieste v
Košickom kraji.
Ale naši žiaci sa samozrejme zúčastňujú i ďalších športových
súťaží, ako je okresné kolo v nohejbale žiakov - 4. miesto, volejbal
chlapci okr. kolo - 4. miesto, penaltový festival - Štefan Turčanik obsadil
6. miesto v okrese Gelnica, v plávaní 4x50 m voľným spôsobom
družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto, v cezpoľnom behu družstvo
dievčat obsadilo 5. miesto, v street hockey - 5. miesto, v streľbe - 4.
miesto, ale zúčastnili sme sa aj súťaží i vo vybíjanej, stolnom tenise i v
basketbale.
Ing. Anna Löfflerová

INZERCIA

* Predám pozemky vhodné na výstavbu rodinného domu v
peknej lokalite blízko rieky Hnilec, informácie podá Obecný úrad, tel.: 479 91
12, 489 61 13.
* Predáme rozobratú kachľovú pec. Záujemca získa bližšie
informácie na Obecnom úrade, tel.: 479 91 12, 489 61 13.
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