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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO

DEŇ MATIEK

Všetci vieme, na koho sa môžeme spoľahnúť od najútlejšieho
detstva. Je to mama. Príroda nás obdarila inštinktom, ktorý nás k nej
vedie, keď máme problémy a jej dala ,,radar”, pomocou ktorého
okamžite zistí, že sa necítime dobre.
Mama spolu s nami prežíva našu radosť z úspechu, ale aj
smútok zo sklamania. Ale ako sa cíti ona sama, čo vieme o jej smútku,
nádeji ... o jej citoch? Kedy sme ju naposledy rozosmiali, či prišli za ňou
bez toho, že by sme niečo chceli? Ruku na srdce, často sa to nestáva.
Tento mesiac máme príležitosť povedať mame, čo k nej cítime. Deti zo
základnej školy to využili a pre svoje mamičky si pripravili pásmo
tvorivej dramatiky ,,o dobrosrdečnej žene” a tým obohatili sviatočnú
atmosféru týchto májových dní. Prostredníctvom detskej výpovede sa
vytvára priestor pre uvedomenie si vzťahu k ženám - matkám, pre
hodnotné naplnenie zmyslu toho sviatočného dňa. Predstavilo sa nám
35 účinkujúcich. Viktória Grossová a Rudko Wencel si po prvýkrát v
hlavných úlohách vyskúšali dosky, ktoré znamenajú svet.
Pohľad na minulé ročníky potvrdzuje opodstatnenosť takejto
aktivity, ktorá okrem výchovného pôsobenia je silnou motiváciou na
celoročnú záujmovú činnosť detí. Zároveň vytvára priestor pre
upevnenie vzájomných väzieb medzi mládežou a generáciou jej mám a
starých mám
Andrea Pavlíková

VÝSTAVBA VODOVODU POKRAČUJE
Dňa 10.4.2007 naša obec dostala od Environmentálneho
fondu, odboru environmentálnej podpory ,, oznámenie k žiadosti o
podporu z environmentálneho fondu”.
V oznámení sa píše, že minister životného prostredia SR Ing.
arch. Jaroslav Izák schválil poskytnutie finančných prostriedkov na rok
2007 na akciu: vodovod Mníšek nad Hnilcom vo výške 5 000 000,-Sk.
Obec je povinná vyčleniť z rozpočtu ďalších 5%, čo je 250 000,-Sk.
Obecné zastupiteľstvo však pri tvorbe rozpočtu rozhodlo, že z obecných
peňazí sa použije ďaších 5 000 000,-Sk. Vybudované máme pramenné
zárezy a privádzací rad do vodojemu. Za uvedené finančné prostriedky
sa tohto roku vybudujú dva vodojemy, každý s objemom 150m3 + časť
zás. radu. Vo vodojeme bude zabezpečené chlórovanie cez zariadenie
Prominent a kontaktný vodomer.
Voda bude z vodojemov zásobným radom gravitačne vedená
do obce, takže prvé domácnosti by mohli byť napojené na obecný
vodovod už v jeseni tohto roku.

HASIČI - VETERÁNI

Dňa 1. mája 2007 sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili zrazu
VETERÁN KLUBU v Košiciach, kde vystavovali svoju historickú vzácnu
techniku. A že je naozaj vzácna, dokazoval aj nečakane veľký záujem.

LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK
Začiatkom jari boli zlikvidované 2 čierne skládky. Jedna vedľa
cesty smerom k futbalovému ihrisku a druhá v časti Kapustnice.

Jedná sa pritom o lacné záležitosti a spomínané miesta vyzerajú
podstatne lepšie.
Je potrebné, aby sme si všetci uvedomili, že čierne skládky
nesmieme obnovovať, ale postupne likvidovať. Len tak bude náš
Mníšek krajší a nebudeme sa musieť prechádzať v spleti smetísk.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
L e n č o s a
zabezpečila oprava jednej
autobusovej zastávky, ihneď
po niekoľkých dňoch bola
poškodená druhá.
Vinník sa priznal
a prisľúbil opravu, avšak k nej
do napísania tohto príspevku
nedošlo. Ak sa vinník
nespamätá ani po prečítaní
tohto článku, opäť to bude
práca pre políciu.

DETSKÝ KÚTIK
ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ

ŠKOLY

Súťaž v nemeckom jazyku - pod názvom Dezider A. Preis.
Je to súťaž prezentácie napísaných prác na tému ,,Kto sú naši
predkovia” za účasti štyroch základných škôl. 1. miesto získala žiačka
VIII. ročníka Klaudia Theiszová zo základnej školy Mníšek nad
Hnilcom.
Čo vieš o hviezdach?
26. apríla 2007 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo vedomostnej
súťaže ,,čo vieš o hviezdach”. Súťaž pozostávala zo šiestich kôl, kde sa
hodnotili teoretické i praktické vedomosti žiakov 6. - 9. ročníka.
Víťaz okresného kola Peter Palaščák, žiak 8. ročníka sa na nej
zúčastnil a obsadil 14. miesto.
Učiteľ Radúz Burčák

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Aj naši žiaci ( 50 žiakov + 7 učiteľov ) sa 30. marca 2007 po
tretíkrát rozhodli stráviť noc s rozprávkami H.CH.Andersena.
O 19,00 hod. zavítal k deťom rozprávkový velikán, oboznámil
ich so svojim životom a tvorbou. Zaželal deťom krásne strávenú noc s
jeho rozprávkami.
Tak sa žiaci rozdelili do 2. skupín a v skupinách sa začalo s
čítaním rozprávok - O škaredom káčatku, O cínovom vojačikovi,
Palculienke, Dievčatku so zápalkami, O Ariele, Princeznej na hrášku,
Snehovej kráľovnej atď.
Okolo 21,30 hod. sme začali zhmotňovať rozprávkové
bytosti. Deti vytvorili krásne výtvarné práce s použitím netradičného
materiálu - vlny, cestovín, látky, gombičiek, rôznych tkanín.
Počas tvorivej práce medzi deti prišli zlé ježibabky, ktoré im
chceli prekaziť rozprávkovú noc tak, že im zakliali a ukradli všetky
rozprávky. Deti sa rozhodli rozprávky hľadať, a tým začala nočná hra
nielen v budove školy, ale i jej okolí. Deti hľadali zakliate rozprávky, plnili
stanovené úlohy, získavali za ne indície a nakoniec v herni školy pred
zrakmi ježibabiek odklínali ukradnuté rozprávky. Hra trvala približne do
polnoci. Súčasťou tejto hry boli aj športové aktivity, takže žiaci si zahrali
aj v telocvični školy.
Od polnoci si po skupinkách chatovali s deťmi, ktoré tiež trávili
noc v škole alebo v knižnici.
Od 01,00 hod. po polnoci začala diskotéka s rôznymi
spoločenskými hrami. Rozprávka z videa nás odprevádzala do
,,postieľok”.
Tohtoročná noc s Andersenom získala niekoľko prívlastkov rozprávková, tvorivá, strašidelná, tajomná, zakliata, športová, tanečná,
počítačová. Bolo nám všetkým spolu úžasne a už teraz sa tešíme na
ďalšiu noc H.CH.Andersena v roku 2008.
M.Pohlyová, M. Cölderová

Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy sa
uskutočnilo 3. apríla 2007.
Do našej školy zavítali aj recitátori zo susedných škôl - z
Nálepkova, Závadky, Smolníka, Švedlára, Helcmanoviec a Prakoviec.
Súťažilo sa v 3. kategóriách, v prednese poézie i prózy. V 1. kategórii z
našej školy súťažili: Eva Jašminská, Viktória Grossová, Barbora
Brettschneiderová. V 2. kategórii nás reprezentovali: Miriama Ollerová,
Dominika Žigová, Frederika Plachetková. V 3. kategórii to boli žiačky:
Michaela Vitkovská, Silvia Kujnischová, Klaudia Theisová, Petra
Hužvárová.
Do okresného kola postúpili žiačky: Barbora
Brettschneiderová, Petra Hužvárová a Silvia Kujnischová.
M. Pohlyová

APRÍL - MESIAC LESOV
Žiaci 3. ročníka absolvovali vychádzku.
,, LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK” - Smolnícka osada.
Jeden krásny jarný deň sme sa vybrali na náučný chodník.
Sprevádzali nás veľmi milí ľudia a naučili nás toho veľmi veľa o prírode.
Ukázali nám nádherný strom, ktorý mal vôňu ako citrón, volal sa
dugláska a jeho šišky boli asi najkrajšie z celého lesa. Veľmi sa mi páčili
hry, ktoré pre nás pripravila pani inžinierka Mária Oberhauserová. Pán
František Pisarčik nám toho o lese a o zvieratách v lese veľa povedal.
Bolo to veľmi zaujímavé. Vysvetlil nám, prečo niektoré druhy stromov
rastú dlhšie a niektoré kratšie. Vedeli ste, že borovica je kráľovnou
našich lesov a je najrýchlejšie rastúci strom?
Ich rozprávanie bolo veľmi poučné.
Renátka Lányiová, žiačka 3. triedy

STROMY POZNANIA
Lesy Slovenskej
republiky, v koordinácii s MŠ SR
pripravili akciu ,,Stromy
poznania”, v rámci ktorej boli vo
vybratých areáloch základných
škôl vysadené tzv.
MINIARBORÉTA.
Jednou z týchto
vybratých škôl bola i naša
základná škola, kde 30. apríla
2007 pracovníci Lesnej správy
Hrable, páni Ing. Jaroslav Pohly,
Ing. Branislav Gedeon a Milan
Lörinc spolu so žiakmi a učiteľmi
školy zasadili päť drevín typických
pre naše lesy a v priateľskej
besede podali informáciu o
jednotlivých drevinách, spôsobe
ich výsadby, o význame lesov a
zodpovedali aj všetky otázky
zvedavých školákov.
Touto cestou im ešte
raz ďakujeme.

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA
Do projektu hlasného čítania sa zapojila celá naša škola v
Mníšku nad Hnilcom i v tomto roku. Týždeň prebiehal tak, že každá
štvrtá hodina počas celého týždňa bola venovaná práve hlasnému
čítaniu. Mladším žiakom čítali žiaci 8. a 9. ročníka.
Pondelok sme začali čítať: 1.A,1.B - Slovenské rozprávky
2. ročník - Hľadá sa Nemo
3. ročník - Nevyplazuj jazyk na leva a Bájka
4. ročník - Pinocciove dobrodružstvá
Ročníky 5.,6.,7.,8.,9., - čítali z knihy Slovensko moje.
Každý deň bol niečím zaujímavý. Okrem čítania žiaci z
prečítaných kníh vytvárali leporelá, papierové rybičky - origamy
( Nemo), kreslili rozprávkové bytosti.
Vyvrcholením hlasného čítania bol vedomostný kvíz pre
žiakov 5. - 9. ročníka pod názvom ,,Poznaj svoju krajinu” a mladší žiaci
ukončili týždeň súťažou ,,Milionár”
M. Pohlyová, M. Cölderová

REKONŠTRUKCIA STUDNE

YLINKÁR
DÚŠKA MATERINA
Ľudové názvy: materina dúška, dúška
chodec, materinka, materonka,
žadovník

V miestnej osade pretrvávajú tak ako v celej obci problémy s
pitnou vodou. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že
studňa pri p. Tolvajovi sa zrekonštruuje.
Táto studňa je často jediným zdrojom vody v osade.

BUDOVA SA PREDSA DOČKALA
Vstupná chodba do
budovy č.306, kde sídli
kvetinárstvo a second hand
bola upravená.
Podnet na túto
opravu dal ešte v minulom
volebnom období poslanec p.
František Czölder.

CESTA - DIRENZAJF
Obecné lesy
Mníšek nad Hnilcom dali v
mesiaci marec opraviť
cestu do miestnej časti
Direnzajf.
Cesta bola
vyspádovaná a vyčistený
pozdĺž celej cesty bol aj
rigol a priepusty. Touto
úpravou by sa mala
životnosť cesty podstatne
predĺžiť.

SPREJERI AJ U NÁS?
N a p r i e k
tomu, že sociálna
situácia v obci je dosť
zložitá, nájdu sa
jednotlivci, ktorí si
zabezpečia drahý sprej
a ,,skrášľujú” ním
obecné a súkromné
budovy.
Nebolo by
lepšie využiť financie na
rozumnejšie veci?

Je trváca rastlina s poliehavou stonkou, z ktorej vyrastá niekoľko
stojacich alebo plazivých holých aj chlpatých výhonkov. Listová čepeľ je
5 - 15 mm dlhá 7 mm široká. Kvety vyrastajúce v praslenoch na
vrcholoch stoniek majú väčšinou zelený kalich. Fialovo červená alebo
biela koruna je dvojpyskatá. Vňať obsahuje silicu, triesloviny a horčiny,
preto rastliny počas kvitnutia intenzívne voňajú.
Použitie: má dezinfekčné, protikŕčové a vykašlievanie uľahčujúce
účinky. Horúci čaj pôsobí ako prevencia proti chorobám z prechladnutia
a virózam chrípkového typu. Je dávnym a osvedčeným liečivým
prostriedkom pri ochoreniach dýchacích ciest, ťažkom zahlienení
priedušiek, astme. Vo forme záparu sa používa ako posilňujúci
prostriedok na žalúdok, pri nafukovaní, kataroch, kolikách, hnačkách,
nechuti do jedla a pri menštruačných kŕčoch. Je vhodná ako prísada do
kúpeľa pri nespavosti, bolestiach hlavy, závratoch, nervových
slabostiach a depresiách. Zvonka sa odporúča aj na obklady, rany,
pomliaždeniny a pri reumatizme. Bolestivé miesta sa natierajú olejom
pripraveným z kvetov.

BRUSNICA ČUČORIEDKOVÁ
ČUČORIEDKA
Ľudové názvy: borovka, boruvnice, čierna jahoda
čičeretka, hafery, myrtové jahody, myrovky
jafury, čiernice
Do 50cm vysoký ker so silne rozkonárenými, tenkými, hranatými a
zelenými stonkami. Listy sú opadavé, vajcovité s krátkymi
stonkami.Plodom je mnohosemenná guľovitá čienomodrá alebo
čiernofialová sladkokyslá šťavnatá bobuľa so sivomodrým voskovým
povlakom.
Použitie: má sťahujúci účinok na zastavenie hnačiek napomáhajúci
alebo doplňujúci liečbu cukrovky, zdroj vitamínov. Pri miernejších
hnačkách stačí 1 alebo 2 hrste sušených čučoriedok. Pri zápaloch
ústnej dutiny a ľahších zápaloch mandlí je vhodné kloktadlo z listov.
Čerstvé plody sa odporúčajú pri zápale sliznice žalúdka a čriev a zápar z
plodov alebo listov prípadne odvar z plodov pri cukrovke a zápaloch
tráviaceho ústrojenstva. Čučoriedky sa podávajú aj pri zápaloch
močového mechúra a pri niektorých kožných ochoreniach. Celkovo
podporuje chuť do jedla a zlepšuje trávenie. Okrem toho pomáha pri
rozpúšťaní žlčníkových kameňov. V ľudovom liečiteľstve sa odporúča aj
pri hemoroidoch, chronickom zápale priedušiek, bolestiach žalúdka
spojených s vracaním, pri výtoku a pachu z úst.
Plody čučoriedky patria medzi najzdravšie druhy ovocia na svete.
Svojim obsahom vitamínov podporujú rast detí a ich odolnosť proti
chorobám. Sú vhodné na šťavy, mušty, vína, kompóty, zmrazovanie a
pod..

EVIDENCIA OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov k 1.1.2007: 1656
Narodenie ( 1 - 3 /2007 )
január 2007
február 2007
marec 2007

2
0
0
2

Narodili sa: Kašická Mária, Plachetková Bibiana

NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

Úbytok ( 1 - 3 /2007 )
13
január 2007
9
1
1. V najbližšom období by sa mal vybudovať chodník od Evanjelického február 2007
marec 2007
3
kostola k novej ulici.
2. Po desiatich rokoch je potrebné opraviť fasádu na Dome smútku.
Zomreli: Vilčková Anna, Benedik Ľudovít, Schramko Štefan, Heuer
Fasádu sčasti poznačil zub času ale hlavne vandali.
3. Po ukončení vykurovacieho obdobia je potrebné dokončiť stavebné Jakub, Šveda Ján, Kašická Kristína, Šveda Karol
práce v kotolni základnej školy.

NOVINY 4 KRÁT V ROKU
Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom svojím
uznesením rozhodlo, že obecné noviny ,,Moja Dedina” budú
vychádzať štvrťročne. A to v marci ( JARNÉ ), júni ( LETNÉ ),
septembri (JESENNÉ) a v decembri ( ZIMNÉ ).

MOSTÍK OPRAVENÝ

Na podnet poslanca pána Moskala obecné zastupiteľstvo
rozhodlo, že mostík pre peších do Burgu bude opravený.
Tento mostík bol opravovaný v nedávnej minulosti, avšak
postupne bol niektorými občanmi rozobratý a použitý pravdepodobne
ako palivové drevo. V súčasnosti je mostík opäť opravený a ja len

FUTBALISTI ,,A” MUŽSTVA BOJUJÚ
O ZÁCHRANU
Výbor TJ Baník Mníšek nad Hnilcom vedel, že nás čaká
ťažká jar. Z mužstva odišiel Marek Tóth do Slovana Veľký Folkmár.
Viacerí ďalší hráči pracujú mimo miesta svojho trvalého
bydliska, prípadne študujú na vzdialených vysokých školách. Ak k tomu
prirátame zranenia, či tresty, nie je sa čo diviť, že mužstvo nastupuje
každý zápas v inej zostave, ba niekedy je problém i s počtom hráčov.
Nič dobré nenasvedčovala prehra v 1. jarnom kole so
susedmi z tabuľky Slovinkami na domácej pôde 1:3.
O týždeň naše mužstvo podľahlo v Bystranoch 4:1. Náš gól
zaznamenal Kluknavský..
Nasledovala ďalšia prehra doma s Markušovcami 1:3. Náš
úspech dosiahol Moskál.
V ďalšom kole sme sa museli skloniť v Tepličke, prehrali
sme 4:1.
Až v piatom kole naši hráči zabodovali a vyhrali doma nad
nebezpečnou Kluknavou 2:1. Naše góly strieľal Hulič.
V šiestom kole sme dostali poltucet v Poráči 6:1. V tomto
zápase nám vôbec nevyšiel úvod, keď v 18. minúte sme prehrávali už
5:0. Náš čestný úspech v tomto zápase zaznamenal F.Žiga.
V siedmom kole sme doma podľahli vedúcim
Hrabušiciam 0:3.
V ôsmom kole dokázali naši hráči zvíťaziť v Gelnici 2:1, keď
naše góly zaznamenali Strompf a Hulič.
Nasledujúci veľmi dôležitý zápas o záchranu v súťaži na
domácom ihrisku dokázali naši hráči po veľmi dobrom výkone vyhrať
nad Odorínom 3:0. Dvakrát prekonal brankára hostí Moskál a raz
Valigurský.

žiadam všetkých občanov, aby v prípade zistenia
akéhokoľvek poškodzovania majetku v obci volali ihneď na
telefónne číslo 0905 475 941.
Vandalizmus akéhokoľvek rozsahu nesmieme v našej obci
trpieť.

SLUŽOBNÝ BYT
Školský služobný byt po presťahovaní sa bývalého školníka
čaká na nového nájomcu. Obec zabezpečila hygienickú maľbu, takže
nič nebráni v nasťahovaní.

Naozaj sú situácie v živote, keď muž potrebuje ženu

ŽIACKY FUTBAL
jarná časť sezóny 2006/2007

ŽYVOTOPIS
Volam sa Ján Piškvor narede. 15.03.1979. Minuly mesiac som mal
narodenyni. Po apsolvácii základnj školi v Očovej som chodil na
sredbnu do Kalinkova a vyučil som sa ako pomocní kombajnysta.
Ovladam aj robotu okolo kráv a robotu z lopatov a robotu z
krompačom a robotu z mliekom.
Moje cudzie jaziky: rómština - eksper
maďarčina . Mierne pasyvne
Predchádzajúce zamestnanie - JRD Čáčov
Stav: dobri, nezamestnani, bez ženx
Ovladam PC a auto aj kombajn a hrable a rádio.
U váz chcem robiď ako strážca, alebo aj šefa možem vykonavať.

Po zimnej príprave, ktorá začala koncom februára a
prípravnom zápase so žiackym mužstvom Prakoviec sa 31.marca
začala odvetná jarná časť futbalovej sezóny 2006/2007. V skratke
uvádzame výsledky nášho žiackeho mužstva v doteraz odohraných
zápasoch.
15.kolo: Mníšek - Olcnava
1:0, gól: S. Moskál
16.kolo: Slovinky - Mníšek
0:1, gól: M. Žiga
17.kolo: Mníšek - Bystrany
0.0
18.kolo: Markušovce - Mníšek 2:0
19.kolo: Mníšek - Chrasť
0:1
20.kolo: Poráč - Mníšek
1:3, góly: Štark, Moskál, M.Žiga
21.kolo: Mníšek-Helcmanovce1:5, gól: Kluknavský
22.kolo: Odorín - Mníšek
1:4, góly: D.Žiga 2, M.Žiga, Kluknavský
23.kolo: Mníšek - Letanovce 2:0, góly: Kluknavský 2
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