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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM
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IANOČ É OBDOB
IE

Mikuláš

Tradičný Mikuláš príde do našej obce 4. decembra 2009 o
16,00 hodine.

Vianočné trhy
Oživením predvianočných dní by mali byť prvé vianočné trhy,
ktoré budú dňa 19.12.2009 na križovatke.
Predávajúcim sa môže stať na týchto trhoch každý, kto vie poskytnúť
niečo s vianočnou tématikou ( medovníky, sviečky, vianočné ozdoby,
medovina, šatstvo, maľby, výšivka atď.)
Predávať budú môcť deti, rodičia i starí rodičia.

NOVÉ OKNÁ

na budove Obecného úradu
Na budove Obecného úradu sa vymenili okná. Staré drevené
okná sa nahradili novými plastovými.
Dotáciu vo výške 13 240,00 EUR na tieto práce získala obec
z Ministerstva financií SR.

BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU
Päťnásť bytov nižšieho štandardu bude dokončených
v jarných mesiacoch roku 2010.
Dotáciu vo výške 312 056,03 EUR dostala obec z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

VOĽBY DO ORGÁNOV KSK
v Mníšku nad Hnilcom, 14.11.2009

Počet oprávnených voličov: 1246
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 364, čo je 29,21%-ná účasť
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva: 348
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu: 291
Výsledky volieb predsedu:
1. Zdenko Trebuľa 164 hlasov
2. Ján Slabý
93
3. Jozef Červeňák 16
4. Ján Süli
13
5. Peter Jacko
2
Michal Vajda
2
7. Stanislav Lábaj 1
Výsledky volieb poslancov:
1. Antonín Cicoň
175 hlasov
2. Anna Ganzová
150
3. Kamil Münnich
31
4. Vladimír Končík 29
5. Rudolf Kušnír
26
6. Peter Popadič
12
7. Tibor Theis
11
8. Anna Nemčíková 10
Ján Plencner
10
10. Robert Földeš 8
11. Tibor Dunka
7
12. Klaudia Dzurová 4
13. Štefan Grega
3
Mária Jurčáková 3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
dostáva nový šat

Na budove Základnej školy finišujú práce na výmene okien,
zatepľovaní budovy a opravy strechy.
Nenávratný finančný príspevok vo výške 694 419,56 EUR
získala obec prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky z fondov Európskeho spoločenstva.

SPRÁVA Z PODUJATIA ORGANIZOVANÉHO PRI PRÍLEŽITOSTI
MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Už niekoľko rokov sa na našej škole zapájame do súťaže o
najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. Stala sa nám však nemilá
vec - žiaci našej školy ochoreli na žltačku, a tak sme sa všetci dostali do
karantény. Na prvý pohľad bol náš plán zmarený, pretože sa nemôžeme
zhromažďovať, organizovať spoločné akcie, pozastavili sme dočasne i
krúžkovú činnosť.
Uvažovali sme, čo podniknúť, aby sme neprerušili už doslova
tradičné podujatie, do ktorého sa stále zapájajú všetci žiaci školy.
Vymysleli sme preto program, počas ktorého by žiaci pracovali len v
triedach, samozrejme s pomocou vyučujúcich. Potrebný materiál si
doniesli do školy vopred.
Zahrali sme sa na VESMÍR, pretože: hviezdna obloha púta
na seba pozornosť ľudí už od nepamäti, je nevyčerpateľnou studnicou
nových poznatkov, estetického cítenia a bohatstva, ktoré patria bez
rozdielu každému z nás.
Vo dne dominuje Slnko. Majestátne prechádza, ako sa zdá
od východu na západ vo svojom dennom kráľovstve. Iba zriedkavo
zazrieme na jasnomodrej oblohe v jeho silných lúčoch málo zreteľnú
siluetu akoby neskutočného Mesiaca. V ranných a večerných zorách
vídame z času na čas Venušu ako Zorničku či Večernicu. Sú však
chvíle, keď na dennej oblohe uvidíme okrem planét i jasnejšie hviezdy.
Nočná obloha sa nám javí na prvý pohľad čierno-biela. Je
posiata trblietajúcimi sa hviezdami a pokojným svetlom žiaria na nej
planéty a Mesiac. Tu i tam možno zazrieť letiaci meteor. Poriadok nočnej
oblohy iba zriedkavo naruší kométa s dlhým chvostom. Ak však
vlastníme malý hvezdársky ďalekohľad, obloha nám odkryje ďalšie
zaujímavé objekty a čiastočne i farebnosť hviezdneho sveta.
Vymysleli sme si KOZMODROM - našu rozhlasovňu - z ktorej
sme cez školský rozhlas riadili celodennú činnosť všetkých žiakov.
A začalo sa na prvej hodine najprv čítať, veď to bolo hlavné poslanie dňa
- zábavnými formami podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe a čítaniu
vôbec. Do tried si žiaci doniesli rôzne časopisy, učebnice, encyklopédie,
obrázky a čítali si zaujímavosti z hviezdneho sveta. Na záver hodiny si
do pripravenej makety rakety zapísali pár zaujímavých poznatkov.
Druhá hodina začala pokynmi z orbitálnej stanice, aby si žiaci
jednotlivých tried vymysleli názov svojej vlastnej planéty, na ktorej
momentálne žijú a výtvarne ju zobrazili. Vzniklo toľko krásnych planét,
koľko je tried v škole.
Tretia hodina bola náročná na tvorivé nápady, pretože z
orbitálnej stanice zaznel hlas, ktorý oznamoval, že na oblohe sa objavilo
niekoľko nových zvláštnych planét, okolo ktorých sa nachádzajú
neuveriteľné vesmírne telesá. Tie bolo potrebné hviezdnym
ďalekohľadom nájsť a vytvoriť priestorové modely týchto telies. Žiaci
vytvorili neskutočne veľa vesmírnych rakiet, orbitálnych staníc,
vesmírnych lodí, medziplanetárnych sond.
Štvrtá hodina začala opäť hlasom už všetkým dobre známym
a zadaním ďalšej úlohy - vytvoriť mimozemšťanov, ktorí určite žijú na
našich nových planétach. Žiaci výtvarne a vhodným oblečením vytvorili
v každej triede - na každej svojej planéte modely úžasných
mimozemských civilizácií.
Ďalšia hodina bola čiste riadená z orbitálnej stanice - žiaci
mali na pripravené materiály zostaviť vlastné zoznamy obyvateľov
planét podľa zverokruhu, vyplniť doplňovačku, nakresliť nápadité
znamenia zverokruhu a samozrejme pripojiť hodnotenie dňa.
Takmer všetky hodnotenia boli pozitívne, veď žiaci vytvorili
krásne divadlo hviezdneho sveta, veľa sa naučili o vesmíre, zabavili sa a o to nám všetkým, ktorí sme tento deň pripravovali išlo.

16. FAŠIANGOVÝ PLES
Tradičný fašiangový ples
sa uskutoční 30. januára 2010 od
19,00 hodiny.
Organizátor - Obecná
reštaurácia Vás srdečne pozýva.
Do tanca hrá skupina ZBM - zábava
bez medzí. Vstupné s večerou je
15,00 Ä.
Bližšie informácie a
vstupenky u pani Jaďuďovej, tel.:
0907 107 371.

Zdravo sa stravovať nie je len aktuálnou témou na nedeľné
popoludnie v spoločnosti, ktorú trápi obezita, či zákerné civilizačné
choroby. Zdravo sa stravovať je i témou na školách.
A je tomu už niekoľko rokov, čo si žiaci v tento deň na
posledných vyučovacích hodinách pripravia to najchutnejšie zo svojej
tvorivej fantázie. A tak namiesto skúšania, či písania poznámok dostáva
priestor to najcennejšie, čo máme - zdravie. Všetci sa mohli presvedčiť,
že zdravé môže byť i chutné. Cieľom tejto aktivity nie je striktné
odmietnutie bravčového rebierka či čokoládovej zmrzliny, ale dať v
živote prednosť tomu, čo nám pomáha, ako sa neobmedzene oddávať
pôžitkom, ktoré síce lahodia chuťovým pohárikom, ale poškodia
organizmus...
Akciu, ktorá sa deťom veľmi páčila pripravila pani učiteľka
Cölderová.

Dňa 2.10.2009 sa na našej škole konala ako každý rok
,,šarkaniáda”.
V tomto školskom roku však bola výnimka, pretože sa jej
zúčastnil len 1.stupeň. Žiaci so svojimi pani učiteľkami si pripravili
krásnych šarkanov. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach.
A tu máme víťazov v jednotlivých kategóriach:
NAJKRAJŠÍ ŠARKAN
1. miesto - 0. ročník
2. miesto - Simonka Andrašková, Danielka Švedová, Lajko Lányi
( 3. ročník )
3. miesto - Ernest Žiga ( 3. ročník )
NAJVYŠŠIE LIETAJÚCI ŠARKAN
1. miesto - Danielka Švedová ( 3. ročník )
2. miesto - Lucka Žigová ( 1. ročník )
NAJVÄČŠÍ POČET ŠARKANOV
1. miesto - 1. ročník
NAJORIGINÁLNEJŠÍ ŠARKAN
1. miesto - Eva Lányiová,
Karin Sýkorová, Igor Šveda,
Karolína Filická ( 4. ročník )
2. miesto - Simonka Andrašková
( 2. ročník )
3. miesto - Jurko Plachetka
( 1. ročník )
4. miesto - 2. ročník
A tak ako každoročne aj
tohto roku sa do súťaže zapojil aj žiak
7. ročníka Tomáš Pukleja,
ktorého vlastnoručne vyrobený šarkan zaletel veľmi vysoko.
Blahoželáme!

HISTÓRIA OBCE

Mníšek nad Hnilcom
Kúpa súkromného lesa od grófa Csákyho obcou Mníšek nad Hnilcom
V knihe ,,Mníšek nad Hnilcom” od pána G. Závatzkého v stati
Významné medzivojnové udalosti sa na strane 46 spomína kúpa
,,Helcmanovského lesa” takto:
Gróf Csáky chcel predať ,,Helcmanovský les aj s kaštieľom”.
Mníšania ho chceli kúpiť, ale namali peniaze. Našťastie ministerstvo
drevárskeho priemyslu zadalo Mníšku objednávku na 10 000m3 drevnej
hmoty a v zime 1938 - 1939 na ďalších 5 000m3. Wittchen a notár Küffer
tak mohli za tieto peniaze v októbri 1939 kúpiť les o rozlohe 500 ha a
poľovnícky kaštieľ za 1.400.000.- korún, ktorý neskôr predali. Rozšíril
sa tak obecný les na 1.730 ha. Obec chcela kúpiť aj ďalší les smerom na
Prakovce, ale k obchodu nedošlo.
V knihe ,,BERGSTÄDTE DER UNTERZIPS” sa na strane
204 o tejto udalosti píše: Po úspešnom hospodárskom rozmachu
nasleduje po roku 1930 veľká hospodárska kríza. Práve vtedy bol chýr,
že gróf Csáky chce predať súkromný tzv. ,,Helcmanovský les” spolu s
kaštieľom. V tom čase Ministerstvo lesného hospodárstva má zvláštnu
požiadavku na 10.000 plnometrov úžitkového dreva. V zime roku 19381939 má ďalšiu požiadavku na 5.000 plm dreva. Vtedy už intenzívne
prebiehali rozhovory o kúpe lesa medzi richtárom Wittchenom, notárom
Küfferom a zo správcom majetku Grófa Csákyho, o čom svedčí aj
slávnostný zápis v Obecnej kronike z 23. októbra 1937, pri príležitosti
prevzatia obcou kupujúci les od veľkomajiteľa pozemkov Grófa
Emmericha von Csákyho.
Konečný platný prísľub z ministerstva lesného hospodárstva
na požiadavku cez 20.000 plm. úžitkového dreva, dovoľovalo v októbri
1939 kúpu okrúhlych 500 ha veľkého lesa za 1.400.000.- korún. Karol
Göllner preberá ako hájnik opateru tohoto lesného územia. Tento
nadobudnutý ,,Helcmanovský les”, tak ako ho ľudia nazývajú, nebol pre
obec na škodu. Dobrá cena 80.-korún za plnometer dreva, dovoľovala
obci vykonať súrne opravy na obecných objektoch. Za dva roky bol
podľa rozpočtu dodávky dreva splatený dlh. Obecný les o rozlohe 1930
ha a 810 ha veľký prikúpený les, v poslednom desaťročí bol jediným
zdrojom príjmov v obci, pomimo vedľajších obecných poplatkoch.
V tej istej knihe je na strane 224 okrem iného: ako hájnici
Obecného lesa slúžili poslednú dobu Karol Müller ( Jékel ) a Ľudovít
Gärtner ( Tepa ) a pomocný hájnik Dezider Ulitschník. Obecný les sa
teraz začína pozvoľne rozvíjať na lesnú prevádzku. Sú zriadené dve
lesné škôlky tzv. ,,Zégeatl”, v ktorých sa pestujú sadenice na vysadenie
do lesných rúbanísk a do plôch zakázaných pastvín. Na splnenie tejto
úlohy musí každá domácnosť vyčleniť jednu pracovnú silu. Za to
dostáva každý stavebné, alebo palivové drevo na vlastnú potrebu, za
priaznivú cenu.

O MAJSTRA MNÍŠKA NAD HNILCOM
V ŠACHU ZA ROK 2009
V sobotu 13. júna 2009 zasadalo v obecnej reštaurácii k
šachovniciam 10 mníšanských šachistov, aby si zmerali svoje sily ,,O
majstra Mníška nad Hnilcom v šachu za rok 2009”. Na škodu veci bolo,
že turnaja sa z rôznych dôvodov nezúčastnilo minimálne 10 výborných
šachistov, akými sú napríklad pán Širocký, Oravec, Závatzký, Cziel,
Müller, Tóth ml., Hirsch, Doboš, Novotný, Gross a ďalší, ktorí rozumejú
tejto kráľovskej hre.
Na turnaji sa prezentovali šachisti: Jaroslav Sanetrík, Peter
Palaščák, Ondrej Tóth st., Martin Rešovský, Ladislav Glovčík, Pavol
Palaščák, Štefan Magut, Ján Rešovský, Radúz Burčák a Anton Mitrík.
Výsledky na šachovniciach:
Mitrík - Burčák
1:0
Burčák - J. Rešovský
1:0
Mitrík - J.Rešovský
1:0
Burčák - Magut
1:0
Mitrík - Magut
1:0
Burčák - Pavol Palaščák 0:1
Mitrík - Pavol Palaščák
1:0
Burčák - Glovčík
1:0
Mitrík - Glovčík
1:0
Burčák - M.Rešovský
1:0
Mitrík - M.Rešovský
1:0
Burčák - Tóth st.
1:0
Mitrík - Tóth st.
1:0
Burčák - Peter Palaščák 1:0
Mitrík - Peter Palaščák
1:0
Burčák - Sanetrík
1:0
Mitrík - Sanetrík
1:0
J. Rešovský - Magut
J. Rešovský - Pavol Palaščák
J. Rešovský - Glovčík
J. Rešovský - M.Rešovský
J. Rešovský - Tóth st.
J. Rešovský - Peter Palaščák
J. Rešovský - Sanetrík

1:0
0,5:0,5
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1

Magut - Pavol Palaščák
Magut - Glovčík
Magut - M.Rešovský
Magut - Tóth st.
Magut - Peter Palaščák
Magut - Sanetrík

0:1
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0

Pavol Palaščák - Glovčík
0:1
Pavol Palaščák - M.Rešovský 1:0
Pavol Palaščák - Tóth st.
0:1
Pavol Palaščák - Peter Palaščák 1:0
Pavol Palaščák - Sanetrík
0:1

Glovčík - M.Rešovský 0,5:0,5
Glovčík - Tóth st.
1:0
Glovčík - Peter Palaščák 0:1
Glovčík - Sanetrík
1:0

M.Rešovský - Tóth st.
1:0
M.Rešovský - Peter Palaščák 1:0
M.Rešovský - Sanetrík
1:0

Tóth st. - Peter Palaščák 1:0
Tóth st. - Sanetrík
1:0

Peter Palaščák - Sanetrík

Olcnava - Mníšek 1:2 (1:1), ŽIga M., Kujnisch
Sp.Hrušov - Mníšek 2:3 (1:2), Svitana, Köhler, Tóth
Mníšek - Iliašovce 10:0 (4:0), Kujnisch 4, Tóth 3,
Drajna M., Žiga M., Köhler
Bystrany - Mníšek 2:0 (1:0)
Mníšek - Letanovce 3:0 (0:0), Svitana 2, Tóth
Odorín - Mníšek
2:1 (1:1), Tóth
Mníšek - Jamník
0:0 (0:0)
Chrasť n/H.- Mníšek 2:0 (1:0)
Mníšek - Poráč
1:0 (0:0), Tóth
Mníšek - Hnilčík
4:1 (2:0), Svitana, Žiga M., Kujnisch,
Drajna M.

4. MNÍŠEK NAD HNILCOM

V jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 naše
dorastenecké družstvo dosiahlo tieto výsledky:
Mníšek - Jamník
Olcnava - Mníšek
Mníšek - Chrasť nad Hornádom
Hrabušice - Mníšek
Mníšek - Teplička
Harichovce - Mníšek
Mníšek - Nálepkovo
Kluknava - Mníšek
Mníšek - Markušovce

14

8

1

5

30:16 25

Mužstvo je po jesennej časti na peknom 4. mieste, ale nebyť niektorých
zaváhaní, mohli sme byť aj na prvom mieste. Súťaž je vzácne
vyrovnaná a v ďalších zápasoch môže byť dôležitý každý bod, alebo
gól, ktorý získame.
Veríme, že v jarnej časti si nové postavenie ešte viac
vylepšíme k spokojnosti hráčov, funkcionárov a aj fanúšikov.

5:0
4:0
3:1
3:2
3:1
2:2
0:1
0:3
1:0

Tabuľka 1. Triedy dorastencov:
1. TJ ŽPSV OLCNAVA
2. TJ SOKOL CHRASŤ N/HORNÁDOM
3. TJ BANÍK MNÍŠEK NAD HNILCOM
4. TJ SLOVAN NÁLEPKOVO
5. SLOVAN FO MARKUŠOVCE
6. TJ ŠTART HRABUŠICE
7. OTJ JAMNÍK
8. TJ FC KLUKNAVA
9. OŠK TEPLIČKA
10. ŠK HARICHOVCE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
5
5
4
3
2
2
2
1

0
0
1
0
2
1
3
2
1
2

1
2
3
4
3
5
4
5
6
6

44:11
38:18
19:12
23:23
17:11
22:26
18:34
13:29
16:23
10:33

24
21
16
15
14
10
9
8
7
5

Našim dorastencom patrí po 9 kolách za 5 výhier, 1 remízu a 3 prehry
pekné 3. miesto.
Ďakujem mladým futbalistom za úspešnú reprezentáciu
našej obce, taktieź sa chcem poďakovať Obecnému úradu v Mníšku za
podporu v našej dedine a všetkým ľuďom, ktorí našim futbalistom
pomáhajú a fandia.
M.Imrich

FUTBAL - ŽIACI
5. kolo
6. kolo

FUTBAL ,,A MUŽSTVO”
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

DORASTENECKÉ FUTBALOVÉ MUŽSTVO

1:0

Poradie turnaja 2009:
1. Mgr. Anton Mitrík
9 bodov
2. Mgr. Radúz Burčák
7 bodov
3. Ján Rešovský
5,5 boda
4. PhDr.,Mgr. Štefan Magut PhD
5 bodov
5. Pavol Palaščák
4,5 boda
6. Ladislav Glovčík
3,5 boda
7. Martin Rešovský
3,5 boda
8. Ondrej Tóth st.
3 body
9. Peter Palaščák
2 body
10. Jaroslav Sanetrík
2 body
Staronovým majstrom obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2009 sa stal
Mgr. Anton Mitrík.
Mgr. Anton Mitrík

5. kolo
6. kolo
7. kolo

Ďalej sa píše:
V roku 1938 kupuje obec v katastri Prakovce vhodný 810 ha
veľký súkromný les od maďarského grófa Csákyho, ako aj jednu
horáreň a poľovnícky zámoček. Tento revír opatruje hájnik Karol
Göllner. Obec Mníšek nad Hnilcom má teraz úctihodný lesný majetok,
spolu 7.740 ha lesa, z toho okrúhlych 40 ha nezalesnenej pôdy.
Pri dôkladnom prečítaní historických záznamov zisťujeme,
že sa tu spomínajú dve rozdielne plochy ,,Helcmanovského lesa” a to
500 ha a 810 ha. Vychádzajúc z dobových porastových máp z roku 1929
a 1949, ktorých vlastníkom je pán Karol Schneider ( č.d.8 ) je zrejmé, že
obec kúpila 810 ha lesa. Na mape z roku 1929 je uvedená výmera spolu
1.931,11 ha. A k tomu pripočítame 810 ha, tak je to spolu 2.741,11 ha
lesa tak, ako je to uvedené v knihe ,,Bergstädte der Unterzips”.
Ďalej nám to potvrdzuje aj stav plochy lesa z roku 2001 podľa
knihy Mníšek nad Hnilcom, kde je na strane 8 uvedené: Obecné lesy
obhospodarujú plochu vo výmere 2.833 ha. Lesnatosť katastra
predstavuje 69%.
V porastovej mape lesov obce Mníšek nad Hnilcom z roku
1949 sa uvádza výmera lesného hospodárskeho celku 2.866,85 ha.
Odpredajom poľovníckeho kaštieľa ( strana 46 v knihe Mníšek nad
Hnilcom ) a možno aj iných plôch je výmera 2.833 ha reálna.
Porastná mapa lesov obce Mníšek nad Hnilcom.
Stav v lete 1929 v mierke 1:11.520
Výmera: les pravidelný
1.466,65 ha
Les pastevný
426,04 ha
Bezlesie
38,42 ha
Spolu: 1.931,11 ha
Mapu vyhotovil Ing. Holmann - nečitateľná pečiatka. Táto
mapa bola odsúhlasená v Košiciach v roku 1930, podpísaný Lesný
radca Ing. nečitateľný podpis. Táto mapa je súčasťou lesného
hospodárskeho plánu schváleného výmerom Krajinského úradu zo dňa
11. júla 1933 číslo (41773-16)1933. Bratislava dňa 11. júla 1933.
Okrúhla pečiatka Krajinský úrad Bratislava, podpis Hlavný lesný radca
Ing. nečitateľný podpis.
Porastná mapa lesov obce Mníšek nad Hnilcom.
Stav k 1.1.1949 v mierke 1:11.520 je nasledovný prehľad plôch:
Výmera: l.porastná pôda A1 2.324,50 ha
lI.porastná pôda C 331,88 ha
porastná pôda A2 170,16 ha
2.826,54 ha
Bezlesie
28,87 ha
Ostatná pôda
31,44 ha
Výmera lesného hospodárskeho celku - spolu: 2.886,85 ha.
Mapu vyhotovil: Ing.J.Knetl - Praha-Ořechovka, Východní 2.
Na začiatku roku 2008 Obecné lesy obhospodarujú lesnú
plochu vrátane výmery plôch lesných pozemkov súkromných vlastníkov
vo výmere 3.420,01 ha. V roku 2009 je certifikovaná výmera lesa
3.424 ha.
Rudolf Trebuna

7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

Richnava - Mníšek
1:4 (1:3)
góly Müller 2, Bandi, Palščák Pavol
Mníšek - Sp. Hrušov
9:0 (4:0)
Góly Vartovník 4, Vojtko Š., Štark M., Rešovský, Müller,
Palaščák Peter
Markušovce - Mníšek
0:5 (0:3)
Góly Štark M., Vartovník, Moskal, Palaščák Peter, Müller
Mníšek - Nálepkovo
1:0 (0:0)
Góly Plachetka
Letanovce - Mníšek
0:3 (0:1)
Góly Vartovník 2, Vojtko L.
Teplička nad Hor.- Mníšek
3:1 (3:0)
Gól Šariška
Mníšek - Hnilčík
3:0 kontumačne
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Góly: Vartovník 16, Müller 5, Štark 4, Palščák Peter 6, Vojtko L. 5,
Šariška 4, Plachetka N. 2, Bandi 1, Rešovský 1, Moskal 1, Vojtko Š 1.
Družstvo žiakov podávalo počas celej jesennej časti veľmi
dobré výkony, ktoré sa odzrkadlili v dobrých výsledkoch, keď prehralo
len zápas u leadera súťaže. Veríme, že po dobrej zimnej príprave
zopakuje výsledky aj v jarnej časti a svojou hrou a prístupom k zápasom
a tréningom potvrdí aj v konečnom sumáry.
Nepísané zákony
ZÁKON O ROZDIELNOSTI PRÍSTROJOV
Prístroj, ktorý je pod prúdom, vyzerá rovnako ako ten, ktorý nie je,
len je iný na dotyk.
MARPHYHO KLINCOVÝ ZÁKON
Ak máte v ruke kladivo, všetko ostatné vyzerá ako klinec.
ZÁKON O ĽÚBOSTNOM TROJUOHLNÍKU
Existencia ľúbostného trojuholníka je možná vtedy a len vtedy,
ak jeden z uhlov je tupý.
MOLIÉROVÉ PRAVIDLO
Získať ženu je rozhodne ľahšie, ako sa jej zbaviť.
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