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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO

KOŇOKROS 2005
HLAVNÍ ORGANIZÁTORI:

MJARTANČÍK JOZEF
BRETTSCHNEIDER PAVOL
OLLER JAROSLAV
Poďakovanie patrí všetkým ostatným sponzorom, občanom
a priateľom týchto ušľachtilých zvierat. Konkrétne: Obecný úrad Mníšek
nad Hnilcom, Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, Obecná Reštaurácia,
Krmivá - Norbert Gross, Ovocie - Zelenina - Eva Müllerová, Zväzarm
Mníšek nad Hnilcom, Trink - Šenkýr Peter, Ekotrade - píla, Píla Murcko,
PD Obnova Mníšek nad Hnilcom, Šveda Ladislav, Obecné lesy
Smolnícka Huta a Švedlár, Lesná správa Hrable, Šveda Štefan,
Valkošák Rasťo, Morihladko - výrobca postrojov na kone, Hirsch Peter,
Stoklas Dalibor, Pisko Jozef, Kujnisch Ladislav, Miroslav Nalevanko.
Poďakovanie patrí samozrejme aj všetkým zúčastneným
kočišom. Víťazom sa stal Brettschneider Pavol.
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September
Aké je počasie 1.septembra, taký bude celý mesiac.
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
O Matúši ľahko na duši.
Na svätého Cypriána chladno býva často z rána.
Na svätého Václava býva blata záplava.
Ak sú do Michala vtáci doma, nebude tuhá zima.
Jasné noci pred Michalom zvestuje,
že po ňom treskúca zima nasleduje.
Po Michale tráva, čo bys kliešťami ťahal, nepôjde von.
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov,
prorokujú tuhú zimu.

Október

Sucho na Gála, suchá zima.
Sneh na Gála, zima stála.
Ako započnú Uršuľa a Kordula (22.9.), Taká bude zima.
Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštevujú.
Ak je október zelený, bude január hodne studený.
Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá zima.
Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima.
Teplý október, studený november.
Za bielym októbrom zelený február,
za zeleným októbrom biely február.

Tohtoročný turistický výstup na najvyšší vrch Volovských
vrchov Zlatý stôl, ktorý sa konal 2. júla 2005 bol poznamenaný
hmlistým počasím.
Napriek tomu to neodradilo približne stovku účastníkov. Tí si
pochutnali aj na vynikajúcom poľovníckom guláši, ktorý pripravilo
Poľovnícke združenie PZ II na Hájenke v Bystrom potoku.
Už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie všetkých
milovníkov prírody.

DETSKÝ KÚTIK
ZASMEJETE SA?

VYMAĽUJ SI OBRÁZOK

- Čítal si to? Vraj vyšľachtili sliepku, čo znáša kockaté
vajíčka a to dva razy väčšie ako normálne.
- Hlúposť!
- A ešte vie aj hovoriť!
- Hej? A čo?
- Au môj trtáčik!
Išla nula po ulici a zazrela osmičku.
Zakričala na druhú nulu:
- Pozri na ňu, fiflena ako sa stiahla v páse!

-ORANŽOVÁ

- Elenka, choď vyvesiť bielizeň na slnko, posiela
matka dcéru. O chvíľu sa dievčatko vráti a vysvetľuje:
- Ja to nedokážem, slnko je veľmi vysoko.

-MODRÁ
-ŽLTÁ
-ČERVENÁ

- Jój, bolí ma bruško, - vzdychá Ďurko.
- To preto, že ho máš prázdne, - vysvetľuje mamička.
O dva dni sa u nich sťažuje teta, že ju bolí hlava
a Ďurko poznamená:
- To preto ťa bolí hlava, lebo ju máš prázdnu.

-SVETLOHNEDÁ
-SIVÁ

DOPLŇ PÍSMENKÁ

Vážení pedagógovia, milí deviataci!
Nejeden z nás dospelých sa sám v mysli späť vráti do čias,
keď on skončil jeden úsek vo svojom živote. Pre Vás, milí deviataci, sa
určite skončilo detstvo. Stojíte pred novou cestou života. Hovoríte si,
konečne to máme za sebou. Ale nech to hodnotíte akokoľvek, máte za
sebou len prvý, z hľadiska života najľahší krok.
Jedna kapitola ľudského života u vás doznieva. Určite si ešte
spomeniete na prvý deň v škole, kedy ste spolu s rodičmi prvýkrát
vkročili do školskej budovy a nesmelo sa rozhliadali po jej triedach,
chodbách, skúmavo a niektorí cez slzy ste hľadeli na svojich
učiteľov. Aj keď odvtedy uplynulo celých deväť rokov, máte všetci v živej
pamäti tento deň. Z tých malých nesmelých prváčikov vyrástli krásni
mladí ľudia, ktorí sa lúčia so základnou školou, so svojimi učiteľmi, ale aj
spolužiakmi.
Teraz stojíte na prahu svojej novej cesty. Aká bude, akí
budete vy, to záleží aj od Vás. Od týchto chvíľ narastá Vaša osobná
zodpovednosť za seba, za svoje konanie i správanie. Správne
poznávajte svet, vytvárajte si svoj názor na život a správny vzťah k
človeku.
Len nedávno ste vstupovali do budovy školy, túžiaci po
vedomostiach, ktoré budete v živote potrebovať. Pokračujte na ceste za
novým poznaním života, buďte plní elánu a túžob. Máte pred sebou
mladosť, najkrajšie obdobie života. Doteraz to boli rodičia, ktorí
usmerňovali Vaše konanie. Sledovali Váš vývoj, držali nad Vami
ochrannú ruku. Učitelia Vám vštepovali správne návyky správania a
snažili sa, aby ste nadobudli čo najviac základných vedomostí.
Skutočný život ešte len stojí pred Vami. Iste nie všade, kam
prídete sa stretnete s pochopením, no nie je nič horšie, ako vešať hlavu
pred prekážkami. Prajem Vám veľa odvahy a snahy dokázať
predovšetkým sebe, že dosiahnutie vytúženého cieľa je pre Vás tou
najvyššou métou. Želám Vám veľa úspechov i osobného šťastia.
Starosta obce

Májov_ zelinka každá b_va dobr_.
Ľadov_ medveď ulov_l r_bu a nas_til sa.
A keď sa v_spí, slied_ ďalej, čo b_ ch_til.
R_chlo bež_, ľahko pláv_.

UMIESTNENIE ŽIAKOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
Ešte si pripomenieme našich minuloročných deviatakov a
nižšie končiacich žiakov, aby sme vedeli, kde začnú svoj nový školský
rok po opustení brán Mníšanskej základnej školy:
Lívia CSELÉNYIOVÁ - Združená stredná škola služieb, Rožňava
Martin HÖLCZ - SOU lesnícke, Sigord
Vladimír IMRICH - SPŠ Elektrotechnická, Košice
Zdenka KLUKNAVSKÁ - Stredná pedagogická škola, Levoča
Dávid LIPTÁK - SOU Prakovce
Martin LÖFFLER - SPŠ Dopravná, Košice
Helena LUMNITZEROVÁ - Stredná veterinárna škola, Košice - Barca
Mário MAŠLÁR - SOU Prakovce
Jaroslav OLLER - Stredná veterinárna škola, Košice - Barca
Vendelína PLACHETKOVÁ - SOU Prakovce
Lenka POHLYOVÁ - Pedagogická a sociálna akadémia
Ján REŠOVSKÝ - Gymnázium Gelnica
Marián ŠARIŠKA - SOU Prakovce
Tomáš ŠARIŠKA - neumiestnený
Dana ŠTECOVÁ - Združená stredná škola, Košice
Mária ŠVEDOVÁ - Hotelová akadémia, Košice
Rudolf TREBUNA - SOU Prakovce
Štefan TURČANIK - SOU Prakovce
Jana VITKOVSKÁ - Hotelová akadémia, Prešov
Bartolomej ŽIGA - SOU Prakovce
Beáta ŽIGOVÁ - SOU Prakovce
Blanka ŽIGOVÁ - SOU Prakovce
Nižšie končiaci žiaci:
Peter SASÁK - SOUP, Medzev
Angela PLACHETKOVÁ - OU Prakovce
Erik ŠARIŠKA - OU Prakovce
Marek HORVÁTH - OU Prakovce - žiak špeciálna trieda
Mgr. Zuzana WENCELOVÁ

PRE ŠŤASTIE

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

FESTIVAL SPEVÁCKYCH SÚBOROV DOLNÉHO SPIŠA
Karpatskonemecký spolok Region IV usporadúva za
podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Festival speváckych
súborov Dolného Spiša.
Zúčastnia sa na ňom spevácke súbory z miestnych
skupín - z Gelnice, Švedlára, Smolníka, Dobšinej, Smolníckej Huty a
Mníška nad Hnilcom.
Akcia sa uskutoční v sobotu 17. septembra 2005 o 17,00
hod. v Mníšku nad Hnilcom.
Ema Czölderová

Október

mesiac úcty k starším

Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu
staroba. Ani nevieme ako, jednoducho je tu. Ale aj roky staroby môžu
mať svoju krásu, radosť a hlboký zmysel.
Stárnutie sa neohlasuje len tým, že už nedokážeme tak rýchlo
utekať, že sa ľahko unavíme a že prestávame dobre počuť a vidieť.
Stárnutie ani neprichádza rovnako, niekedy príde už v štyridsiatke,
inokedy až v osemdesiatke. Vždy však príde skôr ako sme čakali.
Jediná cesta, ako sa s ňou vyrovnať je, že sa jej pozrieme
rovno do tváre. Starobu treba prijať. Nemá zmysel sa jej brániť a snažiť
sa pred ňou újsť. Keď príde jej čas , treba svoj život prispôsobiť iným
nárokom. Netreba ani rezignovať, smútiť a myslieť, že všetko už máme
za sebou. Často okolo seba počujeme nevďačné vzdychy:,, už to za nič
nestojí ”. Keď sa však vraciame domov z pohrebu, sme zrazu vďační za
každý deň, ktorý nám je dopriate žiť. Každý jeden deň či rok je darom.
Jeden mladý lekár si spomína na stretnutie s jedným starším
pánom. Bolo to na jar. Sedeli v nádhernej rozkvitnutej záhrade pri jeho
dome. Povedal:,, vieš ja som chorý a neviem, koľko dní tu ešte budem.
Moje oči sa naposledy zavrú a ja sa už nebudem dívať na tie vaše krásne
lesy a kopce. Keď si dnes sadnem do čerstvo zelenej trávy a hladím ju
svojimi rukami, uvedomujem si ako ju mám rád - tú obyčajnú trávu. Tým
viac mám rád ľudí, svoju rodinu, priateľov a všetkých ostatných. Život je
vzácny Boží dar.”
Keď už nie skôr, tak aspoň v starobe máme očakávať od budúcnosti
veľké veci. I starý človek sa očakávaním nových a veľkých vecí stáva
mladým. Zatiaľ čo ten, čo od života už vôbec nič neočakáva v domienke,
že už má všetko za sebou - aj keby bol celkom ešte mladý - sa stáva
skutočne starcom. A ešte niečo, úsmev a smiech. Ani v starobe nemáme
zabúdať, že k životu neoddeliteľne patrí. Úsmev a smiech majú v sebe
oslobodzujúcu, ba priam liečivú moc. Keď sa usmievame - a to platí
najmä pre starších ľudí, - to vraj v nás Boh dotykom svojej ruky
rozohráva na klávesoch naších sŕdc tichú pieseň vďačnosti. Radosť a
smiech, alebo len tiché usmievanie, také krásne u babičiek môžu byť
domovom zvlášť tam, kde majú starší ľudia možnosť stýkať sa so svojimi
vnúčatami, alebo s inými deťmi. Behom rokov strácame všetci svojich
rovesníkov, ktorí postupne umierajú. Pokiaľ sme však mali deti a oni
zase majú deti môžeme so svojimi vnúčatami prežívať aspoň niečo so
svojej mladosti. Vy sami najlepšie viete, na koľko otázok musí dať
odpoveď dedko a babka. A koľko sa toho môžu od svojich vnukov
dozvedieť. Takto starí rodičia majú uprostred svojich vnúčat mimoriadnu
príležitosť. Pomáhajú nastaviť už v detstve správnym smerom výhybky
ich života. Vnúčatám môže veľmi prospieť, ak môžu sledovať, ako starší
rozumnejší ľudia prestávajú lipnúť na pominuteľných veciach. Starým
ľuďom sa stále viac otvárajú oči pre to, čo zostáva. Vedia, že raz všetko
materiálne stratí cenu a najdôležitejší je charakter, ktorý vám nikto
nevezme. Často rozmýšľame, odkiaľ vzali naši starí rodičia múdrosť,
keď vedia pochopiť a poradiť. Staroba je múdrosť, lebo je bohatá na
skúsenosti. A zvlášť v dnešnej dobe, keď nás média otravujú sladkými
seriálmi o veľkej láske, dnes keď sme na vrchole snaženia a vieme
klonovať samých seba, žiaľ dnes sa stávame veľkými egoistami.
Zabúdame desatoro, na lásku k blížnym, teda na veci, ktoré sú zapísané
niekde hlboko v našej duši.
Ďakujem Vám za celoživotné dielo a prajem Vám aby
ste si v pokoji užívali Váš zrelý vek v kruhu svojich najbližších.
Oddychujte, ale nazaháľajte - veď Vy by ste to ani nedokázali. Venujte
sa činnostiam, ktoré Vás zaujímajú. Niektorí vo svojich dielničkách,
okolo domu, v záhradkách, kde je vždy čo robiť, hlavne s dobrým
pocitom - aby bolo dosť dobrôt pre vnúčikov i pre ostatných. Nech je
Vaša jeseň plná plodov, krásna a slnečná. Nech sú dni Vášho zrelého
veku preteplené tým najpotrebnejším, a tým je pokoj a mier v duši
každého jedného z nás.
Starosta obce

ÁHRADKÁR
V septembri pripomíname:

- Pod sklo sa môžu vysievať reďkovky a hlávkový šalát.
- Dozrievajúce rajčiaky môžeme zakryť fóliami.
- Všetko zrelé zobrať, uhorky a kríčkovú fazuľku najneskôr do polovice
mesiaca.
- Deliť a vysadiť viacročné trvalky.
- Cibule tulipánov a iných na jar kvitnúcich druhov vysadiť pred prvými
mrazmi.
- Hľuzy georgín, mečíkov, hľúznatých begónií vyberieme z pôdy, najprv
im odrežeme stonky, necháme obschnúť a uložíme do bedničky a
prikryjeme pieskom a rašelinou, necháme ich prezimovať na suchom
mieste.

V októbri pripomíname:
- Nezabudnite zavesiť vtáčie búdky, staré búdky vyčistiť.
- Hľuzy georgín, mečíkov a begónií pred prvými mrazmi vybrať zo zeme
a uložiť na prezimovanie do vnútra.
- Paradajky, cukety a iné plodové zeleniny zobrať pred prvými mrazmi.
- Vysadiť rebarboru.
- Kmene ovocných stromov ( i časť koruny hlavne z južnej strany )
natrieť bielym náterom, ktorý odráža slnečné lúče zimných slnečných
dní, po ktorých nasledujú nočné mrazy - toto striedanie chladu a tepla
vystavuje kôru hlavne mladých ovocných stromov veľkému
nebezpečenstvu. Môžu vznikať trhliny, ktorými potom prenikajú škodce
alebo zárodky chorôb.

Ruža

Znovu k ruži - KRÁĽOVNEJ KVETÍN:
- K ružiam prihrnúť zeminu, obložiť smrekovými vetvami ( bez
ochrany vydržia len robustné sadové ruže ), stromčekovým ružiam
môžeme cez korunu prevliesť jutové vrece naplnené senom a na
kmeni pod korunkou zviažeme.
- Výsadba - pred vysadením položíme ruže na niekoľko hodín aj
s výhonkami do vody. Potom korene skrátime na 20 - 25 cm. Miesto
očkovania by malo byť asi 5 cm pod povrchom pôdy. Po prišliapnutí
pôdy a dôkladnom zaliatí rastliny k nej prihrnieme pôdu. Na jar po
odstránení krytu a odhrnutí zeme skrátime výhonky o 10 - 15 cm.

Rady pri výsadbe drevín:
- V septembri začína hlavné obdobie výsadby opadavých krov a
stromov. Na začiatku jesene sa vysádzajú hlavne ihličnany a vždy
zelené listnaté dreviny, aby sa korene v prehriatej zemi dobre vyvinuli a
mohli cez zimu dobre zásobovať listy vodou.
- Pri mladých stromčekoch pred vysadením korene dôkladne
namočíme, poškodené korene odstrihneme, príliš dlhé skrátime. K
mladým stromčekom pripravíme kôl, ktorý ešte pred vysadením
zatlčieme do zeme aby nepoškodil korene, ( na strane prevládajúcich
vetrov ) mal by dosahovať asi 10 cm pod korunku stromčeka. Po
nahrnutí pôdy na korene, stromčekom mierne pohybujeme, priebežne
dosypávame zem a dopoly naplnenú jamku polejeme, aby sa medzi
korene dostal dostatok pôdy. Po dosypaní zvyšnej pôdy pritlačíme
povrch a nakoniec stromček dôkladne zalejeme. Pri nahŕňaní pôdy
vytvoríme okolo výsadbovej jamky akoby malú misku, ktorá bude
zadržiavať vodu, aby pri zalievaní vsakovala skutočne len v okolí
koreňov.
- Ovocné stromky sadíme tak, aby jazva po vrúbľovaní bola
asi 10 cm nad povrchom zeme ( odhadneme pomocou laty položenej
cez jamku. A naopak - väčšinu zaštepených okrasných drevín sadíme
tak hlboko, aby miesto po štepení bolo pod úrovňou zeme.

SÚŤAŽ - NAJLEPŠÍ PESTOVATEĽ ROKU 2005
Už 5. ročník súťaže o najlepšieho pestovateľa zeleniny sa
uskutoční 21. septembra 2005 v sále Obecného úradu v Mníšku nad
Hnilcom.
Súťaže sa môže zúčastniť každý občan, rodina, ktorá pestuje
vo svojej záhradke zeleninu a zemiaky ako: mrkva, petržlen, zeler,
kaleráb, bibuľu, cesnak, cviklu, zemiaky, kapustu, tekvicu...
Aj toho roku sa tešíme na najkurióznejšie a najzaujímavejšie
druhy zeleniny.

FUTBALsúťažný
II. ročník
TRIEDA
DOSPELÍ
2005/2006
Naši futbalisti nastúpili do novej sezóny 2005-2006 v II. tr.
pod vedením nového trénera Mgr. Milana Lenďáka - trénera I. triedy. Z
hosťovania sa k mužstvu vrátili opory: Marek Tóth a František Žiga.
Našim hráčom vyšiel nad očakávanie 1. zápas sezóny, keď
vo Švedlári zvíťazili vysoko 7:0. Naše góly strieľali: M. Tóth a Ľ. Köhler
po 2, L. Strompf, Ľ. Kujnisch a P. Žiga. Pochvalu si za výkon však
zaslúži celé mužstvo.
V druhom kole sa už nepodarilo zopakovať excelentný výkon
v Spišských Tomášovciach, kde sme napriek tomu vyhrávali 2:0 aj 3:1.
Konečný rezultát však bol 4:4. 3 góly strelil M. Tóth a 1 pridal Ľ. Köhler.
V treťom vystúpení doma proti Iliašovciam potvrdili naši hráči
úlohu favorita a zvíťazili 3:1. Góly: M. Tóth 2, Ľ. Kujnisch.
V nasadenom trende pokračovali naši hráči aj v Bystranoch,
kde zdolali nepríjemného súpera 4:0. O góly sa podelili: P. Žiga, Ľ.
Kujnisch, M. Tóth a O. Plachetka.
Týmto víťazstvom si naši hráči udržali vedúce postavenie v tabuľke.
Tabuľka po 4. kole:
1. MNÍŠEK NAD HNILCOM
2. RICHNAVA
3. PORÁČ
4. HNILČÍK
5. ŠVEDLÁR
6. SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
7. BYSTRANY
8. SMOLNÍK
9. ILIAŠOVCE
10. MATEJOVCE NAD HORNÁDOM

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
1
1
1
0
0

0
1
1
1
2
2
2
2
3
4

18:5
17:4
12:3
11:3
8:15
11:15
6:11
3:12
10:10
0:18

7
6
6
6
6
4
4
3
1
0

Medzi účastníkov I. triedy - starší žiaci sa v tomto ročníku
zaradili i naše nádeje pod vedením Mariána Imricha a Jaroslava
Smižíka. Ich úvodné výsledky vyzneli veľmi sympaticky, keď v
Letanovciach podľahli 3:1, doma remízovali s Markušovcami 2:2 a
prehrali v Domaňovciach 4:1.
Ak našim chlapcom vydrží zanietenie s akým sa pustili do
futbalu, máme sa v budúcnosti na čo tešiť.

VOLEJBALOVÝ MARATÓN
Dňa 29. júla 2005 sa o 16,00 hodine začal na miestnom
klzisku 3. ročník 24 - hodinového maratónu za účasti 48 hráčov
rozdelených v 8 družstvách. Okrem rekreačných hráčov volejbalu z
Mníška, sa po prvý krát zúčastnili maratónu aj družstvá zo Smolníckej
Huty a Smolníka.
Už tradiční účastníci - družstvo Dám do každého počasia,
oklieštené družstvo minuloročných Lasičiek, omladení seniori,
chlapčenské volejbalové mužstvo zo ZŠ, dve zmiešané družstvá, v
ktorých hrali už aj súťažou ostrieľaní hráči a konečne už spomínané
družstvá zo Smolníckej Huty a Smolníka sa nepretržite striedali do 6.
hodiny rannej nasledujúceho dňa podľa rozpisu. O výsledku, o ktorý
tentoraz nešlo, sa rečou historika nezachovala žiadna písomná
zmienka, ale očití svedkovia tvrdili, že stav bol až do konca veľmi
vyrovnaný. Po 6. hodine sa začal tzv. Mix, v ktorom hrali tí, ktorí mali
najviac síl a chuti.
S pribúdajúcimi hodinami a narastajúcou teplotou ubúdali
sily volejbalistom, ktorí hľadali úkryt pred slnkom v tieni stromov
a v osviežujúcej vode Hnilca. Až neznesiteľne horúce počasie sa
nakoniec podpísalo pod predčasné ukončenie maratónu, ktorý bol
ukončený 30. júla už o 1 4,30 h..
Hoci sme v tomto ročníku neodohrali 24 hodín, akcia splnila
svoj účel a zúčastnení hráči, ale aj diváci mohli na pár hodín zabudnúť
na každodenné povinnosti a znovu stretnúť priateľov a známych.
Na záver sa chcem poďakovať Obecnému úradu v Mníšku
nad Hnilcom a jeho zamestnancom za ich všestrannú pomoc, p.
Ladislavovi Strompfovi za zabezpečenie občerstvenia, p. Daliborovi
Trebunovi za chutný guláš, p. Ľubošovi Löfflerovi za stoly a lavice,
p. Jaďuďovej Márii za dodanie potravín k občerstveniu, členom
Občianskeho združenia Ostrý vrch, pod hlavičkou ktorého sa maratón
organizoval a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri zorganizovaní
akcie.

ÚČASTNÍCI II. TRIEDA - DOSPELÍ
SÚŤAŽNÉ OBDOBIE 2006/2006
1. OŠK BANÍK PORÁČ, 2. TJ BANÍK HNILČÍK, 3. FC OL SMOLÍK,
4. TJ LOKOMOTÍVA FO MATEJOVCE NAD HORNÁDOM, 5. OTS
ŠVEDLÁR, 6. TJ BANÍK MNÍŠEK NAD HNILCOM, 7. FK 56
ILIAŠOVCE, 8. TJ FK SPARTAK BYSTRANY, 9. TJ SLOVAN
RICHNAVA, 10. FK SLOVENSKÝ RAJ SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE.
TERMÍNOVÝ KALENDÁR II.TRIEDA - DOSPELÍ 2005/2006,
JESENNÁ ČASŤ
4. september 2005, 15,30 h.- Mníšek nad Hnilcom - Richnava
11. september 2005, 15,30 h. - Poráč - Mníšek nad Hnilcom
18. september 2005, 15,00 h. - Mníšek nad Hnilcom - Hnilčík
25. september 2005, 13,30 h. - Smolník - Mníšek nad Hnilcom
2. október 2005, 10,30 h. - Mníšek nad Hnilcom - Matejovce nad
Hornádom

ÚČASTNÍCI I. TRIEDA - STARŠÍ ŽIACI
SÚŤAŽNÉ OBDOBIE 2006/2006
1. OŠK BANÍK PORÁČ, 2. TJ SOKOL CHRASŤ NAD HORNÁDOM,
3. TJ FO DRUŽSTEVNÍK ODORÍN, 4 . TJ ŠTART HRABUŠICE,
5. TJ
DRUŽSTEVNÍK
FO
LETANOVCE, 6. SLOVAN FO
MARKUŠOVCE, 7. OŠK DOMAŇOVCE, 8. FK SLAVOJKA
VOJKOVCE, 9. TJ KLČOV, 10. TJ BANÍK MNÍŠEK NAD HNILCOM,
11. TJ ŽPSV OLCNAVA, 12. FK BANÍK SLOVINKY, 13. TJ SŠM FO
BYSTRANY, 14. OKŠ SPIŠSKÝ HRUŠOV.
TERMÍNOVÝ KALENDÁR I.TRIEDA - STARŠÍ ŽIACI 2005/2006,
3. september 2005, 13,30 h.- Klčov - Mníšek nad Hnilcom
10. september 2005, 13,30 h. - Spišský Hrušov - Mníšek nad Hnilcom
17. september 2005, 13,30 h. - Mníšek nad Hnilcom - Olcnava
24. september 2005, 13,30 h. - Slovinky - Mníšek nad Hnilcom
1. október 2005, 13,30 h. - Mníšek nad Hnilcom - Bystrany
10. október 2005, 13,30 h. - Poráč - Mníšek nad Hnilcom
15. október 2005, 13,30 h. - Mníšek nad Hnilcom - Chrasť nad
Hornádom
22. október 2005, 13,30 h. - Odorín - Mníšek nad Hnilcom
29. október 2005, 13,30 h. - Mníšek nad Hnilcom - Hrabušice

S BABAMI NA VÝLETE
* Predám čokoľvek, komukoľvek, akokoľvek. Volajte kedykoľvek,
kamkoľvek. Zn. KTOKOĽVEK
* Predám vilu pri Černobile. Zn. SAMOTA ISTÁ
* Predám mačiatko pekingského palácového psíka.
* Predám manželskú posteľ. Zn. POSCHODOVÁ
* Vymením jednoizbového psíka za dvojizbového.
* Predám odistený granát. Zn. SÚRNE
* Stratila sa mi žena. Kto mi ju nájde a privedie, tomu rozkopem
hubu.
* Doopatrujem starších ľudí. Zn. V REKORDNE KRÁTKOM ČASE
* Predám kalkulačku ruskej výroby na propan - bután.
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