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VÁŽENÍ A MILÍ 
SPOLUOBČANIA!

Po dlhšom čase sa vám chcem pripomenúť prostredníc-
tvom nášho spravodaja, ktorého jarné číslo bolo zrušené 
z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu vládou Slovenskej re-
publiky dňa 16. 3. 2020.

Šíriaca sa pandémia, ktorá postihla celý svet, hlboko za-
siahla nielen ekonomiku, ale aj celkovo bežný život ľudí. 
Bolo potrebné zvolať zasadnutie krízového štábu obce, ktorý 
sa riadil pokynmi a opatreniami vydanými hlavným hygie-
nikom SR.

V prvom rade sa začali ob-
jednávať ochranné rúška, la-
texové rukavice a dezinfekčné 
prostriedky. Postupne sa do-
objednávali ochranné odevy, 
štíty, postrekovač, bezdotykový 
teplomer, ďalšie ochranné rúš-
ka, ktorými sme zabezpečili 
našich občanov. Na niekoľko 
týždňov sa akoby zastavil život, 
zatvorili sa stravovacie zaria-
denia, materská škola, kostoly. 
Naši pracovníci dezinfikovali 
verejné priestranstvá, kde sa 
najviac zhromažďovali ľudia, najmä autobusové zastáv-
ky, multifunkčné ihrisko, ale aj veľkokapacitné kontajnery. 
Obec v týchto dňoch zaznamenala zvýšený počet chatárov 
a chalupárov, ale aj zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností či 
pozemkov v našom katastrálnom území.

Prvú vlnu pandémie sme prežili s obavou v očakávaní, čo 
bude ďalej. Prijaté sprísnené opatrenia vláda SR postupne 
uvoľňovala a život v letných mesiacoch sa vracal späť do 
normálu. Predpokladaná druhá vlna pandémie zasiahla náš 
štát vo väčších rozmeroch, vláda nariadila celoplošné tes-
tovanie antigénovými testami s tým, že ministerstvo obra-
ny zabezpečí zdravotnícky personál, ochranné prostriedky 
a dezinfekciu. Najväčší problém z dôvodu nedostatku zdra-
votníkov nastal v obsadzovaní odberných miest zdravotníc-
kym personálom. Preto to naša samospráva vzala do vlast-
ných rúk a zabezpečila si zdravotníkov, nakúpila ochranné 
prostriedky, dezinfekciu, čo sa nakoniec ukázalo ako veľmi 
správne riešenie. Tu by som sa chcel veľmi pekne poďakovať 
všetkým, ktorí nám pomáhali, hlavne pracovníkom obecné-
ho úradu, poslancom, dobrovoľným hasičom, administra-
tívnym pracovníkom, zdravotníkom, vojakom, príslušníkom 
policajného zboru, podnikateľom, ktorí zabezpečili stravu, 
ubytovanie, prepožičali dáždniky či iný potrebný materiál. 
Takto sme to podľa mňa zvládli na veľmi dobrej úrovni.

Ako som spomenul, kríza zasiahla ekonomiku. Štát znížil 

obciam podielové dane, čo najviac pocítili malé obce, ako 
je aj Hnilčík. Príroda sa s nami tiež zahrávala, silné búrky 
a prívalové dažde najviac uškodili nespevneným miestnym 
komunikáciám, ktoré boli už sčasti opravené navozením 
a zhutnením špinavej drte z lomu Gretľa (Poľana, Furma-
nec).

Zo získaných nenávratných finančných prostriedkov 
(NFP) sa opravila budova hasičskej zbrojnice a bol namon-
tovaný kamerový systém na futbalovom štadióne. V blízkej 
budúcnosti sa vymení strešná krytina na budove MŠ. Poda-
né sú žiadoti o NFP na opravu cesty – Cechy a výmena zdro-
ja tepla vykurovanie budovy MŠ. Do vodojemu Tokárne sa 

po vykopaní niekoľkých sond 
na trase od záchytu prameňa 
podarilo nájsť starý, zhrdzave-
ný redukčný ventil a po jeho 
odstránení sa zvýšil prítok vody 
do vodojemu, ktorého momen-
tálna hladina ide cez prepad.
Minulý týždeň sa dokončila 
oprava havarijného stavu mosta 
Roztoky – Štacion.

Musím ešte pripomenúť, že 
nad šíriacou sa pandémiou nie 
je ešte ani zďaleka vyhraté, pre-
to by som vás všetkých chcel 
poprosiť, aby ste v záujme za-

chovania svojho zdravia mali veľa trpezlivosti a zodpovedne 
sa správali jeden voči druhému – nepodceňme vzniknutú 
situáciu.

Do ďalších dní vám spolu s pracovníkmi obecného úradu 
prajeme hlavne veľa zdravia pri krásne prežitých dňoch!

Ľubomír Kačír, starosta obce

MILÍ ČITATELIA,
dnes sme v situácii, keď každý deň rastú počty infikovaných 

vírusom COVID-19 a musíme len konštatovať, že ochorenie 
sa „nachádza“ aj medzi nami. Sú ľudia, ktorí ho prekonajú 
bezpríznakovo (aj ja som bol medzi nimi), a sú ľudia, ktorých 
zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici.

Každopádne korona zasiahla do nášho každodenného 
života. Ani tento spravodaj sme neboli schopní pripraviť 
v častejších intervaloch – čo ma mrzí. Je ťažké nájsť me-
dzierku medzi súkromným životom, pracovnými povinnos-
ťami a chvíľkou na „rozumné písanie“ pre Vás. O to viac si 
vychutnajte nasledujúce strany, kde nájdete to hlavné, čo sa 
udialo za posledné obdobie. Veľa vecí sa mi tu nezmestilo, 
a tak by som ich chcel dávkovať aspoň útržkovito.

Príjemné čítanie!
František Murgáč
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Zápisnica z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Hnilčík konaného dňa 4. 10. 2019:

Uznesenie č 47-4/10-2019
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z V. za-
sadnutia OZ konaného 12. 7. 2019.
Uznesenie č 48-4/10-2019
OZ schvaľuje plány obnovy verejného vodovodu v obci 
Hnilčík vypracovaného prevádzkovateľom Aquaspiš - vod-
né hospodárstvo, s. r. o., Rudňany pre vodný zdroj (Rázto-
ky, Horný Hnilčík a Cechy, Horný Hnilčík, Dolný Hnilčík, 
Zimná dolina, Bindt).
Uznesenie č 49-4/10-2019
OZ ruší uznesenie č. 40-12/7-2019.
Uznesenie č 50-4/10-2019
OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemku: parcela 
C KN č. 1324/1 ako trvalý trávnatý porast o celkovej vý-
mere 473 m2, v k.ú. Hnilčík, zapísaného na LV č. 1, prevod 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti Vi na predmetnej par-
cele do výlučného vlastníctva kupujúcej Daniely Benešovej, 
bytom Hluboš č. 39, Pŕíbram, ČR.
Uznesenie č 51-4/10-2019
OZ berie na vedomie záznam z miestneho šetrenia, proto-
kol, rozpočet mosta „Pod Sitkom“ so záverom, že súčasný 
stav mostíka je nutné považovať za havarijný, vyžadujúci čo 
najskoršie riešenie. OZ ďalej prerokovalo návrh na použitie 
finančných prostriedkov rezervného fondu a schvaľuje po-
užitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu faktúry 
za opravu mosta, na nákup potrebného materiálu 
v celkovej výške 5.162,52 €.
Uznesenie č 52-4/10-2019
OZ berie na vedomie uskutočnenie drobných akcií na 
zveľadenie obecného majetku, a to: oprava oplotenia cinto-
rína Roztoky a oprava vnútorných priestorov MŠ.
Uznesenie č 53-4/10-2019
OZ udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík, 
Ing. Božene Gajanovej, aby k v zmysle zákona mohla pod-
nikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnic-
kých osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Uznesenie č 54-4/10-2019
OZ berie na vedomie správu č. 02/2019 o výsledku kon-
troly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finanč-
ných prostriedkov v hospodárení I. polrok 2019.
Uznesenie č 55-4/10-2019
OZ berie na vedomie informáciu o pokračovaní búracích 
prác a odvoze stavebného odpadu z pozemkovej nehnuteľ-
nosti a ukladá prostredníctvom stavebného úradu nariadiť 
výkon štátneho stavebného dohľadu.

Zápisnica z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Hnilčík konaného dňa 5. 11. 2019:

Uznesenie č 56-5/11-2019
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z VI. 
zasadnutia OZ, konaného 4. 10. 2019.
Uznesenie č 57-5/11-2019
OZ ukladá zaslať výzvu na vypratanie bytu s tým, že ak 

majú občania záujem o tento byt, je potrebné si napísať novú 
žiadosť so všetkými povinnými prílohami a zdokladovať prí-
jem, z ktorého budú platiť nájomné. O pridelení bytu roz-
hodne OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. 12. 2019.
Uznesenie č 58-5/11-2019
OZ berie na vedomie havarijný stav vodojemu Tokárne 
a ukladá vykonať potrebné opatrenia na odstránenie hava-
rijného stavu vodojemu a zabezpečenie dodávky pitnej vody 
pre občanov.
Uznesenie č 59-5/11-2019
OZ berie na vedomie doručenú petíciu občanov a cha-
tárov Hnilčík - Ráztoky (Poľana) na veľmi zlý stav miestnej 
komunikácie na Ráztoky - Poľana a ukladá vykonať opat-
renia na zmiernenie tejto situácie.
Uznesenie č 60-5/11-2019
OZ berie na vedomie požiadavky občanov, chatárov 
a chalupárov Hnilčík - Bindt a ukladá postupne realizovať 
tieto požiadavky podľa finančných možností obce.

Zápisnica z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Hnilčík konaného dňa 6. 12. 2019:

Uznesenie č 61-6/12-2019
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z VII. 
zasadnutia OZ konaného 5. 11. 2019.
Uznesenie č 62-6/12-2019
OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022, 
zároveň berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 a schvaľuje návrh 
rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2020 celkovej 
sume:

SUMARIZÁCIA Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Rozpočet
2022

Bežné príjmy 291 666,00 285 666,00 285 666,00
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00
Príjmové finančné operácie 8 400,00 8 400,00 8 400,00
Rozpočtové príjmy celkom 300 066,00 294 066,00 294 066,00
Bežné výdavky 272 066,00 266 066,00 266 066,00
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00
Výdavkové finančné operácie 28 000,00 28 000,00 28 000,00
Rozpočtové výdavky celkom 300 066,00 294 066,00 294 066,00
Bežný rozpočet 19 600,00 19 600,00 19 600,00
Kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00
Finančné operácie -19 600,00 -19 600,00 -19 600,00
HOSPODÁRENIE CELKOM 0,00 0,00 0,00

Uznesenie č 63-6/12-2019
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontroló-
ra obce na I. polrok.
Uznesenie č 64-6/12-2019
OZ schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastu-
piteľstva v Hnilčíku na rok 2020.
Uznesenie č 65-6/12-2019
OZ sa uznáša na VZN obce Hnilčík č. 5/2019 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpadu pre rok 2020.
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Uznesenie č 66-6/12-2019
OZ schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným vo-
dovodom v obci Hnilčík pre rok 2020 takto:
občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 
12 €/osoba/vlastník/rok
občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,353 €/m3

podnikatelia – vodomery vo výške 0,353 €/m3.
Uznesenie č 67-6/12-2019
OZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre: Má-
ria Ondrejčíka, bytom Hnilčík č. d. 166 od 1. 2. 2020–
30. 6. 2021, v zmysle VZN č. 1/2015 o pravidlách pre 
nakladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených 
a nadobudnutých s podporou štátu.
Uznesenie č 68-6/12-2019
OZ schvaľuje na návrh starostu obce ročné odmeny pre 
poslancov OZ za rok 2019 nad rámec zásad o odmeňovaní 
poslancov každý poslanec po 100,– eur a Mgr. Juraj Berčo 
220,– eur z dôvodu právneho poradenstva pre potreby obce.
Uznesenie č 69-6/12-2019
OZ schvaľuje zakúpenie pohárov na stolnotenisový tur-
naj, ktorý organizuje p. Vlastimil Novotta v Motoreste pod 
Krížom Hnilčík dňa 28. 12. 2019.
Uznesenie č 70-6/12-2019
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hnilčík 
vo výške 300,– na bežné výdavky v súvislosti s odstraňova-
ním následkov výbuchu plynu v bytovej jednotke v Prešove 
na Mukačevskej ulici.

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Hnilčík konaného dňa 21. 2. 2020:

Uznesenie č 1-21/2-2020
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
z VIII. zasadnutia OZ konaného 6. 12. 2019.
Uznesenie č 2-21/2-2020
OZ sa uznáša na VZN č. 1/2020 o určení dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík a záujmovú 
činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2020.
Uznesenie č 3-21/2-2020
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Hnilčík za rok 2019.
Uznesenie č 4-21/2-2020
OZ berie na vedomie odpis daňových pohľadávok od 
p. Jána Tomajka, naposledy bytom Hnilčík č. 244 v celkovej 
výške 559,19 € z dôvodu úmrtia a z dôvodu nemajetnosti 
daňovníka na základe uznesenia Okresného súdu v Spišskej 
Novej Vsi.
Uznesenie č 5-21/2-2020
OZ berie na vedomie informáciu o použití finančných 
prostriedkov na športovú činnosť z dotácie v roku 2019 
a schvaľuje poskytnutie nenávratného finančného prí-
spevku - dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2020 vo 
výške 3.300,– v zmysle schváleného rozpočtu pre obecný 
športový klub Hnilčík.
Uznesenie č 6-21/2-2020
OZ nesúhlasí s investičným zámerom na parcelách C KN 
1492, C KN 1493 a C KN 1494 k. ú. Hnilčík / Slnečné 
údolie.

Uznesenie č 7-21/2-2020
OZ schvaľuje ochranné pásmo na pohrebiskách v obci 
Hnilčík najviac 50 metrov.
Uznesenie č 8-21/2-2020
OZ berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy pod 
multifunkčným ihriskom Hnilčík a ukladá vyhotoviť novú 
nájomnú zmluvu. 
Uznesenie č 9-21/2-2020
OZ schvaľuje ukončenie členstva v Oblastnej organizácii 
cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš.
Uznesenie č 10-21/2-2020
OZ berie na vedomie požiadavky, pripomienky a dotazy 
majiteľov Banskej klopačky manž. Poprockých a schvaľuje 
ďalšie body z nich vyplývajúce. Tieto body sú uverejnené 
v riadnej zápisnici (aj na stránke obce Hnilčík).

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Hnilčík konaného dňa 15. 5. 2020:

Uznesenie č 11-15/5-2020
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z I. 
zasadnutia OZ, konaného 21. 2. 2020.
Uznesenie č 12-15/5-2020
OZ berie na vedomie Správu nezávislého kontrolóra 
o overení účtovnej závierky.
Uznesenie č 13-15/5-2020
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kon-
trolóra k Záverečnému účtu obce HNILČÍK za rok 2019.
Uznesenie č 14-15/5-2020
OZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie 
bez výhrad, schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 15.709, 
20 €, ďalej schvaľuje tvorbu a použitie peňažných fondov 
a schvaľuje hospodársky výsledok - zisk, za rok 2019 vo 
výške 16.321,85 €.
Uznesenie č 15-15/5-2020
OZ sa uznáša na VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú 
ochranné pásma pohrebísk na území obce Hnilčík.
Uznesenie č 16-15/5-2020
OZ berie na vedomie informáciu predsedu komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 
o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti 
a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na 
daň z príjmov FO zo závisel činnosti za zdaňovacie obdobie 
2019.
Uznesenie č 17-15/5-2020
OZ berie na vedomie vyhlásenú mimoriadnu situáciu 
z dôvodu pandémie vírusu COVID 19 a schvaľuje pou-
žitie rezervného fondu na úhradu všetkých nákladov 
spojených s vyhlásenou mimoriadnou situáciu 
z dôvodu vzniku pandémie až do 31. 12. 2021.
Uznesenie č 18-15/5-2020
OZ rozhodlo že o žiadosti o schválenie investičného 
zámeru, ktorý plánuje výstavbu dvoch rodinných domov 
bude rokovať až po skončení búracích prác pôvodnej stavby 
a po predložení požadovaných dokladov t. j., názov firmy, 
ktorá vykonávala demontáž azbestovej krytiny a doklad o 
jeho uskladnení.
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miesta – totožné s volebnými okrskami. V každom odber-
nom mieste boli okrem zdravotníkov dobrovoľníci, pracov-
níci obce, dobrovoľníci DHZ, príslušník Policajného zboru 
SR a Ozbrojených síl SR. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
pomohli: ubytovanie na 3 noci s raňajkami v Greenhouse 
– pre vojakov, zapožičanie veľkých dáždnikov, zabezpeče-
nie teplého jedla pre všetkých účastníkov, zapožičanie var-
ných konvíc – to všetko poskytli podnikatelia z obce Hnilčík. 
V neposlednom rade – po ťažkom dni padli vhod aj koláčiky, 
ktoré napiekli manželka nášho pána starostu a Kvetka Ber-
čova. Ľudia – občania obce Hnilčík – podalil bez mihnutia 
oka pomocnú ruku.

Obom našim skvelým tímom patrí obrovské ĎA-
KUJEM za výborne odvedenú prácu.
Štatistiky za obec Hnilčík z celoplošného testovania:

vykonaných testov infekčných
1. 11. 2020 392 osôb 8 (2,04%)
8. 11. 2020 437 osôb 4 (0,9%)

Pripomínam, že horeuvedený údaj o počte vykonaných 
testov je spolu za obidve odberné miesta a v počte zachyte-
ných infikovaných sú aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v obci Hnilčík.

František Murgáč

COVID-19 – CELOPLOŠNÉ 
TESTOVANIE V OBCI HNILČÍK

Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva. Celo-
plošné testovanie malo za cieľ zachytiť skryté ohniská 
nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu zís-
kajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali 
o chorých. Tým, že sme sa mohli prísť otestovať, 
sme zistili nielen svoj vlastný stav, ale tiež možnosť 
ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Zamestnanci obecného úradu sú s mimoriadnym pracov-
ným nasadením pripravení byť v každodennom kontakte 
s obyvateľmi obce. Tak tomu bolo aj počas testovacích dní: 
1. novembra 2020 (nedeľa) a 8. novembra 2020 (nedeľa) sa 
aj v našej obci uskutočnilo prvé a druhé kolo celoplošné-
ho testovania obyvateľstva antigénovými testami na CO-
VID-19. Ešte v piatok prišla ale prvá komplikácia – obec 
musela narýchlo zháňať personál. Jedná vec je, keď sa v te-
levízii a médiách povie, že „všetko je pripravené a štát to 
zabezpečí“, druhá vec je reálne zabezpečenie. Len vďaka 
dobrým kontaktom našich občanov sa podarilo zohnať, 
obvolať kvalifikovaný zdravotný personál na naše odberné 
miesta. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zdra-
votníkom, ktorí sa nám neotočili chrbtom a prišli pomôcť. 
Takto bola obec schopná pokryť, otestovať našich občanov 
a zároveň sme boli schopní skontrolovať aj avízovaný záu-
jem „cudzích“. Záujem o pretestovanie v obci bol obrovský. 
Svoje o tom vedia aj zamestnanci obecného úradu, kto-
rí museli v priebehu týždňa pred prvým testovaním riešiť 
stovky telefonátov chatárov a obyvateľov okolitých obcí, kto-
rí mali záujem byť pretestovaní na Hnilčíku. Celkovo bolo 
badať, že ľudia z väčších miest išli na testovanie na vidiek, 
do menších obcí. V obci sme mali k dispozícii dve odberné 

PROSBA S POĎAKOVANÍM

Do lúčov slniečka namáčam pero,
myšlienky mi tvoria túto slohu,
zrak zdvíham k výšinám
a modlitba sa vznáša k večnému Bohu.

Modlite sa všetci ľudia tejto zeme,
lebo Korona vírus má nás v objatí
a z hrôzou čísiel úmrtí,
nevieme či prežijeme.

Modlime sa a prosme všetci,
za lekárov, sestry a slovenskú vládu,
aby zvládli tento ťažký boj,
ktorý je plný očakávania a strachu.

Prosme Patrónku Slovenska v tej ťažkej chvíli,
aby sa vrátili časy, keď sme tu pokojne žili.
Pomôž nám Kráľovná neba,
s vierou a nádejou na kolenách prosíme Teba.

Tvoj príhovor je mocná sila u nášho Pána,
aby sa to nešťastie stratilo čím skôr
a zavrela sa za ním naveky brána.

Vznes sa modlitba s prosbou a poďakovaním do neba.
Vrúcne Ťa prosíme Patrónka a Kráľovná naša,
Aj za ozdravenie našej planéty, za celý
národ, aj za seba.

Cecília Fabinyová
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OPATRENIA OBCE PROTI 
ŠÍRENIU COVID-19

Uznesením vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 bol na území 
SR vyhlásený núdzový stav v súvislosti so šírením nového 
ochorenia COVID 19.

Ako prvé obec zriadila na svojej webstránke záložku s ná-
zvom Koronavírus – informácie, kde boli občania pravidel-
ne informovaní o vývine situácie a kde boli zverejňované 
všetky usmernenia hygienika. Vzhľadom na to, že v obci je 
veľa starších ľudí, naliehavé informácie boli občanom doru-
čované zamestnancami obce priamo do domácností.

Krízový štáb obce na svojom zasadnutí rozhodol o prie-
bežnom zabezpečovaní občanov ochrannými prostriedkami 
(rúška a jednorázové rukavice).

Priebežne, podľa možnosti a dostupnosti obec zabezpečila 
pre každého fyzicky prítomného občana v obci na trvalom 
pobyte po 2 ks hygienických bavlnených rúšok a na každého 
občana 1 pár jednorázových rukavíc.

Zamestnanci obce pravidelne dezinfikovali verejné 
priestranstvá (autobusové zastávky – 9 ks, nádoby na separo-
vaný zber rozmiestnené okolo hlavnej cesty a miestnych ko-
munikácií, veľkoobjemové kontajnery, multifunkčné ihrisko 
j futbalové ihrisko). Na dezinfekciu obec používala svoje roz-
prašovače a ochranné odevy a obuv, až postupom času boli 
tieto ochranné odevy dostupné, aj to iba po častiach. Táto 
dezinfekcia sa vykonávala pravidelne 1x týždenne cca 5 ho-
dín, vzhľadom na rozľahlosť našej obce.

V prípade požiadavky občanov bol zabezpečený aj dovoz 
potravín.

Po rozhodnutí hlavného hygienika o možnosti otvorenia 
Materskej školy starosta obce vydal pokyn zastupujúcej ria-
diteľke MŠ na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov 
materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvo-
rením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii 
nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa§ 2 

ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Mi-
nisterstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., 
vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky 
materskej školy najmenej na tri týždne.
• Zabezpečil prevádzku MŠ vo svojej pôsobnosti maximál-

ne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí.
• Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy pre 

všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečil dostatok 
dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezin-
fekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku 
materskej školy zabezpečil primerané množstvo bezdoty-
kových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do 
umyvární vrátane papierových utierok.

• Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej ško-
ly zabezpečil dostatok dezinfekčných prostriedkov po-
trebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-
-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch 
materskej školy a v exteriéri materskej školy.

• Zriaďovateľ odovzdal riaditeľovi MŠ tieto ochranné a de-
zinfekčné prostriedky:
1. Ochranné rúška textilné v počte 15 kusov
2. Ochranné rúška s filtrom KN 95(FFP2) v počte 6 ks
3. Ochranné rúška jednorázové v počte 20 ks
4. Ochranné rukavice jednorázové v počte 100 ks (kra-

bica)
5. Ochranné rukavice gumené v počte 3 ks
6. Bezdotykový teplomer v počte 1 ks
7. Antibakteriálne gély s dávkovačom 300 ml v počte 

3 ks
8. Antibakteriálny gél – náplň – 5 l
9. Dezinfekčný prostriedok na plochy – 3 l
10. Dezinfekčný prostriedok na plochy – SANYTOL 

500 ml 1 ks
11. Dezinfekčný prostriedok na plochy – Krezosan 

950 ml 1 ks
12. Zásobník na skladané utierky
13. Náhradné utierky do zásobníka v počte 3000 ks
14. Utierky priemyselné MAXI 4 ks
15. Antibakteriálne mydlo EXTRA náplň 5 l
16. Štít tvárový ochranný 3 ks

K dezinfekčným prostriedkom bol zamestnancom odo-
vzdané aj karty bezpečnostných údajov s poučením o použí-
vaní konkrétneho dezinfekčného prostriedku.

Obec sa po prehodnotení daných podmienok rozhodla, že 
MŠ otvoria. Zakúpili sa hygienické a dezinfekčné prostried-
ky, ochranné štíty, rúška, rukavice, jednorázové utierky, zá-
sobník na jednorázové utierky.

Podľa vývinu situácie obec plánuje priebežne udržiavať 
zásoby dezinfekčných prostriedkov, priebežne dezinfikovať 
verejné priestranstvá a doobjednať 250 ks jednorázových 
rúšok s aktívnym striebrom, nakoľko nám bolo zo strany 
Okresného úradu Sp. Nová Ves, odbor krízového riadenia 
poskytnutých 300 ks týchto rúšok (veľmi pekne ďakujeme), 
ale to je pre našu obec nepostačujúce.

Ľubomír Kačír, starosta obce
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DOTÁCIA
Ministerstvo vnútra SR, prezídium HaZZ Bratislava: 
29901,21 €. Vlastný vklad: 7 720,– eur
Hlavný cieľ projektu:

Zabezpečiť ochranu územia obce Hnilčík, jej obyvateľov 
pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadny-
mi udalosťami.
Čiastkové ciele projektu:
• Uskutočniť rekonštrukčné práce za účelom zlepšenia 

technického stavu hasičskej zbrojnice
• Skvalitniť podmienky pre výkon DHZ
• Zvýšiť ochranu obyvateľov ako aj ochranu súkromného 

a verejného majetku
• Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov obce
• Zlepšiť celkový vzhľad objektu hasičskej zbrojnice

Výsledkom projektu je zmodernizovaná hasičská zbroj-
nica, ktorá po technickej stránke vyhovuje štandardom 
a normám. Zlepšením technického stavu budovy skva-
litníme podmienky pre činnosť DHZ v našej obce. Re-
konštrukčnými prácami zvýšime úroveň služieb požiarnej 
ochrany a predovšetkým zvýšime ochranu a bezpečnosť 
územia našej obce. Výstupy projektu budú predstavovať dl-
hodobý prínos pre našu obec a našich obyvateľov. Nepriamo 
bude mať realizácia projektu pozitívny dopad aj na širšiu 
verejnosť, občanov z okolitých obcí, nakoľko im v prípade 
potreby poskytne obec a DHZ pomoc pri akýchkoľvek mi-
moriadnych udalostiach.

OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 
ROZTOKY – POĽANA A FURMANEC

Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť 
aj na internetových stránkach obce 

http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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RENOVÁCIA INFORMAČNÝCH 
PANELOV NÁUČNÉHO 
CHODNÍKA NA ROZTOKÁCH

HALLOWEEN NA ROZTOKÁCH

PORUCHA PRÍTOKU PITNEJ 
VODY OD ZÁCHYTU PRAMEŇA 
K VODOJEMU TOKÁRNE
Bola odstránená po identifikovaní starého 
nefunkčného redukčného ventilu.
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FURMANEC, KLENOT, KTORÝ 
DNES MIZNE PRED OČAMI…

Dlhé roky stojí veľká prízemná biela budova v kúte pod 
bystrým svahom, hneď vedľa kamenistej cesty, po ktorej 
stáročia premávali konské vozy. Kedysi budova veľkého vý-
znamu, dnes len prehliadaná spomienka na časy minulé. 
Budova, ktorá bola nie len obyvateľom tunajšej obce dobre 
známa, stratila svoj význam na konci minulého storočia.

Nadišiel rok 2019 a furmanec zrazu zo dňa na deň mizne. 
Zlý stav a veľké finančné náklady na obnovu budovy spô-
sobili, že musí ustúpiť novodobému investičnému zámeru. 
A tak sa musíme prizerať, ako najstaršia budova v obci bude 
už čoskoro minulosťou.

Vráťme sa ale späť do čias, kedy tu prevládal rušný život, 
do čias, kedy sa tu zastavovali obchodníci a furmani na dl-
hých cestách, kedy sa tu pila pálenka, hrala hudba, konali 
zábavy a tancovalo až do rána bieleho. Vznik tejto poly-
funkčnej budovy datujeme do 18. storočia. Už v roku 1779 
sa spomína nájomná zmluva mesta Nová Ves s Jánom Bu-
rianom, ktorý si prenajal vínny šenk pri Železnom potoku 
v mestskej časti lesa. Samotný hostinec teda mohol vzniknúť 
už skôr ako uvedený rok. V uvedenom šenku (hostinci) sa 
čapovalo pivo, pálenka, víno. Záznamy obsahujú aj výšku 
nájomného – 188 zlatých za každý kvartál roka, spomínajú 
sa aj veľké zisky z prevádzky hostinca. Ďalším dôkazom je 
mapa Samuela Köhlera z roku 1783, kde je spomínaný hos-

Napísalí o nás (Čierne diery):

KRÁSNE DREVENÉ ROZTOKY 
– JEDINÉ SVOJHO DRUHU

V Hnileckej doline sa nachádza poklad drevenej architek-
túry na Slovensku. Skoro ničím nenarušený a poctivo skry-
tý. Ľudia v tejto doline sa v minulosti sťahovali podľa toho, 
kde práve prosperovali alebo zatvárali bane. Sídla vznikali 
a zanikali. Obci Hnilčík zostali osady Bindt a Roztoky, kto-
ré pôvodne patrili markušovským Mariássyovcom a mestu 
Spišská Nová Ves. Na mape síce píšu Ráztoky, to len komu-
nisti čosi poplietli.

V budove bývalej školy v Jerohute je múzeum, veľká zru-
bová stavba z roku 1937 pripomína Škandináviu. Možno 
ešte viac než architektúra prekvapí, že v druhej polovici 19. 
storočia tu ako jediní používali v rudných baniach ako vý-
bušninu nebezpečný kvapalný kyslík. V spolupráci s firmou 
Heyland, ktorá neskôr stála pri vývoji raketových motorov 
počas nacistického Nemecka.

Keď malých ťažiarov vystriedali nadnárodné spoločnosti 
z Viedne a Katovíc, Roztoky narástli. Po úzkej ceste prichá-
dzame ku klopačke, ktorú prerobili na penzión s už menej 
banskou estetikou. Fotka radšej nebude. Len o kúsok ďalej sú 
štyri pôvodné zrubové poschodové domy pre zamestnancov 
baní. Je to jediná robotnícka kolónia svojho druhu na Slo-
vensku. Každý zrubový dom mal štyri nadštandardne vyba-
vené byty, napríklad aj s kanalizáciou. Baníci tu tiež mali ne-
mocnicu aj zábavné centrum, prezývané kasíno. Kaviareň, 
kolkáreň, herňu a bez hanby aj nevestinec. Elektrifikáciu 
dokončili do roku 1935, kým dolu v Hnilčíku museli na prúd 
čakať ďalších 30 rokov. Taký bol život v Hnileckej doline!
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tinec zakreslený na totožnom mieste, ako stojí dodnes, a to 
pri dôležitej obchodnej a furmanskej ceste. Pôdorys budovy 
bol vtedy písmena „L“ a samotná budova bola zakreslená 
pod označením Wirchshaus (nem. wirtshaus = krčma).

Počas „dlhého“ 19. storočia furmanec plnil dôležitú úlohu 
ako pravidelná zastávka pocestných, ktorým budova ponú-
kala nocľah, vozáreň (alaš), ale aj pohostenie. Samotný ob-

jekt môžeme vidieť na mnohých banských a katastrálnych 
mapách pri už spomínanej obchodnej ceste, ktorá viedla 
z Gemera, cez Hnilec, pretínala dolinu Železného potoka, 
šla cez dolinu Knizajfy do Novoveskej Huty a následne do 
mesta. Práve v úseku cez Knizajfy je cesta najviac zachova-
ná dodnes, vydláždená veľkými kusmi horniny s badateľný-
mi vyjazdenými koľajami od kolies vozov, ktoré sa do hornín 
zarývali stovky rokov. Samotná budova furmanca bola viac-
krát prestavaná, o čom svedčí aj plán z roku 1871 v spiš-
skom archíve, kde je zobrazený pôdorys budovy furmanca 
a rezy strechou, ktorá kedysi nebola valbová, ale obsahovala 
lomenice s doskovými štítmi. Podľa plánu mal byť postavený 
v blízkosti 5 viedenských siah (9,5 m) od budovy „neuen Ála-
sek“, teda nový alaš (vozáreň). Plán zobrazuje rôzne pohľady 
a rezy alašom, ktorý mal byť postavený z kameňa a dreva, 
s dvoma bránami zo severnej a južnej strany a celkovo bol 
alaš orientovaný pozdĺžne popri ceste.

Z 20. storočia sa nám zachovalo o furmanci azda najviac 
údajov. V pamäti každého obyvateľa obce sa s budovou spája 
manželský pár Chmurovcov (Hmurovcov, U Hmury), ktorý 
dlhé roky spravoval tunajší hostinec. Podľa obecnej kroniky 
ho spoločne užívali Ondrej Chmura, pochádzajúci z dediny 
Kravany a Katarína Chmurová, rodená Kerekešová, z osa-
dy Roztoky. Podľa zachovaných dobových fotografií Ondrej 
absolvoval vojenské manévre v Hercegovine začiatkom 20. 
storočia ako čatár rakúsko-uhorskej armády. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa zúčastnil aj prvej svetovej vojny. 
Ďalšia dochovaná fotografia zobrazuje svadobčanov On-
dreja a Katarínu v povojnovom období. S istotou môžeme 
povedať, že už zo začiatku prvej republiky Chmurovci uží-
vali furmanec ako hostinec, krčmu a obchod so zmiešaným 
tovarom práve vďaka dochovaným účtovným, úverovým 
a knihám potravného družstva, ktoré viedol sám obchodník 
Ondrej. Rovnako sa zachovalo aj mnoho iných písomností, 

faktúr a korešpondencie, ktoré nás informujú o prevádzke 
tohto hostinca. Chmurovci boli vzdelaní obchodníci, ktorí 
okrem nárečia, slovenčiny ovládali aj nemčinu a maďarči-
nu. Z dochovaných listín stojí za zmienku mnoho faktúr od 
obchodníka Polláka z Novej Vsi, objednávky na alkohol, po-
volenia konať zábavy, rôzne účty a finančné záležitosti a iné. 
Podľa kresieb bývalého kronikára obce O. Fabiána mal mať 
kedysi furmanec popri ceste pozdĺžny gánok s akrádami, kto-
rý bol pri prestavbe v rokoch 1924-25 zamurovaný a vznikli 
tak v interiéri nové izby a chodby. Práve v tomto období bol 
furmanec celkovo prebudovaný, zmenil sa interiér, vymeni-
la sa krytina zo šindľa na eternit (zachovaná dobová listina) 
a alaš mal byť zbúraný, ako vozáreň slúžila zadná prístav-
ba pri svahu. Podľa obecnej kroniky Ondrej vybudoval cez 
potok nový most, nakoľko sa tam mal predtým nachádzať 
len brod. Zmenil sa aj exteriér budovy, omietky, dvere ale aj 
okná. Pri svahu za furmancom sa nachádzali ešte hospodár-
ske budovy. Furmanec takto plnil svoj účel až do vybudova-

nia novej asfaltovej cesty, ktorá tak odklonila hlavný ťah cez 
Kiru smerom na Grajnár, a tým aj stará furmanská cesta 
sa prestala využívať a zmenila sa na lesnú cestu. Po druhej 
svetovej vojne zomrel Ondrej a hostinec po ňom prebrala 
jeho manželka. Obchod potravín zanikol v roku 1976 a krč-
ma 1981 (obecná kronika). Po smrti Kataríny Chmurovej, 
ktorú našli vo furmanci mŕtvu, ostal objekt opustený a stal sa 
terčom mnohých zlodejov. Od dedičov Chmurovcov objekt 
neskôr odkúpil akademický maliar Marián Hennel, ktorému 
sa však nepodarilo zachrániť túto unikátnu stavbu. Počas 21. 
storočia bol objekt viackrát na predaj a menil majiteľov.

David Patera

Furmanec a stará cesta. (foto Ľubomír Palušák)

Dnešný stav bývalej slávnej budovy

Detail z úvernej knihy roku 1923
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rou, keď občas stratím odvahu. No najviac ma motivuje môj 
brat, futbalista. Páči sa mi, aký je v obrane dravý, bojovný, 
odhodlaný a taká chcem byť aj ja. Veľmi ma inšpiruje a to 
si cením.“

František Murgáč

FUTBAL
Ťažké časy sprevádzajú dedinský futbal po 

celom Slovensku. Zápasy sa rušia, hráči chýba-
jú kvôli pracovným povinnostiam alebo dokon-
ca kvôli karanténe. Taká bola aj jeseň v VII. lige Spišského 
oblastného futbalového zväzu. Mužstvo OŠK Hnilčík odo-
hralo iba 8 zápasov. V tabuľke patrí Hnilčíku až 9. miesto so 
ziskom 5 bodov. Začiatok sezóny sprevádzali naše mužstvo 
tesné prehry, koniec nedohratej jesene zase sužovali káder 
zranenia a tresty.
1. Spišský Hrušov 9 31:7 27
2. Gelnica „B“ 8 20:11 19
3. Rudňany „B“ 9 31:10 17
4. Iliašovce 9 18:16 17
5. Poráč 9 31:10 16
6. Sp. Tomášovce 9 17:24 10
7. Teplička „B“ 9 14:19 9
8. Matejovce n/Hornádom 9 15:34 7
9. OŠK HNILČÍK 8 13:25 5
10. Krompachy 9 11:24 5
11. Slovinky 8 8:29 4
Výsledky:
1. kolo Hnilčík – Teplička „B“ 2:2
3. kolo Hnilčík – Krompachy 5:3
4. kolo Poráč – Hnilčík 2:2
5. kolo Hnilčík – Sp.Hrušov 1:5
6.kolo Sp.Tomášovce – Hnilčík 3:1
7.kolo Hnilčík – Iliašovce 0:1
8. kolo Hnilčík – Slovinky – pre COVID hostí zrušené
9. kolo Gelnica „B“ – Hnilčík 2:1
10. kolo Hnilčík – Rudňany „B“ 1:7
11. kolo Matejovce – Hnilčík – pre COVID zrušené

BASKETBAL
Po dlhej odmlke sa hrá v Spišskej Novej Vsi najvyššia ženská 
basketbalová súťaž. Družstvo ŠKBD Spišská Nová Ves re-
prezentuje Vladimíra Kačírová. Jej predstavenie z klubovej 
stránky vám prinášam aj tu:
Vlaďka sa venuje basketbalu už od svojich 7 rokov. Veľkou 
odmenou za tvrdú prácu je určite možnosť zahrať si v ex-
tralige. A čo ju bude najviac motivovať? „Motivuje ma to, 
že si zahrám v extralige proti najlepším hráčkam a získam 
veľa skúseností. Obrovskou motiváciou je pre mňa aj moja 
rodina. Je to môj kompas, ktorý ma vedie, je mojou opo-

KAMEROVÝ SYSTÉM
Doplnený a nainštalovaný kamerový systém slúži na mo-

nitorovanie športového areálu a bude monitorovať verej-
né priestranstvá v okolí obecnej budovy. Monitorovanie 
a záznamy sa budú uchovávať prostredníctvom digitálnych 
záznamových zariadení, ktoré budú umiestnené v priestore 
monitorovaného objektu. Realizácia projektu bude mať dl-
hodobý prínos pre obec a jej obyvateľov. Kamerový systém 
bude slúžiť ako preventívny prostriedok, ktorý bude odrá-
dzať páchateľov od protispoločenského konania a iného 
trestného konania. Zároveň budú psychologicky pôsobiť na 
okoloidúcich vodičov, ktorí často ohrozujú chodcov a nedo-
držiavajú maximálnu rýchlosť. Realizácia projektu sa stretla 
s kladnou verejnou odozvou.

Miesto, na ktorom sú uložené originály dokumentov súvi-
siacich s dotáciou:
Obec Hnilčík, obecný úrad, 053 32 Hnilčík č. 38
Dotácia: 5.000 €     Spoluúčasť obce: min 20% : 1.535,15 €

Projekt bol finančne 
podporený Radou 
vlády SR pre prevenciu 
kriminality
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PRÍRODA JE ZRKADLOM 
ĽUDÍ Stangenber – Hlinisko

Lesy sú najvýznamnejším prvkom prírody. Poskytujú 
nám kyslík, viažu vodu, pôdu, poskytujú drevo, lesné plody 
a v neposlednom rade i relax a oddych. S prihliadnutím na 
toto všetko a s citom k prírode, v rámci relaxu, sme sa sna-
žili vybudovať nielen via ferratu s vyhliadkami č. 1 a č. 2, 
ale taktiež obnoviť kamennú osadu, ktorá tu pôvodne bola. 
Pri odhaľovaní – a to najmä čistení tejto kamennej osady, 
pomohli ruky členov, ale i nečlenov Športového klubu Hnil-
čícki borsuci. Za čo im patrí vďaka.

Avšak najväčšie poďakovanie patrí Lesom mesta, a. s. 
Spišská Nová Ves, ktoré súhlasilo so vznikom tohto diela, 
horolezcom Slovenského raja, ktorí vybudovali malú via fer-
ratu, značkárovi – nášmu priateľovi Ing. Ernestovi Rusnáko-
vi, ktorý vyznačkoval tri turistické okruhy v rámci projektu 
v dĺžke 14 km a podaroval i lavičky na vyhliadke č. 1 a č. 2, 
Fotoslužbe Ľubka a Danky Smoradových z Hnilčíka, ktorí 
vyfotili a spoluosadili panoramatickú fotografiu na vyhliad-
ke č. 1. V neposlednom rade vďaka aj obci Hnilčík.

Samozrejme vrelá vďaka patrí i Martinke Kacinovej zo Slo-
venskej televízie v relácii Televíkend vysielanej 11. 4. 2020, 
ktorá spropagovala našu prácu i náš región a pani Sylvii 
Hoffmannovej z Rádia Slovensko, ktorá s nami urobila roz-
hovor 21. 3. 2020.

Sme hrdí na to, že naša rodina – rodina Poprockých z his-
torického Penziónu** Banská klopačka na Hnilčíku svoju 
túžbu, ktorú mala pred tromi rokmi, zhmotnila a toto dielo 
vo výške 7 000.-eur podarovala všetkým ľuďom – milovní-
kom histórie, prírody a turizmu.

Dúfame len, že ľudia, ktorí navštívia túto časť okraja Slo-
venského raja, budú citliví k lesom, zveri, pretože PRÍRO-
DA JE ZRKADLOM ĽUDÍ a na to by sme nikdy nemali 
zabudnúť.

S veľkou vďakou rodina Poprockých

HLAVNÁ PRÍČINA HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA 
ROZTOKY -ŠTACIÓN
Strihnuté železné profily a prasknuté nosné betónové základy.



SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Pripomíname, že spoločenská rubrika vychádza 
takmer po roku, preto sú tu jubilanti, narodenia, ale 
aj zoznam tých, čo nás opustili počas roka. A záro-
veň sú tu informácie obdržané do termínu uzávierky. 

ZABLAHOŽELALI SME
„Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní! V pokoji užívajte život v 
kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň života pokojná a slnečná! 
Nech sú dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých!“

Magdaléna Jurčáková – 85 rokov
Dagmar Greiselová – 70 rokov
Elena Servátková – 75 rokov

neb. Margita 
Marchynová 

 90 rokov

Ján Krestian 
90 rokov 

Milan Majerčák 
70 rokov

Ján Smorada 
85 rokov

Emília Kačírová 
80 rokov

Ján Jurčák 
70 rokov

Elena Šulganová 
70 rokov

Veronika 
Ogurčáková 

75 rokov

Božena Fehérová 
70 rokov

Zároveň by sme sa chceli ospravedlniť pani Ružene Paulíko-
vej, v poslednom čísle bol omylom uvedený zlý vek. Správny 
údaj mal byť 70 rokov.
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grafická úprava, sadzba a tlač: ABC studio, Lucian Cmorej, Spišská Nová Ves
✦ ✦ ✦

Najbližšia uzávierka spravodaja bude v decembri 2020. Vaše komentáre, nápady a príspevky môžete posielať na e ‑mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com

PRIVÍTALI SME
Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky, 
smiechu a nehy! 
Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ!
Nech je zdravé a rastie ako z vody!
Nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete!

Maximilián 
Doboš

Terezka 
Murgačová

Viktor Slezák
Roxana Fabinyová

OPUSTILI NÁS
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol na Vašich očiach svit, 
 ťažko sa nám bude tu bez Vás žiť...
Za všetku lásku a starostlivosť Vašu, 
čo s vďakou dnes Vám môžeme dať...
Hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať. 
Ako ticho žili, tak ticho odišli, skromní vo svojich životoch, 
veľkí vo svojej láske a dobrote.

Ondrej Čarnický
Margita Marchynová
Georg Dimitrov
Mária Fabiniová
Helena Lesáková
Anna Baraniová
Anna Králová
Ján Probier
Pavol Jablonský
Milan Mesarčík

Pripravil: František Murgáč


