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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO
HASIČI Z MNÍŠKA NAD HNILCOM

POŽEHNÁVALI A POSVÄCOVALI
NOVÚ HASIČSKÚ ZÁSTAVU

OSLAVY 130.VÝROČIA DHZ

Časté požiare v obci podnietili vytvorenie dobrovoľného
hasičského zboru. Dobrovoľný hasičský zbor v Mníšku nad Hnilcom bol
založený 19.mája 1879. Po prvej svetovej vojne v roku 1920 sa znovu
organizoval dobrovoľný požiarny zbor.
18.novembra 1922 zakúpil zbor pomocou občanov hasičskú
zástavu. Farby zástavy boli: jedna strana červená a druhá zelená.
Zástava bola počas druhej svetovej vojny zničená. Zachovala sa iba
časť stuhy, na ktorej bol nápis: Freiwillige Feuerwehr. Táto časť je
zarámovaná na pamiatku v hasičskej zbrojnici. Z kroniky vieme, že na
zástave bol nápis: ,,Gott zur Ehr, den Nächseten zur Wehr”. Na česť
bohu a blížnym na obranu.
V tomto roku oslavuje dobrovoľný hasičský zbor 130.výročie
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola zakúpená nová hasičská
zástava. Pri príležitosti svätého Floriána, mučeníka, patróna všetkých
hasičov a ochrancu majetku obyvateľov, bola táto zástava slávnostne
požehnaná 4.mája 2008 na službách božích v Evanjelickom chráme
božom a 11.mája 2008 posvätená v Rímskokatolíckom kostole za účasti
hasičov, starostu obce a ostatných občanov.
Svätý Florián sa uctieva ako patrón proti požiaru. Nová
zástava je podľa vzoru starej zástavy tiež na jednej strane červená a na
druhej zelená. Na červenej strane je vyobrazený svätý Florián ako
rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s
nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. A nápis
dobrovoľný hasičský zbor Mníšek nad Hnilcom, roky 1878 - 2008 a
nápis:,, Na česť Bohu a blížnemu na pomoc”. Zelená strana je s
nemeckým nápisom a s erbom obce Mníšek nad Hnilcom.

Dobrovoľný hasičský zbor Vás srdečne pozýva na miestne
futbalové ihrisko 5. júla 2008 ( sobota ) osláviť okrúhle výročie
založenia dobrovoľného hasičského zboru v Mníšku nad Hnilcom.
- začiatok o 16,00 hod. pred hasičskou zbrojnicou, kde bude ukážka
hasičskej techniky a výstavka výkresov detí MŠ a ZŠ v Mníšku nad
Hnilcom
- slávnostný sprievod na miestne futbalové ihrisko, do kroku hrá
Dychovka z Medzeva
- na ihrisku ukážka súčasnej techniky, zásahu profesionálnych hasičov
a miestnych hasičov
- vystúpenie hudobnej skupiny Drišľak
- voľná zábava, do tanca hrá skupina z Margecian
- vstupné 100,-Sk
O dobrú náladu sa nepochybne postará skupina DRIŠĽAK
a o všetko ostatné naši hasiči.

SVÄTÝ FLORIÁN
OD VŠETKÉHO CHRÁŇ NÁS ZLÉHO,
CHRÁŇ NÁS NAJMÄ OD OHŇOV
V ČASE ŽIVLU ŠKODLIVÉHO,
BUĎ NÁM MOCNOU OCHRANOU.

PYTAGORIÁDA
Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do
riešenia úloh Pytagoriády. Tí najlepší riešitelia postúpili do
okresného kola. Riešiteľov pripravovala pani učiteľka
Marcela Jašminská.
Okresné kolo Pytagoriády prebiehalo v dňoch 1.4.2008 v
Prakovciach a 2.4.2008 v Gelnici.
1. 4. 2008 súťažili žiaci v kategórii P6, P7, P8 ( žiaci šiesteho až ôsmeho
ročníka). Našu školu v tejto kategórii reprezentovali títo žiaci: Martin
Rešovský ( 6.ročník ) a Gabriel Pisko ( 6.ročník ).
2.4. 2008 prebiehala súťaž v kategórii P3, P4, P5 ( žiaci tretieho až
piateho ročníka ). Našu školu v tejto kategórii reprezentovali títo žiaci:
Štefan Rothmajer ( 3.ročník )
Adam Jašminský ( 3.ročník )
Emka Jašminská ( 4.ročník )
Renátka Lányiová ( 4.ročník ).
Úspešnými riešiteľmi boli
Štefan Rothmajer,
Emka Jašminský
a Renátka Lányiová.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
Dňa 19.3.2008 sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády
v Gelnici. Našu školu reprezentoval žiak deviateho ročníka Ján Imrich,
ktorého pripravovala pani učiteľka Marcela Jašminská. Tento rok sa na
Fyzikálnej olympiáde zúčastnili len tri základné školy, z dôvodu poklesu
záujmu žiakov o prírodovedné súťaže.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 27.3.2 008 sa v Košiciach konalo krajské kolo
Geografickej olympiády. Našu školu reprezentoval žiak šiesteho
ročníka Martin Rešovský, ktorý sa umiestnil na peknom 13.mieste.
Žiaka pripravoval pán učiteľ Ľuboslav Pavlík.

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA
Od 1.4.2008 na našej škole prebieha Týždeň hlasného
čítania, ktorý bude trvať do 8.4.2008. Do projektu hlasného čítania sa
naša škola zapája každoročne.
Hlavnou myšlienkou tejto akcie je priblížiť dva svety - svet
dospelých so svetom detí, prostredníctvom príbehov a rozprávok.
Veríme, že aj tento ročník Týzdňa hlasného čítania, ktorý sa
niesol pod názvom ,,S knihou za divmi sveta” nám priniesol veľa
pekných chvíľ. V tomto roku sa organizátori rozhodli zobrať deti na výlet
do stredoveku - navštíviť Egypt či Babylon a dozvedieť sa trošku viac o
histórii zabudnutých svetov. Pripravili pre deti množstvo úloh a za každú
splnenú úlohu budú zbierať indície - pomocné slová a hľadať odpoveď
na otázku ,,Čo je našim ôsmym divom sveta?”.
Každá trieda si zaobstarala knihu povestí, ktorú si každý deň
počas jedného týždňa spoločne nahlas čítali. Žiaci si v knihe vybrali 5
povestí z najbližšieho regiónu a každý deň si žiaci alebo ich učitelia
prečítali jednu povesť. Úlohou žiakov bolo podľa prečítanej povesti
nakresliť alebo vytvoriť podľa vlastnej fantázie erby pre jednotlivé hrady,
odhaľovať tajomstvá a hľadať potrebné indície. Objavovať starodávne
Divy sveta, ktoré poznajú z rozprávania, z príbehov, z kníh. Všetky boli
postavené veľmi dávno a, až na jeden, všetky boli zničené a možno
trochu zabudnuté. Existuje však jedno zázračné miesto, kde sa s nimi
všetkými môžeme kedykoľvek stretnúť a navštíviť ich. Toto miesto bude
našim ôsmym divom sveta. O tom, či sa našim žiakom podarilo odhaliť
nové tajomstvá a či objavili ôsmy div sveta, o tom všetkom Vás budeme
informovať nabudúce.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
V mesiaci marec sa konalo krajské kolo chlapcov vo volejbale
v Strážskom, kde naši chlapci obsadili pekné 4.miesto. Našu školu
reprezentovali žiaci 9.ročníka - M.Žiga, D.Stankov, J.Imrich,
P.Palaščák, žiaci 8.ročníka - M.Duch a A.Plachetka, žiak 7.ročníka
L.Štark a žiak 5.ročníka M.Štark.
V mesiaci apríl sa konal na našej škole minivolejbal. Do
súťaže sa zapojili aj žiaci zo Základných škôl Helcmanovce, Prakovce a
Gelnica.
Za chlapcov našu školu reprezentovali M.Štark ( 5.ročník ), P.Palaščák
( 7.ročník ) a A.Plachetka ( 8.ročník ). Chlapci sa umiestnili na 2.mieste.
Za dievčatá našu školu reprezentovali L.Ollerová ( 5.ročník ),
P.Ollerová ( 5.ročník ), M.Ollerová ( 6.ročník ), K.Plachetková
( 7.ročník ) a M.Mašlárová ( 7.ročník ). Dievčatá si taktiež vybojovali
2.miesto.

NOC S ANDERSENOM

Noc, keď spíme sladko v našej postieľke doma, je úplne iná,
ako tá, ktorá nesie meno známeho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena. Toto podujatie má už svetový rozmer, pretože v túto noc z
28.3. na 29.3. žijú rozprávkou v školách a knižniciach deti zo Slovenska,
Čiech, Dánska, Poľska, Rakúska, Maďarska a iných krajín. Zmyslom
noci je pripraviť deťom taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili
niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho strávili noc, na
ktorú tak skoro nezabudnú.
Už po štvrtýkrát sme sa i my - žiaci tunajšej školy so svojimi
vyučujúcimi rozhodli stráviť noc v škole. Program začal čítaním
rozprávok (veď ako ináč?), ale tento rok sme siahli po rozprávkach
nášho spisovateľa Pavla Dobšinského, ktorý v tieto dni oslávil
180.výročie narodenia. Rozprávky O škaredom káčatku, Princeznej na
hrášku, Palculienke, O dievčatku so zápalkami, Snehovej kráľovnej,
ktoré sú z pera H.Ch.Andersena, sme dôkladne prelúskali po minulé
roky. Teraz to boli rozprávky O veternom kráľovi, Zlatá podkova, zlaté
pero, zlatý vlas, Trojruža, O dvanástich mesiačikoch, O troch grošoch a
iné.
Ďalší program bol pirátsko - indiánsky. Na územie, ktoré sme
si zvolili na náš pokojný indiánsky život, vtrhli duchovia pirátov, ktorí nám
oznámili, že celé naše územie je zakliate. Je tu totiž poklad, ktorý
musíme nájsť a zničiť a až potom si tu môžeme postaviť naše krásne
teepe - indiánske príbytky. Rozhodli sme sa sledovať pirátov a podľa
mapy a pirátskej listiny presne o polnoci hľadať poklad. Začalo sa
pátranie, ktoré bolo sťažené plnením rôznych úloh. Postupne sme
nachádzali časť pokladu, zničili ho a odkliali naše územie.
Potom nasledoval program v telocvični školy. Po športových
súťažiach, kedy nám občas dochádzal dych, sme sa zabávali v rytme
diskotékových tancov. Pri farebnej hudbe a moderných piesňach sme si
ani neuvedomovali, že sú už dve hodiny po polnoci.
O tretej hodine nad ránom sa naša škola premenila na
strašidelný zámok. Po chodbách, ktoré lemovali žiariace sviečky a
vyčíňali strašidlá, sme si dokazovali, akí sme odvážni a nebojácni, hoci
nám srdiečka tĺkli ako zvony na kostolnej veži. O štvrtej nad ránom sme
sa schovali do spacákov o ponorili do spánku.
Za všetko, čo sme prežili počas noci, patrí veľké poďakovanie
žiakom deviateho ročníka - Peti Hužvárovej, Klaudii Theiszovej,
Janke Ollschlogerovej, Maťovi Žigovi, Peťovi Palaščákovi,
Dominovi Stankovovi, Jankovi Imrichovi, žiakovi zo Špt
Kristiánovi Žigovi a pani učiteľkám a pánom učiteľom.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu noc s Andersenom v roku 2009,
kedy budeme organizátormi my žiaci 8.ročníka.
Sáša Murcková a Tina Cölderová

DIVADIELKO

ŠKAREDÉ KÁČATKO

Pokiaľ sa radi nechávate unášať do sveta rozprávok,
obľubujete divadelné predstavenia a dojímajú vás milé detské
vystúpenia, práve vám bola určená regionálna súťažná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti, ktorá sa niesla pod názvom ,,DIVADLO A
SÚČASNÍK” a konala sa v dňoch 27.3.-28.3.2008 v Spišskom divadle v
Spišskej Novej Vsi.
Tejto prehliadky sa zúčastnil i náš detský dramatický súbor
pod vedením pani učiteľky Andrei Pavlíkovej s hrou na motívy rozprávky
- Škaredé káčatko. V tejto hre si zahrali naše žiačky 2.,3. a 4. ročníka.
Naše malé herečky si priniesli diplom za úspešné prevedenie hry
Škaredé káčatko.

ZAUJÍMAVOSTI o ZŠ
ZŠ Mníšek nad Hnilcom ako jediná základná škola v okrese
Gelnica používa na vyučovaní najmodernejšiu učebnú pomôcku
interaktívnu tabuľu a ako jedna z dvoch škôl v okrese využíva
možnosť informovať rodičov o známkach ich detí prostredníctvom
internetovej žiackej knižky.

CERTIFIKÁCIA LESOV

DEŇ STROMOV

V našej škole pracuje niekoľko záujmových útvarov
(krúžkov ), ktoré vedú učitelia našej školy. Existujú však i krúžky, ktorých
vedúcimi sú študenti vysokej školy - Lesníckej fakulty vo Zvolene, Lukáš
Pohly a Peter Mikuš. Svoju lásku k prírode, či schopnosti a zručnosti v
rybolove sa snažia odovzdávať i žiakom našej školy prostredníctvom
krúžku mladých ochrancov prírody.
A preto si pripravili pre našich žiakov dopoludnie plné
zaujímavostí a dobrodružstiev. Na úvod nám chlapci urobili hodinovú
prednášku na interaktívnej tabuli v počítačovej miestnosti. Tam nám
povedali veľa nových vecí o lese, lesných zvieratkách, stromoch,
hubách, o tom, aké sú naše lesy krásne a dôležité pre náš život.
Po prednáške sme sa všetci stretli na školskom dvore, kde
nám dali inštrukcie o tom, kadiaľ bude viesť naša cesta a vysvetlili aké
úlohy budeme plniť. Bolo pripravených 8 stanovíšť. Súťažili sme po
triedach. Za každú splnenú úlohu dostávali žiaci určitý počet bodov,
ktoré sa na konci sčítali a víťazom sa stala trieda, ktorá mala najvyšší
počet bodov.
Na stanovištiach si žiaci mohli overiť svoje vedomosti a
šikovnosť pri streľbe zo vzduchovky, určovaní plemena psov, v určovaní
druhov stromov, húb, stôp zvierat, v zdravotníckej výchove. Mohli si
vyskúšať orientáciu v teréne a vyskúšať si svoju šikovnosť v chodení na
choduľách. No zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí o našej
prírode, o našich lesoch.
Bol to pekný a zaujímavý deň pre našich žiakov, tešili sa zo
svojich úspechov a určite sa už teraz tešia na ďalší ,,DEŇ STROMOV”.

DOBRÚ CHUŤ !!!

Potrebujeme:
- 50 g jačmenných krúp
- 500 g údeného mäsa
- 1 mrkva
- 1 cibuľa
- 1 petržlen
- 1/3 zeleru, 1/3 kalerábu
- 1 strúčik cesnaku
-1 lyžica soli
- 2 väčšie zemiaky
- vetvička majoránu
- 3 zrnká nového korenia
- 1/2 lyžičky mletého čierneho korenia
- 1/2 lyžičky mletej červenej papriky

Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. od marca 2008
hospodária na svojom území podľa zásad FSC ( Forest stewardship
council ).
FSC je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku
1993 na podporu environmentálne správneho, sociálne prospešného a
ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Vznikla z
podnetu environmentálnych skupín ako aj Svetového fondu pre prírodu,
Priatelia zeme a podobne. Príčinou bolo pokračujúce drancovanie
prevažne tropických lesov a neschopnosť vlád prijať pravidlá na ich
záhranu.
10 PRINCÍPOV FSC
1. Dodržanie národnej a medzinárodnej legislatívy
2. Vlastnícke a užívateľské práva a zodpovednosť
3. Práva pôvodného obyvateľstva
4. Sociálne vzťahy a práva pracujúcich
5. Úžitky z lesa
6. Environmentálne odpady
7. Hospodársky plán
8. Monitoring a hodnotenie
9. Udržiavanie pôvodných prírodných lesov
10. Plantáže
Cieľom Obecných lesov Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. je
demonštrovať, že naše lesy sú obhospodarované v súlade s
medzinárodnými zásadami a princípmi FSC, čo nám umožní prístup na
rozvíjajúci sa trh s drevom certifikovaným v rámci FSC ako aj ľahšiu
možnosť čerpať štrukturálne fondy EÚ.
Ing.Antonín Cicoň
Konateľ spoločnosti

ZDŠ v údolí ...
... síce už nie je, teraz stojí pod Spitzenbergom. Pretože niej e
škola, niej e ani stará trieda, zišli sme sme sa na chatke v Dürenseife.
Niektorí po štyridsiatich rokoch a veru sme sa museli aj predstavovať,
my bývalí spolužiaci zo Základnej školy v Burku. Privítali sme medzi
sebou pána triedneho učiteľa Steinera s jeho pani manželkou, našu
pani učiteľku dejepisu a zemepisu pani Gulyasovu a najmladšieho
účastníka pána starostu Ing. Kujnischa, ktorý nám povedal niečo o
starej a novej škole aj o perspektívach obce.
Bolo veselo pri spomienkach, spoločných starých
fotografiách a hlavne pri harmonike s našim šéfkuchárom J.Ujcákom,
ktorý musel odísť skôr, ináč spievame až do rána.
Je dobre, že sme sa mohli takto stretnúť, aj keď nie všetci, z
bývalých 33 spolužiakov sa nás zišlo nakoniec len 20, ale myslím, že to
stálo za to a budeme myslieť na výzvu nášho pána učiteľa, veď stretnúť
sa môžeme každý rok aj bez gulášu. Stretneme sa možno na niektorej
chate pri opekačke len tak, veď uvidíme.
Dovidenia, M. Hölzcová

PRÍĎTE SI UCTIŤ

GERŠNIČKA

RELIKVIU PÁTRA PIA

Postup:
V 1,5 litra vody uvaríme údené mäso, krúpy, na kolieska nakrájanú
zeleninu a roztlačený cesnak, osolíme, pridáme vetvičku majoránu
a zrnká nového korenia. Varíme asi hodinu, kým nie sú krúpy a
mäso mäkké. Mäso vyberieme. Do hrnca pridáme očistené, na
kocky pokrájané zemiaky, mleté čierne korenie, mletú červenú
papriku a varíme do mäkka. Dochutíme ešte majoránom, soľou a
ak treba, pridáme ešte mleté čierne korenie. Údené mäso
pokrájame na kocky a vložíme späť do polievky. Podávame v
hlbokej miske s čerstvým chlebom.

Dňa 8.mája 2008 bola v Kostole nanebovzatia Panny Márie v
Smolníckej Hute slávnosť, počas ktorej rožňavský diecézny biskup
Mons. Eduard Kojnok posvätil oltár, v ktorom je vystavená k verejnej
úcte prvá relikvia pátra Pia na Slovensku. S jeho písomným povolením
si môžu všetci veriaci aj neveriaci prísť uctiť túto relikviu a vyprosiť si
mnohé milosti na príhovor tohto talianskeho svätca.
Kostol bude otvorený takto:
Pondelok - štvrtok: 9,30 - 10,30, 16,30 - 17,30
Piatok: 9,00 - 11,30, 15,30 - 18,30 ( potom bude nasledovať sv.omša )
Sobota: 9,00 - 10,00, 13,30 - 14,30
Po spoločnej dohode je možný aj iný čas.

FUTBAL - ,,A” MUŽSTVO

ŽIACKY FUTBAL

,, A” mužstvo ukončilo jesennú časť na nelichotivom
predposlednom 13.mieste s desiatimi bodmi. Cieľom mužstva v jarnej
časti je pod vedením p. Strompfa Ladislava st. udržiavať pre obec
I.triedu oblastnej futbalovej súťaže.
Výsledky zápasov jarnej časti:
15.kolo: Teplička - Mníšek
3:1, gól: Gajdoš
16.kolo: Mníšek - Jamník
4:2, góly: Kujnisch ml. 2, Kluknavský,
Kujnisch st.
17.kolo: Iliašovce - Mníšek
1:2, góly: Krompaský, Kluknavský
18.kolo: Mníšek - Olcnava
0:0
19.kolo: Mníšek - Sp.Hrušov 2:0, góly: Kujnisch st., Imrich Vl.,
20.kolo: Bystrany - Mníšek
4:0
dohrávka 14.kola Mníšek - Letanovce 4:2, góly: Kujnisch ml. 4
21.kolo: Mníšek - Markušovce 2:2, góly: Kujnisch ml., Köhler
22.kolo: Slovinky - Mníšek
1:2, góly: Strompf, Kluknavský
23.kolo: Mníšek - Poráč
4:2, góly: Hulič 2, Imrich Vl. Kluknavský
V 24.kole naši hráči cestujú do Gelnice.
V 25.kole sa 8.6.2008 o 10,30 hod. stretnú doma s Kluknavou
a súťaž ukončia v 26.kole v Chrasti nad Hornádom.
Držme hráčom palce, aby sa im vytýčený cieľ podarilo splniť.

jarná časť sezóny 2007/2008
Po zimnej príprave, ktorá sa začala začiatkom februára a
prebiehala hlavne v telocvični základnej školy, sa po prípravnom
zápase s mužstvom z Prakoviec začala odvetná jarná časť futbalovej
sezóny 2007/2008. V skratke uvádzame výsledky nášho žiackeho
mužstva v doteraz odohraných zápasoch:
15.kolo: Poráč - Mníšek
0:2, góly: D.Žiga 2
16.kolo: Mníšek mal voľno
17.kolo: Helcmanovce - Mníšek 1:0
V tomto pre našich chlapcov nešťastnom zápase, keď po dobrom
výkone nakoniec prehrali došlo k zraneniu brankára M.Ducha, ktorý
skončil s troma zlomenými rebrami v nemocnici.
18.kolo: Mníšek - Prakovce 2:2, góly: Moskal, D.Žiga
V bránke nastúpil 11-ročný M.Štark a mužstvo po veľmi dobrom výkone
uhralo remízu s vedúcim mužstvom súťaže.
19.kolo: Odorín - Mníšek
0:1, gól: L.Štark
20.kolo: Mníšek - Margecany 2:2, góly: D.Žiga 2
14.kolo: Mníšek - Letanovce 0:0 dohrávka
V bránke chytal ďalší mladý o chvíľu 12-ročný B.Lörinc a nedostal gól.
21.kolo: Mníšek - SNV,,C”
4:2, góly: D.Žiga 2, Moskal,
Peter Palaščák
22.kolo: Markušovce - Mníšek 3:7, góly: L.Štark 3, D.Žiga 3, L.Bandi
23.kolo: Mníšek - Slovinky
4:1, góly D.Žiga 2, Moskal, Palaščák
Peter
Do konca súťaže ostávajú ešte 3 kolá, v ktorých naše žiacke
mužstvo privíta na domácom ihrisku mužstvo Klčova, vonku ich čakajú
zápasy v Olcnave a v Hrabušiciach.
V jarnej časti súťaže našu obec v odohratých zápasoch
reprezentovali títo hráči:
Duch, Hlaváč, Imrich, Moskal, D.Žiga, Peter Palaščák, L.Štark,
E.Plachetka, A.Plachetka, Gotsch, L.Vojtko, Müller, Pavol
Palaščák, Bandi, Rešovský, N.Plachetka, Kluknavský,M.Štark,
Lörinc, Šariška, Š.Vojtko, Dorko, Augustin.
Tréneri: J.Smižik, J.Imrich, M.Imrich.
Prajeme našim chlapcom, aby sa im aj v nastávajúcich kolách darilo a
aby sa im vyhýbali zranenia.
M.Imrich

1. TEPLIČKA
2. BYSTRANY
3. JAMNÍK
4. CHRASŤ NAD HORNÁDOM
5. OLCNAVA
6. PORÁČ
7. GELNICA
8. MARKUŠOVCE
9. MNÍŠEK NAD HNILCOM
10. SPIŠSKÝ HRUŠOV
11. KLUKNAVA
12. LETANOVCE
13. ILIAŠOVCE
14. SLOVINKY

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
12
12
12
11
12
10
9
9
7
6
6
5
6

3
6
5
4
5
1
2
3
3
4
5
4
6
3

3
5
6
7
7
10
11
11
11
12
12
13
12
14

70:20
56:30
45:33
47:32
51:41
65:41
44:48
44:47
41:60
34:58
39:55
44:69
37:57
25:51

54
42
41
40
38
37
32
30
30
25
23
22
21
21

GUINESSOVE REKORDY
NAJÚSPEŠNEJŠÍ HOROLEZEC: Reinholt Messner ( Taliansko )
zdolal všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta ( nad 8 000 m ) bez
kyslíkového prístroja. V roku 1982 sa stal prvým horolezcom, ktorý
zdolal 3 najväčšie hory sveta Mount Everest, K2 a Kančendžengu.
NAJŤAŽŠÍ HRÍB: Hríb ( Hippospongia conaliculatta ) ulovený na
Bahamách v roku 1909 vážil 36 - 41 kg a po obvode meral 1,83 m.
NAJVIAC SÚPEROV V ŠACHU: 24. a 25. októbra 1997 odohral Gert
Jan Ludden v Goude ( Holandsko ) behom 29 hodín a 30 minút
postupne 686 šachových partií, z ktorých prehral len 16.
NAJVIAC OBETÍ BLESKU: 8. decembra 1963 havarovalo pri Keltone
(USA ) prúdové lietadlo Boeing 707 zasiahnuté bleskom, ktorý zabil 81
cestujúcich.
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZÁCHRANÁR: Najslávnejší zo psích záchranárov
je bernardýn Barry, ktorý behom svojej 12 ročnej kariéry zachránil vo
Švajčiarskych Alpách 40 ľudí. Práve on vyhrabal polozmrznutého
chlapca z lavíny, ktorá pochovala jeho matku. Barry sa obtočil okolo
chlapcovho tela, aby ho zohrial, olizoval mu tvár, až kým sa chlapec
neprebral, a potom ho odniesol do najbližšieho domu.
NAJÚSPEŠNEJŠIA SKUPINA: Beatles predali okolo 1 miliardy platní
a kaziet a sú autormi rekordného počtu 18 platní na 1.mieste v
amerických a 14 platní na 1.mieste v britských hitparádach.
NAJOSTREJŠÍ ZRAK: Za dobrej viditeľnosti zbadá vraj sokol
sťahovavý holuba na vdialenosť viac než 8 km.

ČLÁNOK Z ČASOPISU
,, POPULAR MECHANICS” Z ROKU 1954
Vedci so spoločnosti RAND vytvorili model ,,domáceho
počítača”, ako by mohol vyzerať v roku 2008. Potrebné technológie
však nebudú pre priemernú domácnosť ekonomicky dosiahnuteľné.
Vedci tiež priznávajú, že tento počítač bude ku svojej skutočnej činnosti
potrebovať doposiaľ nevynájdené technológie, ale sa dá očakávať, že
technický pokrok tieto problémy za 55 rokov vyrieši. S teletextovým
rozhraním a jazykom FORTRAN bude tento počítač pre každého
použiteľný.
Čo dodať? Snáď len, že miesto kormidla máme myš!
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