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           Ministerstvo financií zverejnilo v mesiaci jún 2009 prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na  
rok  2009  pre  jednotlivé  mestá  a obce,  spracovaný  na  základe  aktualizovaného  dopadu  finančnej  a  
hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky.
     Výnos  dane  z príjmov  fyzických  osôb  je  hlavným  príjmom  obce  a v roku  2009  tento  príjem  mal  
predstavovať čiastku 134 811 € (4.061.316,– Sk).  Na základe prognózy výnosu dani ministerstvo financií  
znížilo  tento  príjem  o 16,4  %  na  112 702  €  (3.395.260,–  Sk),  ktorý  predstavuje  zníženie  príjmov  obce  
o 22.109,– € (666.055,–). Je to tvrdý zásah do ekonomiky obce v roku 2009 a prognózy na rok 2010 nie sú tiež  
priaznivé, dokonca podľa posledných informácií má ministerstvo financií aj návrh na zníženie príjmov obci  
na rok 2010 až o 30% t. j. 40.443,– € (1.218.395,– Sk)- Môžeme však predpokladať, že obce nebude mať  
dostatok  financií  na  poskytovanie  služieb  v zimnom  období.  Hrozia  zhasnuté  pouličné  svetlá,  menej  
udržiavané miestne  komunikácie..  V praxi  to  znamená,  že  obec  bude  musieť  upraviť  jednotlivé  kapitoly  
rozpočtu smerom dole. Osobne som presvedčený, že takýto spôsob krízy na úkor obcí nie je  najlepšie riešenie,  
ale iná možnosť práve v tomto období asi nie je. 
     Je mi to strašne ľúto, ale aj naďalej musím pokračovať v negatívnych informáciách. Ďalšia vec, ktorá 
obci naozaj skomplikuje život, je zákon o sociálnych službách, podľa ktorého okrem iného napr. ekonomické  
náklady za občanov umiestnených v domove dôchodcov bude platiť obec čo predstavuje cca 300,– € t.  j.  
9.000,– Sk, kompletný pobyt na jedného dôchodcu na mesiac predstavuje cca 600,– € t. j. 18.000,– Sk. Podľa  
predchádzajúceho zákona domovy dôchodcov financoval samosprávny kraj. Zmenou zákona od 1. 1. 2009  
však obciam finančné prostriedky na túto kompetenciu poskytnuté neboli.
     Na záver chcem podotknúť, že obecné zastupiteľstvo a ja budeme musieť  prispôsobiť rozpočet obce na  
stav, ktorý je už známy pre rok 2009 a po schválení štátneho rozpočtu SR na rok 2010 aj na obecný rozpočet  
na rok 2010.
                                                                                            Vladimír Fabian, starosta obce
***Obecné zastupiteľstvo***                               ***Obecné zastupiteľstvo   ***  

 č. 16

Jeseň

Zas je tu jeseň
plytvá farbami

hrá nám svoju pieseň
suchými listami

Zas je tu jeseň zem pomaly 
chladne

lásku sužuje tieseň kam si 
teraz ľahne

Zas je tu jeseň obloha má 
farbu tmavú

ak nemáš dáždnik dážď ti 
skropí hlavu

Zas je tu jeseň 
noc vyhráva nad dňom skôr 

než padne sneh
vyzlečie sa každý strom

Zas je tu jeseň 
vietor ako kaderník po 

pohľade do zrkadla 
nezaplatil by mu nik

Zas je tu jeseň zemi mrzne 
každý ár 

obliekame svetre a
tešíme sa na jar.

                                     zdroj: internet
                                     foto: p. Miloš Greisel



         
Uznesenia z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

6. 2. 2009
Uznesenie č. 1-6/2-2009
berie na vedomie vyhlásenie výzvy „Program rozvoja vidieka a ukladá zabezpečiť podanie projektov do 31.5.09
Uznesenie č. 2-6/2-2009
berie na vedomie podané projekty v zmysle predchádzajúcich uznesení
Uznesenie č. 3-6/2-2009
schvaľuje výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Hnilčík
Uznesenie č. 4-6/2-2009
berie na vedomie úpravu platov zamestnancov obce, MŠ a op. služby, podľa zákona č. 474/2008 

Uznesenia z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
3. 4. 2009

Uznesenie č.   5-3/4-2009  
berie na vedomie dopady ekonomickej krízy na obecný rozpočet
Uznesenie č.6-3/4-2009
berie na vedomie podanie majetkového priznania starostu obce a riaditeľky MŠ 
Uznesenie č. 7-3/4-2009
ukladá zabezpečiť počet žiakov v MŠ v počte 17 z ekonomických dôvodov
Uznesenie č. 8-3/4-2009
berie na vedomie technické závady v obecných bytovkách a ukladá ich postupne            
odstraňovať
Uznesenie č. 9-3/4/2009
ukladá vykonať preventívne prehliadky v rodinných domoch v obci a predložiť vyhodnotenie prehliadok

Uznesenia z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
29. 5. 2009                                           

Uznesenie č. 10-29/5-2009
berie na vedomie pokračovanie montáže vodomerov v obci
Uznesenie č. 11-29/5-2009
berie na vedomie započatie prác na protipovodňových opatrenia v obci
Uznesenie č. 12-29/5-2009
berie na vedomie schválené projekty a započať s ich realizáciou
Uznesenie č. 13-29/5-2009
berie na vedomie správu nezávislého audítora a schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad
Uznesenie č. 14-29/5-2009
berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2008   
Uznesenie č. 15-29/5-2009
schvaľuje  zmenu rozpočtu  rozpočtových opatrením č. 1 – zapojenie nevyčerpaných dotácií z roku 2008 do 
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
Uznesenie č. 16-29/5-2009
schvaľuje  odpredaj  pozemkov  v rámci  douporiadania  vlastníckych  vzťahov  v okolí  rodinných  domov,  chát 
a chalúp – Bc. Kamil Sendrej č. p. 1631/1 vo výmere 1002 m2, Ing. Valéria Šimková a Oľga Jeleňová č. p. 1279/1 vo 
výmere 491 m2.
Uznesenie č. 17-29/5-2009
berie na vedomie organizáciu zasadnutia baníckych spolkov Slovenska a ukladá zabezpečiť prezentáciu obce 
pre účastníkov 
Uznesenie č. 18-29/5-2009
ukladá  zabezpečiť účinné opatrenia voči lepeniu plagátov v autobusových prístreškoch.

Uznesenia z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
24. 7. 2009                                           

Uznesenie č.19-24/7-2009
berie na vedomie prognózu výnosu dane z príjmov FO zverejnenú MF SR a ukladá v príjmovej a výdavkovej 
časti upraviť rozpočet obce
Uznesenie č. 20-24/7-2009
schvaľuje dodatok k zmluve s VSE na zníženie ceny elektrickej energie o 15%
Uznesenie č. 21-24/7-2009
berie na vedomie poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska a ukladá podkladové vrstvy podľa 
projektu
Uznesenie č. 22-24/7-2009
schvaľuje zmenu rozpočtu obce:

- zapojenie dotácie na ihrisko v príjmovej aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu obce
- povolenie na uplatnenie § 21 c zák. 583/2004 Z. z. v platnom znení – nerovnosť bežného rozpočtu

Uznesenie č. 23-24/2-2009
vyhlasuje   verejnú súťaž na výstavbu multifunkčného ihriska – vrchná stavba a menuje poradnú komisiu na 
vyhodnotenie ponúk.

***  ROKOVACÍ   PORIADOK    OBECNÉHO   ZASTUPITEĽSTVA     V     HNILČÍKU ***   
§ 13



Pozastavenie výkonu uznesenia

1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
       odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do
       10 dní  od jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve.
2. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 1). pozastavený, môže obecné 

zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť alebo zrušiť. 
Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov do jeho schválenia, uznesenia stráca 
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta už nemôže pozastaviť.

ŠTVRTÁ HLAVA
Všeobecne záväzné nariadenia obce

§ 14
1. Na plnenie úloh samosprávy v obci  alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva obec všeobecne  záväzné 

nariadenia (ďalej len VZN)
2. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje ust. § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov.
3. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať v písomnej forme pozmeňovacie návrhy. 

Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
4. Pri prijímaní nariadenia sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch a to v takom poradí, v akom boli 

predložené. Po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu nariadenia ako celku.
5. Hlasuje sa verejne. zdvihnutím ruky, pokiaľ obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce je schválené, ak za jeho prijatie hlasuje 3/5 väčšina prítomných 

poslancov obecného zastupiteľstva.
§ 15

K príprave  a spracovanie  všeobecne  záväzných  nariadení  a ich  schvaľovaniu  sa  primerane  použijú 
ustanovenia § 7 až 10 tohto rokovacieho poriadku.
                                           pokračovanie na budúce - § 17 Dopyty poslancov

***Pripomeňme si ***                                                   ***November – Pamiatka   
zosnulých*** 
Je taká chvíľa.
Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako utajený prameň. A rozlieva sa do dní . . .

November. Preniká nami nostalgia za blízkymi, ktorí odišli 
z tohto pozemského sveta. Každý rok mieria naše kroky na cintoríny ,
ktoré v tomto období rozkvitajú záplavami kvetov a čistým svetlom
tisícok sviečok. Nezáleží na tom, či je to cintorín vojenský, 
historický, verejný alebo symbolický. Všade odpočívajú niekoho 
blízky, priatelia, známi .  
November. Je to čas na spomienky, čas na zamyslenie sa nad životom tých, čo už nie sú medzi nami, 
ale aj na nad životom našim. Je čas na povzdychnutie, čas na nefalšované a úprimné slzy. 
Sviatok  Všetkých  svätých,  ktorý  pripadá na  1.  novembra je  jedným zo  sviatkov  rímsko-katolíckej  
cirkvi. V tento deň si katolícka cirkev pripomína všetkých svätých a to nielen tých, ktorí sú oficiálne  
kanonizovaní, ale tiež aj tých, o ktorých svätosti okrem Boha nikto iný nevie.“ Dôvodom zavedenia  
sviatku bola nemožnosť sláviť každý jednotlivý deň svätcov. Pápež Gregor III a následne Gregor IV.  
ustanovili preto 1. november za sviatok pre západnú cirkev, ako výročný deň posvätenia rímskeho  
Pantheonu na kresťanský kostol dedikovaný všetkým svätým. O deň neskôr, 2. novembra, cirkev slávi  
slávnosť všetkých veriacich zomrelých, ľudovo dušičky. Pamiatka zosnulých sa slávi od 9. storočia, na  
Slovensku  býva  dodnes  zvykom  navštíviť  cintorín  a rodinné  hroby.  Pamiatku  verných  zomrelých 
zaviedol  v roku  998  clunyjsky  opát  Odylo,  ktorý  sa  takto  snažil  čeliť  pretrvávajúcim pohanským  
obradom. V 13. storočí sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi.
Preto aj my spomínajme. Na tých, čo už nie sú medzi nami. Na to pekné, čo v našich srdciach 
zanechali. Na ich prízvuk, črty, prchavý úsmev, lásku, ktorú rozdávali. 

...Ešte chvíľu, do zhasnutia, a potom vbehneme do starých koľají všedných dní, aby sme o rok 
znova prišli a poklonili sa pamiatke zosnulých.

„Život je ohraničený smrťou, ako deň dvadsiatou štvrtou hodinou“ (V. Vančura)
                                                                                                                                         Spracované z internetu

***  Informácia pre občanov ***                                             ** Informácia pre občanov ***  



MIESTNE DANE A POPLATKY

Pri kontrole účtovných dokladov so stavom k 31. 10. 2009 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. 

NÁJOMNÉ ZMLUVY – HROBOVÉ MIESTA
Obec Hnilčík na základe príslušnej legislatívy v oblasti pohrebníctva upozorňuje občanov na 

povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto.
Občanov (pozostalých), ktorí ešte nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu žiadame, aby sa 

dostavili na Obecný úrad v Hnilčíku za účelom podpísania nájomnej zmluvy na príslušné 
hrobové miesto na cintorínoch v obci Hnilčík

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves
o z n a m u j e   o b č a n o m 

že od 1. 7. 2009 sídli v administratívnej budove na 
Štefánikovom námestí č. 5, Spišská Nová Ves

1) 

Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty" .. ) nevyhadzuj do smetných košov, ich likvidáciu 
     vykonaj skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou,
2) svoje osobné doklady nedávaj z ruky mimo svoj dohl'ad, nedávaj ich ako zálohu pri rôznych službách  
     a výpožičkách, poskytni ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovol'uje,
3) na kopírovanie tvojich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať tvoj písomný súhlas, s 
    výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe zákona (banky, poisťovne, súdy ... ),
4) pri používaní internetu si dobre zváž, či poskytneš svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych 
    dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí - Facebooku a ďalších, pri nákupoch ... ), ak nemáš istotu,  
    že ide o zabezpečenú internetovú stránku. Všetko, čo uvedieš na internete, sa môže dostať k širokému 
    okruhu ďalších I'udí, ktorí môžu tvoje osobné údaje zneužívať rôznym spôsobom (na podvody a inú 
    trestnú činnosť),
5)  pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizuj antivírový program,
6)  pri otváraní e-mailovej pošty dávaj pozor na neznámych odosielatel'ov, lebo svojou neopatrnosťou im 
     prípadne umožníš vstup do celej svojej databázy s vel'mi citlivými údajmi,
7) pri telefonických rozhovoroch nikomu neposkytuj svoje osobné údaje, bezpečnosť telefonických liniek nie je 
    dokonalá a môžeš naraziť na podvodníka, ktorý ťa oslovil v mene nejakej organizácie,
8) neuvádzaj svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke,
9) neprezrádzaj osobné údaje, charakteristické informácie o sebe i okolnosti, ktoré by mohli byt' zneužité v tvoj 
     neprospech - cudzím a nedôveryhodným osobám,
10) všetky písomnosti - napríklad kúpno-predajné zmluvy - vždy vel'mi dôkladne prečítaj ešte pred tým, 
      ako svoj súhlas potvrdíš svojim podpisom.

Buď zdravo opatrný, osobné údaje sú vstupnou branou do tvojho súkromia. Ich prípadné zneužitie môže 
mať negatívne následky pre celý tvoj život. Je čas prudkého rozmachu informačných technológií, ktoré 
prinášajú v posledných rokoch okrem úžitku aj znásobené riziká. Svojim obozretným správaním môžeš 
predísť rôznym neželaným dôsledkom ako sú: konanie inej osoby v tvojom mene, ktorá sa môže zmocniť 
tvojho finančného konta, môže vystaviť faktúry, vypožičať si auto, ktoré nevráti, nakupovať a využívať 
platené  služby  na  tvoj  účet  a  uskutočňovať  celý  rad  d'alších  podvodov.  Obhajovanie  vlastnej 
bezúhonnosti  v týchto záležitostiach potom môže byť  pre teba ťažké a časovo náročné, navyše bez 
záruky, že ujmy nemateriálne I materiálne, ti budú plnohodnotne nahradené. Ak máš podozrenie, že boli 
zneužité tvoje osobné údaje, podaj oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR alebo Polícii SR. 
O týchto rizikách informuj aj svojich blízkych.

         

  



***Investičná akcia***                                           ***Výstavba multifunkčného ihriska***
     V týchto dňoch finišujú práce na výstavbe multifunkčného ihriska, na ktoré poskytol Úrad vlády SR 
finančné prostriedky vo výške 1,2 mil. Sk
     Obec z vlastných zdrojov vybudovala spodnú stavbu (odvodnenie, výkopy, betonáž a podkladové 
vrstvy). Svojou prácou sa na viacúčelovom ihrisku podieľali aj miestni nezamestnaní, ktorí pracujú  
v rámci aktivačných prác.

  
Spodná stavba

     Spodná stavba bola ukončená k 15. 9. 2009 a odovzdaná dodávateľovi vrchnej stavby (položenie  
koberca s umelou trávou, osadenie mantinelov a technického vybavenia ihriska).  Ukončenie týchto  
práce je do 20. 10. 2009.
     Obec ešte vykoná terénne úpravy a ihrisko môže slúžiť svojmu účelu. Prevádzkový poriadok sa  
v týchto dňoch dáva dohromady, potrebné je však počítať s tým, že nie všetko bude spočiatku ideálne.

   
Vrchná stavba

 

Výsledkom úspešne zrealizovaného 
projektu je viacúčelové ihrisko s 

rozmermi 18 x 33 s umelým trávnatým 
povrchom, s čiastočným vlastným 
oplotením, umelým osvetlením a 

komplexným vybavením pre futbal, 
tenis a volejbal.

Vybudované  ihrisko  bude  verejne 
prístupné.

Cieľom projektu je:
• podporiť rozvoj športu medzi širokými 

vrstvami obyvateľstva
• podporiť rozvoj a organizáciu 

športových podujatí pre deti a mládež
• poskytnúť ľuďom, ktorí sa snažia 

vyplniť svoj voľný čas športom 
bezpečnú a komfortnú hraciu plochu

• prispieť ku komunikácii medzi 
rôznymi vrstvami a vekovými 
kategóriami obyvateľov obce



***Investičná akcia  ***                                                      ***Protipovodňové opatrenia***
     V júli  2008 postihla našu obec povodeň, ktorej intenzitu a rozsiahlosť si ani najstarší občania 
nepamätajú.  Spôsobila  obrovské  školy  na  majetku  obce,  občanov,  chatárov  a chalupárov 
a právnických osôb.
     Vláda na svojom výjazde v okrese Spišská Nová Ves našj obci pridelila dotáciu na odstránenie 
týchto  škôd  a vybudovanie  protipovodňových  opatrení,  predovšetkým  na  potokoch,  ktoré  sú  vo 
vlastníctve obce.  Jedná sa o potok Ráztoka,  Zimná Dolina a časť potoka Bindt,  ale na niektorých 
miestach aj na Železnom potoku.
     Bol spracovaný projekt na realizáciu týchto opatrení,  prevedené výberové konanie a v letných 
mesiacoch 2009 sa započali práce, ktoré pokračovali až do konca októbra 2009. Iste nie je možné 
z tejto skromnej dotácie zvládnuť všetky úlohy, ale aspoň tie najnutnejšie sa zrealizovali.

 
                           Potok Ráztoka                                                      Potok Ráztoka

 
                        Železný potok                                                                   Zimná dolina
 
***Investičná akcia   ***                                                                    ***Vodomery v obci***
     Od mesiaca marec 2009 pokračovala montáž 
vodomerov na vodovodnom systéme dolný Hnilčík 
firmou Dacel Rudňany. Bolo namontovaných 51 
vodomerov a ešte je potrebné namontovať 33 
vodomerov tak, aby sme celý systém mohli uviesť 
do prevádzky.
     Dodávka a samotná montáž  vodomeru je nákladom
obce, ale ďalšie súvisiace práce a dodávka potrebného
materiálu sú už nákladom odberateľa. Tieto súvisiace 
práce a dodávku materiálu dodávateľská firma 
fakturovala cez obec odberateľom. Samotná výška 
fakturácie sa však viacerým odberateľom nepozdávala
a tak  sa  muselo  pristúpiť  ku  korekciám.   Z týchto  dôvodom  obec  už  nebude  zabezpečovať 
dodávateľskú  firmu na  vykonanie  prác  a dodávku  materiálu  pred  montážou  vodomeru,  ale  každý 
odberateľ si všetko zabezpečí sám na vlastné náklady. V praxi to znamená, že odberateľ musí mať 
pripravenú šachtu o rozmeroch 1 x 1 m alebo 1,2 m, v ktorej bude umiestnené vodovodné potrubie za 
ventilom na odstavenie prívodu vody k nehnuteľnostiam. V šachte musí byť najmenej 50 cm voľného 
priestoru, aby obec mohla namontovať vodomer. Až za miestom pre namontovanie vodomeru môžu 
byť umiestnené ďalšie zariadenia (regulačný ventil ap.).



       

     Uvedené usmernenie platí pre odberateľov Horného Hnilčíka, časti Dolného Hnilčík a časti Roztok. 
Z Vašej strany je potrebné, aby ste vodomerné šachty mali pripravené čo najskôr.
***   Odpadové hospodárstvo  ***       Vyhodnotenie zberu nebezpečného odpadu v     obci***  

***VYHLÁSENIE     zberu    veľkoobjemového    a    nebezpečného    odpadu    v   obci  
***

           Podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.  má obec povinnosť zabezpečiť jedenkrát ročne zber 
veľkoobjemového odpadu a dvakrát ročne zber nebezpečného odpadu. Obec Hnilčík túto povinnosť zabezpečuje 
prostredníctvom firmy Brantner NOVA s. r. o, Spišská Nová Ves. Týmto by sme Vás chceli požiadať o spoluprácu 
pri  uvedenej  činnosti  za  účelom zlepšenia  čistoty  v obci  ,  ako  aj  zníženia  cien  samotného  zvozu  odpadov. 
Pripomeňme si teda, čo patrí do veľkoobjemového odpadu a čo patrí k nebezpečnému odpadu:
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
matrace,  textil,  staré topánky,  dáždniky,  časti  nábytku,  sedačky,  stoly,  stoličky,  koberce,  záhradný  nábytok  , 
sanita (umývadla, WC misy) a podobný odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nedá dať do KUKA nádoby.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, zberajú sa plastové 
    a plechové obaly z olejov, farieb, kyselín 
kovové obaly obsahujúce tuhý pórovitý základný materiál (azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, neónové trubice a pod.
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky (zbierajú sa chladničky a mrazničky)
oleje a tuky (zbierajú sa všetky motorové, prevodové oleje a mazivá , ktoré je potrebné odovzdať v plastových 
   alebo kovových nádobách)
farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice (odovzdávajú sa v plastových alebo kovových obaloch)
batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod. ( nepoškodené)
všetky elektrické zariadenia používané v domácnosti, televízory (nepoškodené), mikrovlnky, počítače, monitory 
    a pod. (prístroje je potrebné odovzdať nepoškodené)
Organizácia zberu: 
 Každá domácnosť v     obci obdržala v     tomto období dva dotazníky s návratkami, v     ktorých bolo potrebné   
vyznačiť,  či máte  záujem o     odvoz veľkoobjemového odpadu prípadne nebezpečného odpadu. Podpísané   
návratky bolo potrebné do 23. 10. 2009 (piatok), vrátiť na obecný úrad a     následne bol  domácnostiam   
oznámený termín zberu nebezpečného a     veľkokapacitného  odpadu. Odpad  zvážali pracovníci obce do   
zberného dvora, kde bol umiestnený veľkoobjemový kontajner a     kontajner na nebezpečný odpad.   

Množstvá  vyzbieraného  veľkokapacitného  odpadu  a nebezpečného  odpadu  budú  uvedené 
v nasledujúcom čísle obecných novín.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým Vám, ktorý ste si osvojili tento druh zberu  odpadu 
a tým prispievate k skrášleniu prírody v našej obci a jej blízkom okolí. 

Motto: 
     „V  prírode  nájdeš  pokoj,  krásu,  lásku,  zdravie,  porozumenie,  harmóniu.  Navštevujme 
a ochraňujme ju!!!!!“

                                            Zdroj: internet

*Voľby do Košického samosprávneho kraja***   Voľby do košického samosprávneho kraja*   

PROTOKOL o nazbieranom nebezpečnom odpade v obci  
dňa 10. 7. 2009
P.  
č. 

Názov odpadu Kód 
odpadu

Množstvo

1. Odpadový olej 0 litrov
2. Batérie a akumulátory 200133 0 kg
3. Žiarivky 200121 4,4 kg
4. Obaly z olejov 150110 14,2 kg
5. Olejové filtre 0 ks
6. Televízory a monitory 201035 602 kg
7. Pneumatiky 160601 31 ks
8. Chladničky a mrazničky 20123 366 kg
9. Elektr.a elektronický„O

“
20136 519 kg

     V sobotu 14. novembra 2009 v čase od 7.00 do 
22.00 hod sa uskutočnia voľby poslancov a predsedu 
Košického samosprávneho kraja. Obec Hnilčík patrí 
do 10 volebného obvodu,  v ktorom budeme voliť  7 
poslancov  z celkového  počtu  57  kandidátov 
a jedného predsedu z celkového počtu 8 kandidátov .



  
     Zoznamy kandidátov na poslancov ako aj na predsedov KSK sú zverejnené na úradných 
tabuliach v obci.
     V roku 2008 sa v našej obci uskutočnila jedna z najväčších investícií v tomto volebnom 
období  –  rekonštrukcia  úplne  rozbitej  cesty  II.  triedy  v celkovej  dĺžke  takmer  sedem 
kilometrov a finančným nákladom 23 mil. Sk 
     Aby sa uvedená investícia mohla vôbec 
uskutočniť využili sme možnosť „potlačenie“ 
realizácie stavby  aj cez poslancov KSK. 
V tomto smere sa najviac angažoval a 
veľmi obci pomohol JUDr. PhD. Michal 
Komara, riaditeľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, ktorý 
sa rozhodol kandidovať za poslanca KSK
aj v ďalšom volebnom období ako nezávislý 
kandidát.
     Chcel by som využiť možnosť osloviť Vás
ako voličov, aby ste využili svoje právo voliť,
aby naša obec mohla pokračovať vo svojom rozvoji.  V tomto smere nám staronoví alebo 
novozvolení poslanci z nášho okresu môžu byť hodne nápomocní.

***Združenie baníckych spolkov a     cehov Slovenska **         ***Rada združenia Hnilčík***  
     Prvé zasadanie Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska v roku 2009 sa 
konalo v dňoch 11. a 12. júna 2009 v baníckej obci Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves.
     Súčasťou programu bolo predstavenie baníckej histórie obce Hnilčík a situácie v lokalite 
Nová  štôlňa  formou  prezentácie,  spoločenské  posedenie,  exkurzia  do  Štôlne  Ľudmila, 
objektu bývalej banskej budovy s klopačkou, neskôr školy a odhalenie tabule na jednej zo 4 
pripravovaných  trás  náučných  chodníkov  v rámci  projektu,  ktorý  má  názov:  „Náučné 
geomentánne chodníky v baníckej obci Hnilčík na Spiši .
     Za organizáciu stretnutia je potrebné poďakovať Baníckemu spolku Spiš, starostovi obce 
Hnilčík,  personálu  Hotela  Garni  –  Mráznica  a ostatným organizátorom,  ktorí  vytvorili  pre 
zasadnutie príjemnú atmosféru.

 
                    Odhalenie tabule                                                   Prezentácia – prestavenie baníckej
zľava: Vladimír  Fabian – starosta obce                                                                     histórie obce Hnilčík
           Ing. Vladimír Klaučo – predseda banského spolku Spiš                           vľavo:  Ing. Marián Jančura Csc.
           Ing. Jaroslav Malchárek, CSc. – predseda Združenia 
                  baníckych spolkov na Slovensku           



***Materská škola Hnilčík       ***                                              ***Materská škola   
Hnilčík***
      Pred koncom školského roku 2008-2009 prihlasovali rodičia svoje deti do MŠ na nový školský rok 2009-
2010. Konečný počet detí, ktoré mali navštevovať materskú školu v novom školskom roku sa ustálil na čísle 17. 
Tento počet detí síce nepokryje všetky výdavky na prevádzku materskej školy, ale potreba zachovania prevádzky 
je dôležitá aj pre ďalší rozvoj obce.
     Na začiatku školského roka nás však čakalo nepríjemné prekvapenie, ktoré spočívalo v tom, že sa zmenili 
pravidlá  pre vyplňovanie  štatistických  výkazov,  ktoré sú  rozhodujúce  pre  výpočet  príjmov na  prevádzku  MŠ 
a niektoré deti rodičia z rôznych dôvodov odhlásili. Zostalo nám 11 detí a to znamená, že prevádzku MŠ pri tomto 
počte detí nie je možné zachovať. Nakoniec sa podarilo zachovať prevádzku s 15 deťmi. V praxi to znamená, že 
náklady obce budú síce vyššie ako sa predpokladalo.
     Spracovali sme štatistický predpoklad počtu detí z Hnilčíka, ktoré by mohli navštevovať MŠ počas ďalších 
troch rokov. A vyzerá to asi takto:
šk. rok n-ročné deti Počet 
2010/2011 3-6 6

2-3 5 ale pri týchto deťoch rodičia poberajú rodičovský príspevok. Zatiaľ 
cca 150,– € (4.500,– Sk), pokiaľ  však prihlásia deti  do materskej 
školy tak ho stratia

SPOLU 11 – k ním môžu pribudnúť deti zo susedných obci
šk. rok n-ročné deti Počet 
2011/2012 3-6 4

2-3 7 platí to isté ako pri predchádzajúcom odseku
SPOLU 11 – k ním môžu pribudnúť deti zo susedných obci
šk. rok n-ročné deti Počet 
2012/2013 3-6 10

2-3 ?
SPOLU 10 – k ním môžu pribudnúť deti zo susedných obci

     Z tejto štatistiky je zrejmé, že zachovanie materskej školy v budúcich rokoch nebude vôbec jednoduché. 
Pokiaľ chceme zachovať celodennú prevádzku v tomto prípade nie je možné šetriť na úkor počtu zamestnancov, 
pretože zákon o materských školách pri celodennej prevádzke to neumožňuje, musíme prijať rýchle opatrenia na 
prevádzkovanie poschodia MŠ, ktoré je doposiaľ nevyužité, ale mohlo by byť určitým zdrojom príjmu, či už formou 
prenájmu alebo na  prevádzkovanie obcou na poskytovanie ubytovacích služieb.

***  Činnosť stavebného úradu***                    ***Dokončenie z     predchádzajúcich čísiel***  
Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku  vykonáva okrem už
 uvedených činností aj: 
c) vedie evidenciu:
1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ),
2. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti 
    stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ). Pri vedení evidencie v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na 
    úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (2)
d) prešetruje petície a sťažnosti:
 1. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej   
     pôsobnosti          
2. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
    petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
e) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
    správnom konaní v znení neskorších predpisov,
f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
(1) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov.
(2) Napríklad zákon SNR č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Z.z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov.
V     období január 2009 až august 2009 Stavebný úrad v     Hnilčíku vydal tieto rozhodnutia:  
Územné rozhodnutie: 1
Stavebné povolenia  : 10 z toho                                                   
                                         1 x rekonštrukcia                                         3 x rekreačné domy
                                         2 x dopravné stavby 
                                         4 x rodinné domy
Zmeny stavieb pred dokončením: 3
Kolaudačné rozhodnutia: 0
Odstránenie stavieb : 1x

                                                         
Novostavba RD                                    Odstránenie stavby

 



***Pamiatky obce Hnilčík***            pokračovanie                 ***Pamiatky obce Hnilčík*** 
Aj v tomto čísle obecného spravodaja by  sme Vás chceli oboznámiť s pamiatkami, ktoré sa nachádzajú na 
území  našej  obce  a mnohí  možno  ani  nevedia,  že  ich  máme.   Materiál  spracoval  p.  Ing.  Marián  Jančura 
a dúfame, že to pre Vás bude aj opäť zaujímavé čítanie.

1. Areál banských štôlní Gezwäng – Jozefka, portál štôlne Alžbeta

 25  metrov.  Ku  každému  vchodu  prislúcha  halda  hlušiny,  vysypaná  v svahu  a plošina  pred  štôlňou, 
v niektorých prípadoch so zbytkami základov starých stavieb (krámov).  Potrebný archeologický prieskum! 
Jedna zo štôlní  má zachovaný, z kameňa vybudovaný portál.  Na vrchole kopca sa nachádzajú povrchové 
dobývky (pingy) a ústie šachty Mezofanti, kde stála drevená veža gápľového stroja na konský pohon. Z logiky 
otvárania ložísk vyplýva určovanie realívneho veku štôlní:  od najmladších nižšie položených po najstaršie 
najvyššie  položené.  oproti  štôlni  Gazwäng  vo  svahu  Trubačovca  je  zachovaný  portál  štôlne  Alžbeta, 
vybudovaný z diabázu.

2. Areál banských štôlní v     časti Roztoky (Ernest, sklad výbušnín)  
    V Roztokách, ako v jednom z najstarších banských revírov na 
    Spiši sa zachovalo veľké množstvo zavalených ústí štôlní. Iba časť z 
    nich má zachovaný portál (napr. Ernest štôlňa). Vyššie nad drevenými 
    obytnými domami v lese sa zachoval dodnes prístupný účelový banský
    objekt – podzemný sklad výbušnín. Aj keď ho vybudovali 
    banské spoločnosti, pravdepodobne až v poslednom desaťročí 19. 
    storočia, jeho vhod musí byť starší. Svedčí o tom unikátny spôsob 
    vystužovania stien prístupovej chodby v blízkosti povrchu pomocou
    kusových kameňov kladených nasucho pri stenách banskej chodby a 
    ukončených lomeným oblúkom

*** Zo života našich občanov***            –                           *** Zo života našich občanov**  *  

Aj keď sa už dovolenkové obdobie dávno                        
skončilo, pripomeňme si ho aspoň              
básničkou našej obyvateľky p. Cecílie 
Fabínyovej.

Portál štôlne Alžbeta
Unikátny areál  nad sebou založených  banských  štôlní  starého  banského 
centra Gezwäng, v ktorom kedysi stála huta na spracovanie medených rúd 
(Gezwänghutte – A. Munnnich, 1896.) Areál pozostáva z najspodnejšej (a 
najmladšej) štôlne Gezwäng, vyrazenej v 20. storočí a prepojenej s oveľa 
starším vertikálnym dielom – Starou Gezwäng šachtou. Tá bola pôvodne 
spojená  s povrchom  Starou  Gezwäng  štôlňou,  dnes  s bezpečnostných 
dôvodov izolovanou zamurovaním prístupu v podzemí a zavalením vchodu 
na  povrchu.  Gezwäng  štôlňa  sprístupňuje  prienik  so  Starou  Gezwäng 
šachtou  so  zachovalým  unikátnym priestorom,  kde  bol  osadený banský 
gápeľ poháňaný konskou silou. Priestor obsahuje staré stavby z nasucho 
kladeného  kameňa  (konské  stajne)  a prehnité  zbytky  drevených 
konštrukcií. Je potrebný archeologický prieskum. Vyššie vo svahu Hliniska 
je nad sebou umiestnených niekoľko ústí banských štôlní (Spodná Jozef, 
Jozef 1, Jozef 2, Jozef 3) zväčša zavalených, so vzájomným prevýšením 
cca 25 metrov.

  
 Štôlňa Ľudmila - bývalý sklad výbušnín

Slovenská dovolenka

Každý kto pracuje                   Penzistom je češko,
túži po dovolenke,                   net še čo čudovac
šporí calý roček                       tote še môžu zadarmo
a prazno v peňaženke.            lem na slunku opalovac.

Na môj pravdu lepši               Ked to Euro už máme
tým čo nepracujú,                   a sme v Europe a tá je velika
vždy sú na dovolenke             šednime do autobusu a 
a ešči še ščežujú                     podzme aspoň za hranice
                                       Hnilčíka  

                          Najlepša by bula
                         pre nás taká dovolenka,
                        že by nám nič nechybovalo 
                       a polna peňaženka

    Cecília Fabínyová, Hnilčík

Súťaž o najkrajší list

                                            
Súťaže  sa  mohli  zúčastniť  mladiství  vo  veku  do  15 
rokov.  List,  ktorý  sa  umiestnil  na  1  mieste  bol 
preložený do anglického jazyka a predložený Svetovej 
poštovej únii.  Takto sa zapojil  do celosvetového kola 
súťaže. Jeho autorku Slovenská pošta odmenila peknou 
cenou. 
Víťazstvo  v súťaži  o najkrajší  list  za  rok  2009  patrí 
jedenásťročnej Dominike Novottovej z Hnilčíka.
                                          zdroj: Poštové zvesti 6/2009

38. ročník súťaže o najkrajší 
list sa zameral na pracovné 
podmienky. Témou tohto 
ročníka boli totiž listy, ktoré 
mali mladí ľudia písať nejakej 
osobe s vysvetlením, ako 
môžu vhodné pracovné 
podmienky zlepšiť život. 
Vyhlasovateľom súťaže bola už 
tradične Svetová poštová únia. 
Najkrajší list vyberala komisia 
zložená z Ministerstva 
dopravy, pôšt 
a telekomunikácii SR 
a Slovenskej pošty.



***František Hadri Drevenický ***                                                   ***13. pokračovanie***
Svojpomocné akcie
      Mimo riadneho a všeobecného behu života, ktorý skoro rovnomerne dotýka sa každého občana, stretávame 
sa aj s ustanovizňami, ktoré sa dotýkajú väčších či menších skupín a tvoria ich osobitný záujem, poskytujúc im 
určité subjektívne výhody a výsady.
      Sú to:
1./   opatrovníctvo nad sirotami a nemanželskými deťmi                                 
2./   Katolícka jednota – pohrebný spolok
3./   Pohrebný spolok betliarsky, odbočka na Bindte
Zástupca sirôt a     nemanželských detí  
     Za richtárovania Jozefa Pacigu v roku 1931 zástupcovia obce Hnilčík vyvolili si „sirotského otca“ zástupcu 
sirôt a nemanželských detí, ktorého povinnosťou má byť hájiť záujmy sirôt a nemanželských detí pred úradmi, 
viesť ich evidenciu a poprípade ochraňovať ich pred útokmi a krivdami na nich páchanými.
     Touto úlohou bol poverený Andrej  Z a j a c, ktorý ju plní až po dnešok.
Katolícka jednota – pohrebný spolok   odb.182
     Povedľa „sirotského otca“ nachádza sa v obci ešte aj iná dobročinná inštitúcia. Je to Katolícka jednota, 
pohrebné podporné združenie, ktoré podáva človekovi pomocnú ruku vo chvíľach najťažších. Vo chvíľach, kedy 
človeka najskorej každý opúšťa.
     Katolícka jednota, pohrebné podporné združenie č. 182 bolo založené z iniciatívy Štefana Faitha, Ladislava 
Faitha, Vinca Nováka a ešte niekoľkých iných. Založilo sa na osade Hnilčík, časom však, keď väčšina čiastky 
výboru pochádzala z obci Hnilčík, celkom automaticky prešlo do obce, kde sa aj teraz nachádza.
     Počiatky tohto pohrebného združenia boli veľmi nepatrné, ba priamo skromné. No časom sa rozrástlo a dnes 
má 91 členov. Vedie ho Albert Faith ako predseda a financie spravuje Jozef Gajan.
     Založené bolo roku 1936.
Pohrebný spolok na Bindte
    Keď predo dverami ľudského života nachádzala sa druhá etapa nezamestnanosti, aby si mohli baníci aspoň 
nejakým spôsobom v tých  najťažších chvíľach uľaviť, zakladajú Pohrebný spolok na Bindte, ktorý je odbočkou 
pohrebného spolku s ústredím v Betliari.
     Tento pohrebný spolok založil  sa z iniciatívy Karola Böhmera  dňa 1.  januára 1933. Skromné počiatky 
preveslovali do sľubných rozbehov, členstva pribúdalo, i hoci počiatočná úmrtná podpora nebola príliš vysoká , 
vcelku však primeraná. Členstva rokmi pribúdalo a dnes ich má bindtská pobočka 87.
     Terajším  predsedom  odbočky  betliarskeho  pohrebného  spolku  je  Ján  Petrek  a pokladníkom  Ladislav 
Smorada.
     Bindtský pohrebný spolok zadovážil si v dosť krátkom čase pekný čierny prápor, ktorý posvätil miestny 
duchovný, správca fary Andrej Jablonský. Pohrebný prápor bol umiestnený v kostolíku v obci Hnilčík a verne 
slúžil  svojmu  cieľu  až  do  príchodu  frontu.  Pri  frontových  akciách  roku  1945  bol  z kostolíka  odcudzený 
a potrhaný.
Odtlačky úradných pečiatok pohrebných spolkov:
Pohrebný spolok Katolícka jednota Pohrebný spolok betliarsky
odb.č. 182 v obci Hnilčík:      na Bindte:

     
Obchodný život
     Je zrejmé, že celý obchodný život predpokladá širokú sieť ciest a dobrého spoja zo svetom.
     Nemožno povedať, že by obec Hnilčík nebola mala obchodné spojenie i hoci priam len s najbližším okolím 
až  do  doby rozvoja  mlynárskeho  priemyslu,  predsa  však priznať  treba,  že bola  akýmsi  zastrčeným  kútom, 
o ktorý sa prejavoval nepatrný záujem.
     K vypestovaniu čulého obchodného spojenia bolo potrebné vybudovať sieť ciest, k čomu sama obec pričiniť 
sa nemohla, lebo finančne by nebola postačila. K nepatrného obchodnému podnikaniu postačili i lesné, neskoršie 
len vicinálne cesty. Keď však baníctvo časom vykazovalo istý vzostup, bolo treba pomýšľať na stavbu riadnej 
hradskej cesty. Počiatočné baníctvo bolo základom na Hnilčíku rozvetveného povozníctva, nakoľko odvážanie 
rudy, cez šesť dni vydolovanej si to samo už žiadalo.
     V minulom storočí veľký rozvoj mlynárstva trocha rozvetvil obchodnú sieť majiteľov mlynov na Hnilčíku. 
Konečne i hlbšie a dokonalejšie prevádzanie dolovania dalo podnet, že v minulom storočí vybuduje sa 
úzkokoľajka z Roztok do Markušoviec /r.1875/ a tak isto z Bindtu do Markušoviec. Týmto dvoma smermi začal 
živšie prúdiť nielen spoločenský styk, beztak zastrčeného obyvateľstva,  ale najmä styk obchodný / zvážanie 
dreva, rudy, živobytných článkov tunajšieho obyvateľstva a pod./ Dnes z týchto dvoch úzkokoľajok ostali iba 
zbytky, Roztocká úzkokoľajka funguje iba na jednom úseku, a to: Šafárka – Markušovce, odvážajúc, ako sa zdá, 
posledné vydobytky rúk baníkov, rudu, kým časom i tento úsek nezakape.
     Vystavením hradskej cesty,    to hradskej Spišská Nová Ves – Rožňava, obchodný život viacej sa sústredil na 
moderné obchodné spoje: autá, traktory, ktoré ďaleko skorej sú uspôsobené opraviť obchodné články, než bolo 
zadávna povozníctvo.



Lesné plody a     ovocie  
     Mimo  odvážania  rudy  tunajšie  obyvateľstvo  nadväzovalo  obchodný  styk  so  susediacimi  obyvateľmi 
odpredávaním domácich výrobkov: maslo, tvaroh, ako aj zberom lesného ovocia, na ktoré sú tunajšie vrchy , 
rúbaniská  a podlesia  naozaj  bohaté.  A tak  obyvateľstvo  našlo  tiež  akýsi  výpomocný  druh  obživy  povedľa 
zárobku svojich otcov, bratov a synov baníkov.
Obchody
     Do rozvoja obchodného života patrí tiež aj sieť obchodov a miestností odpredaja rozličných živobytných 
článkov. Najstarším obchodom obce Hnilčík bol obchod či, lepšie povedané, krámik Michala Mesarčíka, ktorý 
koncom minulého storočia bol naozaj požehnaním tu žijúcich a od sveta celkom odrezaných ľudí. Ľudia tu si 
mohli kúpiť aspoň tie k ruke najpotrebnejšie veci.
     Počiatkom tohto storočia zariadil  si  obchod Jozef Zajac,  ktorý až dodnes jestvuje.  I tento nebol takých 
rozmerov a tak času úmerne zariadený, ako je dnešný obchod Andreja Zajaca, ktorý na nákladoch obchodného 
ducha svojho otca vyšvihol sa na šikovného obchodníka.
Budúcnosť č. 119.
     Vo vedení obchodu nastáva zmena až 27. septembra 1949, keď štát v snahe združstevnenia súkromných 
obchodov začlenil  i obchod Andreja Zajaca.  Sponad obchodu v tento deň spadla firemná tabuľa,  označujúca 
meno  súkromného  majiteľa  a podľa  nového  združstevňujúceho  poriadku  objavila  sa  nová  firemná  tabuľa 
družstva B u d ú c n o s ť   č. 119.
     Vo výkladnej skrini bývalého súkromného obchodu Andreja Zajaca zjavil sa veľký plagát oranžovej farby, 
zvolávajúci  všetkých  občanov do jedného šíku spoločnej  družstevnej  práci  s heslom: Náš cieľ  – spokojnosť 
spotrebiteľa  - spokojnosť v rodine. / zmenšený plagát v podobe letáka priložený v Prílohe/

     

   

Potravné družstvo 1941
     Roku 1941 – 12. mája – začal fungovať druhý obchod v obci - potravné družstvo . Podnet k jeho založeniu 
dal miestny duchovný Jozef Sárený s učiteľom v tejže obci Jánom Frličkom. K ich návrhu pripojili sa niektorí 
občania, medzi ktorými prvé miesto obsadili: Albert Faith, Štefan Faith, Ľudovít Fabiny /Bindt/ a Andrej Pavlík.
     Potravné družstvo vzniklo z akcií tunajších baníckych rodín. Účastníci museli sa sami uskromniť, len aby si 
založili  Družstvo,  ktoré  by  si  razilo  cestu,  vychádzajúc  zo  spoločného  úsilia  a spoločného  podnikania 
záujemcov.  Dnes  už  pekne  prekvitá,  čo  dosvedčuje  i tá  okolnosť,  že  v roku  1948  pracovalo  s obratom 
1.700.000,- Kčs.
     Keď už myšlienka Družstva bola hotová a mala sa zrealizovať, nebolo miesta, kde by sa dostalo pod strechu. 
A tak sa muselo utiahnuť do „Turbíny“ kde vyčkáva deň svojho slávnostného presťahovania sa do novej budovy, 
ktorý sa má začať stavať v krátkej dobe. Miesto pre novú budovu je už určené, zakúpené, ba aj tehly k stavbe 
potrebné zadovážili sa kúpou zo zborenej strojárne roztockého závodu.
     Od roku 1941 spomínané Družstvo viedli títo vedúci:

M a c k o Ľudovít
R e v á k Jozef
I h r i n g Jozef    (1945- 1954)



                                                                                                                                                                                         (pokračovanie nabudúce) 

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

             Fabínyová  Marta 70 r.                 Korba Jozef 80 r.                             Gerda Jozef 75 r.                  Lešková Mária 80 r. 

                   Závojnová Irena 70 r.             Gustáv Klein 80 r.                  Wágnerová  Anna 70 r.             Mesarčíková Anna  80 r. 

                  

       ZPOZ v Hnilčíku privítal: 

                                 
                                                         Anna Badziková                   Nina Murgáčová                    Šimon Majerčák                Maxim Novotta

         
 Veľa lásky a porozumenia
              

Zablahoželali sme aj p.  
Jozefovi Fabínymu 
z Bindtu , ktorý oslávil 70.  
narodeniny , p. Anne 
Královej, ktorá oslávila 70.  
narodeniny 

     

Rozlúčili sme sa
Ivan Kačír                             1. 11. 1948 – † 27. 2. 2009
Paulína Kupčáková            12.  9. 1928   – †  6. 3. 2009    
Justína Nováková                22. 11. 1922 – †  3. 6. 2009
Magdaléna Ondrejčíková   14. 6. 1936 – †  28. 8. 2009
Margita Sedláková               5. 8. 1941 -  †  21. 9. 2009
Emília Palušáková             5. 1. 1926  -  † 9. 10. 2009           
Mária Čabová                    9. 4. 1920 – †  12.10.2009

Z rannej rosy spektra farieb,  
z vône krehkých ruží, prišlo 
na svet niečo krásne, po čo 
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 šťastný v svete 
krásnom mnohé dlhé roky. 

Dávid
Murgáč

     
Zuzana

Mihaliková

...Zo srdca vám obom prajem nech je dnešok zároveň dňom, 
ktorý vám otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Do sveta, v 
ktorom slovko "Ja" nahradí nesebecké "My" a tlkot oboch 
vašich sŕdc sa spojí v jeden večný. Prajem vám nech vaše 
manželstvo vás naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, 
ktoré  nič  na  svete  nepretrhne  a  nech  je  prameňom  sily, 
ktorý vám vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života...

Každý  život  sa  raz  skončí  a niet  ho.  Ale  
prežité ostáva. Na to ani smrť nemá právo.  
Sviece nášho života svoj súboj s vetrom času 
nakoniec  vždy  prehrajú,  ale  svetlo,  ktoré  
naše  životy  môžu  vyžarovať,  ostane  
v ľuďoch, čo nás poznali. Záleží od toho, či  
viac svetla zažíname, alebo zhasíname. 
       A oni  mali dar  žažínať.

Mária Herichová, 75 r. 

Nech  vám  stále  slnko  svieti  v  
oknách  vášho  domova, aj  keď 
mráčik  zastrie  ho, zažiari  vám 
odznova. Všetko dobré k Vášmu 
sviatku, prijmite  naše  želanie, 
nech  Vám  šťastie,  zdravie,  
láska, nablízku  vždy  zostane!
Akým prianím veršík skončíme?
Azda  sa  nás  spýtate?
Nech sa v  živote  tak  vám darí, 
ako o ňom snívate!

  

    



***Šport***                                                         *** Hnilčík – predsa hrá v     I. triede OM!***   

  
 

     Do súťaží  riadených Spišským oblastným futbalovým 
zväzom v súťažnom ročníku 2009 – 2010 TJ Baník Hnilčík 
prihlásila dve mužstvá a to  družstvo dospelých do I. triedy 
Okresného majstrovstva a družstvo žiakov do II. triedy OM.
      Počas letnej prestávky Telovýchovná jednota vykonala 
úpravy trávnika na futbalovom ihrisku tým, že sa vysadilo 
200  kg  trávy  a použilo  sa  250  kg  umelého  hnojiva. 
Pravidelným hnojením sa dosiahne kvalitnejší povrch hracej 
plochy ihriska.

I. trieda OM - dospelí
Počas letnej prestávky sa novým trénerom stal Pavol 
Murgáč, ktorý vystriedal Maroša Vargu z Nálepkova. 
Touto cestou chceme Marošovi Vargovi poďakovať za 
kvalitnú prácu, ktorú odviedol ako tréner aj ako hráč. 
Káder  zostal  stabilizovaný,  prišiel  Maroš  Vido 
z Vyšnej  Slanej  a odišiel  Fr.  Džerenga  –  ukončenie 
aktívnej činnosti.
    V nedeľu  25.  10.  2009  pokračovala  najvyššia 
oblastná  futbalová  súťaž  dvanástym kolom zápasom 
Hnilčík – Markušovce (5:1)
Od  začiatku  stretnutia  boli  domáci  lepším  mužstvom. 
Hosťom  chýbali  viacerí  hráči  základnej  zostavy.  Gólostroj  
odštartoval  v 10. min. Varga,  ale kanonier Dunka dokázal 
vyrovnať.  Na  polčasových  2:1  upravil  Štrauch.  Po  zmene 
strán nestarnúci Soveľ zvýšil na 3:1 a po ňom skóroval opäť  
Varga.  Zaslúžené  víťazstvo  pečatil  opäť  Soveľ.  Pred  80 
divákmi rozhodoval Jančár. (Spišský korzár) 
Po dvanástich kolách je mužstvo Hnilčík na peknom 2 
mieste so ziskom 23 bodov , keď sedemkrát zvíťazili, 
dvakrát remizovali a trikrát prehrali z toho 1x doma 
a dvakrát vonku.

II. trieda OM žiaci

Kuriózne, vtipné a trefné výroky 
roku 2006 – futbal
Juhokórejci behajú od prvej minúty 
ako diabli. A keďže vyzerajú všetci 
rovnako, cez prestávku môžu 
vymeniť celú jedenástku bez toho, 
aby si to niekto všimol."
(španielsky reprezentačný tréner 
Luis Aragones o možnom 
osemfinálovom súperovi na MS 



                                         

        

                                             
Touto cestou by sme sa zároveň chceli poďakovať p. Daliborovi Šulganovi,  

ktorý mužstvu žiakov zasponzoroval kompletnú sadu dresov, trenírok a štucní.  
Ďakujeme!

 

 ***Z činnosti obecnej knižnice***                          ***Predstavujeme nové knižné tituly***
     
       

      

Vážení čitatelia
     Vzhľadom na to, že tu máme rok 2009 , prosíme 
Vás,  aby ste čo v najkratšom čase uhradili  členský 
príspevok pre rok 2009 vo výške 0,33 €/člen/rok. Za  
rok  2009  zatiaľ  nezaplatilo  15  čitateľov.  Zároveň 
vyzývame tých, ktorí pozabudli na povinnosť zaplatiť  
za rok 2008 (6 čitateľov), aby tak urobili čo najskôr,  
pretože  na  odporúčanie  metodičky  z okresnej  
knižnice,  kto  nemá  zaplatené  členské  rok  pozadu,  
prestáva byť členom našej obecnej knižnice. Myslíme  
si,  že  v porovnaní  s cenami  kníh,  ktoré  sú  veľmi  
drahé, členské pre čitateľa na rok vo výške 0,33 € 
nie  je  až  také  vysoké,  aby  si  ho  nemohol  zaplatiť  
každý, kto využíva tieto služby. Aj keď rozpočet na  
nákup kníh je nízky, snažíme sa, aby vždy pribudli do  
knižničného fondu nové tituly ako pre deti, tak i pre 
dospelých ale aj tituly z ostatnej literatúry.

V mesiacoch január až október sme knižný fond v našej 
obecnej knižnici obohatili o tieto knižné tituly:

  

  

      

       
 

                                           

     V novom súťažnom 
ročníku  účinkuje  aj 
mužstvo  žiakov. 
Trénerom  sa  stal  Jozef 
Botcher  a František 
Fabian ml. 
     Družstvo  žiakov  z 
desiatich  zápasov  1x 
vyhrali,  1x  remizovali 
a 8x prehrali. Celkovo sú 
v tabuľke na 11. mieste.



                                                                                                          

***Drobná inzercia***                                                                         ***Drobná inzercia***

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

 

                                                                     
           

                                        spracované z internetu

                   ZRNKÁ MÚDROSTI
- Keď som si prečítal, že láska je otázkou
  chémie, pochopil som, prečo manželka som  
  mnou zaobchádza ako s toxickým odpadom

- Môžem ti niečo ponúknuť, pretože si nikdy  
  nestretol človeka ako som ja a nikdy takého 
  nestretneš, pretože ja som vyšiel v jedinom  
  exemplári.

- Manžel vstal od stola a zamieril do kúpeľne. 
  V tom momente spadli na miesto kde sedel ťažké 
  nástenné hodiny. Manželka sucho podotkla: „Tie 
  hodiny stále meškajú.

- O mnohých sa myslelo, že sú statoční, lebo sa 
   báli utiecť.

- Múdrosť musíš hľadať, hlúposť príde sama. 

...a na záver: Pre 
milovníkov 

romantiky dva 
tituly od p. Jany 

Pronskej
 z Nálepkova

...Knihy nie sú 
vyrábané ako 

nábytok, napriek 
tomu neexistuje 

nič, čo by zariadilo 
dom krajšie...

Henry Ward Beecher

Panika pri povodni na Slovensku

- Čo si pozerala včera?
-  Západ slnka.
- A na ktorom programe?
- Janko, máš rád matematiku?
- Áno.
- A kedy najviac?
- V utorok.
- A prečo práve v utorok?
- Lebo vtedy ju nemáme.
Ako sa povie svokra po 
poľsky?
Baba prebytočna  !  
To je ale riadne škaredá 
nevesta! No dovoľte, to je moja 
dcéra!
Prepáčte, nevedel som, že ste jej 
otec. No dovoľte, ja som jej 
matka!

Hodina  zemepisu  v  maďarskej 
škole.
"Laszló, pozri na glóbus a povedz 
mi,  čo  to  je  os?"
"Os..., to je taký veľký, páskovaný 
much!"
Policajná  hliadka  zastaví  na 
ulici auto a vidí, že za volantom 
sedí  pes.
-"Ako môžete nechať psa riadiť 
auto?",  pýta  sa  policajt 
spolujazdca.
-"Mňa sa nepýtajte,  ja som  iba 
stopár!"
Vojak, žena a kňaz sedia vo vlaku 
a lúštia takú istú krížovku. Žena sa 
pýta: - časť tela na 4, začína na P 
a končí na A. Vojak hovorí: - päta 
a kňaz na to: Nemá niekto gumu?Súkromný  podnikateľ  p.  Danihel 

ponúka  naším  spoluobčanom 
pitvané  morky  o váhe  10-15  kg. 
Cena  za  1  kg  je  4,–  €  s dovozom. 
Informácie,   prípadné  objednávky 
na  tel.  č.  0903  020 514.  Dovoz  sa 
uskutoční začiatkom decembra 2009.



  

                                                                                                             Panika pri povodni na Slovensku

            Športom k trvalej invalidite!!!
                                                             Zdroj: internet

ŠTYRI STUPNE ODVAHY ŽENATÉHO MUŽA
Odvaha 1. stupňa
Ráno  o tretej  prídeš  domov  ožratý.  Manželka  čaká  pri 
dverách s metlou a ty sa jej opýtaš:  Zametáš  alebo niekam 
letíš?
Odvaha 2. stupňa
Ráno o tretej prídeš domov ožratý.  Manželka leží v posteli 
a nespí. zoberieš si stoličku a sadneš si k nej. Na je otázku čo 
to má znamenať, odpovieš. Chcem sedieť v prvom rade, až 
ten cirkus začne.
Odvaha 3. stupňa
Ráno  o tretej  prídeš  domov  ožratý.  Smrdíš  od  dámskeho 
parfumu a na  košeli  máš  rúž.  Capneš  manželku  po  zadku 
a povieš: „Tak a teraz si na rade ty!
Odvaha 4. stupňa
O tretej ráno dorazíš domov v riadnej nálade a v objatí dvoch 
slečien  a vo  dverách  zašepkáš  manželke  do  ucha.  Stará 
nebuď sviňa, povedz, že si ségra! 
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