ročník II., číslo 4., júl, august 2005

NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO

VSE nám vrátili 162 000,- Sk
Po rekonštrukcii verejného osvetlenia sa usporilo 162 000,Sk, Elektrárne ich poukázali na náš účet. Z toho vyplýva, že táto
rekonštrukcia bola pre našu obec efektívna.

DETSKÝ JUNIÁLES
Dňa 25.6.2005 sa na miestnom futbalovom ihrisku konal
detský juniáles.
Združenie rodičov a priateľov školy v spolupráci
s Obecným úradom a Základnou školou pripravili
pre deti v krásnom počasí množstvo
súťaží. Tí najúspešnejší si odniesli
domov pekné ceny.
O zábavu sa staral DJ Walter Cehuľa.

FINÁLE SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
Deň ako každý iný, lenže pre 1.A triedu našej Základnej školy
to nebol obyčajný deň. Naša žiačka LEA MÁRIA MEDVEDZOVÁ
vystupovala v amfiteátri v Gelnici v speváckej súťaži ,, NAJ-STAR”.
Celá trieda ju išla povzbudzovať. Vyhrala 3. miesto. Srdečne
sme jej zablahoželali peknou lízatkovou kyticou. Ku gratulácii sa
pripojil i starosta našej obce Ing. Ľudovít Kujnisch.
Nech sa jej v speve i naďalej darí!
Magdaléna Cölderová
triedna učiteľka
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Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.
Svätý Prokop seje huby.
Dážď na Margitu neosoží senu.
Margita sype muchy za humná.
Zaplače li Margita, bude dažďov do sýta.
Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.
Ak je teplý Jakub - studené sú Vianoce.
Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime.
Ak je pred Annou pekne, je po Anne škaredo.
Svätá Anna . Chladno z rána.
Chladný júl celé leto ochladí.

August

Horúčosť
na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu.
Ak je na Vavrinca slnce, budú plné hrnce.
Ak na Vavrinca prší, bude mnoho myší.
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
Aký je Bartolomej, taká celá jeseň.
Ak je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína.
Aký august posledný deň, taká by mala byť celá jeseň.
Aký august spočiatku, taký bude až do konca.
Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.
V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.

DETSKÝ KÚTIK
ZASMEJETE SA?

DOPLŇOVAČKA

- Janko, čím by si chcel byť, keď vyrastieš?
- Policajtom.
- A ty Jožko?
- Zlodejom, aby sme sa mohli hrať?

Stretnete ho v dopravnom prostriedku ....

- Peter, vymenuj mi tri zvieratká, ktoré žijú v Afrike!
- Dve ťavy a jeden lev.

1.
2.
3.
4.

- Kto sa v jeseni ukladá na zimný spánok, Ferko?
Spytuje sa pani učiteľka.
- ,, prosím zmrzlinári” odpovedá Ferko.

5.

- Ďurko, povedz množné číslo od slova decko!
- Dvojčence, prosím.

7.

NEPOSLUŠNÉ PÍSMENKÁ

6.

8.
9.

Podarí sa ti správne poukladať tieto neposlušné písmenká?
10.
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1. Prikrývka na stôl
2. Sladké jedlo z ryže
3. Pracovník na stavbe
4. Malý lesný mužíček
5. Patriace Ivovi

6. Miesto, kde je človek doma
7. Morské dravce
8. Deň v týždni
9. Plody stromov
10. Predseda súdu

RYBIČKY
Dokážeš zrátať všetky rybky v tomto kŕdli?
Vymaľuj si každú inak.

VIII. ROČNÍK OKRESNEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY
,, DIEŤA JE AKO STUDŇA,
HLBOKO NAČRIEŠ A ONA
TI PONÚKNE HLT ČISTEJ
PRIEZRAČNEJ VODY”
Dňa 17.6.2005 sa deti z MŠ v Mníšku nad Hnilcom zúčastnili
na VIII. ročníku Okresnej športovej olympiády detí materských škôl v
Gelnici. Na tejto Olympiáde súťažili v atletických disciplínach: - beh na
40m - hod kriketovou loptičkou - skok do diaľky z miesta.
Našu MŠ reprezentovali tieto deti: v behu na 40m Adamko
Jašminský a Klárika Grossová, v hode kriketovou loptičkou Vladko
Dorko a Desanka Viežbová, v skoku do diaľky Mirko Augustín a
Jesika Šlachtičová.
Spomedzi všetkých detí v okrese Gelnica získali Vladko
Dorko v hode kriketovou loptičkou 2. miesto, strieborná medaila a
Vladko Augustín v skoku do diaľky 3. miesto, bronzová madaila.
Celkovo naša MŠ v súťaži družstiev obhájila 3. miesto a získali sme
pohár za toto umiestnenie.
Deti sa z akcie veľmi tešili. Bola to pre nich radostná udalosť,
že sa na takomto významnom podujatí mohli zúčastniť.
Učiteľky MŠ

O OBYVATEĽSTVE MNÍŠKA NAD HNILCOM
V knihe Mníšek nad Hnilcom, od p. G. Zavatzkého sa
spomína, že následkom moru v roku 1739 zahynulo veľa ľudí a vytratilo
sa viacero mien.
Po II. svetovej vojne, po 22.1.1945, kedy začal odsun
nemeckého obyvateľstva, ďalej úmrtím ako aj presťahovaním sa do
iných miest a obcí sa z Mníška vytratilo mnoho mien. Pripomeňme si
niektoré:
ABRAMOVSKÝ, ABSOLÓN, ASCHENBRIER, ANTL, BAKOŠ,
BALASCH, BELLER, BLAŠKO, BOJDA, BUCHALA, ČAČKO,
ČERVEŇÁK, DANIELIS, DÁNYI, DORKO, DREISIG, DRAJNA,
DUDY, ÉGER, EHLERS, EIBEN, FARKAŠOVSKÝ, FESTETICS,
FILOMELA, FÁBRY, FINGER, FLACHTBART, FORGATSCH, FRITZ,
GÁBNER, GÁBOR, GABRIK, GAJDOSCH, GANZ, GEDULDIG,
GELLERT, GLESK, GRATZER, GROSSMANN, GRÚBER, GÚRA,
GUŽÁK, HLUCHÁŇ, HUŇADY, IVANČO, JAKUBČÁK, JALTSCH,
JÄGER, KAKALEJČÍK, KALAS, KAVETSCHANKY, KLEIN,
KLEKNER, KLOBOUTSCHEK, KOCSIS, KOLESÁR, KIRÁL,
KORNEL, KORDISCH, KOSMANN, KOZMÁŠ, KRAVAČEK,
KREISEL, KRIEGER, KRISCHOVENSKY, KROSNER, KUŠNÍR,
KÜFFER, LENDVAY, LINKESCH, LERCH, LESCH, LOYER,
LORMANN, MARCINEK, MATUSCH, MATYKO, MEHLFÖRBER,
MERVA, MINÁČ, MOLEK, MOLNÁR, MURGÁČ, MURŇÁK,
OLEJNÍK, ORLOVSKÝ, OSKORYP, PANAŠKO, PETROVSKÝ,
POLS, POTOCKÝ, PRETÓRY, PUTANKO, RADECKÝ, REPKA,
RICHWEIS, RINKE, RUŽBACKÝ, SALZAR, SAND, SILVESTER,
SCHEMNITZER, SCHOLTZ, SCHÖNWIWSNER, SCHÜTZ,
SCHWARTZ, SLABÝ, SPITZSCHUCH, STOTZ, SZÚTOR, ŠPINER,
TIBURÁK, TOLACI, TROJAN, TURČAN, ULITSCHNIK, UŽÁK,
VALENTÍN, VARGA, WÁGNER, WARSCHA, WEAG, WEISHAP,
WIETORIS, WILHELM, ZIPSER, ZÖLLNER, ZNAK, ŽIŠKA, ANTAŠ,
CVANCIGER, DANKO, HORVÁT, HREŠKO a ďalší.
Podľa zhodnotenia súčasného stavu obyvateľstva Mníška
možno, že po niekoľkých rokoch pribudnú ďalšie mená a niektoré sa
vytratia.
Rudolf Trebuna

OD JANUÁRA DO JÚNA 2005 SA V NAŠEJ OBCI NARODILI
Filip Žiga, Emil Plachetka, Nikola Šaršaňová,
Natália Plachetková, Nora Šarišková,
Michaela Danková, Matej Slovik,
Berta Žigová, Milan Žiga, Ivana Foltinová

OD JANUÁRA DO JÚNA 2005 V NAŠEJ OBCI ZOMRELI
Klotilda Balogová, Štefan Čarnoky, Marián Šveda
Amália Kujnischová, Richard Lang, Hedviga Kluknavská,
Alfréd Žiga, Mária Weágová, Šarlota Žigová, Ján Ondík,
Ján Vaškovič, Anna Alcznauerová

ČESŤ ICH PAMIATKE!

BUDÚ V PAPUČÁRNI NOVÉ BYTY???
Naša obec má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu
resp. rekonštrukciu 9-bytovej jednotky od 9. marca 2004.
Žiadosť podaná v roku 2004 na Štátny fond rozvoja bývania nebola
úspešná. Obecné zastupiteľstvo dňa 31.1.2005 rozhodlo, aby sa
žiadosť opakovala i v tomto roku. Po úpravách v projektoch a rozpočte
bola žiadosť dňa 25.2.2005 podaná.
5 nových bytov by sa malo získať prestavbou budovy, ktorá je známa v
obci ako papučáreň. Mali by to byť 3 byty 2-izbové a 2 byty 3-izbové.
Prístavbou ( v časti súčasnej kotolne ) by sa mali získať ďalšie 4 byty ( 2
2-izbové a 2 1-izbové ). Spolu teda 9 nových bytov. V prednej časti
budovy na prízemí sa vytvoria 4 nebytové priestory pre podnikateľov.
Celkový rozpočet stavby je 14.513.800,-Sk, z toho na prestavbu
5.215.750,-Sk, na prístavbu 4.114.988,-Sk, na nájomné priestory
1.228.460,-Sk a na technickú vybavenosť 3.954.601,-Sk.
Dňa 25. mája 2005 sme dostali zoŠFRB oznámenie o priznaní podpory
na výstavbu vo výške 6.532.000,-Sk. Ide o úver pri úrokovej miere 1% s
dobou splatnosti 30 rokov. Obec bude tento úver hradiť mesačne z
nájomného vo výške 21.009,-Sk. Na Ministerstve výstavby SR nám
bola schválená dotácia 2.799.100,-Sk. Podnikatelia si svoje priestory
upravia sami.
Náklady na technickú vybavenosť 3.954.601,-Sk musí obec zabezpečiť
zo svojho rozpočtu, prípadne zabezpečiť jednoduchšie práce cez
pracovníkov malých obecných služieb. Ak všetko pôjde podľa plánu s
výstavbou by sa mohlo začať už tohto roku.

ÁHRADKÁR
V júli pripomíname:

Letný rez kôstkovín ( čerešňa, višňa, slivka, marhuľa ) - rez
robíme najlepšie tesne po zbere. Vyrezávame príliš husté konáre a na
hornej strane konárov novo vyrastené letorasty. Staré stromy môžeme
omladiť skrátením hlavných vetiev.
Aj pri kroch bobuľovín a drobného ovocia sa odporúča rez až
po zbere. Mladým kríkom ponecháme 4 - 5 silných výhonkov a v
nasledujúcich rokoch ich rezom upravíme tak aby sa rozrástli na
konečných 8 - 10 hlavných konárov. Z početných výhonkov
odrezávame slabé a predovšetkým odrodené vetvy. Čierna a červená
ríbezľa, rovnako ako aj egreš, rodia na jednotlivých výhonkoch 3 - 4
roky. Potom by mali byť buď zostrihnuté pri zemi, alebo skrátené na
mladšie rozvetvenie.
Pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov podporuje u
väčšiny trvaliek, letničiek i u mnohých drevín opakované kvitnutie.
Obzvlášť potrebné je to pri častejšie kvitnúcich záhonových a sadových
ruží. Pri nich zostrihávame odkvitnuté kvety spolu s dvomi pod nimi
rastúcimi päťdielnymi listami. Odkvitnuté veľkokveté ruže zostrihávame
spolu so stonkou hneď pod kvetom k najbližším listom. Pri jedenkrát
kvitnúcich ušľachtilých a pri divých šípových ružiach môžeme
odkvitnuté kvety ponechať. Na jeseň prinesú krásne šípky.

V auguste pripomíname:
Na uvoľnené hriadky vysievať rastliny na zelené hnojenie.
Zelené hnojivo je odborný výraz pre využitie niektorých druhov rastlín,
ktoré sa po určitej dobe rastu kosia a zakryjú alebo zaorú do pôdy a tak
ju obohatia o živiny. Používajú sa na to rýchlorastúce rastliny, ako je
napr. facélia, horčica, slnečnica, reďkev alebo bôbovité rastliny ako je
ďatelina, vika alebo lupinus. Rastliny na zelené hnojivo dosahujú
svojimi koreňmi až do hlbokých vrstiev pôdy, odkiaľ vyťahujú živiny
vyššie na povrch. Tlejúce časti rastlín vytvárajú dobrý materiál pre
tvorbu humusu. To je naozajstná liečebná kúra pre pôdu. Bôbovité
rastliny obohacujú pôdu o dusík. Mnohé druhy, ako repka a nechtík,
zabraňujú premnoženiu škodlivých pôdnych háďatiek.
Trvalky sa za niekoľko rokov na svojom mieste prispôsobia a
často vytvoria husté trsy s rovnako hustými koreňmi. Takýto bujný trs
ľahko rozdelíme na niekoľko menších rastlín. Stačí ich vyryť, rozseknúť
korene i s nadzemnými časťami na niekoľko dielov a vysadiť ich na
nové miesto. Mnohé rastliny sa dajú opatrne roztrhnúť rukami, inokedy
si pomôžeme nožom, hrubé korene presekneme rýľom. Trvalka takto
znovu bohato rozkvitne, preto je dobré tieto kvety raz za niekoľko rokov
vybrať a rozdeliť, nejlepšie skoro na jar, alebo na jeseň po zrezaní.
Uskladnenie zeleniny a ovocia: optimálne podmienky pre
uskladnenie: vysoká vlhkosť, chladno ( 3-5°C ), temno, vetrateľný
priestor. Koreňovú zeleninu môžeme uskladňovať v pivnici, v
debničkách s vlhkým pieskom. Môžeme ich aj zapustiť do piesku na
parenisku, keď okná pareniska zakryjeme, prípadne vonku v záhrade
vo vykopanej jame vyloženej drôteným pletivom na ochranu proti
myšiam. Ovocie uskladňujeme na policiach na ovocie v plytkých
bedničkách, preložené drevitou látkou. Jablká neuskladňovať s inými
druhmi ovocia a zeleniny.

POZVÁNKA NA EVANJELIZÁCIU
Ako sa už stalo niekoľkoročnou tradíciou, i tohto roku k nám
zavítajú z nemeckej kresťanskej misie Rißbrücke mladí ľudia, ktorí
majú pripravené rôzne posedenia, stretnutia, evanjelizačné popoludnia
a programy pre dospelých i deti. Pozvaný je každý, na veku, národnosti
či vierovyznaní nezáleží. Radi by sa Vám na týchto stretnutiach
predstavili s nemeckými i slovenskými piesňami, k tomu zamysleniami
nad božím slovom a samozrejme bude čas i na zodpovedanie
prípadných otázok i na osobné rozhovory. Všetko bude prekladané aj
do slovenčiny. Termíny:
Štvrtok 28.7.: o 15.00h. - pre deti v kultúrnom dome v Mníšku n/Hnilcom
o 19.00h.- Stretnutia v dome Karpatskonemeckého spolku
Nedeľa 24.7.: 13.30-15.30h. vo Švedlári v dome Karpatskonemeckého
spolku - biblická hodina pre mládež od 14 rokov, rodičov a starých
rodičov ( priniesť Bibliu), v tom istom čase je v Sociálnom klube vedľa
domu KNS pripravený program pre deti.
Od pondelka do štvrtku (25.-28.7.) denne od 9.15-11.00h. sú vo
Švedlári pripravené programy pre deti ( vo štvrtok bude rozlúčková
slávnosť). O dopravu detí je postarané.

FUTBALsúťažný
II. ročník
TRIEDA
DOSPELÍ
2004/2005
Po poslednom zápase sme si pochutnali na chutnom guľáši.
Sponzorom bolo Poľnohospodárske družstvo OBNOVA Mníšek nad
Hnilcom. Ďakujeme!
Dúfame, že ďalší ročník bude pre našich futbalistov
úspešnejší.
Konečná tabuľka:

ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 11. júna 2005 sa v miestnej reštaurácii OÚ
uskutočnil pre priaznivcov šachovej hry ŠACHOVÝ TURNAJ.
Deväť účastníkov bolo rozdelených losovaním do dvoch
skupín. Prvú skupinu tvorili hráči: Milan Novotný ml., Jozef Šveda,
Marián Doboš a Ján Rešovský. Druhú skupinu Karol Cziel, Ľubomír
Hirsch, Tomáš Šmíd, Ondrej Tóth st. a Anton Mitrík.
Výsledky 1. skupiny:
Milan Novotný ml. - Jozef Šveda 0:1
Marián Doboš - Ján Rešovský 0:1
Milan Novotný ml. - Marián Doboš 1:0
Jozef Šveda - Ján Rešovský 0:1
Milan Novotný ml. - Ján Rešovský 0:1
Marián Doboš - Jozef Šveda 1:0
Poradie v 1. skupine:
1. Ján Rešovský
2. Marián Doboš
3. Milan Novotný ml.
4. Jozef Šveda
Výsledky 2. skupiny:
Karol Cziel - Ľubomír Hirsch 1:0
Tomáš Šmíd - Ondrej Tóth st. 0:1
Anton Mitrík - Karol Cziel 1:0
Ľubomír Hirsch - Tomáš Šmíd 0:1
Karol Cziel - Tomáš Šmíd 0,5:0,5
Ľubomír Hirsch - Ondrej Tóth st. 0:1
Anton Mitrík - Tomáš Šmíd 1:0
Karol Cziel - Ondrek Tóth st. 1:0
Ľubomír Hirsch - Anton Mitrík 0:1
Poradie v 2. skupine:
1. Anton Mitrík
2. Karol Cziel
3. Ondrej Tóth st.
4. Tomáš Šmíd
5. Ľubomír Hirsch
Vo finále
o 3. miesto - Karol Cziel - Marián Doboš 1:0
o 1. miesto - Ján Rešovský - Anton Mitrík 1:0
Víťazom turnaja sa stal Ján Rešovský, ktorý v boji o 1. miesto porazil
Antona Mitríka, tretí skončil Karol Cziel.
Organizátor turnaja Mgr. Anton Mitrík

1. SPIŠSKÝ HRUŠOV
2. SPARTAK BYSTRANY
3. RICHNAVA
4. MATEJOVCE NAD HORNÁDOM
5. HNILČÍK
6. SMOLNÍK
7. ŠVEDLÁR
8. ILIAŠOVCE
9. SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
10. MNÍŠEK NAD HNILCOM
11. KAĽAVA
12. PORÁČ
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FUTBALOVÝ TURNAJ
o putovný pohár starostu obce

Dňa 26.6.2005 sa uskutočnil futbalový turnaj o pohár
starostu obce. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá. Aj napriek
obedňajšiemu dažďu sa turnaj vydaril a hráči aj diváci odchádzali
spokojní.
Víťazstvo si vybojovalo mužstvo zo Smolníckej Huty,
keď vo finále vyhrali až po jedenástkovom rozstrele 4:3 nad Zväzom
mladých Mníšek nad Hnilcom. V súboji o 3. miesto vyhral Inter nad
Pílou Murcko 3:0. Počas obedňajšej prestávky sa konal 3. ročník v
kopaní pokutových kopov. V roku 2003 vyhral Marek Tóth, v roku 2004
Jozef Plachetka a tohtoročným víťazom sa stal spomedzi 57
súťažiacich Pavol Šenkýř. Najúspešnejšie chytal pokutové kopy
Norbert Slavkovský. Šéfkuchárom vynikajúceho guláša bol Dalibor
Trebuna.
Po vyhodnotení turnaja sa všetci rozišli s myšlienkou, že o
rok prídu opäť všetci.
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