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Oficiálna stránka obce, na ktorej nájdete množstvo
užitočných informácii bola spustená 7.8.2009. Stránku vytvoril Karol
Lumnitzer.

ŠKOLA VOLÁ
Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a škola opäť otvorila
svoje brány, aby privítala svojich žiakov. 2. septembra nastúpi do
nového školského roka 2009/2010 v Základnej škole Mníšek nad
Hnilcom 199 žiakov. Je to prvýkrát v novodobej histórii školy, čo počet
žiakov klesne pod 200. Do prvého ročníka nastúpi 21 žiakov.
V deviatom ročníku dokončí povinnú školskú dochádzku 16 žiakov.
Žiaci 1., 2., 5., 6. ročníka sa budú vzdelávať podľa nových
vzdelávacích plánov, v ktorých došlo k značnej redukcii učiva vo
všetkých predmetoch. Okrem toho školy mohli zaviesť niektoré nové
predmety alebo posilniť týždennú časovú dotáciu predmetov štátneho
vzdelávacieho programu. Naša škola posilnila vyučovanie cudzích
jazykov, informatiky, slovenského jazyka, matematiky a zaviedla
vyučovanie predmetu regionálna výchova, v ktorom sa žiaci dozvedia
niečo o historických a kultúrnych pamiatkach a o ľudových tradíciach
regiónu.
Všetkým žiakom želáme úspešné vykročenie do nového
školského roka a pedagógom veľa trpezlivosti a elánu.

BANSKÉ NEŠŤASTIE
Dňa 12. augusta 2009 sa uskutočnila na podnet Banského
spolku pri Evanjelickej cirkvi a.v. na OcÚ v Mníšku nad Hnilcom
kondolenčná akcia k ucteniu si pamiatky zosnulých pri najväčšom
banskom nešťastí v Handlovej.
Kondolenčnú listinu podpísalo takmer 80 občanov, ktorí do
zbierky prispeli 275,70 Ä. Touto cestou vyslovujem poďakovanie
organizátorom a hlavne občanom, ktorých táto akcia oslovila a
preukázali tak svoju solidaritu s pozostalými.

ZBER LESNÝCH PLODOV
Na základe
zlých skúseností
upozorňujeme zberateľov
lesných plodov,
aby
v lesoch dodržiavali
spoločenské normy a
nezanechávali po sebe
rôzny odpad a neničili
lesnícke a poľovnícke
zariadenia.
V prípade
zistenia ďalšieho
porušovania tohto
upozornenia, obec
pristúpi k udeľovaniu
pokút, prípadne k
úplnému zákazu zberu
lesných plodov.

NEPREDAJME SI VLASTNÚ OBEC!
Vážení občania,
z dôvodu, že mi nie je ľahostajná budúcnosť našej obce vyzývam
všetkých, aby sme si našu peknú obec nepredali.
V posledných týždňoch som spozoroval zvýšený záujem o
kúpu rodinných domov rôznymi pochybnými ľuďmi. Prosím Vás, dobre
si rozmyslite komu predáte svoju nehnuteľnosť. Veď v tejto obci možno
budú žiť aj Vaši potomkovia a potomkovia Vašich príbuzných a
známich. Myslite aj na nich pri predaji. Spolu pôsobme na tých ľudí,
ktorí chcú svoj rodinný dom predať.
Netreba sa pri predaji pozerať len cez vidinu peňazí. Peniaze
sa rozkotúľajú ale vo Vašom svedomí ostane navždy škvrna, ktorá Vám
bude pripomínať ako ste obci, v ktorej ste vyrastali ublížili. Skúsme si
predstaviť, čo takýto predaj spôsobí v našej obci v budúcnosti. Ak
mienite v blízkom čase predať svoju nehnuteľnosť, príďte túto
skutočnosť nahlásiť na Obecný úrad a spoločne budeme hľadať
riešenie a to také, aby sme našej obci neubližovali.

Dňa 18.8.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
nenávratných finančných prostriedkov medzi obcou Mníšek nad
Hnilcom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Celkové oprávnené výdavky na rekonštrukciu Základnej
školy Ministerstvo uznalo v sume 694 419,56 Ä. 95% z tejto sumy
Ministerstvo poskytne ako nenávratný finančný príspevok, čiže
659 698,58 Ä. Zvyšných 5% musí zabezpečiť obec.
Projekt na rekonštrukciu ZŠ vypracovala firma
DOMPROJEKT - Ing. Vyrostková Ľudmila z Valalík. V zmysle tohto
projektu budú vymenené na budove školy všetky okná, budova sa
zvonku zateplí a zrekonštruovaná bude aj strecha. Verejnú súťaž na
dodávateľa vyhrala firma MIVA PLUS spol. s r.o. Košice. Projektovú
žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov vypracovala firma ARDE,
s.r.o. Bardejov. Posúdenie energetickej hospodárnosti budovy
vypracoval Ing. Vít Svoboda zo Spišskej Novej Vsi. Externý manažment
projektu ( implementácia a monitoring ) realizácie stavebného diela
vykoná pán Marek Grega - MG manufaktory Veľký Folkmar. Územné
rozhodnutie bolo stavebným úradom vydané 17.7.2007 a stavebné
povolenie dňa 10.8.2007.
Určite by sme boli spokojnejší, ak by rekonštrukcia ZŠ bola
prevedená cez letné prázdniny, avšak získanie finančných prostriedkov
je zložitý proces, ktorý má svoje postupnosti.
Prosíme preto žiakov, ako aj zamestnacov ZŠ o toleranciu a
opatrnosť pri realizácii rekonštrukcie.
Starosta obce

POŠTA ZRUŠENÁ NEBUDE
Slovenská pošta a.s. listom zo dňa 14.8.2009 oznamuje, že v
júli vypísala verejnú súťaž na prevádzkovanie 602 pôšt v menších
obciach. Pošta, ktorá sa nachádza v našej obci je jednou z pôšt, ktorá
bola z dôvodu nízkeho počtu transakcií vybratá na transformáciu.
Slovenská pošta a.s. zostane aj naďalej zodpovednou za
kvalitu a rozsah poštových služieb poskytovaných v našej obci. Cieľom
verejnej súťaže je nájsť partnera, s ktorým bude Slovenská pošta
prevádzkovať malé pošty. Na jednej strane ide o úsporu nákladov, na
druhej strane o možnosť rozšíriť dostupnosť a ponuku služieb pre
zákazníkov aj v kombinácii so službami partnera. Výber partnera sa
uskutoční na jeseň tohto roku. Tento partner bude viazaný prevziať
všetkých zamestnancov, pracujúcich na poštách. Poštoví
doručovatelia naďalej zostanú zamestnancami Slovenskej pošty.
Podľa spomínaného listu to znamená, že zmena prevádzkovateľa v
žiadnom prípade neohrozí fungovanie našej pošty. Pošta zrušená
nebude a ostanú zachované všetky poštové služby, ktoré teraz ponúka.
V prípade, že Slovenská pošta nájde partnera, ktorý bude
akceptovať jej podmienky, transformácia bude prebiehať koncom tohto
roka a počas budúceho roka. Viac informácií poskytne Slovenská pošta
až po ukončení výberu prevádzkovateľa.

Ing. Ľudovít Kujnisch

GRANTOVÝ PROGRAM

ŠKOLA CENTROM KOMUNITY
PROGRAM PODPORENÝ PÁNOM FREDOM ROBEYM
Prezentácia školy navonok, jej činnosť, utužovanie vzťahov s
rodičmi, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v obci a regióne,
zdokonaľovanie sa v práci so skupinou dospelých je prínosom projektu
pre všetkých zúčastnených na projekte ( rodičov - lektorov - učiteľov, v
neposlednom rade i žiakov a zriaďovateľa školy).
Nepochybujeme však, že sa stala prínosom ako pre cieľové
skupiny projektu, tak aj pre samotný región, v ktorom sa škola
nachádza. Cieľom projektu bolo:
> naučiť cieľovú skupinu využívať IKT pri hľadaní zamestnania,
> posilňovať informačno-komunikačné schopnosti obyvateľov komunity
zo sociálne znevýhodneného prostriedia - rodičov našich žiakov, a tak
zvyšovať ich počítačovú a multimediálnu gramotnosť,
> stimulovať spoluprácu medzi ľuďmi zapojenými do komunitného
života ( učitelia, študenti, rodičia, samospráva) a tak upevniť súdržnosť
komunít v obci a regióne,
> podporovať a motivovať spoluprácu medzi generáciami s apelom na
vzájomný rozvoj ich kľúčových kompetencií a ich osobnostný rast,
> podporovať ich účasť na aktivitách a prispievať k zlepšeniu kvality ich
života,
> rozširovať možnosť uplatnenia sa členov komunity zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Z prostriedkov grantu sme zakúpili spolu 6 notebookov a
využívajú ich účastníci vzdelávania pri realizácii vzdelávania. Na päť
notebookov sme žiadali financie z grantu a jeden spolufinancovala obec
Mníšek nad Hnilcom.
Lektori ( Ing. Bronislava Ďurdíková - učiteľka školy, p. Arpád
Lumnitzer - nepedagogický zamestnanec školy): ich náplňou práce v
rámci implementovaného projektu bolo vzdelávať cieľové skupiny
projektu vo všetkých štyroch vzdelávacích blokoch s využívaním IKT
(notebooky k projektu), príprava úloh, vzorov a podkladov k daným
témam v jednotlivých vzdelávacích blokoch pre účastníkov
vzdelávania.
Koordinátor projektu: Mgr. Mária Horváthová - zástupkyňa
riaditeľky školy, aplikovala systém a mechanizmy vnútorného riadenia
projektu. Riadila a koordinovala projektové aktivity, zabezpečovala
dodávky zariadení. Sledovala harmonogram aktivít a usmerňovala
administratívne činnosti.
Asistent koordinátora projektu: Ing. Ľudovít Kujnisch starosta obce Mníšek nad Hnilcom. Komunikoval s komunitou rodičov
žiakov ZŠ Mníšek nad Hnilcom, teda nezamestnaných občanov obce
zo sociálne znevýhodneného prostredia vo vzťahu k ich potrebám a
požiadavkám. Kooperoval s koordinátorom projektu pri implementácii,
administrácii, propagácii a evalvácii projektu.
Ďakujem Karpatskej nadácii, že nám umožnila
prostredníctvom ich grantového programu realizovať aktivity projektu.
Mgr. Mária Horváthová

Počas letných prázdnin boli vynovené dve triedy Materskej
školy v našej obci. V triedach bol vymenený gumolit. Práce odborne
previedla firma Bečarik, s.r.o. Spišská Nová Ves v celkovej cene
3 272,55 Ä.
Vybielenie tried bolo prevedené pracovníkmi Obecného
úradu.

Súkromná základná umelecká škola v Prakovciach otvára
svoje brány v nasledujúcom školskom roku pre talentované deti zo
širokého okolia. Zápis žiakov sa uskutoční v dňoch 3.9.-4.9. v čase od
15,00 do 18,00 hod. v priestoroch SZUŠ. Vyučovanie sa začne dňom 9.
septembra 2009.
Vyučovať sa bude v nasledujúcich odboroch: HUDOBNÝ,
TANEČNÝ A VÝTVARNÝ. Dodatočné talentové skúšky sa budú konať
3. - 4. septembra 2009 od 15,00 hod. do 18,00 v priestoroch Súkromnej
základnej umeleckej školy v Prakovciach, Breziny 289. V prípade, že
bude dostatočný počet žiakov vo výtvarnom odbore z Mníška nad
Hnilcom, bude zriadená trieda priamo na Základnej škole v Mníšku nad
Hnilcom.
Bližšie informácie Vám ochotne podá pani Viera Vojtilová na
tel. 0911 055 062.

130.VÝROČIE

ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
4 . časť

Ludvig Müller

Ladislav Müller

V roku 1944 bolo zloženie Požiarneho zboru:
Ludvig Müller - obecný veliteľ a Okresný veliteľ pre zbory v Smolníckej
Hute, Starej Vode a v Švedlári,
Ladislav Müller - zapisovateľ a Okresný veliteľ pre zbor vo Vyšnom a
Nižnom Medzeve a v Štóse,
Viliam Strompf - zástupca obecného veliteľa.
Mužstvo: Matej Alcznauer, Ján Benedig, Ludvig Benedig, Rudolf
Alcnauer, Karol Czébrik, Franz Cziel, Ludvig Keil, Anton Kluknavský,
Karol Konrád, Jakob Krosner, Karol Krosner, Ludvig Lerch, Michal
Lerch, Ján Maczorlig, Ludvig Maczorlig, Jakub Müller, Ján Müller, Karol
Müller, Anton Olschlöger, Michal Pretóry, Jozef Šľachtič, Jakob
Schneider, Karol Schneider I., Karol Schneider II., Ludvig Schneider,
Ludvig Spitzschuh, Karol Stark, Ludvig Stark, Johan Strompf, Karol
Strompf, Ladislav Stupák, Ludvig Stupák, Jozef Theisz, Ludvig Theisz,
Herman Trebuna, Karol Weág, Samuel Wenzel.
Krajským veliteľom pre Gelnicu, Smolník a Nálepkovo bol
Fritz Koblischke.
Oblastný veliteľ pre oblasť Nižný Spiš a oblasť Bodvy bol
Wilhelm Küffer.
Zbor mal túto výstroj:
1ks zástava, 1ks požiarne auto Tatra, 1ks motorovú striekačku Fläder
1ks veľkú ručnú tlakovú striekačku
1ks malú ručnú tlakovú striekačku
1ks dvojkolesový hadicový naviják jednodielny
1ks dvojkolesový hadicový naviják dvojdielny
40ks požiarnícke helmy
6ks veliteľské sekerky
40ks opasky so sekerkami pre mužstvo
2ks práškové prístroje
1ks konské sedlo
2ks fakle
1ks sanitná taška
2ks trúby ( požiarnícke )
6ks prúdnice č.6
1ks nosítka
500bm tlakových hadíc č.9
2ks rozdeľovač
320bm tlakových hadíc č.6
1ks prúdnica č.9
Počas činnosti zboru od roku 1879 do roku 1945 vykonávali funkciu
predsedu:
Jozef Polyak - 7 rokov
Štefan Payer - 3 roky
Karol Schneider - 1 rok
Samuel Dirner - 1 rok
Adolf Brosz - 1 rok
Jakob Odrobina - 3 roky
Jakub Morsány - 1 rok
Ján Zavatzký - 1 rok
Arpád Wittchen - 12 rokov
Veliteľa:
Ján Theisz - 3 roky
Jozef Pellesch - 3 roky
Štefan Payer - 3 roky
Adolf Brosz - 3 roky
Jakub Patz - 2 roky
Matej Wenzel - 1 rok
Ludvig Wenzel - 1 rok
Eugen Korach - 2 roky
Ludvig Müller - 18 rokov
Mníšek mal v roku 1944 2460 obyvateľov, z toho 165 cigánov, 32
slovákov a 9 maďarov. Obec mala 462 čísel domov, 1 obecnú a 1
súkromnú pílu, mlyn a vodnú elektráreň, jednu tehelňu, obecnú
reštauráciu, dva súkromné hostince a jednu súkromnú reštauráciu.
Obecný predstaviteľ:
Ladislav Müller
Obecný notár:
Koloman Scholtz
Obecný lekár:
Dr. Friedrich Ehlers
Obecný zriadenec:
Ludvig Spitzschuh a Franz Cziel
Obecný lesník:
Ludvig Blaschko
Obecný hájnik:
Karol Göllner
Lesný hájnik:
Karol Müller a Ludvig Gärtner

Riaditeľ školy:
Július Matyko
Učitelia:
Paul Klekner, Dezider Buchala a Irma Pretóry
Evanjelický farár: Máthias Danielisz
Katolícky farár:
Johann Kocsis
22. januára 1945 o 14,00 hodine boli
evakuovaní
požiarníckym autom občania obce Koloman Scholtz - obecný notár a
Dr. Friedrich Ehlers - obecný lekár. Doprovod im robil Ladislav Müller predstaviteľ obce, Ludvig Spitzschuh - obecný zriadenec, Karol Groh učeň a Jozef Vitkovský ako vodič auta. Jazda bola s úzkosťou a
strachom za dva dni zvládnutá. Auto bolo odovzdané nemeckému
hasičskému zboru v Bratislave na Radlinského ulici.
Podľa knihy Mníšek nad Hnilcom od p. G.Zavatzkého ( na
strane 63) sa 13. mája 1945 obnovila činnosť zboru zásluhou Ladislava
Abramovského a Rudolfa Trebunu st.. Zbor začal pracovať v tomto
zložení:
Predseda:
Ján Magda cestmajster
Veliteľ:
Ladislav Abramovský
Pokladník:
Jozef Sakáč
Tajomník:
Rudolf Trebuna st., ktorý bol za prácu v
Československej požiarnej ochrane vyznamenaný:
6. júna 1963 Krajským výborom ČSPO v Košiciach Čestným
odznakom,
v roku 1970 Okresným výborom ČSPO čestným uznaním,
13.8.1978 Krajským výborom Čestným uznaním,
1979 Radou MNV v Mníšku nad Hnilcom Čestným uznaním,
v roku 1980 Okresným výborom Čestným uznaním.
Počas obdobia od roku 1945 do dnešných čias boli
vyznamenaní aj iní členovia nášho požiarneho zboru za príkladnú
prácu, plnenie úloh, či aktívnu činnosť v požiarnej ochrane.
Nebola to len práca, povinnosti, či pravidelné ranné nedeľné
cvičenia, na ktoré ich pozýval hlas trúbky trubača na každej ulici.
Nezabudnuteľné sú letné zábavy na Tanzplaci, kde tradícia a
,,povinnosť” občanov bolo priniesť vstupné - ajntrits geld. A tradičné
Silvestrovské zábavy s hlavnou cenou prasiatkom, ktoré usporiadal
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci.
V mojom príspevku som sa snažil čo najdôverihodnejšie
podchytiť z dostupných materiálov 67-ročnú činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru v Mníšku. Zhodnotiť činnosť zboru a písomne
podchytiť obdobie od roku 1945 do dnešných čias tak, aby sa zachovala
myšlienka vety, ktorou končí zápisnica zboru z príležitosti osláv 50.
výročia zboru:
Boh daj, aby potomkom členov, ktorí chcú byť stále verní zboru, bolo
umožnené dosiahnúť v plnom rozkvete 100. výročie založenia
Dobrovoľného hasičského zboru, je už úlohou dnešnej mladej
generácie.
Rudolf Trebuna ml.

OPÄŤ K VOLEBNÝM URNÁM
Dňa 14. novembra 2009 sa konajú voľby do vyšších
územných celkov. Voľby predsedu a dvoch poslancov za okres Gelnica
do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa v našej obci
uskutočnia v sobotu 14. novembra 2009 v kancelárii zástupcu starostu
obce v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

VÝDAVKY NA SOCIÁLNU OBLASŤ
Stručný prehľad výdavkov vynaložených na sociálne služby v
I. polroku 2009:
- na mzdy a odvody deviatich opatrovateliek obec vynaložila 8 641,38 Ä,
- na doplatenie stravných lístkov pre dôchodcov 863,61 Ä ( v tomto nie je
zarátaný rozvoz obedov),
- na palivové drevo v rámci sociálneho programu 864,50 Ä
Spolu náklady za I. polrok 2009 boli 10 369,49 Ä.
Požiadaviek na opatrovateľskú službu je podstatne viac,
avšak obec v súčasnosti v rámci rozpočtu pokrýva len tie najakútnejšie.

FUTBAL - ŽIACI

FUTBALOVÁ SEZÓNA V PLNOM PRÚDE

Družstvo žiakov hrá II. triedu SOZF, ktorá má 12 družstiev. V
kádri je 22 hráčov. Po krátkej letnej príprave vstúpilo úspešne do
súťažného ročníka 2009/2010.
V prvých štyroch kolách nenašlo premožiteľa. V tabuľke je na
prvom mieste s 12 bodmi a skóre 23:3.
Dosiahlo nasledovné výsledky:
1.kolo
Poráč - Mníšek
1:3 (1:1), góly Vartovník 2, Vojtko L.
2.kolo
Mníšek - Olcnava 11:0 (5:0), góly Palaščák Paľo 3,
Vartovník, Šariška a Štark M. po 2, Müller, Vojtko L.
3.kolo
Odorín - Mníšek
1:2 (0:2), góly Vartovník, Vojtko L.
4.kolo:
Mníšek - Iliašovce 7:1 (5:0), góly Vartovník 4, Šariška,
Plachetka a Vojtko L.
Veríme, že aj v ďalších zápasoch dosiahnu dobré výsledky a
peknou hrou potešia svojich fanúšikov.
Jaroslav Smižík - tréner

,,A” mužstvo začalo sezónu pod vedením hrajúceho trénera
Mareka Totha. Marek sa vrátil do nášho mužstva na opakovaný prestup
z FK Veľký Folkmar.
Ľudovi Kujnischovi sme zrušili pred sezónou hosťovanie v
FK Prakovce. Pred zápasom v Nálepkove sa podarilo vybaviť prestup
Ľubovi Svitanovi z FK Veľký Folkmar. Naši hráči začali sezónu veľmi
dobre, keď si po víťazstve 3:1 doviezli 3 body z Hnilčíka. Naše góly
zaznamenali: Toth, Köhler (11m) a Žiga. O týždeň však prepustili všetky
body doma po prehre 0:1 nováčikovi z Domaňoviec. Neúspešní boli aj v
Nálepkove, kde napriek sympatickému výkonu podľahli 1:2. Náš gól dal
Svitana. V štvrtom kole doma s Markušovcami sme zvíťazili 2:1. Góly
dali Köhler a Kujnisch.
Ďalšie zápasy nášho ,,A” mužstva v jesennej časti:
5.kolo 06.09., 15,30 hod.
Olcnava - Mníšek
6.kolo 13.09., 15,30 hod.
Spišský Hrušov - Mníšek
7.kolo 20.09., 10,30 hod.
Mníšek - Iliašovce
8.kolo 27.09., 10,30 hod.
Bystrany - Mníšek
9.kolo 04.10., 14,30 hod.
Mníšek - Letanovce
10.kolo 11.10., 14,30 hod.
Odorín - Mníšek
11.kolo 18.10., 14,00 hod.
Mníšek - Jamník
12.kolo 25.10., 14,00 hod.
Chrasť - Mníšek
13.kolo 01.11., 10,30 hod.
Mníšek - Poráč
14.kolo 08.11., 10,30 hod.
Mníšek - Hnilčík

DORASTENECKÉ FUTBALOVÉ MUŽSTVO

Za pekného a slnečného počasia sa v tretiu augustovú
sobotu na multifunkčnom ihrisku v Mníšku nad Hnilcom uskutočnil
rozlúčkový zápas pre chlapcov, ktorí dovŕšili vek určený na prípravku Igor Šveda, Klárka Grossová a Elemír Kotuľák. Pre nich boli pred
zápasom v slávnostnej, ale pre odchádzajúcich v trochu smutnej
atmosfére, že musia končiť svoje účinkovanie v prípravke, pripravené
spomienkové plakety. Ocenenia odchádzajúcim hráčom odovzdali
členovia rodičovského výboru Adriana Švedová, Peter Vozár a za
hráčov a trénerov kapitán mužstva Riško Vozár, ktorý im zároveň
zaželal veľké úspechy v ďalších vekových kategóriách a hlavne bez
zranení.
Po úvodnom odovzdaní cien a ďakovaní prišlo ku
konfrontácií Tigríčat a novotvoriaceho sa dievčenského družstva v
Mníšku nad Hnilcom. Zápas sa niesol v bojovom duchu, ale v rámci fair
play. Výsledok počas celého zápasu bol ako na hojdačke, skóre sa
prelievalo z jednej strany na druhú stranu, ale v závere zápasu strhli
víťazstvo na svoju stranu Tigríčatá. O víťazstvo Tigríčat sa postaral
veľkou mierou kapitán a autor 5 gólov Riško Vozár, ďalšie dva góly
pridali Heidy Strompf a Klárka Grossová. Zápas sa skončil v pomere
7:5 pre Tigríčatá.
Touto cestou sa chceme poďakovať rodičovskému výboru na
čele s Adrianou Švedovou za vydarenú akciu a príjemne strávené
sobotňajšie popoludnie.
Hráči a tréneri

ASTRONÓMOVIA
Dňa 14. augusta 2009 sa v kultúrnom dome uskutočnila
prednáška a beseda s pozorovateľmi najdlhšieho úplného zatmenia
Slnka v 21. storočí v Číne - Klub astronómov PALLAS a Armet klub. Po
prednáške sa uskutočnilo pozorovanie Jupitera.
Škoda len, že o túto zaujímavú prednášku bol pomerne malý
záujem.

Naši dorastenci sa vo svojej prvej účasti v 1. triede v ročníku
2008/2009 umiestnili na peknom 4. mieste, pričom za 17 výhier a 3
remízy získali 54 bodov.
Kvôli vyššiemu veku sa z mužstvom rozlúčili títo hráči: J.
Rešovský, F. Plachetka, V. Imrich a J. Oller. Ďakujeme im za
reprezentáciu obce a prajeme im veľa športových úspechov v ich
futbalovom učinkovaní pri A-mužstve Mníška.
V novom súťažnom ročníku 2009/2010 naše dorastenecké
mužstvo odohralo zatiaľ 3 zápasy s týmito výsledkami:
Mníšek - Jamník
5:0, góly: Kujnisch 3, M.Žiga 2
Olcnava - Mníšek 4:0
Mníšek - Chrasť
3:1, góly: M.Žiga 2, Moskal
V novom súťažnom ročníku je v 1. triede dorastencov 10
mužstiev. Našim dorastencom po 3 kolách patrí v tabuľke zatiaľ
4. miesto a na prvú Olcnavu strácajú 3 body.
Medzi nové tváre v mužstve, ktoré prešli zo žiackeho
mužstva patria: A. Plachetka, J. Gotsch a L. Štark. Veríme, že sa im
bude dariť aspoň tak, ako v žiackom mužstve. Trénerom dorastencov je
Ján Imrich st.
M.Imrich

EVIDENCIA OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov k 1.1.2009

1659

Prírastky
Narodenie 13, z toho chlapcov 7, z toho dievčat 6
Prisťahovanie 11, z toho žien 4, z toho mužov 7
Úbytky
Úmrtie 13, muži 5, ženy 8
Odsťahovanie 12, muži 4, ženy 8

24

Stav obyvateľov k 30.6.2009

1658

25

Narodenie: Žigová Petra, Mašľárová Izabela, Žiga Ján, Bandy Peter,
Plachetka Tomáš, Plachetková Sabína, Plachetková Beáta, Horváth
Dominik, Šarišková Gabriela, Macorligová Patrícia, Plachetka Tobias
Ginter, Moskál Tobias, Bandy Sebastián.
Úmrtie: Žigová Petra, Pekarovičová Mária, Böhmová Irena, Murcková
Alžbeta, Wencelová Hedviga, Hotváth Gejza, Plachetka Ladislav,
ŽIgová Mária, Bodnárová Katarína, Steiner Ladislav, Bandy Teodor,
Plachetková Juliana, Závatzký Oskár.
Česť ich pamiatke!
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