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     Blíži  sa  termín  komunálnych  volieb  do  orgánov  miestnej  
samosprávy,  kde  si  budete  voliť  starostu  obce  a piatich  poslancov 
obecného zastupiteľstva na najbližšie štvorročné obdobie.
     V porovnaní s rokom 1990, keď bola znovuobnovená samospráva na 
Slovensku,  práce  v obciach  pribudlo.  Zvýšil  sa  rozsah  kompetencií  
a množstvo nových úloh. Keď porovnáme vývoj len za posledných päť 
rokov, je to neporovnateľný rozdiel medzi tým, čo musela samospráva 
vykonať vtedy a čo musí vykonávať v súčasnosti.
     Dobre sa robí v tej obci, kde funguje dobrý vzťah medzi starostom 
a poslancami obecného zastupiteľstva. Využívam preto príležitosť, aby 
som  sa  poďakoval  súčasným  poslancom  Božene  Fehérovej,  Emilovi  
Jurčákovi,  Ľubomírovi  Kačírovi  st.,  Jozefovi  Paulíkovi  a Ľubomírovi  
Kačírovi ml. za ich doterajšiu svedomitú prácu, ktorou prispeli k  rozvoju 
našej obce.
                          Vladimír Fabian

 č. 8



                       starosta obce

***Obecné zastupiteľstvo***                                                                   ***Obecné zastupit  eľstvo  

Uznesenia z     IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Hnilčíku zo dňa 8. 9. 2006   

Uznesenie č. 29-8/9-2006
Schvaľuje VZN obce č. 26 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi 
a separovaným zberom na území obce Hnilčík
Uznesenie č. 30-8/9-2006
Schvaľuje 5 poslancov do Obecného zastupiteľstva pre voľby do miestnej samosprávy dňa 2. 12. 2006
Uznesenie č. 31-8/9-2006
Berie na vedomie doplatenie finančných prostriedkov za výstavbu energetických zariadení v obci
Uznesenie č. 32-8/9-2006
Schvaľuje odpredaj pozemkových nehnuteľností v rámci dousporiadania vlastníckych vzťahov pre Jozefa 
Matúša, Murata Bilgina a Tatianu Hensenling
Uznesenie č. 33-8/9-2006
Schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti z dôvodu pridelených finančných prostriedkov

***Nová rubrika***                                                                                           ***Nová rubrika***

ZÁKON O OBECNOM ZRIADENÍ
     
     Občania v každej obci majú tendenciu za všetkým , čo sa v obci deje vidieť starostu. Za všetkým dobrým, 
ale aj za všetkým zlým. Na jednej strane je pre starostu dobré, keď sa niečo podarí, „zlízne smotanu“. Na 
strane  druhej  si  však  „zlízne“  aj  za  to,  čo  naozaj  nemôže  ovplyvniť.  Občania  nevedia  rozlíšiť,  čo  sú 
kompetencie  starostu,  kompetencie  obecného  zastupiteľstva  a ďalších  samosprávnych  orgánov.  Medzi 
starostom a poslancami je deľba moci,  ale aj  zodpovednosti.  A práve v tejto pravidelnej rubrike sa Vám 
budeme snažiť priblížiť a komentovať zákon o obecnom zriadení, ktorý pojednáva okrem iného o postavení 
obce a jej orgánov.

  VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE
          § 11 b

                                               Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
       v znení neskorších predpisov
                (presná citácia)

     Na  prerokovanie  obecných  vecí  môže  obecné  zastupiteľstvo zvolať  verejné  zhromaždenie 
obyvateľov obce alebo jej časti.

Komentár:
     S vyššie uvedenej citácie zákona vyplýva, že nie je zákonom stanovená povinnosť obecného zastupiteľstva 
a už vôbec nie starostu obce, aby sa zvolalo verejné zhromaždenie občanov.
     Naša  obec  je  špecifická  –  rozľahlosť  obce  bola  dôvodom,  aby  sa  našla  iná  prijateľnejšia  forma 
komunikácie s občanmi. Po predchádzajúcich skúsenostiach účasti na verejných zhromaždeniach, pretože  
15-25 občanov je veľmi málo na to, by sa prijalo záväzné uznesenie z verejnej schôdze pre rozhodovanie  
obecného zastupiteľstva, ktoré by prezentovalo vôľu, požiadavky, problémy občanov. Domnievame sa, že  
dobrou  formou  komunikácie  je  vydávanie  dvojmesačníka  Obecný  spravodaj,  kde  sa  prezentujú  prijaté  
uznesenia obecného zastupiteľstva a vôbec celkové dianie v obci, ktoré sa dostanú k občanovi.
     Zákonom je však stanovené, že každé rokovanie obecného zastupiteľstva je zásadne verejné § 12 ods. 5  
(okrem výnimiek).  Túto možnosť  však  využíva  len veľmi  málo  občanov z dôvodov,  ktoré  sú  uvedené na 
začiatku komentára.
                                                       (pokračovanie nabudúce) 
***Oznámenie pre občanov***                                                         ***Oznámenie pre  
občanov*** VOĽNY BYT
V 8-bytovej  jednotke  pri  Obecnom  úrade  v Hnilčíku  sa uvoľnil  2-izbový 
podkrovný byt.  Žiadame preto záujemcov, aby v termíne  do 30.novembra 2006 
podali    ž  iados  ť   na  Obecný  úrad  v  Hnil  č  iku     ,  kde  Vám budú  poskytnuté  bližšie 
informácie.



***  Schválené projekty  ***                                                                          ***  Schválené projekty  ***  
                                  OBEC ZÍSKALA TAKMER 18 MILIÓNOV KORÚN    
     Obec ešte v decembri 2004 podala žiadosť na poskytnutie nenávratného 
príspevku zo štrukturálnych fondov pre podopatrenie 3.1.4 - Budovanie a rozvoj 
kultúrnej  infraštruktúry  na  projekt  „Rekonštrukcia  polyfunkčného  centra  obce 
Hnilčík“, ktorá úspešne prešla hodnotením.
   Rekonštrukčnými prácami dosiahneme plnenie uvedených zámerov:
A: Vytvorenie zóny vzdelávania pod ktorou rozumieme:
   * vznik centra voľného času a organizácia osvetovej činnosti
   * modernizovanú knižnicu s elektronickou katalogizáciou knižničného fondu,
     zabezpečenie knižno-informačných služieb a s vhodnými priestormi na 
     štúdium, čítanie kníh, denne tlače a časopisov
   * klub pre záujmové združenie dôchodcov a iných občanov s možnosťami
     hrania stolných spoločenských hier(šach, dáma, kartové hry a pod).     
B: Vytvorenie zóny aktivít mládeže
   * adaptácia priestorov bývalej kotolne a pod javiskom na štýlové klubové
     miestnosti
   * vytvorenie možností pre mládež organizovať si vlastné kultúrne a zábavné
     kultúrne aktivity (hudobná skupina, literárna činnosť, ochotnícke 
     divadlo a pod.)   
C: Vznik zóny kultúrnych prezentácií a     zábavy  
   * úprava spoločenskej sály na polyfunkčné variabilné zariadenie (varianty:
     filmové a divadelné predstavenia, koncerty, zábavné podujatia, pri dennej 
     prevádzke miesto s možnosťou posedenia pri káve, sledovanie televízie na
     veľkoplošnej obrazovke, hrania spoločenských hier biliardu, stolného 
     futbalu a pod.) Ďalej bude možnosť poriadania menších osláv a karov. 
     K dispozícii bude aj kuchyňa.
    * usporiadanie výstav, folklórnych podujatí a prezentačných akcií
     Po dokončení rekonštrukčných prác a vybavení jednotlivých zón kultúry 
príslušným vybavením sa predpokladá:
  vytvoriť pracovné miesto pre funkciu vedúci kultúrneho centra
 prostredníctvom  vedúceho  kultúrneho  centra  organizovať  a riadiť  miestnu 

kultúru, pripravovať širokú škálu kultúrnych podujatí
 podchytiť  a rozvíjať  už  jestvujúce  aktivity  v oblasti  kultúry  v obci 

(hudobná skupina, ochotnícke divadlo, záujmové združenia, knižnica a pod.)
  ponúknuť služby centra aj cudzím návštevníkom obce – rekreanti, lyžiari, 

turisti
   Pri realizácii rekonštrukčných prác sa vytvoria pracovné príležitosti aj pre 
našich občanov v druhej polovici roka 2007 a v roku 2008
   Aby sa realizácia projektu stala skutočnosťou je potrebné zo strany obce 
vykonať ešte niekoľko administratívnych úkonov, ale v tejto chvíli, vzhľadom na 
blížiace sa komunálne voľby je to nepodstatné. 

*** Pripravené projekty***                                                                 ***Pripravené projekty     ***
                                        VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
     Ďalšou veľkou investičnou akciou, ktorú obec pripravuje je výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
s celkovým nákladom 15 miliónov korún. Projekt sa skladá z dvoch častí a to:

 Výstavba miestnych komunikácií –  Miestny hon, Roztoky – banská kolónia a     Poľana  , kde sa vyžaduje  
vzhľadom  na  to,  že  sa  jedná  o prašné  komunikácie  bez  asfaltového  koberca  dodržať  skladbu  cesty  
jednotlivými vrstvami podľa pripravovaného projektu. Pri ceste Miestny hon je potrebné riešenie odvodnenia 
povrchových  vôd  do  odvodňovacích rigolov popri  ceste,  v telese  cesty,  ale  aj  priečnymi  odvodňovacími 
rigolmi do potoka Ráztoka: Finančné náklady tejto  časti sú  približne 8 miliónov korún.  
Rekonštrukcia  povrchov  miestnych  komunikácií –  Roztoky,  Cechy,  Bindt  a     Zimná  dolina,   kde  sa 
predpokladá položenie nových asfaltových kobercov, oprava mostíkov a priepustov a v nevyhnutnej miere  
riešiť aj odvedenie povrchových vôd. Finančné náklady tejto druhej časti sú približne 7 miliónov korún  
    
     Prostriedky chceme získať z Európskych fondov v roku 2007, keď sa začnú vydávať nové výzvy na podávanie 
projektov.  Základnou podmienkou pridelenia  prostriedkov na miestne  komunikácie  z Európskych fondov je 



vlastníctvo obce  k týmto cestám. Vyriešilo sa to až v marci 2006, keď vyššie uvedené cesty prešli zo zákona do 
majetku obce zápisom ROEP (Registrácia obnovy evidencie pozemkov) do katastra nehnuteľností.

*** Realizované projekty***                                                             ***Realizované projekty***    

Nové autobusové čakárne                
     Obec Hnilčík získala z európskych fondov – Fondu sociálneho rozvoja finančné prostriedky 
na  vybudovanie  šiestich  autobusových  čakárni.  Stav  doterajších  zariadení  bol  a ešte  aj  je 
nevyhovujúci z funkčného aj estetického hľadiska. Sú vyhotovené zo železného plechu a sú 
vzhľadom na svoj vek aj v zlom a zdevastovanom stave.
     Pre turistické centrum typu horskej osady akou je Hnilčík sa z viacerých hľadísk hodia 
zariadenia vyhotovené z dreva typovo aj dizajnovo zladené s miestnou ľudovou architektúrou. 
Do tohto rámca zapadá aj označenie starých historických názvov častí obce, kde sú čakárne 
umiestnené a erb obce.  Označenie a erb  sú vyhotovené z lipového dreva a ich autorom je 
Gustáv  Schlesinger  z Novoveskej  Huty.   Čakárne  sú  vybavené  odpadkovými   košmi 
a cestovnými poriadkami dizajnovo zladené so stavbami.
     V roku 2007 je potrebné dobudovať ešte tri čakárne a to pri slobodárni, kostole a rázcestí 
Bindt.   Predtým však  je  potrebné  vysporiadať  majetko-právne  pozemky,  na  ktorých  budú 
čakárne postavené

             

                          

     Dopravné značenie miestnych komunikácií   .             
   V mesiaci september 2006 sa zo získaných finančných zdrojov za výstavbu energetických 
zariadení  realizovala prvá etapa „Dopravné značenie miestnych komunikácií  v obci“,  ktoré 
majú zlepšiť orientáciu iných návštevníkov v obci, ale predovšetkým zvýšiť bezpečnosť cestnej 
premávky na týchto komunikáciách.



    

     Výstavba miestnej komunikácie Roztoky   .  
     Z finančného príspevku Lesov mesta Spišská Nová Ves a z vlastných zdrojov sa na začiatku novembra 
2006 položil cca 320 m asfaltový koberec na najviac poškodenej časti miestnej komunikácie na Roztoky od 
lyžiarskeho vleku na Štacion, ktoré realizovala popradská firma EUROVIA a. s. Poprad, v hodnote 
300.000,– Sk
     Bol obrovský problém zabezpečiť dodávateľa, pretože je to pre firmy nezaujímavá  zákazka a možno, 
keby sa nerealizovala výstavba cesty v Nálepkove , tak sa to vôbec neuskutoční.
     Z tohto všetkého vyplýva, že nie možné realizovať výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií po 
etapách (pri novej ceste už vôbec nie), pretože takéto zákazky sú pre dodávateľa nezaujímavé a pre obec 
veľmi drahé.
     Pri tejto príležitosti chcem poďakovať Lesom mesta Spišská Nová Ves, ktoré poskytli finančný príspevok 
a budú  ho  poskytovať  aj  v budúcnosti  na  opravu  miestnych  komunikácií  v obci,  ktoré  využívajú  pri 
zabezpečení ťažby a obnovy lesa.

  

Vydanie knihy: “Monografia obce Hnilčík“   .                                                                      
              

   Obec  Hnilčík  získala  v roku 2006 finančné prostriedky 
z Ministerstva kultúry SR na vydanie knihy „Monografia obce Hnilčík“ . Práve v   týchto dňoch je v tlači. 
Predpokladá sa, že v priebehu mesiaca november bude hotová. Každej domácnosti bude venovaný  jeden 
výtlačok . 



Sponzori publikácie:
     SCM s. r. o.  Bratislava,   Zdenko   Ďurka   Spišská Nová Ves,    František Vartovník   Spišská  Nová  Ves,  Ing. 
Peter Okres,  Ing. Štefan Poprocký Levoča,  Pavol Ludrovský Spišská Nová Ves,  František Gajan Smižany, Mária 
Gajanová Smižany, Adriana Gajanová Smižany, Danka Gajanová Smižany, Roman Gajan Smižany, Kovozber s.r.o 
Spišská Nová Ves, Miloš Greisel Hnilčík, Murat Bilgin Tatranská Lomnica, Ján Hrubý Spišská Nová Ves, František 
Hrubý  Bratislava,  Miroslav  Hrubý  Spišská  Nová  Ves,  Ján  Krajňák  Ružomberok,  Claus  a Tatiana  Henseling 
Nemecko, 

                                                       Ďakujeme 
***                  Podané žiadosti o     poskytnutie dotácie z     enviromentálneho fondu                        ***   
     
Obec Hnilčík podala k 31. 10. 2006 dve žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2007 a to:

1). Spôsob zefektívnenia zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
     Efektivitu separovaného zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v obci v súčasnej dobe 
ovplyvňujú viaceré okolnosti vyplývajúce z reťazovej zástavby obce v horskom členitom teréne so značnými 
vzdialenosťami medzi jednotlivými sídelnými časťami (Cechy, Furmanec, Zimná dolina, Horný Hnilčík, Dolný 
Hnilčík,  Bindt,  Roztoky,  Poľana)  a k ním  patriacich  samôt.  Zvoz  separovaného  odpadu  je  potrebné 
uskutočňovať po miestnych komunikáciách, ale aj po poľných a lesných cestách. Niektoré domácnosti sú 
preto  ťažko  prístupné  pre  zberné  automobily  firmou  NOVA.  Uvedený  stav  sa  ešte  zhorší  v zimných 
mesiacoch po napadaní snehu. Z uvedených príčin približne jedna tretina domácnosti nebude mať v prípade 
nepriaznivého počasia pri súčasnom stave zabezpečený odvoz separovaného zberu značnú časť roka.
     Ideálnym riešením je zriadenie troch zberných dvorov, do ktorých bude obec na vlastné náklady zvážať 
separovaný odpad pre oddelený zber plastov, papiera a sklad. Ako zberné dvory boli vybraté lokality:
- ústie Zimnej doliny (pre Horný Hnilčík, Cechy, Štolvek)
- centrálne parkovisko na Bindte (pre osadu a chatovú oblasť)
- priestor pri obecnom úrade 
   (Dolný Hnilčík, Roztoky, Poľana, Miestny hon)
     Do zberných dvorov bude obec zvážať vrecia
a KUKA  nádoby pomocou malého nákladného 
automobilu Piaggio Maxxis redukciou 4x4 a uzávierkou a 
doplnkovou výbavou (radlica na odhrn snehu, posýpacie 
zariadenie, nadstavba).
     Zmyslom projektu je získať prostriedky na nákup vyššie 
uvedených zariadení. Projekt umožňuje zapojenie čo 
najširšieho okruhu obyvateľov obce, ale i chatárov do 
separovaného zberu. 
    Celkový náklad projektu je 1.633.000,– Sk
                                                                                                                     

                    
V mene  obce  Hnilčík  a obecnej  samosprávy,  by  som chcel  
poďakovať autorovi knihy Ing. Mariánovi Jančurovi Csc., za  
to,  že  sa  podujal  na  túto  neľahkú  úlohu.  Kniha,  ktorú 
napísal,  je  prvou a hneď skvelou publikáciou o našej  obci,  
ktorá  sa  môže  popýšiť  slávnou  baníckou  minulosťou.  
Napísanie  tohto  diela  je  splatením  dlhu  bohatej  a pestrej  
histórii Hnilčíka a ľuďom, ktorí tu žili .Je aj poctou našim 
slávnym rodákom a ďalším významným ľuďom, ktorý svoj  
život zasvätili obci a ktorým aj dnes leží na srdci blaho, rast  
a rozkvet obce. 
     Zároveň ďakujem členom občianskeho združenia Hnilčík  
pre  prítomnosť pre  budúcnosť,  ktorí  autorovi  pomohli  pri  
zbieraní  podkladov  a redakčnej  príprave,  najmä  Ing.  Eve  
Malecovej,  Ing.  Beáte  Kubičárovej,  Milošovi  Greiselovi,  
občanom,  ktorí  poskytli  dôležité  informácie  a fotografie.  
a všetkým  uvedeným  sponzorom,  ktorí  sponzorskými  
príspevkami prispeli k vydaniu monografie o obci Hnilčík.
     Som presvedčený, že všetci nájdeme v nej niečo pre vlastné  
poučenie a povzbudenie, aby sa v nás prebudili city úprimne 
milovať tento kus zeme našej krásnej vlasti.
     V tejto nádeji Vás všetkých úprimne zo srdca 
pozdravujem

                        
                                          Vladimír Fabian, starosta obce

MARIÁN JANČURA

                   HNILČÍK
        Sprievodca miestopisom 

a ľudskými osudmi

                       Zberný dvor 



2). Oprava záchytu prameňa Tokárne
     Pri povodniach začiatkom júna 2006 došlo v dôsledku silných prívalových vôd stekajúcich z okolitých 
kopcov k zaplaveniu a následnému zaneseniu a poškodeniu záchytu prameňa Tokárne (z dvoch prívodných 
potrubí je jedno nefunkčné), ktoré je potrebné opraviť. Uvedený vodovodný systém zásobuje celý Dolný 
Hnilčík – občanov, chatárov, bytovku, škôlku a podnikateľské subjekty.
     Oprava spočíva predovšetkým k vyčisteniu zárezu samotného prameňa až k opornému múru v štôlni, 
prípadne aj ďalej do  štôlne, opraviť oporný múr, vymeniť prívodné potrubia a opraviť samotné teleso záchytu 
prameňa.  Niektoré  práce  už  boli  prevedené,  ale  pokiaľ  chceme udržať  a skvalitniť  zásobovanie  celého 
Dolného Hnilčíka je nevyhnutné v týchto prácach pokračovať.
    Celkový náklad tohto projektu je 1.318.000,–Sk 

    
***František Hadri Drevenický***                                                               ***5. pokračovanie***

Starší richtári obce
     Spomedzi starších richtárov, ktorí viedli osudy obce a jej obyvateľov podnes sa spomínajú poniektorí, na ktorých si 
starší ľudia spomínajú. Medzi nimi sú:

P a l u š á k Ondrej
Š o l t i s Ondrej
T o r i s k ý Ján, zvaný biely Jančo
G e l e t k o Michal
K r e s t i a n

     Za vedenia prvého bolo zvykom, že keď mládež po nociach hulákala a spevom rušila večerné či nočné ticho, musela 
v nasledujúci deň zaplatiť „piatku“ 3.
     Za posledného vymeriaval sa ešte obecný trest tak, že vytiahli trestaného na „dereš“.

Predstavitelia obce Hnilčík od r. 1900
     Od  počiatku  tohto  storočia  pomenovanie  predstaviteľa  obce,  prechádza  niekoľkými  fázami.  Stretávame  sa 
s richtármi, starostami, komisármi a najnovšie s predsedami národných výborov.
     Na čele obce Hnilčík od roku 1900 stoja títo predstavitelia:
Z a j a c               Jozef ako richtár /1900-1913/
N o v á k Ján , , /1913-1918/
O r a v e c Štefan , , /1918-1924/
H e r i c h Karol , , /1924-1931/
P a c i g a Jozef , , /1931-1936/
M a t u š Ján , , /1936-1938/
D u g a s Vincent               ,, /1938-1939/
K r e s t i a n Ján ako vl. komisár /1939-1943/
M a t u š Michal , , /1943-1944/
K a č í r               Ladislav               ako starosta /1944-1945/
K a č í r               Ján ako predseda MNV /1945-1946/
F a b i n y Adolf , , /1946-1948/
D u g a s Ladislav , ,  DMSK /1948-
V a r e c h a Gustáv

Odtlačky úradných pečiatok obce Hnilčík:



Výbor DMSK v     obci od r. 1948  
     Od roku 1948 na čele obce Hnilčík stojí predseda doč.m.správnej komisie Ladislav Dugas.    
     Výbor dočasnej miestnej správnej komisie je tento:

D u g a s Ladislav predseda DMSK
J u r č á k Ján, podpredseda DMSK
K a č í r               Ladislav pokladník
Z a j a c               Andrej                člen
V a r e c h a Gustáv                , ,
P a c a n o v s k ý Štefan , ,
P a c i g a Jozef , ,
M u r g á č Štefan , ,
B a k o š J o z e f  , ,

Miestny akčný výbor /MAV/
    Okrem výboru dočasnej miestnej správnej komisie jestvuje aj MAV (miestny akčný výbor), ktorého členovia sú:

S m o r a d a Andrej,             predseda
A n t o š Jozef,            podpredseda
H a d o v s k ý              Andrej,               tajomník
M u r g á č Štefan,              člen
H o z a               Ladislav , , 
K a č í r                     Ján, , ,
V a r e c h a Gustáv,  , , 
B a k o š Jozef, , , 

                Š m i     d t                                                  Klement,                 , ,  

1  Spišská župa. Obec Malý Hnilčík. Hornádsky okres.
2  Obe tabule sa nachádzajú u Ondriša Zajaca pri jeho sypanci.
3  Piatka bol to poplatok v hodnote 10 korún (ústne podanie)
Vyživovacia komisia
    Od 17. decembra 1948 ustanovená bola v obci Hnilčík aj vyživovacia komisia, ktorá je výpomocným výkonným 
orgánom miestnej správnej komisie vo veciach vyživovacích. 
     Jej členovia sú:

K a č ír                 Ján, predseda
M u r g á č Štefan, podpredseda
K o s t u r á k o v á Mária, člen
Š o l t é s o v á               Margita,               člen

    Niektorí  z predstaviteľov  obce  mali  naozaj  veľmi  ťažkú  pozíciu,  hlavne  tí,  ktorí  viedli  osudy obce  v dobách 
vojnového  varu,  za  prvej  a druhej  svetovej  vojny,  keď  mnohokrát  bolo  treba  previesť  veľmi  ťažké  ustanovenia 
a predpisy a keď priamo v neistote zvŕtaval sa život samého predstaviteľa.
     V živej pamäti sú známe „ rekvikačky“ za prvej svetovej vojny, keď sa bralo i to životne najpotrebnejšie minimum – 
a pri nich, zrejme musel byť prítomný i richtár a s väčšinou dediny zpríbuznený, na ktorého potom prilipol hnev pol 
dediny, ako keby on bol mohol za to.  Potom zavítali núdza a nedostatok. A tu občania zasa len dorážali na richtára.
     Nie menej podobne bolo tomu i pred druhou svetovou vojnou a po nej. Predstavitelia obce sedeli skoro ako medzi 
dvoma stoličkami, nevediac, kedy sa zrútia medzi ne a porania iba seba. Zvlášť ťažké položenie bolo starostu obce 
Hnilčík Ladislava Kačíra, keď skoro súčasne diali sa cez obec presuny tak partizánov ako aj nemeckých vojakov. Prišli 
jedni, no nepremeškali vyrúbavať predpisy ani druhí. Bola to pozícia nadmieru ťažká a najvrelejším želaním bolo čo 
najskorej sa jej zbaviť.
     K účinkovaniu niektorých predstaviteľov obce viažu sa aj určité príhody buď osobného charakteru, alebo rázu 
všeobecného, t.j. celoobecného, pre všetkých občanov.
Krestiánov dereš
     Za richtárovania Krestiana sa spomína dereš. Za priestupky platilo sa derešom, starým spôsobom, dosť krutým 
a človeka nedôstojným.
Palušákova piatka
     Za richtárovania Palušáka Ondreja platila mládež „piatku“ pre porušovanie večerného, hlavne však nočného pokoja 
spevom alebo nejakými inými výtržnosťami. Poplatok, ktorý obnášal sumu 10,- korún všeobecne menovali piatkou.
Paciga škola
     Doba richtárovania Jozefa Pacigu obohatila obec novou budovou ľudovej školy, i hoci predpráce pre túto školu boli 
urobené už skorej, lebo ľudia skorej sa dožadovali školy, keďže ich deti museli prekonať ťažké a namáhavé chôdze do 
školy alebo na Bindt alebo na Roztoky, podľa toho, na ktorom závode pracovali rodičia detí.
Krestian a     Matuš vojna  
    Druhá svetová vojna našla v úrade vládnych komisárov Jána Krestiana a Michala Matuša.
Kačir partizánske akcie, front
     Azda najťažšie položenie mal starosta Ladislav Kačir, ktorý prekonával ťažké otrasy miestnych prestrelkov medzi 
partizánmi a nemeckými vojakmi, smrť notára Jána Magdu, smrť dvoch partizánov na úbočí so všetkými následkami 



z toho plynúcimi, ktoré je iste veľmi ťažko pozberať dovedna, usmrtenie neznámeho muža – vraj sa menoval Bohdan – 
na Schufferlande, ktorý šesť dní ležal nepochovaný, pokým ho nepochovali na bindtskom cintoríne, prechod frontu 
popod obloky obce a následky frontových akcií na Hnilčíku / zabití vojaci ruskí a maďarskí / ap.
Kačir mosty
     Po prechode frontu predseda miestneho národného výboru Ján Kačír musel dávať do poriadku porozstrelované 
mosty a konsolidovať pomery, narušené vojnovými akciami v miestnom obvode.
Fabiny pomery – urovnanie
     Pokračovanie  v konsolidovaní  miestnych  pomeroch  pokračovalo  i za  predsedníctva  predsedu  MNV  Adolfa 
Fabinyho. 
Dugas les
     Za predsedovania Ladislava Dugasa obec nadobúda les z majetku baróna Antona Wiehlanda v závadskom chotári 
zvanom „Žaloba“ v rozmere 69,64 ha – ďalej zriadenie materskej školy v obci /r.1948/.
Notársky úrad v     obci Hnilčík  
    Roku 1941 k administratívnemu vedeniu obce Hnilčík pribúda nový úrad – notársky úrad.
 K jeho zriadeniu  došlo z týchto  pohnútok:  obec  Vondrišiel  /terajšie  Nálepkovo/,  pozostávajúca  z občanov väčšine 
nemeckej národnosti bola za Slovenskej republiky privtelená ku gelnickému okresu. Obec Hnilčík bola vyňatá z okresu 
gelnickému  a pridelená  okresu  spišskonovoveskému.  A aby  lepšie  bolo  spravovať  obecné  záležitosti  obce,  bol 
v miestnej rím.kat. ľudovej škole zriadený notársky úrad pre obec Hnilčík a k nej patriace osady Bindt a Delavu, ďalej 
pre obec Závadka a v matrikálnych veciach aj pre osadu Hnilčík.
     Po zaniknutí republiky Slovenskej, keď sa trocha urovnali pomery po prechode frontu a Vondrišel vrátil sa znova do 
okresu spišskonovoveského, bol notársky úrad z Hnilčíka roku 1945 odvolaný a pred frontovými akciami zachránený 
inventár prenesený poznova na pôvodné miesto do Vondrišla.
     Vedúcim notárom hnilčíckeho notárskeho úradu bol menovaný Ján M a g d o   a jeho zástupcom Rudolf Mesarčík, 
ktorý sa ujal samostatne vedenia notárskeho úradu, keď Ján Magdo v noci z 23 na 24 septembra r. 1944 /zo soboty na 
nedeľu/ bol z domu odvlečený a na Glocingerke v jednej „pinge“ 1 odstrelený.
     Pozdejšie až po likvidácii notárskeho úradu v obci Hnilčík viedol tenže
 pridelený notár z Markušoviec Fridrich Antony. Fridrich Antony po odovzdaní 
notárskeho úradu stal sa vedúcim notárom v Hrabušiciach.
     Odvlečenie notára stalo sa vraj na základe istej príhody, ktorú nemožno dokázať,
 lebo smrť najhlavnejšie svedectvo zatíšila. Povráva sa aj to, že stal sa obeťou osobnej pomsty.

***Spoločenská kronika***                                                                   ***Spoločenská kronika***

                                                                                                                      

***Šport***                                                                                                                       ***Šport***  

Hnilčík je jesenným majstrom!

                                                                                                                   

                                                                                                                  

Novotta Patrik
     17. 10. 2006
Kurillová Denisa
.....21. 10. 2006

Narodili 
sa

     V októbri sa ukončila jesenná časť vo futbale v II. triede súťaže 
Spišského  oblastného  futbalového  zväzu,  ktorej  účastníkom  je  aj 
mužstvo dospelých Hnilčíka. Darilo sa im výborne, keď z deviatich 
stretnutí osem vyhrali (štyri v domácom prostredí a štyri na ihriskách 
súperov)  a jedno  vonku prehrali.  Získali  celkovo 24  bodov,  majú 
dvojbodový  náskok  pred  Domaňovcami  a stali  sa  jesenným 
majstrom súťaže!  Prvenstvo patrí  Hnilčíku aj  v súťaži najlepších 
strelcov, ktorú vedie Martin Fabian s 8 gólmi.  

Mužstvo dorastencov štartuje v I. triede OM. 
Zo štrnástich  účastníkov je na 9 mieste 
v jesennej časti súťaže. Čaká ich ešte jedno 
predohrávané kolo v domácom prostredí 
s Jaklovcami. Najlepším strelcom je Ivan 
Maťašovský  so 7 gólmi a Lukáš Jakuba so 
6 gólmi.           



  

     Pred jesennou časťou súťaže sa za bránkou zabudovali železné stĺpy  a namontovala ochranná 
sieť. Na jar sa podobná ochranná sieť namontuje  aj za bránou smerom k slobodárni. Cieľom tejto 
investície  Telovýchovnej  jednoty  je  zabrániť  škodám  na  súkromnom  majetku  (slobodáreň) 
a majetku TJ (znehodnocovanie a straty futbalových  lôpt a pod.)

 

***Dobrovoľný hasičský zbor***                                                 ***Dobrovoľný hasičský zbor***
     Prostredníctvom  obecných  novín  by  sme  chceli  oboznámiť  občanov  obce  s našou  činnosťou,  úspechmi  a aj  
prípadnými neúspechmi na súťažiach v priebehu roku 2006
Družstvo mužov a žien sa zúčastnilo  na niekoľkých súťažiach v rámci okresu Spišská Nová Ves s týmito výsledkami:
    8. 7. 2006 sa v     ODORÍNE   konala okresná súťaž mužov, kde sa 
preverovali naše vedomosti formou testu, súťažilo sa v štafete,
 útok. Zo 7 družstiev sme skončili na 5 mieste.
     Dňa 24. 7. 2006 organizovala  obec TEPLIČKA súťaž o 
Putovný pohár starostu obce. Na súťaži sa zúčastnilo družstvo
mužov, ktoré po I. útoku skončilo na krásnom III. mieste, ale 
druhý útok sa nepodaril a celkovo sme skončili na 10. mieste 
zo 14 zúčastnených mužstiev. Po prvýkrát sa na súťaži predsta-
vilo aj družstvo žien, ktoré skončilo na 4 mieste z 5 zúčastnených
družstiev.
     Dňa 22. 9. 2006 sa konala súťaž mužských družstiev 
 v obci MATEJOVCE nad Hornádom.  Naše družstvo bolo 
miešané, doplnené 4 ženami. Skončili sme na 5 mieste, keď sme 
predbehli 3 mužské družstvá.
     Poslednou súťažou , na ktorej sme sa tohto roku zúčastnili             
bola súťaž v obci SMIŽANY dňa 3. 9. 2006. Družstvo žien 
skončilo na 5. mieste zo 6 zúčastnených. Družstvo mužov sa 
umiestnilo na  krásnom 5.mieste, keď sa súťaže zúčastnilo 
14 družstiev.
     To sú naše úspechy prípadne neúspechy. Dúfame, že v budúcom roku sa nám bude dariť oveľa lepšie ako teraz.
Touto cestou by sme chceli zároveň poďakovať Vladimírovi Fabianovi, starostovi obce za podporu pri našej činnosti  
a zároveň aj firme MRÁZIK za poskytnutie sponzorstva vo forme občerstvenia a tričiek.

za DHZ Hnilčík Peter Novotta

*** Informačné a     vzdelávacie centrum obce Hnilčík***   **Informácie, ponuky pre občanov***  

                  MATEJOVCE nad HORNÁDOM
Dievčatá zľava: Korbová Janka, Smoradová Ivana, Korbová 
Jarmila, Bajtošová Martina, Kačírová Oľga
Muži zľava: Kačír Kamil, Novotta Peter, Murgáč Daniel, 
Ondrejčík Juraj



     Oznamujeme všetkým občanom obce Hnilčík, že Vzdelávacie centrum (budova bývalej požiarnej 
zbrojnice) vybavené novou výpočtovou technikou môžu bezplatne využívať na písanie žiadostí do zamestnania, 
životopisov, motivačných listov atď. Školáci  môžu počítače využívať napr. na písanie školských prác.
     Vzdelávacie centrum je pre verejnosť otvorené každý deň od 7.00 hod do 13.00 hod., v stredu v čase od 11.00 
hod do 17.00 hod. 
     Otváracie hodiny sa môžu podľa záujmu občanov upraviť. 

                      Iveta Focková ,správca vzdelávacieho 
centra
***Ponuky pre občanov***                                                                     **Ponuky pre občanov***

                      Vzdelávací program BUDÚCNOSŤ
Projekt realizovaný s finančnou podporou EÚ z prostriedkov
                          Európskeho sociálneho fondu

FAMILY COMPANY

LETNÁ 68   SPIŠSKÁ NOVÁ VES tel.053/4424875 

Výroba  a predaj  digitálnej  a analógovej  fotografie,  fotografické  služby, 
predaj  fotoaparátov  a príslušenstva,  foto  na  doklady,  predaj  a montáž 
digitálnej  satelitnej  techniky.  Predaj  bateriek,  ďalekohľady,  audio-video 
nosiče.  CD,DVD,DVD-GOLD,USB-  kľúče,  pamäťové  karty- 
XD,MMC,SD,CF

            FERGUSON AF-6318 
CR
Digitálny satelitný komplet  pre príjem Slovenských a Českých programov 
zo satelitu ASTRA 3A od  9500Sk aj na  splátky cez QUARTO.
   1x prijímač Ferguson 6318 CR
    1xkarta Slovák Link, parabola 85cm. 
    1xkonvertor 0,3dB                                         Kontakt:

       AKCIA

http://www.slovsat.sk/sluzby/Ferguson/6318.htm
http://www.slovsat.sk/sluzby/Ferguson/6318.htm
http://www.slovsat.sk/sluzby/Ferguson/7318.htm

