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Zvon zvoláva malých aj
veľkých, mladých aj
starých, aby sme sa
zblízka i zďaleka,
rodina, známi, priatelia
zišli pri vianočnom
stole.
A keď vianočnú
sviečku zapálime, spolu
sa Otčenáš pomodlíme,
vypijeme za kalištek na
zdravie, ochutnáme zo
všetkých dobrôt – či
z oblátky, či kapustnice,
aj makové opekance,
a krížik medový sa nám
zaleskne na čele, vtedy
všetko zlé bude
zabudnuté. Necháme
za sebou to smutné
a boľavé a za každú
radosť čo rok nám dal
poďakujeme.
Tak sa patrí, také sú
naše zvyky, tak káže
obyčaj. A zvon opäť
zazvoní, aby Tichá noc
k nám mohla
vstúpiť.....
....zhasne svetlo, všetci
spievajú Tichú noc
foto: Miloš Greisel

Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa
tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každú rodinu. Pre
každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
Dúfame, že onedlho naše ulice zasype biela perinka machového, jemného snehu. Belosť symbolizujúca
čistotu duše vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločnej aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky –
symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro.
Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah
k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne
spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prídu ticho, nenápadne, vyšívané
striebornými stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech
zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
V mene svojom a v mene celého obecného zastupiteľstva Vám želám do nastávajúcich krásnych
sviatočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály
zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.
Vladimír Fabian, starosta obce

***Obecné zastupiteľstvo***

***Obecné zastupiteľstvo ***

Uznesenia z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
18. 9. 2009
Uznesenie č. 24-18/9-2009
berie na vedomie zmeny vo vyplňovaní výkazu o Materských školách
Uznesenie č. 25-18/9-2009
berie na vedomie poskytovanie soc. služieb pre občanov podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
Uznesenie č. 26-18/9-2009
berie na vedomie ukončenie prác na stavbe viacúčelového ihriska – spodná stavba
Uznesenie č. 27-18/9-2009
schvaľuje odpredaj pozemkových nehnuteľností pre týchto žiadateľov: Juraj Súľovský, Sp. Nová Ves
564 m2, Vladimír Fabian, Hnilčík – 13 m2, Rastislav Šaršaň, Hnilčík – Roztoky, časť parcely 1310 –
potrebný GP, Ján Krestian Hnilčík – Roztoky 142 m2 a časť parcely 1296 – potrebný GP
Uznesenie č. 28-18/9-2009
schvaľuje zámenu pozemkov medzi obcou Hnilčík a KSK Košice (časti starej cesty)
Uznesenie č. 29-18/9-2009
schvaľuje prenájom bytu č. 1 v MŠ Hnilčík pre Branka Fabiana
Uznesenie č. 30-18/9-2009
schvaľuje prijatie investičného úveru vo výške 19.000,– €
Uznesenie č. 31-18/9-2009
berie na vedomie oznámenie Pošty ohľadom ďalšej prevádzky pošty
Uznesenie č. 32-18/9-2009
schvaľuje použitie rezervného fondu na akciu výstavba viacúčelového ihriska
Uznesenia zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
13. 11. 2009
Uznesenie č. 33-13/11-2009
berie na vedomie možnosť čiastočného dofinancovania výpadku podielových daní v r. 2009 a 2010
Uznesenie č. 34-13/11-2009
schvaľuje úpravu miestnych poplatkov na rok 2010
Uznesenie č. 35-13/11-2009
ukladá inventarizačnej komisii vykonať riadnu inventarizáciu majetku so stavom k 31. 12. 2009
Uznesenie č. 36-13/11-2009
berie na vedomie podanie žiadosti na rozšírenie vodovodu Hnilčík - Bindt
Uznesenie č. 37-13/11-2009
berie na vedomie zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti
Uznesenie č. 38-13/11-2009
schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2009
Uznesenie č. 39-13/11-2009
schvaľuje podanie žiadosti na výstavbu nájomných bytov 8 b.j. v roku 2010
Uznesenie č. 40-13/11-2009
schvaľuje výmenu a opravu drevených krížov na cintorínoch
Uznesenie č. 41-13/11-2009
schvaľuje odpredaj pozemkov – František Paulík , Sp,. Nová Ves 212 m2, Mária Gažiová Sp. Nová
Ves časť parcely č. 1326- potrebný GP
Uznesenie č. 42-13/11-2009
schvaľuje 50% odpustenie dane z nehnuteľnosti pre SCM Bratislava
Uznesenia zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
11. 12. 2009
Uznesenie č. 43-11/12-2009
schvaľuje VZN obce o prevádzkovom poriadku na viacúčelovom ihrisku
Uznesenie č. 44-11/12-2009
schvaľuje úpravu sadzby dane z nehnuteľnosti – stavby a poplatok za členstvo v obecnej knižnici
Uznesenie č. 45-11/12-2009
schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2010 a berie na vedomie rozpočet obce na roky
2011,2012
Uznesenie č. 46-11/12-2009
schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti – zníženie o úver
Uznesenie č. 47-29/5-2009
schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti - zvýšenie o dotáciu z MF SR
Uznesenie č. 48-11/12-2009
berie na vedomie aplikáciu miestneho poplatku za ubytovaciu kapacitu v roku 2010.
Uznesenie č. 49-11/12-2009
berie na vedomie súhlasné stanovisko VÚC Košice na zámenu pozemkov s obcou

***ROKOVACÍ PORIADOK

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V HNILČÍKU ***

§ 13
Pozastavenie výkonu uznesenia
K príprave a spracovaniu všeobecne záväzných nariadení a ich schvaľovaniu sa primerane použijú
ustanovenia § 7 až 10 tohto rokovacieho poriadku.
PIATA HLAVA
Zabezpečenie a kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení
obce
§ 16
1. Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce
2. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa vyhotovujú písomne a doručujú sa poslancom do 7 pracovných
dní.
3. Informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva predkladá starostu na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
4. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce zabezpečuje
starosta s komisiami, obecným kontrolórom, o čom pravidelne informujú poslancov obecného
zastupiteľstva
ŠIESTA HLAVA
Dopyty poslancov
§ 17
1. Poslanci majú právo dávať otázky a pripomienky starostovi, zástupcovi starostu, obecnému
kontrolórovi vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.
2. Dopyty poslancov tvoria samostatný bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Na predložený dopyt môže dopytovaný odpovedať priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ak
obsah dopytu vyžaduje, aby bola žiadosť prešetrovaná alebo je nutné vykonať niektoré opatrenia alebo
ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť ústna odpoveď na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva alebo písomnou formou do 30-tich dní po zasadnutí obecného zastupiteľstva.
SIEDMA HLAVA
Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.
§ 18
1. Z rokovania obecného zastupiteľstva sa musí vyhotoviť zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto
viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, obsah rokovania a prijaté uznesenia, ako aj výsledok
hlasovaní.
2. Zápisnicu z rokovania obecného zastupiteľstva overujú svojimi podpismi určení poslanci obecného
zastupiteľstva.
3. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a osoby určené starostom
majú k týmto materiálom prístup a majú právo do nich kedykoľvek nazerať.
4. Archivovanie materiálov zabezpečuje obecný úrad.
OSMA HLAVA
Záverečné ustanovenie
§ 19
1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovací poriadkom a dôsledne dodržiavať
jeho ustanovenia.
3. Pokiaľ tento rokovací poriadok neobsahuje bližšie ustanovenia, použije sa zákon SNR č. 36/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Na tomto Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením č. 15-30/3-2007 dňa 30. 3. 2007.
5. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom
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Miestom zasadnutí OZ je zasadačka v budove Obecného úradu v Hnilčíku
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ZMENA VÝŠKY POPLATKOV NA ROK 2010
V súvislosti s prechodom na euro boli uzneseniami obecného zastupiteľstva v Hnilčíku
schválené všeobecne záväzné nariadenia , ktorými sa zmenili sadzby miestnych daní a
poplatkov na sumy určené v mene euro. Po skúsenostiach počas roku 2009 sa obecné
zastupiteľstvo rozhodlo zmeniť výšku poplatkov z dôvodu zaokrúhlenia. Napr. poplatok za
psa bol 3,32 € v roku 2010 sa výška poplatku zaokrúhli na 3,50 €.
Tu je prehľad výšky poplatkov na rok 2010:
Miestne poplatky
1. poplatok za vodu
6,– €/osoba/rok
2. poplatok za psa v rodinnom dome
3,50 €/pes/rok
3. poplatok za psa v bytovom dome
17,– €/pes/rok
4. poplatok za TKO – občania
7,– €/osoba/rok
5. poplatok za TKO – vývoz KUKA nádob 2,50 €/nádoba
Daň z nehnuteľností – stavby
1.
rodinné domy
0,10 €/m2
Trblietajú sa vločky
2.
poľnohospodárske stavba
0,07 €/m2
na tvári,
3.
chaty
0,35 €/m2
mráz
s oknami sa
4.
garáže
0,14 €/m2
pohráva,
5.
stavby pre energetiku
1,40 €/m2
chýba len pár strán v
5.
stavby na podnikanie
1,– € /m2
kalendári,
6.
ostatné stavby
0,30 €/m2
Vianočný
čas už
7.
byty vo vlastníctve
0,10 €/m2
nastáva.
Obecná knižnica
1.
členský poplatok
0,40/osoba/rok

MIESTNE DANE A POPLATKY
Pri kontrole účtovných dokladov so stavom k 30. 11. 2009 a aj napriek dvom našim
upozorneniam sme zistili, že do uvedeného dátumu neboli zo strany niektorých občanov
uhradené dane a miestne poplatky. Vzhľadom na to, že sa blíži koniec roka, dovoľujeme si
Vás na túto skutočnosť upozorniť.

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

DRUHÉ VYDANIE PUBLIKÁCIE
HNILČÍK
Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi
Vydalo: Občianske združenie Hnilčík pre
prítomnosť, pre budúcnosť za spolupráce s Obcou
Hnilčík a s finančnou podporu Vyššieho územného
celku
Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť pre
budúcnosť oznamuje občanom a verejnosti, že
práve vyšlo druhé vydanie publikácie Hnilčík –
Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.
Publikáciu si môžete zakúpiť na Obecnom
úrade v Hnilčíku a jej cena je 10 €.

***Informácia pre občanov ***

* ** pokračovanie ***

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves 19. 10. 2009
Obce a mestá okresu Spišská Nová Ves a Gelnica
VEC: Zabezpečenie požiarno-bezpečnostných opatrení v súvislosti s vykurovacím obdobím v roku 2009 –
zaslanie relácie
Vážení občania,
S blížiacim sa zimným obdobím vystupuje do popredia používanie palivových spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. Tomuto obdobiu sa zvykne hovoriť „vykurovacie obdobie“.
Aby sme sa v tomto období spoločne vyhli vzniku nežiadúcich požiarov a s tým súvisiacich
vzniknutých škôd na zdraví a majetku občanov, chceme Vám poskytnúť aspoň stručné rady o tom, ako im
prechádzať:
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte
ich bez dozoru,
§ nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
§ inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
§ dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke
predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
§ popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
§ dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej
regulácie,
§ dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových
tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
§ Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch a Vy
a celá Vaša rodina prežijete vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Spracoval: mjr.Ing.Ľudmila Vozárová, OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi

*** Voľby 2009 v našej obci ***

***Voľby 2009 v našej obci***

V tom roku mali možnosť občania Slovenskej republike vyjadriť svoj názor až v troch voľbách.
Prvé boli voľby prezidenta SR. Prvé kolo volieb sa konalo 21. marca 2009. Prezidenta SR sme si
zvolili až v druhom kole volieb, ktoré sa konalo o 2 týždne neskôr. Dňa 4. 4. 2009 bol za prezidenta
SR zvolený p. Ivan Gašparovič doc., JUDr. CsC. V našej obci si občania za prezidenta zvolili p. Ivana
Gašparoviča s celkovým počtom platných hlasov 171. Pani Iveta Radičová získala 52 platných hlasov
Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 6. júna 2009 občanov obce príliš nenadchli. Svoje
občianske právo si prišlo splniť len 94 voličov. Spomedzi sedemnástich politických strán v obci
Hnilčík dominovala politická strana SMER s počtom 37 platných hlasov, ĽS HZDS so 14 hlasmi
a s 13 platnými hlasmi ako tretia dominantná strana SDKÚ- DS.
Ani voľby do Košického samosprávneho kraja neprilákali príliš veľa voličov. Z celkového počtu
448 zapísaných voličov prišlo k volebným urnám iba 94 . Voliči v obci Hnilčík zvolili za predsedu
KSK p. JUDr. Zdenka Trebuľu s počtom 64 platných hlasov. Do zastupiteľstva KSK v obci Hnilčík
zvolili:
Voľby
Zapísaných Zúčastnených %podiel
1. Michal Komara JUDr., PhD. 40 hlasov
voličov
voličov
2. Ján Volný PhDr., PhD
33 hlasov
Predzident
443 219
49,44
3. Marián Bubeník Ing.
28 hlasov
I. kolo
4. Juraj Beňa RSDr.
21 hlasov
5.Miroslav Semeš PhDr., PhD 21 hlasov
Prezident
439 226
51,48
6.Pavol Bečarik Ing.
19 hlasov
II. kolo
7.Lea Grečková Mgr.
19 hlasov
EP
456 94
20,61

8.Cyril Hamráček

19 hlasov

KSK

448 94

20,98

*** Obce musia šetriť ***

*** Finančná kríza pokračuje!!!!***

O tom, že finančná situácia na obciach v dôsledku finančnej krízy je aj naďalej veľmi vážna sme Vás už
informovali v predchádzajúcom vydaní obecného spravodaja. Nasvedčuje tomu aj tento list adresovaný
všetkým starostom a primátorom obcí Slovenska. Rozhodli sme sa preto, uverejniť ho v plnom znení
s dôrazom na skutočnosť, že rok 2010 bude pre obce veľmi ťažký a preto je nutné šetriť v každej kapitole
obecného rozpočtu.
MICHAL SÝKORA - predseda
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
BEZRUČOVA 9, 811 09 BRATISLAVA
tel.: 02 / 529 642 43, 529 259 42
fax: 02 / 529 642 56
V Bratislave 11. decembra 2009
Vážená pani primátorka, starostka,
vážený pán primátor, starosta,
v uplynulých dňoch bola na základe uznesenia vlády SR č. 868/2009 mestám a obciam poskytnutá dotácia
na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v celkovej sume 100 mil.
eur (3,0 mld. Sk), ktorá bola rozdelená obciam v súlade s kritériami podľa nariadenia vlády SR č.
668/2009 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Je to výsledok úspešných rokovaní
ZMOS-u, ktoré prebiehali od augusta tohto roku až do konca novembra.
Listom MF SR z 3.12.2009 Vám bol okrem výšky dotácie oznámený aj termín použitia zdrojov do 31.
marca nasledujúceho rozpočtového roka a spôsob zúčtovania dotácie.
Chcem Vás požiadať, aby ste tomuto oznámeniu venovali primeranú pozornosť.
Opätovne si dovolím Vás upozorniť na skutočnosť, že vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2010 bude zložitejší a náročnejší, najmä v prvom štvrťroku roku 2010.
Jedným so záverov spoločných rokovaní s ministrom financií SR je aj dofinancovanie miest a obcí v prvom
štvrťroku roku 2010 v sume 40 mil. eur (1,2 mld. Sk). Predpokladaný termín pre úhradu dotácie na rok 2010 zo
strany MF SR je 31. marec 2010.
Napriek tejto skutočnosti ZMOS odporúča mestám a obciam, aby si z poskytnutých dotačných
prostriedkov v roku 2009 vytvorili v rámci svojich možností finančné rezervy na financovanie časti
prevádzkových výdavkov v prvom štvrťroku 2010. Práve v prvom štvrťroku 2010 bude vykonané
vyúčtovanie (vratky) dane z príjmov pre fyzické osoby za celý rok 2009 (teda vrátenie daní aj za prvé dva
mesiace roku 2009, kedy bola nezdaniteľná časť dane z príjmov fyzických osôb na pôvodnej úrovni 3435 eur),
čoho dôsledkom má byť predpokladaný výraznejší podiel daňových príjmov obcí z podielových daní.
S pozdravom
Michal Sýkora, v.r.

***Z činnosti stavebného úradu***

***Z činnosti stavebného úradu***

Aj v ďalších číslach Vás postupne oboznámime s tlačivami, ich významom a prílohami, správnym
poplatkami. a pod., ktoré sú potrebné pri realizácii stavieb.
1. Stavebné povolenie
Stavebné povolenie je štartovací dokument pre začatie stavby rodinného domu, so zahájením stavby
možno začať až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Pre stavbu rodinného domu umožňuje Stavebný
zákon zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a
stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu.
Pod pojmom stavebné povolenie teda budeme rozumieť rozhodnutie stavebného úradu vo veci
zlúčeného územného a stavebného konania. Stavba postavená bez právoplatného stavebného
povolenia nie je legálna a stavebný úrad môže nariadiť odstránenie takejto stavby.
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (miestny úrad) a
to vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
(nabudúce - náležitosti prikladané k žiadosti o stavebné povolenie)

V období august 2009 až december 2009 Stavebný úrad v Hnilčíku vydal tieto rozhodnutia:
Æ Výkon štátneho stavebného dohľadu: 2x
Æ Územné rozhodnutie: 1x
Æ Stavebné povolenia : 1x rodinný dom
Æ Zmeny stavieb pred dokončením: 2x
Æ Kolaudačné rozhodnutia: 1x zásobník LPG
1x terénne úpravy
Æ Odstránenie stavieb : 0x
Æ Zastavenia konaní : 2x

*** Odpadové hospodárstvo ***

***Odpadové hospodárstvo***

Zmesový domový odpad
Naša obec v súčasnosti produkuje približne 45 t zmesového domového odpadu. Je to odpad, ktorý je
vyvážaný mesačne uložený v KUKA nádobách. Za uloženie a odvoz zmesového domového odpadu obec k 30.
11. 2009 zaplatila 4.587,49 € (138.203,– Sk). Predpokladáme, že do konca roku 2009 sa náklady na odvoz
odpadov zvýšia približne na 5.000,– (150.000,– Sk).
Nebezpečný odpad
Podľa zákona o odpadoch obec v roku 2009 zabezpečila 2x zber nebezpečného odpadu. O nazbieranom
množstve nebezpečných odpadov ste boli informovaní prostredníctvo obecných novín. Za uloženie a odvoz
tohto odpadu obec zaplatila 204,72 € (6.167,– Sk).

PROTOKOL o nazbieranom nebezpečnom odpade v obci
dňa 30. 10. 2009
P.
Názov odpadu
Kód
Množstvo
č.
odpadu
1. Odpadový olej
0 litrov
2. Batérie a akumulátory
200133
0 kg
3. Žiarivky
200121
0 kg
4. Obaly z olejov
150110
0 kg
5. Olejové filtre
0 ks
6. Televízory a monitory
201035
129 kg
7. Pneumatiky
160601
24 ks
8. Chladničky a mrazničky 20123
52 kg
9. Elektr.a elektronický„O“ 20136
14 kg

ROK 2009 SPOLU

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov odpadu
Odpadový olej
Batérie a akumulátory
Žiarivky
Obaly z olejov
Olejové filtre
Televízory a monitory
Pneumatiky
Chladničky a mrazničky
Elektr.a elektronický„O“

Kód
odpadu
200133
200121
150110
201035
160601
20123
20136

Množstvo
0 litrov
0 kg
4,4 kg
14,2 kg
0 ks
731 kg
55 ks
418 kg
533 kg

Veľkoobjemový odpad
Ďalšou z povinností obce je podľa zákona o odpadoch vyhlásiť 1x ročne v obci zber veľkoobjemového odpadu
ako je starý nábytok, matrace, sanity, koberce, obuv, šatstvo a pod. Aj túto povinnosť si obec splnila . Občania
odovzdali 1,62 t veľkoobjemového odpadu . Obec za odvoz a uloženie odpadu zaplatila sumu 127,64 €
(3.845,28).
Separovaný zber
Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky
problému s odpadmi. Separovanie má estetický dopad a chránime tým životné prostredie. Separovaním odpadu
sa zníži objem zmesového komunálneho odpadu a tým aj celkové náklady obce na jeho uloženie. O množstve
vyseparovaného odpadu Vás budeme informovať v nasledujúcom čísle obecného spravodaja.

NEPREHLIADNITE!!!!
Zber domového odpadu (KUKA nádoby) je určený firmou BRANTNER NOVA SNV na
deň 22. 12. 2009
Prílohou týchto obecných novín je kalendár zvozu domového komunálneho odpadu pre
rok 2010 a zároveň aj kalendár separovaného zberu pre rok 2010.
Motto:
Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov,
nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.
A. Einstein

FOTOKRITIKA: Svet okolo nás je naozaj plný „nádherných prírodných javov“

(snímka z miestnej časti Cechy)

***Oznámenie pre prevádzkovateľov ubytovacích služieb***

Poplatky za ubytovanie***

Od 1. januára 2010 obec Hnilčík začne dôsledne uplatňovať ustanovenia Všeobecného záväzného
nariadenia číslo 9 o miestnych daniach a to podľa článku III. § 16 až 22 DAŇ ZA UBYTOVANIE.
Krátky výklad :
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá v ubytovacích zariadeniach v obci Hnilčík sa prechodne ubytuje.
Sadzba dane je stanovená uvedeným VZN č.9 na počet prenocovaní . Platiteľom dane je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodne ubytovanie poskytuje, ktorý aj uvedenú daň
vyberá a odvádza na účet Obce Hnilčík podľa ustanovení VZN č.9.
Postup pre platiteľa dane :
- platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane obci Hnilčík do 30
dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania na tlačive č.1, ktoré si môžete
vyzdvihnúť na Ocú Hnilčík.
- následne je platiteľ povinný prevziať na Ocú Hnilčík potvrdenia na vyberanie dane a tieto
vyúčtovať do 15 dní po ukončení štvrťroka a daň v uvedenom termíne odviesť na účet obcetlačivo č.2, ktoré si môžete vyzdvihnúť na Ocú Hnilčík.
- platiteľ je povinný viesť denne knihu ubytovaných ako dôkaz preukaznej evidencie pre účely
dane.
- Ak dôjde k zmenám prípadne zanikne daňová povinnosť, je platiteľ povinný nahlásiť tieto
skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli na Ocú Hnilčík.
Prevádzkovanie ubytovacích služieb :
Podľa usmernenia Obú –odboru živnostenského podnikania Sp.N.Ves č.Z/2009/04798-MAR je
poskytovanie ubytovacích služieb bez ohľadu na druh zariadenia /dom, chata, penzión a pod. /
živnosťou a to buď :
- voľnou živnosťou bez poskytovania pohostinských služieb – nie je potrebná odborná
spôsobilosť.
- viazanou živnosťou – ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností ďalej
v chatovej osade tr.3, v kempingoch tr..3,4 pri ktorých sa vyžaduje aj osobitná podmienka
odbornej spôsobilosti.
Je tu ešte aj tretia možnosť :
- podľa právnej úpravy Občianskeho zákonníka je vlastník nehnuteľnosti oprávnený nakladať
s nehnuteľnosťou a ako súčasť výkonu vlastníckeho práva je oprávnený ju aj prenajať iným
osobám, pričom právnym dôvodom prenájmu nehnuteľnosti je nájomná zmluva. Takáto
činnosť nemá charakter podnikateľskej činnosti, ale ani to nemá vplyv platiť daň za
ubytovanie vlastníkom alebo prípadným nájomcom. Ak by popri prenájme nehnuteľnosti
poskytovali aj iné ako základné služby spojené s prenájmom, takáto činnosť už by mala
charakter podnikateľskej služby. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na povinnosť vlastníka
nehnuteľnosti registrovať sa na príslušnom daňovom úrade a podľa poslednej úpravy, ktorá
nadobudne platnosť od 1.1.2010 aj keď sa jedná o prenájom časti nehnuteľnosti.
Záver :
Ako je uvedené na začiatku oznámenia Obec Hnilčík v spolupráci s príslušným Obvodným úradom –
odborom živnostenského podnikania a príslušným Daňovým úradom budú vykonávať od 1.1.2010
kontrolu dodržiavaní VZN č.9, oprávnenosti podnikania a potrebnej registrácie.
Vladimír Fabian, starosta obce
p.s. pokiaľ túto činnosť nevykonávate považujte toto oznámenie za b e z p r e d m e t n é !
prílohy : tlačivo 1,2,3

foto. Zdroj internet

***Materská škola***

Anjelíci z vločiek
snehu robia bielu
perinku, aby dobre
zohrievala milú svätú
rodinku, Najmä
malé Jezuliatko
uložené v jasličkách
aby mu len sladké
sníčky spočinuli na
očkách.

***Materská škola***
Tak ako každý rok, aj teraz sme nedočkavo čakali na Mikuláša.
Deti, už niekoľko dní pri spomienke na vzácnu návštevu,
Radostne poskakovali. Bodaj by nie, veď Mikuláš má v detskom
srdci svoje špeciálne miesto. Všetci sme boli celý rok veľmi
dobrí, takže nebol najmenší dôvod myslieť si, že nepríde. A tak
sa 4. december v našej MŠ niesol v atmosfére rozžiarených
detských očí, plných očakávania a radosti. Navštívil ich Mikuláš
a priniesol batohy a koše plné sladkých balíčkov. Deti sa mu za
to odmenili batohom plný piesní, básní, tanca a krásnym
kultúrnym programom, ktorý pre si pre Mikuláša pripravili pod
vedením p. riaditeľky Valérie Barnetovej a p. učiteľky Viery
Semanovej. Kultúrny program potešil nielen Mikuláša ale aj
všetkých prítomných hostí. Na koniec sa Mikuláš s deťmi rozlúčil
a vydal sa opäť na ďalekú cestu. Ale deťom nezabudol prisľúbiť
návštevu zase o rok.

Zdroj: internet

*** Zo života našich občanov***

–

*** Zo života našich občanov***

V ilustrovanom magazíne Bieloruskej
priemyselnej a obchodnej komory
MERKURY č. 3/2008 bol uverejnený
rozsiahly
informačný
blok
o Slovenskej
republike.
Materiál
uvádza opis osláv štátneho sviatku SR
Dňa ústavy, ktorý organizovalo
Veľvyslanectvo SR v Bielorusku:
štátne hymny, ktoré odzneli v podaní
24 členného Štátneho orchestra
pohraničných vojsk BY, príhovor
veľvyslanca SR Mariána Servátku
v bieloruštine
i ruštine
a pozdrav
námestníka ministra ZV BY V. I.
Voroneckého.
sprava: p.Marián Servátka, p.V. I. Voronecký a p. Viera Servátková

*** Služby vysokorýchlostného internetu a digitálnej televízie začínajú aj v našej obci ***
V súvislosti s modernizáciou služieb svojim zákazníkom Vám oznamujeme, že spoločnosť T-COM spustila
v obci Hnilčík služby vysokorýchlostného internetu a digitálnej televízie Magio. Služby môžete využívať aj bez
pevnej linky.
Pre 70 účastníkov je možnosť pripojenia internetu až do 7 km od ústredne (na Obecnom úrade) a do 1,5 km
vzdialenosti od ústredne aj Magio TV.
Pre záujemcov môže obec zabezpečiť podrobný výklad pracovníkov T-COM v školiacom stredisku (v budove
Požiarnej zbrojnice) v dohodnutom termíne. Predbežný záujem nahláste na Ocú od 7.30 – 15.00 hod do 11. 1.
2010.
Pokiaľ chcete konať samostatne ďalšie informácie Vám poskytnú na T-centre Sp. Nová Ves č. t. 0903 438 990.

***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.
5. Súbor správnych budov banských spoločností v Roztokách (správna budova s klopačkou, kasíno,
bývalá nemocnica)

V centre osady Roztoky stojí budova bývalej správy banského
závodu s 8 metrovou vysokou drevenou kedysi šindľom
pokrytou vežičkou banskej klopačky. Pôvodnú sedlovú šindľovú
strechu i vežičku prebudovali noví majitelia nedávno na
škridlicovú, zachovali architektonický ráz pôvodnej strechy.
Steny budovy prízemia sú z kameňa, omietnuté vápennou
maltou. Prízemie bolo kedysi členené na štyri veľké miestnosti.
Poschodie vybudovali z dreva a bolo tiež členené na štyri
miestnosti. Je to mohutná budova, ale nepôsobí pochmúrne
a nevľúdne. Budova slúžila do roku 1896 ako administratívna
budova a správna budova banského závodu s miestnosťou, kde
sa zvolávali baníci pred a po zmene. Od spomínaného roku
zriadila banská spoločnosť v budove základnú školu ktorá
zanikla až v polovici 20. storočia.
Bývalá banská správa s klopačkou
6. Súbor drevných obytných domov banských spoločností v Roztokách

Štyri poschodové obytné zrubové stavby stoja na konci
osady Roztoky. Výstavbu obytných domov v Roztokách
podnietilo (podľa údajov na str. 253 v Igló Konyve z roku
1909) masívne vysťahovalectvo a potreba najať si cudzích
pracovníkov a vytvoriť im ubytovacie podmienky (cit.
„byty sa prenajímali za lacný peniaz“) Každá budova
slúžila na ubytovanie štyroch rodín, pričom každý byt
pozostával z jednej izby a kuchyne. Domy mali už
kanalizáciu. Dodnes sú obývané a sú v relatívne dobrom
stave.
foto:2x Miloš Greisel

Štôlňa Ľudmila - bývalý sklad výbušnín

***František Hadri Drevenický ***
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Lesné spoločenstvo
Bindt, osada obce Hnilčík, stále pociťovala veľký nedostatok pri dochove svojho dobytka – nemal
pasienky. Občania oddávna sa usilovali nejakým spôsobom dostať sa k pasienke a preto všetko, čo len
sa im dostalo do cesty, využitkovali, aby sa domohli svojej dávnej túžby, pasienky. V tejto snahe
založili si lesné spoločenstvo, ktoré malo sa starať v medziach možností a zákonitého podkladu
o vyššie uvedenú potrebnosť.
Veľké nádeje nezdali sa rysovať, lebo navôkol nebolo voľného pozemku, na ktorý by boli mohli
občania Bindtu reflektovať. Azda jeden výhľad bol: parcelácia majetku Wiehlandovho
a Máriassyovho, ktoré až k Bindtu siahal. Keď táto parcelácia sa konečne uskutočnila, nádeje
Bindťanov sa tým viacej zvýšili. Lenže vo vhodnejšej dobe zasiahlo do veci predstavenstvo obce
Hnilčík so svojím predsedom DMSK Ladislavom Dugasom a tak pozemok z parcelátu, vhodný na
pasienku bol 15. januára 1949 pridelený obci v rozmere 69,64 hektárov, a to so spiatočnou platnosťou
od 15. decembra 1948.
Týmto prídelom pasienky pre obec Hnilčík stalo sa Lesné spoločenstvo na Bindte bezpredmetné.
Výbor lesného spoločenstva na Bindte skladal sa z týchto členov:

Hostince
V obci Hnilčík boli tri hostince. Z týchto dva ešte jestvujú, tretí akosi samočinne zanikol.
Hostinec Jozefa Zajaca.
Tento hostinec pôvodne akási nocľaháreň pre cezpoľných, čo dokazuje ešte podnes jestvujúci
veľký „alaš“. Maštaľ pre zvieratá povozcov, obýval a opatroval od osemdesiatich rokov minulého
storočia Žid Rosenthal. V krčme po otcovi nastúpil syn Ignác Rosenthal, ktorý viedol až do roku 1919,
kedy ju zasa odkúpil Jozef Zajac. Ignác Rosenthal odišiel do Spišskej Novej Vsi a krčmu, ako svoje
vlastníctvo odpredal. Od roku 1919 majú ju Zajacovci, vo vlastníctve. Teraz náleží Jozefovi Z a j a c
ovi.
Jozef Zajac svoj hostinec opravil a upravil. Na prízemie vybudoval poschodie, ktoré slúžilo na
kultúrne ciele obce, keďže vo veľkej sále bolo postavené stále javisko. Tu sa sústreďoval celý kultúrny
život, ktorý podchytili a viedli miestny učitelia, ponajviacej Ján Frlička, potom po roku 1933 včlenil
sa aj Dobrovoľný hasičský zbor v tejže obci a najnovšie študujúca mládež, ktorá sa iniciatívne zapojila
do kultúrneho pozdvihovania svojich spoluobčanov.
Za ústupu maďarského vojska z frontu v decembri 1944 hostinec Jozefa Zajaca slúžil za skladište
potravín, najmú chleba a múky. A vari to bolo aj príčinou, že pri odchode posledných vojsk, celé
zásoby boli poliate horľavinou a zapálené. Lenže oheň nezničil len zásoby, lež celý dom i s hostincom
dovedna. Stalo sa to 24. januára 1949.
Keď sa po prechode frontu Jozef Zajac na chvíľu zastavil na rumovisku svojho dlhoročného
strádania a vedel, že z tejto ťažkej straty sa iste ťažko spamätá, rozhodol sa svoje rodné miesto opustiť
a odsťahovať sa do Vondrišla.
Ale každé srdce tiahne domov. Ani Jozef Zajac hlasu svojho srdca nevedel sa postaviť na odpor.
Vrátil sa. A s pomocou podpory pre vojnových poškodencov dal sa znova do práce na výstavbe svojho
obydlia. Z rumovísk usilovnosťou celej rodiny začal vyrástať súci obytný domček, prízemný síce, ale
príjemný. Jozef Zajac namiesto poschodia postavil iba manzardku, sálu na prízemí zväčšil, izby pre
obývanie pristavil vo dvore a tak zmodernizoval staré budovisko.
Obetavé úsilie, pevná vôľa a láska k deťom boli hybnými motívmi pri tejto práci, bez ktorých
podnes by bol Jozef Zajac videl iba rumovisko, vojnou zničené a sotva vzkriesené. Pevné odhodlanie
premohlo všetky utrpenia.

Hostinec

Ladislava

Servatku.

I tento hostinec je rodinný majetok, na ktorého výstavbe pracovali tri generácie.
Andrej Servatka - Ján Servatka - Ladislav Servatka
Andrej Servatka mal nielen krčmu, ale povedľa nej, v tej istej budove mal aj obchod. Podobne i syn
jeho Ján Servatka. Keď však do dedičstva vstúpil Ladislav Servatka, ten zasa, keďže je vyučený
mäsiarom zariadil si jatku. I na tomto hostinci zanechala vojna svoje stopy. Keďže hostinec je na
prelome dvoch rozličných katastrov, a to katastru spišskonovoveského a hnilčíckeho /obecného/ akosi
automaticky dostal svoje meno „ Hostinec na Chotári „. Hostinec prestal jestvovať 15. júna 1954, keď
z rodinných dôvodov /výdaj dcéry Ladislava Servatku, Márie za Jána Sobinovského/ bol zlikvidovaný.

Hostinec Ondreja Hadovského
Ihneď po prechode frontu, keď sa Jozef Zajac odsťahoval do Vondrišla, zariadil si hostinec Ondrej
Hadovský. Hostinec tento azda mal nejaký význam dovtedy, kým sa Jozef Zajac z Vondrišla nevrátil
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a nedoniesol svoju chudôbku do poriadku. Kedže nemal zákonitý podklad, ešte za čas pri návrate
Jozefa Zajaca jestvoval, ale nemajúc trvalejšej budúcnosti, sám jeho majiteľ ho zlikvidoval.
Okrem týchto boli ešte dve krčmy na Bindte.
Krčma Jána Vašáka, ktorú viedla Anna Timková, rod. Vašáková a druhá, tiež po fronte vznikla,
patriaca Ladislavovi Hozovi. Dnes už ani jedna z nich nejestvuje.
Krčma Jána Vašáka zanikla ešte za Slovenskej republiky, krčma Ladislava Hozu krátko po svojom
zrodení / r. 1948/.
Miery a mena.

Miery dĺžkové
Staré záznamy zachovali nám jedinú pamiatku na miery dĺžkové. Je to lakeť.
Všetko, čo sa meralo na dĺžku, všetko sa meralo na lakte. V dobe jánošíkovskej bola dĺžková miera
oveľa miernejšia – meralo sa „ od buka do buka“ čiže na dĺžku sa nehľadelo, lebo ako spomína ústne
podanie „ na jednom mieste sa vzalo na druhom sa delilo – jednému sa bralo, druhému dávalo“.
Pravda, túto a takúto dĺžkovú mieru poznal iba Jánošík, nie však zákonitý predpis.
Oveľa neskoršie ľudia merali na rafy. Jeden raf rovná sa 75 centimetrov, čiže trištvrtiny (3/4)
terajšieho metra. Dĺžková jednotka menom raf , tak je vžitý u ľudí, že mnohí zo starších ešte stále
merajú na rafy, alebo si aspoň terajšiu dĺžkovú mieru preratúvajú na rafy.
I spišská ľudová pieseň spomína túto dávnu dĺžkovú mieru. Podobne i prípoveď pre lenivé tkáčky:
Do týžňa vrecenko,
do roka predzenko,
od Gala do gala,
štyri rafy platna tkala:
kraje jako pila
stredek sama dzira
a ešči še hvalila,
že veľo zrobila.
Iná variácia:

Od Gala do Gala
štyri rafy tkala,
tuhé ako fľak,
husté jako zak,
kraje jako pila,
a na stredku hola dzira.

Hola dzira – sama diera. Spišský dialekt povedľa slovníčka „sama“ na označenie celkového stavu
niečoho má aj slovíčko „ hola“. Pravda, nedá sa kdekoľvek použiť a azda ani nieto presnejšieho
pravidla pre jeho použitie. Spišiak vie to, má to v krvi.

Miery duté
Základňou dutých mier, od ktorej sa odvodzovali ďalšie menšie jednotky, bola halva.
Halva bola o niečo menšia, než terajší liter a svojím obsahom sa upotrebovala nielen na meranie
tekutých látok /voda, víno, pálenka ap./ ale i na iné životné spotrebiny, ktoré sa dali vložiť do hrnčka,
hlavne však pre maslo. Predávala sa halva masla, žideľ masla a rompeľ masla. Od halvy sa odvádzala
ďalšia jednotka dutej miery. Bol to žideľ. Žideľ sa rovnal polovici z halvy. I táto miera bola veľmi
zložitá a veľmi známa. I spišská ľudová pieseň sa na ňu odvoláva:
Ej ženy, ženy,
zprajce že mi
na madru.
Cesnac vajiček,
masla židliček
na madru.
/Mária Nováková –Ryšová/
Polovica zo židľa bol rompeľ a z tohto polovica zasa badog.
Badog bol všeobecne známy pri vymeriavaní pálenky, a slúžil vždy k potúženiu mysle a síl.
Badoček pálenky sa vypil pred prácou ako posilnenie a badoček po práci ako odmena.
(pokračovanie nabudúce)

*** Spoločenská kronika***

Emília Kopťárová 80 r.

*** Spoločenská kronika***

Mária Novottová 75 r.

Mária Schmidtová 70 r.

Dnes, keď je Váš veľký deň pozdraviť Vás chceme.
Zdravie, šťastie zaželať, tak ako to vieme.
By ste šťastná bola ďalších mnoho, mnoho liet, obklopená
láskou Vašich detí a vnúčeniec.
Natrhám si kvety pod lesom na stráni, Vám stará mama,
kytku dám do dlaní. Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa
zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy. Prijmite
kytičku, čo slzou prevlhla aj mne sa tiskajú slzy tiež do
hrdla.

Narodili sa:

ZPOZ v Hnilčíku privítal:

Laura
Paulíková
26. 11. 2009

Z nehy a lásky narodí sa
človek, maličké zrnko
zrelých ľudských liet. Z nehy
a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná
svet.
Ako slák prebúdza v nás city,
ten malý plač i nežný detský
vzlyk. Pokojne spinká do
vankúša skrytý, pokojne
spinká malý človiečik
Sophia Tomajková

***Z činnosti obecnej knižnice***

Oliver Repaský

ilustra∏nbé foto

***Predstavujeme nové knižné tituly***

V mesiacoch november a december sme knižný fond v našej obecnej knižnici obohatili knižné
tituly hlavne pre tých najmenších:

***Drobná inzercia***

***S Úsmevom***
Štyri etapy života
1. Veríš na Mikuláša
2. Neveríš na Mikuláša
3. Robíš Mikuláša
4. Vyzeráš ako Mikuláš

AFORIZMY
....Zarábaj
peniaze ako len
môžeš.
Aj
čestne, ak to
ináč nejde...
...Hej,
ty,
robota, mňa sa
neboj, ja sa ťa
nedotknem ...

***Na záver pár krásnych slov***

***Na záver pár krásnych slov***

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný
deň. Nauč ma umeniu malých krokov. Urob ma
dôvtipným a vynaliezavým, urob ma istým, aby som si vedel
správne rozdeliť čas. Daruj mi jemný postreh, aby som pochopil, čo je prvoradé
a čo druhoradé. Prosím o silu pre rozvahu a mieru, aby som životom len neblúdil,
ale aby som si beh dňa rozumne rozdelil, aby som si všímal zábleskov svetla a výšin a
aby som si aspoň tu a tam našiel čas pre krásny zážitok. Daj mi poznanie, že blúznenie v
minulosti alebo budúcnosti, nepomáha ceste v pred . Pomôž mi, aby som to najbližšie prežil čo
najlepšie a túto chvíľu prežil ako najdôležitejšiu a jedinečnú.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie,
že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú samozrejmým doplnkom života, ktorými rastieme
a zrejeme.
Pripomeň mi, že srdce často oponuje proti rozumu. Pošli mi v pravú chvíľu niekoho, kto má odvahu
povedať mi pravdu v láske. Daj mi denný chlieb pre telo a dušu, prejav tvojej lásky, priateľskú
ozvenu a aspoň občas pocit, že ma niekto potrebuje.
Vieš, ako veľmi potrebujem lásku. Daj, aby som k tejto najkrajnejšej, najťažšej, najriskantnejšej a
najjemnejšej veci života dorástol. Prepožičaj mi nutné vnuknutie, aby som v správnom okamihu
odovzdal balíček dobra, so slovami alebo bez nich, na správnom mieste.
Ochraňuj ma pred strachom, že by som mohol zmeškať život. Nedávaj mi čo si prajem, ale čo
potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Antoine de Saint Exupery

spracované z internetu

