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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO

TRADIČNÝ VÝSTUP

OSLAVY 130.VÝROČIA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU
Dňa 5. júla pri krásnom slnečnom počasí si dobrovoľní hasiči
v našej obci pripomenuli 130. rokov od svojho vzniku.
Oslavy začali dňom otvorených dverí hasičskej zbrojnice,
výstavou historickej i súčasnej hasičskej techniky, výstavou
fotodokumentácie svojej činnosti i výstavkou výtvarných prác detí
materskej školy i základnej školy. V našej zbrojnici máme stálu výstavu
zrenovovaných fotografií, zrenovované prilby i rôzne hasičské náradie a
pomôcky. Našu slávnosť prišiel pozdraviť aj člen prezídia DHZ v
Bratislave Ing. Jozef Bloščičák i riaditeľka DHZ okresov Spišská Nová
Ves, Gelnica a Levoča pani Alžbeta Kakalejová. Slávnosti sa zúčastnili
aj členovia hasičských zborov v našom okrsku i starostovia okolitých
obcí. Oslavy začali slávnostným nástupom hasičov, podaním hlásenia
za zvukov dychovej hudby z Medzeva. Starosta obce sa prihovoril pri
ich výročí a vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov v obci, lebo len
ušľachtilý, čestný a vysoko uvedomelý člen tejto organizácie sa dokáže
zrieknuť svojho osobného voľna, aby zasahoval pri požiari, čistil a
opravoval hasičskú techniku, pravidelne cvičil, školil sa a robil
preventívne prehliadky. Ing. Bloščičák vo svojom príhovore povedal, že
naša organizácia patrí medzi najlepšie v rámci Slovenska. Zapája sa do
všetkých činností a svoje úlohy si plní veľmi svedomito. Vyzdvihol našu
hasičskú zbrojnicu, ktorá patrí medzi najkrajšie v širokom okolí. Pri
príležitosti 130. výročia nám prezídium DPO SR udelilo slávnostnú
stuhu ku našej novej hasičskej zástave, ktorú za zvukov fanfár pripol
Ing. Bloščičák.
Potom šiel sprievod obcou. Do pochodu nám hrala dychová
hudba Medzevčanka. Ručnú striekačku ťahal konský povoz, na ktorom
sedel starosta obce a veliteľ hasičov.
Na ihrisku mali občania možnosť vidieť ukážkové zásahy
profesionálnych hasičov z Košíc pod vedením ich veliteľa. Potom
predviedli naši mladí hasiči ukážkové cvičenie s novým strojom a starší
hasiči predviedli ukážkové cvičenie s historickou ručnou striekačkou.
Hosťom programu bola hudobno zábavná skupina Drišľak,
ktorá pobavila mladších i starších občanov. Do rána sa bavili ľudia pri
hudobnej skupine Sigma z Margecian.
Hasiči ďakujú všetkým občanom, ktorí prišli spolu s nimi
osláviť 130. výročie Dobrovoľného hasičského zboru.

Aj tohto roku sa uskutočnil tradičný turistický výstup.
Tentokrát turisti 28. júna 2008 zdolali vrch Korbáň, ktorý sa nachádza vo
výške 1109,6 metra nad morom. Z vrchu sa prešlo po peknej hrebeňovej
trase na vynovenú poľovnícku chatu. Tam už mali poľovníci zo
združenia Mníšek I pripravený výborný guláš z diviny. O super
atmosféru sa postarala skupinka, ktorej velil pán Glovčík.
Všetci účastníci výstupu odchádzali spokojní, že urobili niečo
pre svoje zdravie. Výstupu prialo aj počasie, pretože takýto výhľad na
okolité vrchy, doliny, dediny a mestá nie je každodenná udalosť.

SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Miestna skupina Karpatskonemeckého spolku pripravila v
piatok 30. mája 2008 pre deti svojich členov ,, Popoludnie s
rozprávkami”
Začali sme známou rozprávkou ,,Cisárové nové šaty”, ktorú
napísal svetový rozprávkar Hans Christian Andersen (1805-1875).
Listovali sme v obrázkovej knihe, poznávali sme rozprávkových hrdinov,
neviditeľnými nožnicami sme strihali neviditeľné plátno a šili sme šaty s
neviditeľnou niťou. Zasmiali sme sa, keď prišiel obrázok, kde cisár stál
pred baldachýnom a malé dieťa vyhlásilo, že nie je oblečený.
Pani učiteľka Magda Cölderová pripravila pre deti výkresy, farbičky,
štetce a farby, aby vymysleli a namaľovali látku na predkreslené šaty. Tu
pracovali ozajstní malí majstri. Každý výtvor bol originálny. Tu by si mal
cisár z čoho vyberať. Po práci deťom dobre padlo malé občerstvenie.
Ich umelecký výtvor sme si pozreli a urobíme z toho malú výstavku.
Ako druhú rozprávku sme zvolili ,,Braček a sestrička” od
bratov Grimmovcov. Tu sme s deťmi párkrát zopakovali, čo šumelo zo
studničky, keď sa braček chcel z nej napiť.
Pokračovanie bolo na dvore. Tu sa deti hrali s loptou,
trénovali beh, skákali do výšky, podliezali, skákali so švihadlom ...
Smiech a veselá vrava sa niesla dvorom. Malé deti zo škôlky
sprevádzali staré mamy. Popoludnie sa všetkým páčilo. Deti by si ho s
radosťou zopakovali.
Ilza Stupáková

XII. OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
V dňoch 6. a 7.júna 2008 sa v Spišskej Novej Vsi konala
XII.Olympiáda, na ktorej si v športových disciplínach: futbale, mix
volejbale, stolnom tenise, šachu, mix basketbale, atletike a tenise
zmerali svoje sily školskí pracovníci z celého Slovenska, víťazi
národných kôl. Organizátorom bola Slovenská asociácia športu na
školách, Ministerstvo školstva SR a Odborový zväz pracovníkov
školstva a vedy SR.
Košický kraj reprezentovali František Papp z Veľkých
Kapušian, ktorý skončil na 3.mieste a magister Anton Mitrík z Mníška
nad Hnilcom, ktorý po minuloročnom 6.mieste sa posunul o stupienok
vyššie a v celkovom poradí obsadil 5.miesto.
Mgr. Anton Mitrík

OBVODOVÁ SÚŤAŽ DHZ - 15.6.2008
V našej obci sa konala obvodová súťaž pripravenosti
dobrovoľných hasičských družstiev. Naši hasiči pripravili ihrisko, trať na
veľmi dobrej úrovni. Pán starosta privítal na pôde našej obce dva
hasičské okrsky, spolu 15 hasičských družstiev: Smolník, Smolnícka
Huta, Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Jaklovce, Veľký Folkmar,
Kojšov, Stará Voda, Henclová, Tretí Hámor, Závadka, Spišské Vlachy,
Kluknava a Krompachy.
Naše družstvo v 1. okrsku získalo 2. miesto. 1. miesto získalo
družstvo zo Smolníckej Huty. V druhom okrsku získalo 1. miesto
družstvo hasičov z Krompách.
Všetkým občanom, ktor prišli povzbudiť našich hasičov i ktorí
akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu súťaže patrí srdečné
poďakovanie.

Brány našej školy sa otvorili po dvojmesačných prázdninách
2. septembra 2008. Slávnostné otvorenie školského roka 2008/2009 sa
uskutočnilo v kinosále Obceného úradu. Celou slávnosťou prítomných
žiakov, rodičov, pedagógov i hostí sprevádzala pani učiteľka
Mgr. Z. Wencelová.
Slávnosť sa začala úvodnými básňami v podaní žiakov 5.
ročníka Emky Jašminskej a Rudka Wencela. Potom sa prítomným
prihovorila pani riaditeľka školy Ing. A. Kujnischová. Peknými slovami
povzbudila všetkých, ale hlavne prváčikov, ktorých priviedli prvýkrát do
školy ich rodičia. Potom nasledoval hudobný program žiačky 9. triedy
Martiny Cölderovej. S organizáciou školského roka a triednictvom
oboznámila prítomných pani zástupkyňa školy Mgr. Mária Horváthová.
V školskom roku bude navštevovať ZŠ 213 žiakov, z toho 18
prvákov. Triednictvo:
Nultý ročník:
Mgr. Michaela Gordanová
1. A
Bc. Andrea Pavlíková
2. ročník
Magdaléna Cölderová
3. ročník
Jana Koporcová
4. ročník
Mgr. Mária Regecová
5. ročník
Mgr. Marcela Jašminská
6. ročník
Mgr. Radúz Burčák
7. ročník
Mgr. Magdaléna Pohlyová
8. ročník
Ing. Gabriela Ivančová
9. ročník
Mgr. Ľuboslav Pavlík
ŠKD
vych. Jozefína Kleinová
1. ŠpT
Mgr. Lucia Kuzmová
2. ŠpT
Mgr. Viera Brulovská
3. ŠpT
Ing. Bronislava Ďurdíková
Výchovný poradca Mgr. Zuzana Wencelová
RŠ
Ing. Anna Kujnischová
ZRŠ
Mgr. Mária Horváthová
Veríme, že tento školský rok bude pre všetkých ešte lepším
rokom, ako predchádzajúci.
VŠETCI NA JEDNOM JAVISKU
VEĽKÉHO SVETA STOJÍME
A ČOKOĽVEK SA TU DEJE,
VŠETKÝCH SA TO DOTÝKA.
J. A. Komenský

AKO CHODIŤ DO ŠKOLY
Do školy treba chodiť tak, že máme nohy položené dolným koncom na
chodníku. Nikdy nedvíhame obe nohy naraz, lebo je to veľmi
nepraktické. Pri chôdzi nohy striedame. Nikdy nekráčame dozadu, lebo
by sme prišli nazad domov. Treba kráčať dopredu.
AKO POČÚVAŤ UČITEĽA
Učiteľa počúvame vždy len dobre umytými ušami. Ak by boli uši
neumyté, mohli by sme počuť všetko naopak. Potom by ste to aj vedeli
naopak a do konca života by ste si mysleli, že Austrália je drahocenná
rastlina a televízia je nebezpečná choroba. Preto si každé ráno
umývajte uši.
AKO SI ZABÚDAŤ VECI
Niektoré veci si nikdy neslobodno zabudnúť doma. Najhoršie je, keď si
žiak zabudne desiatu. Potom je podvýživený a nemôže dobre rásť. Ani
zošity si neslobodno zabudnúť, ani knihy, ba ani pero. Lebo vašu školu
postavili za drahé peniaze preto, aby ste do nej každý deň nosili všetko,
čo je treba. Keby boli mysleli, že to nebudete nosiť, boli by ju postavili
menšiu a lacnejšiu.
AKO SA BIŤ CEZ PRESTÁVKU
Cez prestávku sa treba biť, ako na dvore, ibaže pri tom nemáme
oblečený kabát. Snažíme sa premôcť protivníka. Ak protivníka
nepremôžeme, sme zbití.
AKO PÍSAŤ DO ZOŠITA
Do zošita sa snažíme písať vždy len rukou. V zuboch pero nikdy
nedržíme, lebo by sme ho mohli prehltnúť a mohli by sme dostať zápal
slepého pera. Ak nás pri písaní začne bolieť ruka, môžeme požiadať o
pomoc niektorého známeho kocúra. Možno to pani učiteľka ani
nezbadá.
AKO DOSTAŤ SAMÉ JEDNIČKY
Samé jedničky dostaneme, ak nám ich pani učiteľka napíše na
vysvedčenie. Preto je praktické nájsť si takú učiteľku, ktorá vie písať len
samé jedničky. Hoci by bývala na konci sveta.

ŽENY A ICH ŠIKOVNÉ RUKY ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK V ROKU 2008
Mníšanské ženy sa pri
pekných knihách a šálke čaju
stretávajú už viac než tridsať rokov.
Na jednom takom stretnutí padol
návrh, aby sme čitateľské besedy
spojili s ručnými prácami - a tak
vznikol krúžok šikovných rúk.
Viedla ho pani Margita Potocká,
manželka nášho vtedajšieho
obvodného lekára MUDr. Štefana
Potockého. Schádzali sme sa raz
za mesiac, niekedy aj častejšie.
Každá priniesla so sebou to, čo
práve robila - plietli sme pulóvre,
svetre, vesty, čiapky, ponožky.
Vzájomné rady nám pomohli, aby
hotový výrobok vyzeral čo
najkrajšie a aby slúžil svojmu
účelu. Ženy vyšívali obrusy,
menšie dečky, vyskúšali rôzne
techniky.
Pekné boli i háčkované práce.
Novinkou v tom čase bola technika
zvaná MACRAMÉ. Do jej tajov
ženy zaúčal Karol Cölder, ktorý
občas prišiel na krúžok so svojou
m a n ž e l k o u M a g d o u . To u t o
technikou sa vyrábali tašky,
ozdobné závesy a iné dekorácie.
Prvú výstavku ručných
prác, spojenú s módnou
prehliadkou sme mali v lete 1978. Z
tej doby sa fotografie nezachovali.
O rok neskôr to už bola
slávnostnejšia akcia. Výstavka
ručných prác a módna prehliadka
bola v nedeľu 18.marca 1979 vo
veľkej sále
obecného úradu.
Výrobky vkusne a odborne uložil
aranžér Ľudovít Kujnisch. Spolu
bolo vystavených a predvedených
180 výrobkov.
Tri vybrané výrobky mníšanských žien boli vystavené na okresnej
výstavke v Spišskej Novej Vsi. Na fotografii je veľký záves do chodby,
ktorý robila pani Margita Potocká. Rozprávkový motív je zhotovený
viacerými technikami. Našitá látka je doplnená výšivkou.
Celý nasledujúci rok sme sa ďalej stretávali pri knihách a robili
ručné práce. Pani Margita Potocká navrhla a sama zhotovila ceny pre
tretiu výstavku ručných prác, ktorú sme zorganizovali v jarných
mesiacoch roku 1980. Túto akciu sme dlhší čas pripravovali a
propagovali. Ceny boli vystavené vo výklade vtedajšej predajne
potravín a potom v sále. Vystavené ceny a hotové výrobky opäť vkusne
upravil aranžér Ľudovít Kujnisch.

Ceny na fotografii - vystavené v sále:
1. cena - kolovrátok - je zhotovený z upečených perníkov. (Ženy len
nedávno absolvovali kurz pečenia perníkov, ktorý sa konal v učiteľskom
byte v hornej budove školy).
2. cena - obraz - o niečo menší ako ten, čo je na výstavke
3. a 4. cena - sú vyšívané obrúsky
5. cena - je ,,pavúk pre šťastie”
6. cena - koník, voz a pohonič - opäť z upečených perníkov
Ilza Stupáková

,,Najkrajšie filmy sa odohrávajú vo vás,
keď čítate knihu”.
Rudo Moric
Dom stretávania je miestom, kde sa ženy od júna 2000
takmer pravidelne schádzajú, aby si porozprávali o prečítaných knihách
a aby predniesli zaujímavé básne.
Národná umelkyňa Máša Haľamová a jej literárna tvorba
zaujala našu pozornosť hneď na januárovom stretnutí pri šálke čaju.
Čitateľská verejnosť si pripomína sté výročie jej narodenia. Maša
Haľamová sa narodila 28.augusta 1908 v Blatnici, umrela 17. júla 1995
v Bratislave. Po ukončení štúdia na obchodnej akadémii pracovala ako
úradníčka v Novom Smokovci. Prekladala zo slovanských jazykov. Je
autorkou básnických zbierok: Dar (1928), Červený mak (1932), a Smrť
tvoju žijem (1966). V roku 1988 sa čitateľom dostali do rúk eseje
nazvané ,,Vyznania”, v ktorých M. Haľamová spomína na svoje detstvo,
na mladosť, na prvé dotyky s literárnym životom, hovorí o Vysokých
Tatrách, kde pracovala a spoznala svojho manžela MUDr. Jána
Pullmana. Ako prejav úcty z príležitosti 80. narodenín vyšla
M.Haľamovej knižôčka s názvom ,,Vzácnejšia nad zlato” (1988).
Čitateľský krúžok v našej obci pracoval už pár rokov. Pri
príležitosti 80. narodenín sme M. Haľamovej do Bratislavy poslali
pozdrav s pekným želaním. Príjemne nás prekvapili dva pozdravy s
poďakovaním za blahoželanie. Tie pozdravy sme si prečítali nedávno,
keď sme sa už po druhýkrát vrátili k literárnej tvorbe M.Haľamovej. Jej
verše sú ako kytica poľných kvetov, ktoré vždy potešia.

Selma Lagerlöfová (1858-1940) - významná švédska
spisovateľka, nositeľka nobelovej ceny za literatúru z roku 1909, členka
švédskej akadémie vo svojich románoch spomína na detstvo, na rodný
kraj a jeho prírodu. Hovorili sme o jej románe ,,Gösta Berling”, ktorým
svoju literárnu kariéru začínala a hneď jej priniesol veľkú slávu.
Rozoberali sme román ,,Jeruzalem”, je to epos severskej dediny,
ktorému dala podklad skutočná udalosť. Našu pozornosť si získal i
román ,,Löwensköldov prsteň” (1909) a práve tu na prvých stranách
píše S.Lagerlöfová o tom, akú radosť má z toho, že môže prevziať
Nobelovú cenu. Dozvedeli sme sa, aká je vďačná svojmu rodisku,
okolitej prírode a ľudu, ktorý tu žije.
Z nemeckých autorov to bol Robert Walser (1878-1956).
Predniesli sme jeho dve básne a vybrali sme si román ,,Súrodenci
Tannerovci”. Jadrom románu sú rozhovory a listy, ktoré si súrodenci
vymieňali. Spolu hľadali hodnoty vo svojej práci, v živote i v umení.
Román je autobiografický. Hlavnou postavou je vlastne autor sám.
Nemecký spisovateľ Hermann Hesse (1877-1926), nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku 1946 je nám už dobre známy. Jeho
literárna tvorba nám párkrát pripravila pekné chvíle. Mnohé romány sú
preložené do slovenského jazyka. Jeho vrcholným dielom je román
,,Hra so sklenenými perlami”, ktorý vyšiel za druhej svetovej vojny vo
Švajčiarsku, kde autor emigroval. V podobe utopickej legendy
zachraňoval pre ľudí duchovne spriaznených ríšu lásky a obetavosti.
Verše v tomto románe preložil Ladislav Šimon (1938), básnik
a prekladateľ, ktorý žije a pracuje v Prešove. Žiaci a učitelia našej ZŠ
mali tú česť, že mohli 29. apríla 1987 v školskej klubovni tohoto básnika
privítať. Dozvedeli sme sa ako vzniká báseň. Autor nás presvedčil, že sa
nám pri čítaní veršov musí zdať, že je úplne ľahké ich napísať.
Spomeňme niektoré jeho básnické zbierky: Dýchanie (1965), S
kvapkou dúhy (1981), Za čo môžeme (1984), Poznámky z cesty
(1998),...Ladislav Šimon nám vtedy do literárnej kroniky napísal:
,,Znova som sa presvedčil, že stretnutia s literatúrou majú byť
predovšetkým stretnutiami s ľuďmi”.
Ilza Stupáková

FUTBAL - ,,A” MUŽSTVO
Do novej sezóny 2008/2009 I.triedy SOFZ nastúpili hráči
pod vedením p. Ladislava Strompfa st..
Doterajšie výsledky:
Jamník - Mníšek nad Hnilcom
Spišský Hrušov - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Olcnava
Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Bystrany
Markušovce - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Hnilčík

FUTBAL - ŽIACI
Žiaci do sezóny 2008/2009 II.triedy SOFZ nastúpili pod
vedením p. Jaroslava Smižíka.
Ich doterajšie výsledky:
Poráč - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Letanovce
Iliašovce - Mníšek nad Hnilcom
Hrabušice - Mníšek nad Hnilcom
Markušovce - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Margecany

2:1
7:4
0:13
4:1
1:1
1:1

Zostávajúce zápasy: ( vždy o 11,30 hod. )
27.9.2008
Olcnava - Mníšek nad Hnilcom
4.10.2008
Mníšek nad Hnilcom - Slovinky

DOBRÚ CHUŤ !!!

Potrebujeme:
2 hrnčeky polohrubej múky
1 hnček kryštálového cukru
1 prášok do pečiva
1 hrnček kyslého mlieka
1/2 hrnčeka oleja
2 vajíčka

HRNČEKOVÝ KOLÁČ
Postup: všetky suroviny vymiešame v miske. Do cesta môžeme
podľa chuti pridať nasekané orechy, kakao, hrozienka...alebo aj
nič. Cesto vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie a na
vrch poukládáme ovocie podľa chuti. Dáme piecť do vyhriatej rúry
na 180°C na 25 až 35 minút. Po upečení a vychladnutí ho znovu
podľa chuti posypeme práškovým cukrom alebo pokvapkáme
rozpustenou čokoládou.
Prajem dobrú chuť a veľa tvorivosti pri pečení tohoto
jednoduchého koláča, ktorý je vhodný aj pri nečakaných
návštevách. Je totiž hotový veľmi rýchlo.

Keď zvieratkám ,,hrabe”

Zostávajúce zápasy:
28.9.2008 o 15,00hod.
5.10.2008 o 10,30 hod.
12.10.2008 o 14,30 hod.
19.10.2008 o 14,00 hod.
26.10.2008 o 10,30 hod.
2.11.2008 o 13,30 hod.
9.11.2008 o 13,30 hod.

6:0
2:1
2:1
2:1
2:1
2:3
0:0

Letanovce - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Odorín
Chrasť nad Horn. - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Poráč
Iliašovce - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Kluknava
Mníšek nad Hnilcom - Jamník

FUTBAL - DORASTENCI
Po mnohých rokoch sa do súťaže I.triedy SOFZ v ročníku
2008/2009 prihlásili aj dorastenci pod vedením Mgr. Antona Mitríka.
Ich doterajšie výsledky:
Mníšek nad Hnilcom - Harichovce
Domaňovce - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Nálepkovo
Kluknava - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Hrabušice
Mníšek nad Hnilcom - Jamník
Slovinky - Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - Letanovce
Margecany - Mníšek nad Hnilcom

6:0
6:1
4:2
0:1
5:0
1:1
5:2
11:1
5:2

Zostávajúce zápasy: ( vždy o 13,30 hod. )
27.9.2008
Mníšek nad Hnilcom - Jaklovce
5.10.2008
Teplička - Mníšek nad Hnilcom o 12,15 hod.
11.10.2008
Mníšek nad Hnilcom - Odorín
18.10.2008
Bystrany - Mníšek nad Hnilcom
25.10.2008
Mníšek nad Hnilcom - Markušovce
1.11.2008
Spišský Hrušov - Mníšek nad Hnilcom
8.11.2008
Harichovce - Mníšek nad Hnilcom

O ŠACHOVÉHO MAJSTRA
OBCE 2008
Dňa 13. septembra 2008 bojovalo na šachovniciach ,,O
majstra našej obce” 7 šachistov s nasledujúcim umiestnením:
1. miesto: Mgr. Anton Mitrík
2. miesto: Mgr. Radúz Burčák
3. miesto: Ján Rešovský
4. miesto: Karol Cziel
5. miesto: Jaroslav Sanetrík
6. miesto: Ondrej Tóth st.
7. miesto: Ladislav Glovčík
Víťazom a staronovým majstrom v šachu obce Mníšek nad
Hnilcom za rok 2008 sa stal Mgr. Anton Mitrík.
Mgr. Anton Mitrík.
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