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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO
Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám za dôveru, ktorou ste ma podporili v
minuloročných komunálnych voľbách. Ďakujem Vám aj za
spoluprácu a aktivitu pri rozvoji našej obce.
Zároveň Vám v mene svojom i v mene poslancov
celého zastupiteľstva prajem v novom roku 2007 veľa
zdravia, šťastia, rodinnej pohody a vzájomnej tolerancie.
Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce

VÝSTAVKA
SČK v Mníšku nad Hnilcom uskutočnil dňa 19.12.2006 v sále
OÚ výstavku prác s vianočnými námetmi. Členky SČK priniesli svoje
vyšívané a háčkované obrusy, a rôzne vianočné dekoračné predmety.
Poďakovanie za to patrí: R.Moskalovej, M.Cölderovej,
M.Jašminskej, H.Kluknavskej, A.Švedovej, M.Švedovej, M.Lanyiovej,
Ľ.Víťazkovej, G.Čarnokyovej, K.Kašickej, Z.Kravcovej.
K.Kašickej, žiačke III. triedy ZŠ patrí poďakovanie za praktickú
ukážku zhotovenia hviezdic zo stúh.
Výbor SČK ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli na
finančnú zbierku a zvlášť ďakujem p. veliteľovi DHZ O.Tóthovi.
Po vzhliadnutí vystavených prác si mohli prítomní posedieť pri
sladkom občerstvení a šálke bylinkového čaju. Všetkým dobre padlo
takto príjemne stráviť predvianočný čas.
Výbor SČK
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Januá r

STIK Y

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď zase nesneží, nie je ďaleko jaro.
Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov.
Na svätého Marcela zima lezie do tela.
Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
Január studený, marec teplý.
Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Keď je v januári pekne, je pekné celé leto.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Februá r

POLYFUNKČNÝ DOM V PREVÁDZKE
Dňa 10.01.2007 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie
polyfunkčného domu do prevádzky. V tejto budove našli svoje miesto
dve prevádzky: DUANNA a ZLATÉ ČASY.
Prestavaním bývalej ZŠ a pribudovaním zadnej časti vzniklo
9 bytov. Sú tam 2 jednoizbové, 4 dvojizbové a 3 trojizbové byty. Šesť z
týchto bytov má už svojich nájomníkov. Nájomné v bytoch je 50,-Sk/m2,
takže výška nájomného sa pohybuje od 1 700,-Sk do 3 900,-Sk. Táto
prestavba stála takmer 15,5 mil. Sk.
Finančné náklady sa pokryli takto:
1. Úver zo ŠFRB vo výške 6.532.000,-Sk so splatnosťou 30 rokov. Obec
bude tento úver splácať vo výške 21.010,-Sk mesačne z nájomného.
2. Nenávratná dotácia 2.798.700,-Sk z Ministerstva výstavby SR.
3. Vlastné zdroje obce 6.130.749,-Sk.
Nájomníkom prajem príjemné bývanie v nových bytoch.
starosta obce

SEPAROVANÝ ODPAD
KALENDÁR ZVOZU PRE ROK 2007
SKLO:
22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 23.7., 20.8., 17.9.. 22.10.,
19.11., 10.12.

Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.
Agáty - fúka sneh do gatí.
Plačlivá Dorota omrzlá robota.
Svätý Radko - na poli hladko.
Ak ti na Valentína mrznú päty, to na Jozefa obúvaj krpce.
Keď Matej ľady robí, Gregor ich láme.
Ak Február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Čo január zmeškal, to február doháňa.

PLASTY (PET fľaše, fólie ) + kovové obaly:
9.1., 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 30.7., 27.8., 24.9., 29.10., 17.12.

PAPIER ( + VKM - tetrapaky ):
12.2., 10.4.,11.6., 13.8., 15.10., 3.12.
Zber, ktorý sa neuskutoční vo vyznačený deň, bude realizovaný
nasledujúci deň.

ČO SOM NAŠLA V HELGOLANDE
Mali sme príbuzných v Hamburgu. Keď sa nám s otcom
podarilo vybaviť návštevu, otec sa zdôveril svojmu bratovi: ,,Vieš, že
celý život som túžil vidieť Helgoland?” Nedalo sa vtedy, boli iné starosti.
Pri prvej návšteve ujovi amputovali nohy a na druhú sme išli na pohreb.
Nezabudla som na otcov sen, chodila som častejšie za
sesternicou, ale Helgoland nikdy nevyšiel. Až raz, bola som na brigáde v
Nemecku a známa, ktorá sa stará o hroby v Nemecku ma pozvala na
návštevu. Prekvapila ma a kúpila lístky na loď na Helgoland. Do
poslednej chvíle som neverila, že sa nič nestane a pôjdeme. Nebola
búrka, aj loď išla, aj metro sme stihli. Helgoland je ostrov v Severnom
mori s rozlohou 1km2. Počas vojen bol úplne zničený, ostal len maják.
Má 1 600 obyvateľov, žiadní pôvodni tu však nie sú, lebo vždy museli
ostrov opustiť. Ostrov patril rôznym mocnostiam, naposledy Anglicku,
teraz patrí Nemecku. Jeho prehliadka po prekonaní 260 schodov a
pohodlnej prechádzke po asi 3 km chodníku trvala asi 3 hodiny.
Najkrajší je masív Červené skaly, kde hniezdi asi 20 000 vtákov. Keď
sme všetko stihli, objavili sme kostol, kde sme si na chvíľku oddýchli a
zobrala som si odtiaľ na cestu letáčik. Na lodi, pri ceste späť som si ho
konečne prečítala a veľmi ma zaujal. Preto som ho preložila a teraz Vám
ho venujem:
OTČENÁŠ NA PRAHU ROKU 2007
Otče náš, ktorý si na nebesiach
Niektorí si myslia, že si už išiel na odpočinok, lebo Ti ľudia prerástli cez
hlavu. Niektorí si myslia, že si už mŕtvy, lebo vesmírne lode, Ťa nevedia
nájsť. Ty si ale ten boh, ktorý žil medzi ľuďmi, nechal si sa ukrižovať, a Ty
si Boh, ktorý chce ľudí všetkých častí sveta uzdraviť, aby začali ľuďmi
byť. Ty si náš Otec na nebesiach a buď ním aj na zemi.
Posväť sa meno tvoje
Tvoju svätosť sme stratili spred očí, nevieme veriť, že by všetky národy
sveta si pred Tvojim svätým menom pokľakli. Buď posvätené meno
Tvoje od všetkých ľudí, všetkých národov. Tvoje meno je: Radca
bezradných, sila bezmocných, víťazstvo porazených. Tvorca pokoja
medzi rozhádanými. Posväť sa meno Tvoje.
Príď kráľovstvo Tvoje
Naše kráľovstvá sú vybudované na nariadeniach a príkazoch, s
vraždami a neprávosťami. Tvoje kráľovstvo je presvedčivá láska, Tvoje
kráľovstvo je Tvoja moc v nás. Tvoje kráľovstvo začalo už včera. Príď
kráľovstvo Tvoje.
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi
Zabudli sme na Tvoju vôľu, lebo chceme využiť našu vlastnú slobodu.
Stratili sme našu slobodu, lebo vládne len naša vlastná vôľa. Buď vôľa
Tvoja. Naviaž našu slobodu na Tvoju vôľu. Uskutočni svoju vôľu nelen
na nebi, ale aj tu, na našej zemi. Začni u nás. Buď vôľa Tvoja.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
Nevyriešené otázky ľudstva sú: hladujúci, ktorí sa zvíjajú v kŕčoch,
mocní, ktorí obmedzujú našu slobodu, kresťania, ktorí nerobia to, čo
hovoria a neveria v to, čo vyznávajú. Daj nám odvahu urobiť
,,nepopulárne veci”: nasýtiť hladných, oslobodiť utláčaných,
demonštrovať proti vojne, byť človeku človekom. Toto je chlieb náš
každodenný.
...a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame
vinníkom svojim
Vina ochromuje naše myšlienky a otravuje náš život. Vina oddeľuje
bielych od čiernych. Tvoje stvorenia. Vina oddeľuje jednu mocnosť od
druhej, Tvoje ľudstvo. Tvoji ľudia sú si najvzájom cudzí. Odpusť nám
naše viny, priveď nás k zamysleniu, keď zabúdame odpustiť, odpusť
nám naše konanie bez lásky, odpusť nám naše lživé slová, odpusť nám
naše myšlienky nenávisti. Odpusť nám naše viny.
...a neuveď nás do pokušenia
Niekedy si myslíme, že si nás ako svojho syna poslal na púšť. Čo my
sme sa naučili, to sme zabudli, v čo sme verili, už nie je pravda, čo sme
milovali, sa nám odcudzilo. Neuveď nás do pokušenia. Keď hľadáme
pravdu, tak u Teba, keď sa musíme zorientovať, tak podľa Tvojich
prikázaní, keď sme pokúšaní, ostaň Ty s nami. Neuveď nás do
pokušenia.
...ale zbav nás zlého
Sami sme stratení, ostaň pri nás. Sami sme bezmocní, neopusť nás,
sami sme bezradní, sprevádzaj nás. Zbav nás zlého, urob nás silnými,
aby sme obstáli pred zničujúcou silou našej prevrátenej doby. Osloboď
nás od moci zla, premôž našu úbohú beznádejnosť, osloboď nás od
usmrcujúcej ľahostajnosti, premôž smrť, aby sme začali žiť. Zbav nás
zlého.
...lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov
Ty nerátaš čas na hodiny a dni, ale milióny rokov. Ty nemeriaš v našich
mierach, ale v svetelných rokoch. Ty nemyslíš v časnosti, ale vo
večnosti. Tvoje je kráľovstvo. My, ľudia nevidíme nič z Tvojho
kráľovstva, sme viazaní na náš krátky život. Nechaj nás spolu zažiť
Tvoju slávu. My ľudia máme obmedzené naše zorné pole, rozšír náš
pohľad na veľkosť Tvojej nekonečnosti. My ľudia máme len malú
iskričku lásky, zapáľ nás, aby sme boli Tvojimi svetlami. Príď kráľovstvo
Tvoje.
Magdaléna Hölczová

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - UPOZORNENIE
V termíne do konca januára sa podáva daňové priznanie k
dani z nehnuteľnosti len ak pozemok, stavba alebo byt zmenili majiteľa.
Teda podávať priznanie majú len noví majitelia bytov, stavieb a
pozemkov, ktorí ich nadobudli v minulom roku. Priznanie podáva aj ten
majiteľ, ktorý počas minulého roka zmenil napríklad účel využitia stavby
( aj časti stavby ), uskutočnil nejakú prístavbu, zmenil sa druh pozemku
podľa zápisu v katastri nehnuteľností a podobne.
Doklady potrebné k správnemu vyplneniu daňového
priznania: doklady k nehnuteľnosti - najmä list vlastníctva, prípadne
zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod. V oddieli Daň z pozemkov
potrebujete vedieť číslo parcely, druh pozemku, jeho výmeru. Údaje o
hodnote pozemku, ročnú sadzbu dane v percentách vám poskytne
obecný úrad. V oddieli Daň zo stavieb potrebujete vedieť výmeru
zastavanej plochy ( k pôdorysu sa pripočítava prečnievajúca plocha
balkóna ). Sadzbu dane, zvýšenú sadzbu dane za každé nadzemné a
podzemné podlažie, poskytované úľavy na dani Vám poskytne Obecný
úrad.
Každý daňovník je povinný vyplniť si daňové priznanie sám,
tlačivá dostanete na obecnom úrade, alebo si ich môžete vytlačiť z
webovej stránky ministerstva financií: www.finance.gov.sk.
Daň je potrebné zaplatiť do 31. 5.2007.
Aké sú sankcie:
- za oneskorené podanie daňového priznania po 31. januári je pokuta
za každý deň omeškania 0,2% z dane až do výšky 10% - najmenej však
2 000,-Sk a najviac 1 milión Sk.
- za nepodanie daňového priznania po výzve môže obec ako správca
dane uložiť pokutu najmenej 200,-Sk a právnickej osobe najmenej
2 000,-Sk.
Daň za psa ostáva nezmenená - 120,-Sk, daň neplatia
občania ZŤP, ktorí používajú psa so špeciálnym výcvikom.
Poplatok za odpad je 170,-Sk/ osobu a rok.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
Z počtu 1210 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 353
voličov, čo je 29,17%.
Za starostu obce bol zvolený Ing. Ľudovít Kujnisch, ktorého volilo
84,98% zúčastnených voličov, za poslancov boli zvolení títo
kandidáti:
1. Milan Leskovianský - 207 hlasov
2. Július Gál - 197 hlasov
3. Mgr. Marián Imrich - 190 hlasov
4. Emanuel Vitkovský - 188 hlasov
5. Bc. Karol Cölder - 183 hlasov
6. Helena Kluknavská - 152 hlasov
7. Samuel Moskal - 148 hlasov

ZÁSTAVY SPOLKOV A ZDRUŽENÍ V OBCI
Spolky a združenia v našej obci sa zúčastňovali a zúčastňujú
zo svojimi zástavami na rôznych spoločenských podujatiach konaných
v našej obci. Okrem zástavy Pohrebného podporného združenia, ktorú
som opísal v Obecných novinách č. 5 z roku 2006 boli a sú zástavy:
Mužský spevokol
Bol založený pred rokom 1900. Krátky opis je v knihe Mníšek nad
Hnilcom od pána Závadzkého na strane 52. Je potrebné dodať, že pri
príležitosti 700. výročia príchodu tzv. ,,EINWANDERUNG” prisťahovanie, 29. júla 1930 bola vysvetená spolková zástava
Mužského spevokolu ,,VEREINSFAHNE” ev. farárom Matiásom
Danielisom a kat. farárom Róbertom Puskásom. Krstná matka zástavy
je pani Júlia Alcnauerová ( č.d.174 ). Spevokol pôsobil až do vypuknutia
II. svetovej vojny. O osude tejto zástavy po tomto dátume niet zmienky.
Ostali len dobové fotografie, ktoré poskytol p. R.Trebuna.
Hasičský zbor
V knihe Mníšek nad Hnilcom na strane 62 a 63 p. G. Závadzký opisuje
činnosť Hasičského zboru v našej obci. Treba si pripomenúť, že
18.11.1932 udelilo Obecné zastupiteľstvo Hasičskému zboru zástavu.
Krstnou matkou tejto zástavy je p.Hedviga Štocová, rod. Wietoriszová.
Zástava bola vysvetená ev.farárom M.Danielisom a kat.farárom
Korytkom. Zo zástavy, na ktorej bolo vyšité ,,GOTT ZUR EHR, DEN
NÄHSTEN ZUR WEHR”-Česť Bohu a blížnemu na ochranu sa zachoval
kúsok látky s nápisom ,,FREIWILLIGE FEUERWEHR”- Dobrovoľné
hasičstvo, ktorý zachránil p. Ondrej Tóth a je zarámovaný a umiestnený
na čelnej stene v zasadačke Požiarnej zbrojnice.
Na tomto mieste je potrebné poďakovať sa pánovi
Ondrejovi Tóthovi za jeho maximálne úsilie za záchranu ešte ďalších
historických pamiatok, ktoré pripomínajú históriu hasičského zboru v
našej obci. Je na škodu veci, žesa nezachovala ani jedna dobová
fotografia, na ktorej je zachytené, ako vyzerala celá zástava z oboch
strán, čo by poslúžilo ako podkladový materiál pre novú zástavu nášho
zboru.
V súčastnosti má hasičský zbor v našej obci klasickú zástavu
,,Požiarneho zboru”, kde na červenej podkladovej látke zástavy je
široký modrý pruh, na ktorom je znak Hasičského zboru. V jeho strede je
znak Slovenskej republiky.
Banský svojpomocný spolok ,,BRUDERLADE”
/Bratská pokladnica - truhlica/
Je tiež opísaný v knihe ,,Mníšek nad Hnilcom” na strane 61 a 62.
Uvádza sa, že pri príležitosti 300-ho výročia založenia v roku 1934 ušila
zástavu ,,Banského spolku” pani Jolana Zavatzká, ktorá sa stala aj jej
patrónkou. Je zachytená na farebnej snímke pred str.113 tejto knihy. Je
uložená v evanjelickom kostole. O pôvodnej zástave zo starších čias je
nepotvrdený dohad, že sa nachádza v Smolníckej Hute.
Zástava obce Mníšek nad Hnilcom
Od roku 1997 má naša obec zástavu, ktorá pozostáva z dvoch
pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej a červenej prekrížených bielym
šikmým krížom a ukončená je troma cípmi. Farby sú zoradené zľava
doprava. Okrem tohto základného symbolu obce má naša obec aj pečať
a erb, ktoré tvoria trojicu základných symbolov našej obce.
R.Trebuna

ÁHRADKÁR

V januári a februári pripomíname:

- Pravidelne kontrolujte skladované ovocie, poškodené plody
odstránime.
- Aby sa konáre pod váhou snehu nezlomili, opatrne ho zo stromov
striasajte.
- Od začiatku februára môžete začať s rezom stromov. Neskorá zima je
vhodným časom na štepenie. Pri štepení starších stromov počkajte na
vhodnú chvíľu, keď pominú mrazy, no dreviny ešte netvoria výhonky.

Susedské vzťahy
Existujú predpisy, ktoré presne stanovujú určité minimálne
vzdialenosti stromov a živých plotov od susedných pozemkov.
Smerodajným kritériom je výška, do akej rastlina dorastie. Konáre,
ktoré prerastajú do našej záhrady zo susedného pozemku a korene,
ktoré k nám prenikajú pôdou, sa napríklad môžu odstrániť len pri
preukázateľne spôsobenej škode a v stanovenej lehote ( napríklad len
vtedy, ak do susednej záhrady padá veľa lístia alebo lepkavej ovocnej
šťavy ). Kto by chcel vetvy odstrániť sám, musí susedovi najprv stanoviť
( najlepšie písomne ) primeranú lehotu. Iné prípady sporov:
prerastajúca vetva s ovocím ( patrí majiteľovi záhrady), vysadenie
zelene na hraničnom múre medzi pozemkami ( len so súhlasom
majiteľa susedného pozemku). Najlepšie je pokúšať sa dohodnúť a
zostať prístupný ku kompromisom. Rad problémov rieši Občiansky
zákonník.
So súhlasom suseda možno vysadiť aj spoločný živý plot na
hranici pozemkov. Pri tomto atraktívnom riešení sa šetrí miesto aj
peniaze.

HISTÓRIA EVIDENCIE PÔDY V MNÍŠKU NAD HNILCOM

Hoci posledné klčovanie pôdy prebehlo v rokoch 1660 - 1680,
a po tomto období ostal chotár už v nezmenenej podobe až do roku
1945, konkrétne informácie o pôde a jej vlastníkoch sú až z neskoršieho
obdobia.
Prvý záznam o jednotlivých usadlostiach je v urbári z roku
1771, kde orná pôda je vyjadrená v mericiach obilia vysiatych na
poľnosti, lúky sú v uhorských jutrách. Je tam však zahrnutá len
zdaniteľná pôda sedliackych usadlostí. Pôda šľachty ( zemanov ) a
cirkevná pôda tam zahrnutá nie je. Ďalšie súpisy pôdy sa nachádzajú v
daňových súpisoch z rokov 1774 - 1777. Už v tomto období sa pôda,
orná alebo lúky, delila do 4 kategórii podľa kvality a výnosnosti.
Prvá pozemková kniha Mníška je z roku 1792. Je zostavená
podľa abecedného zoznamu priezvísk vlastníkov pôdy. Orná pôda je
Jakub Žiga, Richard Horváth, Matej Plachetka, Frederik Žiga,
vyjadrená v mericiach obilia, lúky sú podľa počtu dovezených vozov
Jana Bandyová, Scarlet Šarišková, Lukáš Smorada,
sena. Týmto spôsobom je vedená aj druhá pozemková kniha Mníška
Oskár Hlaváč, Lucia Girgová, Dominik Horváth, Karolína
z roku 1833.
Horváthová, Stanislav Žiga, Marek Chyra, Nikola Plachetková,
Ďalšia pozemková kniha je z roku 1850, je usporiadaná podľa
Marek Plachetka, Anna Mária Kundová, Andrea Kluknavská,
čísel domov, každá parcela už má svoje číslo a je vyjadrená buď v
Laura Krulišová, Ladislav Bandy, Viktória Žigová,
uhorských jutrách alebo štvorcových siahach, takže sa dá presne určiť
Daniel Kovalčík, Miroslava Bandyová, Sophia Pašová
jej veľkosť v hektároch alebo metroch štvorcových. Podobne je vedená
aj pozemková kniha z roku 1884. Posledná pozemková kniha z roku
1944 sa ešte nachádza na katastrálnom úrade v Gelnici.
Zaujímavosťou je, že sa v Mníšku v minulosti nachádzali
veľké usadlosti, ktoré nevlastnili len potomkovia zemianskych rodov, ale
aj niektorí obyvatelia mesta, aké sa nenachádzali v žiadnom inom
Vladimír Šariška, Mária Golitková, Rozália Kluknavská,
banskom meste na Spiši, napr. Gelnica, Smolník, Švedlár, Nálepkovo.
Júlia Ondrejčíková, Emília Stanková, Františka Kluknavská,
Na každej pozemkovej knihe Mníška je na prednej strane
Milan Pavlov, Ján Gross, Vilma Moyzeová, Matilda Theisová,
nápis v nemčine: POZEMKOVÝ PROTOKOL PRIVILEGOVANÉHO
František Žiga, Libuša Šenkýřová, Ladislav Horváth,
KRÁĽOVSKÉHO MESTA MNÍŠEK.
Matilda Sakáčová, Mária Švedová, Petra Papcunová,
Je smutné, že z 2000 hektárov poľnohospodárskej pôdy dnes
Zdenka Žigová, Katarína Švedová, Helena Bandyová,
ostalo v Mníšku ani nie 600 hektárov. Na priblíženie vtedajších pomerov
Marek Plachetka, Anna Kišová, Eleonóra Stoklasová, Ján Murcko, prikladám zoznam desiatich najväčších vlastníkov pôdy s výmerou ich
Štefan Rothmajer, Zuzana Švedová, Peter Plachetka
majetku podľa pozemkovej knihy z roku 1850:
ČESŤ ICH PAMIATKE!
1. Anton Payer
62
6. Ludwig Wietorisz
27
2. Johann Strompf 38
7. Vd.Theresia v.Mudrony
24
3. Johann Payer
34
8. Johann Pretory
23
4.
Anton
v.Dobay
31
9.
Johann
Sonntagh
22
Valentínsky ples, ktorý usporiada rodičovská rada pri ZŠ v
10. Michael v.Polyak
20
Mníšku nad Hnilcom sa uskutoční 10. februára 2007 v sále obecného 5.Vd. Johann Theisz 30
Michael Göczel
30
Rodolf v.Polyak
20
úradu o 19,00 hod.. Vstupné je 250,-Sk/ osoba. Do tanca hrá pán
Michael Wenczel 30
Mikula.

V roku 2006 sa v našej obci narodili:

V roku 2006 v našej obci zomreli:

Tombolové ceny: 1. cena - televízor, 2. cena - vysávač, 3. cena - CD
prehrávač.

I.ROČNÍK
HASIČSKÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJA

V poslednú sobotu roku 2006 usporiadal dobrovoľný
hasičský zbor v Mníšku nad Hnilcom I. ROČNÍK HASIČSKÉHO
ŠACHOVÉHO TURNAJA. Turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov. Hralo sa v
dvoch skupinách žrebovaním.
V prvej skupine hrali:
Ing. Ľudovít Kujnisch
Ondrej Tóth st.
Mgr. Anton Mitrík
Ondrej Tóth ml.
Milan Novotný ml.
Ján Rešovský st.
Ing. Günter Zavatczký
V druhej skupine hrali:
Karol Cziel
Martin Rešovský
Ján Oravec
Tomáš Mezenský
Ladislav Glovčík
Viliam Krempaský
Ján Müller
Víťazmi I. ročníka Hasičského šachového turnaja boli:
1. miesto: Ján Rešovský
2. miesto: Mgr. Anton Mitrík
3. miesto: Ladislav Glovčik
Štvrté miesto obsadil Ján Oravec.
Blahoželáme všetkým hráčom šachu za skvelé výkony.
Srdečné poďakovanie patrí Obecnému úradu za sponzorstvo, ako aj
organizátorom Karolovi Czielovi a Ondrejovi Tóthovi.
Oľga Rusnáková

Branislav Strompf

VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Dňa 25. decembra 2006 sa v telocvični ZŠ konal Vianočný
futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 13 futbalových mužstiev z
Mníška nad Hnilcom, Gelnice, Nálepkova a Smolníckej Huty.
O postup do semifinále sa hralo v dvoch skupinách. Zo
šesťčlennej A-skupiny sa do semifinále z prvých dvoch miest
prebojovali mužstvá Dragsterov a Demolátorov. Poradie na ďalších
miestach v skupine: 3. ,,77”, 4. Golem, 5. Chelsa, 6. Juniori. Zo
sedemčlennej B-skupiny sa do semifinále dostali mužstvá Tatranu a
Vodafonu. Na ďalších miestach sa umiestnili: 3. Huta, 4. Légia, 5. Real,
6. Brno, 7. Koma.
V súboji o 3. miesto sa stretli porazení semifinalisti mužstvá
Vodafonu ( Marcinko ml., Pohly, Kujnisch ml., Šimko, Ľ. Tóth, Moskal) a
mužstvo Tatranu ( Kujnisch st., Marcinko st., Kišak, Rešovský st. aj ml.,
Gross a Čeč). Po nerozhodnom výsledku v riadnom hracom čase prišli
na rad pokutové kopy, v ktorých boli úspešnejší hráči Vodafonu a
umiestnili sa na treťom mieste. Štvrté miesto obsadilo mužstvo Tatranu.
Vo finále na seba narazili mužstvá Dragsterov ( M.Tóth,
Strompf, Hudak, Hulič) a Demolátorov ( S. Vartovník, R. Dudek, P.
Majkut ...). Zápas rozhodli už v riadnom hracom čase vo svoj prospech
hráči Dragsterov a po výhre 4:0 sa stali víťazmi celého turnaja. Mužstvu
Demolátorov zostala strieborná priečka.
Na záver chcem poďakovať p. Jaďuďovej a p. F.Theiszovi ml.
za poskytnuté občerstvenie, Obecnému úradu za pekné ceny,
riaditeľke ZŠ za poskytnutie telocvične a všetkým ostatným, ktorí
prispeli k usporiadaniu týchto športových podujatí.
Marián Imrich

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 30. decembra sa v telocvični ZŠ konal pod
organizátorskou taktovkou volejbalového oddielu z Mníška nad
Hnilcom volejbalový turnaj.
Zúčastnilo sa ho 5 mužstiev. K štyrom mužstvám z našej
obce sa pripojilo aj mužstvo zo Smolníckej Huty. Víťazom tohto turnaja,
ktorý uzatváral kalendárny rok 2006 sa stalo hostiteľské mužstvo z
Mníška nad Hnilcom.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
V januári oslávili
manželia Huličovci,
Ján a Mária krásne
85. narodeniny
v dobrej pohode
a zdraví.

Prajeme im veľa
zdravia, pohody a síl
v ich spoločnom živote.

Dňa 10. decembra sa v telocvični ZŠ konal za účasti 7
trojčlenných mužstiev našej obce nohejbalový turnaj. Každé z mužstiev
odohralo 6 zápasov, takže sa hralo systémom každý s každým a
dohromady sa odohralo 21 zápasov. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo
Légie ( M.Tóth, Hulič, Hudak), ktoré prešlo turnajom bez straty bodu a
zaslúžene vyhralo. Poradie na ostatných miestach:
2. ,,77” ( F.Žiga, Pindroch, J.Šveda )
3. Kajdžas (Svitana, Slatkovský, Šveda)
4. ,,79+1” ( Vartovník, O.Plachetka, R.Žiga)
5. Capy ( M.Žiga, Duch, V.Plachetka)
6. Anička ( J.Žiga, I.Šveda, Imrich)
7. Šupy ( O.Plachetka, P.Sasak, F.Plachetka)
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