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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM
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POHREBNÉ PODPORNÉ ZDRUŽENIE, odbočka č. 74 Mníšek nad Hnilcom

Keď je na Egida jasný deň, môžeme predpovedať peknú jeseň.
Ak neprší na Narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň.
Po Matúši čiapku na uši.
Na Václava mráz nastáva.
Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc.
Aké počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac.
Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.
September - z poľa ber.

Október
Sucho na Gála (16.10.) zvestuje suché budúce leto.
Od Gála chvíľa nestála.
Keď na Uršuľu svieti slnko a gazdiná prinesie pod dobytok
suché stelivo, bude dlhá jeseň.
Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy.
Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne,
to znamená krutú zimu.
Keď v októbri mrzne a sneží, budúci január teplom blaží.
Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľko krát
bude cez zimu padať.
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.

Výborné počasie využili na usporiadanie letnej zábavy naši
hasiči pod vedením neúnavného veliteľa p. Ondreja Tótha.
Zábava sa pod taktovkou hudby z Margecian vydarila nad
očakávanie. Účastníkov bolo takmer 300, škoda len menšieho incidentu
okolo polnoci, ktorý ale len na chvíľku narušil perfektnú pohodu v okolí
Tanzpatzu.

TRADIČNÝ TURISTICKÝ VÝSTUP

Tradičnému turistickému výstupu, tentoraz na Havraniu hlavu
1020 m n.m. neprialo počasie.
Po vyvezení na chatu KALDE RIN sa účastníci výstupu dobre
zabavili, zaspievali si a pochutnali na výbornom pive a hlavne na
chutnom srnčom guláši. Šéfkuchárom bol p. Samuel Moskal.
Hoci sa na Havraniu hlavu kvôli zlému počasiu nik nedostal,
všetci odchádzali s myšlienkou, že budúcoročného výstupu sa určite
zúčastnia.

Dňa 26. júna 1938 bola
vysvetená smútočná zástava našej
odbočky. Vysvetenie vykonali Rim. kat.
farár Ján Kocsis a ev. farár Mátias
Dánielis. Ako krstná matka smútočnej
zástavy bola jednohlasne
všetkými
členmi výboru odbočky zvolená pani
Irma PRETÓRY.
Zástava je zhotovená z
ťažkého
čierneho brokátového
materiálu, olemovaná bielou niťou a
vyšívanou ozdobou. Zhotovila ju firma A.
MEDEG v Rožňave. Obnos za
zhotovenie zástavy činil 1 379,70 korún.
Sumou 1 000,- korún prispelo Ústredie.
Na jednej strane zástavy je v
nemeckom jazyku vyšité:
BEERDIGUNGS UNTERSTÜTZUNGS VEREIN ORG.GR.74 - Kríž, pod
ním dve ruky - zápästia, ktoré sú vo vzájomnom stisku, ROK 1934,
EINSIEDEL A.G. - RUHE SANFT.
Na druhej strane zástavy je v slovenskom jazyku vyšité:
POHREBNÉ PODPORNÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU - ODBOČKA
74 MNÍŠEK NAD HNILCOM - rok 1934, v strede je vyšitý obraz dvoch
mužov, kde stojací muž podáva pravú ruku tomu, ktorý sedí.
Zástava je pripevnená ôsmimi špeciálnymi sponkami na
vrchnej zástavovej žrdi, ktorá je rozoberateľná z dvoch kusov. Na vrchu
žrde je umiestnený pozlátený kríž a pod ním sú pripevnené dve čierne
stuhy na ktorých je bielou niťou vyšité: IRMA PRETÓRY EINSIEDEL a na
druhej: DAS LEBEN LIEBEN, DEN TOD NICHT SCHAUEN.
Na vrchnej zástavovej žrdi pod zástavou je priklincovaných 38
odznakov z pomedeného materiálu, 8 ks je väčších, 12 ks strednej
veľkosti a 18 menších odznakov tých odbočiek, spolkov a významných
osobností, ktoré sa dňa 26. júna 1938 zúčastnili na vysviacke, alebo
prispeli milodarmi na túto slávnosť. Prehľad odznakov:
- Ústredie Betliar, E.D. Eleonóra Lumnitzer, Org.N.74 EINSIEDEL A.G.,
F.M. Irma Pretóry, Rim.kat. farár Kocsis, Ev. farár Danielis, E.D. Edit
Müller, Berg statd EINSIEDEL A.G.
- A. WITCHEN, K. ULIČNÍK, R. WIETORIS, K. WANÁR senior, Org.111
SMOLNÍK, Org. 100 NIŽNÉ SLOVINKY, Org. 131 SMOLNÍCKA HUTA,
G. FORSTERCHER, B.R.S.T.Sv. J. HELCMANOVCE, POSAUNE
CHÓR, F.F.EINSIEDEL A.G., D.M. GESANGFEREIN.
- ADELE EISENHAUER, Banícky znak, Org.N. 69 ŠVEDLÁR, Fr.
THEIS,Fr. TREBUNA, Johan BAKAY, Jozef WITKOVSKÝ, Anton
KLUKNAVSKÝ, Fr. KLUKNAVSKÝ, R. MATISEK, Johan TOTH, Jozef
LAPŠANSKÝ, Juraj HUŇADY, K. LUMNITZER, Eleonóra DREISIG, M.
PRETÓRY, Jakob WEISHÁB, Fr. ÉGER.
Rudolf Trebuna

DETSKÝ KÚTIK

ŠKOLA VOLÁ

VIERKA, NORO A MILAN BY RADI CHYTILI ZLATÚ RYBKU.
K RYBKE DO VODY VŠAK VEDIE IBA JEDNA SPRÁVNA
CESTA. KTO JU NAŠIEL?

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PLYNOFIKUJE KOTOLŇU

Životnosť kotolne základnej školy po 31 rokoch je na svojom
konci. Obecné zastupiteľstvo sa preto rozhodlo kotolňu obnoviť jej
plynofikáciou.
Obci sa podarilo získať toho roku z Ministerstva školstva 1,5
milióna Sk a z týchto zdrojov sa momentálne plynofikuje kotolňa ZŠ.
Veríme, že po jej realizácii už v ZŠ nebudú musieť mrznúť naše deti ako
aj ich učitelia.

OBECNÝ VODOVOD

Po dvoch mesiacoch oddychu sa znova otvoria školské brány.
Kým žiaci a učitelia zaslúžene oddychovali, THP pracovníci pripravovali
školu na nový školský rok. V dvoch triedach sa opravila podlahová
krytina, natreli sa lavice vo všetkých triedach I. stupňa a odborných
učebniach, opravil sa školský rozhlas, čiastočne sa vymenilo oplotenie
školského areálu. Najväčšou investíciou je však prestavba kotolne na
tuhé palivo na kotolňu na plyn.
Do nového školského roka nastúpime s malými zmenami.
Estrádou a rozlúčkovým večierkom, na ktorom sa mimochodom žiaci
veľmi pekne zabávali, sa s učiteľmi rozlúčili deviataci, ktorí odišli na
stredné školy a učilištia:
Andraško Ľuboš - SOU železničné Košice
Cselenyiová Michaela - Stredná zdravotnícka škola Rožňava
Czölder František - Stredná lesnícka škola Prešov
Hirschová Daniela - Združená stredná škola Košice
Ivančo Lukáš - Stredná lesnícka škola Prešov
Kluknavská Lucia - SOU pôšt a telekomunikácií Košice
Kovalčíková Martina - Združená stredná škola Košice
Löffler Tomáš - Hotelová Akadémia Košice
Plachetka František - SOU lesnícke Bijacovce
Plachetka Oliver - SOU lesnícke Bijacovce
Plachetka Viktor - SOU lesnícke Bijacovce
Plachetková Miriama - SOU Prakovce
Svitana Jozef - SPŠ dopravná Košice
Šarišková Lucia - SOU Prakovce
Žiga Patrik - SOU Prakovce
Žigová Natália - SOU Prakovce
Traja žiaci ukončili školu v nižšom ročníku:
Pokutová MIlena - OU Prakovce
Tolvaj Marcel - OU Prakovce
Žiga Rado - OU Prakovce
Školu ukončili aj piati žiaci špeciálnej triedy:
Danko Karol - OU Prakovce
Komárová Miriama - OU Prakovce
Šariška Rado - OU Prakovce
Plachetka Šimon - OU Prakovce
Žigová Radka - OU Prakovce
Do prvého ročníka v tomto školskom roku nastúpi 16 prvákov.
Prajeme všetkým učiteľom a žiakom úspešný školský rok
2006/2007.

KANALIZÁCIA A ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD

Naša obec na základe žiadosti obdržala tohto roku z
Naša obec získala tohto roku na vypracovanie projektov
Ministerstva životného prostredia sumu 3,2 milióna Sk, na základe ktorej kanalizácie a čističky odpadových vôd z PHARE 44.250 EUR a zo
mohla zrealizovať celú časť vodovodu v extraviláne obce. Jedná sa štátneho rozpočtu 11.800 EUR, teda spolu 56.050 EUR, čo je asi 2,15
takmer o 5 km potrubia vrátane záchytov dvoch prameňov.
mil. Sk. Za tieto peniaze budeme mať na jeseň tohto roku stavebné
povolenie na uvedené stavby a po prípadných úspešných žiadostiach by
sa tieto stavby mohli realizovať už na budúci rok.

NÁJOMNÉ BYTY
Nájomné byty už majú svoju čističku odpadových vôd s
vyústením do rieky Hnilec. Keďže trasa kanalizácie viedla cez močaristý
terén, výkopové práce vykonával špeciálny stroj, tzr. menzimuck.

DOBRÚ CHUŤ !!!
RECEPTY
PANI
JAĎUĎOVEJ

Potrebujeme:
- 1 a 1/2 kg chudého
bravčového bôčika
bez kože a kostí
- soľ
- rasca
- niekoľko strúčikov cesnaku
alebo cesnaková pasta

Plnka:
- 1/4 kg mletého bravčového mäsa
- 100 g slaniny alebo údeného bôčika
- 1 párok
- 3 vajcia
- 1 žemľa
- trochu mlieka
- 2 lyžice mrazeného hrášku s mrkvou
- soľ
- mleté čierne korenie
- muškátový kvet

BÔČIKOVÁ ROLÁDA
Postup:
Bravčový bôčik rozkrojíme na plát, mäso osolíme, posypeme rascou
a potrieme prelisovaným cesnakom. Potom pripravíme plnku:
slaninu nakrájame, rozškvaríme na panvici, pridáme mleté bravčové
mäso, pokrájaný párok a opražíme. Pridáme 2 vajcia a vymiešame
,,praženicu”. Do zmesi pridáme pokrájanú žemľu namočenú v
mlieku, jedno vajce, hrášok s mrkvou, osolíme, okoreníme a
dôkladne premiešame. Plnku nanesieme na plát mäsa, ktorý
zrolujeme a previažeme. Mäso v pekáči podlejeme vodou a pečieme
asi 2 hodiny pri 200°C, občas prelejeme výpekom a podlievame.
Roládu môžeme podávať teplú s varenými zemiakmi alebo
zemiakovým šalátom, či studenú s chlebom.

PRVÉ STRETNUTIE MANTÁKOV DOLNÉHO SPIŠA
Začiatok augusta bol v našej obci spojený s návštevou
krajanov z Nemecka ,,Prvé stretnutie mantákov Dolného spiša”. Túto
slávnosť, kde išlo o zachovanie jazyka a kultúry našich predkov,
zorganizovala miestna skupina Karpatskonemeckého spolku v Mníšku
nad Hnilcom.
Slávnosť mala zdarný priebeh. V piatok popoludní, 4.8. prijal
hostí starosta obce Ing. Ľudovít Kujnisch. V krátkosti ich oboznámil s
tým, ako sa u nás žije. V dome stretnutia už čakali naši členovia, aby
mohol večer pokračovať. Spoločne si vypočuli pripravený kultúrny
program. Boli to pekné verše i v mantáčtine, v podaní spevokolu zneli
známe melódie. Prítomní sa pridali a neskôr v družnom rozhovore sedeli
a spomínali.
V sobotu 5.8. bolo rušno už od rána. Chystal sa tradičný
výstup na Spitzenberg (703m) ku krížu. Ten pripomína dobu, v ktorej
naši predkovia to malebné údolie, obkolesené nádhernými lesmi, zvolili
za svoj domov a práve takto im chceme vyjadriť úctu i úprimnú vďaku za
všetko, čo nám zanechali. Časť turistov išla ku krížu peši, druhú časť
vyviezlo auto. Kým zdolávali určenú trasu, na dvore domu stretnutia sa
varil chutný guláš. Po ňom nasledoval kultúrny program. Boli to básne,
scénka, piesne. Pozdraviť nás prišli aj naši priatelia z neďalekej Gelnice.
V nedeľu popoludní sme si s našimi krajanmi posedeli pri
šálke kávy. Porozprávali nám o svojich dojmoch so stretnutia, pochvalne
sa vyjadrili o kultúrnom programe i o celom priebehu. Vyslovili i to, že
prídu opäť, ak sa im naskytne príležitosť.

OČKOVANIE PROTI ŽLTAČKE

ÁHRADKÁR
V septembri pripomíname:

- Na začiatku mesiaca sadíme dvojročné rastiny, vždyzelené listnáče a
v prípade, že sme to nestihli koncom augusta, aj drobné cibuľoviny, ľaliu
bielu, kosatec bradatý a pivonky. Do zimy sa rastliny ešte zakorenia.
Vysádzať ihličnany a rododendróny je v našej chladnej oblasti na jeseň
rizikové.
- Okrasné dreviny, ktoré sú citlivejšie na zimné mrazy, prihnojíme
síranom draseľným, aby ich drevo lepšie vyzrelo a nevymrzlo.
- Koncom mesiaca zbierame hľuzy gladiol, kán, tygrídií a šťavelov. Po
vysušení ich uložíme v suchej a chladnej miestnosti bez
nebezpečenstva mrazov.
- Ríbezle a egreše môžeme nateraz presvetliť odrezaním starých málo
rodivých konárov.
- Slivky s typickými príznakmi šarky na plodoch ( jazvy, červená dužina
pri kôstke ) zlikvidujeme, pretože šarkou napadnuté stromy sa zatiaľ
liečiť nedajú.
- Spolu s ovocím sa nemajú skladovať zemiaky, repa, zeler, cibuľa a iné
druhy zeleniny s výraznou vôňou, ani rôzne zapáchajúce látky, aby
ovocie nanapáchlo. Ak je zeleniny a zemiakov menšie množstvo môžu
sa skladovať aj spoločne, ale pri väčšom množstve obidvoch druhov je
vhodnejšie mať v pivnici oddelené časti so samostatným vetraním.
- Na ochranu proti piadivkám obalíme kmene stromov a oporné koly
lepovými pásmi, ktoré zabránia samičkám motýľov liezť do korún a
znášať vajíčka. Inak vzniká nebezpečenstvo, že húsenice na jar
nasledujúceho roku ( IV. - VI. mesiac) zničia listy stromov.
Nevysychajúce lepidlo natierame na nepremokavý papier, nie priamo
na kôru stromov.
- Plody tekvíc podkladáme dlaždicami alebo doštičkami, aby nehnili.
- V septembri je vhodný čas na sadenie rebarbory.
Ak by mal niekto záujem o rebarboru a pamajorán, nech sa prihlási
na obecnom úrade u pani Rešovskej.
Prostredníctvom tejto rubriky môžete ponúknuť svojim spoluobčanom
prebytok úžitkových alebo okrasných rastlín, ktoré je vám ľúto vyhodiť,
alebo sa príliš rozmnožili.

V októbri pripomíname:
- Začíname vysádzať ruže a iné opadavé listnáče. Po výsadbe ich
dobre polejeme, najmä ak je pôda suchá. Výhony im krátime až na jar.
- Odkvitnuté letničky vytrháme zo záhonov, ktoré porýľujeme. Záhony s
dvojročnými rastlinami odburiníme a okopeme, prípadne polejeme.
Otužilé trvalky zbavíme suchých vňatí, ktoré skompostujeme. Trvalky,
ktoré sú do zimy so živými stopkami ( napríklad chryzantémy ),
orežeme až začiatkom jari.
- Ku koreňom rododendrónov a iných vresoviskových rastlín prisypeme
ihličnatú mierne uležanú hrabanku, prípadne nevápenatú listovku ako
ochranu koreňov pred mrazmi a súčasne aj ako zdroj živín pre ďalšie
vegetačné obdobie.
- Kupujeme ovocné dreviny a začíname s ich výsadbou. Sadiť môžeme
až do príchodu mrazov, keď majú sadenice zaschnuté korene,
namočíme ich na 24 hodín do vody.
- V kúte záhrady môžeme vytvoriť z konárov a lístia zimný úkryt pre
ježka, ktorý nám v buducom roku pomôže s likvidáciou slimákov.
- Na dobre pripravený záhon môžeme vysiať koreňový petržlen, čierny
koreň aj mrkvu - jesenné výsevy majú vyššie úrody ako jarné. Neskorý
termín výsevu volíme preto, aby semená počas zimy len napučali a
vzišli až zavčasu na jar, keď už rastiny nepoškodia silnejšie mrazy.

PAŽÍTKA

Ak chceme v zime rýchliť pažítku na vňať bohatú na vitamíny,
Záujemcovia o zaočkovanie sa proti žltačke typu A, ide o vyrýľujeme teraz jej zdravé a silné dvojročné trsy a uložíme ich tesne
nepovinné očkovanie, sa môžu informovať u svojho lekára.
vedľa seba do prázdneho pareniska alebo pod prístrešok. Asi o mesiac
ich očistíme od suchej vňate, zasadíme do črepníkov s priemerom 10
cm a necháme ešte v chlade na záhrade. Mierny mráz rastlinám
neuškodí. Na rýchlenie prenášame črepníkové rastliny do tepla
Na obecný úrad nám niekedy zodpovední občania prinesú postupne od začiatku januára.
stratené kľúče, ktoré náhodou v obci našli. Oznam, že sa kľúče našli
vyhlásime v obecnom rozhlase, ale nie každý má možnosť si takýto
oznam vypočuť. Preto ak ste stratili kľúče, možno sú na obecnom úrade,
prihláste sa. Máme tu napríklad zväzok kľúčov ( nie fab-ky ), ktoré sa
našli v druhej polovici augusta.

STRATY A NÁLEZY

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU DO KONCA TOHTO ROKA:

SKLO, PLASTY: 17. OKTÓBRA, 12. DECEMBRA

LETNÝ VOLEJBAL
Združenie Ostrý vrch v spolupráci s Obecným úradom
usporiadali volejbalový turnaj. Za účasti siedmich družstiev sa počas
celého dňa odohrávali veľmi kvalitné súboje za podpory reprodukovanej
hudby v podaní Milana Novotného.
Víťazmi boli všetci účastníci, pretože ani chvíľková nepriazeň
počasia ich neodradila hrať ich obľúbený šport.

AUTODIELŇA
OL
Zabezpečenie služieb pre občanov
Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom s.r.o. zabezpečujú vo
svojej autodielni základné opravy motorových vozidiel, či už osobných,
nákladných alebo rôznych stavebných strojov a traktorov. Okrem týchto
prác vykonávame všetky práce, ktoré sa týkajú opravy pneumatík
osobných automobilov. Tieto služby poskytujeme počas pracovných
hodín OL Mníšek nad Hnilcom, pondelok až piatok od 6,00 do 14,00
hod..
Prinášame Vám cenník prác autodielne:
1. Pneupráce
100,-Sk
2. Zhodenie plášťa
30,-Sk
3. Nahodenie plášťa
30,-Sk
4. Vyváženie kolesa
40,-Sk
5. Montáź, demontáž kolesa
á 10,-Sk
6. Ventil bezdušový TR-414
13,-Sk
7. Ventil bezdušový TR-413
13,-Sk
8. Ventil duš. na nákladné auto
80,-Sk
9. Ventil okras. kovov.
60,-Sk
10. Výmena ventilu
10,-Sk
11. Lepenie duše
30,-Sk
12. Oprava bezdušového plášťa
10,-Sk
13. Lepiace olovko
15,-Sk
14. Defekt. tyčinka tenká
30,-Sk
15. Defekt. tyčinka hrubá
33,-Sk
16. Hríbik na defekt ON6
21,-Sk
17. Plátka Tip-Top/ na bočný p.
25,-Sk
18. Matica M 12x1,5
20,-Sk
19. Plátka Tip-Top
6,-Sk
20. Plátka na ventil V5
135,-Sk
21. Plátka na defekt malá
22,-Sk
22. Plátka na defekt veľká
31,-Sk
23. Plátka na defekt Tip-Top veľká
31,-Sk
24. Pneupráce elekton
110,-Sk
25. Opravárenské práce
357,-Sk/hod.
26. Dielňa bez mechanika ( za každú začatú hod.) 178,50/hod.
27. Parkovanie v dielni
59,50Sk/deň
28. Kyslík, acetylén
352,80Sk/dielik
29. Závažie 5 g
6,-Sk
30. Závažie 10 g
12,-Sk
31. Závažie 15 g
14,-Sk
Ing. Antonín Cicoň - riaditeľ OL Mníšek nad Hnilcom

ŽIACI VO FUTBALOVEJ I. TRIEDE
Naši žiaci pod vedením trénerov Mgr. Mariána Imricha a
Jaroslava Smižíka pokračujú v dobrých výkonoch z minulej sezóny.
Hoci v 1. Kole mali podľa žrebovania voľno, v 2. kole si
doviezli bod z Olcnavy po remíze 1:1, keď náš gól zaznamenal Lukáš
Kujnisch.

FUTBALISTI ,,A” MUŽSTVA V I. TRIEDE
Naše futbalové ,,A” mužstvo obsadilo v sezóne 2005-2006 1.
miesto v II. triede majstrovstiev okresu a tým si pod vedením trénera I.
triedy Mgr. Milana Lenďáka vybojovalo postup do I. triedy majstrovstiev
okresu.
Naši hráči v 1. kole najvyššej okresnej súťaže proti mužstvu
Olcnavy uhrali ,,len” remízu 1:1, keď na úvodný gól P. Moskala súper
zareagoval za 4 minúty a vyrovnal na konečných 1:1.
V druhom kole sa naši futbalisti predstavili v Slovinkách, kde
jednoznačne dominovali a zvíťazili po veľmi sympatickom výkone 5:1.
Našu bránu v tomto zápase veľmi dobre hájil internacionál D. Hlaváč.
Strelcami gólov boli: Plachetka Jozef, Žiga F., Kluknavský a Kujnisch.

OZNÁMENIE DAŇOVÉHO ÚRADU
Daňový úrad Gelnica oznámil verejnosti, že bolo prijaté
nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku k dani z dedičstva,
darovania a prevodu a prechodu nehnuteľností.
Z toho vyplýva, že zaniká ( je odpustené ) nezaplatené penále,
pokuty a podobne k spomínanej dani. Táto daň však musí byť
zaplatená najneskôr do 30. septembra 2006.
Teda ten, kto bude mať spomínanú daň z dedičstva, daň z
darovania a dar z prechodu a prevodu nehnuteľností riadne zaplatenú
najneskôr do 30.9.2006, budú mať zo zákona odpustené penále. Bližšie
informácie nájdete na tabuli oznamov pri Obecnom úrade alebo priamo
na obecnom alebo daňovom úrade.

ODPAD ČORAZ PRÍSNEJŠIE
Za odpad na svojom pozemku je v zmysle zákona zodpovedný
vlastník pozemku. Z uvedeného dôvodu musela obec riešiť čiernu
skládku pri motokrose. Na jej úpravu sme získali finančné prostriedky z
Ministerstva životného prostredia. Našou úlohou, aby sme neboli
pokutovaní, bude udržiavať tento priestor ako aj všetky ostatné v obci v
poriadku, aby zodpovedali civilizovanej spoločnosti.

Občania, ktorí budú tvoriť čierne skládky,
musia rátať s tým, že budú pokutovaní.

SOCIÁLNE ZARIADENIE NA IHRISKU
- Čo vznikne, keď skrížite cukrára s astronautom?
Orion - Vaša čokoládová hviezda
- Je to žlté a sprosto sa to tvári. Čo je to?
Vietnamec na daňovom úrade.
- Aký je rozdiel medzi mrazom a traktorom?
Ak vám prejde po chrbte mráz, dá sa to vydržať.

HÁDANKY

HÁDANKY

Sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku už slúži svojmu
účelu. Prvú zaťažkávaciu skúšku zvládlo počas hasičskej zábavy.
Zariadenie by sa malo úplne dokončiť v mesiaci september 2006.
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