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Vážení
spoluobčania!

Veľmi ma teší, že k nášmu pôvodnému tímu (Milan Majerčák, Dominika
Novottová, František Murgáč) sa pridali ďalšie šikovné posily. Už
do tohto spravodaja prispievali aj Katka Kleinova, Lenka Kačírová
a Stanislava Kollárová. Som rád, že svoje miesto našli i rubriky
Mariána Jančuru a Lukáša Pateru. Ďalšou novinkou je že máme nový
e‑mail a svoje komentáre, príspevky či pripomienky môžete posielať
na adresu: hnilcik.spravodaj@gmail.com alebo hnilcik@gmail.com.
Budeme veľmi radi ak nám prispejete svojimi postrehmi. V tomto čísle
sme pre Vás pripravili čítanie o železničke, budovaní chodníka ku
kostolu, Downhille, výsledkoch volieb či akcii poštárov v motoreste
Pod Krížom. Svoje okienko stále má i dianie vo futbale ale predstavíme
si i našu nádejnú basketbalistku. V pravidelnej rubrike „včera
a dnes“ si ukážeme fotku z dolného Hnilčíka a Marián Jančura nám
ponúkne zaujímavé čítanie o významných dátumoch obce Hnilčík.
Prajem príjemné čítanie…
František Murgáč

Pred nami je obdobie príprav na
komunálne voľby, ktoré budú koncom novembra 2014, ktoré uzatvoria ďalšie volebné obdobie.
Rýchlo uplynuli štyri roky, ktoré
síce neboli jednoduché, ale môžeme
ich pokladať za úspešné. Ešte nie je
celkom čas na bilancovanie aj z dôvodu, že k 30 miliónom Sk, ktoré
obec získala a realizovala niekoľko
investičných akcií od roku 2010,
pribudli v týchto dňoch ďalšie 12,5
milióna Sk na realizáciu projektu
Regeneráciu centra obce a na ďalšie
finančné zdroje sa čaká.
Prácu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva posudzujú
a hodnotia občania podľa toho, čo
nové – viditeľné sa
v obci za uplynulé obdobie objavilo
a či to pre nich samotných znamená
prospech. Starosta
a poslanci musia
vedieť zodpovedne posúdiť dopad
svojich rozhodnutí, nájsť spôsob ako
zabezpečiť všetko to, čo si občania
prajú a čo obec skutočne potrebuje. V rámci príprav na komunálne
voľby v zmysle zákona o obecnom
zriadení, obecné zastupiteľstvo musí
ešte prijať veľmi dôležité uznesenia
a to o počte poslancov na celé volebné obdobie, podľa počtu obyvateľov
obce a určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu –
čiastočný úväzok alebo plný úväzok.
Vladimír Fabian,
starosta obce
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z II. zasadnutia OZ v Hnilčíku zo dňa
14. 3. 2014
Uznesenie č. 12-14/3-2014
Berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 13-14/3-2014
Berie na vedomie informáciu o príprave na výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Hnilčíku v júni 2014
Uznesenie č. 14-14/3-2014
Berie na vedomie zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1,2 k 28. 2. 2014
Uznesenie č. 15-14/3-2014
Schvaľuje zmluvu s VSE Košice na preplatenie nákladov za
vypracovanie projektu obcou Hnilčík na VN, NN prípojku
a trafostanicu vo výške 3500 EUR.
Uznesenie č. 16-14/3- 2014
Schvaľuje odmenu redakčnej rade Obecného spravodaja vo
výške 30 € za každé vydanie
Uznesenie č. 17-14/3-2014
Schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ pri ZŠ Nejedlého 2, SNV pre deti z našej obce
na podporu záujmového vzdelávania detí a mládeže na rok
2014.
Uznesenia z III. zasadnutia OZ v Hnilčíku zo dňa
16. 05. 2014
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Uznesenie č. 18-16/5-2014
Berie na vedomie schválenie nenávratného príspevku na projekt „Regenerácia centra obce Hnilčík“ vo výške 417 662 €.
Realizácia 2014 – 2015.
Uznesenie č. 19-16/5-2014
Schvaľuje VZN č. 1/2014 o príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 0,30 € na obed od 1. 6. 2014.
Uznesenia č. 20-16/5-2014
Berie na vedomie vyhlásenie výberového konania na riaditeľa MŠ Hnilčík na 02. 06. 2014
Uznesenie č. 21-16/5-2014
Schvaľuje podanie projektu „ Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ a KD“ v termíne do 15. 07. 2014.
V prípade schválenia realizácia projektu 2014 – 2015.
Uznesenie č. 22-16/5-2014
Schvaľuje aktualizáciu „Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce“ na roky 2014 – 2020.
Uznesenie č. 23-16/5-2014
Berie na vedomie záverečnú správu nezávislého audítora za
rok 2013
Uznesenie č. 24-16/5-2014
Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 podľa priloženej
predlohy
Uznesenie č. 25-16/5-2014
Berie na vedomie použitie rezervného fondu na nákup PC
a kopírky s tlačiarňou
Uznesenie č. 26-16/5-2014
Schvaľuje zvýšenie zákonom stanoveného platu starostu
(1360 €) o 11 % t.j o 150 € na 1510 €. Dôvodom zvýšenia je
zabezpečenie finančných prostriedkov na projekt „Regene-

rácia centra obce Hnilčík“ vo výške 417 662 € v roku 2014
Uznesenie č. 27-16/5-2014
Komisia pre ochranu vereného záujmu prijala majetkové
priznania starostu obce riaditeľky MŠ, podané v zákonom
stanovenom termíne
Uznesenie č. 28-16/5-2014
Berie na vedomie zmeny v rozpočte v roku 2014-06-03
Uznesenie č. 29-16/5-2014
Súhlasí s neuplatňovaní programov v rozpočte podľa § 4,
ods. 5 zákona 583/2004
Uznesenie č. 30-16/5-2014
Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre ZŠ
Ing. Kožucha na rok 2014 na podporu záujmového vzdelávania detí z našej obce
Uznesenie č. 31-16/5-2014
Schvaľuje žiadosť Šaršana Rastislava a manželky Alžbety,
Hnilčík‑Roztoky 2024 o odkúpenie pozemkov v okolí rodinného domu a to č. p. 1310/2 – 25 m2 a 1293/2 – 22 m2
Uznesenie č. 32-16/5-2014
Schvaľuje zrušenie zmluvy zo SAD Košice na príspevok na
školský autobus

Výsledky voľby prezidenta SR
v obci Hnilčík dňa 15. 3. 2014 – 1.kolo (podľa okrskov)

Novým prezidentom Slovenska sa stal občiansky kandidát
Andrej Kiska, ktorý vo voľbách výrazne porazil súčasného
premiéra a predsedu strany Smer–SD Roberta Fica. Podľa
oficiálnych výsledkov Kiska získal 59,38 percenta, hlasy mu
odovzdalo 1 307 065 voličov. Podobné ako výsledky v celom
Slovensku dopadli aj voľby v obci Hnilčík – ale iba v 2. kole.
V tom prvom na rozdiel od celkových výsledkov a teda víťazstva Roberta Fica, u nás dominoval Radoslav Procházka.
Číslo okrsku
Počet zapísaných voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
Počet odovzdaných hlasov
Počet platných hlasov
Účasť v %
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
KISKA Andrej, Ing.
KŇAŽKO Milan
PROCHÁZKA Radoslav,
doc. JUDr. PhD.

1
218

2
Spolu
248
466
106

204

98 106
97 106
44,95 42,74
35
23
28
19
8
7

204
203
43,77
58
47
15

98

18

60

42

Výsledky voľby prezidenta SR
v obci Hnilčík dňa 29. 3. 2014 – 2.kolo (podľa okrskov)

Číslo okrsku
Počet zapísaných voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
Počet odovzdaných hlasov
Počet platných hlasov
Účasť v %
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
KISKA Andrej, Ing.

1
217

2
Spolu
243
460

122

113

235

122 113
121 112
56,22 46,09
52
47
69
65

235
233
50,65
99
134
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Voľby do Európskeho
parlamentu 2014 v obci Hnilčík
dňa 24. mája 2014
24. mája sa uskutočnili u nás, opäť v dvoch okrskoch aj
voľby do Európskeho parlamentu. Volebná účasť v našej
obci bola iba 10,12% (47 odovzdaných hlasov) čo odzrkadľovala aj celková účasť v krajine.
Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany
v našej obci (najpočetnejšie):
SMER - sociálna demokracia = 9
Kresťanskodemokratické hnutie = 7
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti = 5
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana = 4
Strana demokratického Slovenska =4
Komunistická strana Slovenska =4
Slovenská národná strana =4
Celkovo nás budú zastupovať v Európskom parlamente títo
poslanci:
Jana Žitňanská, Mgr. (NOVA, KDS, OKS), Anna Záborská, MUDr. (KDH), Miroslav Mikolášik, MUDr. (KDH),
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. (SMER), Monika Flašíková Beňová, PhDr. (SMER), Boris Zala, doc., Dr. (SMER),
Vladimír Maňka, Ing. (SMER), József Nagy, Ing. (MOST
– HÍD), Branislav Škripek, Mgr. (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti), Richard Sulík, Ing. (SAS), Eduard Kukan, JUDr. (SDKU – DS), Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD.
(SDKU – DS), Pál Csáky (SMK)
František Murgáč a Dominika Novottová

Po 141 rokoch od výstavby Banskej klopačky píšeme novú jej históriu a obnovujeme hrdosť našich otcov.
Jej pôvodný účel ako administratíva banského úradu,
základná škola, obchod Jednoty sa mení na penzión
s reštauráciou a malým welness centrom.
Týmto vás pozývame od 1. 7. 2014 do našich priestorov na príjemné posedenie pri káve a domácom koláčiku.
Otvorené: piatok, sobota a nedeľa od 1200 do 2200 hod.
Naše zariadenie so svojím nádherným okolím, oázou
pokoja, žblnkotom potôčika, duchom histórie ponúka
priestor pre rodinné oslavy, firemné večierky, svadby ale
i smútočné posedenia.
Kontakt:
0911530825, 0948022277
		
banskaklopacka@gmail.com

Ochrana pred povodňami v obci
Hnilčík
Zrejme najskôr je potrebné vysvetliť, kto za čo je zodpovedný. Budem hovoriť o Železnom potoku, ktorý preteká
hlavnou dolinou Hnilčíka v dĺžke cca 8 km, ďalej o potokoch Zimná dolina, Roztoky, Tokárne a Bindt, každý o dĺžke cca 2 km a ďalšie drobné toky bez mena, ktorých je v obci
neúrekom.
Vlastníkom všetkých uvedených potokov je Slovenská
republika. Slovenská republika prostredníctvom správcu
– Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. a ďalších
štátnych podnikov ako správcov drobných vodných tokov
napr. v našom katastri sú to Lesy Slovenskej republiky š. p.,
odštepný závod Prešov, zabezpečujú všetko, čo sa týka administratívy v spolupráci so štátnou správou – rôzne povolenia,
vyjadrenia, vstupy, ale aj údržby, prevencie, projektov a riešenia havarijných situácií, čiže je to povinnosť Slovenskej
republiky, prostredníctvom správcov tokov v rámci povodňového plánu zabezpečovacích prác na ktoré sú vyčlenené
finančné prostriedky v štátnom rozpočte.
Obec sa k týmto zámerom vyjadruje, spolupracuje a navrhuje svoje riešenia. Obec má ešte jednu možnosť a to požiadať správcu potoka o prenechanie jeho uceleného úseku
(časť) do nájmu alebo výpožičky. K tomu kroku obec pristupuje vtedy, keď je jej zámerom spracovať projekt ochrany
pred povodňami a požiadať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie. Má to však
viacero úskalí. O tom však v nabudúce. Povinnosťou obce
v rámci povodňového plánu záchranných prác, je zabezpečenie týchto prác pre stavby a zariadenia fyzických a právnických osôb na území obce (čiže vtedy, keď sa už niečo
stane a stalo sa napr. v rokoch 2005, 2008, 2010, čiastočne
v roku 2012, ale vtedy sa na týchto tokoch v rámci záchranných prác niečo urobilo, aj v rámci prevencie). Obec však
musí vyhlásiť a odôvodniť II. alebo III. stupeň povodňovej
aktivity, lebo len vtedy má možnosť požiadať SR o preplatenie účelne vynaložených nákladov na záchranárske práce.
Najskôr však faktúry je potrebné uhradiť z vlastných zdrojov obce. Aj v tomto prípade však obec musí byť opatrná
a môže objednávať a uhradiť náklady na potrebný materiál
a na pracovné stroje len do takej výšky, aby nebol ohrozený
po finančnej stránke základný chod obce. Nedávno prebehlo v médiách, že niektoré obce ešte nemajú uhradené náklady od SR na záchranárske práce ešte z roku 2010!
Obec má spracovaný a schválený plán záchranných prác
orgánmi štátnej správy a je k dispozícií k nahliadnutiu na
Ocú Hnilčík. Je to však rozsiahly dokument.
Vladimír Fabián, starosta obce

MOTOREST POD KRÍŽOM
Ponúkame priestor pre rodinné oslavy,
smútočné posedenia firemné večierky,
svadby a iné spoločenské udalosti.

______________________________________________________

Denné menu 3,30 €
10% zľava pre dôchodcov
tel.: 0903 38 06 05
3
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Hnilčícke anály 1
Na počiatku bolo slovo
Otváram hnilčícke anály – zoznam významných dátumov
o obci Hnilčík. Pokúsim sa s ich pomocou vyskladať mozaiku príbehov o Hnilčíku a jeho osudoch. Konkrétnych údajov v konkrétnych dokumentov súvisiacich s Hnilčíkom sa
zachovalo mnoho, no čím viacej ideme do minulosti, tým
je ich menej a tým väčšie sú medzery medzi nimi. A od istého obdobia do minulosti už chýbajú akékoľvek písomné
zmienky.
Pretože o začiatkoch dejín akejkoľvek komunity dáva svedectvo slovo, teda písaný dokument, listina, zmienka v úradných knihách a podobne, použil som úvodné pasáže z knihy
Genesis, symbolického začiatku všetkého.
Na počiatku teda bolo slovo…
V tomto prípade slová, uvedené v listine veľmoža grófa
Jána Máriášiho z roku 1315 (o rok tomu bude, milí občania
Hnilčíka, presne 700 rokov). Podľa nich existovala aj staršia listina bratov Batiza, Mikuláša a Marka z Markušoviec
z roku 1290, ktorou darovali a potvrdili ľuďom, ktorí prišli
do hustého lesa zvaného Malý Hnilec, na dvadsať rokov slobodu s tým, že až od dvadsiateho roku budú platiť riadne
dávky natrvalo.
Markušovskí zemepáni prvých známych generácií vlastnili
rozsiahle územie od rieky Hornád po rieku Hnilec. V údolí Hornádu bola pôda, vhodná na poľnohospodárske obrábanie. Smerom na juh sa zdvíhali kopce, zarastené hustým pralesom, no už vtedy známe aj bohatstvom medených
a železných rúd. Bolo to územie temer neobývané a teda
aj nevyužívané napriek bohatstvu dreva a nerastov. Necelé
polstoročie už uplynulo od ničivého nájazdu mongolských
nájazdníkov, ktorý vyľudnil Spiš. V susedstve Máriašiovcov
na západ od Markušoviec sa medzitým usadili nemeckí prisťahovalci, ktorí v susedstve starých slovanských osád založili
Nové Mesto – Novú Ves, až od začiatku 20. storočia nazývané Spišská Nová Ves. Mariášiovskí zemepáni potrebovali využiť potenciál územia, darovaného im kedysi, nevedno kedy,
niektorým z uhorských arpádovských panovníkov ako léno.
Potrebovali na to ľudí. Podobný problém v tom čase riešilo
celé Uhorsko a aj iné stredoveké stredoeurópske krajiny. Receptom bolo ľudí priviesť z iných, hustejšie obývaných oblastí a poskytnúť im lákavé výhody v prípade, že budú súhlasiť s usadením sa na neobývaných miestach. Tento postup sa
nazýval lokácia a medzi výhody, ktoré osadníci získali, patrilo nadobudnutie pozemkov do dedičného prenájmu. Na
začiatku, v dohodnutom čase (počas takzvanej lehoty – odtiaľ názvy početných slovenských Lehôt), najčastejšie počas
15, alebo 20 rokov, nemusel osadník odvádzať zemepánovi
a štátu poplatky. Osadníkov viedol a miesto vzniku novej
osady vyberal zemepánom poverený vodca – lokátor, čiže
šoltýs. Ten rozhodoval o rozdelení pôdy, vykonával v mene
feudála sudcovské právomoci a stal sa richtárom s dedičskou
právom pre jeho potomkov.
Takto vznikol aj spodný Hnilčík, oveľa, oveľa neskôr nazývaný Jerohuta.
Skúsme si to spolu predstaviť. Je rok 1290. Po neudržiavanej stáročnej ceste sa údolím Železného potoka prediera sprievod ľudí na vozoch. Vezú si celý a neveľký majetok
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– pracovné nástroje, nádoby, šatstvo a potraviny. Vedú si aj
statok, kravy, kozy, ovce a hydinu. Okolo je hlboký prales,
siahajúci až po meandrujúci jarok. Šoltýs zastavuje sprievod
v mieste, kde sa od hlavého údolia odpája iná, bočná dolina. Je to posledné vhodné miesto, ktoré môže vybrať na
založenie osady. Mocný rytier Batiz, jeden z troch bratov
Máriášiovcov, ho pred cestou dôrazne poučil: ak by šli ďalej
popri potoku, došli by do miest, kde iný šoltýs na čele nemeckých osadníkov už založil obec Vondrišel. Ak by šli proti
prúdu bočného (Roztockého) potoka, dostali by sa na cudzie
územie novoveských Sasov. Toto miesto, na ktorom bude raz
stáť Zajacov mlyn, je ale dobré – je tu dostatok vody, dreva,
mierne svahy kopcov je možné po vyklčovaní lesa premeniť
na políčka a pastviny. A okolité kopce sú plné rudných žíl.
Na počiatku teda bolo slovo, či skôr slová dávneho vodcu
prisťahovalcov. Možno že zneli úplne obyčajne, napríklad:
„Tu zostaneme“.
Marián Jančura

Banská železnica
Bindt – Markušovce
Železničku postavila banská a hutná spoločnosť arcikniežaťa Albrechta v rokoch 1872 - 1873 ako prípojku železničnej trate Košice - Bohumín. Celkové náklady na stavbu trate
činili 474 452 florénov. Táto železnica predstavovala prvú
parostrojnú úzkorozchodnú železnicu v Rakúsko – Uhorsku. Nakladacia stanica železničky bola v spodnej časti Bindtu v srdci banského závodu Bindt. Trať bola vedená údolím
Markušovskej doliny s veľkým oblúkom v Sontagsgrunde
a vykladacia stanica bola situovaná pri stanici Markušovce. Trať mala parnú trakciu, vlak ťahali dve malé dvojnápravové parné lokomotívy s výrobnými číslami 190/1872
a 279/1873, výrobky nemeckej firmy Lokomotiv Fabrik
Krauss & Co. v Mníchove (hmotnosť lokomotívy 7,665 t, výkon 45 konských síl). Dĺžka železnice bola 8,81 km vrátane
staníc, rozchod koľají bol 1000 mm. Najväčší úklon trate činil 25 promile. Počet mostov na trati bol 23, priepustov bolo
na trati celkom 5. Koľajnice boli typu Vignoles a ich hmotnosť bola 16,8 kg/meter, vyrobené boli v Třinci. Vozňový
park pozostával z 35 vozňov o nosnosti 5 ton pre prepravu
rudy (hmotnosť vozňa 1,7 t bez brzdy a 1,85 t s brzdou, brz-

Elektrická lokomotíva AEG na stanici Markušovce v roku
1926 zrejme počas osláv 1. mája (archív: Lukáš Patera)
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Včera a dnes

Vlak ťahaný lokomotívou AEG pri akumulátorovni
v Markušovskej doline krátko po elektrifikácii
(ŠUBA Banská Štiavnica)

dou bolo vybavených 16 vozňov). Ďalej to boli 2 špeciálne
vozne s otáčavými ramenami pre dopravu dreva (tzv. klaničiaky), 2 drevené kryté vozne, jeden pre dopravu potravín
a iného cenného nákladu, druhý na dopravu osôb, 9 plochých pracovných vozňov pre dopravu materiálu a náradia
pri údržbe trate a jedna dvojsedadlová drezina. Vláčik mal
predpísané zoradenie, pričom plne naložený mohol mať iba
10 vozňov s rudou a každý druhý vozeň bol povinne vybavený brzdou. Na konci 19. stor. sa železnička stala nerentabilnou, parnú trakciu odstavili a namiesto nej v roku 1894
zaviedli konskú. Vlastníkom banského závodu Bindt a bindtianskej úzkokoľajky sa v r. 1895 stal arciknieža Fridrich.
Využiteľnosť železničky sa zvýšila keď na Bindte začala podnikať aj Hornosliezska účastinná spoločnosť pre železničné
potreby so sídlom v Katoviciach. Tá tiež potrebovala dopraviť vyťaženú rudu ku hlavnej železnici a preto sa dohodla
s jej vlastníkom o oprave železničného zvršku a o následnom
spoločnom využívaní. Železničku dali prebudovať na elektrickú trakciu. Trať sa tak stala úplne prvou elektrifikovanou úzkorozchodnou železnicou na území Slovenska! V júli
1902 bola prestavba dokončená. Elektrifikovaná bola jednosmerným prúdom o napätí 500 – 600 V. Násypy a zárezy
trate boli oplotené, cestné priechody boli chránené uzamykateľnými závorami. Jej kapacita v tom čase bola 170 – 180 t
za 10 hodín. Na trati premávali 2 elektrické lokomotívy, výrobky továrne AEG Union Viedeň (pod evidenčnými číslami
20 a 21, výkon lokomotívy 90 konských síl, hmotnosť 7 t).
Lokomotíva z Bindtu do Markušoviec dopravila 7 plných
vozňov, v opačnom smere 10 prázdnych. V roku 1906 závod
v Bindte aj železnicu prevzala Banská a hutná spoločnosť so
sídlom v Moravskej Ostrave. Pod patronátom tejto spoločnosti železnička fungovala až do svojho zániku. Trať oficiálne fungovala do 23. marca 1939, kedy bola prevádzka na
trati pozastavená. Do roku 1943 však vozila stroje zo závodu do Markušoviec (ktoré následne putovali do Žakaroviec)
a potom sa začalo s jej demontážou. Dnes je trať poľnou
cestou, ktorá kopíruje bývalú železnicu. Pri Markušovciach
je teleso trate prekryté odkaliskom. Zachovali sa priepusty,
ruiny pecí závodu na Bindte, budovy stanice v Markušovciach (dnes po prestavbe sú obývané). Z vozového parku sa
už pravdepodobne nič nezachovalo.
Nabudúce: Banská železnica Roztoky — Markušovce
Lukáš Patera

V tejto rubrike Vám dnes prinášame pohľad z Miestneho
honu alebo ináč povedané z „capovky“. Horná fotografia je
z roku 1991, spodná fotografia je z roku 2012. Nájdete 10
rozdielov? Na novšej fotografii pribudol dom Antošovcoch,
Kačírovcoch. Výraznú zmenu podstúpil aj dom Zajacovcoch (dnes Turčanovci), či dom p. Krajňáka. Na hornej fotografii je vidieť navezený štrk u Kačírovcoch, kde je zjavné
že sa pripravujú na stavbu. Do pozornosti by som vyzdvihol
aj kríž – okolo ktorého boli ešte pred 20 rokmi lúky a dnes
ho obkolesujú stromy a kríky.
František Murgáč a Milan Majerčák

Hnilčícki borsuci na potulkách
Po daždivých dňoch „vykuklo“ slniečko a nám sa zažiadalo prevetrať si nielen hlavy, ale unaviť si i nohy. Rezkým
krokom na Deň detí sme sa vybrali z Grajnára na Pálenicu
pokochať sa pohľadom na naše lesy. Vrchol sme dosiahli a
spokojní cestou naspäť sme si povedali… i nabudúce!
Mgr. Janka Poprocká
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Downhill

OŠK Baník Hnilčík – jarná časť

Aj tento rok sezóna SPDH odštartovala prvé kolo v Hnilčíku. Bikeri z rôznych kútov Slovenska, ale aj z Čiech
a Maďarska sa stretli u nás na Mraznici dňa 3.–4. 5. 2014.
Pretek bol sprevádzaný dažďom a chladným počasím, ktoré pomerne krátku, no technicky náročnú trať robili často
krát nevyspytateľnou, najmä čo sa týka koreňových úsekov.
Celkový počet súťažiacich bol 130 z toho bolo 8 rôznych
kategórií. V kategórii muži Elite zvíťazil Lukáš Šplíchal
nasledovaný Rasťom Baránkom a Janom Urubom. Medzi
juniormi bol najrýchlejší Oskar Masaryk, v kategórií hobby
kraľoval Alojz Kaššák, medzi hardtailistami skončil na prvom mieste Ľubomír Grega. Veteránov vyhral Endre Szabo,
super‑veteránov Marek Jurčík. V ženskej kategórii zvíťazila
Kristína Moravčíková a v žiakoch Kristián Poruban.
Katarína Kleinová

V poslednom spravodaji som sa vyjadril že po zbabranej
jesennej časti (predposledné miesto v tabuľke) ideme hájiť česť Hnilčíckeho futbalu v jarnej časti a že máme na to
aby sme skončili aj na 4. mieste. JE TO TU – a do bodky. Pripomeniem hlavne víťazstva vonku – v Letanovciach
3:1 a s lídrom z Veľkého Folkmaru 3:2, ktorý doma stratil
vôbec prvé body v sezóne. Hnilčík na jar podáva bojovný
výkon a čaká ho posledný zápas sezóny proti Družstevníku
Letanovce – ide o priamy súboj o 4. priečku. Týmto srdečne
pozývame na zápas všetkých divákov a pripravili sme si pre
Vás aj občerstvenie v podobe gulášu na počesť rozlúčky so
sezónou. Zápas je na programe v nedeľu 15. júna o 10:30.
Opäť netreba zabudnúť a poďakovať sa obci za to že podporuje chod mužstva.
František Murgáč
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3
5
6
12
12
10
12
15
21

99:28
76:34
65:28
66:61
52:49
52:49
44:60
30:64
13:127

58
50
43
33
31
31
31
24
2

skóre

body

30:13
22:13
26:20
28:8
25:13
34:23
20:22
8:24
3:60

19
17
17
16
14
12
12
9
0

1
2
4
0
2
4
1
0
2

body

výhry
remízy
prehry

Poštári zo Spišskej Novej Vsi sa rozhodli stráviť deň voľna v našej obci. Na Sviatok práce uskutočnili športové hry
pri Motoreste pod krížom. Zúčastnili sa na nich pracovníci
pôšt so svojimi rodinami. Súťažilo sa v piatich disciplínach:
volejbal, futbal, streľba zo vzduchovky, hod loptou a poštárska štafeta. Hry sa začali už ráno štafetou a volejbalom.
Účastníci boli vopred rozdelení do jednotlivých tímov na
základe losovania. Vo všetkých disciplínach mali tímy iné
zloženie. V hode loptou a streľbe zo vzduchovky sa súťažilo
samostatne. Na obed sa všetci posilnili vynikajúcim gulášom
a mohlo sa pokračovať. Aj vďaka slnečnému počasiu, ale
najmä vďaka neúnavným poštárom sa súťažilo až do večera. Na záver prebehlo vyhodnotenie disciplín a vyhlásenie
víťazov. Hlavným cieľom však nebolo vyhrať a dokonca ani
si zašportovať, ale upevniť vzťahy v kolektíve a navzájom sa
spoznať. Tieto hry plánujú poštári usporiadať aj o rok a my
dúfame, že znova v našej obci.
Stanka Kollárová a Lenka Kačírová
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Poštárske športové hry

23
23
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23
23
23

výhry
remízy
prehry

1. FK Slovan V. Folkmár „B“
2.
OKŠ Spišský Hrušov
3.
FK 56 Iliašovce
4. TJ Družst. FO Letanovce
5.
Spartak Bystrany
6.
OŠK Baník Hnilčík
7. FK Slov. Raj Sp. Tomášovce
8.
Rudňany „B“
9.
FC Richnava

zápasy

mužstvo

zápasy

poradie

CELKOM

mužstvo

1.
FK Slovan V. Folkmár
2.
OŠK Baník Hnilčík
3.
Spartak Bystrany
4.
OKŠ Spišský Hrušov
5.
FK 56 Iliašovce
6. TJ Družst. FO Letanovce
7. FK Slov. Raj Sp. Tomášovce
8.
Rudňany „B“
9.
FC Richnava
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Poďakovanie

Talentovaná basketbalistka

Obec Hnilčík sa aj touto cestou chce poďakovať Vladimírovi Štangovi za poskytnutý finančný dar vo výške 1 100.EUR, ktorý bol želaním jeho už nebohého otca Michala
Štanga. Finančný dar sa použil na výmenu oplotenia na
cintoríne v Bindte a ďalších s tým súvisiacich prác, ktoré
vykonala obec. Realizáciou prác sa prispelo k skrášleniu posledného miesta odpočinku zosnulých.
Vladimír Fabián – starosta obce

Chodník ku kostolu
Pred veľkonočnými sviatkami obyvatelia obce Hnilčík vybudovali prístupovú cestu ku kaplnke na Jerohute pod vedením Jozefa Pavlíka. Prístup k tomuto kostolu bol nedôstojný.
Z iniciatívy veriacich sa to zmenilo. Zorganizovali zbierku,
kde ľudia pomohli podľa svojich možností a svojpomocné
brigády. Pri prácach bolo nutne použiť aj mechanické stroje
ako bager a nákladné auto. Pomohli nám aj sponzori, s ktorými sme sa dohodli, že sa faktúry budú splácať postupne.
Poďakovanie patrí tým ktorí prišli a pomohli. Pomohla aj
obec, ktorá prispela podľa svojich možností. Na kostole je
ešte veľa práce, ale skôr ako sa nevyplatia všetky dlžné čiastky nie je možné pokračovať v ďalších opravách.
Stanka Kollárová a Lenka Kačírová

OZ na svojom zasadnutí schválilo ešte minulý rok návrh zmluvy na financovanie CVČ (centrum voľného času)
v Spišskej Novej Vsi. Navrhnutá a schválená bola suma
58 €/rok za každé dieťa, ktoré navštevuje CVČ. Z našej
obce navštevuje takéto krúžky niekoľko detí, ktoré sa absolvujú vzdelávacie alebo športové krúžky. Zo športových
spomeniem hlavne cyklistiku, futbal či basketbal. Že táto
podpora našich detí nie je zbytočná dokazujú aj dosiahnuté
športové výsledky.
Vladimíra Kačírová navštevuje športový klub basketbalu
dievčat (ŠKBD). Po majstrovských zápasoch, ktoré sa hrali
od októbra 2013 sa družstvo staršie mini‑žiačky umiestnilo
na prvom mieste skupiny východ. Z každej skupiny (západ,
stred, východ) postúpili prvé dva družstvá na Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa konali dňa 16. – 18. mája 2014 v Starej
Turej. Majstrovstiev sa zúčastnilo týchto 6 družstiev: MBK
Stará Turá, BK Ivanka pri Dunaji, BKM Žilina, BK Banská
Bystrica, Young Angels Košice a ŠKBD Spišská Nová Ves.
V silnej konkurencii sa družstvo ŠKBD nestratilo a obsadilo pekné 3. miesto. Naša Vladka bola najlepšou strelkyňou
Spišiačok v zápase s Košicami. Po turnaji boli vyhlásené najlepšie hráčky turnaja a v „all stars B“ tíme bola vyhlásená aj
Vladimíra Kačírová. Vladke samozrejme blahoželáme k dosiahnutým úspechom a dúfame že ešte o nej budeme počuť
veľa pri jej pôsobení pod deravými košmi.
František Murgáč
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Manželstvo uzavreli

Zablahoželali sme

17. mája 2014 uzavreli manželstvo
Gabika Kuchárová a Martin Krestian.
Na svadbu sa odviezli ozaj štýlovým vozidlom. Šoféroval stále usmiaty Ferdinand Novota.

Dodatočne gratulujeme pani
Marte Smoradovej, ktorá
sa dožila krásneho jubilea – 70
rokov. Za neuverejnenie v minulom čísle sa ospravedlňujeme!
K Vášmu nádhernému sviatku
z úprimnej hĺbky srdca Vám prajeme
všetko najlepšie. Nech deň za dňom
Vaše srdce v láske rozkvitá opájané
v šťastí s Vašimi najbližšími; nech radosť zo života Vaša duša nikdy
nestratí a nech pevné zdravie Vaše telo nikdy neopustí.

Mária Lešková
85 rokov

Jozef Fabiny
75 rokov

Zo srdca Vám obom prajeme, 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.
Prajeme Vám nech vaše manželstvo Vás naplní životným šťastím,
nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne.
Opustili nás

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
Irena Závojnová
75 rokov

Gustáv Klein
85 rokov

V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz
naveky nespoja. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa
raz stretneme je naša útecha.
Magdaléna Kálnová
30. 07. 1935 — † 18. 05. 2014
František Fabian
02. 03. 1951 — † 20. 05. 2014
Helena Pavlíková
05. 04. 1936 — † 21. 05. 2014
Stranu pripravila Dominika Novottová

Anna Wágnerová
75 rokov

Peter Filip
70 rokov

Privítali sme
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Vitaj dieťa medzi nami,
vitaj v rodnej dedine,
nad kolískou z dlaní mamy,
v piesni, ktorú dedíme,
ako staré matky vravia,
vtáča naše jediné.
Želám Ti šťastia,zdravia na
spevavej pevnine.

Nela Turčanová

Futbalisti Hnilčíka pozývajú na posledný zápas
sezóny a guláš v nedeľu
15. júna 2014 od 1030
OBECNÝ SPRAVODAJ – Informačný občasník obce Hnilčík
vydáva Obecný úrad Hnilčík v počte 250 výtlačkov
redakčná rada: František Murgáč, Milan Majerčák, Dominika Novottová
ďalší členovia: Katarína Kleinová, Lenka Kačírová, Stanislava Kollárová
grafická úprava, sadzba a tlač: ABC studio, Lucian Cmorej, Spišská Nová Ves
fotografie na titulnej strane: Miloš Greisel
✦✦✦
Najbližšia uzávierka obecného spravodaja bude 31. augusta 2014.
Dovtedy môžete posielať svoje komentáre, nápady, poprípade
príspevky na e-mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com@gmail.com

