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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO
OKRESNÉ KOLO KMPP
KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV POĽOVNÍCTVA

Deň 2. máj 2010 bol významným dňom v živote nášho
dobrovoľného hasičského zboru. Svoju techniku si doplnili o nové auto
typu Iveco Magirus TSF-W.
Tento automobil im prišiel odovzdať osobne pán
podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák v
sprievode so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Ing.
Petrom Žigom, prezidentom hasičského a záchranného zboru
plukovníkom JUDr. Alexandrom Nejedlým, generálnym sekretárom
DPO Vendelínom Horváthom a riaditeľom krajského riaditeľstva
hasičského zboru Košice plukovníkom Ing. Jozefom Fedorčákom.
Týmto ďakujeme všetkým aktívnym členom DPO v Mníšku
nad Hnilcom za ich prácu na čele s ich veliteľom p. Ondrejom Tóthom.

Práca s mládežou má v poľovníckom združení Mníšek nad
Hnilcom I. už niekoľkodesaťročnú históriu. Prví členovia Krúžku
mladých priateľov poľovníctva sú dnes už otcovia a dedovia, ale láska k
prírode, ktorú si na stretnutiach krúžkov utvrdzovali ostala dodnes. A
tak nie je nič neobvyklé ak sa členovia PZ Mníšek I - Korbán s plnou
vervou pustia do organizovania súťaže Okresného kola Krúžkov
mladých priateľov poľovníctva.
Tak tomu bolo aj 15.mája 2010, keď v malebnej kráse doliny
Duren Seifen stretla mlaď z okresu Gelnica, aby si zmerala vedomosti v
oblastiach strelectva, kynológie, spoznávania stromov, zoológie u nás
žijúcich zvierat a v poľovníctve používané názvoslovia. A že tieto
aktivity by mali byť všemožne podporované potvrdilo aj počasie, keď po
dlhých dažďoch sa na nás po celý deň usmievalo slniečko.
Víťazom spomedzi 5. súťažných družstiev sa stalo družstvo
s PZ Mníšek I., na druhom mieste sa umiestnilo družstvo PZ Gelnica a
na treťom mieste družstvo s PZ Mníšek II. V jednotlivcoch bolo
umiestnenie nasledovné:
1. Pavol Palaščák s družstva PZ Mníšek I
2. Ladislav Gärtner s družstva PZ Gelnica
3. Marek Czölder s družstva Mníšek I
Prví traja jednotlivci budú reprezentovať okres Gelnica na
Celoslovenskom kole KMPP. Po vypätí v súťaži dobre padlo malé
občerstvenie v podobe pravého poľovníckeho guľášu.
Radi by sme poďakovali i sponzorom, ktorí prispeli vecnými
cenami a to starostovi obce Mníšek nad Hnilcom, riaditeľovi Obecných
lesov Mníšek nad Hnilcom, p.Dudekovej - predajňa Duana, p. Novotnej,
fa SCANIA Slovakia s.r.o. a p. Löfflerovi za poskytnutie chát.

SPOMIENKY, STRENUTIA ... ALEBO ...

ÓDA NA ŠKOLU
,,ŠŤASTNÝ NÁROD, KTORÝ MÁ HOJNOSŤ
DOBRÝCH ŠKÔL A DOBRÝCH KNÍH.”
Jan Amos Komenský (1592-1970)

Nie je to ešte samozrejmosť, skôr trend spájať zábavu a
rozptýlenie s poznávaním a získavaním nových vedomostí. Netýka sa
to však Andersenovaj noci. Tá je už pravidelne niekoľko rokov
očakávanou a veľmi žiadanou akciou na našej škole.
Tento rok, presnejšie v noci z 26. na 27. marca 2010 sa akcia
niesla v duchu poznávania krajín a svetadielov, pričom jej hlavný motíva
bol v splnení prosby H.CH.Andersena, ktorý nás listom požiadal o
záchranu našej zeme.
Úvod sa tradične začal čítaním z encyklopédie, kde sa všetci
zúčastnení dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a našej krásnej
planéte. O spestrenie sa postarali i žiaci 9.ročníka, ktorí mali svojim
zovňajškom charakterizovať kultúru jednotlivých svetadielov. Takto to
teda začalo, žiaci sa rozdelili do piatich skupín a zastupujúc jednotlivé
svetadiely sa vydali plniť misiu, ktorou ich poveril sám veľký rozprávkar.
Čakali ich náročné úlohy, vedomosti o Európe, príprava jedál pre
zvieratká v Austrálii, zhotoviť pre obyvateľov Ázie doplnky ku kostýmu,
pochodovať ako tučniaky v Antarktíde, či prekonávať prekážky, akými
prechádzala Amerika a v neposlednom rade i postaviť pyramídu, akú
nájdete len v Afrike.
Niet pochýb, že naši žiaci všetko hravo zvládli. Zachrániť Zem
sa podarilo. Nakoniec si všetci žiaci spoločne zatancovali, no tento
,,tanec víťazstva” nebol pre zábavu, mal nás všetkých upozorniť, aká
krehká je naša planéta a ako dokážu konflikty medzi ľuďmi a národmi
spôsobiť globálnu katastrófu. Po tak zodpovednej úlohe nasledovalo
trocha zábavy. O tom, že žiaci majú energie na rozdávanie sme sa mohli
presvedčiť pri diskotéke, ktorú im pripravili sympatickí študenti. No a na
záver trochu strachu.
Úlohou bolo čo najviac vystrašiť zablúdilých žiakov. Či sa to
podarilo, je už otázkou pre nich. No fakt, že nikomu do spania nebolo, je
asi najlepším dôkazom. Že akcia, ktorú pripravili p. učiteľky Mgr.
M.Pohlyová a M.Cölderová za prítomnosti pani riaditeľky Kujnischovej a
ďalších učiteľov bola skrátka super.

Pod garantom Štátnych lesov Banská Bystrica sa na našej
škole uskutočnil už 4.ročník mini arboreta, výsadby okrasných drevín.
Priestor v areáli je vysadený rozličnými stromčekmi, ale na každý nový
sa vždy nájde miesto. Pod dohľadom Bc. Lukáša Pohlyho a prítomnosti
p.učiteľky M.Cölderovej sa žiaci prevažne mladších ročníkov s členmi
poľovníckeho krúžku oboznámili s postupom, ako vysádzať jaseň, javor
a tis. No hlavne tu išlo o hlbší vzťah a kontakt s prírodou, ktorej krásu
vidíme a často ju považujeme za samozrejmosť. Nie je tomu tak.
Príroda denne stráca svoje čaro a bohatstvo. Možno sa nám nepodarí
zmeniť všetko k lepšiemu, ale chceme aspoň takýmto malým činom k
tomu prispieť.

Deň zeme je akcia, ktorá prebieha hádam na každej škole.
Dôvody, prečo je tomu tak, nie je potrebné ani pripomínať. Máme len
jednu Zem a na nej iba jeden život. Ako ho prežijeme, záleží len na nás.
Chodiť po zemi, ktorá vonia úrodou, dýchať vzduch, ktorý
nám dodá energiu, či konzumovať čistú vodu a zdravé potraviny, by
chcel každý, ale...
Všetko niečo stojí, i to, čo považujeme za každodennú
samozrejmosť si žiada svoju daň. Máme v sebe možnosti i schopnosti,
ako sa našej krásnej planéte odvďačiť. Mali by sme to robiť každý deň,
preto sú i symboly, aby sme na to nezabudli. 22.apríl patrí Zemi a my
sme na to mysleli. Pani učiteľka M.Cölderová pripravila pre žiakov
prvého stupňa zaujímavý program. Vedomostné, náučné i zábavné
úlohy mali riešiť žiaci, ktorých sprevádzali učitelia M.Gordanová,
J.Koporcová, A.Pavlíková i samotná organizátorka M.Cölderová.
Žiaci druhého stupňa sa po prezentácii o ochrane životného
prostredia rozdelili podľa tried a prostredníctvom svojich triednych
učiteľov súťažili a pracovali na témach, ktoré ich nielen upozornia v
akom ohrození je naša Zem, ale i naučia sa niečo pre ňu urobiť.
Čo bolo cieľom tejto akcie? Hádam len to, že deň Zeme nie je
len 22.apríla, ale každý deň.

HRAD, ZÁMOK
SÍDLO NIEKDAJŠEJ ŠĽACHTY V NAŠEJ OBCI
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O tejto dominantnej budove, ktorá bola postavená v tesnej
blízkosti skalného masívu v časti Mníšanského chotára nazvanej
APFELHALDEN, ako aj o ostatných budovách, ktoré patrili do celého
areálu Burgu, ako aj o ich vlastníkoch sa zachovalo málo dostupného
historického materiálu. V knihe ,,Mníšek nad Hnilcom” p. G.Zavatzký
stručne podchytil a opísal časť zašlej slávy, dnes už neexistujúcej
historickej stavby.
Pán Rudolf Göllner (1904-1990) v svojej knihe ,,PAMÄTI” o
Burgu vo viacerých statiach napísal: (voľne preložil a usporiadal autor
článku)
Mníšek v starých časoch mal jedno malé pánske sídlo
postavené v obecnej časti Grund, ktoré sa z čias pamäti ľudí len DE
BURG volalo. Je to značný dvojpodlažný dom, postavený pri rieke
Hnilec. Burg bol vždy majetkom vznešených rodín, naposledy patril z
Mníška pochádzajúcej grófke Fesztetics, ktorá ako úspešná operná
speváčka sa za husárskeho nadporučíka grófa Feszteticsa vydala.
Stala sa bohatou a dobrou majiteľkou panstva. Ona ako pravá
maďarská grófka v posledných desaťročiach pred I.sv.vojnou,
každoročne v jarných teplých časoch navštevovala svoj majetok a tu sa
aj zdržiavala. Je jednou z dcér tunajšieho katolíckeho učiteľa Pivára.
Ona ako grófka nebola pyšná a namyslená. S ľuďmi sa dokonca
rozprávala v nemeckom jazyku, nárečím s ktorým sa až ku koncu
dedične, verne a statočne v našej obci rozprávalo. Grófka sa s jej
niekdajšími školskými kamarátmi a kamarátkami len ,,ÁNZILAREŠ”
mníšansky rozprávala, keď v lete na jej Mníšanský Burg prišla tráviť svoj
voľný čas.
Jej urodzený syn menom Christop, ktorý bol medzi ľuďmi
nazývaný ,,ES GRÉFAJ” - grófček, tiež perfektne rozprával našim
nárečím. Komtesa Rózsi (dcéra grófky) bola veľmi namyslená a
horenos. Ona rozprávala len maďarsky, alebo vysokou nemčinou v
mantáčtine ,,HÓCH AN DIETSCH”.
Grófska rodina má v Mníšku vo vlastníctve okrem Burgu ešte
jeden veľký obytný rohový dom pre správcu panstva na ulici zvanej
,,PRÁJA GAS” - Pivovárska ulica, naproti katolíckej školy, pri katolíckom
kostole (t.č.Hlaváč), ku ktorému grófkyna dcéra dala postaviť prvú a
jedinú t.č. autogaráž v obci. Ona ešte v dvadsiatich rokoch spolu s
matkou prechodne prichádza z Maďarska do Mníška a vlastní jedno
veľké auto. S vtedajším riaditeľom Obecnej školy Adalbertom Méhlym
bola úzko spriatelená. V priestoroch záhrady bolo vysadených asi päť
stromov moruší, jediné široko ďaleko, z ktorých si deti často oberali
sladké bobule.
K Burgu patril okrem pomerne veľkých smrekových lesov a
pozemkov v Mníšku aj lesný park, ktorý sa v ľudovom nárečí nazýval
,,DA BURG GUATN” záhrada. V čase krátko pred rokom 1900 dal
vtedajší majiteľ postaviť a zriadiť jedno letovisko, ktoré bolo napretržite
po viacero rokov letnými hosťami z maďarsky rozprávajúcej krajiny a
okolia vyhľadávané. V parku bol z kameňa vybudovaný dosť prietranný
kúpeľný domček s tečúcou vodou privádzanej z jednej blízkej banskej
štôlne, ktoré patrili k Burgu, museli byť udržiavané, nakoľko nad nimi
mali príslušné banské úrady dozor. V spomínanej štôlni museli baníci
obnovovať výdatnosť prameňa, nakoľko sa postupne strácal, hoci
štôlňa už bola vyhĺbená dosť hlboko v kopci. Približne v polovici hlavnej
štôlne odbočuje napravo jedna vedľajšia chodba. Na podlahe chodieb
boli po celej dĺžke vyložené drevené lávky, aby sa nemuselo brodiť vo
vode. Neskoršie bol vchod do štôlne zasypaný.

Spomienka tá v srdci žije ... sú slová piesne, ktorú si pamätá
možno už iba naša generácia. Prvé spomienky na vážnu prácu iste
každého vrátia do školských lavíc, lebo tu sa začína povinnosť: napísať
domácu úlohu, naučiť sa básničku a samozrejme nevynechať
vyučovanie, aby sme sa naučili sa naučili všetko, čo budeme potrebovať
v živote. Bolo to tak, keď sme my chodili do školy a je to tak i teraz.
K veľmi pekným a takmer živým spomienkam patrí prvý
vlakový zájazd do Štátneho divadla v Košiciach, ktorý zorganizoval
vtedajší riaditeľ Národnej školy v Mníšku nad Hnilcom Jozef Čačko.
Cestovali sme zvláštnym vlakom, kde boli žiaci a učitelia z našej doliny.
Mohol to byť školský rok 1950/51, my sme chodili do štvrtého ročníka.
Bola to pre nás veľká udalosť, o ktorej sme určite dlho rozprávali a tieto
spomienky i po rokoch ostávajú nezabudnuteľné! Košice - veľká
železničná stanica, množstvo žiakov v dvojstupe prechádza parkom do
mesta, vysoké domy, obchody, ... no tá nádhera v Štátnom divadle! To
sa ani opísať nedá.
Ešte jedna veľmi milá spomienka nás viaže ku štvrtému
ročníku. Našou triednou bola mladá pani učiteľka Mária Nagyová. My
sme doma nemali toľko kníh, ako majú dnešné deti, preto sme si veľmi
vážili chvíle, keď pani učiteľka za odmenu - že sme boli poslušní, že sme
pekne potichu prišli do triedy po veľkej prestávke - vybrala zo skrine
rozprávkovú knihu ,,Lapajové dobrodružstvá” od Boženy Mačingovej Čonkovej. Tie zážitky z čítania, z toho, čo psík Lapaj robil - to sa
jednoducho nedá zabudnúť. Lásku k čítaniu nám naši učitelia vštepili a
tá zapustila hlboké korene.
Nedávno som mala tú česť, že som mohla byť na čitateľskej
besede v tunajšej ZŠ, ktorú zorganizovala pani učiteľka Ing.Bronislava
Ďurdíková. Opäť išlo o tie isté ,,Lapajové dobrodružstvá” od tej istej
spisovateľky, len vydanie je rok 1974 a ilustrácie sú iné. I teraz žiaci
pozorne počúvali, čo im pani učiteľka čítala, prezerali si spolu ilustrácie.
Bola som príjemne prekvapená, keď som si na výstavke mohla pozrieť,
ako naši žiaci Lapaja a jeho dobrodružstvá videli a ako to namaľovali.
Hotoví umelci! A ako to na besede má byť, zazneli básne: Ranená breza
a Lastovičky, ktoré napísala Mária Rázusová-Martáková (1905-1964).
Vypočula som si i pekné pesničky. V závere som spomenula rozprávku
,,Petrišorka”, ktorú napísala národná umelkyňa Maša Haľamová (19081995). Knihu budú spolu s pani učiteľkou čítať a iste už rozmýšľajú o
vlastných ilustráciách.
K spomienkam patrí i táto fotografia - jún 1965 - moji prví
mníšanskí žiaci. Už dávno sú dospelí. Moja bývalá žiačka Katka pracuje
v knižnici v Gelnici a z Okresnej knižnice v Poprade pre nás vypožičala
,,Lapajové dobrodružstvá”, len tak sa z knihy mohli tešiť naši žiaci.
Nedávno som sa stretla s Rudkom a s Jurajom. Spomínali
sme a samozrejme - naše spomienky zeleteli až do BURGU.
BURG - tak o ňom v obecnej kronike napísala pani učiteľka Irma
Pretóryová: ,,V roku 1950-51 bol na účely školy adaptovaný komplex
budov - bývalý majetok grófky Festetičovej, zvaný ,,Burg”. Malo to byť
len dočasné riešenie, pretože sa počítalo s výstavbou nových školských
budov. Vyrástli však celé generácie, ktoré si svoje školské roky odsedeli
v studených, tmavých priestoroch Burgu.
BURG - pre tých, ktorí tu chodili do školy, to je pojem, ktorý sa možno s
ničím ani porovnať nedá! Veľké prestávky, športové hry popoludní,
lesné chodníky okolo školy a tá tajomná atmosféra, keď sme sem ráno
do našej školy prichádzali .
Bola to OSŠ, ktorú sme po troch voľných dňoch ukončili v šk.roku
1954/55 záverečnou skúškou z troch povinných predmetov a jedného
voliteľného. Ja som si vybrala zemepis. Do jeho tajov nás hneď v prvom
(v VI.) ročníku uviedla naša pani učiteľka Irma Pretóryová, keď nám k
tomu, čo bolo v učebnici, pridala vždy niečo zaujímavé aj z iných
kontinentov.
Ilza Stupáková
Pokračovanie v budúcom čísle

Pri stavbe železnice sa na pozemkoch pri Burgu asi 700m od
stanice narazilo na dve štôlne pod traťou, vľavo pri koľajisku, o ktorých
sa v tých časoch nenašli žiadne záznamy. (Pamätný spis o výstavbe
trate).
V dostupných súkromných archivných materiáloch o Burgu
nachádzame: - Na porastovej mape lesov obce Mníšek nad Hnilcom z
roku 1929 v intraviláne obce je zakreslená len budova Burgu bez
priľahlých budov v jej blízkosti a 5 iných asi hospodárskych budov
zahrnutých do porastového komplexu č.87 ,,OBER DER MÜHLE” - nad
Mlynom. Nie je zakreslená cesta od katolíckeho kostola, most cez rieku
a budova Csárdy. Na dobových fotografiách obce Mníšek nad Hnilcom
pochádzajúcich pravdepodobne zo začiatku tridsiatých rokov (vtedy
začína fotograf H.Tschop), vidíme celý areál Burgu už aj s priľahlými
budovami, Csárdu, menšiu budovu vľavo od Csárdy, je vidieť aj
príjazdovú cestu a most od katolíckeho kostola. Na katastrálnej mape z
roku 1936 je zakreslená cesta, most cez Hnilec, regulácia rieky, všetky
budovy Burgu vrátane spomínaného lesoparku ako aj pravdepodobne
kúpeľný domček, ktorý je zakreslený naľavo od budovy Csárdy pri konci
lesoparku nad Obecným mlynom. Sú už zakreslené pozemky železnice
vrátane podchodu pod trať.
V prípravnom materiáli ku knihe Mníšek nad Hnilcom je o
Burgu okrem iného podchytené, že bol postavený okolo roku 1700, ako
barokový prízemný dom. Kríž a železná ohrada na miestnom cintoríne,
kde bola grófka pochovaná vedľa manžela už neexistuje a vieme len
približne miesto ich odpočinku. Dnes stoja len zvyšky zadných múrov z
vedľajšej budovy a lesopark, ktorý stojí za záchranu.
Rudolf Trebuna

3

2

1.Pohľad na Burg a starý tok rieky
Hnilec pred výstavbou železnice
1936
2. Gróf Miklós Fesztetics (s puškou) syn grófa Christopa Feszteticsa a
vnuk grófky Feszteticsovej s Mikim
Stotzom v roku 1938. Poskytla pani
A.Gulyásová
3. Budova Csárdy, v nej mala grófka
zariadenú veľmi originálnu maďarskú
ľudovú izbu s maľovaným nábytkom
s ornametami.Poskytla pani
A.Gulyásová

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Obec Mníšek nad Hnilcom podľa zákona č.333/2004 Z.z. o
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v znení ďalších
zákonov oznamuje svojim občanom, že voľby poslancov do NR SR sa
uskutočnia v sobotu 12. júna 2010 od 7,00 hod. do 22,00 hod..
Miestom konania volieb poslancov do NR SR v okrsku č.1 je
miestnosť v budove Obecného úradu - kancelária zástupcu starostu.
INFORMÁCIA PRE VOLIČA:
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, alebo
voličského preukazu, ak mu bol na jeho požiadanie vydaný.
Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a
prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa do tohto
priestoru neodobral, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V priestore na úpravu lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže
zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov
uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva
prednostný hlas.
Tieto informácie, ale aj mnohé ďalšie každý volič obdržal
domov písomne spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov a
oznamení o čase a mieste konania volieb.
Veríme, že aj tieto skrátené informácie pomôžu občanom pri
ich rozhodovaní a účasti na akte volieb poslancov do Národnej rady
Slovenskej republiky.
Milan Leskovianský

Príchodom jari sa začína i obdobie loptových hier. Tohtoročná
,,loptová sezóna” sa začala volejbalovým turnajom chlapcov, ktorí si sily
zmerali 16.marca.
Výsledky chlapcov už poznáme. V urputnom boji, kde sa
zúčastnili 4 družstvá nášho okresu a to družstvá Prakoviec, Mníška nad
Hnilcom, Smolníka a Jakloviec, sa nakoniec finále dočkali hráči Mníška
a Prakoviec. Finálový zápas bol od začiatku do konca v tom
natesnejšom pomere vyrovnaný, možno viac skúseností i trochu šťastia
sa nakoniec priklonili k hráčom družstva Prakoviec. Nič to však nemení
na fakte, že naši hráči vedení skúsenými učiteľmi p.učiteľom J.Žigom a
p.učiteľom Ľ.Pavlíkom podali oduševnený a bojový výkon, na ktorý
môžu byť právom hrdí.
Do jarnej časti súťažného ročníka 2009/2010 vstúpili naši Celková poradie:
1.miesto - ZŠ Prakovce
žiaci opäť na víťaznej vlne z jesennej časti. Vyhrali všetkých 7 zápasov a
2.miesto - ZŠ Mníšek nad Hnilcom
postúpili na 1.miesto vo svojej súťaži II.triedy okresných majstrovstiev
3.miesto - ZŠ Jaklovce
žiakov. Výsledky:
4.miesto - ZŠ Smolník
Mníšek - Poráč
7:0
G:Vartovník 2, Moskal, Plachetka N., Štark, Augustín, Müller
Olcnava - Mníšek 0:12
G: Vartovník 6, Palaščák a Müller po 2,Štark, Moskal
Mníšek - Odorín
4:1 G: Vartovník a Moskal po 2
Iliašovce - Mníšek 0:4 G: Vartovník 4
Mníšek - Richnava 9:0 G: Vartovník 7, Plachetka N., Šariška
Sp.Hrušov - Mníšek 2:4 G: Vartovník 3, Plachetka N.
Mníšek- Markušovce 5:0 G: Vartovník 3, Plachetka N.2
Nálepkovo - Mníšek 0:1 G: Moskal
Cieľ je jasný. Udržať 1.miesto a vyhrať súťaž.
Jaroslav Smižík

ŽIACI

DORASTENCI
Jarnú časť súťažneho ročníka 2009/2010 začali naši
dorastennci domácim zápasom proti vedúcemu mužstvu z Olcnavy.
Zápas priniesol obojstranne pekný futbal. Doplatili sme však na
nepremieňanie šancí a podľahli sme Olcnave 1:2.
Dobrý výkon našich dorastencov je však prísľubom do ďalšej
časti ešte len rozbiehajúcej sa sezóny, z ktorej naše mužstvo odohralo 6
zápasov s nasledujúcimi výsledkami:
11.kolo
Mníšek - Olcnava 1:2 G: S.Moskal
10.kolo dohrávka Jamník - Mníšek 0:1 G: M.Žiga
12.kolo
Chrasť n/H. - Mníšek 1:1 G: L.Štark
13.kolo
Mníšek - Hrabušice 8:1
G: L.Kujnisch 2, O.Plachetka 2, Pet.Palaščák 2, L.Štark, M.Tolvaj
14.kolo
Teplička - Mníšek 3:1 G: R.Bandy
15.kolo
Mníšek - Harichovce 4:0 G: Bandy, O.Plachetka
M.Žiga a L.Kujnisch
Tabuľka po 13.kolách:
1. TJ ŽPSV OLCNAVA
2. TJ SOKOL CHRASŤ N/HORN.
3. TJ BANÍK MNÍŠEK NAD HNILCOM
4. TJ SLOVAN NÁLEPKOVO
5. SLOVAN FO MARKUŠOVCE
6. OŠK TEPLIČKA
7. TJ ŠTART HRABUŠICE
8. OTJ JAMNÍK
9. TJ FC KLUKNAVA
10. ŠK HARICHOVCE

13 10
13 9
13 7
13 7
13 5
13 5
13 5
13 2
13 2
13 1

2
2
2
0
4
2
1
6
2
3

1
2
4
6
4
6
7
5
9
9

58:18
50:25
30:16
35:34
26:17
32:30
32:41
26:43
18:52
16:47

Ešte v ten týždeň, presnejšie 19.marca 2010 si svoje sily
zmerali i dievčatá z nášho okresu. Družstvo vedené p.učiteľom
Pavlíkom si počínalo veľmi dobre, keď v silne obsadenom turnaji
obsadilo celkové 3.miesto.
Dievčatá P.Ollerová, L.Ollerová, D.Miklošová, M.Ollerová,
K.Plachetková, V.Grossová, J.Šľachtičová a P.Štarková si za svoj
bojovný výkon zaslúžia pochvalu.

32
29
23
21
19
17
16
12
8
6

Verím, že sa našim dorastencom bude aj naďalej dariť a
pridajú do konca súťaže ešte nejaké to víťazstvo a potešia tak svojich
fanúšikov.

DOSPELÍ
Družstvo dospelých vstúpilo do jarnej časti na peknom
4.mieste, ktoré si priebežne udržiavalo aj na jar.
Domaňovce - Mníšek
1:1(1:0) G:Tóth
Mníšek - Nálepkovo
1:0(1:0) G:Drajna L.
Markušovce - Mníšek
3:3(3:3) G:Žiga 2, Kujnisch
Mníšek - Olcnava
0:0
Mníšek - Sp.Hrušov
5:1(2:0) G:Kujnisch 2, Svitana,
Drajna M., Plachetka F.
Iliašovce - Mníšek
2:1 (1:0) G: Tóth
Mníšek - Bystrany
3:0 (2:0) G: Tóth 2, Žiga
Letanovce - Mníšek
1:4(1:3) G: Tóth 3, Drajna M.
Mníšek - Odorín
6:4(4:1) G:Drajna L.3,Kujnisch 2, Drajna M.
Výsledky družstva nie sú zlé, ale vedeli by sme si predstaviť aj
lepšie. Zbytočná prehra v Iliašovciach a 3 remízy určili aj náš rezultát v
súťažnom ročníku 2009/2010. Nepostúpime síce, ale reprezentujeme
so cťou.
Jaroslav Smižík
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