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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO
V OBECNEJ KRONIKE JE O POVODNIACH V NAŠEJ OBCI NAPÍSANÉ:

POVODNE 1974

POVODNE 2006

8. AUGUSTA 1878
V dôsledku prietrže mračien sa pretrhla hrádza
Uhornianského jazera. Voda zaplavila nižnú časť našej obce. V
,,Krútnlake” vystúpila voda až na 150 cm, ľudia, ktorí zavčas neušli,
našli útočište na strechách domov.
1937
Dlhotrvajúce dažde spôsobili, že boli zaplavené niektoré
časti chotára. Hnilec sa vylial cez brehy a voda zaplavila nízko ležiace
maštale a dobytok museli odviesť na bezpečné miesto.
1958
V júni niekoľkodňové dažde veľmi zvýšili stav vody Hnilca,
ktorý sa 28-ho toho mesiaca vylial a zaplavil lúky a polia po oboch
brehoch. Materiálne škody neboli.
1972
Mesiac máj bol veľmi daždivý, neustále sa zvyšovala hladina
Hnilca. V dňoch 15. a 16. mája sa rieka vyliala z koryta a zaplavila oba
brehy. Pod vodou bol mechanizačný dvor ŠM ( toho času píla Murcko ) a
priestory Štátnych ciest. Voda ohrozovala aj obydlia blízko Hnilca.
Kritická sa stala noc zo 17. na 18. mája tým, že sa pretrhla priehrada
Dedinky v dôsledku poruchy agregátov na zdvíhanie výpustov a
nevypúšťala pravidelne vodu. Voda pretekala cez vrchný priepust a
mala zdvihnúť hladinu Hnilca ešte o 1m. V ranných hodinách prestalo
pršať a situácia sa pomaly normalizovala.
1974
V októbri sa Hnilec rozvodnil dvakrát. Po trvalom daždi 14. a
15. októbra sa vylial Hnilec v dolnej časti obce a zalial dvor
mechanizácie ŠM a dvor Štátnych ciest, škody neboli. Ďaleko ťažšie
následky mala druhá povodeň. Dňa 20. a 21. októbra sa začal Hnilec
vylievať. Od začiatku októbra neprestajne pršalo. Hladina prudko
stúpala. Večer okolo 17. hod. začali vypúšťať vodu z Dobšinskej
priehrady. Okolo 20. hodiny dosiahla voda takú výšku, že začala
pretekať do domov. Obyvatelia 45 domov museli opustiť svoje príbytky.
Dopravné spojenie smerom do Gelnice bolo prerušené. Živel vyčíňal 48
hodín. Povodeň poškodila domy, odniesla ploty, odmyla časti záhrad.
Voda sa prelievala cez štátnu cestu pri kultúrnom dome, podmyla most
do pekárne, rozlomila most vo ,,Vinkli”, podmyla základy mosta pri
motokrose, poškodila cesty miestnej komunikácie. Na takú povodeň sa
nepamätajú ani najstarší obyvatelia obce.
1989
V dňoch 2. a 3. mája následkom silných dažďov bola
vyhlásená povodňová pohotovosť, pretože hrozila záplava a povodeň
na rieke Hnilec.
1994
V tomto roku na jar došlo k značnému zvýšeniu hladiny vody
na rieke Hnilec.
2002
V lete boli mnohé búrky a prietrže mračien. V susedných
štátoch bolo veľa záplav. Našu obec okrem vysokej hladiny Hnilca
povodňová situácia vážnejšie nepostihla.
2006
Daždivé počasie, ktoré začalo 30. 5. vyvrcholilo v noci 3.6.,
keď intenzívny dážď počas noci zapríčinil zvýšenie hladiny rieky Hnilec.
Voda sa vyliala z brehov pri Zväzarme a pod Šenkýrom. Voda zaliala
záhrady pod kultúrnym domom a siahala skoro do polovice cesty. Voda
bola aj na píle Murcko a Roučka. Veľké materiálne škody neboli
zaznamenané. Boli zaplavené pivnice a záhrady obyvateľov. Pre
odvrátenie povodní je potrebné prehĺbiť koryto rieky Hnilec na kritických
miestach a spevniť brehy. Najmä pri hati malej vodnej elektrárne.
Situáciu podrobnejšie opíše kronikár obce.
Rudolf Trebuna
Na Petra a Pavla, 29. 6. 2006 sa po intenzívnej búrke
a prietrži mračien v okolí Starej Vody a Zlatého stola vyliala voda
Hnilca po druhý krát. Povodeň bola ešte horšia, ako bola 3.6.2006

DETSKÝ KÚTIK

MDD v materskej škole
Tohtoročný sviatok detí prežili naši škôlkári netradične. Pripravili sme pre nich prekvapenie. Vozenie sa na konskom povoze po dedine bol
pre nich zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.
Rodičia našich detí Ľudovít Plachetka a Ľudovít Lániy zorganizovali túto možnosť pre deti. Priamo na akciu dali zhotoviť krásny povoz a v
jeho záprahu splnili deťom sen povoziť sa s ozajstnými koňmi Pejom a Bašou. Deti sa viezli celou dedinou, čo bol pre nich neuveriteľný zážitok.
Spomínaní rodičia deťom k ich sviatku priniesli aj sponzorský dar v podobe sladkostí, čomu sa naše deti potešili.
O nevšednom rozprávkovom výlete sa v Materskej škole rozprávalo ešte niekoľko dní a zanechalo to v deťoch úžasný zážitok.
Kolektív MŠ v Mníšku nad Hnilcom

DETÍ AKO SMETÍ
Človek by mal vždy niečo robiť. Nie vždy
je to možno zmysluplné, ale vždy sa
niečo dozvie alebo naučí.
Pred časom som si vyhľadala rodové
korene, nie preto, že je to moderné, ale
bola som zvedavá, až kde sa dostanem.
Rodokmeň mám do roku 1860 a pri čítaní
,, Knihy narodení” z farského úradu som sa dozvedela veľa zaujímavého.
Od roku 1860 do roku 1900 sa v našej obci narodilo 20 párov dvojčiat a
dokonca jedny štvorčatá. Bolo to 8 párov dievčat, 4 páry chlapcov, 8
párov chlapec - dievča a narodili sa v týchto rodinách: Wenzel, Pučko,
Stark, Zelder, Gross, Dirner, Steiner, Vitkovský, Müller, Loy, Kravetz,
Göllner, Witchen, Schneider. Všetky deti sa narodili doma v Mníšku nad
Hnilcom, len štvorčatá rodiny Scholtz sa narodili v Krompachoch. Nie
všetky sa dožili dospelého veku. V tom období veľa detí umrelo na záškrt.
Zaujímavé, že v povojnovom období sa táto mnohopočetnosť
už tak často neobjavovala. Poznám len tri páry dvojčiat v našej obci.
Nech je ich veľa, či menej, s deťmi je vždy veselo, hlavne keď prinášajú
svetlo a radosť do našich životov.
Magdaléna Hölczová

PO STOPÁCH NEMECKEJ KULTÚRY
STRETNUTIE DVOCH REGIÓNOV NA HRANIČNOM VRCHU

KLOPTAŇ
M i e s t n a s k u p i n a
Karpatskonemeckého spolku
v Mníšku nad Hnilcom Vás
pozýva na akciu ,,PO
STOPÁCH NEMECKEJ
KULTÚRY - STRETNUTIA
DVOCH REGIÓNOV NA
HRANIČNOM VRCHU
K L O P TA Ň . A k c i a j e
realizovaná s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
SR - program Kultúra
národnostných menšín 2006, RČ: MK - 382/2006/6.1.1.6..
Stretnutie sa uskutoční dňa 8. júla 2006. Zraz účastníkov bude
o 9,00 hod. pred Domom stretnutia v Mníšku nad Hnilcom. Odvoz, strava
a občerstvenie bude zabezpečené. Tešíme sa na spoločné stretnutie na
vrchole Kloptaňa.
Výbor MO - KNS

DOBRÚ CHUŤ !!!
Potrebujeme:
500g bravčového karé
150g údeného syra
150g domácej klobásy
5 vajec
- horčica
- soľ
- hladká múka
- strúhanka
- olej

RECEPTY
PANI
JAĎUĎOVEJ

FURMANSKÉ REZNE
Postup:
Karé rozdelíme na 4 hrubšie plátky, ktoré nakrojíme tak, aby na
jednom kraji držali spolu. Rezne otvoríme, naklepeme, osolíme a
okoreníme. Syr postrúhame, dve vajcia uvaríme natvrdo, olúpeme
a spolu s klobásou nakrájame na kolieska. Plátky mäsa z vnútornej
strany potrieme horčicou a posypeme syrom, pridáme pár koliesok
klobásy, vajcia a opäť posypeme syrom. Naplnené rezne zatvoríme
a okraje sklepeme. Každý obalíme v múke, rozšľahanom vajci
a v strúhanke, do ktorej zamiešame zvyšok postrúhaného syra.
Vyprážame na horúcom oleji.

CVIČENIE PRE ŽENY
Každý utorok majú
mníšanské ženy i dievčatá ( na veku
nezáleží ), možnosť zacvičiť si či už v
svižnom tanečnom tempe aerobiku i
pri pomalších relaxačných,
posilňovacích a naťahovacích
cvičeniach. Každá podľa svojho
výberu a možností daných vekom a
momentálnymi schopnosťami.
Cvičenie prebieha každý
utorok o 17.45 v sále Obecného
úradu. Poplatok je 10,-Sk na osobu,
žiačky a študentky zdarma. Bližšie
informácie získate na Obecnom
úrade, telefón: 489 61 13.

SKLÁDKA ODPADU

Prázdninová plachetnica
Do veľkých štvorcov
prekresli
obrázok
z malých štvorčekov.
Keď si úlohu urobil,
obrázok si vymaľuj!

ÁHRADKÁR
V júli pripomíname:

- Na kríkoch veľkokvetých ruží určených na rez ponecháme len
koncové púčiky, bočné čo najskôr vyštikneme. Odkvitajúce kvety
odstrihávame: pri veľkokvetých odrodách ich zrežeme s 2 vrchnejšími
listami, pri mnohokvetých tesne pod celým kvetenstvom.
Odstraňujeme tiež plané výmladky od podpníkov.
- Na rododendrónoch opatrne odstránime odkvitnuté kvety, aby sme
nepoškodili nové vegetačné vrcholčeky.
- Pri ríbezliach odstraňujeme slabé a nadbytočné letorasty, ktoré
vyrastajú zo zeme a zahusťujú kríky.
- Pri rebarbore a ligurčeku ( ,,magi” ) vyrežeme kvetné výhony, aby sa
rastliny tvorbou semien nevysiľovali.
- Vysievame fialky - sirôtky ny vypestovanie sadeníc, ktoré vysadíme na
jeseň, ale kvitnúť budú až na jar.
- Na stromy s dozrievajúcim ovocím vešiame fľaše s pivom na chytanie
ôs, ktoré ovocie poškodzujú a prenášajú hnilobu.
- Priebežne vylamujeme zálistky na kolíkových rajčinách, na kríčkových
ich ponecháme.

V auguste pripomíname:
- Pivnicu na uskladnenie ovocia vyčistíme, potom vysírime a nakoniec
vybielime vápenným mliekom, do ktorého môžeme pridať 3% modrej
skalice. Na 1m3 pivničného priestoru sa má spáliť 8g plátkovej síry.
Police na ovocie vydrhneme vo vode s prídavkom sódy alebo
hypermangánu a dobre vysušíme na slnku.
- Do konca augusta môžeme robiť letný rez jadrovín a kôstkovín. Pri
neskorom reze sa na kôstkovinách rany horšie zaceľujú a stromy môžu
trpieť glejotokom.
- Popadané a hnijúce ovocie alebo ovocie napadnuté chorobami
hádžeme do asanačnej jamy ( vyhĺbenej napríklad na konci záhrady ) a
posypávame páleným prachovým vápnom a zeminou.
- Začiatkom mesiaca zrežeme vrcholčeky rajčiakov nad štvrtým
dvojzávinkom plodov, aby do konca vegetačného obdobia dozreli. Tak
isto zrežeme vrchol na ružičkovom keli.
. Semená zo suchých fazuľových strukov vylúpeme a dáme na 1 - 2 dni
do mrazničky, aby sa v nich zničili prípadné larvy zrniarky fazuľovej.
Potom semená na papieri pri izbovej teplote usušíme a uložíme ich v
pohári so skrutkovým uzáverom v suchom a chladnom prostredí.

JAHODY

Ak je porast zanedbaný, veľmi zaburinený a listy napadnuté
škvrnatosťou, čo najskôr po zbere ( najneskôr do 20. júla ) ho
pokosíme kosákom asi 5 cm nad srdiečkovými listami, aby sa dobre
vyvinuli nové listy a vytvorili základy kvetných púčikov pre úrodu v
budúcom roku. Takto omladený porast sa na jar ošetruje oveľa ľahšie.
Ak pokosíme listy neskoršie, má to zlý vplyv na úrodu v budúcom
roku.
Porasty po treťom zbere je najlepšie zrušiť a využiť ešte na
pestovanie jesenných druhov zeleniny alebo rastlín na zelené
hnojenie. Od zdravých a rodivých trsov, ktoré sme si v čase zberu
označili kolíkmi, zakoreňujeme sadenice na novú výsadbu.
Najvhodnejšie je použitie kelímkov.
Jahody je vhodné sadiť od druhej polovice júla do polovice
augusta. Čím skôr ich vysadíme, tým lepšie sa rastliny do zimy
vyvinú. V druhej polovici septembra by sme ich už sadiť nemali.
Najlepšie je ich sadiť na záhony po skorých zemiakoch.
Oznamujeme občanom, že
prebehla 1. etapa rekultivácie skládky
odpadu pri motokrose. Keďže obec na
túto rekultiváciu dala značné finančné
prostriedky, SKLÁDKA BUDE

KONTROLOVANÁ A PRE
VŠETKÝCH PLATÍ PRÍSNY
ZÁKAZ
SYPANIA
ODPADU!!!

HARMONOGRAM VÝVOZU
PLASTOV A SKLA DO KONCA ROKA 2006
Odpad ( plasty a sklo ) sa bude v tomto roku odvážať ešte
3-krát, a to:
18.6.2006
17.10.2006
12.12.2006
Vrecia s plastovými fľašami ( iba od malinoviek a minerálnych vôd ) a
sklom je potrebné vyložiť pred dom už skoro ráno. Firma, ktorá tento
odpad zváža, prichádza do obce v skorých dopoludňajších hodinách,
ale niekedy aj neskoro popoludní.

VOĽBYv našejDOobciNR SR
Dňa 17.6.2006 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky.
V našej obci z 1226 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo
503 občanov, čo je 41% účasť. Z toho bolo platných 497 hlasov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu:
Ľavicový blok
26
Strana demokratickej ľavice
1
Združenie robotníkov Slovenska
3
Kresťanskodemokratické hnutie
18
Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
3
Aliancia nového občana
8
Hnutie za demokraciu
4
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártia
4
Slobodné fórum
18
Prosperita Slovenska
3
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
30
Komunistická strana Slovenska
28
Slovenská ľudová strana
2
Slovenská demokratická a kresťanská únia
51
SMER - sociálna demokracia
221
Slovenská národná strana
44
NÁDEJ
33

STRETNUTIE MANTÁKOV DOLNÉHO SPIŠA

FOTO MESIACA

Miestna skupina karpatskonemeckého spolku pozýva
svojich členov na ,,stretnutie mantákov Dolného Spiša”, ktoré sa
uskutoční 4., 5. a 6. augusta 2006.
Program:
Piatok 4.8.2006
o 17,00 hod.
- Prijatie hostí u starostu obce
o 18,00 hod.
- Beseda s hosťami v Dome stretnutia
Výmena skúseností. História, súčasnosť
a budúcnosť Mantáckeho nárečia
Sobota 5.8.2006
o 10.00 hod.
- Výstup ku krížu Spitzenberg
od 13,00 hod.
- Posedenie pri guláši na dvore Domu stretnutia
od 17,00 hod.
- Kultúrny program zameraný na tradície,
zvyky a udržanie materinského jazyka
Nedeľa 6.8.2006
o 10,30 hod.
- Služby Božie
o 12,00 hod.
- Obed - hostia
o 14,00 hod.
- Záver stretnutia
Akcia bude realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Výbor MS KNS

JARNÁ ČASŤ SEZÓNY 2005/2006
kategória starší žiaci

Po absolvovaní zimnej prípravy v telocvični základnej školy
sa v apríli začala jarná ,,odvetná časť futbalového ročníka 2005/2006 v
kategórii starších žiakov s nasledujúcimi výsledkami:
16. kolo: Mníšek - Domaňovce 0:1
17. kolo: voľno
18. kolo: Mníšek - Klčov 3:1, góly: D.Žiga, Bandi, M.Žiga
19. kolo: Mníšek - Spišský Hrušov 5:0, góly: Tolvaj 2, D.Žiga, M.Žiga,
Bandi
15. kolo: dohrávka Markušovce - Mníšek 0:0
20. kolo: Olcnava - Mníšek 0:1, gól: Bandi
21. kolo: Mníšek - Slovinky 3:0, góly: Tolvaj, M.Žiga, vlastný
22. kolo: Bystrany - Mníšek 0:6, góly: Tolvaj 2, Bandi 2, O.Plachetka
23. kolo: Mníšek - Poráč 5:0, góly Tolvaj, O.Plachetka, Schneider
24. kolo: Chrasť nad Hornádom - Mníšek 2:0
25. kolo: Mníšek - Odorín 10:0, góly:L.Štark 4, Tolvaj 2, Bandi 2, D.Žiga
26. kolo: Harbušice - Mníšek 0:0
Do streleckej listiny sa okrem už spomínaných zapísali ešte L.
Plachetka a J. Svitana.
V žiackom mužstve nastúpili títo hráči: Gollner, O.Plachetka,
Bandi, L.Plachetka, Tolvaj, Svitana.Títo hráči už svojim vekom patria do
dorasteneckej kategórie a dúfam, že budú vo svojom futbalovom
snažení pokračovať ďalej aj v budúcnosti. Ďalej nás reprezentovali:
Kujnisch, T. Kluknavský, Stoklas, M.Žiga, Paš, P.Palaščák, Imrich,
D.Žiga, Stankov, Hlaváč, Duch, L.Štark, Schneider, E.Plachetka,
N.Plachetka, P.Palaščák, P. Kluknavský, Rusnák, Rusnák, M.Štark.
Všetkým chlapcom chcem poďakovať za reprezentáciu našej
obce a do budúcnosti im zaželať veľa zdravia a športových úspechov.
Ďalej sa chcem poďakovať všetkým od trénerov mužstva, cez
výbor TJ, obecný úrad, sponzorovi Obecným lesom, hospodárovi a tiež
tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k rozvoju mládežníckeho futbalu a
za ich nezištnú pomoc.
Marián Imrich

É
ĽUDOV

PRANO

Júl

STIK Y

Keď na Navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vyrastajú.
Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti.
Dážď na Margitu neosoží senu.
Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna chodí hodne pokropená.
Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje.
Svätá Anna žito žala.
Chladný júl celé leto ochladí.
V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.

August
SEDEM DIVOV SOCIALIZMU
Každý mal prácu.
Hoci každý mal prácu, nikto nič nerobil.
Hoci nikto nič nerobil, plán sa plnil na 100%.
Hoci sa plán plnil na 100%, nikde nič nebolo.
Hoci nikde nič nebolo, predsa mal každý všetko.
Hoci mal každý všetko, predsa všetci kradli.
Hoci všetci kradli, nikdy to nikde nechýbalo.

SEDEM DIVOV KAPITALIZMU
Nikto nemá prácu.
Hoci nikto nemá prácu, všetci pracujú.
Hoci všetci pracujú, plán sa neplní na 100%.
Hoci sa plán neplní na 100%, je všade všetko.
Hoci je všade všetko, predsa každý všetko nemá.
Hoci nemá každý všetko, predsa kradnú tí, čo všetko majú.
Hoci kradnú tí, čo všetko majú, nikoho nechytili a všade niečo chýba.

Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu.
Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.
Po Vavrinci drevo už viac nenarastie.
Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.
Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej.
Povíchrica na Bartolomeja zvestuje ľad a sneh.
Kol svätého Augustína odchádzajú teplé dni.
Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.
Aký august posledný deň, taká má byť celá jeseň.
Víchrivý august - daždivý september.
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