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Vážení občania, 
 

prihováram sa Vám v období, kedy vrcholia prípravy na komunálne voľby, ktoré uzatvoria 
ďalšie obdobie miestnej samosprávy. Všetci si pri takejto príležitosti, keď sa končí určitá etapa 
života alebo činnosti, ktorú treba bilancovať uvedomíme, ako ten čas neúprosne letí. Rýchlo 
preleteli štyri roky aj nám všetkým. A je to dobrou vizitkou, pretože tak rýchlo plynie len čas, 
ktorý je naplnený všestrannou činnosťou a svedomitou prácou. Pred každými voľbami občania 
hodnotia starostu a poslancov obecného zastupiteľstva nielen na základe dosiahnutých 
výsledkov ale aj podľa ich prístupu k ľudom a k obci. V týchto prístupoch  nesmie absentovať 
ľudskosť, citlivý a spravodlivý prístup ku každému, ochota vypočuť si jeho problémy a hľadať 
spoločné riešenie, schopnosť priznať pochybenia, neskrývajúc sa za výhovorky. 
     Výsledky dobrej práce sa ukážu len v tej obci, kde je dobrá spolupráca starostu a poslancov 
obecného zastupiteľstva. Chcel by som využiť príležitosť, aby som sa poďakoval súčasným 
poslancov Božene Fehérovej, Emilovi Jurčákovi, Jozefovi Paulíkovi, Ľubomírovi Kačírovi st. 
a Ľubomírovi Kačírovi ml. za podporu pri spoločnej práci na rozvoji obce. 
 
        Vladimír Fabian, starosta obce                                                             

 

             O b e c n ý                                      
SPRAVODAJ  

            občasník obce Hnilčík 
                         

č. 20. 20. 20. 20    

Jerohuta z Borsučej diery 

Sivejú na strome listy. 
Človek...ten je taký istý, 
menia sa mu časom vlasy.. 
Čím to bude? Rokmi asi... 
 
...ale strom je ako dieťa. 
Na jar vzrastie nové kvieťa, 
čo ho novým razom spraví. 
Človek ale, hoc je zdravý, 
 

nikdy mladším nebude. 
Zhadzuje len žalude, 
do myšlienok kamenných. 
To je osud. Nemenný.... 

 

 



***Obecné zastupiteľstvo***                                                    *** Obecné zastupiteľstvo *** 
      

Uznesenia zo  IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  
9. 7. 2010 

Uznesenie č. 21-9/7-2010 
Doplnok k VZN č. 12 o prideľovaní bytov sa presúva na posledné zasadnutie OZ 
Uznesenie č.22-9/7-2010  
Berie na vedomie obrovský výpadok podielových daní a pripúšťa možnosť znižovania platov 
zamestnancov obce 
Uznesenie č. 23-9/7-2010 
Berie na vedomie možnosť ohrozenie prevádzky MŠ z dôvodu zatiaľ nízkeho počtu prihlásených žiakov 
a výpadku podielových daní 
Uznesenie č. 24-9/7-2010 
Schvaľuje postup pri vybavovaní sťažností a komisiu v zmysle novelizovaného 
zákona 
Uznesenie č. 25-9/7-2010 
Schvaľuje počet poslancov OZ na nové volebné obdobie v počte 5 
Uznesenie č. 26-9/7-2010 
Schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období na plný 
úväzok 
Uznesenie č. 27-9/7-2010 
Berie na vedomie rozsah škôd v júni 2010 a ukladá zaslať ObÚ v Sp.N.Vsi 
 

Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  
25. 8.  2010 

Uznesenie č.28-25/8-2010 
Schvaľuje zaslanie oznámenie o ukončení nájmu bytu č.9 pre Milana Čarnického s manželkou do 
30dní od prevzatia oznámenia z dôvodu vlastníctva domov v k. ú.  Sp.N.Ves a Závadka. 
 

Uznesenia z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
3. 9.  2010 

Uznesenie č. 29-3/9-2010 
Ukladá zahrnúť výpadok podielových daní do rozpočtu na rok 2010 
Uznesenie č. 30-3/9-2010 
Berie na vedomie finančné vyrovnanie záchranných prác na povodne zo 
strany štátu 
Uznesenie č. 31-3/9-2010 
Berie na vedomie začatie prác na investičných akciach- 8.bj a MK 
Uznesenie č. 32-3/9-2010                                                                                      
Berie na vedomie oznámenie o zmene rozpočtu v roku 2010 
Uznesenie č. 33-3/9-2010 
Schvaľuje pracovný poriadok pre zamestnancov MŠ 
Uznesenie č. 34-3/9-2010 
Berie na vedomie peňažný dar z Fondu Solidarity ZMOS vo výške 3000 EUR a p.Šofranku vo výške 
100 EUR 
Uznesenie č. 35-3/9-2010 
Berie na vedomie list Ministerstva pôdohospodárstva o spustení systému informácií od SHMU 
Uznesenie č. 36-3/9-2010 
Schvaľuje odpredaj parcely 1627 vo výmere 273 m2 pre Jaroslava Bľandu s manželkou, parcely 1892/2 
vo výmere 478 m2 pre Jozefa Polačeka a podiel v parcele 2188/1 pre p. Mišendovú v rámci 
usporiadanie vlastníckych vzťahov v okolí rodinných domov. 
 

Uznesenia z II. mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
7. 9.  2010 

Uznesenie č. 37-7/9-2010 
Schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru vo výške 289 049 EUR na výstavbu MK v obci 
Uznesenie č. 38-7/9-2010 
Schvaľuje mesačný poplatok za pobyt detí v MŠ na 6 Eur od 1.9.2010 
Uznesenie č. 39-7/9-2010 
Schvaľuje rokovací poriadok OZ podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení od 1.10.2010 
Uznesenie č. 40-7/9-2010 
Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení od 
1.10.2010 
 
 

 

 



***Obecné zastupiteľstvo***                                                    *** Obecné zastupiteľstvo *** 
 

Uznesenia z0 IV.  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
5. 11. 2010 

 
Uznesenie č. 41-5/11-2010 
Berie na vedomie smernicu č.2 o verejnom obstarávaní 
Uznesenie č. 42-5/11-2010                                                               
Berie na vedomie zmenu rozpočtu na rok 2010 
Uznesenie č. 43-5/11-2010 
Schvaľuje príkaz na vykonanie inventarizácie a inventarizačnú komisiu 
Uznesenie č. 44-5/11-2010 
Doporučuje novému zastupiteľstvu riešiť vzťah k nájomnému bytu č.9 p. Černického s manželkou 
súdnou cestou 
Uznesenie č.45-5/11-2010 
Berie na vedomie zhodnotenie celého volebného obdobia.  
 
***Upozornenie pre občanov***                                        *** Upozornenie pre občanov *** 
 

MIESTNE DANE A POPLATKY 
 

Pri kontrole účtovných dokladov so stavom k 31. 10. 2010 a aj napriek našim upozorneniam 
sme zistili, že do uvedeného dátumu neboli zo strany niektorých občanov uhradené dane 
a miestne poplatky. Vzhľadom na to, že sa blíži koniec roka, dovoľujeme si Vás na túto 

skutočnosť upozorniť. 
 

 
 
 
***Ako sme volili***                                        *** Voľby do NR SR 2010 – 12. jún 2010 *** 
      

   
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu 
1. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 1  3  
2. Únia – Strana pre Slovensko č. 2 2 
3. Strana rómskej koalície – SRK č. 3 1 
4. Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4 10 
5. Sloboda a Solidarita č. 5  27 
6. Strana demokratickej ľavice č. 6 8 
7. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalició Pártja č. 7 -  
8. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko č. 8 42 
9. Komunistická strana Slovenska  č. 9 6 
10. Slovenská národná strana č. 10 13 
11. NOVÁ DEMOKRACIA č. 11 -  
12. Združenie robotníkov Slovenska č. 12 -  
13. Kresťanskodemokratické hnutie č. 13 29 
14. Ľudová strana Naše Slovensko č. 14 7 
15. Slovenská a demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana č. 15 36 
16. AZEN – Aliancia za Európu národov č. 16 -  
17. SMER – sociálna demokracia č. 17 75 
18. MOST – HÍD č. 18 4 
 
 
 
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov v obci 463 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 268 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny  -  
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 268 
Počet platných odovzdaných hlasov 263 

 



 
 

***Ako sme volili***                                   *** Referendum 2010 – 18. september  2010 *** 
 

 
 
Počet odovzdaných platných hlasov za každú referendovú otázku 
P.č. Znenie otázky ÁNO NIE 
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila 

povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti 
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom ? 

 
101 

 
7 

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila 
možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako 
priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ? 

 
107 

 
3 

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila 
počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od 
nasledujúceho volebného obdobia ? 

 
107 

 
5 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že 
orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou 
cenou maximálne 40 tisíc eur ? 

 
97 

 
6 

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a  poslancov Európskeho 
parlamentu prostredníctvom internetu ? 

 
77 

 
18 

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby 
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa 
tlačového zákona ? 

 
84 

 
5 

 
***Koho budeme voliť ?***               *** Komunálne voľby 2010 – 27. november  2010 *** 
 
  
 
 
 
 
 
Zaregistrovaní kandidáti na voľby starostu obce:  
 
1.  Vladimír    FABIAN  62 r.  Geológ  Hnilčík 34 Hnilčík SMER – SD 

ĽS – HZDS 
SNS 

 
Zaregistrovaní kandidáti na voľby poslancov obecného zastupiteľstva 
 
1. František  FABIAN  26 r.  Masér  Hnilčík 130 Hnilčík ĽS-HZDS 
2. Božena  FEHÉROVÁ   60 r.  Kuchár - čašník   Hnilčík 127 Hnilčík ĽS-HZDS 
3. Emil  JURČÁK  61 r.   Zámočník  Hnilčík 134 Hnilčík ĽS-HZDS 
4. Ľubomír  KAČÍR  45 r.   Technik  Hnilčík 131  Hnilčík ĽS-HZDS 
5. Ľubomír  KAČÍR   49 r.   Zubný technik  Hnilčík 214  Hnilčík KDH 
6. Branislav  MURGÁČ  29 r.   Živnostník  Hnilčík 71  Hnilčík SDĽ 
7. František  MURGÁČ Ing. 24 r.  Inžinier kvality  Hnilčík 217 Hnilčík   KDH 
8. Jozef  PAULÍK  63 r.  Zámočník  Hnilčík 227  Hnilčík ĽS-HZDS 
 
Vážení občania, voliči! 
Voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutočnia dňa 27. 11. 2010 
v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.!!!! 

Počet oprávnených občanov zapísaných v obci do 
zoznamu na hlasovanie  

455 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali 
hlasovacie lístky 

116 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 116 
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 113 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 3 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a voľby obecného 
zastupiteľstva v obci Hnilčík 

Miestna volebná komisia v Hnilčíku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že 
pre voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kadidátov: 



***Zhodnotenie                  volebného                    obdobia             2006    – 2010              ***                      
      Za niekoľko dní sa skončí volebné obdobie starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Hnilčíku. Je preto dobrým zvykom sa pozrieť dozadu a zhodnotiť svoju prácu. 
 
Zabezpečenie finančných prostriedkov - dotácie 

Názov akcie Zdroj financovania Výška v € 
Rok: 2007   

Oprava vodovodných systémov v obci Ministerstvo financií SR 4.979,– 
 Dokončenie výmeny svietidiel ver. osvetlenia Úrad vlády SR 4.979,– 
Oprava záchytu prameňa Tokárne Európske fondy 41.160,– 
 Kermeš  na Hnilčíku KSK 664,– 
Rok: 2008   
Povodne – Júl 2008 Krajský úrad ŽP 9.175,– 
Oprava javiska v kultúrnom dome – materiál Ministerstvo financií 1.992,– 
Rok: 2009   
Protipovodňové opatrenia Úrad vlády SR 33.194,– 
Viacúčelové ihrisko Úrad vlády  SR 39.833,– 
Rok : 2010   
Výstavba nájomných bytov – realizuje sa Ministerstvo výstavby a RR 431.521,– 
Výstavba miestnych komunikácii – realizuje sa Ministerstvo pôdohospodárstva 285.468,– 
Povodne – Jún 2010- záchranné práce Ministerstvo ŽP SR 15.502,– 
Fond solidarity - povodne ZMOS Bratislava 3.000,– 
 
Zabezpečenie finančných prostriedkov – vlastné zdroje  

Názov akcie Výška v € 
Rok: 2007  

Dokončenie autobusových prístreškov 6.639,– 
Projekt – Rozšírenie vodojemu Tokárne 408,– 
Rok: 2008  
Rozvodná skriňa – verejné osvetlenie – Roztoky 1.461,– 
Projekt – Rozšírenie vodovodu Bindt 1.494,– 
Projekt Miestna komunikácia Roztoky – I. etapa 117,– 
Rok: 2009  
Multifunkčné ihrisko 13.942,– 
Vodomery časť Dolného Hnilčíka 3.320,– 
Parkovisko pri veľkom kostole 488,– 
Projekt – Verejné osvetlenie 500,– 
Vyhotovenie a osadenie tabúľ na náučné chodníky 830,– 
Rok : 2010  
Poplatky banke na bankovú záruku na novú bytovku 1.195,– 
Preklenovací úver na miestne komunikácie (peniaze budú vrátené) 119.498,– 
Poplatok banke za preklenovací úver 400,– 
Fond solidarity - povodne 3.000,– 
 
Realizované drobné investície obcou 

- zriadenie zberných miest pre komunálny a separovaný odpad 
- zavedenie zberu objemového a nebezpečného odpadu 
- vybudovanie náučného baníckeho chodníka Roztoky 
- vydanie II. dielu Monografie obce 
  

Realizované investičné akcie inými organizáciami 

- nový asfaltový koberec a nástupné ostrovčeky na ceste II.triedy cez obec 
- rýchly internet III. G - T-mobile /od Sekela po slobodáreň/ 

- rýchly internet Ruppki /oblasť Zimnej doliny a Kiri / 
 
Motto: Práca znamená vždy viac ako peniaze, ktorými je zaplatená. Peniaze miznú, ale práca zostáva. 
                                                                                                                  MAXIM GORKIJ                  zdroj: internet 

 



 

***Október – mesiac úcty k starším***                     ***Október – mesiac úcty k starším *** 
Aj keď už máme za sebou pomaly  aj mesiac november,  touto cestou by sme si chceli 
ešte pripomenúť mesiac október, ktorý je mesiacom úcty k starším.  
Vážení spoluobčania, 

 
 
 
 
 

„ Starnem od svojho narodenia, či 
sa mi to páči alebo nie“ 

 
***Nová publikácia***                                          *** Baníctvo mesta Spišská Nová Ves *** 
 

  
 
Túto nádhernú publikáciu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade 
v Hnilčíku a jej cena je 15 €. 
 

Svetielko spomienky 
Svetielka spomienok sa tradične rozhoreli prvé dva novembrové 

dni. Symbolický plamienok sviečky vyjadroval teplo spomienok na 

našich zosnulých.... 

Svetielka spomienok na tváre milovaných však horeli na našich 

cintorínoch už týždeň pred a týždeň po týchto dátumoch. Celé 

rodiny v sprievode modlitieb zdobili vencami hroby svojich 

blízkych a zažínali sviečky. Symbolické svetielka sviečok 

poukazovali na nádej večnosti neba. 

 
                                          Život mŕtvych je uložený v pamäti živých                         zdroj internet 

 

 
   Láska nepozná starobu a  
srdce nepozná vrásky. 
                                Zdroj: internet 

každý raz zostarne, každý raz spozná aké je to byť 
seniorom. Staroba je však výzva. Pripomína nám, aby 
sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz 
povedali milé slovo, či to, že sa máme radi. Starnutie 
prichádza nenápadne, pomaly. Tak ako sa končí 
roztopašné leto a začína sa nostalgická jeseň. Sem-
tam niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr 
obelejú vlasy. Človek sa zrazu ocitne v jeseni života a 
v spomienkach sa obzerá do minulosti. 
Na prejav úcty k starším nestačí len jeden mesiac v 
roku, úcta k nim by mala byť dennou 
samozrejmosťou. V rodine, na pracovisku, v čakárni u 
lekára, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si 
šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe 
nepovšimnutý. Nájdime si preto všetci čas, vľúdne 
slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas 
októbra. Preukážme im úctu – zaslúžia si ju. Pri 
príležitosti tohto sviatku Vám preto želáme hodne 
zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v ďalšom 
Vašom živote. 

 

Vydavateľ: Občianske združenie Banícky spolok Spiš 
Autor        : Marián Jančura 
Fotografie :  Miloš Greisel, Marek Timko, Lucian Cmorej 
 
„ Po vydaní hnilčíckej monografie a po dobrom ohlase medzi (aj 
odbornou verejnosťou som pochopil úzku prepojenosť tejto témy 
s témou špišskonovoveského baníctva, veď hnilčícke banské lokality 
väčšinou patrili do starobylého novoveského chotára a boli aj jeho 
najbohatšími ložiskami“  
„Táto kniha je poctou Ing. Alexandrovi Barčákovi, významnej 
osobnosti, ale aj tisíckam banských a hutníckych robotníkov, 
technikov, inžinierov, geológov a príslušníkov ďalších špeciálnych 
baníckych profesií, majiteľov baní, riadiacich banských pracovníkov 
a odborníkov – špecialistov, ktorí stáročia bojovali s prírodnými silami 
a poskytovali nášmu civilizačnému priestoru životne dôležité 
suroviny“ 
                                                                  „ úryvky citované z publikácie“  

 



LukáškoL

 

***Domáce zabíjačky  ***                  Dôležité !!!!               ***Usmernenie pre občanov*** 
Zabíjačková sezóna odštartovala . Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa ľudia zásobujú mäsom. 
Hoci zabíjačka má v regióne svoju tradíciu, i naďalej platí, že domáce zabíjanie je chovateľ povinný 
hlásiť veterinárom. Zabíjanie na verejnosti počas rôznych mestských či obecných osláv je neetické 
a protizákonné. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej Novej Vsi na to v týchto dňoch 
upozorňuje listom spišské samosprávy. (celé znenie toho usmernenia je občanom dostupné na internetovej 
stránke obce Hnilčík www.hnilcik.ocu.sk). Z uvedeného usmernenia vyberáme: 
 
1) Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej, ktorý vykonáva domácu zabíjačku (ďalej len „chovateľ“), je povinný 
túto skutočnosť nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) 
najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od  7,00 do 15,00 hod. na toto tel. číslo: 053/4813201, faxom na 
čísle 053/4813200, e-mailom rvssno@svssr.sk, písomne alebo osobne na adresu Regionálna veterinárna 
a potravinová správa, Duklianska ul. č. 46, 052 01 Spišská Nová Ves 
2) Pri nahlasovaní chovateľ uvedie tieto údaje:  

- adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku 
- plánovaný dátum domácej zabíjačky 
- telefónne číslo chovateľa. 

Chovateľ nie je povinný odobrať a dať si vyšetriť vzorku mäsa z domácej 
zabíjačky na prítomnosť Trichinella spiralis. 
V prípade, ak si chovateľ chce odobrať vzorku mäsa a dať vyšetriť ošípanú 
z domácej zabíjačky na Trichinella spiralis postupuje takto: 
1/ Chovateľ odoberie vzorky bráničných pilierov z každej polovice jatočného 
tela domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti s veľkosťou  cca 
5x5 cm. 
2/ Chovateľ zabalí vzorky do čistého mikroténového, igelitového alebo iného vhodného nepremokavého vrecka. 
V prípade zabíjania viac ako jednej ošípanej pre súkromnú domácu spotrebu chovateľa sa obidve vzorky z oboch 
polovíc každej ošípanej zabalia osobitne.  
3/ Takto odobraté vzorky uskladniť v chladničke / neukladať do výparníka alebo do mrazničky /. 
4/ Odobraté vzorky chovateľ  doručí v pracovných dňoch na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, 
Duklianska ul. č. 46, Spišská Nová Ves alebo na pracovisko Gelnica, Slovenská 42 v čase od 7 00 do 15 00 hod. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves  vypíše sprievodný   doklad na laboratórne 
vyšetrenie a odošle vzorky na vyšetrenie. 
5)  Pri pozitívnom výsledku laboratórneho vyšetrenia s nálezom Trichinella  regionálna veterinárna 
a potravinová správa  ihneď informuje chovateľa. 
6) V prípade, že chovateľ nie je o  pozitívnom náleze Trichinella informovaný do 3 pracovných dní, môže 
považovať laboratórne vyšetrenie za vyhovujúce. V prípade, že vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie 
nevykazuje nález trichinel, t.j. je negatívna, chovateľovi tento výsledok nebude oznamovaný.   
 7)  Telo jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti   s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú 
dostatočne tepelne opracované, sa neodporúča použiť pre domácu spotrebu predtým, ako sa zistí, že 
výsledok vyšetrenia na Trichinella je negatívny. 
 
***Materská škola ***                                                                 ***Práce našich detičiek*** 
 
Prázdniny ubehli ako voda- to je ale veľká škoda... Takto si možno povzdychli niektorí školáci, či škôlkári. No 
napriek tomu sa v septembri vybrali do MŠ v očakávaní, čo nové im tento školský rok prinesie. Niektoré deti boli 
uplakané, ťažko sa lúčiace so svojou mamičkou, iné usmiate, tešiace sa na hračky, kamarátov. Našu MŠ 
navštevuje tento rok 16 detičiek. 

  
    Dominik Juhás 

 
 

 
 
 
 
 

                           A takí sme šikovní!!!!!! 

 

Nikolka Nagyová 

Košíček 
   Uhádnete deti, kto 

v košíku sedí. 

Slivky, hrušky, 

jablká. Každý nám to 

pošepká. 

A toto sme sa naučili !!!! 

 

Lukáško  
Turčan 

 
 
    Timejka Grečková 



***Stavebný úrad -  Pokračovanie – Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia*** 

V predchádzajúcom čísle sme vás oboznámili s „Náležitosťami, ktoré sú potrebné k vybaveniu 

stavebného povolenia. V tomto vydaní budeme pokračovať s tým, ako prebieha stavebné konanie 

a vydanie stavebného povolenia. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že všetky už aj spomínané 

tlačivá sú dostupné na web stránke obce Hnilčík: www.hnilcik.ocu.sk v sekcii: Tlačivá, žiadosti, 

formuláre 

Stavebný úrad po obdržaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia s 3 vyhotoveniami 
projektu pre stavebné povolenie a všetkými vyjadreniami účastníkov stavebného konania má 
zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie sa k žiadosti. V priebehu tejto lehoty stavebný úrad zvolá 
stavebné konanie spojené s miestnym šetrením a obhliadkou miesta stavby, na ktoré zvolá 
všetkých účastníkov stavebného konania. 
V prípade úspešného priebehu konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie, ktoré 
nadobudne právoplatnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, ktorú majú na vyjadrenie sa k 
stavebnému povoleniu všetci účastníci stavebného konania. 
Stavebný úrad uvedie v stavebnom povolení na základe pripomienok účastníkov stavebného 
konania a miestneho šetrenia na mieste stavby podmienky, za ktorých je investor povinný 
zabezpečiť výstavbu domu. Spolu so stavebným povolením dostane investor predtlač 
informačnej tabuľky, ktorú je povinný vyplniť údajmi zo stavebného povolenia a na 
viditeľnom mieste ňou označiť stavenisko. 
                                                                             (pokračovanie na budúce- kolaudačné rozhodnutia) 
V období jún 2010 až október  2010 Stavebný úrad v Hnilčíku vydal tieto rozhodnutia: 
� Výkon štátneho stavebného dohľadu: 0 
� Územné rozhodnutie: 0 
� Stavebné povolenia  : 4x – prístavba,  
                                        zobytnenie podkrovia, 
                                        hospodárska budova, 
                                        prístrešok pre sklad            
� Zmeny stavieb pred dokončením: 0 
� Kolaudačné rozhodnutia: 2x 
� Odstránenie stavieb : 0 
� Zastavenia konaní :   0 
 
***Pamiatky obce Hnilčík ***              Pokračovanie             *** Pamiatky obce Hnilčík*** 
 
Zo 14 pamiatok, ktoré sa nachádzajú na území obce sme Vám priblížili šesť. Ostáva nám teda 
ešte 8 pamiatok, s ktorými Vás chceme oboznámiť. 
 
7. Staré povrchové banské dobývky (pingy) na kopci Borovniak – Roztoky 
Povrchové dobývky (takzané pingy) boli  zakladané na východoch rudných žíl na zemský povrch 
(lepšie povedané v miestach pôsobenia eróznych geologických síl na obnažené časti žilných ložísk). 
Rudnú výplň žíl primárne tvoril železorudný minerál siderit, ktorý sa zvetrávaním menili na limonit a 
medenorudné minerály chalkopyrit a tetraedrit zvetrali na druhotné, vodou ľachko rozpustné minerály 
medi. Starí baníci už v prehistorických dobách dokázali tieto zvetrané ložiská vyhľadať a dobývať 
pomocou mechanického rozpojovania z povrchu. Výsledkom ich dlhé stáročia trvajúcej činnosti sú 
rozsiahle povrchové prejavy – kaňonovité a jamové prehlbeniny rôznej hĺbky, nachádzajúce sa 
v podobe líniových prejavov v celom priestore grételsko-roztockého rudného poľa. V kopci Borovniak 
(historicky nazývaného Stammberg) sa vyskytujú mimoriadne výrazné rozsiahle pingové ťahy, ktoré 
si zasluhujú pozornosť ako významné prejavy ľudskej práce. 
 
8. Štôlne v osade Bindt (Martin, Apolónia, Karol, Grünblat) 
Štôlne boli razené nad sebou do severného svahu kopca od najvyššie situovaných a tým najstarších až 
po najnižšiu a najmladšiu dedičnú štôlňu Martin. Zachovali sa budované ústia štôlní a do časti z nich 
je možné s rizikom preniknúť až niekoľko desiatok metrov. Unikátna je štôlňa Karol so zachovaným 
hlavným prekopom profilu vo výške ľudskej postavy, vystúženým nasucho kladenými kusmi kameňa 
do lomeného oblúka. 
 

 

 

 



***Pamiatky obce Hnilčík ***              Pokračovanie             *** Pamiatky obce Hnilčík*** 

 
9. Zajacov mlyn (bývalá Jarošekova huta – Jero huta) 
    Budova mlyna pravdepodobne z 18.storočia stojí na mieste ešte starších objektov Jarošekovej 
(ľudovo Jero) huty. Na Hnilčíku bolo v minulosti minimálne 12 mlynov.Existencia väčšiny týchto 
mlynov súvisí so starými zariadeniami na spracovanie tunajších rúd v tavných peciach. Mnohé 
z uvedených mlynov boli pôvodne zariadeniami slúžiacimi na pohon dúchadiel do pecí na tavenie 
medenej rudy. Až po zániku hút sa – s povolením a v záujme Máriášiovcov – premenili na mlyny 
melúce jačmeň na krúpy alebo múku. Jarošekova huta sa pôvodne nachádzala v mieste Zajacovho 
mlyna, ktorý mohol byť pôvodne jej súčasťou. Vznikla pravdepodobne po roku 1590 na základe 
myšlienky novoveského mešťana a podnikateľa Cyrila (?) Jarošeka  
(pravdepodobne Čecha) spracúvať staré hromady vysokopecnej  
trosky po starobylom medenom hutníctve, ktoré obsahovali značné  
množstvá nezískanej medi. Údaj o tom, Jarošek má hámor blízko  
Železného potoka, pochádza z roku 1599.  Posledný údaj o tejto 
 hute, v tom čase už nazývané Czechenhuta (Česká huta),  
pochádza z roku 1783 z mapy Samuela Köhlera. Neskôr Obecná 
 kronika (Krestian) upresňuje zánik (pravdepodobne dávno 
 nefunkčnej) huty do roku 1830. V rokoch 1939 – 1944 vysokopecnú 
 trosku z tejto huty poodvážali do vysokých pecí v Ostrave, keďže 
 obsahovala ešte vysoký podiel nezískaného železa. O. Fabian (Obecná kronika) uvádza, že ešte 
v prvej tretine 20. storočia stáli niektoré kamenné stavby, ktoré boli súčasťou pôvodného areálu Jero 
huty. Dodnes sa zachovala budova mlyna a vodný náhon, v ktorom sa spájala voda, odvedená zo 
Železného potoka a z Roztockého potoka. 
 

10. Zrúcaniny dvoch areálov pecí na aglomeráciu železných rúd a relikty po úpravni v Bindte 
Zachovali sa areály dvoch banských spoločnosti, ktoré zároveň ťažili železnú rudu na Bindte. Jeden 
areál je viditeľný v najspodnejšej časti osady Bindt ako ruiny betónových konštrukcií aglomeračných 
pecí, dnes nie práve vhodne upravené na rekreačné chaty. V blízkosti vo svahu sa nachádzajú 
opornými múrmi vystužené plošiny, na ktorých stáli budovy úpravne rúd. Najspodnejšia plošina, na 
ktorej stojí drevenica – bývalá správna budova bane, bola konečnou stanicou železnice Markušovce – 
Bindt. Tu sa nakladala vypražená ruda. Nižšie v údolí sa nachádzajú odvaly s banskou hlušinou. 
Druhý areál v podobe zbytkov šachtových pecí a stanice unikátnej visutej lanovky Bindt-Nálepkovo sa 
nachádzal nižšie po trase bývalej železnice a je dnes schovaný lesom. 
 

11. Súbor najstarších drevených chalúp pri Železnom potoku 
Tieto objekty sú súkromným vlastníctvom a hrozí ich zánik. Ide pravdepodobne o domy, uvádzané 
miestnym kronikárom Františkom Hadrim – Drevenickým ako chalupy, na brvnách ktorých je 
vytesaný dátum vzniku 1594 (neoverené). Zjavná je ich starobylosť a niektoré unikátne 
architektonické prvky, najmä neobyčajný komín v podobe vežičky. Je štvorhranného prierezu, nahor 
sa zužuje, steny má obité šindľom a je zakrytý šindľovou strieškou. Slúžil aj ako udiareň. Podľa 
hnileckého historika Štefana Miššíka (cit.) „takéto komíny sú i v okolí Kremnice, ináče nevídať ich ani 

na slovanských, ani na nemeckých chalupách, iba vo Flandrech…“ 

 

12. Hostinec U Hmuru v miestnej časti Furmanec, stará obchodná cesta zo Spišskej Novej Vsi na 
Gemer 
Bývalý hostinec – murovaná biela budova kedysi so šindľovou strechou, 
prestavaný v prvej polovici 20.storočia, bol pôvodne krčmou s  
ubytovacími izbami. Vedľa, rovnobežne s hostincom a starou cestou  
do Spišskej Novej Vsi, stála „vozáreň“ (alaš). Hostinec stál za rázcestím, nachádzajúcim sa pár metrov 
za Železným potokom, na ktorom sa starobylá obchodná cesta zo 
Spišskej Novej Vsi, prechádzajúca cez Knizajfy (Königseifen) a  
sedlo medzi Suchým vrchom a Grétlou, vetvila na cestu, vedúcu do Rožňavy (ponad dnešné bistro 
Mrázik cez les na Štolvek a odtiaľ cez sedlo Grajnára do Hnilca) a druhú cestu do Gelnice (cez dolný 
Hnilčík, Vondrišel, Švedlár a Mníšek nad Hnilcom). Stará cesta je dodnes dobre rozoznateľná a 
používaná. Hostinec pravdepodobne stojí na mieste dvanásteho majera mesta Iglov podľa súpisu 
richtára mesta Jána Kuncha o majeroch na území mesta z roku 1383, podľa ktorého „dvanásty majer 

stál na mieste neskoršej krčmy v Malom Hnilci a patril Jánovi Richterovi“ (Münnich, 1896). Vozáreň 
zbúrali v roku 1925, hostinec stojí (nevyužívaný) dodnes. 

 

 



***František Hadri Drevenický ***                                                   ***16. pokračovanie*** 
V e t r o v é    p o v í c h r i c e  
     Snehové a vetrové povíchrice, ktoré zachvátili celú Európu a dotkli sa aj obce Hnilčík 
v dňoch 2-4. marca 1949 nadobudli takej prudkosti, že znalci odhadli ich prudkosť až na 60 – 
80 míľ za hodinu. 
     Dolina, v ktorej sa rozkladá obec Hnilčík bola tak zaviata snehom, že všetko spojenie so 
svetom bolo prerušené, autobus zastavená a ľudia takmer odrezaný jeden od druhého. 
Snehové a vetrové povíchrice ukľudnili sa v noci na 5. marca. 
     Zvesti, ktoré doniesli noviny (napr. CIEĽ zo dňa 3. marca 1949) boli veľmi desivé, lebo 
rozprávali o mnohých stratách (stroskotanie lodí, veľkých parníkov, zrúcanie prístavných 
mostov, zahynutie ľudí, prevrátenie áut, v ktorých sa ľudia potopili, keď ich víchor zhodil do 
vody ap.) na ľudských životoch a ľudských majetkoch. 
P o v o d e ň 
     V prvej polovici augusta 1949 poveternostné pomery znovu vyvrcholili v búrkach, 
prietržiach mračien a lejakoch. V noci z 15 na 16.augusta 1949 i nad obcou zniesli sa desivé 
prehánky, ktoré okrem povodne zapríčinili i pretrhnutie hradskej poblízko domu Vinca 
Nováka, kde voda sa vžrala do cesta skoro na poldruha metra a v dĺžke do 5 metrov a narobila 
strachu a poplachu nejedným, ktorých domy boli blízko potoka a nižšie položené.  
C i g á n i    v    o b c i   H n i l č í k   
     V polovici minulého storočia privandrovali do obce Hnilčík cigáni, vraj asi tri – štyri 
rodiny. Podľa ústneho podania vd. Anny Sobinovskej rod. Kráľovej, nar. 1869 cigáni bývali 
pod Úbočou, v blízkosti domu cestára Michala Kolesára. Keďže tade prechádzajúcim ľuďom 
boli na obtiaž, obec im vykázala miesto poblízko cintorína. Nemali ani chalúp, ale bývali len 
v „zemčakoh“ do zeme vrytých dier, nad ktoré postavili niekoľko driev a zahádzali zemou. 
     Odkiaľ prišli cigáni do obce Hnilčík, nik nevie nič presnejšieho a určitého povedať. Ani 
cirkevné matriky nehovoria o tom. Bývali tuná asi polstoročia a potom sa roztratili, jedni na 
Hnilec, iní zasa do „Grina“ do Prostredného Hámru pri Nálepkove, kde utvorili celú kolóniu. 
     Najznámejšia rodina bola Koňovci /koňa/. Zväčša boli nezákonného pôvodu a aj 
nezákonné potomstvo po sebe zanechali. Celkom podľa slovenského príslovia : - Aký otec, 
taký syn. 
     Podľa ústneho podania iných – a tu sa utvára druhá mienka – v obci Hnilčík bývajúci 
Cigáni bývali pod cestou neďaleko domu Jána Karchňáka, keďže podnes toto miesto, najmä 
však skala, blízko ktorej bývali, menuje sa Cigánska skala. 
     Povedľa tuná usadlých Cigánov s času na čas usalašovali sa aj Cigáni potulní, vandrovní, 
na Spiši pomenovaní „ olaskí „. Títo obyčajne stvárali veľké orgie a preto ich obec Hnilčík 
nerada nadlho strpela. 
     Vzhľadom na to, že tu bývali Cigáni i dlhoročný učiteľ na osade Hnilčík Ján Kovalčík 
zapodieval sa touto otázkou v časopise „ Priateľ školy a literatúry“ 1 , hľadajúc miesto pôvodu 
tohto čudesného kmeňa, ktorý nikde nemá trvalého domova a predsa všade si utvorí domov. 
Podľa jeho objavov Cigáni prvý raz sa zjavili v Poľsku, potom v Nemecku a napokon 
v Taliansku, odtiaľ sa rozšírili po celej Európe. Odtiaľ sa odvodzuje i meno vandrovných 
Cigánov, ktorí sa všeobecne menujú olaskí t.j. vlaskí Cigáni. 
     V reči pospolitého človeka menujú sa aj „ Farahuni“. Toto pomenovanie pravdepodobne 
vzniklo z tureckého slova „ karachi“, čo znamená toľko ako čierny, lebo sú čiernej pleti. 
     Dnes na Hnilčíku Cigánov vôbec nieto, iba kde – tu sa objavia, prejdúc dolinou zo 
susedných obcí. 
     Už vyššie spomínaný učiteľ uvádza v súvise s Cigánmi i malú legendu, hovoriac, že 
Cigáni, pochádzajúci z Kabulov, kmeňa, ktorý sa rozšíril po Sýrii a Egypte a odtiaľ po 
Európe, prečo dostali i názov Egyptčania /Gipties/, egyptskí farhuni – ktorý Pannu Máriu 
s Ježiškom a so svätým Jozefom prijať nechceli a preto mu bolo za pokánie uložené  
sedemročné túlanie a právo na krádež. 
 

1 Ján Kovalčik : Cigáni v Európe žijúci – Priateľ školy a literatúry, roč. I. č. 14, str. 120 
– z 5. júla 1859 



 
***František Hadri Drevenický ***                                                   ***16. pokračovanie*** 
V  p o c h o d e    v o j n o v ý c h   á r i í  
     Zdá sa, že druhá svetová vojna / 1939-1945/, ktorá sa dotkla hraníc obce Hnilčík a cez ňu 
sa preženúc  zanechala v nej viditeľné stopy – zborenisko domu Jozefa Zajaca, mínami 
rozbité mosty a mŕtvi povedľa cesty, konské mrciny, v priekopách, poruchané mínomety 
a pancierové vozy – nebola ani jedinou a ani prvou. 
     Ústne podanie najstarších občanov obce zachovalo nám, i hoci len pomerne dosť hmlisto, 
pamiatku na vojnu v rokoch 1848- 1849, pripomínajúc ,že v obvode obce odohrali sa tiež boje 
medzi vládnym vojskom a povstalcami. Ba dokonca tieto boje boli tak prudké, najmä na 
Poľane, že krv tiekla potôčikmi a menšie prehlbinky celkom zarovnala /výrok staručkého 
Jozefa Šavela/. 1  
     Na zbytky po tejto vojne poukazuje aj viackárt spomínaný učiteľ Ján Kovalčík, ktorý 
v časopise „Cyril a Metod“ 2  roč. XII. č. 15 zo dňa 13. apríla 1861 na strane 117 doslovne 
píše toto: - „ Na Malom Hnilci na vŕšku Pod Poľanou, menovanom rozličné staré zbroje, 
nože, ostrohy, podkovy, ľudské a konské hnaty ešte aj teraz vykopávajú, kdežto sa 
v roztratenej doline málohnilčianskej do roku 1600- 1650-ho tmavý od nepamäti sveta 
vyrastnutý jedľový les nachádzal“. 
     Tieto zbytky sú jasným svedectvom vojnových čias, ktoré sa nad Poľanou, patriacou od 
nepamäti k obci Hnilčík prehnali. 
     Je tomu, už niečo nad sto rokov a predsa človeka chytá sa hrôza, keď si pomyslí na dni 
plné úzkosti a strachu, ktoré také pamiatky zanechali po sebe a začína naozaj rozumieť 
slovám dedinskej mládeže, ktorá si spieva: 
 
   Modlice še, dzjefki, 
   ku Pane Marii, 
   bi nebula vojna, 
   bi me nezabili.   /Žakarovce/ 

1 Jozef Šavel nar. 2.2.1864 
2 Cyril a Metod – katolícke noviny pre Cirkev a Dom, roč. XII. č. 15 zo dňa 13. apríla 1861, str. 117 

 
I hoci vojakom byť je skrytou túžbou každého na život súceho chlapca. 
 
     O vojne v rokoch 1848-1849 málo už vieme pozberať, čo sa však zachovalo, ukazuje, že 
zanechala po sebe takú biedu a nedostatok, že ľudia sa živili trávou a takzvaným „ 
ščerbakom“, len aby svoj hlad mohli utíšiť. Boli veľmi skromní v požiadavkách života, ale 
ani toto uskromnenie sa nepostačoval. Je len zrejmé, že z tohto nedostatku a nesúcej stravy 
vznikali rozličné choroby a nie v malej miere i cholera, ktorá v obci zúrila v roku 1849. 
     Podľa zdelenia najstarších z obce i cez obec prešli vojská, smerujúce cez Grajnár na 
Rožňavu. Kde tu došlo medzi dvoma bojujúcimi stránkami i k menším – väčším utkaniam, 
čoho svedkom sú vykopávky vojenského rázu na Poľane. 
     Či prechádzajúce vojská v niečom ublížili obyvateľstvu nie je známe. Je však prirodzené, 
že čo dalo pochytili najmä články denného živobytia, ináč by nebolo došlo k hladu, núdzi 
a nedostatku, až natoľko citeľnému. 
Oveľa jasnejšie sú spomienka na prvú svetovú vojnu v rokoch 1914-1918. Nielen preto, že 
roky, ktoré od jej skončenia ubehli sú ešte pomerne dosť čerstvé, ale skorej preto, že urvala 
rodičom synov, synom otcov a manželkám manželov, čo podnes zreteľne pociťujú. Odišli a  - 
nevrátili sa. 
     Ešte v živej pamäti je kukuričný chlebík, drobiaci sa na nespočítateľné drobky a omrvinky, 
ktorý bol jediným stravným článkom a predsa pre hladné žalúdky jediným požehnaním, 
najmä v čase nemilosrdných rekviračiek, keď mnohokrát v domácnostiach okrem neho nič 
neostalo, lebo všetko vzali, ak len kto šikovne neodložil si svoje živobytie. 
 

 

                                                                                                                                                                                         (pokračovanie nabudúce)    
 



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

       
         Emília                             Bartolomej                         Ondrej                             Magdaléna 
     Kačírová 70 r.                     Tomajko   70 r.               Čarnický 70 r.                    Kálnová 75 r.   

       
             Mária                             Elena                                  Cecília                         Ján       
        Servátková 80 r.             Kosturáková 75 r.              Bednárová  80 r.       Smorada 75 r.       
     

Prišla veľká chvíľa, ktorá Váš prah prekročila.  
Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá.  Čas, ten pútnik 
na ceste, nepostojí na mieste. Triešti sa v nás na črepiny 
rozdeľuje nám šediny. A na druhú misku váh nám prihodí  občas 
zopár slnečných a dobrých dní.  My v tie Vaše spolu s Vami 
dúfame,  všetko najlepšie Vám do nich želáme. Vďačnosť detí, 
radosť z vnúčat, splnené sny, priania, túžby, tajné plány, nech 
vždy správnou cestou vedú Vaše kroky a napokon zdravia, 
šťastia dlhé roky.  Čo sami chcete, kiežby sa Vám splnilo,  

     
Všetko najlepšie ..... 
 

*** Spoločenská kronika***                                 *** Spoločenská kronika*** 
Rozlúčili sme sa:                                

 

  

                          
 
 
 
 
 

 
Zablahoželali sme aj : 

 
   p. Márii Zavackej – 75 r.  
 

„Slzami lesknú sa nám oči, smútok zviera hlas, už tu nie sú medzi nami, 

spomienky však navždy ostanú v nás....“ 

 

Matej BÁRTA                   *23. 2. 1931 – † † † † 17. 6. 2010 
Helena KÁLNOVÁ          *22. 3. 1940 – †††† 20. 6. 2010 
Matilda ŽILKOVÁ          *   2. 4. 1918 – †††† 27. 6. 2010 
Emília FAITHOVÁ         * 25. 3. 1910 – ††††    17. 8. 2010 

 



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

Spišský Korzár ,    16. 11. 2010  
     Každý súťažný ročník v I. triede SOFZ je niečím charakteristický. Po polovici sezóny 2010/2011 
možno konštatovať, že takú vyrovnanú súťaž sme tu už dlho nemali. Na čele tabuľky sa tlačí trojica 
mužstiev a v dolnej časti tabuľky sú len minimálne bodové odstupy. To všetko je prísľubom veľmi 
spletitej a zaujímavej jarnej časti. Aj Keď sa v jeseni vyskytlo niekoľko negatívnych javov, tých 
lepších futbalových momentov bolo však viac. 
...Hnilčík – jedno z najsympatickejších mužstiev v súťaži. Hrajú si svoju hru, ktorá nie vždy 
prináša vytúžený efekt. Čo z toho, že v niektorých zápasoch boli na ich herný prejav veľmi 
dobre ohlasy a recenzie, keď odchádzali z ihriska 
naprázdno... 
 
Mužstvo dospelých – účastník I. triedy OM 

1 TJ SŠM Bystrany  14 7 6 1 34:17 27 

2 Odorín  14 8 3 3 28:11 27 

3 Spartak Bystrany  14 8 3 83 36:20 27 

4 Kluknava  14 7 4 3 27:17 25 

5 Chrasť nad Hornádom  14 6 4 4 26:12 22 

6 Nálepkovo  14 6 3 5 24:21 21 

7 Jamník  14 5 3 6 17:22 18 

8 Mníšek n/Hnilcom  14 4 4 6 22:23 16 

9 Iliašovce  14 5 1 8 18:36 16 

10 Markušovce  14 3 6 5 22:27 15 

11 Domaňovce  14 3 6 5 16:26 15 

12 Hnilčík  14 4 2 8 14:33 14 

13 Olcanava  14 3 4 7 28:29 13 

  14 Spišský Hrušov  14 3 3 8 15:33 12 

  
Najlepším strelcom súťaže v jesennej časti bol Suchý – SŠM Bystrany s 12 strelenými 
gólmi.  Najlepším strelcom z družstva Hnilčík bol  Balanean, ktorý potešil spoluhráčov 6 
gólmi. 
   
***Stretnutie baníckych miest Slovenska***                                   ***Spišská Nová Ves***                          
V poradí 3.stretnutie banských miest a 

 obcí Slovenska hostila metropola Spiša 

 - Spišská Nová Ves v dňoch 27.-

28.8.2010. Hneď na úvod treba povedať, 

že veľkolepo! Množstvo sprievodných 

akcií prilákalo stovky účastníkov 

stretnutia zo všetkých banských regiónov 

Slovenska a s účasťou viacerých 

delegácií zo zahraničia. Stretnutie 

svojou návštevou 27.8.2010 poctil 

prezident Slovenskej republiky, Ivan 

Gašparovič. Galéria umelcov Spiša 

a Spišské osvetové stredisko pripravili 

pri tejto príležitosti výstavu „Tajomná 
krása podzemia vo fotografii Miloša Greisela a Výstavu výtvarných prác s baníckou 

tématikou. V rámci bohatého programu osláv bol dňa28. 8. 2010 pripravený zájazd na 

prehliadku starých banských pamiatok v Hnilčíku. Program tejto prehliadky pripravovalo OZ 

Hnilčík pre prítomnosť pre budúcnosť v spolupráci s vedením obce Hnilčík. 

                            
 

 
V. Fabian, M. Jančura,  M.Čornejová 

 
„V tomto klube sme si stanovili dlhodobý 
cieľ. A až na výsledky, ide nám to 
výborne“ (Ernie  Clay,majiteľ Fulhamu, 1980) 

 

Oh, bože. On zbackhamoval! Anglický 

komentátor Gary Bloom po tom, čo švéd 

Zlatan Ibrahimovič prestrelil bránu 

Holandsta v penaltovom roztrele. 



 

 
                           „Masáž nôh“ 

***Drobná inzercia ***                                                                               ***S úsmevom*** 
 

 
 

 
 
 
 
      
 

 
- izolácie proti 
  vode a  
  vlhkosti 
- strechy a  
  strešné 
  konštrukcie 
- klampiarske  
  práce 
- stavebné  
   práce 
- predaj strešných 
  krytín 
- rekonštrukcie a 
  stavby plochých 
  striech 
- rekonštrukcie a 
  stavby šikmých 
  striech 
 
 
 
 
 

MUREX s.r.o 
Radoslav Čontofalský 

T.č.: 053 44 94 743 

Iliašovská cesta 3134 Mobil:  0905 464 089 

052 01 Spišská Nová Ves   0908 302 921 

  E-mail: murex@murex.sk 

   Majitelia firiem medzi sebou: 
- Počúvaj, ty dávaš výplaty zamestnancom,  
   keď je kríza? 
- Nedávam a ty? 
- Nedávam a chodia do práce i tak? 
- Áno, chodia. 
- Počúvaj nemali by sme od nich  
  vyberať  vstupné?  
Pred fabrikou protestuje dav ľudí: 
- My chceme prácu, my chceme prácu... 
Zrazu z fabriky vyjde šéf, zastaví sa, zamysli 
a ukáže na jedného z protestujúcich. 
- Ty, si naspäť prijatý. Máš prácu. 
- Do pekla, prečo práve ja? 
 
Čo urobíš, ak uvidíš opicu v chladničke?  
Vyberieš predsa zrkadlo.  

Synček sa pýta otecka:  
- Ocko, prečo si si zobral mamičku?  
Otecko sa obráti na mamičku a povie:  
- No vidíš, aj ten malý sa tomu čuduje. 

V škole sa učiteľka pýta žiakov kde pracujú ich 
otcovia.  
- Jožko, kde pracuje tvoj otec?  
- Môj otec je stomatológom v agrárnej spoločnosti.  
- Hovor zrozumiteľnejšie.  
- Opravuje zuby na hrabliach. 

Na dvore sedia dva kohúty a strašne sa nudia. 
Jeden hovorí tomu druhému:  
- Poďme si zakikiríkať!  
Druhý na to:  
- Mne sa nechce, poďme sa radšej pozrieť do 
mäsiarne na holé sliepky.  

TEST PRIATEĽSTVA 
Zavri svojho psa a svoju ženu na hodinu do kufra 
auta. Keď otvoríš kufor, uvidíš kto je šťastný, že ťa 
vidí... 
          zdroj: internet 


