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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO

Táto fotografia je asi z roku 1935 - 1936. Je to výstavba
železničnej trate Mníšek nad Hnilcom - Červená skala pred
železničným priecestím do Gruntu, pod domom Ondreja Tótha.
Prevádzka na trati bola zahájená 26. júla 1936. Na úseku trate z Mníška
do Gelnice bola zahájená už 22. decembra 1935. Tá bola
zrekonštruovaná z úzkokoľajnej trate, ktorá bola v prevádzke od
27.12.1884. Výstavba trate bola opísaná v Obecných novinách č. 3 máj - jún 2005.

Fotografie sú z výstavby kombinovaného viaduktu na trati
Červená skala - Margecany. Na druhej je vidieť parný žeriav pri
pokládke koľajového poľa.
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Ak na prvého mája večer prší, bude po celý rok pekne.
Na Jakuba, Filipa - zelená sa každá lipa.
Svätý Florián - prírodu nám chráň.
Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.
Svätá Žofia kvety rozvíja.
Keď sa na Želmíri začnú včely rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.
Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
Čo boh v máji daje, človek nech nekľaje.
Májové blato pre poľnohospodára zlato.

Jún
Na fotografii je rušeň úzkokoľajnej železničky Mníšek nad
Hnilcom - Smolnícka Huta. Rušňovodič je pán Peter Zdravecký z
Gelnice. 27. mája 1961 bola zastavená osobná preprava na tejto trati a
30. apríla 1965 zišiel zo Smolníckej Huty posledný nákladný vlak.
Úzkokoľajná železničná vlečka Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta
bola opísaná v Obecných novinách č. 1 - január - február 2005.
R. Trebuna

8.máj

Deň matiek

8.máj

Keď na Medarda prší, nebudú v tomto roku huby rásť.
Keď prší na Víta, švábka bude zhnitá.
Na deň sv. Víta na jednom konci sa stmieva a na druhom svitá.
Na svätého Jána neni noc žiadna.
Na svätého Jána jahody do džbána.
Peter a Pavol rozsievajú huby.
Na Petra, Pavla, keď je deň jasný, rok úrodný bude istý.

DETSKÝ KÚTIK

SPOMÍNAM A ĎAKUJEM.
Myslím, že už som vo veku, keď môžem spomínať. Jedna z najkrajších
spomienok z môjho detstva patrí mojej starej mame, ktorá mala pre nás,
svojich dvanásť vnúčat vždy dobré slovo a tiež nejakú dobrotu v zástere
medzevského kroja.
Neviem, ako to zvládla zo svojim skromným príjmom, ale trávili
sme tam skoro každé prázdniny. Pamätám sa aj na pani učiteľku
Čačkovú v prvej triede základnej školy. To ona ma svojou trpezlivosťou
naučila písať a čítať, keď som sa po dlhom pobyte v nemocnici znovu
postavila na nohy a mohla chodiť do školy. Samozrejme s obavami mojej
dobrej mamy a s veľkým strachom, či to dobehnem. Neviem, či to bolo
vzdelaním, ale skôr srdcom a takých pani učiteliek bolo viac. Napríklad
nikdy nezabudnem na grécke a rímske báje v podaní pani učiteľky
Gulyašovej. Mnohé už nie sú medzi nami a myslím, že sme im ani nestihli
poďakovať.
Zo spomienok sa mi vynára aj naša pani ,,trafikantka”, ktorá mi
pripomínala moju dávno zosnulú mamu. Chodila som ju navštevovať,
keď ju nepočúvalo srdiečko. Spolu sme strávili veľa pekných chvíľ a
stretnutí pri ,,čaji o piatej”. Vždy vedela urobiť taký bylinkový čaj, ktorý
chutil aj zdravím. Minulú jar sme sa tak často míňali, raz v nemocnici, raz
doma, ani na liečení vo Vyšných Hágoch sme sa nezastihli. Ani som sa jej
nedočkala, na jeseň odišla navždy. Keď idem okolo, vždy čakám, že
bude pred bránou alebo aspoň pri okne. Nie je tam, ale ja viem, že sa
zhora usmieva.
Naše milé mamy, babky, tety a pani učiteľky, aj ktoré už nie ste
tu medzi nami, ĎAKUJEME A NEZABÚDAME.
Magdaléna Hölzcová

Spočítaj koľko žiráf je na obrázku
a potom si ich vymaľuj!

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
- meno, ktoré obletelo svet - dánsky spisovateľ, najslávnejší
rozprávkar - autor Statočného cínového vajačika, Škaredého kačiatka,
Cisárových nových šiat, Palculienky.... 2. apríl sa stal dňom 200. výročia
jeho narodenia.
Na podnet Medzinárodnej únie pre detskú knihu, ktorá je
známa pod názvom IBBY, sa už od roku 1967 deň Andersenových
narodenín oslavuje ako Medzinárodný deň detskej knihy.
Pri tejto príležitosti sme sa pripojili k medzinárodným oslavám
akciou na podporu čítania detí.
Z každej triedy od prvej až po deviatu, pani učiteľky vybrali po
troch až piatich žiakoch, mamky deťom nabalili karimatky, spacáky, jedlo
i písacie potreby a v počte 43 žiakov a 7 učiteľov sme sa zišli v piatok
30.3.2006. Hodiny odbíjali netradičný čas - 18. hodinu. To bol čas
stretnutia všetkých v základnej škole.
Program bol veľmi pestrý a časovo nám vyšiel až do skorých
ranných hodín. Najprv sme spoločne vymýšľali želania pre strom, ktorý
zdobí vchod do areálu školy a pomenovali sme ho rozprávkový strom.
Vyzdobili sme ho želaniami, farebnými stužkami a popriali mu, aby rástol
a zelenal sa do krásy.
Potom nastal čas na čítanie a interpretáciu najznámejších
rozprávok H.Ch. Andersena. Tejto úlohy sa zhostili títo žiaci: Danka
Hirschová, Lucka Kluknavská, Martina Kovalčíková, Lukáš Ivančo, Silvia
Kujnischová, Tomáš Kluknavský a Klaudia Theiszová. Potom
nasledovali tvorivé hry:
skladanie rozprávkového pexesa, puzlí
Pletenie náramkov
Stoličkový tanec
Maľovanie rúk, kreslenie pohľadníc.
Nasledoval pochod nočnou obcou, diskotéka s balónovým
tancom a nočná hra - Nebojme sa strašidiel. Až do rána najstarší žiaci
mali dovolené surfovať po internete.
Celý program pripravili pani učiteľky Mgr. M. Pohlyová a M.
Colderová. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší rok, ktorý strávime s
Andersenovými rozprávkami.
Mgr. Magdaléna Pohlyová

ŠĽACHTICKÉ RODY
V MNÍŠKU NAD HNILCOM

Rozhodol som sa napísať článok o zemianskych rodoch,
žijúcich a pôsobiacich v našej obci, nakoľko dnes sa o nich skoro nikto
nič nevie a touto témou sa už dlhodobo zaoberám.
Zemianske rody v Mníšku delíme do dvoch skupín:
domovských a rodoch v Mníšku prebývajúcich iba niekoľko rokov,
nanajvýš jednu generáciu. Medzi tú druhú prebývajúcu iba niekoľko
rokov patrili rody ,,von Roxer”, ,,von Mudrony”, ktorí pochádzali z
Kežmarku, ,,von Szonntagh” zo Spišskej Soboty, ,,von Dobay” tiež z
horného Spiša.
Do prvej skupiny patrili rody ,,von Keill” a ,,von Schneider”.
Zakladateľom rodu ,,von Schneider” bol Georg von Schneider, ktorého
povýšil do šľachtického stavu uhorský kráľ Leopold I. v roku 1681. Medzi
posledných členov rodu patril Emanuel Georg von Schneider, ktorý
zomrel v roku 1854 a jeho posledným bydliskom bol dom ( dnes už
neobývaný ) pod bytovkou pri hasičskej zbrojnici. Potomkovia tohto
rodu, ktorí bývali v Mníšku ešte pred 2. svetovou vojnou bola rodina
Wietorisz.
Zakladateľom rodu ,,von Keill” bol Matthias von Keill, ktorý
prišiel do Mníška začiatkom 20. rokov 17. storočia. 25. júna 1624 bol
zvolený za člena mestského magistrátu a v roku 1632 založil v Mníšku
mäsiarsky cech. Do šľachtického stavu ho 14. októbra 1642 povýšil
uhorský kráľ Ferdinand III. Habsburský a daroval mu 2 poplužia zeme
( 120 ha ), okrem toho i niekoľko baní v Mníšku. Každá generácia
zastávala aj funkciu mestského richtára. Ako hovorí legenda, rod ,,von
Keill” bol taký bohatý, že zlaté mince merali mericami, s ktorými ostatní
ľudia merali úrodu obilia. ( merica = 62 litrov )
Medzi najvýznamnejších členov rodu patril Matthias von Keill,
syn Andreasa von Keilla, narodený 5.2.1751. V roku 1780 sa oženil s
dcérou zemana Michaela von Roxera Agnesou von Roxer. 4. júla 1783
viedol komisiu spolu s bratom Antonom, Jozefom von Mudronym a
Johannom Leibitzerom k cisárovi Jozefovi II., ktorý sa vracal z
Petrohradu. Zastavil sa a prenocoval v Smolníku, so žiadosťou o
postavenie ev. kostola. Už v tom období zastával Matthias von Keill
funkciu inšpektora Csákyovských lesov a v rokoch 1787 - 1793
cirkevného inšpektora Spišského seniorátu. S bratom Antonom dali v
roku 1792 zhotoviť oltár i krstiteľnicu do ev. kostola na vlastné náklady.
Na pamiatku tejto udalosti si Matthias nechal na oltár vyhotoviť svoj erb
spolu s erbom manželky, rodu ,,von Roxer” takpovediac ich obidva
spojili do jedného. Pri renovácii kostola v 60. rokoch 20. storočia bol
premiestnený na stenu vedľa malých dverí z neznámych dôvodov. V
knihe Mníšek nad Hnilcom ide o chybnú prezentáciu, že ide o erb rodu
,,von Schneider”, keďže ten vyzerá úplne inak. Ešte v rokoch 1824-1825
zastával Matthias von Keill funkciu mestského notára v Mníšku. Zomrel
23.8.1826 v Mníšku, no dnes už nepoznáme miesto jeho odpočinku na
miestnom cintoríne. Medzi významných členov rodu patril ešte
Matthiasov syn Ferdinand Maximilián von Keill, ktorý bol poručíkom
cisárskeho vojska, slúžiaci v Gemerskej posádke, ktorý však
nezanechal potomkov. Ďalej to bol Matthiasov synovec, syn Antona von
Keilla, František von Keill, ktorý zastával funkcie prísediaceho
stoličného súdu a neskôr pokladníka. Vetva po Antonovi von Keillovi sa
odsťahovala po roku 1800 do Harakoviec, kde kúpili kúrie s rozsiahlymi
majetkami.
Jedinými dnes ešte žijúcimi potomkami po Matthiasovi von
Keill v Mníšku je rod Strompf, keďže jeho dcéra sa vydala za Johanna
Strompfa, ktorý sa do Mníška priženil v roku 1816.
Branislav Strompf

Do projektu s názvom Týždeň hlasného čítania sme sa
zapojili znova v tomto školskom roku, od 02.04. - 08.04.2006.
Náš týždeň prebiehal pod taktovkou žiakov 8. a 9. ročníka,
ktorí navštevovali svojich mladších kamarátov a čítali im, hrali sa s nimi,
jednoducho zahrali sa na pomocných učiteľov a vychovávateľov.
Program bol nasledovný:
PONDELOK: Rozprávkový svet - žiaci si priniesli vlastné rozprávkové
knihy, z ktorých si čítali navzájom najkrajšie a najobľúbenejšie
rozprávkové príbehy.
STREDA: Spoznávajme našu obec - čítali sa povesti o našej obci z knihy
Ing. G. Závatského ,,Mníšek nad Hnilcom” a výtvarne sa zobrazovala
vhodná téma.
ŠTVRTOK: More vo fľaštičke - oboznámili sme sa s knihou - výberom
úryvkov od známich slovenských spisovateľov a zakreslili dej úryvku na
záložku do knihy.
PIATOK: Hráme sa - boli pripravené tvorivé jazykové hry, doplňovačky,
rébusy, tajničky a dramatizácia.
Týždeň hlasného čítania bol opäť krásnou aktivitou, kedy
čítala ,,celá škola” celý týždeň počas 4. vyučovacej hodiny.
Veríme, že sa opäť čítanie stane záľubou žiakov, ich rodičov a
všetkých, pre ktorých stále platí známe, že: kniha je najlepší priateľ
človeka.
Mgr. Magdaléna Pohlyová

RÝCHLY INTERNET V OBCI

Obecný úrad sa obrátil v marci na firmu T-Com ohľadom
zriadenia DSL prístupu na internet aj v našej obci. V odpovedi nám
napísali, že z technických dôvodov nie je v súčasnej dobe možné tento
DSL prístup v našej lokalite zriadiť. T-Com má právo odmietnuť
uzavretie zmluvy o pripojení, ak je zariadenie alebo poskytovanie služby
DSL v požadovanom mieste alebo požadovanom rozsahu technicky
neuskutočniteľné. V prípade, ak by službu zriadil, nebolo by možné
riadne a korektné využívanie služby, nakoľko kvalita by nebola
poskytnutá podľa záväzných právnych predpisov.
Na stránke www.telecom.sk alebo na www.t-com.sk je možné
overiť si možnosť zriadenia DSL na konkrétnom mieste.

ÁHRADKÁR
V máji pripomíname:

- Odstraňujeme odkvitnuté kvetenstvá cibuľnatých a iných okrasných
drevín ( orgovánu, zanovätí a iných ), skoro kvitnúcim kríkom ( zlatý
dážď, tavoľník ) zrežeme po odkvitnutí veľmi dlhé výhonky, aby vytvorili
postranný obrast. Zostarnuté kríky zmladíme hlbokým rezom.
- Rododendróny neokopávame, ale im doplníme nástielku z rašeliny
alebo borovicovej hrabanky.
- Vysadzujeme napučané hľúzy georgín, okrasné dreviny z kontajnerov
vysádzame bez časového obmedzenia.
- Ak novovysadené stromčeky nepučia, vyberieme ich zo zeme, korene
po zrezaní až do zdravého dreva ponoríme na deň do vody a potom
stromček znova starostlivo zasadíme a pravidelne zalievame.
- Koncom mesiaca sa končí najvhodnejšie obdobie na prevrúbľovanie
stromov.
- Vysádzame letné odrody šalátu a hlúbovín, ( koncom mesiaca
neskoré hlúboviny uhorky, cukety, fazuľu, cukrovú kukuricu ),
pretrháme výsevy koreňovej zeleniny a cibule, zle vzídené presievame.
Ak už nehrozia mrazíky, vysadíme rajčiaky, uhorky, zeler, majoránku a
bazalku. Pri neistom počasí radšej 1-2 týždne počkáme.

V júni pripomíname:
- Za sucha zavlažujeme rajčiaky a uhorky zásadne ku koreňom krhlou
bez ruže.
- Sadíme neskorý hlávkový kel, karfiol, brokolicu, kaleráby a zimný pór,
vysievame čiernu reďkev, okrúhlicu a kríčkovú fazuľu.
- Rezom do požadovanej výšky upravíme listnaté živé ploty.
- Pozbierame podzemné cibuľky a hľuzy kvetín, ktoré sú veľmi
rozrastené. Uchováme ich v mierne vlhkej rašeline alebo pilinách, aby
do jesennej výsadby nevyschli, ale môžeme ich aj hneď vysadiť. Cibule
tulipánov a hyacintov, len čo začnú žltnúť listy, vyberieme zo zeme,
osušíme a očistíme a až do jesennej výsadby ich uchováme v suchu pri
teplote okolo 20°C. Je vhodné ich presádzať každoročne, najneskôr
však za 3 roky. Takto vysádzame aj narcisy.
- Na kmene stromov, najmä jabloní, vo výške asi 0,5 m nad zemou
pripevníme lapače z vlnitej lepenky na zachytenie rôznych škodcov. V
nich sa ukryjú húsenice, ktoré vyliezli z napadnutých plodov. Na
začiatku zimy pásy odstránime a spálime.
- Vysoké koruny čerešní je vhodné zrezať, a to pri zbere alebo hneď po
ňom.

OCHRANA PROTI HRYZCOM
Hryzce dokážu obhrýzť korienky mladých stromčekov, najmä
jabloní tak, že sa dá drevina ľahko vytiahnúť zo zeme. V oblastiach
veľmi zamorených hryzcami sa odporúča sadiť stromčeky do košov
zhotovaných z hustého ( tzv. hydinového ) pletiva. Pletivo má siahať
najmenej 5 cm nad povrch pôdy a byť ku kmienku dobre pritiahnuté,
aby sa hryzec nedostal dovnútra koša. Najúčinnejším opatrením proti
hryzcom je chytanie do pastí a používanie otravených návnad. Oboje
kladieme do odkrytých nôr, z ktorých sme opatrne odstránili vrchnú
časť zeminy. Na dno nory, ktorý je tesne pod povrchom pôdy,
umiestnime proti sebe dve pasce. Povrázkom ich priviažeme ku
kolíku, ktorý zatlčieme do zeme, aby hryzec pascu neodniesol. Ako
návnadu použijeme mrkvu, jabĺčko, kaleráb alebo zemiak. Zvrchu
miesto s pascami prikryjeme škridlou alebo kúskom dosky. Odporúča
sa tiež rozmiestniť v záhrade elektrické odpudzovače hryzcov.
Niekedy stačí zapichnúť na rôznych miestach
záhrady do zeme
kovové tyče a na
ne nasadiť fľaše z
plastu. Ich
pohybom za vetra
sa chvenie
prenáša do zeme
a
h r y z c e
odpudzuje.
Kôš z drôteného pletiva chráni korene ovocných
drevín proti hryzcom. Zvukové odpudzovače.

ČINNOSŤ KULTÚRNEJ KOMISIE
pri OcÚ v Mníšku nad Hnilcom

Správa o činnosti je za obdobie od 1.4.2005 do 30.3.2006. V
tomto období boli tri zasadania kultúrnej komisie, na ktorých sa
pripravovali kultúrne podujatia a hodnotili už skutočné akcie.
Druhá májová nedeľa je sviatkom matiek. V našej obci sme si
tento sviatok pripomenuli v kinosále krásnym kultúrnym programom
plným lásky, porozumenia a vďaky našim mamkám, babkám a
prababkám. V programe vystupovali deti MŠ a žiaci ZŠ.
Letné prázdniny sme chceli ukončiť 28.8.2005 letnou
zábavou na Tanzplatzi. Nepretržitý dážď nám to však prekazil a tak
namiesto letnej zábavy sa uskutočnila zapršaná diskotéka v obecnej
sále za hojnej účasti mládeže.
Oslavu vianočných sviatkov sme v našej obci začali
spoločným stretnutím v kinosále, kde žiaci našej školy navodili
atmosféru Vianoc krásnym kultúrnym programom. Vystúpenie detí
potvrdilo, že sa vedia baviť, tancovať a spievať. Nám dospelým tak na
chvíľu odohnali myšlienky každodenných starostí a tešiť sa zo života.
Pokračovali sme akciou príchod zimy, ktorú sme spoločne s
Mikulášom privítali pod stromčekom 7.12.2005. Mikuláš rozdal deťom
cukríky, za čo sa mu odmenili vianočnými pesničkami. Mikuláš na voze
so zlým čertom sa vydal ulicami Mníška a navodil vianočnú atmosféru.
Občania našej obce a najmä deti sa každým rokom tešia na túto milú
slávnosť, ktorá sa stala tradíciou.Za vydarenú akciu patrí poďakovanie
Mgr. Wenzelovej.
Živý Betlehem, v ktorom nám žiaci deviateho ročníka
predstavili pásmo narodenia Ježiša Krista a príchod troch kráľov sa
uskutočnil 25.12.2005. Predstavenie sa uskutočnilo na otvorenom
priestranstve na križovatke pod balkónom reštaurácie, kde sme
pripravili malé javisko. Vystúpenie sa občanom veľmi páčilo, čo potvrdili
svojim potleskom a finančnou podporou. Poďakovanie patrí manželom
Strompfovcom za poskytnutie priestranstva a elektrickej energie na
ozvučenie, Milanovi Novotnému za ozvučenie, pani Pohlyovej a žiakom
za nacvičenie a predvedenie, ako aj starostovi obce za aktívnu pomoc.
Jarné prázdniny sme chceli našim žiakom a žiakom ZŠ v
Helcmanovciach ako aj občanom spestriť dvoma vystúpeniami
hudobného súrodeneckého súboru Jedruchovci. Vystúpenie sme
museli na poslednú chvíľu zrušiť z dôvodu chrípkovej epidémie v našej
obci.
Na záver sa chcem poďakovať členom kultúrnej komisie za
plnenie plánu a úloh, ktoré si stanovili s prianím mnohých ďalších
tvorivých nápadov a pracovného elánu..
Bc. Karol Cölder
Predseda KK

STOLNÝM TENISTOM SÚŤAŽ SKONČILA
9. apríla 2006 sa hralo posledné kolo V. ligy skupiny Spiš
ročníka 2005/2006. Naši hráči v tomto kole podľahli v Krompachoch
tamojšiemu B mužstvu 12:6. Naše body získal Bodnár 3,5 a Gross 2,5.
V konečnej tabuľke naši hráči uzatvárajú 1. polovičku, čo je pekný
výsledok.
1. LIESKOVANY
2. STUDENEC
3. KROMPACHY B
4. HARICHOVCE
5. SP. VLACHY B
6. MNÍŠEK NAD HNILCOM
7. ARMUTOVCE
8. LIESKOVANY B
9. MPC B
10. SP. PODHRADIE
11. ZŠ HUTNÍCKA
12. HRIŠOVCE B
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KOLONÁDA - povzdych ruského cyklistu, ktorému ukradli koleso
PAPYRUS - obedujúci občan Ruska
DIABOL - vyliečený cukrovkár
HERPES - nemecké oslovenie najlepšieho priateľa človeka
KÔROVCE - vojenská verzia opancierovaných oviec
IN VERITAS VINO - fľaša vína schovaná v šijacom stroji
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Začala jarná časť
Naše futbalové ,,A” mužstvo začalo jarnú časť 9. apríla 2006,
keď zvíťazili doma nad Spišskými Tomášovcami 1:0. Náš jediný úspech
zaznamenal Peter Kluknavský.
Naši hráči boli úspešní aj v Iliašovciach, kde zvíťazili 6:2.
Štyrikrát bol úspešný M. Tóth, po jednom góle pridali F. Žiga a Kujnisch.
V treťom jarnom zápase naši tiež zvíťazili, keď si na domácej
pôde poradili s mužstvom Spartaka Bystrany v pomere 3:1. Dva góly
zaznamenal Strompf a jeden Hulič.
1. mája 2006 sa hrala dohrávka, v ktorej naši hráči zvíťazili
nad
mužstvom Tatrana Švedlár presvedčivo 6:0. Naše góly
zaznamenali: Kujnisch 2 ( 1 z 11m ), Kluknavský, Hulič, Tóth M. A Tóth
Ľ. Tieňom zápasu bolo nepríjemné zranenie nášho stredného
záložníka Petra Kluknavského, ktorému všetci prajeme skoré
uzdravenie.
1. MNÍŠEK NAD HNILCOM
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3. ŠVEDLÁR
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10
8
9
10
8
10
10
9

8
6
5
5
4
3
1
0

1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
3
4
3
6
8
6

44:10
22:5
20:22
18:23
17:15
23:28
17:28
6:36

25
19
16
16
13
10
4
3

7. mája 2006 o 16,00 hod. nás čaká v domácom prostredí
ašpirant na postup OŠK Baník Poráč.
Naše ďalšie zápasy:
14. mája 2006 o 16,00 hod. Hnilčík - Mníšek nad Hnilcom
28. mája 2006 o 16,00 hod. Matejovce nad Hornádom - Mníšek nad
Hnilcom

Jarná príprava a začiatok jarnej časti
ročníka 2005/2006
1. trieda starší žiaci - futbal
Po trojmesačnej zimnej prestávke sa v polovici februára
začala zimná príprava na odvetnú jarnú časť ročníka 2005/2006 1.
triedy starších žiakov. Príprava prebiehala pod vedením trénerskej
dvojice Imrich - Smižík v telocvični základnej školy. Trénovalo sa dva
krát v týždni, v utorok a v sobotu. Až do začiatku jarnej časti sa pre
nepriazeň počasia trénovalo len v telocvični.
Pred začiatkom odvetnej časti súťaže už mužstvo trénovalo
takmer v rovnakom počte ako v jesennej časti. Kvôli nepriaznivému
počasiu sa nakoniec odložilo aj 15. kolo odvetnej časti a žiacke mužstvo
Mníška do Markušoviec necestovalo.
V 16. kole futbalisti Mníška privítali súpera z Domaňoviec. Vo
vyrovanom zápase naši žiaci nakoniec podľahli Domaňovciam 0:1.
V 17. kole malo naše mužstvo voľno.
V 18. kole sme doma privítali silný Kĺčov. V tomto zápase sme z minima
šancí vyťažili maximum a zdolali mužstvo Kĺčova po góloch D. Žigu, R.
Bandiho a M. Žigu 3:1.
Ďalšie výsledky v skratke:
19. kolo: Mníšek nad Hnilcom - Spišský Hrušov 5:0, góly: Tolvaj 2, D.
Žiga, Bandi, M. Žiga
Dohrávané 15. kolo: Markušovce - Mníšek nad Hnilcom 0:0
V pokračujúcej sezóne prajeme našim mladým futbalistom
hlavne pevné zdravie a aby im nadšenie pre tento šport vydržalo čo
najdlhšie.

UPOZORNENIE SLOVENSKEJ POŠTY
Podľa zákona o poštových službách pošta dodáva zásielky
tam, kde je funkčná domová schránka. Pod funkčnou domovou
schránkou sa rozumie:
- má byť zamykateľná, zásielky sú chránené pred poveternostnými
vplyvmi
- nesmie umožniť vypadnutie zásielky
- je odolná proti jednoduchému vykradnutiu, to znamená proti
vytiahnutiu vložených zásielok rukou bez násilia
- je umiestnená na hranici ohraničeného pozemku pred vstupom na
tento pozemok a zabezpečený prístup z verejnej komunikácie
- musí byť označená menovkou adresátov žijúcich na danom
odovzdávacom mieste.
Pošta môže zastaviť doručovanie zásielok do domov, v ktorých nie sú
splnené podmienky na doručovanie. Na zastavenie doručovania pošta
vlastníka domu upozorní.
Žiadame občanov a vlastníkov domov o spoluprácu. Do
dvoch mesiacov je potrebné zabezpečiť odstránenie prekážok, ktoré
majú vplyv na kvalitu dodávania zásielok, po uplynutí lehoty bude
vykonaná kontrola splnenia podmienok doručovania.

