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X. ročník

apríl– jún 2019

Vážení spoluobčania!
Deťom sa začali prázdniny, rodinky sa chystajú na dovolenky oddýchnuť si, relaxovať a nabrať nové sily. Dúfam, že
aj nám sa podarí nájsť si čas na krátky oddych, ale v prvom
rade musíme zabezpečiť chod obce. Touto cestou by som
Vás chcel v krátkosti oboznámiť s pripravovanými akciami.
Po nedodržaní zmluvných podmienok zo strany dodávateľa v prípade opravy budovy MŠ sme boli nútení situáciu
riešiť právnou cestou. Dodávateľ sa nám po dlhšom čase
ozval. Dúfam, že začne spolupracovať a opravu MŠ konečne dokončíme. V krátkej dobe sa začnú stavebné práce zamerané na obnovu hasičskej zbrojnice, pripravuje sa taktiež
i oplotenie cintorína na Roztokách. Tu sa už začali prvotné
práce s vyrezávaním konárov a demontážou starého oplotenia. Veľké poďakovanie zo strany obce patrí pánovi Mariánovi Bednárovi, ktorý nám zakúpil materiál na oplotenie
cintorína.
V zlom technickom stave sú i mosty, na ktoré sa dala urobiť prehliadka mostných objektov na Ráztoky v počte 4 a na

most pri Chmúrovej. Momentálne sa pripravuje projektová
dokumentácia na ich opravu a projekt na osadenie dopravného značenia. Predpokladaná oprava mostov je v mesiaci
august.
Okrem bežných udržiavacích prác, kosenia cintorínov, vodojemov a ostatných plôch nás počas letných prázdnin čaká
vymaľovanie časti priestorov v MŠ, oprava vodojemu Tokárne, záchyt prameňa na Bindte a mnoho ďalšieho.
Podané sú žiadosti o dotáciu na projekty:
– vytvorenie nástupného centra na hornom Hnilčíku (časť
Cechy);
– sklad hasičskej techniky a príslušenstva
– oddychová a spomienková zóna pri MŠ a banskom skanzene.
Na záver Vám chcem v mene svojom a v mene všetkých
zamestnancov obecného úradu popriať pekné prežitie letných dní, dovoleniek a času strávených s rodinou a blízkymi.
Ľubomír Kačír, starosta obce

Je tu letné číslo obecného spravodaja, v ktorom nájdete pokračovanie dielu Hnilčických análov
od Mariána Jančuru, zaujímavosti z archívu, fejtón od pána Jasečka, článok o mlynárstve. V rubrike osobnosti našej obce sa dočítate viac o našom starostovi Ľubomírovi Kačírovi a v bohatej športovej prílohe obohatenej o fotografie sa dozviete o výsledkoch z futbalu, downhillu či basketbalu.
Prajem Vám príjemne zrelaxovanie počas teplých letných dní!
František Murgáč
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Zápisnica z I. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Hnilčík konaného dňa
30. 1. 2019

Zápisnica z II. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Hnilčík konaného dňa
8. 2. 2019

Uznesenie č. 1-30/1-2019

Uznesenie č. 9-8/2-2019

Uznesenie č. 2-30/1-2019

Uznesenie č. 10-8/2-2019

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z I.
zasadnutia OZ konaného 14. 12. 2018.
OZ na základe informácie komisie na overenie splnenia
náležitosti doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra obce Hnilčík berie na vedomie,
že do termínu na doručenie obálok bola doručená 1 obálka.
Kvalifikačné predpoklady splnila 1 uchádzačka a ukladá pozvať uchádzača na zasadnutie obecného zastupiteľstva a vykonať voľbu hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 3-30/1-2019

OZ na základe vyhodnotenia predložených ponúk na
zámer prenájmu obecného majetku – nebytové priestory
schvaľuje prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Obecného úradu v Hnilčíku, č. súp. 38 o výmere 25 m2,
účel využitia: prevádzka potravín a zmiešaného tovaru,
doba prenájmu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 pre záujemcu: Antošová Beáta, Hnilčík č. d. 215 a ukladá vyhotoviť nájomnú
zmluvu.
Uznesenie č. 4-30/1-2019

OZ berie na vedomie poverenie zástupcu starostu obce.
Zástupcom starostu obce bola poverená Lívia Ondrejčíková.
Uznesenie č. 5-30/1-2019

OZ berie na vedomie informáciu o novele zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ukladá:
- každému vlastníkovi (držiteľovi) psa zaslať oznámenie
o povinnosti zabezpečenia trvalého označenia psov,
- umiestniť oznámenie na webstránke obce a úradnej tabuli,
- uzatvoriť zmluvu s karanténnou stanicou alebo útulkom
za účelom zabezpečenia umiestnenia odchytených zvierat.
Uznesenie č. 6-30/1-2019

OZ berie na vedomie, že obec si splnila informačnú povinnosť voči poslancom OZ v Hnilčíku a informovala poslancov OZ ako dotknuté osoby o spracovávaní ich osobných
údajov.
Uznesenie č. 7-30/1-2019

OZ poveruje Ľubomíra Kačíra, starostu obce, na zabezpečenie vykonania výberového konania na výber dodávateľa stavebných prác pre investičnú akciu: „Obnova hasičskej
zbrojnice Hnilčík“.
Uznesenie č. 8-30/1-2019

OZ schvaľuje podanie žiadosti na vyhlásenú výzvu na
skultúrnenie a skrášlenie okolia MŠ a múzea s 10% spoluúčasťou obce.
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OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z I.
zasadnutia OZ konaného 30. 1. 2019.
OZ berie na vedomie správu volebnej komisie o výsledku
voľby hlavného kontrolóra obce a konštatuje, že:
a) voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnila jedna kandidátka – Ing. Božena Gajanová,
b) voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním,
c) z celkového počtu poslancov sa v prvom kole voľby zúčastnilo 5 poslancov,
d) v prvom kole voľby bolo odovzdaných 5 hlasovacích lístkov, z toho bolo 5 platných a 0 neplatných,
e) na základe výsledkov tajného hlasovania bola v prvom
kole voľby za hlavného kontrolóra obce zvolená kandidátka č. 1 – Ing. Božena Gajanová s celkovým počtom
5 platných hlasov na funkčné obdobie od 20. 2. 2019 –
19. 2. 2025.
Ďalej sa určuje deň nástupu do práce 20. 2. 2019
a schvaľuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 11-8/2-2019

OZ prerokovalo predložený návrh VZN č. 1/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci
Hnilčík pre rok 2019 a podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na VZN č. 1/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík
a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík
pre rok 2019.
Uznesenie č. 12-8/2-2019

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre žiadateľa Obecný športový klub Hnilčík vo výške 3.300,– - € na
zabezpečenie činnosti Obecného športového klubu – futbal
počas kalendárneho roka 2019.
Uznesenie č. 13-8/2-2019

OZ poveruje starostu obce Ľubomíra Kačíra, aby splnomocnil p. Mgr. Juraja Berča na právne úkony voči zhotoviteľovi investičnej akcie: „Oprava obecnej budovy“ (múzejné
zariadenie).
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Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019
25.mája 2019 si voliči na Slovensku zvolili štrnástich nových europoslancov, ktorí budú najbližších päť rokov pôsobiť v Európskom parlamente. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa hlasovania zúčastnilo 22,74 % oprávnených voličov. V obci
Hnilčík to bolo dokonca iba 17,75% oprávnených voličov. Ide o historicky najvyššiu účasť v eurovoľbách na Slovensku.
Spomedzi krajín EU28 však Slovensko s volebnou účasťou „obhájilo“ posledné miesto.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Hnilčík podľa okrskov:
Číslo okrsku

Počet zapísaných voličov

Počet odovzdaných hlasov
Počet platných hlasov
Účasť v %

Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu

235

246

484

39

47

39

86

46

16,5%

85

19%

17,75%

Voľby u nás a porovnanie s výsledkom na Slovensku:
Politická strana

Slovensko celkom
[%]

Hnilčík celkom Hnilčík – okr. 1 Hnilčík – okr. 2
[%]
[počet hlasov] [počet hlasov]

Hnilčík spolu
[počet hlasov]

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

12,1%

17,6%

11

4

15

KDH

9,7%

14,1%

2

10

12

1

5

SMER – sociálna demokracia

15,7%

16,5%

7

7

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

20,1%

Kresťanská únia

3,9%

7,1%

1

5

9,6%

5,9%

1

4

Kresťanská demokracia – Život a prosperita
Koalícia Komunistická strana Slovenska
Sloboda a Solidarita

KOREKTÚRA – Andrej Hric

2,1%

menej ako 2%

SME RODINA – Boris Kollár

3,2%

Slovenská národná strana

4,1%

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Ostatné
Spolu

5,3%
6,8%

12,9%
7,1%

5,9%
3,5%
3,5%
2,4%
1,2%
0%

6

5
0
3
1
1
0

39

5

0
3
0
2
1
0

46

14
11
6
6
5
5
3
3
3
2
0

85

Noví poslanci preberú mandát na najbližšom plenárnom zasadnutí, ktoré bude v Štrasburgu od 1. do 4. júla 2019. V EP
budú pôsobiť päť rokov, do roku 2024.
Zvolení poslanci: Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (všetci SMER – sociálna demokracia), Miroslav Radačovský, Milan Uhrík (obaja Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko), Peter Pollák (OĽANO), Ivan Štefanec a Miriam
Lexmann (obaja KDH), Eugen Jurzyca a Lucia Ďuriš Nicholsonová (obaja SAS), Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin
Hojsík a Michal Wiezik (všetci Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU).
František Murgáč

UPOZORNENIE STAROSTU OBCE K DODRŽIAVANIU
PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
(ĎALEJ MI)
MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: futbal, hokejbal, volejbal, tenis a hádzanú. Každý
užívateľ MI (rozumie sa osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI) je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom
MI a bez výnimky ho aj dodržiavať. Prevádzkový poriadok MI je vyvesený pri vstupných bránach na MI. Užívateľ MI je
povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je
plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. Prevádzkový čas MI je každodenne v čase od 9:00 hod do 20:00
hod, pre deti a mládež do 15 rokov len do 18:00 hod. Chráňme si majetok obce a buďme ohľaduplní jeden voči druhému!
Ľubomír Kačír, starosta obce Hnilčík
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Prečo triediť odpad?
Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Škodí životnému prostrediu, zdraviu ľudí, ale aj ekonomike.
Každý z nás denne vyprodukuje veľké množstvo odpadu.
Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Je
to však ohromné množstvo smetí, ktoré sa buď spaľuje (asi
75 %), alebo skladuje na skládkach.
Veľký podiel toho, čo sa tam skladuje, je po určitých úpravách dokonca znova použiteľné.
Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme nemali triediť, a ani
akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne
môžeme konštatovať, že tým pomôžeme nielen životnému
prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe – po stránke
zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej.
V rámci zvýšenia vášho povedomia by som chcel
pripomenúť aj ekonomickú výhodu triedenia odpadu, a teda informovať vás, že za zneškodňovanie
odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie
a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme.
Obec Hnilčík obdržala aj oficiálny email v rámci organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK k triedenému zberu odpadov. Aj Hnilčík prispel v roku 2018 k celkovej úspore
produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg
CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak
by 5480× obišlo zemeguľu. Chcem ale opäť pripomenúť,
že toto množstvo CO2 je oproti okolitým obciam žalostne
málo a máme tu veľké rezervy.
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Vedeli ste, že?
• Na Slovensku vznikne ročne až 1,9 milióna ton komunálneho odpadu – čo je zhruba 350 kg na jedného obyvateľa.
• Z toho až polovica by sa dala ešte zužitkovať – ak by sme
všetci poctivo triedili.
• Separovaním znížime množstvo odpadov uložených na
skládkach až o 31 %.
• Z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče.
• Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky.
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
• 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jedného koberca.
• Z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane 1 m² kuchynských utierok.
• Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle.
• 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu
jednej fleecovej bundy.
František Murgáč

2 / 2019

Poďakovanie

Deň matiek a divadielko v škôlke

Touto cestou sa chcem poďakovať za seba, aj za tých, čo
zaujal obsah knihy „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia!“ Je to dokonalé zvečnenie udalosti, ktoré sa diali za
čias našich otcov, dedov, pradedov a ešte ďalej. Vďaka Tebe
Marián, za uskutočnenie a dané do vedomia to, čo bolo skoro zabudnuté a zapadané prachom. To sa Ti neskutočne podarilo veľmi dobre. Je to krásne napísaná a zobrazená doba
keď tu prekvitalo baníctvo. Koľko tu pracovalo významných
ľudí a koľko tu bolo stavieb patriacich k týmto baniam, čo sú
dnes už len ruiny? Ľudia, čo fárali do zeme, boli tam aj mladí chlapci sotva 14 –15-roční, bola to ťažká práca v prašnom
prostredí, preto sa niektorí dožívali sotva 50 rokov. Môj otec
fáral ako 14-ročný a dožil sa iba 45 rokov. Stávali sa často aj
nešťastia spojené so smrťou. Pamätám sa na mnohé udalosti
ešte dodnes. Ale bola to taká doba a bohužiaľ, stávalo sa aj
to. Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek podieľali na
tomto úžasnom diele zo starých baníckych čias, ktoré ostane
skutočným dedičstvom ozajstného života v tak malej dedinke ako je Hnilčík. Ďakujem aj za seba, že som tam medzi
tými, čo si to zaslúžili omnoho viac ako ja.
Prajem Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a chuti do života, Vy si to zaslúžite!
Pripájam túto banícku báseň. Je smutná, ale dialo sa aj to:

BANÍCKA
Ako živé sochy až na
Majstrovstvá sveta v hokeji

Do bane mladý baník kráča,
po boku dievča čo má rád,
ona ho k šachte vyprevádza,
ružičku mu dáva za kabát.
Vezmi tú ružu, tá je z lásky,
bude ťa chrániť pod zemou.
Miláčika svojho vrúcne bozká,
tíško šepce „milý vráť sa mi“.
No osud nedoprial im lásky,
na nebi zhasla hviezdička,
na jeho kabáte od milej, miláčika,
zvädla mu jeho ružička.
Keď vynášali telo mladé
na rakev kvietky padali
a jeho verní kamaráti,
banícku mu pieseň spievali.

Bol to krásny zážitok dostať sa priamo do dejiska Majstrovstiev sveta v hokeji v Košiciach, či už v Kulturparku vo
fanzóne počas zápasov, v Auparku alebo na oficiálnej tlačovke, prípadne na foto‑reklamných akciách. Spolu s dobrou
partiou takto cestovali z Hnilčíka do Košíc aj František Murgáč, Ján Murgač a Dušan Jančura. Živé sochy prezentovali
„majstrovskú osmičku“, čo znamenalo, že každého účastníka košickej skupiny prezentovala jedna socha. Napríklad
na fotografii troch sôch môžete vidieť Jána ako „Francúza“,
Feriho ako „Dána“ a Dušana ako „Nemca“. Vlastníkom celého projektu je Radovan Michalov, rodák zo Spišskej Novej
Vsi, ktorý preniesol pouličné umenie živých sôch na javiská
po celom svete (projekty Big Names a Mirror Family). Jeden
takýto projekt sa koná aj v našej blízkosti – Festival živých
sôch v SNV.
František Murgáč

Cecília Fabinyová

5

2 / 2019

Downhill
Prvé kolo Slovenského pohára Downhill (SPDH) sa konalo 12. mája 2019 na známej trati v našej obci – na Mraznici.
Tento pretek je súčasťou 5 kôl v rámci celého seriálu SPDH.
1. kolo = 12. 5. 2019 Hnilčík – Mraznica
2. kolo = 2. 6. 2019 Polomka
3. kolo + MSR = 21. 7. 2019 Hriňová – Košútka
4. kolo = 25. 8. 2019 Veľká Rača
5. kolo/Finále = 15. 9. 2019 Lučivná
Víťazi 1. kola v jednotlivých kategóriách:
kategória

víťaz

klub

Masters

Lukáš Plátek

T.N.V. Racing Team

Enduro
Hobby

Juniori

Muži Elite

Oliver Drábik
Kristián Klimáček
Oliver Gombala

Rastislav Baránek

Cube Enduro Team
Bajky.sk C.T.C

CTM Racing Team

Kellys factory team
František Murgáč

Juniorky ŠBK Spišská Nová Ves
vo finálovej skupine o M SR
V Košiciach sa uskutočnil koncom mája finálový turnaj
v basketbale junioriek v podobe play‑off. Tohto turnaja sa
zúčastnilo osem najlepších družstiev junioriek na Slovensku,
medzi nimi aj Spišská Nová Ves v tíme s Vlaďkou Kačírovou z Hnilčíka a Lenkou Matúšovou (dcéra Kamila
Matúša, rodáka z Hnilčíka). Majstrom Slovenska sa stali
juniorky Young Angels Košice. Práve Košičanky vyradili
v semifinále dievčatá zo Spišskej Novej Vsi. Bronzové medaily získali juniorky ŠBK Spišská Nová Ves. Ako poďakovanie obdržali dievčatá aj pozvanie k primátorovi mesta Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutočnilo 24. 6. 2019.
František Murgáč
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20 16

2

2 72 : 16 50

3 OKŠ SP. HRUŠOV

20 11

3

6 45 : 33 36

2 OFK JAKLOVCE

4 FK PORÁČ (SNV „B“)
5 OŠK RUDŇANY „B“
6 FK 56 ILIAŠOVCE

7 OFK MATEJOVCE n/HOR.
8 OŠK Baník HNILČÍK
9 OŠK SLOVINKY

20 15
20

8

20

6

20
20
20
20

10 TJ Slov.Raj SP. TOMÁŠOVCE 20
11 MFK GELNICA „B“

20

8
7
5
6
4
5

2
4
3
8

3

body

prehry

1 Slovan MARKUŠOVCE

mužstvo

skóre

remízy

František Murgáč

Po zbabranej jeseni, kedy futbalisti Hnilčíka figurovali na
nelichotivom poslednom mieste, si v jarnej časti očistili svoje meno. Cieľom pre jarnú časť bolo opäť prilákať diváka,
a teda spraviť z domáceho ihriska nedobytnú pevnosť ako
to bolo kedysi. Plány sa podarilo naplniť. Hnilčík poskočil
v celkovej tabuľke na 8. miesto, dokonca v tabuľke jarnej
časti obsadili štvrtú priečku.
Na domácom ihrisku sa mužstvu darilo hlavne strelecky, čo
sa muselo divákom páčiť. 7 gólov si odniesli Rudňany „B“,
3 góly Sp. Tomášovce, či dokonca 11 gólov do siete Gelnice
„B“ v pamätnom rozlúčkovom zápase sezóny. Tento zápas
bol špecifický hlavne pre Jozefa Soveľa, („nestarnúci Soveľ“
– ako ho pozná futbalové okolie), ktorý oslavoval popri tomto zápase okrúhlu päťdesiatku. Najlepším strelcom Hnilčíka
v predchádzajúcom ročníku bol Michal Šimko s 10 gólmi,
najviac odohraných minút mal Branislav Murgač. V nastolenom trende chce mužstvo pokračovať aj v ďalšej sezóne.
Do klubu sa vracajú posily: Ľudovít Štullér, Peter Mariašovský, Marek Antal a na prestup aj Mikuláš Dzurik, čo sľubuje kvalitu na kopačkách. Nasledujúci ročník 2019/2020
si zmeria sily 10 mužstiev – trojkolovým systémom. Sezóna
začína 4. augusta 2019 zápasom v Rudňanoch.
František Murgáč
výhry

Výsledky:
Hnilčík – Teplička – 0:1
Nálepkovo – Kuková – 7:2
Hnilčík veteráni – Kuková veteráni – 1:3 (na 11 m kopy 3:2)
Zápas o 3. miesto: Hnilčík – Kuková – 5:1
Finále: Nálepkovo – Teplička – 9:1

Futbalisti si vylepšili svoje renomé
v jarnej časti.

zápasy

29. júna 2019 sa konal na ihrisku v Hnilčíku 5. ročník turnaja o pohár starostu obce Hnilčík.
Turnaj sprevádzalo kvalitné obsadenie mužstvami z vyšších líg, krásne slnečné počasie, dobrá nálada a spestrenie
v rámci zápasu veteránov.
Hnilčík svoju prevahu v zápase proti Tepličke nevyužil
a v závere inkasoval gól. V zápase o tretie miesto si tak po
roku zopakoval víťazný zápas s Kukovou (účastník 6.ligy
Ondavského regiónu). Vo finále jednoznačne obhájili putovný pohár futbalisti Nálepkova, ktorí nemali problém s Tepličkou. Exhibičný zápas síce starí páni z Hnilčíka prehrali s
„rovesníkmi“ z Kukovej, ale na pozápasovú náladu to nemalo žiadny vplyv. Chlapi si zaspomínali na staré čase a opäť sa
zišla skvelá partia.
Najlepším strelcom sa stal Peter Fabian z Nálepkova so 6
gólmi a najlepším brankárom Lukáš Jurč z Kukovej.

FUTBAL – OŠK Hnilčík

poradie

Futbal – turnaj o pohár starostu
obce

77 : 9 47

8 52 : 47 28
9 56 : 42 27
6 34 : 34 26

2 11 26 : 54 23
6

9 48 : 56 21

2 12 21 : 63 20
5 11 29 : 65 17
1 14 22 : 63 16
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HNILČÍCKE ANÁLY
Povojnové zmätky
Prvá svetová vojna skončila v roku 1918 porážkou Nemecka a Rakúsko‑Uhorska. Mierová zmluva uzatvorená
vo Versailles vo Francúzsku 28. júna 1919 viedla ku vzniku
nového štátneho útvaru – Česko‑slovenskej republiky. Aj na
Hnilčíku bola zriadená nová samospráva – prvým „československým“ richtárom sa stal Štefan Oravec (úradoval v rokoch 1918 – 1924).
Nastolenie nových hraníc, a tým aj pre jednotlivé národy
spravodlivejšieho systému štátneho sebaurčenia však malo
aj negatívne dôsledky v podobe spretrhania hospodárskych
a obchodných väzieb bývalej monarchie a nastolenia colných bariér na nových hraniciach. Tieto skutočnosti mali
vplyv na banské spoločnosti pôsobiace v Hnilčíku, ktoré sa
museli transformovať na národné (československé) podniky
so sídlom v Československu. Týkalo sa to Rakúskej banskej
a hutnej spoločnosti pôsobiacej v Bindte, ktorá sa v roku
1922 „nostrifikovala“ na Banskú a hutnú spoločnosť, úč.
spol. Praha. Bane v Roztokách a na Grétli ovládla v roku
1924 novozaložená spoločnosť Drevársky a banský podnik,
úč. spol. sídliaca neskôr v Markušovciach.
Bane na Hnilčíku v období tesne po vojne a na začiatku 20. rokov ovplyvnili povojnové politické a hospodárske
zmätky, neskôr aj hospodárska kríza vyvolaná recesiou a odbytovými problémami s finálnym výrobkom – železným pražencom. Tie súviseli aj so vznikom nového štátneho útvaru
a zmenou odberateľov, ktorých časť sa ocitla v zahraničí.
Tesne po vojne banské závody však ešte vyrábali a v Bindte došlo ku výstavbe nových zariadení. Hospodárska kríza prišla v rokoch 1921 – 1922. Kým v roku 1917 bolo
v banskom závode v Bindte 124 povrchových zamestnancov,
189 pracovníkov pod zemou a vyrábalo sa 324 280 q surovej
železnej rudy, v roku 1918 tu pracovalo 141 povrchových
zamestnancov a 208 pod zemou a výroba bola 306 352 q surovej železnej rudy, v roku 1919 bolo zamestnaných ešte 130
povrchových zamestnancov a 227 baníkov pod zemou a výrobu predstavovalo 290 125 q surovej železnej rudy (z toho
vyrobili 128 918 t praženca), v rokoch 1921 – 1922 dobývanie rudy v Bindte postihla hlboká odbytová kríza. Predaj
výroby do Třinca viazol, vyrobená pražená ruda sa hromadila na skládkach. Závod dobýval len malé množstvá rudy,
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adekvátne možnosti predaja praženca. Došlo k prepúšťaniu
robotníkov a k obmedzovaniu pracovnej doby – pracovalo
sa len dva týždne v mesiaci. Napriek tomu v Bindte v roku
1921 podľa správy z bansko policajnej prehliadky z 5. apríla, ktorú vykonal Ľudovít Weiss, štátny banský kapitán, bolo
zamestnaných 312 mužov, 35 žien a 41 detí. V roku 1922
baňa v Bindte stratila štatút závodu a bola včlenená do závodu Banskej a hutnej spoločnosti v Máriahute.
V roku 1924 došlo k transformácii vlastníctva majetku Hornosliezskej účastinárskej spoločnosti na Drevársky
a banský priemysel, úč. spol., ktorá prevzala závod Markušovce (s baňami na Grétli a v Roztokách) a od roku 1927 začala raziť veľkú otvárkovú Novú štôlňu z Hrabkovej doliny.
Pôvodne sa mala raziť pod vrchom Tisovec, kde v roku 1923
aj začali s razením novej štôlne, ale mesto Spišská Nová Ves
presadilo jej zastavenie pre ohrozenie vodných zdrojov.
S povojnovým obdobím sa spája aj niekoľko iných udalostí. Presne pred 100 rokmi 17. apríla 1919 došlo k banskému nešťastiu – prelomeniu skalnej bariéry a k zatopeniu
banských priestorov bane na Ferdinandke počas razenia
prieskumnej štôlne. Zahynul 46-ročný Ján Jasuš z Domkov,
jeho spoločník Brandobur z Vondrišla a Jozef Sopko z Hnilca. V tom istom roku vznikla Revízna bratská pokladnica,
zjednocujúcej nemocenské a penzijné poistenie. Rok 1919
poznamenala aj epidémia španielskej chrípky, ktorej obeťou
boli milióny ľudí na celom svete.
Podľa zápisu v školskej kronike zo začiatku školského roku
bolo dňa 1. septembra 1920 v roztockej škole zapísaných 75
detí vo vekovom rozpätí od 6 do 12 rokov. V školskom roku
1920 – 1921 podľa tohto záznamu deti vyšších vekových ka-
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tegórií 13 – 15 rokov rodičia miesto do školy posielali do
práce v tunajších baniach. Konštatuje sa aj zlá dochádzka
detí do školy, vyvolaná najmä epidémiou osýpok. Preto museli byť vyhlásené mimoriadne prázdniny medzi 20. decembrom 1920 a 3. januárom 1921. Horný Hnilčík - osada mala
v roku 1921 425 obyvateľov.
V roku 1923 prebehli všeobecné voľby, najviac hlasov
v obci získala Slovenská ľudová strana (350), na druhom
mieste skončila Strana kresťansko‑sociálna (154 hlasov).

>>>
HISTORICKÉ OSOBNOSTI
HNILČÍKA
Karol Piovarczy (10. 3. 1849 – 21. 5. 1929),
banský merač, správca a riaditeľ závodu v Bindte, banský odborník
Patril medzi významných banských odborníkov, riadiacich
pracovníkov v posledných desaťročiach 19. a na začiatku
20. storočia. Riaditeľom závodu v Bindte bol od roku 1892,
funkciu prevzal po Pavlovi Rakúsovi z Gelnice. Na začiatku
svojej kariéry bol Piovarczy banským meračom a zanechal
po sebe rozsiahle kartografické dielo, dnes uložené v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici. Po
smrti arcikniežaťa Albrechta a prevzatí jeho banskej spoločnosti arcikniežaťom Fridrichom sa plnomocníkom spišských
baní v roku 1897 stal dočasne Ľudovít Károly, ktorého však
vo funkcii v roku 1898 vystriedal opäť Karol Piovarcsy. Ten
bol splnomocneným zástupcom bane v Bindte až do prevzatia banského majetku Rakúskou banskou a hutnou spoločnosťou Viedeň v roku 1914. Okrem Bindtu spravoval aj
baňu na mangánovú rudu vo Švábovciach.

V roku 1911 na návrh Banského kapitanátu Spišská Nová
Ves bol Karol Piovarczy ako hlavný banský správca závodu v Bindte vyznamenaný titulom banský inšpektor. Jeho
odborné znalosti využívala štátna banská správa pri vypracovaní nezávislých znaleckých posudkov v prípade súdnych
sporov.
Dlhé roky žil v Bindte a pôsobil aj ako riaditeľ ťažiarstiev drobných baní, napríklad bane Bonaventúra (v rokoch
1896-1900) a Unverzagt (údaj z roku 1896). Angažoval sa aj
v obecných záležitostiach ako člen obecnej rady obce Hnilčík.

ZAUJÍMAVOSTI Z ARCHÍVU
Ladislav Krestian v Obecnej kronike uvádza mená padlých
v prvej svetovej vojne registrovaných ako hnilčícki občania.
Boli to Ladislav Krajňák z obce Hnilčík (padol v roku 1915),
František Podolinský z Delavy (1915), Ján Vojtech Grajzinger
z Bindtu (1914), Leopold Olejár z obce Hnilčík (1915), Štefan
Blaško z Domkov (1916), Michal Kačír z obce Hnilčík (1918),
Ján Servátka z obce Hnilčík (1917), Ján Furín z Bindtu (1917),
Ján Blaško z Domkov (1917), Rudolf Hadušovský z obce Hnilčík (1917), Jozef Kolesár z obce Hnilčík (1917), Ján Nohavička
z Delavy (1916), Viktor Bolčák z obce Hnilčík (1914), Ján Leško z obce Hnilčík (1915) a Imrich Pál z Bindtu (1916). Všetci
zomreli na ruskom fronte. K obetiam patril aj Štefan Paciga,
obeť talianskeho frontu (1917), ako aj Ján Gabonaj z obce Hnilčík, ktorý umrel v roku 1919 v Rusku v zajatí. Tento smutný zoznam rozšíril František Hadri‑Drevenický. Okrem uvedených
mien uvádza Karola Borsuka, Karola Hericha, Ľudovíta Maca
a Karola Žilku z obce Hnilčík. Tí, čo prežili, vrátili sa domov
v jeseni roku 1918. Niektorí padli do zajatia v Rusku (Petrík
z Bindtu) a v Taliansku a domov sa mohli vrátiť až neskôr.
Ústredný vojenský archív v Prahe v zozname československých legionárov, ako aj webová stránka Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného umožňujú spresniť údaje o obetiach
prvej svetovej vojny spomedzi našich krajanov. Boli nimi Juraj
Čech (uvádzaný ako Csech Georg), narodený v roku 1891, slúžil v 32. pluku poľných strelcov, zomrel na choleru 3. októbra
1914 v Podolínci vo vojenskej nemocnici, Ján Gabonaj, narodený v roku 1876, slúžil v 9. honvédskom (v slovenskom preklade
zemebraneckom) pluku, zomrel 13. apríla 1919 v zajatí v Katakurgane v Rusku, Karol Hatala, narodený v roku 1888, slúžil
v 9. honvédskom pluku, zomrel 24. decembra 1919 v Kaňsku
v Rusku v zajatí na následky zranení, bol príslušníkom Československých légií, Ján Kačír (tu v podobe Kaczur), narodený
1893 v Dolnom Hnilčíku, padol v boji na východnom fronte,
zomrel 4. júna 1916 v boji u Roztokov v Rusku, Jozef Kulcsar, narodený v roku 1877, slúžil v železničnom pluku č. 21,
zomrel asi 25. novembra 1915, (bol vyhlásený za nezvestného
v boji), Ján Krajňák (Krajinyák), narodený v roku 1892, slúžil
v 67. pešom pluku, padol v Halič 7. marca 1915 pri dedine
Wola Miechowa, Lisko, Ľudevít Leško, narodený v roku 1890,
slúžil v 9. honvédskom pluku č. 9. sídliacom v Košiciach, padol na fronte v Halíči, Jozef Oravec, narodený 29. septembra
1886, slúžil v pešom pluku č. 67, nezvestný v boji od roku 1914,
František (Francz) Podolinský, narodený v roku 1893, slúžil
v 67. pešom pluku sídliacom v Prešove, padol 22. marca 1915
v Mikowe pri Sanoku v Haliči.
V radoch príslušníkov Československých légií v 1. svetovej
vojne bojovali hnilčícki rodáci: Karol Hatala, Ondrej Jurčák
(Jurzák), narodený 6. septembra 1895, Ferdinand Kolesár,
narodený 14. apríla 1889, Michal Kolesár, narodený 31. januára 1888(9?), Michal Servátka, narodený 29. septembra
1889, Ondrej Smorada, narodený 24. apríla 1888 a Ludvík
Sobinovský, narodený 10. augusta 1892.
(Zdroje: Kronika obce Hnilčík (Ladislav Krestián), M. Jančura: Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi, F. Hadri Drevenický: Cesta zabudnutým údolím,
www stránka Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné, Ústredný vojenský archív
v Prahe, zoznam československých legionárov)

Marián Jančura
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MLYNÁRSTVO V ÚDOLÍ
ŽELEZNÉHO POTOKA
Postupom času, rok čo rok, neustálym bádaním a prácou
s historickými materiálmi a prameňmi sa nám vynárajú nové
skutočnosti z histórie, ktoré na istý čas upadli do úplného
zabudnutia. Práve posledné roky zažíva naša obec vzostup
historického poznania a záujmu po dobách minulých storočí, hlavne o baníctve, tunajších železniciach a lanovkách
a mnohom ďalšom, čo sa kedysi v našej obci nachádzalo
a udialo. Je až neuveriteľné, v porovnaní s inými dedinami
Slovenska, ako sa v minulosti využíval potenciál územia našej obce, koľko remesiel tu vzniklo, do akej miery sa rozvinulo baníctvo, že tu vznikali technické skvosty a podobne. Avšak dnes sa zameriame na jedno remeslo, ktoré v 19. storočí
zažilo zlatý vek a vzápätí ku koncu storočia postupne začalo
zanikať, nie však úplne.

ho potoka datujeme do druhej polovice 18. storočia a nie
je vylúčené, že mlynárstvo tu fungovalo aj skôr. Prvotné
využívanie tunajších potokov môžeme spájať s fungovaním
starodávnych hámrov a stúp, kde sa síce nemlelo obilie, ale
ruda, ktorá bola rozbíjaná na menšie kusy za pomoci vodnej
sily. Mlyny ako také vznikli až neskôr. To, že sa toto remeslo
rozmohlo už zanedlho od jeho vzniku, nám napovedá zápisnica z roku 1786, v ktorej sa uvádza už 6 mlynárov. Nakoľko
bola vtedy obec rozdelená na hornú mestskú časť a spodnú
patriacu rodu Máriássy, vynára sa otázka, kde vznikol mlyn
skôr. Podľa istých prameňov to mal byť práve člen rodu Máriássy, kto prišiel s nápadom začať takto podnikať v tunajšej
doline a využiť tak spád Železného potoka. Tento nápad sa
ujal a postupne v dolnej časti obce vzniklo až 12 mlynov.
Paradox je, že v hornej časti (mestskej) existoval len jeden.
Ten je vyznačený už na mape z roku 1783. Preto táto otázka ostáva stále neprebádaná a je možné sa len domnievať,

Výrez z plánu stavby nového mestského mlyna
v hornej časti obce z roku 1844. (Mesarčíkov mlyn)

Zajacov mlyn pri križovatke ciest v Jerohute na
kresbe kronikára Ondreja Fabiána (začiatok 20.
storočia)
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Ak by som sa dnes opýtal staršieho obyvateľa obce Hnilčík,
či vie o tom, že tu kedysi existovali mlyny, určite by odpovedal, že áno, veď predsa Zajacov mlyn v Jerohute. Samozrejme, že tento mlyn rezonuje v pamäti nejedného pamätníka obce, nakoľko zanikol ako posledný v polovici minulého
storočia, avšak to najväčšie prekvapenie by nastalo, keď by
padlo číslo 13. To je počet mlynov, ktoré sa preukázateľne
podarilo do dnešnej doby lokalizovať v doline obce a nie
je vylúčené, že bol počet vyšší. Toto číslo len poukazuje na
fakt, ako veľmi sa toto remeslo osvedčilo a prinášalo zisky.
Samotné počiatky vzniku tohto remesla v doline Železné-

či svitol prvotný nápad naozaj v hlavách vplyvného rodu
z Markušoviec, alebo sa len inšpirovali vznikol mlyna v hornej časti obce (nakoľko v meste Spišská Nová Ves vznikali
mlyny už v 16. storočí).
Každopádne z mlynárstva sa stalo veľmi výnosné remeslo.
Mlynári boli spočiatku poddanými svojho pána, neskôr sa
dokázali osamostatniť a podnikať na vlastnú päsť. Nakoľko
tu bolo mlynov dosť, konkurencia bola veľká. Mlynári začali
chovať aj početné stáda dobytka, to podnietilo vyklčovanie
lesa a svahov nachádzajúcich sa za mlynárskou usadlosťou.
Keďže boli mlynári aj obchodníci, podnikali aj cesty na vozoch do Maďarska, kde obchodovali s tovarom. S mlynárstvom sa spájajú aj viaceré legendy a tragédie…
Nabudúce: Mlynárstvo v údolí Železného potoka – pokračovanie…
Dávid Patera

Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť aj na internetových stránkach obce http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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PRE PAMÄTNÍKOV
Výlety, výlety…
Tak kedysi dávno začínala dnes už skoro zabudnutá pesnička (pre nedávno narodených: hit, singel, klip) speváčky
Evy Kostolányiovej. Oslavy udalostí májových máme za sebou a mládež školopovinná sa už môže tešiť iba na letné
prázdniny. Dni, spestrené koncoročnými písomkami (pardón – testami) spríjemní už len MDD a výlet. A tak sa mi
spomínaná melódia vybavila v mojom biohardweri (pre skôr
narodených v mozgu), keď som si nechtiac vypočul debatu
suseda s jeho vnukom. Dospelák – čakateľ – sa o plánovanej akcii zmienil svojmu žijúcemu predkovi, pravdepodobne
s nádejou, že mu na spomínaný zážitok prispeje nejakou hotovosťou. Plán sa vydaril, lebo sused – dedo ukončil audienciu polohlasným polopríkazom, či skôr úpenlivou prosbou:
„Ale babke nepovedz.!“ „Nepoviem, babka mi povedala to
isté,“ znela odpoveď…
Dialóg stíchol a ja som si zaspomínal na časy, keď som
sám, ako účastník podobného dobrodružstva, mal už týždeň predtým poruchy spánku, tešiac sa na ďaleké neznáme
končiny. Konkrétne to bola Dobšinská ľadová jaskyňa, alternovaná Ružbachmi, Domicou, Štrbským plesom,
prípadne Duklou, až kdesi na ďalekom východe.
Keď nastal „deň D“, bolo potrebné
v prvom rade zviesť tvrdý boj o sedadlo v autobuse. Najpreferovanejšie boli tie vzadu a, samozrejme, pri
okne. Pozičný boj vyriešil šofér autobusu – nechal najprv nastúpiť pedagógov a dievčatá. Nik nenamietal, pretože za volantom sedel chlap, ktorému
sa neodvážil odporovať ani najostrieľanejší nasledovník Komenského, nie
to jeho žiaci.
Len čo sa podarilo uviesť stroj do
pohybu, nasledovala druhá fáza –
kontrola poživatín nabalených na
celodennú púť. V konzumácii nám
zabránil hlas muža za volantom:
„Žiadne hodovanie v autobuse – kto
to má potom upratovať?! Napchávať sa môžete na prvej zastávke.“ Tá na seba nedala dlho čakať – vždy sa po desiatich
minútach našiel niekto, kto sa potreboval vycikať…
Situáciu potom zachraňoval najčastejšie niekto z radov rodičovského dozoru: „Deti, čo keby sme si zaspievali?“ A tak
sa spievalo. Svetaznalý šofér nenamietal. Vedel, že pokiaľ
decko spieva, nemôže zvracať. A vlastne mu to bolo jedno,
pretože kvôli hukotu dieselového motora vozidla značky
Škoda RTO aj tak nič nepočul.
V cieli jazdy nasledovala prehliadka toho, čo navštívená
destinácia ponúkala – mŕtvolky v Betliari, kamenné cencúle v Domici, drkotanie zubami v ľadovej jaskyni alebo pri
Štrbskom plese. Nám, chlapcom najviac vyhovoval Dukla –

mohli sme sa štverať na tie tanky zaparkované pri ceste kdesi
pri Vyšnom Komárniku…
Ďalší bod programu nás odškodnil za prežité útrapy. Voľný pohyb po prísne vymedzenom priestore. Brali sme útokom bufety, stánky so zmrzlinou, sladkosťami a malinovkou.
Hýrenie bolo korunované nákupom nejakej zbytočnosti
za premrštenú cenu – na pamiatku. Na spiatočnej ceste sa
už toľko nespievalo – eufóriu vystriedala nostalgia – zajtra
znovu do školy a učka bude od nás mámiť dvojstránkovú
slohovú úlohu na tému „Môj školský výlet“. Šofér sa snažil
o veľmi opatrnú jazdu. Zo skúsenosti vedel, akú neplechu
dokáže v tráviacom trakte narobiť zmrzlina prekladaná cukrovou vatou, párkami, malinovkou a ďalšími neodolateľnými lákadlami…
Ale dosť bolo spomienok, vráťme sa do reality. Prešiel
nejaký ten týždeň a zase som si vypočul debatu dvoch aktérov z úvodu. „No čo, ako bolo?“, vyzvedal dedo v snahe
vypátrať, ako vnuk investoval zverenú hotovosť.
„Zo začiatku super. V buse bol dobrý signál a dalo sa bez
problému pripojiť na wifi. Prebehol som si najprv nové apky
(pre mojich rovesníkov – mobilné aplikácie), čo som si nedávno stiahol a nejaké nie celkom legal fotky, čo som hekol
ocovi z kompu (počítača, nie pracovného prostriedku prievozníka). Potom som počúval Diddyho, Jay‑Z, Minaja, Majka Spirita (pre moju vekovú kategóriu
– všetko recitátori repu), medzitým
som chvíľu hral. V tej hre, veď vieš, tá
s tými tankami, som sa dostal na štvrtý
level, získal som špicové zbrane a štyri
životy a vtedy sa to pos… potentovalo.
Šli sme pomedzi akési kopce a signál
bol v pr… v háji. Znovu som sa mohol napojiť, až keď sme vystúpili pod
akýmsi starým barákom, ale aj tak to
bolo slabé. Skrátka na porazenie.
Potom sme museli peši šliapať až
k tomu starému hradu, či zámku, či čo
to vlastne bolo. Makačka ako hovado!
Tam už bol signál oukej, ale bolo mi
to paradajku platné – vybila sa mi batéria. Ja, debo, som ju večer zabudol
nabiť. Našťastie som mal nabíjačku so
sebou, a tak kým sa ostatní ponevierali
po chodbách a cimrách, ja som si u takej fér babky, čo dozerala na vécko, za
tie eurá, čo si mi dal, mohol baterku
nabiť. Stihol som ešte nejaké selfíčka… Nie z toho hajz…
vécka, ale s parádnym porsche dole na parkovisku.
Potom už bolo všetko v norme, vracali sme sa inou cestou,
signál sa držal až domov. Veď vieš, aj tebe som poslal esémesku. Aha, aby som nezabodol – Ďoďovi, tomu dementovi
čo sedel vedľa mňa, som prisadol smartfón. Displej je v pr…
v prachu a Ďoďova mater teraz mámi od nás peniaze na
opravu. Ja osobne by som ho mal v paži, som o hlavu vyšší,
ale naše mamky kámošia, tak to asi zacvakáme…
Ale už musím utekať. Potrebujem si ešte vygoogliť čosi
o tom hrade a múzeu. V pondelok musím odovzdať projekt
o návšteve historických pamiatok…“
Rudolf Jasečko
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ZABLAHOŽELALI SME

Materská škôlka približne z roku 1979. Na fotke sú pani
učiteľka Valéria Barnetová a riaditeľka Magdaléna Wolská.
Spoznávate seba, prípadne svojich blízkych na fotografii?
Ďalšia fotografia je zo 70-tych rokov minulého storočia.
Je to fotografia z archívu p. Vierky Semanovej – Hnilčícke
divadlo – ako dôkaz kultúrneho nažívania v obci.

Drobné kvapky maličkostí, zdravia, šťastia, či príležitostí prežiť každý
ďalší deň tak, ako šepká Ti to tichý sen.
Tak ako vkráda sa do dňa svetlo, nech vchádza láska do života, aby
naplnil sa túžby tajný sen, lebo bez neho by smutno bolo len.
Tak spokojne si kráčaj vpred, tak ako to robíš už po mnoho liet, aby keď
opäť ďalší rok sa zavŕši, zistili sme že pokoj máme na duši.

Vladimír Šulgan Anna Wagnerová
70 rokov
80 rokov
Irena Závojnová – 80 rokov

Peter Filip
75 rokov

PRIVÍTALI SME
Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých
ruží, prišlo na svet niečo krásne, po čom človek
túžil. Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia, nech
Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Adrian Babic

Osobnosti našej
obce - Ľubomír Kačír
Ľubomír Kačír, starosta obce Hnilčík, sa narodil 7. 3. 1965. Syn rodičov
Karola a Magdy Kačírovcov prežil
svoje detstvo na Bindte, kde do štyroch
rokoch navštevoval aj starú škôlku. Po základnej škole v Nálepkove začal študovať na SPŠ Baníckej v Spišskej Novej
Vsi. Po škole a povinnej vojenčine nastúpil do ŽB Rudňany,
kde pracoval až do roku 1997. Počas tejto práce okúsil na
vlastnej koži tvrdú a nebezpečnú prácu baníka. Potom začal pracovať ako SZČO a venoval sa podlahárskym prácam
a obchodu. Obecná politika nie je pre nášho starostu úplná
novinka, pretože Ľubomír Kačír bol 28 rokov poslancom
Obecného zastupiteľstva na Hnilčíku a po smrti p. Emila
Jurčáka aj zástupcom bývalého starostu obce. Prioritou v danom funkčnom období je rozvoj obce.
Spolu s manželkou Vladimírou plne podporujú svoje deti
pri ich športových aktivitách. Syn Matej hráva futbal za
Spišskú Novú Ves a dcéra Vladimíra basketbal za juniorky
Spišská Nová Ves. Sám Ľubomír má šport v krvi, dlhé roky
hrával futbal za Hnilčík a zahral si aj za Nálepkovo. Okrem
futbalu má rád aj lyžovanie.
František Murgáč

Súťaž
Aby ste trochu potrápili svoje mozgové bunky aj počas
leta, vymyslel som si pre Vás jednu logickú hádanku spojenú s obrázkom. Odpovede s vaším menom, priezviskom
a adresou môžete posielať na ferimurgi01@gmail.com
alebo na hnilcik.spravodaj@gmail.com alebo sms na číslo
0904950235. V prípade správnej odpovede budete zaradení
do žrebovania o pekné ceny (kniha Hnilčík, vitamínové doplnky či tričko Hnilčík).

Na akom čísle parkovacieho miesta stojí auto?
František Murgáč
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