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Program rozvoja vidieka 
na roky 2014 – 2020

Vážení spoluobčania,
v roku 2014 bola Ministerstvom pôdohospodárstva zve-

rejnená výzva „Program rozvoja vidieka na roky 2014 – 
2020“, ktorá sa týka aj malých obci do 1000 obyvateľov 
na výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry. Obciam, kto-
ré pokiaľ podajú projekt, štát zabezpečí 100% podpo-
ru financovania, čiže je to veľká výhoda. Je to prípad aj 
našej obce. V októbri 2015 boli zverejnené prvé výzvy, 
a to podopatrenie 7.4, keď bol z našej strany vo februári 
2016 podaný projekt, ktorý rieši vykurovanie obecného 
úradu a kultúrneho domu systémom úsporného elektric-
kého vykurovania TEZA v kombinácii s fotovoltaickými 
panelmi za cca 150 000 eur. Uvedené podopatrenie však 
v októbri 2016 bolo zrušené s tým, že vyjde nová výzva. 
Zatiaľ nevyšla. Druhá výzva – z podopatrenia 7.5 – bol 
zo strany obce v marci 2016 podaný projekt na von-
kajšiu opravu drevenej budovy školy – výmena strešnej 
krytiny so zateplením, opravu časti drevenej steny, zvody 
dažďovej vody s odvedením do potoka, ošetrenie a ná-
tery okien a stien drevenej konštrukcie a bleskozvod za 
cca 40 000 eur. Výzva zatiaľ zrušená nebola, ale k dnešné-
mu dňu sme nedostali ani potvrdenie, že projekt bol prija-
tý na ďalšie hodnotenie. Najsmutnejšie na tom je, že obec 
vynaložila nemalé finančné prostriedky na projektovú do-
kumentáciu, verejné obstarávanie, spracovanie a zaslanie 
žiadosti, posudky, zatiaľ však bez priaznivého výsledku.

Vladimír Fabian, starosta obce

Pripravujeme vydanie 
2. dielu 

knižnej monografie 
o Hnilčíku

Viac na strane 3…

Príjemné Veľkonočné 
obdobie

Toto slávnostné obdobie sa aj v našej obci spája so zvyk-
mi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale 
v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten 
pravý odkaz by mal zostávať v našich srdciach nielen po-
čas veľkonočného obdobia, ale počas celého roka.  Možno 
si v týchto časoch nájdete čas na prečítanie si toho, čo je 
nové v našej obci. Pripravili sme pre Vás tradičné rubriky 
(uznesenie OZ, Hnilčícke anály, spoločenská kronika), boha-
tú športovú prílohu, predstavenie známych osobností našej 
obce a iné zaujímavosti. 

Veselú a príjemnú Veľ kú noc vám praje tím 
obecného spravodaja Hnilčík!

František Murgáč
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Menšie investičné projekty
Vzhľadom na skutočnosti, ktoré boli uvedené 

v príhovore, obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prija-
lo novú koncepciu v riešení menších investičných projektov 
a opráv. Koncepcia pre najbližšie obdobie spočíva v tom, že 
prioritou budú predovšetkým menšie projekty na zveľadenie 
obecného majetku, a to všetkých vodovodných systémov – 
opravy a posilnenie záchytov prameňov, odstránenie porúch 
na prívodnom potrubí a vodovodných radoch, namontova-
nie chlórovacích zariadení do vodojemov, opravy oplotenia 
pri vodojemoch a cintorínoch, výmena regulačných ventilov 
(šupátok), skrášľovanie okolia pri čističkách vôd výsadbou 
okrasných drevín, postavenie pamätníka pre baníkov, ktorí 
zahynuli v hnilčíckych baniach, nenáročného parkoviska pre 
návštevníkov štôlne Ľudmila na Roztokách a ďalších, kto-
ré budú financované z vlastných zdrojov. Ďalej je potrebné 
uchádzať sa o nenáročné výzvy jednotlivých ministerstiev, 
napr. ministerstva financií – oprava sociálnych zariadení 
na OcÚ a KD vo výške cca 11000 €, ministerstva vnútra – 
oprava novej a starej hasičskej zbrojnice za cca 30 tis. eur, 
kde je finančná spoluúčasť obce vo výške 5 % z celkového 
nákladu, ďalej z Ministerstva vnútra – kamerový systém, kde 
je možnosť získať prostriedky do 66000 €, ale finančná spo-
luúčasť obce je až 20 % z celkových nákladov.

Vladimír Fabian, starosta obce

Plán riadnych zasadnutí 
obecného zastupiteľstva 
v Hnilčíku na rok 2017

1. zasadnutie 27. 1. 2017 piatok 17:00
2. zasadnutie 21. 4. 2017 piatok 17:00
3.zasadnutie 14. 7. 2017 piatok 17:00
4. zasadnutie 13. 10. 2017 piatok 17:00
5. zasadnutie 8. 12. 2017 piatok 17:00

V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.

Miestom zasadnutia OZ je zasadačka v budove Obecného 
úradu v Hnilčíku.

Uznesenia obecného 
zastupiteľstva, konaného 
9. 12. 2016
Uznesenie č. 46-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plne-
ní uznesení zo IV. zasadnutia OZ, konaného 30. 9. 2016.
Uznesenie č. 47-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a). návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019,
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 
roky 2017-2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 
celkovej sume:
 

Bežný rozpočet: Kapitálový 
rozpočet:

Finančné 
operácie:

Rozpočet spolu:

príjmy: 
220.646 €

príjmy: 
1.000 €

príjmy: 
7.000 €

príjmy: 
228.646 €

výdavky: 
203.446 €

výdavky: 
7.000 €

výdavky: 
18.200 €

výdavky: 
228.646 €

prebytok: 
17.200 €

schodok: 
6.000 €

schodok: 
11.200 €

—

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie 
rozpočtu obce na rok 2017,2018,2019 bez programovej 
štruktúry.
Uznesenie č. 48-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN obce 
Hnilčík č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Hnilčík 
č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo ukladá povinnosť pracovníčke obce 
zverejniť schválené VZN č. 3/2016 o miestnych daniach 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.
Uznesenie č. 49-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2017 
takto:
– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 
10 € /osoba/vlastník/rok,
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,2647/
m3,
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,4817/m3 a fixnú zlož-
ku faktúry vo výške 1 €/rok, a ukladá povinnosť pracovníč-
ke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovo-
du, článok IV, bod 4.
Uznesenie č. 50-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, s prihliadnutím na § 6 
ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v platnom znení určuje výšku finanč-
ného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce Hnilčík v centrách voľného času 
zriadených mimo územia obce Hnilčík, v cirkevných cen-
trách voľného času a v súkromných centrách voľného času 
na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 
území obce zriadených mimo územia obce Hnilčík.
Maximálne vo výške 65 eur na žiaka na rok 2017, v prí-
pade, že žiak navštevuje viacero centier voľného času výška 
finančného príspevku sa delí počtom navštevovaných zaria-
dení za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:
- obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra 
voľného času,
- k žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane 
platného rozhodnutia riaditeľa centra voľného času o prijatí 
žiaka na školský rok 2016/2017, aktuálna a platná zriaďova-
cia listina centra voľného času,
- žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní 

záujmového vzdelávania, ktorá určí ďalšie podmienky finan-
covania,
- výpis z registra trestov právnickej osoby.
Uznesenie č. 51-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmlu-
vy pre žiadateľa Jána Tomajka, byt č. 8 Nájomné byte Hnil-
čík č. 244 do 31. 1. 2017.
Uznesenie č. 52-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup v súvislosti s rie-
šením situácie s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ 
v tomto postupe:
- odvolanie zamestnanca z funkcie riaditeľa MŠ do 
31. 12. 2016,
- poverenie zamestnanca riadením MŠ od 1. 1. 2017.
Uznesenie č. 53-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2017. V prípade 
potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia obecného zastupi-
teľstva nad rámec schváleného harmonogramu.
Uznesenie č. 54-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2017.
Uznesenie č. 55-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list z predbežné-
ho auditu predloženého Ing. Veronikou Kutkovou a ukladá 
vrátiť do rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 
2.700 € na opravu obecnej budovy Materskej školy v zmysle 
uznesenia 22-15/4-2016, výdavky preúčtovať na bežné vý-
davky z dôvodu, že výdavky majú charakter opráv.
Uznesenie č. 56-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie technic-
kého zhodnotenie ČOV pre bytovke Nájomné byty 10 b.j, 
Hnilčík č. 241 – výmena prevzdušňovacích elementov a in-
štalácia nového dúchadla a vzduchového rozdeľovača z dô-
vodu vykonaných prác nad rámec cenovej ponuky – nutnosť 
vykonania pre správny chod ČOV vo výške 248,40 €.
Uznesenie č. 57-9/12-2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá v súvislosti s obstaraním no-
vého nákladného vozidla preveriť výhody, nevýhody a pod-
mienky poskytovania operatívneho leasing.

Uznesenia obecného 
zastupiteľstva, konaného 
27. 1. 2017
Uznesenie č. 1-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plne-
ní uznesení zo VI. zasadnutia OZ, konaného 9. 12. 2016.
Uznesenie č. 2-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo ukladá pokračovať v riešení vzniknu-
tej situácie po návrate z PNS p. Barnetovej v súlade s prís-
lušnými zákonmi.
Uznesenie č. 3-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav podaných žia-
dostí o priamu podporu z PRV (Program rozvoja vidieka) na 
roky 2015 – 2020 a rozhodnutie o vyhlásení PPA o poskyt-
nutí podpory.

Uznesenie č. 4-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie obstaranie vianoč-
nej výzdoby obce zatiaľ okolo hlavnej cesty s možnosťou 
budúceho rozširovania a dopĺňania vianočnej výzdoby aj do 
ostatných časti obce.
Uznesenie č. 5-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o mož-
nosti pokrytia obce širokopásmovým internetom. 
Uznesenie č. 39-30/9-2016.
Uznesenie č. 6-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vyhotovením pečate 
rozvoja obce Hnilčík. nesúhlasí s vyhotovením pečate roz-
voja obce Hnilčík.
Uznesenie č. 7-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas na výmenu 
pozemkov vo vlastníctve obce a Združenia urbárnikov Zá-
vadka.
Uznesenie č. 8-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím dotácie pre 
Dobrovoľný požiarny zbor obce Hnilčík z rozpočtu obce 
vo výške 2.000 € a ukladá vyhotoviť rozpočtové opatrenie na 
úpravu rozpočtu obce Hnilčík na rok 2017.
Uznesenie č. 9-27/1-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzniknutú situáciu 
u p. Jána Tomajka a ukladá menovanému nájomníkovi do 
konca februára 2017 doriešiť prípojku elektrickej energie.

Uznesenia obecného 
zastupiteľstva, konaného 
9. 2. 2017
Uznesenie č. 10-9/2-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nastúpenie náhrad-
níka – Božena Fehérová za poslanca obecného zastupiteľ-
stva v Hnilčíku.
Uznesenie č. 11-9/2-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie p. Mi-
lana Ptáčka, SCM, a. s. Bratislava a stanovisko Stavebného 
úradu obce Hnilčík – Ing. Kataríny Augustiniovej v uvede-
nej veci prieťahov pri vydávaní územného rozhodnutia a sta-
vebných povolení na dobudovanie areálu Mráznica Hnilčík. 

2 % z daní
Opäť je tu možnosť poukázať 2 % z vašich daní z príj-

mov fyzickej osoby za rok 2016 na správnu vec – na chod 
občianskeho združenia – Hnilčík pre prítomnosť, pre bu-
dúcnosť. 
15 IČO/SID: 35555122
16 Právna forma: občianske združenie
17 Obchodné meno: Hnilčík pre prítomnosť, pre budúc-
nosť
18 Sídlo: Hnilčík č.38
20 PSČ: 053 32
21 Obec: Hnilčík
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Osobnosti našej obce – 
ThLic. Ondrej Palušák

Ondrej Palušák sa narodil 28. septembra 1948 v Levoči 
rodičom Ondrejovi a Márii. Jeho rodičia v tom čase bývali 
v Nálepkove. Rodina Palušákovcov sa neskôr presťahovala 
na Hnilčík. Palušákovci býva-
li v dreveničke oproti kostolíku 
v Jerohute. Ondrej Palušák vy-
rastal a duchovne sa formoval 
najprv pod vplyvom Františka 
Hadriho, neskôr J. Nagya a na-
koniec pod vplyvom F. Maďara-
šiho.

V roku 1967 začal päťročné 
štúdium posvätnej teológie na 
CMBF v Bratislave.

17. júna 1972 bol vysvätený za kňaza pre Spišskú diecézu. 
Primície Ondreja Palušáka sa uskutočnili o týždeň neskôr vo 
farskom Kostole povýšenia Svätého kríža.

Kňazské pôsobiská Ondreja Palušáka
Kaplán – Spišské Podhradie, potom Levoča.
Prvé farárske miesto
Roku 1977 sa Ondrej Palušák stal správcom farnosti 

v Chrasti nad Hornádom, kde pôsobil 9 rokov, od roku 1986 
pôsobil 8 rokov vo farnosti Spišský Hrhov. Od roku 1994 bol 
farárom v Iliašovciach s filiálkou v Kurimanoch.

Nechýbal ani na jednej levočskej púti ako spovedník 
a v roku 1987 dostal jediný raz súhlas odboru cirkevných 
vecí ONV v Spišskej Novej Vsi na celebrovanie odpustovej 
sv. omše. V rokoch 1985 – 1990 účinkoval v kňazskom spe-
vokole. Svoje skúsenosti a vedomosti z chrámovej hudby a li-
turgie Ondrej Palušák veľmi plodne využil počas apoštolskej 
návštevy sv. Jána Pavla II. na Mariánskej hore 3. júla 1995. 
Ondrej Palušák spolu s Amantiom Akimjakom a Štefanom 
Olosom zodpovedali za hudbu a spevy počas pontifikálnej 
sv. omše. V spevokole, ktorý účinkoval pod ich vedením, 
bolo 880 členov zo Spišskej, Rožňavskej a Banskobystrickej 
diecézy. Bol zároveň poradcom pre celú liturgiu a stavebné 
práce pri výstavbe areálu pápežskej návštevy.

Cirkevný sudca
Vtedajší diecézny biskup František Tondra v septembri 

1991 reorganizoval cirkevný súd Spišskej diecézy. Ondre-
ja Palušáka vymenoval za notára tohto súdu, neskôr sa stal 
sudcom košického metropolitného súdu. Ondrej Palušák 
zastával tento post do roku 2005. V tom istom roku sa stal 
sudcom Spišského tribunálu. Vyriešil počas desiatich ro-
kov svojho pôsobenia desiatky manželských káuz na prvej 
a druhej inštancii.

Pracoval nielen v komisii pre blahorečenie biskupa Jána 
Vojtaššáka, ale aktívne sa zapája do duchovnej obnovy Spiš-
skej diecézy. Pracoval vo výbore Druhej spišskej synody. Po-
skytuje duchovné cvičenia pre študentov a učiteľov najmä 
stredných škôl, je spovedníkom kňazov, bohoslovcov a via-
cerých rehoľných komunít. Je prodekanom a špirituálom 
levočského dekanátu.

Pastorácia na dôchodku
V decembri 2011 sa zdravotný stav Ondreja Palušáka 

skomplikoval. Po viacnásobných terapiách rešpektoval od-

porúčanie lekárov a 1. februára 2013 odišiel do dôchodku. 
Usídlil sa v Levoči, kde pôsobí ako výpomocný duchovný. 
Vo farnosti pomáha pri slúžení sv. omší, spovedaní, orga-
nizovaní pútí, náboženských podujatí a duchovného života 
veriacich. Angažuje sa predovšetkým v charitatívnom zaria-
dení Humanitar.

Dlhoročnú kňazskú dráhu Ondreja Palušáka lemuje naj-
mä bezvýhradná oddanosť Cirkvi a schopnosť podriadiť sa 
Božím zámerom.

„Svojím svedectvom viery, lásky a apoštolskej odvahy, 
sprevádzanej veľkou ľudskou dobrotou, tento príkladný syn 
poľského národa pomohol kresťanom celého sveta nebáť sa 
nazvať sa kresťanmi, patriť do cirkvi, hovoriť o evanjeliu. 
Jedným slovom: pomohol nám nebáť sa pravdy, lebo pravda 
je zárukou slobody. Ešte stručnejšie: Navrátil nám silu veriť 
v Krista, pretože Kristus je Redemptor hominis, Vykupiteľ 
človeka: téma jeho prvej encykliky je červenou niťou všet-
kých ostatných“ (Emeritný pápež Benedikt XVI.).

Obyvatelia Hnilčíka môžu byť hrdí na tohto človeka, ktorý 
vyrástol pri kostolíku v Jerohute.

František Murgáč 
(zdroj http://rkc.levoca.sk/kaplani.html)

VEĽKÁ NOC
Veľká noc je najvýznamnejším kresťanským sviatkom, 

ktorý pripadá na marec alebo apríl. Je oslavou zmŕtvych-
vstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Zelený štvr-
tok pripadá tento rok na deň 13. 4. 2017, Veľký piatok na 
14. 4. 2017, Biela sobota na 15. 4. 2017, Veľkonočná nedeľa 
na 16. 4. 2017 a Veľkonočný pondelok na 17. 4. 2017.

Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká 
noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesia-
ca – po 21.marci.Má však ustálený deň na oslavu – nede-
ľu – pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva 
apoštolov prvý deň po sobote. Veľkonočný tichý týždeň trvá 
od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev 
zvlášť pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. 
Tieto sviatky si užite v pokoji a v kruhu vašich najbližších.

Sväté omše a obrady počas Veľkonočného trojdnia vo far-
skom kostole:

Zelený štvrtok 17.00 – sv. omša
Veľký piatok prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého
  pokrmu; ak je to možné, dodržať pôst
  až do veľkonočnej vigílie
  15.00 – krížová cesta
  po krížovej ceste obrady Veľkého piatku

Biela sobota celodenná poklona od 14:00
  18.00 – veľkonočná vigília
   – počas obradov 
  si obnovíme krstné sľuby, preto je potrebné
  si priniesť sviece

Veľkonočná nedeľa 8.00 – sv. omša v Jerohute
   9.15 – sv. omša vo farskom kostole
   11.00 – sv. omša na Bindte

Veľkonočný pondelok – sv. omše budú ako vo Veľkonočnú 
nedeľu.

Lenka Kačírová & František Murgáč

Pripravujeme vydanie 
2. dielu knižnej monografie 

o Hnilčíku
V roku 2008 obec Hnilčík vydala knižnú monogra-

fiu pod názvom Hnilčík, sprievodca miestopisom 
a ľudskými osudmi. Bohato ilustrovaná publikácia 
mala značný úspech u miestnych občanov, ale aj u rodá-
kov žijúcich  mimo Hnilčíka, avšak stále sa hlásiacich ku 
hnilčíckym koreňom. Knihu veľmi kladne prijali aj od-
borníci. Autor knihy Marián Jančura pokračoval v zbie-
raní informácií o Hnilčíku v archívoch. Zhromaždený 
informačný materiál si akoby sám vyžiadal spracovanie 
do novej knihy, druhého dielu monografie o Hnilčíku. Na 
vydanie knihy sú potrebné peniaze.

Milí občania Hnilčíka, milí rodáci, milí podporovatelia 
z radov podnikateľov, firmy a inštitúcie, podporte naše 
úsilie vydať novú knihu finančným príspevkom na číslo 
účtu v tvare IBAN: SK84 5600 0000 0034 4305 8002 
alebo v hotovosti na Obecnom úrade v Hnilčíku u pani 
Novottovej v pracovných dňoch po predchádzajúcom te-

lefonickom dohovore (Tel.: 053/ 4494103).

Dôležité oznámenie
Správna rada PPZ v Betliari schválila od 1. 1. 2017 
zvýšenie členského na 15 € ročne. 
Výška pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva je 
nasledovná: od 1 do 5 rokov členstva: 145 €
  od 5 do 10 rokov členstva: 220 € 
  od 10 do 15 rokov členstva: 295 €
  od 15 rokov členstva:  420 €
Členský poplatok je potrebné uhradiť do konca 
mesiaca jún.

Štôlne v zimnom šate
Naše prekrásne podzemné bohatstvo počas zimného ob-

dobia, ktoré nafotil Miloš Greisel.
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PRVÁ POLOVICA 19. STOROČIA
Vo svojom putovaní písomnými zmienkami o Hnilčíku 

sme sa dopracovali na začiatok 19. storočia, kedy sa archaic-
ký a zaostalý svet začal meniť k lepšiemu pod vplyvom re-
volúcií vo Francúzsku a v ďalších krajinách západnej Eu-
rópy. Z Anglicka sa rozšírila priemyselná revolúcia, nastal 
vek strojov a pary. Staré feudálne vzťahy ustupovali novým, 
progresívnejším, kapitalistickým.

Iba Uhorsko ešte spalo a s ním aj jeho Slovákmi obývaná 
časť. Región Spiš však vďaka baníctvu, hutníctvu a železia-
renskej výrobe bol predsa len o niekoľko krokov vpredu.

Na začiatku 19. storočia boli hnilčícke osady roztrúsené 
po celom údolí Železného potoka, v Zimnej doline i v Roz-
tockom údolí či v Bindte. Bývali v nich väčšinou chudobní 
baníci, tvrdo pracujúci ľudia. Fungovali tu početné bane 
vlastnené malými spoločnosťami, tzv. ťažiarstvami, ktoré 
viedli a do ktorých vkladali peniaze mešťania z Iglova (Spiš-
skej Novej Vsi) a z Levoče. Tunajšie bane boli ale významné, 
bohaté na medenú i železnú rudu.

No nielen baníctvom žil vtedajší Hnilčík. Okrem boja 
o každodenný chlieb tu bol aj civilný život, farnosť, školy 
a ľudová kultúra. Občas do našich zalesnených dolín nazre-
la aj škaredá tvár politiky a vojnových udalostí.

V roku 1806 bola v Hnilčíku zriadená fara (farský úrad) 
s filiálkami v Roztokoch a v Bindte. A v tom istom roku pri-
činením magistrátu mesta Iglov bola v hornom Hnilčíku po-
stavená škola – drevenica, tá istá, o ktorej o päťdesiat rokov 
neskôr mladý učiteľ s biednym platom Ján Kovalčík píše ako 
o prehnitej chalupe podopretej z jednej strany brvnami, aby 
nespadla.

Dolný Hnilčík, ešte stále spravovaný tvrdou rukou Mári-
ášiovcov, obývalo aj niekoľko rodín, ktoré sa začali venovať 
mlynárstvu, pričom spočiatku využili staré vodou poháňané 
a opustené hámre a premenili ich na mlyny. Časť občanov 
zbohatla, začala sa venovať aj chovu oviec a dobytka, čím sa 
dostala do konkurenčných stretov so sedliakmi zo Závadky. 
V roku 1826 a potom opäť v rokoch 1828, 1832 a 1834 
museli úrady riešiť chotárne spory medzi občanmi Hnilčíka 
a občanmi zo Závadky, v jednom prípade aj s Veľkým Hnil-
com. V roku 1828 vznikla sťažnosť občanov Závadky na 
mlynárov a krčmárov z Hnilčíka kvôli spásaniu ich pastvísk 
v závadskom chotári. Do závadského chotára totiž v tom 
čase patrili aj horské oblasti na juh od dolného Hnilčíka až 
po rieku Hnilec.

V čase sporov v roku 1828 mal dolný Hnilčík 47 domov 
a 343 obyvateľov.

Nadobudnutie majetku časťou dolnohnilčíckych obča-
nov sa prejavilo aj vo výstavbe drevenej zvonice na mies-
te dnešného kostolíka, do ktorej bol zakúpený zvon z roku 
1829 s nápisom: „GEGOSSEN JOSEPH HORNUNG. IN 
PEST A. 1829. CIP.COM. EISENBACHER PRAEDIUM.
HNILTSIKER GEMEINE“, čo v preklade znamená: „Od-
lial Jozef Hornung v Pešti v roku 1829. Osada Železný 
potok, obec Hnilčík“.

Do roku 1830 obecný kronikár Ján Krestián vložil údajný 
zánik Jereho huty, ktorá tu, asi s prestávkami, fungovala od 

čias novoveského mešťana Cyrila Jarošeka z posledných de-
saťročí 16. storočia.

Aj Hnilčíka, tentoraz horného, sa dotkli udalosti takzvané-
ho cholerového povstania v roku 1831. Hnilčíku sa smrto-
nosná epidémia pravdepodobne vyhla, nezachovali sa o tom 
žiadne záznamy. V Spišskej Novej Vsi sa vzbúrili baníci, boli 
medzi nimi aj baníci z Hnilčíka. K násilnostiam nedošlo, 
včas zakročilo vojsko. Medzi hlavnými obvinenými bol Juraj 
Motyčko, baník z Hnilčíka. Pred súdom nad vodcami novo-
veskej rebélie svedčili hnilčícki obyvatelia Štefan Mesiarčík, 
Matej Leško, Ján Sliva, Ján Hadovský, Michal Bednár, Fran-
tišek Leitner, Karol Melchior, Žofia Házová, Jakub Kaluzsa 
a Ján Bednár.

Skvelým prameňom informácií o udalostiach v minulosti 
je z roku 1832 pochádzajúca Kanonická vizitácia („Visi-
tacio Canonica“), zápisnica z biskupskej kontroly farnosti. 
V tom čase tu pôsobil farár Andrej Dužek. Vizitácia popi-
suje napríklad skutočnosť, že drevený kostol je v biednom 
stave, prízemné brvná má prehnité, je veľmi tmavý a v zime 
doňho vietor nafúkal sneh.

V roku 1840 prebehla v chotári dolného Hnilčíka urbár-
ska reforma, ktorej dôsledkom boli urbárske spory majet-
ných občanov Hnilčíka so zemepánmi z Markušoviec o les-
né pozemky.

Osudy Hnilčíka sú v posledných rokoch prvej polovice 19. 
storočia spojené s revolučnými udalosťami v rokoch 1848 – 
1849. Uhorskú časť habsburskej monarchie zachvátili boje 
medzi maďarskými vzbúrencami a cisárskym vojskom. Boje 
neobišli ani Spiš a odohrali sa aj v samotnom meste Spiš-
ská Nová Ves. Povstalecký generál Arthur Görgey so svoji-
mi oddielmi 2. februára 1949 obsadil Iglov. V meste zriadili 
obranný oddiel pod velením Karola Nádlera. Začiatkom 
apríla major Ľudovít Kornides zriadil gerilové jednotky. Po 
jeho naliehaní mesto nariadilo zatarasiť prístupové cesty 
cez Grétlu a Grajnár a sťažiť tak pohyb nepriateľských od-
dielov. V roku.1849 došlo k presunom vojsk cez našu obec 
a cez Grajnár na Rožňavu. S týmito pohybmi sa spája bo-
jový stret, ktorý sa odohral na hnilčíckej Poľane. Píše o nej 
učiteľ Ján Kovalčík, ktorý do školy v Hnilčíku nastúpil len 
o päť rokov neskôr a mal čerstvé údaje. Z hľadiska významu 
revolučných udalostí to boli bezvýznamné epizódy, nehod-
né zaznamenania v historických dokumentoch. Mladému 
kňazovi Františkovi Hadrimu ho oveľa neskôr vyrozprával 
86-ročný starec Šavel, ktorému o tom rozprávali jeho praro-
dičia. Potýčka s viacerými mŕtvymi bola pre miestnych ľudí 
otrasným zážitkom plným krvi a vraždenia a tento zážitok 
prekonal ústnym podaním 100-ročnú časovú priepasť. Na-
viac, rok 1849 priniesol aj cholerovú epidémiu s obeťami 
medzi obyvateľmi Hnilčíka.

No revolúcia v rokoch 1848 – 1849 mala jeden historicky 
významný dôsledok – priniesla oslobodenie dolnohnilčíc-
kych občanov,  želiarov od poddanstva.

Marián Jančura

Nehody na cestách v Hnilčíku, 
2. diel

Z minulého dielu o nehodách, v ktorom sme opísali smrteľ-
nú zrážku dvoch hnilčíckych bicyklistov s opitým chodcom 
na ceste pri Vondrišli vieme, že tento dopravný prostriedok 
so sebou niesol aj isté nebezpečenstvo, ktoré aj v roku 1938 
spôsobilo ťažkú nehodu.

Tentokrát sa však náš príbeh neodohráva na ceste z Hnil-
číka do Vondrišla, ale na ceste z Grétle do Novoveskej Huty. 
Po tejto ceste šli ráno dňa 15. mája 1938 na bicykloch do 
práce štyria hnilčíckí baníci Karol B. (23 r.), Klement J. (41 
r.), Ludevít F. (15 r.) a Jozef  K. (17 r.) Každý z nich šiel na 
vlastnom bicykli. Ich cesta viedla do sadrovcových závodov 
firmy Reuchwerger na Podzámčiskách, kde všetci štyria 
pracovali. Cyklisti šli po hradskej ceste vo väčších rozostu-
poch, pričom Karol B. šiel ako posledný. V mieste, kde cesta 
v miernom oblúku značne klesala, naberal Karol B. na bi-
cykli značnú rýchlosť a dal preč nohy z pedálov, aby nemu-
sel šľapať. Zotrvačnosťou dobehol v kilometri 92.4 až 92.5 
baníkov Ludevíta F. a Klementa J., ktorí šli po pravej strane 
cesty, pričom zo vzdialenosti 25 m im dával výstražné zna-
menie zvončekom.

Karol B. dal nohy späť na pedály a začal zmierňovať svoju 
rýchlosť. Oboch cyklistov obehol z ľavej strany a pokračoval 
ďalej. Takmer dvanásť metrov pred touto obehnutou dvoji-
cou baníkov z Hnilčíka šiel na bicykli aj posledný zo štvorice 
cyklistov, Jozef  K., ktorý cestou stretol peši idúceho 61-roč-
ného štátneho cestára na dôchodku Karola N. z Hnilčíka 
(ktorý kráčal do Spišskej Novej Vsi) a šiel na bicykli popri 
ňom. Obaja šli vedľa seba po strede hradskej a rozprávali sa.

K tejto dvojici sa veľkou rýchlosťou blížil cyklista – baník 
Karol B. Keď obaja spozorovali, že sa k nim blíži Karol B., 
chceli sa mu uhnúť tak, že Karol N. prešiel na pravú a Jozef  
K. na ľavú stranu cesty, čím medzi nimi vznikol dostatočne 
široký priestor. V momente, keď dochádzalo k tomuto úhyb-
nému manévru, už Karol B. sa k nim blížil po pravej strany 
cesty, a teda v ceste mu už stál Karol N. V poslednej chvíli sa 
však obaja snažili vyhnúť do voľného priestoru doľava, čím 
došlo k zrážke. Rýchlejší Karol B. strhol chodca Karola N. 
a obaja sa zvalili na zem. Bolo 5:15 ráno.

Zrazený Karol N. ležal na zemi v bezvedomí s rozbitou 
hlavou, pričom Karol B. neutrpel žiadne zranenia. Zrane-
ného sa ujal Klement J. a s pomocou ďalších robotníkov 
Reuchwergerových závodov Ludevítom R. a Michalom K. 
z Hnilčíka, zraneného dopravili do kameňolomu tejto fir-
my, kde mu poskytli prvú pomoc. Za ten čas šiel na bicykli 
pôvodca zrážky Karol B. privolať do hájovne na Grétli tele-
fonicky pomoc zo Spišskej Novej Vsi. Krátko na to bol zra-
nený Karol N. prepravený Klementom J. nákladným autom 
do Spišskej Novej Vsi k doktorovi Eugenovi Gömörimu. Ten 
dal zraneného bez ošetrenia previesť do verejnej nemocnice 
Gustav Hermann v Levoči, kde na druhý deň ráno, t. j. 16. 
mája 1938 zranený Karol N. svojim poraneniam podľahol.

Na miesto zrážky bola o siedmej hodine ráno privolaná 
četnícka stráž, ktorá na mieste spísala a nakreslila vzniknu-
tú situáciu. Dážď medzitým zmyl z cesty krvavé stopy do 
väčšej kaluže vody, čím znemožnil presnú rekonštrukciu ne-
hody a tá musela byť spísaná len podľa výpovede svedkov. 

Hradská cesta s prašným povrchom bola po nočnom daždi 
pomerne rozmočená.

Karol B. bol obvinený zo zabitia z nedbanlivosti a bolo 
voči nemu vedené na levočskom súde trestné konanie. Roz-
sudkom z 16. januára 1939 bol Karol B. uznaný vinným 
za prečin usmrtenia človeka z nedbanlivosti a odsúdený na 
jeden mesiac nepodmienečného väzenia. Verejný žalobca 
však podal voči rozsudku odvolanie, pretože považoval tento 
trest za príliš mierny. Druhostupňový súd v Prešove v no-
vembri 1939 odsúdil obžalovaného už na štyri mesiace vä-
zenia. Karol B., presvedčený o svojej nevine, napísal a poslal 
prezidentovi Slovenského štátu Jozefovi Tisovi žiadosť o mi-
losť, ktorá bola sčasti úspešná. Kancelária prezidenta mu 
odpustila tri mesiace väzenia a zvyšný mesiac si Karol B. 
odpykal v januári 1940.

Nabudúce: Banská železnička Grétla - Šafárka
Lukáš Patera

Náčrt vyhotovený četníkmi zobrazujúci situáciu 
pri nehode aj s vysvetlivkami (ŠAPO  – Spišský archív 

Levoča, KS -L 376)

Oznam
V bytovke č. s. 244 pri obecnom úrade sa uvoľnil 3-iz-

bový obecný nájomný byt na prízemí, ktorý je možné si 
prenajať od 1. mája 2017. Bližšie informácie získate na 
Obecnom úrade v Hnilčíku, číslo telefónu 053/ 4494103. Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť aj na interneto-

vých stránkach obce http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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ŠPORT na Hnilčíku
FUTBAL: Už tradične je športom číslo 1 v našej obci 

futbal, na Veľkú noc začína jarná časť futbalového ročníka 
2016/2017. Hnilčík je v tabuľke zatiaľ až na 5. mieste. Aj do 
tohto športu zasiahla finančná kríza. V poslednej dobe má 
stále viac futbalových mužstiev existenčné problémy. V 4. 
lige to postihlo tím Veľkého Folkmáru, v 5. lige skončil účin-
kovanie taký veľký klub, akým sú Spišské Vlachy, v 6. lige sa 
tiež našli kluby, ktoré riešili pred jarnou časťou, či nastúpia. 
Keďže v 4. lige končí Veľký Folkmar, nahradiť by ho mali 
hráči Kojšova, ktorí vystupujú v našej súťaži pod názvom 
Veľký Folkmar „B“. Sezónu by mali dohrať namiesto A tímu 
a v našej súťaži tak bude o 1 mužstvo menej. Touto cestou je 
potrebné poďakovať našej obci, ktorá v nemalej miere pri-
spieva na chod futbalového mužstva.

Nelichotivé postavenie mužstva po jesennej časti skúsi 
ovplyvniť nové trénerské duo. František FABIAN ako hlavný 
tréner, ktorý úspešne ukončil trénersky kurz a zvládol tak 
trénerské skúšky a testy, sa stal certifikovaným trénerom. 
Dopĺňaný bude asistentom Martinom FABIANOM, ktorý 
sa bude po ukončení svojej aktívnej kariéry snažiť aplikovať 
bohaté skúsenosti do praxe. Držme palce novej trénerskej 
dvojici!

Program zápasov – jarná časť:
12. kolo – 16. 4. 2017 – Baník Hnilčík – OŠK Rudňany 
„B“ o 16:00 (Veľkonočná nedeľa)
13. kolo – 23. 4. 2017 – OŠK Slovinky – Baník Hnilčík 
o 16:00
14. kolo – 30. 4. 2017 – Baník Hnilčík – Sp. Tomášovce 
o 16:00
15. kolo – 7. 5. 2017 – Baník Hnilčík – Smolník o 10:30
16. kolo – 14. 5. 2017 – Veľký Folkmár „B“ – Baník Hnil-
čík o 16:30 (ak nastúpi do jarnej časti)
17. kolo – 21. 5. 2017 – Baník Hnilčík – voľno

18. kolo – 28. 5. 2017 – Baník Hnilčík – Iliašovce o 17:00
19. kolo – 4. 6. 2017 – OŠK Rudňany „B“ – Baník Hnilčík 
o 17:00
20. kolo – 11. 6. 2017 – Baník Hnilčík – Slovinky o 10:30
21. kolo – 18. 6. 2017 – Sp. Tomášovce – Baník Hnilčík 
o 17:00

FLORBAL: Tento čoraz populárnejší šport reprezentuje 
aj náš futbalista Miško Šimko. Jeden z najlepších futbalis-
tov nášho tímu hráva florbal za FBC Young Arrows Spišská 
Nová Ves a i tam je pevným a spoľahlivým obrancom svoj-
ho tímu. So Spišskou Novou Vsou tento rok vyhrali play -off 
druhej najvyššej súťaže a priamo sa tak prebojovali až do ex-
traligy. Na fotografii je Miško Šimko spolu s tímom Hnilčíka, 
ktorí chodili podporovať svojho kamaráta na play -off zápasy.

LYŽOVANIE: Peter Novotta sa zúčastnil 6. Tatranského 
nočného skialpinistického a bežeckého preteku pre verejnosť 
v Tatranskej Lomnici 21. januára 2017. Peter obsadil 51. 
miesto v kategórii Muži – skialp s dosiahnutým časom 45:59. 
Gratulujeme!

STOLNÝ TENIS: Dňa 29. 12. 2016 sa na Hnilčíku, 
v Motoreste pod krížom, uskutočnil ďalší ročník stolnoteni-
sového turnaja pre neregistrovaných hráčov. V kategórii mu-
žov súťažilo zatiaľ najviac hráčov – konkrétne 20. Po tuhom 
boji na sa 1. mieste sa umiestnil Marian Regec a tak obhájil 
prvenstvo z minulého roka. Na 2. mieste skončil Miro Ka-
čenga a tretí bol Tomáš Matúš. V kategórii žien súťažilo až 
9 žien a aj tu prvenstvo z minulého roku obhájila Lenka Ka-
čírová. V kategórii veteránov sa na 1. mieste umiestnil Karol 
Bočkai. Celkovo si na turnaji zahralo stolný tenis až 32 ľudí, 
čo je krásna návšteva. Za skvelou organizáciou podujatia 

stojí Vlasťo Novotta. Čo dodať – dobrá akcia, s dobrými 
ľuďmi, na dobrom mieste.

Výsledky:
MUŽI ŽENY VETERÁNI

1. Majo Regec Lenka Kačírová Karol Bočkai
2. Miro Kačenga Silvia Novottová Blažej Novotta
3. Tomáš Matúš Iveta Vellii Mária Kačengová

BEH: Svoje schopnosti 
som si preveril aj ja. Vo 
februári som sa zúčas-
tnil preteku SPARTAN 
RACE – čo je náročný 
terénny prekážkový beh. 
Sparťanské preteky sa 
konali vo Svite v mrazi-
vom počasí, kde na 2500 
pretekárov čakalo vyše 20 
prekážok, ktoré dodáva-
li tomuto podujatiu ten 
správny adrenalín.

1. 4. 2017 som sa zúčastnil svojho prvého polmaratónu. 
Trať dlhú 21 kilometrov som absolvoval v Prahe a s časom 
1:45:42 som z 9200 klasifikovaných bežcov obsadil 1886. 
pozíciu.

LYŽOVANIE: Novinkou na SCM Mráznica bolo večer-
né lyžovanie, ktoré si mohli lyžiari užiť v stredy a soboty od 
18:00 do 21:00. Na celom svahu sa síce začalo lyžovať až od 
Troch kráľov, ale pôžitok z lyžovania stál za to. Pravé rusnác-
ke fašiangy s výbornou lyžovačkou – takto znela pozvánka 
na lyžovačku v maskách konanú 28. januára.

František Murgáč, Lenka Kačírová
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Banský skanzen 
v Hnilčíku v roku 2017

Náš Banský skanzen vstupuje do štvrtej 
sezóny svojho fungovania. Od začiatku 
mája po koniec októbra 2017 majú zá-
ujemcovia o poznanie banskej histórie 
možnosť navštíviť múzejnú expozíciu 

umiestnenú na poschodí drevenej budovy materskej školy 
pri obecnom úrade a pozrieť si aj 130 metrov dlhú trasu 
banskou štôlňou Ľudmila, všetko so sprievodcom a odbor-
ným výkladom. Turisticky naladení návštevníci našej obce 
môžu tiež putovať po náučných chodníkoch v Roztokách 
a v Bindte a zoznámiť sa so zaujímavými faktami z hnilčíckej 
histórie viažucimi sa na konkrétne miesta.

Múzejná expozícia bude otvorená od 1. mája v utorky – 
soboty od 13.00 do 17.00 hodiny a v nedeľu od 9.00 do 16.00 
hodiny. V pondeloky skanzen nie je pre verejnosť otvorený.

Mimo uvedené otváracie hodiny, prípadne počas zimnej 
sezóny (november až apríl), je sa možné dopredu dohodnúť 
na návšteve telefonicky na telefónnom čísle 0903 243 349 
(Ing. Ján Černík).

Milí občania obce, Banský skanzen v Hnilčíku je určený aj 
vám, vašim príbuzným a známym. Využite túto príležitosť! 
Vstupné je dobrovoľné, v múzeu si tiež môžete zakúpiť pa-
miatkové predmety a knihy.

Marian Jančura

MSR Rallye Tatry 2017
Detaily
Začiatok: 26 máj 2017
Koniec: 27 máj 2017
Miesto: Poprad a okolie
Kategória: rally
Zaradenie:
- Majstrovstvá Slovenska (MSR)
- Slovenský rally pohár (SRP)
- Rally Legend (RL)
- Majstrovstvá Slovenska Rally hist. automobilov (MSR 
RHA)
Organizátor: AOS klub Poprad

Oznámenie o uzávierke cesty III/530
V zmysle zákona NR SR č. 193/1997 o pozemných ko-

munikáciách Vám oznamujeme konanie automobilovej 
súťaže RALLYE TATRY 2017 v rámci Majstrovstiev SR 
2017 dňa 26. mája 2017. Súťaž je usporiadaná ako III. kolo 
Majstrovstiev SR 2017. Dostupnosť do obce počas preteku 
bude zabezpečená len medzi rýchlostnými skúškami. Pred-
pokladaný čas obmedzenia prístupu do obce bude v piatok 
26. 5. 2017 v čase od 15:00 do 20:30.

Zodpovednou osobou je riaditeľ súťaže Ing. Hanzeli Sta-
nislav, tel.: 0918477660.

František Murgáč

Súťaž o „najsnehuliaka“
Zima zaúradovala aj na Hnilčíku a deti sa tak mohli činiť 

pri stavaní snehuliakov. Do súťaže nám prišli tri fotografie 
postavených snehuliakov, preto sme sa rozhodli oceniť všet-
kých plyšovou hračkou – samozrejme snehuliakom. Do sú-
ťaže sa zapojili: Vladimíra KAČÍROVÁ, Nelka FABIANO-
VÁ a Ninka MACKOVÁ.

Nečakaný odchod
V živote sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, no predsa 

nás ich príchod prekvapí. Tým skôr, keď prídu náhle a ne-
očakávane. Náhle a neočakávane prišla i chvíľa, ktorá 27. 
januára 2017 skončila životnú púť Emila Jurčáka.

Emil Jurčák sa narodil 6. apríla 1949 v Hnilčíku ako treťo-
rodené dieťa manželov Jána a Matildy Jurčákovej. Vyrastal 
v robotníckej rodine, bol vychovávaný v skromnosti, ale zá-
roveň k pracovitosti a úcte k človeku.

Základnú školu vychodil v rodnej obci Hnilčík a v Nálep-
kove. Potom jeho cesta viedla do Popradu, kde študoval na 
učňovskej škole vo Vagónke Poprad, ktorú úspešne absolvo-
val a kde nastúpil do svojho prvého zamestnania. Neskor-
šie pracoval na Geologickom prieskume Spišská Nová Ves 
a TOS Spišská Nová Ves. Jeho predposledným zamestna-
ním bola Telovýchovná jednota Hnilčík, v ktorej praco-
val vyše dvadsať rokov. Bolo to obdobie, ktoré patrilo medzi 
jeho najvýznamnejšie a najkrajšie. Okrem pracovných po-
vinností, ktorých bolo neúrekom, ako tajomník Telovýchov-
nej jednoty sa výrazne podieľal na jej rozvoji - výstavba cha-
ty Javor na Grajnári, lyžiarskych vlekov na Mraznici, úprava 
a rozširovanie zjazdových tratí, ubytovne Mraznica, čajovne 
pri lyžiarskych vlekoch, futbalového ihriska, jeho oplotenia, 
šatní a mnoho ďalších. Jeho posledným zamestnaním bolo 
Ski -centrum Mraznica, odkiaľ odišiel do dôchodku.

K pracovným funkciám v roku 1990 pribudla ďalšia – stal 
sa poslancom obecného zastupiteľstva v Hnilčíku 
a od roku 1992 zástupcom starostu Hnilčíka, ktoré 
vykonával až do jeho nečakaného odchodu. Výrazne sa 
podieľal na príprave a realizácii investičných plánov obce 
a to: piatich nových vodovodných systémov v obci (vodojem, 
vodovodný rad) v Dolnom Hnilčíku, Roztokách, Bindte, 
Cechách a Zimnej doline, výstavbe miestnych komunikácií 
Zimná dolina, Miestny hon, Roztoky I., Roztoky II., Rozto-
ky III., výstavba multifunkčného ihriska, troch bytoviek pre 
mladých ľudí, vonkajšiu opravu kultúrneho domu a obecné-
ho úradu a mnoho iných.

Jeho úsmev, jeho slová, ktorými sa nám prihováral, všet-
kým určite ostanú v pamäti a najmä mne, lebo som s ním 
prežil chvíle od detstva až do jeho odchodu. Bol zádumčivý, 
skromný, nikdy nie zákerný, preto nám bude chýbať stisk 
ruky podávanej na pozdrav. Možno až teraz si uvedomuje-
me, že bol denne medzi nami a zrazu už ho niet.

Česť Tvojej pamiatke!
Vladimír Fabian

Za Ing. Štefanom Ogurčákom
Až z ďalekej Prahy prišla smutná správa o tom, že zomrel 

významný hnilčícky rodák Ing. Štefan Ogurčák (narodený 19. 
augusta 1927 v Hnilčíku na Štolveku, zomrel vo februári 2017).

Patril medzi najvýznamnejších slovenských geológov a ex-
pertov na hodnotenie ekonomického významu ložísk úžitko-
vých nerastov, najmä rúd. V mladosti pôsobil ako ložiskový 
geológ na Spiši na viacerých ložiskách v okolí Spišskej No-
vej Vsi. V roku 1954 ho menovali za vedúceho geologicko-
-meračského odboru základného závodu Východosloven-
ského rudného prieskumu v Spišskej Novej Vsi. V roku 1956 
sa stal hlavným geológom podniku Východoslovenský rudný 

prieskum. Pri reorganizácii priemyslu v roku 1958 a vyčle-
není štátneho geologického prieskumu z ťažobných organi-
zácií vznikol Ústredný geologický úrad so sídlom v Prahe. 
Ing. Ogurčák patril medzi odborníkov, ktorí sa po preložení 
na tento úrad (v júli 1958) podieľali na jeho formovaní a čin-
nosti vo funkcii vedúceho geologického odboru.

Od roku 1959 do roku 1965 pôsobil ako člen českoslo-
venskej časti Stálej komisie Rady vzájomnej hospodárskej 
pomoci pre geológiu. V roku 1966 ho vyslali na Kubu, kde 
pôsobil ako poradca kubánskeho ministra priemyslu. Sú-
časne bol vedúcim skupiny českých a slovenských expertov, 
vyslaných Polytechnou na pomoc Ministerstvu priemyslu 
Kuby v roku 1969. Ako vedúci geologického odboru Fede-
rálneho výboru pre priemysel bol súčasne aj zástupcom ná-
mestníka ministra, ktorý bol predsedom Federálnej správy 
pre baníctvo a geológiu a predsedom Vládnej komisie pre 
zásobovanie priemyslu a obyvateľstva palivami a elektrinou. 
Neskôr sa zamestnal na Federálnom ministerstve hutníctva 
a ťažkého strojárstva, kde vypracoval zásadné koncepčné 
dokumenty: Obecné podmienky bilančnosti pre vybrané 
druhy rudných surovín (1981), Obecné podmienky bilanč-
nosti pre malé rudné ložiská (1983), Obecné podmienky bi-
lančnosti pre vybrané druhy nerastných surovín (1986), Zá-
sady pre stanovovanie a používanie ekonomických kritérií 
ku posudzovaniu a efektívnosti domácej ťažby a úpravy rúd. 
V odbornej tlači publikoval viaceré články, napríklad „Me-
todika stanovovania zvláštnych kondícií pre rudné ložiská“ 
(Rudy, 1975), „Problematika racionálneho využívania ložísk 
nerastov“ (Zborník konferencie „Vzťahy medzi racionál-
nym využívaním ložísk nerastov a ekonomikou“, Trenčín, 
apríl 1980), „Metodika stanovenia limitných ukazovateľov 
úžitkových zložiek vo zvláštnych kondíciách pre rudné lo-
žiská“(Zborník prednášok konferencie „Nerastné surovinové 
zdroje“, VŠB Ostrava, september 1975), „Súčasné problémy 
a možnosti racionálneho využívania ložísk nerastov v rezor-
te hutníctva a ťažkého strojárstva“ (Rudy, 1985).

Od roku 1963 do roku 1965 bol predsedom redakčnej 
rady časopisu Geologický průzkum, vydávaného Ústred-
ným geologickým úradom v Prahe. Ako expert okrem Kuby 
pôsobil vo viacerých zahraničných komisiách. V Poľsku bol 
v roku 1960 členom Štátnej plánovacej komisie, posudzu-
júcej veľké investície do otvárky ložiska medenej rudy Sie-
roszowice – Polkowice, v Mongolsku v roku 1970 členom 
komisie, ktorá sa zúčastnila oponentúry správy o výsledkoch 
geologicko -prieskumných prác tamojšieho veľkého medeno-
rudného ložiska. V roku 1961 pôsobil v štvorčlennej skupine 
expertov Strojexportu posudzujúcej vhodnosť investovania 
do ťažby a spracovania ložísk fosfátu na pobreží Červeného 
mora v Egypte. V rokoch 1971 – 1972 pôsobil v Kolumbii 
v podniku Marvicint, založenom Strojexportom, a to na lo-
žisku kvalitného vápenca a mramoru vo funkcii hlavného 
inžiniera.

Externe prednášal na Baníckej fakulte Vysokej školy tech-
nickej v Košiciach mladým kubánskym geológom (v rokoch 
1974 a 1981). S manželkou zostal v Prahe, kde žil až do svo-
jej smrti. Mal skvelé odborné renomé a jeho výraznú osob-
nosť charakterizovali aj jedinečné ľudské vlastnosti: skrom-
nosť, húževnatosť, čestnosť a cieľavedomosť.

Česť jeho pamiatke!
Marián Jančura



NARODILI SA

Viktória Ondrejčíková 
22. 1. 2017

Matteo Tomajko 
28. 6. 2016 

(prihlásený od 16. 2. 2017)

Longauer Adam – 12. 2. 2017

Pripravila Dominika Novottová

Počet obyvateľov na Hnilčíku 
a zmeny v stave obyvateľstva 
za rok 2016
Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2016

Deti Mládež Dospelí
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá Muži Ženy

38 26 9 10 235 231
Spolu 64 19 466

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Prihlásených 16
Odhlásených 8
Zomrelých 7

Dominika Novottová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ OSLÁVILI
Nech Vám stále slnko svieti v oknách Vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Vám odznova.
Nech Vám život splní všetky Vaše nádeje,
nech sa šťastie na Vás denne usmeje,
nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam,
to všetko Vám prajeme k jubilejným narodeninám!

Anna Matzová 
70 rokov

Ján Závojna 
85rokov

Milan Matúš 
70 rokov

Magdaléna 
Kačírová 

75 rokov

Ferdinand 
Novotta 
85 rokov

Matilda 
Gerdová 
85 rokov

Karol Kupčák 
90 rokov

OPUSTILI NÁS
Krestianová Emília  *10. 04. 1920 - †06. 01. 2017
Smorada Radomír  *03. 11. 1972 - †16. 01. 2017
Jurčák Emil  *06. 04. 1949 - †27. 01. 2017
Hadofský Ladislav  *12. 03. 1951 - †04. 02. 2017
Gerda Jozef   *21. 02. 1934 - †11. 02. 2017
Leško Štefan  *7.3.1925 - † 02. 2017

Česť ich pamiatke!
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