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ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

Pustošivé požiare v druhej polovici 19-teho storočia dali
podnet na založenie Požiarneho zboru v našej obci.
V kronike-zápisnice Mníšanského hasičstva z rokov 18781945 je na prvej strane zápisnice (Protocoll) z mája 1878 záznam, že
tohoto dňa Obecné zastupiteľstvo zvolalo verejnú schôdzu miestnych
občanov vo veci založiť Dobrovoľný hasičský spolok. Za predsedu bol
zvolený Karol Benigny-junior, za veliteľa Ján Theisz, za jeho zástupcu
Ján Schneider, za pokladníka Jakub Polyak, za zapisovateľa Adolf
Brosz. Ďalší členovia boli: Karol Buchala, Ján Blaho, Ľudovít Pollák,
Anton Payer, Karol Schneider, Samuel Dirner, Ján Barányi, Karol Keil,
Ludvig Geduldig, Jakub Wenzel, Jakub Sylvester, Ludvig Müller, Jozef
Gayda a Dr. Andreás Scholz, ktorí zastávali aj rôzne nižšie veliteľské
funkcie. Na schôdzi dňa 3.augusta 1879 sa stáva predsedom Jakub
Polyák.
Dňa 18.septembra 1885 vypukol veľký požiar v tedajšej
železiarni Concordia, ktorá bola na hranici chotára s Helcmanovcami.
Mladý hasičský zbor dokázal tento požiar včas likvidovať za čo dostalo
mužstvo od majiteľa finančnú odmenu.
Podľa zápisníc, i keď sú písané krasopisne, sa žiaľ nedá
zistiť, prečítať, prečo došlo k nečinnosti zboru v rokoch 1888, 1891,1893
až 1895. Následný zápis je z 29.marca 1896 a predsedom bol Stephan
Payer, veliteľom a zapisovateľom Adolf Brosz, jeho zástupcom Matej
Wenzel, pokladníkom Ludvig Scholz. Po tomto dátume nasleduje znovu
nečinnosť až do obdobia roku 1900. Zápisnica z 13.februára 1898 a z
29.januára 1900, ktorá je napísaná v maďarčine zrejme dokazujú, že na
zákrok kompetentných orgánov sa založil Povinný požiarny zbor v obci.
Nebolo by na škodu veci, aby sa dali patričné zápisnice odborne preložiť
a tak zistiť ich obsah a prečo došlo k nečinnosti.
V zápisnici zo dňa 4.februára a 1.apríla 1900 sa uvádza, že
predsedom sa stáva Jakub Odrobina, veliteľom Jakub Patz, jeho
zástupca Ján Schneider, pokladník Ludvig Scholz a zapisovateľ
Andreás Spitzschuh. 24.mája 1903 sa veliteľom stáva Matej Wenzel a
pokladníkom Adolf Brosz. Od tohto dátumu sa začína nečinnosť zboru.
V slede zápisníc od roku 1879 do roku 1903 nastávajú zmeny
v obsadení nižších veliteľských funkcií.
Mníšek po požiari v roku 1904

Veľký požiar v roku 1904, ktorý zničil 25 domov spolu s
vedľajšími budovami, požiare 13.7.1905 a 16.4.1909 sú opísanév knihe
Mníšek nad Hnilcom od p. G. Závadzkého na strane 43, podnietili
občanov, aby Požiarny zbor v Mníšku nad Hnilcom začal znovu svoju
činnosť. Dňa 10.októbra 1909 je v zápisnici uvedené, že bol vytvorený
požiarny zbor na čele s predsedom Jakubom Morzsányim. Veliteľ bol
Ludvig Göllner, zástupca Ladislav Müller, pokladník Ján Geduldig a
zapisovateľ Matej Theisz. Podľa výstrojného listu ( je uvedený v knihe
zápisníc) zo dňa 5.decembra 1909 má Požiarny zbor 41 mužov. Je to
posledná zápisnica z tohto obdobia.
Prácu Požiarneho zboru preveril požiar, ktorý vznikol
1.9.1910 po údere blesku do jednej stodoly večer o 21.hodine,
následkom čoho vyhorelo 11 hospodárskych budov a stodôl. O týchto
požiaroch nie je zmienka v tejto knihe zápisníc, ako aj o veľkom požiari
zo 7.mája 1918, keď zhorelo 39 domov a 58 hospodárskych budov na
Smolníckej a Hlavnej ulici.
Udalosti predvojnových rokov a samotná I.svetová vojna sa
zapísali na nečinnosti Požiarneho zboru v našej obci. 1.augusta bola
nariadená mobilizácia všetkých bojaschopných mužov do 42.roku
veku. Túto udalosť pripomína krásne tablo, ktorého majiteľom je Ondrej
Tóth a je umiestnená v Požiarnom dome.
V roku 1921 sa obnovil Dobrovoľný hasičský zbor. Na schôdzi
27.augusta bol zvolený výbor a velenie v tomto zložení: predseda Arpád
Witchen, veliteľ Eugen Korach, jeho zástupca Jakob Wenzel, veliteľ
družstiev Ludvig Müller, výstrojný technik Ludvig Müller-kováč,
pokladník Johan Cziel, trubač Georg Hunyadi, zapisovateľ notár Kornel
Stocz. Zvolili si aj najnižšie veliteľské funkcie. Požiarny zbor mal ešte
ďalších 21 členov.
Keďže história Požiarneho zboru v Mníšku nad Hnilcom je
bohatá, ďalšiu časť Vám prinesieme v nasledujúcich číslach obecných
novín.
Rudolf Trebuna

VÁŽENÍ OBČANIA
Je začiatok roku 2008 a pre nás všetkých občanov obce
začali plynúť aj určité povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona č.582/2004 Z.z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v mesiaci
november 2007 prijalo Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým
rozhodlo, že ani v roku 2008 sa dane a poplatky zvyšovať nebudú a tieto
zostávajú na úrovni roku 2007. Jedná sa o daň z nehnuteľností, ktorá sa
vypočíta na základe predloženého listu vlastníctva, daň za psa, ktorá
ročne činí 120,-Sk a poplatok za odpad, ktorý v našej obci činí 170,-Sk
za každú osobu prihlásenú k trvalému pobytu v obci.
I napriek tomu, že dane a poplatky v našej obci patria
k najnižším v rámci okolitých obcí, stále sú problémy v ich vymáhaní
u niektorých občanov, ktorí si túto povinnosť neplnia. Jedná sa hlavne
o poplatky za TDO a daň za psov.
Pokiaľ sa výber daní a poplatkov v nasledujúcom období
u týchto občanov nezlepší a doterajšie prijaté opatrenia nebudú
úspešné, obec pristúpi k ďalším opatreniam, ako napríklad
exekúciou od zámestnávateľa resp. poskytovateľa dávok a
podobne.
Pevne veríme, že k takýmto opatreniam vo väčšine prípadov
nedôjde a občania si svoje pozdĺžnosti voči obci vyrovnajú v čo
najkratšom čase.

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA

Dňa 11.2.2008 sa v ZŠ uskutočnil zápis žiakov do 1.ročníka.
V školskom roku 2008/2009 by malo nastúpiť 17 žiakov. Zápisu sa
zúčastnili rodičia so svojimi deťmi. Deti MŠ mali pripravený program.
Budúcich prvákov pozdravili i žiaci 4.ročníka básňami, scénkou a
tancom. Po oficiálnom úvode písali deti ,,KERNOV TEST”. Boli
odmeňovaní darčekmi, ktorým sa veľmi potešili.

POSEDENIE PRI SAMOVARE
Vyučujúca ruského jazyka p. uč. Wencelová pripravila pre
svojich žiakov predvianočné posedenie pri samovare, ktoré sa
uskutočnilo dňa 21.decembra v spoločenskej miestnosti na našej škole.
Posedenie bolo viac ako zábavné. Pri čaji žiaci pozerali
Mrázika, ukážky z rozprávky No počkaj zajac, lúštili tajničky, hlavolamy,
no predovšetkým súťažili. Za vedomostné súťaže v zručnosti či
šikovnosti boli žiaci odmeňovaní cukríkmi. Prišli aj nemčinári so svojou
pani učiteľkou, ktorí sa tiež zapojili do súťaží. Ruštinári ich pohostili
pravým ruským čajom.

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE
Kalendárny rok 2007 sme ukončili, ako to už býva zvykom,
Vianočným vystúpením žiakov našej školy.
Tohtoročné vystúpenie sa konalo 21.decembra v kultúrnom
dome. Žiaci vystupovali pre ZŠ Helcmanovce, druhý krát pre žiakov a
učiteľov našej ZŠ a do tretice ich večer čakalo verejné vystúpenie pre
rodičov. Vo vianočnom programe nechýbali scénky, spev, tanec a dobrá
nálada. To tohtoročné vystúpenie bolo naozaj vydarené.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
V mesiaci december sa konali okresné a krajské kolá
športových súťaží. Naša škola sa zúčastnila niekoľkých.
Dňa 4.decembra 2007 sa v Gelnici konalo okresné kolo v plávaní. Našu
školu reprezentovali 4 žiaci: Martin Lipták (8.ročník), Petra Hužvárová
(9.ročník), Michal Duch (8.ročník), Patrik Kluknavský (8.ročník).
Úspešní boli Martin Lipták - 1.miesto na 50m voľný spôsob a 1.miesto
na 100m voľný spôsob, Petra Hužvárová - 2.miesto štafeta.
Dňa 11.decembra 2007 sa ZŠ Smolník stala dejiskom okresného kola
stolného tenisu. Našu školu reprezentovali: Petra Hužvárová, Ladislav
Kujnisch, Matej Žiga, Peter Palaščák. Získali 7.miesto.
Dňa 18.novembra 2007 sa konalo v Spišskej Novej Vsi krajské kolo v
plávaní. Žiak našej školy Martin Lipták získal 8.miesto.

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
Dňa 26.novembra 2007 sa prvýkrát v našom okrese konala
olympiáda, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Klaudia Theiszová
(9.ročník) a Ján Imrich (9.ročník).
Súťaž bola zameraná na vedomosti, ktoré žiaci získali hlavne
na hodinách občianskej výchovy v 8.ročníku. Súťaže sa zúčastnili i žiaci
z Gelnice, Margecian, Švedlára, Nálepkova a Kluknavy. Naša žiačka
Klaudia Theiszová sa umiestnila na 1.mieste, pretože získala najviac
bodov vo vedomostnom teste. Súťaž bola vyvrcholením akcií v rámci
Týždňa boja proti drogám, ktorý prebiehal na našej škole.

ŠALIANSKY MAŤKO
Už niekoľko rokov sa naša škola zúčastňuje súťaže v
prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.
Najlepší žiaci našej školy Viktória Grossová (4.ročník) a
Dominika Žigová (6.ročník) postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo
15.januára 2008 v Centre voľného času v Gelnici.

GENIUS LOGICUS
´
Pod vedením p.uč.Jašminskej sa naši žiaci zapojili do
korešpondenčnej matematickej súťaže s názvom ,,GENIUS
LOGICUS”. Našu školu reprezentovali: Emka Jašminská, Paťka
Sýkorová (4.ročník), Martin Vartovník, Gabriel Pisko a Martin Rešovský
(6.ročník).

SME NAJLEPŠÍ
V dňoch 29. a 30.novembra 2007 sa v Poprade konala
celoslovenská konferencia OTVORENÁ ŠKOLA.
Súčasťou programu bolo slávnostné odovzdávanie cien a
diplomov najlepším otvoreným školám. V súťaži Najlepšia Otvorená
škola na Slovensku, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky a Metodicko-pedagogické centrum v Prešove sme získali
1.miesto a titul NAJLEPŠIA OTVORENÁ ŠKOLA NA SLOVENSKU.
Všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na realizácii
projektu patrí obdiv a poďakovanie.

ZDRAVÝ PITNÝ REŽIM

V týždni od 4.2. Do 6.2. 2008 sa žiaci ZŠ zapojili do
,,zdravého pitného režimu”. Čaj bol k dispozícií počas prestávok v
školskej jedálni, ale i v triedach pani učiteľky pripravili čaj, ktorý si mohli
žiaci popíjať i počas vyučovania.

DISKOTÉKOU PROTI DROGÁM
Dňa 31.1.2008 sa skončil 1.polrok a pre žiakov ZŠ bola
naplánovaná diskotéka v rámci boja proti drogám. Účasť bola veľmi
dobrá, žiaci sa zabávali. I ceny z tomboly mnohých potešili.
P.uč.Burčák

DOBRÚ CHUŤ !!!

Potrebujeme:
- 60g piškót
- 25g čokolády na varenie
- 100g mletého maku
- 1 PL medu
- 75ml vlažného mlieka
- 4 PL kryštálového cukru
- 1PL rumu
- 300g tvarohu
- 1 PL masla
- 2 PL citrónovej šťavy
- 100g strúhanky
- 1 vajce
- 1 žĺtok
- 2 PL práškového cukru
a 2 PL mletého maku na posypanie

OTVORENÁ ŠKOLA
Zapojením našej školy do projektu OTVORENÁ ŠKOLA
nastala premena spoločenského postavenia školy ako centra
vzdelávania, športu a kultúry za účelom jej priblíženia sa širokej
verejnosti. Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov,
učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné
služby v oblasti výchovy a vzdelávania každej rodine a ďalším
odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej
ponuky a dopytu po týchto službách.
ZŠ Mníšek nad Hnilcom je označená logom Otvorenej školy
pri vstupe do budovy nad hlavným vchodom. Pre zdravé fungovanie je
potrebné, aby škola svojou širokou ponukou aktivít presvedčila žiaka o
svojich kvalitách a prednostiach v konkurenčnom prostredí iných škôl.
Je nevyhnutné aby škola okrem vzdelávacích aktivít ponúkala aj
doplnkové vzdelávacie, mimoškolské, kultúrne, športové a doplnkové
služby. Snažíme sa byť otvorenou školou napĺňaním všetkých jej
pilierov. Vytvárame aliancie s rôznymi komunitami pre rozvoj kľúčových
kompetencií našich žiakov, učiteľov, rodičov a obyvateľov našej obce.
Chceme byť doslova otvorenou školou s ponukou aktivít, priestorov i
ľudských zdrojov pre čo najširšiu skupinu odbornej i laickej verejnosti.
Škola v duchu filozofie OŠ napĺňa 5 zo 6 deklarovaných pilierov OŠ.
(Otvorená škola, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005,
1.vydanie,str.10): -» záujmovo-vzdelávacia oblasť, šport »informatizácia, -»celoživotné vzdelávanie, -»školská knižnica a
kultúrne aktivity. V týchto pilieroch škola vyvíja aktivity už niekoľko
rokov. Pod hlavičkou otvorenej školy sa tak deje posledné dva roky. Za
túto dobu má škola za sebou množstvo atraktívnych aktivít, projektov a
podujatí. ,,Prekvapenie pre šťastie”- to je motto v duchu ktorého
aplikujeme aktivity filozofie OŠ. Preto sa toho budeme držať aj v
budúcnosti. ZŠ sa vo svojich aktivitách prednostne sústreďuje na
potreby lokality a miestnej komunity v obci, keďže je v tejto lokalite
jedinou základnou školou. V alianciách a rôznych partnerstvách
pripravujeme množstvo aktivít zameraných na sociálne znevýhodnené
skupiny obyvateľov s akcentom na odbúravanie predsudkov a
zvyšovanie tolerancie medzi obyvateľmi. Značná časť aktivít ovplyvňuje
región, v ktorom na škola nachádza - Hnilecká dolina. Príkladom sú
napr. športové turnaje, výstavy žiackych prác, rozvoj tradícií a zvykov so
zapojením občanov celej doliny, aliančné projekty s karpatskonemeckým spolkom a pod.. Škola vo svojich aktivitách stále napreduje
čoho dôkazom je aj implementácia multifunkčného viacúčelového
ihriska z grantu splnomocnenca vlády pre šport p. Dušana Galisa.
Sme škola, ktorá viaczdrojovému financovaniu prikladá
obrovský význam, preto sa aktívne zapájame do množstva grantov
vyhlásených rôznymi donormi. V rámci výziev MŠ SR sme sa v roku
2007 zapojili do výzvy:
»OŠ šport - projektom ZAŽIME POCITY VÍŤAZOV
» Zdravá škola - projektom HRAVO ŽI ZDRAVO
»Jazykové laboratóriá- projektom CUDZÍ JAZYK-PREDMET
POZNANIA, NÁSTROJ JEDNANIA
»Školské knižnice - projektom MILUJ KNIHY - MILUJ MÚDROSŤ!
» Otvorená škola 2007 - projektom IKTista
» E-vzdelávanie pre žiakov SZP a ZP - projektom ŠKOLA SZP
» Viacúčelové ihrisko - projektom MINI IHRISKO
Z uvedených projektov nám boli v tomto roku schválené tieto projekty:
»OŠ šport - projektom ZAŽIME POCITY VÍŤAZOV
» Otvorená škola 2007 - projektom IKTista
» Viacúčelové ihrisko - projektom MINI IHRISKO
Zatiaľ nám však chýba pilier podnikanie. Aj tento pilier má však škola
rozpracovaný v spolupráci so zriaďovateľom Obecným úradom a
Obecnými lesmi s.r.o. Mníšek nad Hnilcom. Tento pilier plánuje škola
spustiť začiatkom druhého polroka tohto školského roka.
Projekt Otvorená škola svojou myšlienkou je prínosom pre
mimoškolské a pevne dúfame, že aj podnikateľské aktivity našej školy.
Ostáva veriť, źe bude aj naďalej obohacovať myšlienkami a
skúsenosťami tých, ktorí sa projektu zhostia a že legislatívne úpravy
umožnia zúčastneným jednoduchšie a efektívnejšie fungovanie v rámci
projektu. Vzájomná komunikácia škôl a výmena praktických podnetov
je nevyhnutná pre ďalšiu životaschopnosť projektu.

SHALOM - ZNAMENÁ POKOJ
Raz som našla v novinách oznam o poznávacom zájazde do
Izraela. Už v minulosti som bola s kolegyňami na takýto zájazd
prihlásená, ale pre nepokoje v tejto krajine boli zájazdy zrušené. Veľmi
ma táto krajina zaujímala a navyše bol v cene zahrnutý výstup na horu
Sinay, ktorá sa nachádza v Egypte.
Do poslednej chvíle som nedúfala, najprv zájazd ohrozila
vtáčia chrípka v Negevskej púšti a hneď nato zemetrasenie v
neďalekom Iráne. Ale prišiel deň ,,D” a my sme naozaj odleteli aj
šťastlivo pristáli v Tel Avive.
Izrael je púštna krajina, ale bola jar a všetko krásne kvitlo a
sem tam aj pršalo. Zájazd prebiehal v pohode, išli sme po stopách
Ježiša postupne z Betlehema cez úrodnú Galileu do mesta Nazaret,
potom do Jeruzalema, okrem iného aj na Chrámovú horu kde je základ
troch monoteistických náboženstiev sveta ( židovského, kresťanského
a mohamedánskeho ), ktoré uznávajú len jedného Boha.
Po ceste do Egypta sme si pozreli jaskyne, kde malý pastierik
objavil Kumránske zvitky ( evanjelia Starého zákona) a potom pevnosť
Masada, kde za obliehania Rimanmi v roku 73 n.l.spáchalo samovraždu
970 Zelótov - Židov. S pietou sme si tieto miesta uctili modlitbou.
Pred výstupom na horu Sinay sme sa ešte vykúpali v Mŕtvom
a potom v Červenom mori, čo je celkom na juhu a boli tam pre nás už v
marci letné teploty. Po tomto úmornom dni sme sa v noci vybrali na
nočný výstup na horu Sinay, aby sme stihli východ slnka.
Zo začiatku to išlo, niektorí išli na ťavách, ale len do polovice.
Ďalej bolo treba prekonať asi 700 schodov, ktoré by ani tie ťavy
nezvládli. Pri druhej zastávke v beduínskom stane sme mali niektorí
problémy s tlakom ale aj s baterkami. Pomohla káva, spln mesiaca a
mne aj teleskopické palice, ktoré som si našťastie pribalila. Zvládli sme
to všetci, aj skoro 80-ročný pán z Č.Tešína. Na vrchole vo výške
2245m.n.m. ( skoro ako náš Gerlach ) sme p. Bohu všetci ďakovali, že
nás zachováva a doviedol nás až sem, na miesto kde dal Mojžišovi
desať Božích prikázaní. Ak by sme tieto dodržali, nebolo by svetu treba
právnikov, ani zákonov a ich noviel. Možno by bolo lepšie, ale nedá sa
asi, lebo Adam a naše ľudské ego ... atd. Po krásnom východe slnka
nasledoval náročný zostup po asi 1000 schodíkoch, ktoré do sutín
vysekali mnísi. Ocenila som znova moje palice pomocníčky, netušiac čo
ma pre nich na colnici v Tel Avive čaká.
Keď sme sa vrátili z Egypta bola už Kvetná nedeľa. Zúčastnili
sme sa procesie po ulici Via Dolorosa v Jeruzaleme. Bol to pre nás
zážitok a stretli sme aj Slovákov. Naozaj sme my ľudia takí, najprv
oslavujeme a kričíme ,,Hosanna”, vzápätí zabudneme a voláme
,,Ukrižuj”. Ešte sme si obnovili krstný sľub v rieke Jordán, kde bolo
dojímavé sledovať veľké skupiny ľudí v bielych rúchach prevažne z
východu, ktorí sa dávali pokrstiť.
Nastal posledný deň, ešte rýchlo pobaliť, aby všetko vošlo.
Po ceste na letisko sme sa ešte zastavili na trhu pri Chrámovej hore pre
posledný chlieb a nejaké drobnosti na cestu. Posledným zastavením
nám bol pamätník Holokaustu Yad Waschem, ktorý pripomína nám
všetkým smrť 3 mil. židovských občanov počas druhej svetovej vojny.
Tam človek rozmýšľa nad zmyslom života a smrti a pýta sa prečo ...?
Naša sprievodkyňa nás upozornila, že na colnici to nebýva pri
colnom konaní také jednoduché. Preto sme išli už tri hodiny pred
odletom lietadla. Myslela som si v duchu, veď nič nepašujeme, peňazí
na nákup tiež nebolo nazvyš, všetko sme minuli na fakultatívne
zájazdy. Ale chyba, či smola? Skúšali sme vysvetliť colníkom, že moje
kovové palice nie sú určené na nič iné ako na chodenie. Najprv im
chýbal sneh, potom lyže. Nepomohlo, že som palice rozobrala a vybalila
celý batoh, ani vysvetľovanie vo všetkých jazykoch, mysleli si, že je to
zbraň. Odniesla si to nakoniec len na márne kúsky rozbitá fľaša vína z
Kány Galilejskej medzi prádlom, ale ináč batoh došiel na Slovensko celý
a ja tiež aj s celou skupinou.
Ja viem, že sa všetci bojíme teroriznu a právom. Hneď po
návrate bolo v správach, že blízko letiska, kde sme sa boli najesť sa v
reštaurácii odpálil mladý terorista. Nie je tam pokoj ani teraz, lebo každý
chce svoje územie aj iné privilégiá.
Prajem tejto krajine a nám všetkým SHALOM - POKOJ.

TVAROHOVÉ KNEDLE S MAKOM

M. Hölczová

Postup:
Piškóty valčekom podrvíme na omrvinky, čokoládu rozpustíme vo
vodnom kúpeli a oboje zmiešame s makom, medom, mliekom, 3PL
cukru a romom. Zmes odložíme do chladničky.
Tvaroh, maslo, 1PL cukru, citrónovú šťavu, strúhanku, vajce a žĺtok
spolu zmiešame a vypracujeme hladké cesto. Z cesta odtrhávame,
alebo krájame rovnako veľké kúsky, do ktorých zabalíme guľôčky
makovej zmesi.
Pripravené knedle varíme v jemne osladenej vode na miernom ohni
asi 10 minút. Uvarené knedle scedíme, rozdelíme na taniere,
posypeme cukrom a makom a môžeme podávať s vanilkovou
omáčkou.

FUTBAL

ŠACHOVÝ TURNAJ

,,O POHÁR STAROSTU OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM”
2. ROČNÍK

2. ročník šachového turnaja ,,O POHÁR STAROSTU OBCE
MNÍŠEK NAD HNILCOM” zorganizoval dňa 28. decembra 2007
Dobrovoľný hasičský zbor Mníšek nad Hnilcom.
Turnaja sa zúčastnilo 16 šachistov, ktorí boli rozdelení do
dvoch skupín po 8 hráčov. Z každej skupiny do finále postúpili štyria.
Finálovú skupinu tak tvorili 8 šachisti, ktorí hrali systémom každý s
každým na 2x 20 minút so šachovými hodinami.
Výsledky turnaja:
1. Mgr. Anton Mitrík, 7 bodov
2. Mgr. Radús Burčák, 5 bodov
3. Ján Rešovský, 5 bodov
4. Ing. Dušan Macejko, 4 body
5. Ján Oravec, 3 body
6. Ondrej Tóth st., 2 body
7. Walter Gross, 1 bod
8. Július Širocký, 1 bod
Na 9.-16. mieste bez určenia poradia sa umiestnili šachisti:
Michaela Černická, Pavol Palaščák, Peter Palaščák, Martin Rešovský,
Ing. Ľudovít Kujnisch, Ing. Günter Závatzký, Ľubomír Hirš, Marián
Doboš.
Poďakovanie za príjemné prostredie v požiarnej zbrojnici a
zorganizovanie celého turnaja patrí veliteľovi Mníšanských hasičov
Ondrejovi Tóthovi, starostovi obce Ing. Ľudovítovi Kujnischovi za pekné
ceny pre prvých troch šachistov, športovému oddielu v Helcmanovciach
za zapožičanie šachov a šachových hodín, ako aj všetkým
zúčastneným šachistom, ktorí prispeli svojou účasťou k zdarnému
priebehu turnaja.
Víťazom druhého ročníka turnaja ,,o putovný pohár starostu
obce Mníšek nad Hnilcom” a jeho obhajcom v ďalšom ročníku sa stal
Mgr. Anton Mitrík.
Mgr. Anton Mitrík

VÝROKY SLÁVNYCH
Nikdy proti prúdu! - Amper
Už som v obraze. - Mona Lisa
Nemá to iskru. - Diesel
Prijali nás chladne - Amundsen
Nestavajte sa mi na odpor. - Ohm
Som z toho na vetve. - Tarzan
To je tvrdý oriešok. - Popoluška
Nemáte oheň? - Prometheus
Všetko brať s rezervou. - Barum
Nemá to cenu. - Nobel
Som to ale číslo. - Ludolf
To nie je Ono. - John Lennon
Mám to v krvi. - Fredy Mercury
Kocky sú hodené. - Rubik
Lidé bdete! - Šípková Ruženka
Visí to vo vzduchu. - Zeppelin
Hovorím holú pravdu. - Inšpektor Kojak
Na to sa musí od lesa. - Robin Hood
Nie len chlebom je človek živý. - Ján Becher
Nešťastie nechodí nikdy samo. - Marx a Engels

SLOVNÍKY
SLOVENSKO - JAPONSKÝ
SLOVENSKO - POĽSKÝ
Nervozita - Hisaki
Fazuľa - Perdzawka naturaľna
Čudák - Haraši-mu
Lacné víno - Šancomet
Rádio Expres - Ta-hiti
Svokor - Ďžadek potrzebny
Zamestnanec - Pako-Maka
Svokra - Baba Przebytečna
Smädí ho - Ta-Ho-Suši
Výhybkárka - Popleta koľajowa
Ignoruje - Ma-Na-Haku
Slivovica - Pijačina ekologična
Zima - Sa-Kuri
Spomalený človek - Hamowka
Pes - Šika-Muri
SLOVENSKO - TALIANSKÝ
Krčmár - Šidi-Lidi
Speváčka -Coffaricci (Kofariči)
Krčmárka - Šidi-Taky
Silná dáma - Rizatta (Ricata)
Riaditeľ - Ja-Pan
Hokejista - Mantineli
Rýchly - Petardo
SLOVENSKO - RUSKÝ
SLOVENSKO - MAĎARSKÝ
Alkoholik - Nasajev
Dlhé vlasy - Bundáš frizúr
Batoľa - Čurkin
Mastné vlasy - Olaj frizúr
Klamárka - Šáľivaja
Kocúr - Mačkoš
Korytnačka - Tvjordyj žáb
Kolkár - Kulemi házi
Oddych - Poľežaňje
Nákladné auto - Tirák tátoš
Spiaca žena - Spaľnikovova
Robotník - Šuter házi
Spiaci muž - Chrapkin
Cintorín - Kemping lehároš
Spevák tenorista - Pištiťenko
Pracovnik čerpacej stanice - Naftaľenko

V mesiaci február začali s jarnou prípravou aj naši futbalisti.
Žiaci pod vedením osvedčených trénerov p. Jaroslava Smižika
a Mgr.Mariána Imricha.
,,A”mužstvo začalo trénovať pod vedením nového trénera p.Ladislava
Strompfa st..Pomáhať mu bude bývalý dlhoročný predseda TJ p.Peter
Marcinko.
Žiaci na tréningy využívali zatiaľ telocvičňu ZŠ, ,,A”mužstvo trénuje na
miestnom ihrisku a aj na novom ihrisku s umelou trávou, ktoré sa
nachádza v areáli ZŠ.
TERMÍNOVÝ KALENDÁR - JARNÁ ČASŤ
I. TRIEDA DOSPELÍ
1.kolo -30.03., 15,00h. - Mníšek nad Hnilcom - Letanovce
2.kolo -6.04., 15,30h. - Teplička - Mníšek nad Hnilcom
3.kolo - 13.04., 15,30h. - Mníšek nad Hnilcom - Jamník, 10,30h.
4.kolo -20.04.,16,00h. - Iliašovce - Mníšek nad Hnilcom
5.kolo -27.04., 16,00h. - Mníšek nad Hnilcom - Olcnava, 10,30h.
6.kolo -01.05., 16,00h. - Mníšek nad Hnilcom - Sp.Hrušov
7.kolo - 04.05., 16,00h. - Bystrany - Mníšek nad Hnilcom
8.kolo -11.05., 16,00h. - Mníšek nad Hnilcom - Markušovce
9.kolo -18.05., 16,00h. - Slovinky - Mníšek nad Hnilcom , 10,30h.
10.kolo -25.05., 16,00h. - Mníšek nad Hnilcom - Poráč
11.kolo - 01.06., 16,00h. - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
12.kolo - 08.06., 10,30h. - Mníšek nad Hnilcom - Kluknava
13.kolo -15.06., 16,00h. - Chrasť n/Hornádom - Mníšek nad Hnilcom
TERMÍNOVÝ KALENDÁR - JARNÁ ČASŤ
I. TRIEDA ŽIACI
Hrací deň - sobota, hrací čas - 11,30 hod.
1.kolo -29.03. - Mníšek nad Hnilcom - Letanovce
2.kolo -5.04. - Poráč - Mníšek nad Hnilcom
3.kolo - 12.04. - Mníšek nad Hnilcom - voľný los
4.kolo -19.04. - Helcmanovce - Mníšek nad Hnilcom
5.kolo -26.04.- Mníšek nad Hnilcom - Prakovce
6.kolo -01.05. - Odorín - Mníšek nad Hnilcom
7.kolo - 03.05. - Mníšek nad Hnilcom - Margecany
8.kolo -10.05. - Mníšek nad Hnilcom - Spišská Nová Ves C
9.kolo -17.05. - Markušovce - Mníšek nad Hnilcom
10.kolo -24.05. - Mníšek nad Hnilcom - Slovinky
11.kolo - 31.05. - Olcnava - Mníšek nad Hnilcom
12.kolo - 07.06.. - Mníšek nad Hnilcom - Klčov
13.kolo -14.06. - Hrabušice - Mníšek nad Hnilcom

ZÁVERY VČS POHREBNÉHO PODPORNÉHO ZDRUŽENIA
ODBOČKY Č.74 V MNÍŠKU NAD HNILCOM
Tak ako každý rok tak aj tohto roku sa dňa 17.februára 2008
uskutočnila Výročná členská schôdza PPZ, na ktorej členovia odbočky
zhodnotili činnosť za rok 2007 a prijali nové úlohy pre ďalšie obdobie
činnosti. Prijaté uznesenia a ich včasné a dôsledné vybavenie
predpokladá zlepšenie činnosti odbočky, ktorá by sa mala prejaviť vo
väčšej spokojnosti členov.
Členské príspevky pre rok 2008 ostali na úrovni roku 2007
ale vencový príspevok členská schôdza zvýšila z 2,-Sk na 2,50 Sk za
člena.
Výbor PPZ
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