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Príhovor starostu
Na prvé miesto priorít v novom volebnom období za-

raďujem dôraz na zachovanie základného chodu obce, 
ktorý má obec zo zákona o obecnom zriadení povinnosť zabezpe-
čiť. Je to veľmi široká škála činností, ktoré občan tejto obce potre-
buje k svojmu každodennému životu. Nie je to ľahká úloha – od 
roku 2008 sa takmer nezvyšuje hlavný príjem obce od štátu – daň 
z príjmov fyzických osôb. Rastúce ceny všetkých služieb a tovarov 
a ďalšie nepredvídané náklady môžu spôsobiť aj to, že niektoré 
potreby občanov zostanú nenaplnené.

Pokračovanie na nasledujúcej strane…

foto: Miloš Greisel

TakTo To vidím 
a cíTim ja

Pred chvíľou sa skončil rok 2014. My sme zhodnotili, za-
spomínali a privítali nový rok 2015. Rokom 2014 sa skončilo 
ale aj funkčné obdobie ľudí, ktorí stoja vo vedení našej obce. 
Obce, ktorá je počtom obyvateľov malá, ale novšia a krajšia. 
Neveríte? Stačí počuť ľudí, ktorí zavítali po dlhšej dobe napr. 
na návštevu svojich blízkych, alebo len tak v rámci turistiky 
či dovolenky. Neprináleží mi hovoriť, čo všetko sa urobilo, 
vylepšilo. Chcem sa touto cestou poďakovať Vám, ktorí ste 
pracovali a pracujete vo vedení obce na čele s p. starostom 
Vladimírom Fabiánom. V dnešnej dobe práca iste neľahká. 
Neveríte, skúste sa s týmito ľuďmi porozprávať o ich den-
nodennej práci a pochopíte, že „čarujú“ z ničoho. Zvlášť 
chcem oceniť prístup p. starostu vo svojej kandidatúre, kde 
sa prejavila jeho roduvernosť k obci. Súčasne chcem poďa-
kovať členom organizácie okolo p. Ing. Mariána Jančuru 
a kolektívu tvorcov nášho „Spravodaja“. Do ďalšej práce 
Vám chcem zaželať pevné zdravie, mnoho dobrých rozhod-
nutí a veľa nápomocných rád a nápadov od nás obyvateľov 
obce. Lebo človek je už taký – rád hodnotí, ale ruku k die-
lu neprikladá. Nebuďme ako v tomto príbehu: Do bytovky 
sa prisťahovali manželia. Hneď prvý deň manželka pozerá 
z okna a hodnotí: „Tá naša suseda je zlá, pozri, aké špinavé 
prádlo vešia.“ To sa opakuje aj druhý deň. Na tretí deň šťast-
ne oznamuje manželovi: „Asi ma suseda počula, pozri, aké 
má čisté prádlo!“ A manžel jej na to odpovedá: „Miláčku, 
dnes ráno som poumýval naše okná.“

Milan Servátka

Je tu nové číslo nášho spravodaja
Je tu marec, blíži sa Veľká noc a počasie vonku sa tvári 

tak, že jar je naozaj tu. Čaká nás čochvíľa jarné upratovanie 
okolo našich domov, no ja dúfam, že v tom zhone si nájdete 
čas na prelistovanie a prečítanie si nášho obecného spravo-
daja. Toto číslo je zatiaľ spomedzi všetkých najrozsiahlejšie. 
Okrem bežných článkov a rubrík som si ale pre Vás prichys-
tal aj malý test vedomostí o našej obci. Ten, kto čítal staré 
vydania obecného spravodaja, mal by vedieť odpovedať na 
všetky otázky. Články sú tento krát obohatené viacerými fo-
tografiami. Hlavne pán Greisel je zdrojom mnohých z nich. 
V spravodaji sa dočítate napríklad o výsledkoch referenda 
konkrétne v našej obci, novej ceste na Bindt, snehovej kala-
mite, ale môžete si prečítať aj uznesenia z obecného zastu-
piteľstva, či o príprave našich futbalistov. Prinášame aj vý-
sledky zo stolnotenisového turnaja a príspevok o inváznych 
rastlinách. Už v minulom čísle sme začali písať o našich ob-
čanoch (vždy jedna významná osobnosť a jeden mladý ob-
čan Hnilčíka). Tento mesiac je to článok o Lukášovi Paterovi 
a Ing. Mariánovi Jančurovi, CSc.

Prajem príjemné čítanie
František Murgáč
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Uznesenia obecného 
zastupiteľstva z ustanovujúceho 
zasadnutia, konaného 
12. 12. 2014
Uznesenie č. 1-12/12-2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby sta-
rostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2-12/12-2014
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku poveruje poslanca Ľubo-
míra Kačíra zvolávaním a vedením zasadnutí obecného za-
stupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov.

Uznesenie č. 3-12/12-2014
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku nezriaďuje obecnú radu.

Uznesenie č. 4-12/12-2014
Zriaďuje komisie a volí predsedov a členov komisií:
Komisia pre ochranu verejného poriadku:
Predseda: Jozef  Paulík
Člen z radu poslancov: Vlastimil Novotta
Člen z radov obyvateľov obce: Ing. František Murgáč
Komisia pre občianske záležitosti:
Predseda: Božena Fehérová
Člen z radu poslancov: Ľubomír Kačír
Člen z radov obyvateľov obce: Blažej Novotta
Komisia na vybavovanie sťažností:
Predseda: František Fabian
Člen: Branislav Murgáč, Ľubomír Kačír
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: Ľubomír Kačír
Člen: Vlastimil Novotta, Branislav Murgáč

Druhou oblasťou priorít je postupné naplňovanie strategickej 
vízie podľa „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Hnilčík“, ktorý sa nedávno začal oprávnenou osobou doplňovať 
a upravovať podľa nových kritérií, ktoré môžu byť konzultované 
aj s občanmi a podnikateľmi. Bez schváleného PHSR nie je mož-
né zo strany obce (a nielen obce) žiadať finančné prostriedky, hlav-
ne z európskych fondov. V roku 2015 sa budú realizovať dve veľké 
investičné akcie. Prvou je „Regenerácia centra obce Hnilčík“, na 
ktorý obec získala 417 662 € (konečná výška bude spresnená pre-
biehajúcim verejným obstarávaním). V týchto dňoch sme získali 
finančné prostriedky „pod stromček“ aj na „Zníženie energetickej 
náročnosti a rekonštrukciu Kultúrneho domu Hnilčík“ vo výške 
189 079 €. Jedná sa vonkajšie úpravy celej budovy Obecného 
úradu a Kultúrneho domu - výmena strešnej krytiny, zvodov 
vody, okien a dverí a zateplenia budovy. Má to však jeden veľmi 
podstatný háčik - 5% spoluúčasť obce. Tento princíp finančnej 
spoluúčasti obce sa zatiaľ týka každej väčšej alebo menšej inves-
tičnej akcie. Je však pravdepodobné, že v budúcnosti malé obce 
do 1000 obyvateľov v rámci programu „Rozvoja vidieka na roky 
2014 – 2020“ nebudú musieť mať žiadnu finančnú spoluúčasť. 
Zatiaľ však je to len vízia, ktorá podlieha schváleniu EÚ. Aj preto 
rok 2015 bude veľmi náročný a bude rokom veľkého šetrenia.

V každom prípade znovu opakujem – musí sa zabezpečiť ne-
vyhnutný chod obce v základných činnostiach. Preto je dôležité 
postupovať vo všetkých výdavkoch veľmi opatrne, aby sa obec ne-
dostala do ťažko riešiteľných finančných problémov.

V oblasti pracovných vzťahov terajších zamestnancov obce na 
plný alebo čiastočný úväzok a dohôd o pracovnej činnosti v tej-
to etape nepredpokladám žiadne zmeny. Je potrebné využívať 
program dobrovoľníckej práce cez úrad práce, prípadne rozvo-
jový program zamestnania mladých ľudí do 29 rokov a aktivačné 
práce pre dlhodobo nezamestnaných.

V rámci rozvoja obce v tomto volebnom období je potrebné sa 
zamerať na opatrenia „Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 
2020“, kde je zahrnuté všetko čo naša obec k svojmu rozvoju po-
trebuje. Základný princíp programu spočíva v tom, že každoroč-
ne budú postupne vychádzať výzvy na realizáciu opatrení z tohto 
programu a obec sa musí rozhodnúť, do ktorých pôjde, ale samo-
zrejme je potrebné mať spracované projekty. Sú to posledné pe-
niaze Európskej únie v takom veľkom rozsahu, ktoré SR dostane.

Ako som už avizoval, toto volebné obdobie je mojím posled-
ným. Urobím však všetko preto, aby som svojou prácou, na ktorú 
sa teším, prispel k ďalšiemu rozvoju a zveľaďovaniu obce.

Vladimír Fabian, starosta obce

Uznesenie č. 5-12/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík určuje v súlade so záko-
nom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupi-
teľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat staros-
tu Vladimíra Fabiana vo výške 816 €.

Uznesenia obecného 
zastupiteľstva z 1. rokovania 
Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 6-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie: a) 
Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017. b) Stanovisko hlavné-
ho kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015 – 2017.
Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015 v celkovej sume:

Príjmy Výdavky Prebytok Schodok
Bežný 
rozpočet 185 138 € 174 138 € 11 000 €

Kapitálový 
rozpočet 5 000 € 3 400 € 1 600 €

Finančné 
operácie 7 000 € 19 600 € 12 600 €

Rozpočet 
spolu 197 138 € 197 138 €

Schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 
2015, 2016, 2017 bez programovej štruktúry.

Uznesenie č. 7-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje VZN č. 2/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. 1.

Uznesenie č. 8-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje Zásady hos-
podárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík.
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Uznesenie č. 9-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje Harmono-
gram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 
2015.

Plán zasadnutí OZ na r. 2015
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hnilčí-
ku na rok 2015:
1. zasadnutie 16. 1. 2015 piatok 17.00 hod.
2. zasadnutie 27. 3. 2015 piatok 17.00 hod.
3. zasadnutie 26. 6. 2015 piatok 17.00 hod.
4. zasadnutie 25. 9. 2015 piatok 17.00 hod.
5. zasadnutie 11. 12. 2015 piatok 17.00 hod.
V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zastupiteľ-
stvá. Miestom zasadnutia OZ je zasadačka v budove Obec-
ného úradu v Hnilčíku.

Uznesenie č. 10-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje Zásady odme-
ňovania poslancov v obci Hnilčík.

Uznesenie č. 11-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje Plán kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

Uznesenie č. 12-16/12-2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie urče-
nie starostu obce. Zástupcom starostu obce Hnilčík je posla-
nec p. Emil Jurčák.

Ocenení poslanci
12. decembra sa konala ustanovujúca schôdza obecného 

zastupiteľstva. Neodmysliteľnou súčasťou tohto úvodného 
stretnutia bolo aj slávnostné zloženie zákonom predpísané-
ho sľubu starostu obce. Taktiež zvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 
Potom pokračovala schôdza podľa predpísaného programu 
obecného zastupiteľstva. Okrem toho sme boli ale aj sved-
kami ocenenia dvoch poslancov. Pri príležitosti skončenia 
volebného obdobia 2010 – 2014 boli ocenení Ľubomír Ka-
čír st. a František Murgáč za ich aktívnu prácu v obecnom 
zastupiteľstve. Obaja ocenení poslanci sa rozhodli nepokra-
čovať ďalšej v pozícii poslanca obecného zastupiteľstva.

František Murgáč

Referendum
Na základe petície občanov, prezident Slovenskej republi-

ky vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. 
februára 2015.

Otázky predložené na roz-
hodnutie v referende:

Otázka č. 1 Súhlasíte 
s tým, aby sa manželstvom 
nemohlo nazývať žiadne iné 
spolužitie osôb okrem zväz-
ku medzi jedným mužom 
a jednou ženou?

Otázka č. 2 Súhlasí-
te s tým, aby párom alebo 
skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Otázka č. 3 Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžado-
vať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania 
či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s ob-
sahom vyučovania?

Tu v tabuľke Vám prinášam výsledky volieb za Slovensko 
ale aj za Hnilčík. Na Hnilčíku boli opäť 2 volebné okrsky 
a 463 oprávnených voličov. Účasť na Hnilčíku predstavovala 
19,4%.

Slovensko Hnilčík
Počet oprávnených voličov 4 411 529 463
Odovzdané platné hlas. lístky 938 135 90
Účasť 21,41% 19,40%

Referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu, 
je neplatné. K hlasovacím urnám prišlo len 21,41 percenta 
oprávnených voličov. Na úspešné hlasovanie by ich musela 
byť viac ako polovica.

František Murgáč

Komisia – okrsok dolný Hnilčík
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Rekonštrukčné práce na ceste 
Bindt

V roku 2011 bolo Obvodným úradom pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves vydané ohlásenie 
stavebných úprav na stavbu „Cesta III/546019 spojka 
Bindt“ pre Správu ciest Košického Samosprávneho Kraja. 
Počas rekonštrukčných prác sa mali vykonať nasledovné 
práce:
• rekonštrukčné práce vozovky o dĺžke 2519 m, položením 

asfaltového koberca o hrane 10 cm,
• úpravy nespevnenej krajnice, prečistenie a doplnenie 

priekop, rigolov a zvodidiel,
• rekonštrukcia a prečistenie existujúcich priepustov, vráta-

ne výstavby nového priepustu v km 0, 324
Uvedené práce sa začali realizovať v roku 2014 firmou Eu-

rovia SK Košice a mali byť ukončené októbri 2014. Termín 
nebol dodržaný, ale bol predĺžený OÚ Spišská Nová Ves 
odborom CD a PK do konca júna 2015.

Možno to bolo nakoniec aj dobre, keďže na niektorých 
miestach je nový asfaltový koberec popraskaný a iste bude 
predmetom reklamácie investora Správy ciest KSK u dodá-
vateľa Eurovia SK Košice.

Napriek tomu doteraz vykonané práce celkom iste potešili 
okrem občanov tejto miestnej časti obce, aj chatárov, chalu-
párov a návštevníkov.

Vladimír Fabian, starosta obce

foto: Milan Majerčák

Snehová kalamita
Na základe ust. § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ne-
skorších predpisov bola vyhlásená dňa 31. 01. 2015 o 12.15 
hod. na území Obce Hnilčík MIMORIADNA SITUÁCIA.

Dôvod: V noci z 30. 1. 2015 na 31. 1. 2015 napadlo v obci 
60 až 80 cm ťažkého mokrého snehu na doterajšiu asi 20 cm 
vrstvu snehu. Následkom toho vznikla snehová kalamita 
a boli ohrozené životy, zdravie a majetok obce a bolo nutné 
vykonávať opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku 
– núdzové spriechodnenie miestnych komunikácií pre prí-
stup zložiek integrovaného záchranného systému a núdzové 
zásobovanie obyvateľov, a tiež znižovanie rizík ohrozenia 
a činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalosti. Boli poškodené aj rozvod-
né siete a ich zariadenia a bola prerušená dodávka elektric-
kej energie do obce.

Po vykonaní nevyhnutných opatrení aj za použitia ťažkej 
techniky na sprístupnení jednotlivých častí obce a obnove 
dodávky elektrickej energie bola mimoriadna situácia dňa 
4. 2. 2015 o 12.30 hod. odvolaná.

V súčasnosti prebieha spracovanie žiadosti o úhradu všet-
kých nákladov vynaložených obcou pri mimoriadnej situácií 
od Slovenskej republiky.

Vladimír Fabian, starosta obce

foto: Miloš Greisel
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Jeho veľké poďakovanie za spoluprácu a spoločné bádateľ-
stvo patrí Mariánovi Jančurovi. Lukáš je členom Občianske-
ho združenia Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, kde 
sa aktívne spoločensky angažuje. Aktívne skúma aj proble-
matiku lesných železníc na území Slovenska s dôrazom na 
spišské a gemerské železničky - čo môžete vidieť aj v jeho 
pravidelných príspevkoch v našom spravodaji. Tento mladý 
ambiciózny chlapec mi prezradil, že v súčasnosti pracuje na 
rozsiahlej publiká-
cii o hnilčíckych 
lanovkách a že-
lezničkách, ktoré 
v knihe opisuje zo 
stránky konštruk-
cií, ako aj z hľa-
diska samotnej 
prevádzky a o osu-
doch ľudí, ktorí na 
týchto dopravných 
tratiach pracovali. 
Pripravovaná kni-
ha by mala mať 
názov Lanovky 
a úzkokoľajky obce 
Hnilčík.

Lukáš ma ale aj iné hobby. Často ho môžete vidieť po 
Hnilčíku premávať sa „na zelenom simsone“. Okrem mo-
torky sa rád prehrabáva v archíve, kde hľadá nové veci. Jeho 
najbližšou výzvou je dostať sa na Ostravskú Univerzitu, kde 
by chcel študovať históriu.

Niektorí by sa mohli pýtať, prečo píšem o chlapcovi, ktorý 
nie je z Hnilčíka. Ale musím jednoznačne povedať, že tohto 
chlapca si vážim, pretože propaguje našu obec kde sa len 
dá. Jeho zanietenie pre našu obec je obdivuhodné. Lukášovi 
prajem veľa šťastia v jeho ďalších plánoch a želám mu ešte 
veľa odhodlania pri písaní jeho prác.

František Murgáč

Áno, na jednej strane je snehová prikrývka veľmi pekná a majú z nej radosť hlavne deti, ale na strane druhej spôsobuje 
veľké ťažkosti. Našu obec stojí veľa peňazí odpratávanie háld snehu. Dokonca 30. januára musel prísť pomôcť až ratrak z ly-
žiarskeho vleku. V rádiu dokonca hlásili neprejazdnú cestu zo Spišskej Novej Vsi do Nálepkova kvôli popadaným stromom. 
Dokonca Roztoky boli sprístupnené až 1. februára z dôvodu spadnutého betónového stĺpu elektrického vedenia.

František Murgáč

foto: Miloš Greisel

Mládež z Hnilčíka – Lukáš Patera
Každý štvrťrok Vám chceme prinášať článok aj o niekom 

z mladších radov občanov Hnilčíka. Či už sú to nádejní ta-
lentovaní športovci alebo úspešní žiaci.

V minulom čísle sme čosi popísali o basketbalistke Vlaďke 
Kačírovej, ktorá je súčasťou družstva dievčat v Spišskej No-
vej Vsi. Tento krát sme sa rozhodli napísať niečo o Lukášovi 
Paterovi. Lukáš je častým prispievateľom do nášho spravo-
daja, a samozrejme súčasťou nášho tímu. Ale viac už o ňom 
v článku.

Lukáš Patera sa narodil 
14. septembra 1995. Býva síce 
v Spišskej Novej Vsi, ale vždy, 
keď má možnosť pobudnúť na 
Hnilčíku, využije ju. K našej obci 
mal vždy veľmi blízko, nakoľko 
odtiaľto pochádza jeho mam-
ka (rod. Wagnerova), a dodnes 
navštevujú chalupu po starých 
rodičoch. Lukáš je študentom 4. 
ročníka na Gymnáziu Školská 
v Spišskej Novej Vsi. K jeho zá-
ujmom vždy patrili okrem iného 
aj dejiny Hnilčíka. Práve preto 
v roku 2010 našiel a preskúmal 

stanicu banskej lanovky Bindt – Nálepkovo v Bindte, kto-
rú spropagoval už v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 
v roku 2012. S touto prácou vyhral tretie miesto v krajskej 
súťaži. Nasledovali ďalšie práce. Druhá bola venovaná že-
leznici Roztoky - Markušovce (2. miesto na krajskom kole). 
S poslednou SOČ, a teda prácou o Bindtskej električke 
v Markušovskej doline získal v roku 2014 na Celoslovenskej 
prehliadke SOČ 3. miesto. Okrem toho je autorom niekoľ-
kých článkov v baníckom časopise Montanrevue a na inter-
netovej stránke www.vlaky.net. Problematiku banských že-
lezničiek a lanoviek verejnosti predstavil aj prostredníctvom 
prednášok v Multifunkčnom centre v Spišskej Novej Vsi. 
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govali veľmi dlhý čas, no zrejme všetky boli nakoniec v ro-
koch 1930 – 1931 odmontované. V roku 1906 sa majiteľom 
závodu stáva Banská a hutná spoločnosť.

V roku 1907 sa vo svahu nad pražiarňou vybudovala nová 
moderná mokro -gravitačná úpravňa, ktorá nahradila staré 
sitové triediče. Technológia novej úpravne sa skladala z ruč-
ného triedenia, ručného vyklepávania a preberania kusovej 
rudy, drvenia a rozdružovania drobných frakcií na sadzač-
kách. Ruda sa rozdeľovala na frakcie. Úpravňa bola pohá-
ňaná elektricky elektromotorom s výkonom 12 k. V roku 
1910 úpravňu technologicky vylepšili novými zariadeniami, 
napríklad horizontálnym pojazdným bubnovým sitom, po-
mocou ktorého sa kusová ruda zanášala podľa potreby do 
zásobníkov preberacích stolov. Kapacita triediarne bola 8 
– 10 t/deň.

Zmena v technológiách bindtského závodu nastala v roku 
1930, kedy vybudovali v betónovom skelete novú úpravňu na 
princípe magnetického rozdružovania. Samotná úpravnícka 
linka mala viaceré etáže, pričom na vrchnej bol rošt, z kto-
rého padala ruda na strednú etáž do drviča a z neho dole do 
valcového mlyna, ktorý rudu rozomlel na veľkosť 6-8 mm 
a tá putovala do magnetického separátora. Celé zariadenia 
poháňal elektromotor s výkonom 25 k.

Osobitnú zmienku si zasluhuje mohutná pražiaca pec vy-
budovaná v rokoch 1930 – 1931 pri starých peciach. Pec 
s objemom 113,6 m3 bola umiestnená v drevenej konštrukcii 
vysokej 35,2 m, ktorá stála na obrovskom betónovom zák-
lade s umiestneným zásobníkom praženca. Pec bola údajne 
najmodernejšia v strednej Európe. Betónové skelety sa za-
chovali dodnes.

V roku 1939 bol v dôsledku vyčerpania rudných zásob 
celý závod zastavený a v priebehu nasledujúcich rokov celý 
rozobraný a jeho časti odvezené železnicou do Perlovej do-
liny pri Gelnici.

Lukáš Patera

Nabudúce: Automobilová nehoda v Dolnom Hnilčíku 
z roku 1932

Banský závod 
v Bindte – stručná 
charakTerisTika

Od dávnych čias bol Bindt jedným z najvýznamnejších 
banských stredísk na Spiši a to hlavne vďaka medenej, no 
predovšetkým železnej rude, ktorá bola v 19. storočí v hľa-
dáčiku těšínskeho arcikniežaťa Albrechta von Österreich. 
Ten v roku 1854 po rozsiahlom geologickom prieskume 
prostredníctvom svojej banskej spoločnosti kúpil od starých 
ťažiarstiev takmer všetky banské miery nachádzajúce sa 
v Bindte a jeho blízkom okolí. V roku 1856 v najspodnejšej 
časti Bindtu vybudoval jednoduchý banský závod, o ktorom 
však nemáme jasnú predstavu, ako vyzeral. Ruda z neho 

sa dopravovala povozníkmi do Liptovského Hrádku, kde 
po vypražení v miestnej hute putovala prevažne plťami po 
Váhu do rôznych častí monarchie. Veľká zmena však nasta-
la po stavbe košicko – bohumínskej železnice (KBŽ) v roku 
1872. To sa priaznivo odrazilo v budovaní závodu, kde vy-
rástli prvé pražiace pece a čoskoro aj prvá úpravňa, ktorá 
obsahovala 8 sitových triedičov 
na parný pohon.

V rokoch 1872 – 1873 sa na 
dopravu vypraženej rudy po-
stavila 8,8 km dlhá úzkoroz-
chodná železnica s rozchodom 
1000 mm. Prevádzku na nej 
zabezpečovali dve parné loko-
motívy. Ruda sa v Markušov-
ciach prekladala na vozne KBŽ 
a putovala do Třinca do hutí. 
Od roku 1895 závod vlastnil ar-
ciknieža Fridrich.

Pražiareň naďalej rástla a po-
čet pecí sa zvyšoval. Napríklad 
v roku 1874 obsahovala 12 pecí, 
v roku 1883 ich bolo jedenásť 
a v roku 1888 už 15 pecí, kto-
ré mali výšku 3,26 m a vonkajší 
priemer 2,25 m. Tieto pece fun-

Pražiareň a úpravňa vľavo nad ňou v roku 1925

Vysoká pražiaca pec a nová úpravňa za ňou v roku 1930
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Hnilčícke anály 4
Historický náhrdelník

Práca s historickými údajmi pripomína navliekanie korá-
likov na náhrdelník, pričom niťou je čas. Spočiatku je náhr-
delník veľmi riedky, medzi jednotlivými rokmi sú veľké a ne-
pravidelné medzery. Neskôr sa jeho podoba mení – medzery 
sa skracujú, zapĺňajú… Od istého obdobia už je konkrét-
nych údajov také množstvo, že v príslušných rokoch vzniká 
tlačenica veľkého počtu hodnoverne doložených udalostí. 
Vytváranie historických análov je totiž aj snahou o prav-
divosť a uveriteľnosť preberaných dát: je v ľudskej povahe 
domýšľať si medzery v poznaní a zapĺňať ich vlastnými in-
terpretáciami a občas aj výmyslami…

Zrekapitulujme si preto všetko, čo sme zistili od prapo-
čiatku písomných zmienok o Hnilčíku. Z 13. storočia nám 
osud zachoval len údaj o založení spodného Hnilčíka z roku 
1290, a to v listine z roku 1315. Okrem tohto roku je 14. 
storočie skúpe na ďalšie údaje: je ním len nekon-
krétna zmienka o Eisenbachu v listine spišského 
grófa Viliama Drugetha z roku 1328 a zoznam 
novoveských majerov od iglóvskeho richtára 
Jána Kuncha z roku 1383. K dispozícii je aj 
niekoľko údajov o prapôvode Bindtu, no tie sú 
len indikatívne, neuvádzajúce priamo ani Bindt, 
ani iné časti Hnilčíka. Hovoria o možnom a veľ-
mi pravdepodobnom vývoji územia vo vrchnej 
časti Markušovskej doliny, ktoré patrilo mar-
kušovským zemepánom Máriášiovcom a ktoré 
môžeme spájať s existenciou budúceho Bindtu 
a a jeho baníctva (roky 1309, 1312, 1344, 1352, 
1355 – pozri Hnilčícke anály 2 v Obecnom spra-
vodaji č. 23).

V 15. storočí je konkrétnych zmienok o Hnil-
číku, alebo jeho lokalitách tiež poriedko. Spájajú 
sa predovšetkým s temer (a niekedy aj) vojnovým 
stavom medzi susedmi – markušovskými Máriášiovcami 
a mestom Nová Ves (Iglóv), čo súvisí s chronickými spor-
mi o určenie hranice chotárov oboch mocenských sídiel. 
V Hnilčíckych análoch, chybne označených ako 2 (má byť 
už 3) v Obecnom spravodaji č. 22 je popísaná reambulácia 
(vytýčenie hranice) úradnou komisiou v roku 1413. No žiad-
na z komisií, ktorá sa snažila urovnať hádky, nemala v na-
sledujúcich storočiach úspech, nezávisle na tom, či vznikla 
z vôle miestnych mocensko -úradných štruktúr a hodnover-
ných miest, alebo z vôle samotného panovníka. Početné 
listiny Spišskej kapituly a Jasovského prepošstva o riešení 
týchto problémov nám ale zachovali aj zmienky o našich 
hnilčíckych lokalitách, lebo sporná hranica prebiehala na-
prieč Hnilčíkom. Jedna z listín podľa M. Pajdušáka pochá-
dza z roku 1433. Máriášiovci naprotiveň predchádzajúcim 
úradným rozhodnutiam prepadli mestské bane na hnilčíc-
kom Stangenbergu (dnes náš najväčší kopec Hliniky, alebo 
Hlinisko), Altenbergu (čiže na Starom vrchu, jednom z vr-
cholkov horského chrbátu Trubačovec nad miestnou čas-
ťou Chotár) a v Ebinheyte (čo by mohol byť Bindt). Dali 
odtiaľ odviesť vydobytú a nahromadenú rudu. Dovolili tiež 

svojim poddaným z Tepličky orať sporné polia, obyvateľom 
Goldbachu prikázali zatarasiť obchodnú cestu a „smrťou 
hrozili každému mešťanovi, ktorý by sa opovážil tade 
ísť“ (M. Pajdušák, Kronika obce Teplička, 1923). Stangen-
berg sa uvádza aj v listine Spišskej kapituly zo 14. marca 
1437, v ktorej prísažní svedkovia – novoveskí občania - 
svedčia o tom, že na príkaz markušovských zemepánov je 
neoprávnene na ich území na vrchu Sthangelberg a v Kry-
gzeyfene (v Kriegseifene – Roztoky – údolie) ťažená železná 
ruda, rúbe sa les a obrábajú sa pozemky na Schwarzenbergu 
(asi na Čiernej hore pri Tepličke). Podobná informácia po-
chádza z listiny Jasovského konventu z 28. júla 1437. V nej 
sa uvádza, že Gregor, syn Michala Kocha, protestuje pred 
konventom v mene mesta Nová Ves, že poddaní markušov-
ských pánov odvážajú železnú rudu z mestských baní na vr-
choch Sthangelberg, Glenczen (juhovýchodná a južná časť 
Hliníkov) a Krygzeyfen (Roztoky) a v mestských lesoch pá-
lia uhlie. V roku 1437 vondrišelčania, ktorí boli poddanými 
Máriášiovcov, na príkaz svojich zemepánov odviezli rudu 
z Altenbergu do svojich hutných pecí.

V roku 1473 prerástol spor do otvoreného násilia. Novo-
veštania zabili markušovského občana Jána a hodili ho do 
bane, skosili Tepličanom lúky, obsadili bane a vyhnali baní-
kov (podľa zápisnice z vyšetrovania Spišskej kapituly – uvá-
dza M. Pajdušák v Kronike obce Teplička). Podobné scenáre 
mali aj udalosti aj v roku 1478 a 1499.

Spory o územie a o výnosné lesy a bane sa preniesli aj do 
16. storočia. V listine z 3. februára 1507 zástupcovia mesta 
Nová Ves, medzi ktorými je aj slávny zvonolejár Ján, protes-
tujú proti Štefanovi Máriássymu, že neoprávnene dal vyrú-
bať mestský les a na vrchu Glenczen dal otvoriť železorudné 
bane a užíva ich. Vrch Stangenberg v roku 1542 na krátky 
čas násilne zaujal príbuzný Máriášiovcov šľachtic Benedikt 
Bornemisz (uvedené v listine Spišskej kapituly z 9. júla 1542).

15. i 16. storočie poznačili územie Spiša množstvom násil-
ných udalostí, keď okrem územných sporov (aj medzi vetva-
mi Máriášiovskeho rodu navzájom) sa tu usadili žoldnierske 
vojská Jána Jiskru, vtrhli sem husiti i táborili a na južnú hra-
nicu Uhorska útočili Turci. Nepokojné časy mali vplyv aj 
na hnilčícke bane, ktoré začali upadať a stratili svoj význam 
z 13. a 14. storočia.

Marián Jančura

Ilustračné foto: Miloš Greisel
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Valentínsky víkend v Mraznici
Valentína oslavovali aj u nás v Mraznici. Boli pripravené 

špeciálne akcie pre každého a lyžiari, ktorí si kúpili celoden-
ný skipas, dostali „Nápoj lásky“ Grátis. Tento horúci nápoj 
lásky bol energetický, alkoholický a s čerstvými pomaranč-
mi, ktorý exkluzívne pripravil majiteľ Mraznice. Nápoj si 
pochvaľovali všetci lyžiari i nelyžiari. Chutil im a hneď sa 
lepšie lyžovalo. Počas celého valentínského dňa svietilo krás-
ne slniečko a na svahu hrala hudba.

Týždeň pred Valentínom bola vyhlásená súťaž na face-
booku. Kto zdieľal obrázok o Valentínskej lyžovačke, bol za-
radený do žrebovania o celodenný lístok, ktorý môže využiť 
kedykoľvek. Žrebovanie prebehlo v piatok večer na ubytov-
ni, kde zamestnanci poprosili, aby ubytovaní hostia vyžre-
bovali výhercu z košíčka plného mien súťažiacich. Víťazkou 
sa stala milá dievčina. Ubytovaní hostia prežili spolu veselý 
valentínsky pobyt. V piatok mali voľnú zábavu v bare a na 
čajovni a v sobotu po lyžovačke sa spolu okúpali v „Noemo-
vej arche“. Zabávali sa rovnako skvele mladé páriky, ako aj 
partie kamarátov. Valentínsky víkend na lyžovačke strávil aj 
mladý automobilový pretekár Maťo Homola s priateľkou.

Katarína Kleinová

Kto bol v správnom čase na správnom mieste dostal 
nápoj lásky tiež grátis!

Básnička
V poslednom čísle mala veľký úspech báseň bez servít-

ky, kde autorka opisuje aktuálnu situáciu na Slovensku. Od 
mnohých ľudí som dostal pozitívnu spätnú väzbu na báseň, 
ktorú týmto odovzdávam našej lyričke. Takže pani Fabinyo-
vá, len prispievajte svojou tvorbou i naďalej, pretože ľuďom 
sa to páči. Do tohto čísla nám prispela Cecília Fabinyová 
básňou „Špišaci pri moru“, kde je podaný krátky príbeh 
dvoch kamarátov zo Spiša. Prajem príjemné čítanie.

František Mugáč

Špišaci pri moru
Dvojo kamaraci špišaci pred čedokom zastali,
že idú si zájazd kupic bo v moru by še okupali.
Zaplacili zajazd, pobalili šicko
a na toten datum hybaj na letisko.
Vlekli si so sebu na tu dluhu trasu,
flašky baldovskej skoro polnu basu.
Eroplan vylecel prudko ponad hmary,
mali veru čo robic že še nepogrcali.
Ale pri turbulencioch to ščesce už nemali,
toto čo cez usta zotrimali to slipi dostali.
Bars smutno im prišlo pri tej mlake velkej,
začali popijac borovičku z fľaškoch od baldovskej.
Jedna bula málo, škoda tu rečovac,
do tej morskej vody šli še ponorovac.
Raz im to nevyšlo, zalalo ich more,
plavčíci ich polomertvých vynašali hore.
Ostatek borovičky od ščesca že žijú,
vilali do mora že tu ju už nepiju.
Taku radosc ešči v živoce nemali,
jak s tym eroplanom v Popradze pristali.
Jak na žem stupili hned še aj dušali,
že zajazd ku moru by nikdy nebrali.
V Novejši pred koscelom še rozlučovali
tu vežove hodziny 12 odbyjali.
Počuvaj kamarad jaky máme ščešlivy osud,
vec my te hodziny nemušeli už počuc.

Cecília Fabinyová

Včera a dnes
Tentokrát prinášame pohľad na časť v dolnom Hnilčíku z roku1973 a 2013. Na staršej fotografii, môžete vidieť drevenicu, 

v ktorej kedy vraj bola škola. Milan Majerčák
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Hnilčícki borsuci
Hnilčícki borsuci objavovali nielen banícku kamennú de-

dinu na Hliníkoch, ale hľadali i poklad na „striebornom urá-
novom jazere“ a objavovali zvieracie stopy nad Závadkou.

Dňa 7. 2. 2015 v Banskej klopačke na Roztokoch Športový 
klub Hnilčícki borsuci usporiadali 2.ročník FAŠIANGOVÉ-
HO POSEDENIA. Tento ročník bol úžasný nielen rôznoro-

dosťou a originalitou masiek, ale i tým, že vodníci, zatúlanci, 
pionierky, doktorka s chirurgom, rockerka so šašom, kovboji, 
borsuk, Harry Potter, Kleopatra, Zorro s Carmen, križiac-
ka rodina, záchranár, Benátčania, bača so šašom, hokejista 
s brankárkou, málovravný klaun s novodobou čarodejnicou, 
námorníčka s Arabom, čertica, modrá potvora dokázali roz-
prúdiť veselicu ako sa patrí na fašiangy. Prekvapením fašian-
gov bolo i vystúpenie malého kúzelníka Harryho Pottera –t 
Tomáška.

Deň žien Športový klub Hnilčícki borsuci oslávili vychádz-
kou do Tatier a pozreli si ľadové kráľovstvo na Hrebienku.

pripravila Janka Poprocká
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Známe osobnosti obce Hnilčík – 
Ing. Marián Jančura, CSc.

Rozhovor s pánom Jančurom bol pre mňa veľmi príjemný. 
Dozvedel som sa veľa o našom známom predsedovi občian-
skeho združenia, milovníkovi kaktusov a častom prispievate-
ľovi do nášho spravodaja. Som rád, že Vám to teraz môžem 
sprostredkovať.

Marián Jančura sa narodil 19. júna 1952 v drevenom 
domčeku na zimnej doline v Hnilčíku, kde stále žije. Po 
ukončení základnej školy a gymnáziu v Spišskej Novej Vsi 
pokračoval v štúdiu na Vysokej škole technickej, Baníckej 
fakulte v Košiciach v odbore Banská geológia a geologický 
prieskum. Práve počas tohto štúdia stretol človeka, profeso-
ra, ktorý v mnohom ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie a prí-
stup. V rokoch 1983 – 1988 absolvoval štúdium vedeckej 
ašpirantúry v odbore ložisková geológia, kde získal vedeckú 
hodnosť kandidáta vied (CSc.).

Do zamestnania nastúpil v roku 1977 na nástupnú prax 
v Železorudných baniach v závode Smolník a po ukončení 
základnej vojenskej služby pracoval v rokoch r. 1979 – 1988 
v ŽB Rudňany ako samostatný ložiskový geológ, neskôr 
hlavný geológ závodu. Potom pôsobil ako vedúci geologic-
ko – meračského útvaru v ŽB v Spišskej Novej Vsi, kde po 
reorganizačných zmenách zastával funkciu vedúceho ria-
denia geologickej činnosti. Po ďalšej reorganizácii pôsobil 
na podnikovom riaditeľstve vo funkcii špecialistu útvaru 
a stratégie, v rokoch 2002 - 2003 vedúceho útvaru straté-
gie a marketingu Riadiacej jednotky podniku, a. s. Želba 
Spišská Nová Ves. V roku 2003 prešiel do spoločnosti SA-
BAR, s. r. o. Markušovce, kde pôsobí ako geológ. Má za se-
bou bohatú publikačnú činnosť v odbore ložisková a štruk-
túrna geológia, resp. technicko -ekonomického hodnotenia 
dobývania ložísk nerastov, niektoré práce v spoluautorstve 
s významnými odborníkmi. Okrem výsostne odbornej ge-
ologicko – ložiskovej problematiky sa zaoberá aj históriou 
baníctva, resp. geologického prieskumu a širších historicko-
-spoločenských súvislostí medzi baníctvom a rozvojom Spi-
ša. Pripomínam hlavne publikáciu Hnilčík – sprievodca 
miestopisom a ľudskými osudmi. Pôsobenie Mariána 
Jančuru je teda úzko späté s banským životom. Prehĺbilo sa 
to až do takej profesionálnej deformácie, že keď nájde na 
zemi zaujímavý kameň, hneď ho začne študovať.

Spoločensky sa angažuje v rodnej obci Hnilčík v Občian-
skom združení Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, kde 
je predsedom a spoluzakladateľom združenia. Mnohé veci 
v obci sa pohli vpred aj jeho prispením vďaka úspešným 
projektom s fondu sociálneho rozvoja. Je autorom alebo 
spoluautorom viacerých úspešných projektov, riešiacich zá-
kladné problémy obce. V rámci nich vznikli viaceré publi-
kácie. V roku 2011 sa podieľal na zorganizovaní seminára 
k 50. výročiu úmrtia významnej osobnosti Spiša Františka 
Hadri -Drevenického. Stal sa editorom a zaslúžil sa o vy-
danie zborníka prednášok pod názvom František Hadri
Drevenický, významná osobnosť Spiša. Podieľal sa na 
projekčnej príprave a na budovaní projektu Banský skanzen 
Hnilčík, ktorý bol slávnostne otvorený v roku 2013. Ďalšie 
výzvy vidí p. Jančura hlavne v napredovaní občianskeho 
združenia a vydaní druhej časti publikácie o Hnilčíku.

Okrem toho hovoríme aj o milovníkovi kaktusov. Marián 
je veľký pestovateľ kaktusov a predseda Klubu kaktusárov 
SNV. Viac ako 5000 kaktusov predstavujú pre neho relax.

Je naozaj veľmi veľa aktivít na ktorých sa Marián Jančura 
podieľal, preto mu právom zasluhuje pomenovanie „osob-
nosť našej obce“. Všetko, čo sa v rámci občianskeho združe-
nia spravilo pre našu obec (a nebolo toho málo), má rukopis 
Mariána Jančuru.

František Murgáč

Stolnotenisový turnaj
Ako rozlúčku so starým rokom (28. decembra 2014) uspo-

riadal Motorest pod krížom pin -pongový turnaj. Stolný tenis 
má na Hnilčíku dlhú tradíciu, čo potvrdil aj veľký záujem. 
Vlasťo musel stanoviť limit, koľko hráčov sa smie maximál-
ne zúčastniť turnaja, pretože chuť zahrať si na turnaji malo 
veľa ľudí. 30 účastníkov súťažilo v troch kategóriách: muži, 
ženy, veteráni. Musím povedať, že celý deň sa niesol v skvelej 
atmosfére, ktorá vo finálových zápasoch pripomínala skôr 
finále hokejovej extraligy ako finále v stolnom tenise. Po prvý 
krát som zažil „mexické vlny“ na pinpongu. To svedčalo iba 
o tom, že ľudia sa tam cítili dobre a zabávali sa. Po skončení 
finálových zápasoch akcia pokračovala tancovačkou.

Výsledky:
MUŽI ŽENY VETERÁNI

1. Miro Kačenga Borka Ondrejčíková Kveto Sonoga
2. Ľudo Štullér Jarka Chmárová Dušan Grec
3. Juraj Ondrejčík Janka Líšková Ľubo Kolčár

František Murgáč

Foto: Peter Závacky
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Invázne druhy rastlín – I. časť
Invázne druhy rastlín sú nepôvodné druhy, ktoré sa do Eu-

rópy (a teda aj na Slovensko) dostali najmä z Ázie a Ameriky 
ako okrasné, prípadne medonosné rastliny. V nových pod-
mienkach sa rýchlo prispôsobujú, majú dobre rozmnožo-
vacie schopnosti, veľmi rýchlo sa šíria do okolia, obsadzujú 
nové plochy a vytláčajú pôvodné druhy rastlín. Inváznym 
rastlinám sa v posledných desaťročiach venuje zvýšená po-
zornosť. A čo sa pod názvom invázne rastliny skrýva? Kto-
ré druhy sem patria? Podľa platnej legislatívy v zmysle Vy-
hlášky MŽP SR č. 158/2014 Z.z. sú medzi invázne druhy 
rastlín zaradené nasledujúce byliny: ambrózia palinolistá, 
glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrov-
ský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrov-
ská a dreviny: pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustov-
nica cudzia a javorovec jaseňolistý. V novele Zákona NR 
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platnej od 
1. 1. 2014 je v § 7 b uvedené, že… „Vlastník, správca alebo uží-
vateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy 
rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví mi-
nisterstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o poze-
mok tak, aby sa zamedzilo jeho opätovnému šíreniu.“ Keďže viaceré 
z týchto druhov sa vyskytujú aj na území našej obce, postup-
ne si ich na stránkach Obecného spravodajcu predstavíme.

Zo všetkých uvedených inváznych rastlín sa v obci najčas-
tejšie vyskytuje pohánkovec japonský (Fallopia japoni
ca). V odbornej literatúre je uvádzaný aj pod názvom kríd-
latka japonská (Reynoutria japonica). Do Európy bol 
dovezený v prvej polovici 19. storočia z juhovýchodnej Ázie 
(Čína, Kórea, Japonsko). Vďaka svojmu dekoratívnemu 
vzhľadu sa pôvodne pestoval ako okrasná rastlina v parkoch, 
a záhradách odkiaľ sa rozšíril do svojho okolia. V súčasnosti 
pohánkovec japonský patrí medzi najnebezpečnejšie inváz-
ne rastliny, ktorý sa veľmi rýchlo šíri najmä pozdĺž vodných 
tokov, ciest, na rumoviskách a na miestach nepokrytých inou 
vegetáciou.

Pokračovanie v budúcom čísle…

RNDr. Marta Nižnanská

OŠK Baník Hnilčík
Futbalový klub začal s prípravou tento rok veľmi skoro. 

Prakticky od decembra začali futbalisti s tréningami v telo-
cvični v Smižanoch. Dokonca v januári a februári odohrali 
prvé priateľské stretnutia. Najprv s dorastom Spišskej No-
vej Vsi prehrali vysoko 9:1. Dorast SNV ale hrá v najvyššej 
lige vo svojej kategórii. V druhom zápase potom po dobrom 
výkone Hnilčík remizoval z Poráčom 2:2 a v treťom priateľ-
skom stretnutí chlapci prehrali pod vedením Františka Fabi-
ána s Chrasťou nad Hornádom 2:4. Najbližšie sa chystajú 
ešte priateľské zápasy s Jamníkom a ešte raz s Poráčom. Se-
zóna sa pre našich chlapcov začína prvým jarným zápasom 
už 5. 4. 2015. domácim zápasom so Spišským Hrušovom. 
Hnilčík je momentálne až na šiestom mieste v tabuľke, ale 
tabuľka je vyrovnaná a je v našich silách ísť vyššie. Veď i mi-
nulý rok sme po jeseni figurovali na predposlednom mieste, 
aby sme potom obsadili konečné štvrté miesto.

Program zápasov na jarnú časť:
05. 4. 2015 – Hnilčík – Spišský Hrušov – 15:30
12. 4. 2015 – Slovinky – Hnilčík – 15:30
19. 4. 2015 – Hnilčík – Odorín – 16:00
26. 4. 2015 – Richnava – Hnilčík – 16:00
03. 5. 2015 – Hnilčík – Sp. Tomášovce – 16:30
08. 5. 2015 – Letanovce – Hnilčík – 16:30 (piatok)
10. 5. 2015 – Hnilčík – Rudňany „B“ – 16:30
17. 5. 2015 – Sp. Bystrany – Hnilčík – 17:00
24. 5. 2015 – Hnilčík – Iliašovce – 17:00
31. 5. 2015 – Spišský Hrušov – Hnilčík – 10:30
07. 6. 2015 – Hnilčík – Slovinky – 17:00
14. 6. 2015 – Odorín – Hnilčík – 10:30

František Murgáč

Krídlatka japonská v kvitnúcom stave
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZABLAHOŽELALI SME
Skôr ako Vám šepne ráno a oči Vaše precitnú,
skôr ako to povie vánok, čo pošle spať už tmu,
a skôr ako prezradí nám Mesiac, že napĺňa sa deň,
v ktorom uzreli ste svetlo sveta a preruší tým sen,
dovoľte popriať: Šťastie sveta nech sprevádza Váš krok,
nech úsmev sídli vo Vašich perách a to rok čo rok,
nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní.
Tak skôr než vstanete krokom rozospatých očí,
nech prebudí Vás veršík prianí, čo do sna Vám vkročí.
Nech pohladí Vás ešte v spánku dlaňou ruky Šťasteny,
lebo veru so šťastím v ruke zaženiete i ťažké sny.

Mária Schmidtová 
75 rokov

Margita Marchynová 
85 rokov

Mária Jurčáková 
80 rokov

Štefan Leško 
90 rokov

Prikladáme aj fotky z omše na hornom Hnilčíku z 8. marca 
2015, kde okrem jeho rodiny, prišli zablahoželať nášmu pá-
novi kostolníkovi aj farníci.

OBECNÝ SPRAVODAJ – Informačný občasník obce Hnilčík
vydáva Obecný úrad Hnilčík – 250 výtlačkov – EV 5140/15 
redakčná rada: František Murgáč, Milan Majerčák, Dominika Novottová
ďalší členovia: Katarína Kleinová, Lenka Kačírová, Stanislava Kollárová 
grafická úprava, sadzba a tlač: ABC studio, Lucian Cmorej, Spišská Nová Ves

✦ ✦ ✦

Najbližšia uzávierka obecného spravodaja bude 10. júna 2015. 
Dovtedy môžete posielať svoje komentáre, nápady, poprípade príspevky 

na e -mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com alebo ferimurgi01@gmail.com

NARODILI SA
Adam Grega 15. 1. 2015

OPUSTILI NÁS
„Slzami lesknú sa nám oči,
smútok zviera hlas,
už tu nie sú medzi nami,
spomienky však navždy ostanú v nás…“

Ogurčáková Mária *  2.  7. 1933 – †   6. 2. 2015
Fabíny Jozef *  5.  4. 1939 – † 15. 2. 2015
Kozáčiková (Mrázová) Júlia *15. 12. 1918 – † 11. 3. 2015

Pripravila Dominika Novottová

MOTOREST
POD KRÍŽOM

HNILČÍK

VEĽKONOČNÁ

DISKOTÉKA

5. 4. 2015 (nedeľa) 1900

Vstupné 1€

DJ MESHKO

Je tu možnosť poukázať 2 % zaplatenej 
dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 

občianskemu združeniu (IČO/SID 35555122) 
s obchodným menom Občianske združenie 

Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť. 
Sídlo je Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík.


