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Oslavy 700 rOkOv 
od prvej písomnej zmienky o Hnilčíku
Už 700 rokov uplynulo od napísania listiny, ktorá uvádza prvú 

zmienku o založení Malého Hnilca (Parva Gnylnycz) v roku 1290.
Pri tejto príležitosti obec Hnilčík a občianske združenie Hnilčík pre 

prítomnosť, pre budúcnosť usporiada dňa 5. septembra 2015 
slávnostné pripomenutie si tejto udalosti.

Slávnostná časť
začiatok o 9.00 hodine v motoreste Pod 
krížom – príhovor starostu obce a hostí, vystú-
penie speváckeho zboru Fiala, báseň Františka 
Hadriho Drevenického
10.30 –13.00 hod. – seminár s prednese-
ním prednášok a prezentácií doc. Františka 
Matúša, Ing. Jozefa Daniela, Mgr. Ruženy 
Kormošovej, Ing, Mariána Jančuru, Lukáša 
Pateru, doc. Ing. Petra Jančuru, RNDr. Marty 
Nižňanskej a Ing. Evy Malecovej s Vladimírom 
Fabiánom
13.30 – 14.30 hod. – vernisáž výstavy foto-
grafií Miloša Greisela v priestoroch Múzejnej 
expozície Banského skanzenu Hnilčík, prehliad-
ka múzea s odborným výkladom
15.00 – 17.00 hod. – exkurzia do areálu býva-
lého banského závodu v Roztokách, návšteva 
štôlne Ľudmila, prezentácia historických pamia-
tok Hnilčíka v penzióne Banská klopačka

Ľudové zhromaždenie občanov, 
kultúrny program na futbalovom ihrisku

13.00 – 17.00 hod. – vystúpenie skupín Jago, 
Fiala, Čačina a Závadčan
13.00 – 17.00 hod. – športové súťaže pre deti 
počas prestávok
17.00 – 18.20 hod. – futbalové derby 
mužstiev Hnilčík A a Hnilčík – veteráni
v prestávke – veľká tombola
18.35 – 20.00 – vystúpenie skupiny Traky
od 20.10 hod. – ľudová veselica

Počas popoludnia sa bude podávať guláš 
a „ešči dačo fajne“.
Obec Hnilčík pozýva všetkých občanov a praje 
im príjemnú zábavu.

Vladimír Fabián, starosta obce

S vydaním tohto spravodaja sme čakali trocha dlhšie ako je zvykom. To preto, že sme Vám chceli po-
skytnúť čo najpresnejšie informácie ohľadom programu blížiacich sa osláv v našej krásnej obci. Áno, 
Hnilčík oslavuje 700 rokov odkedy existuje prvá písomná zmienka o obci plnej zážitkov. Záštitu pod 
touto udalosťou prevzali do svojich rúk Vladimír Fabián ako starosta obce Hnilčík a Marián Jančura. 
Dúfam, že prídete na túto oslavu v čo najväčšom počte a aj vy sa takto budete podieľať na našej spo-
ločnej oslave.

František Murgáč
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obce Hnilčík berie na vedomie začatie investičných akcií 
z Programu rozvoja vidieka – oprava Kultúrneho domu, 
oprava budovy obecného úradu.
Uznesenie č. 15-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Hnilčík schvaľuje návrh zmien v prevádzkovom po-
riadku multifunkčného ihriska a ukladá osadiť informačnú 
tabuľu a zabezpečiť sociálne zariadenie.
Uznesenie č. 16-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Hnilčík schvaľuje konanie osláv 700 rokov založenia 
obce a ukladá zabezpečiť konanie na jeden deň (sobotu) 
a v nedeľu slávnostnú svätú omšu v kostole.
Uznesenie č. 17-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík berie na vedomie
  a) Technický stav bytov
  b) Vykurovanie bytov – prijať opatrenia
Schvaľuje pridelenie resp. výmenu bytu za 3-izbový p. Kon-
dulovi. Berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy 
p. Bottchera v bytovke 8 b.j. Prideľuje jednoizbový nájomný 
byt p. Jaroslavovi Klimášovi.
Uznesenie č. 18-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík berie na vedomie možnosť predaja akcií 
v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti v počte 2114 ks za 
podmienky zistenia hodnoty cenných papierov.
Uznesenie č. 19-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
č. 01/2013 zo dňa 1. 3. 2013 – poskytnutie podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu.

2. rokovanie Obecného 
zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 3. 2015
Uznesenie č. 20-27/3-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu 
o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ, konaného 16. 1. 2015.
Uznesenie č. 21-27/3-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Hnilčík schvaľuje Fond pre mestá a obce: Otvorený 
grant 7, obce bližšie k Vám 2015 a ukladá Starostovi obce 
pokračovať v jednaní o modernizácii verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 22-27/3-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Hnilčík ukladá preveriť technický stav bytov č. 1,6 
v bytovke č. 244 (8 b.j.) a prijať potrebné opatrenia.
Uznesenie č. 23-27/3-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík berie na vedomie poplatky za vodu Vodohos-
podárskemu podniku Košice.
Uznesenie č. 24-27/3-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 
ids,4 zákona č. 253/2014 Z. z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a berie na vedomie plat starostu v sume 850 €  
mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2015 pri úväzku 0,6 a Obec-
né zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) 
a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov berie na vedomie plat hlavného kontro-
lóra obce v sume 143 € mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2015 
pri úväzku 0,13.

Vážení spoluobčania
od 1.1.2016 bude v platnosti nový zákon o odpadoch, kde prichá-

dza k významným zmenám. Prvou je zavedenie princípu rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov. Povinnosťou výrobcu a dovozcu bude pri-
hliadať na to, čo spôsobujú jeho výrobky a obaly, v ktorých sú tovary 
zabalené aj po tom, keď sa z nich stali odpady.

V praxi to bude znamenať, že výrobcovia a dovozcovia musia 
prevziať na seba financovanie triedeného zberu vybraných komodít 
(papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektrozariadenia, použité batérie, 
staré vozidlá a pneumatiky).

Druhou je, že partnermi obce pre triedený zber budú špecializo-
vané Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré budú združovať 
a reprezentovať výrobcov a dovozcov a musia financovať triedený 
zber vybraných komodít najmä papier, plasty, kovové obaly v obci.

Treťou je fungovanie triedeného zberu odpadov, ktorý sa bude 
opierať o spoluprácu troch partnerov – Obce, Organizáciou zodpo-
vednosti výrobcov a Zberovej spoločnosti.

Pre financovanie triedeného zberu bude kľúčová zmluva uzatvore-
ná medzi obcou, Organizáciou zodpovednosti výrobcov a Zberovou 
spoločnosťou.

Nový stavebný zákon
V súčasnosti je v parlamente v druhom čítaní návrh nové-

ho stavebného zákona a pravdepodobne po schválení nado-
budne účinnosť od 1.1.2016. Chcel by som upozorniť aspoň 
na niektoré závažné zmeny, ktoré sa Vás budú bezprostred-
ne dotýkať.

Prvou je, že od účinnosti zákona obec Hnilčík nebude mať 
samostatný stavebný úrad ako to bolo doteraz, ale bude za-
radená do spoločného stavebného úradu Spišská Nová Ves, 
kde okrem nás je už zo zákona pridelená aj obec Danišovce. 
Ako to bude fungovať po technickej stránke Vás budem in-
formovať.

Druhou je legalizácia stavieb, na ktoré nebolo vydané sta-
vebné povolenie alebo aspoň ohlásenie. V návrhu zákona je 
uvedené, že do troch rokov od účinnosti zákona budú môcť 
stavebníci požiadať legalizáciu týchto stavieb. Pokiaľ nepo-
žiadajú, stavba sa musí odstrániť. Aké budú správne poplat-
ky, ktoré už budú príjmom stavebného úradu Spišská Nová 
Ves zatiaľ nevieme.

Treťou sú reklamy, ktorých je veľmi málo postavených ale-
bo umiestnených povolením stavebného úradu obce Hnil-
čík. Je ešte malý časový priestor na dodatočnú legalizáciu.  
Po tomto termíne sa reklamy budú musieť odstrániť a po-
tom vybudovať už  podľa nových pravidiel, ale to už bude 
priestor pre nový stavebný úrad Spišská Nová Ves. 

Vladimír Fabián, starosta obce

1. rokovanie Obecného 
zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 16. 1. 2015
Uznesenie č. 13-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie infor-
máciu o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ, konaného 
16. 12. 2014.
Uznesenie č. 14-16/1-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
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Protipovodňové opatrenia
V rámci protipovodňových opatrení na zabezpečenie 

starých banských diel, a to štôlne František Jozef  a Ernest 
v Roztokách, obec požiadala Rudné bane, stredisko Sp.No-
vá Ves o odvedenie vytekajúcich banských vôd z týchto sta-
rých banských diel do potoka Roztoka. Vytekajúce banské 
vody spôsobovali hlavne v období zvýšených zrážok škody 
na obecných cestách a na súkromnom majetku. Práce na 
realizácií uvedeného projektu, ktorý kompletne aj po finanč-
nej stránke zabezpečujú Rudné bane v týchto dňoch finišujú 
a verím, že prispejú ku skvalitneniu protipovodňových opat-
rení na ochranu obecného a súkromného majetku.

Vladimír Fabian, starosta obce

Uznesenie č. 25-27/3-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík schvaľuje žiadosť p. Tomáša Kollára, bytom 
Hnilčík na odkúpenie obecného pozemku a to parcely E KN 
96407/4 a E KN 96406/2 vo výmere podľa GP ako zastava-
né plochy a nádvoria v k. ú. Hnilčík.
Uznesenie č. 26-27/3/2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík schvaľuje žiadosť p. Júlie Plankovej, bytom 
Spišská Nová Ves na odkúpenie obecného pozemku a to 
parcely CKN 2209/3 ako zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Hnilčík vo výmere 80 m2.
Uznesenie č. 27-27/3/2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík berie na vedomie možnosť získania požiarne-
ho auta za podmienky zistenia bližších podmienok týkajú-
cich sa zákonného poistenia, možnosti napojenia na radlicu, 
schopnosť a oprávnenie viesť motorové vozidlo atď.

3. rokovanie Obecného 
zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 20. 5. 2015
Uznesenie č. 28-20/5-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Hnilčík schvaľuje vstup obce Hnilčík do verejno-
-súkromného partnerstva Miloj Spiš (MAS).
Uznesenie č. 29-20/5-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Hnilčík schvaľuje vykurovanie budovy Obecného úra-
du a Kultúrneho domu systémom TEZA.
Uznesenie č. 30-20/5-2015 – Obecné zastupiteľstvo 
Obce Hnilčík ruší napadnuté VZN č. 2 obce Hnilčík o pod-
mienkach chovu a držania zvierat zo dňa 14. 11. 2008 v zne-
ní doplnku č. 1 zo dňa 7. 6. 2013 v celom rozsahu.

Úprava obecného úradu – zateplenie obec-
ného úradu, výmena strechy, vonkajšie nátery 
a výmena okien – financované z environmen-
tálneho fondu.
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Poézia Františka Hadriho
Drevenického stále živá

Poézia Františka Hadriho -Drevenického stále oslovuje 
ľudí. Presvedčili sme sa o tom 18. mája 2015 na poduja-
tí, zorganizovanom miestnym odborom Matice Slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi a Mestskou 
knižnicou Spišská Nová Ves. 
V príjemnom prostredí malej 
prednáškovej siene na najvyššom 
poschodí budovy mestskej knižni-
ce v Spišskej Novej Vsi sa stretli 
milovníci krásnej literatúry, aby 
si pripomenuli básnickú tvorbu 
Františka Hadriho -Drevenického 
pri príležitosti jeho nedožitých 
110. narodenín. Podujatie kon-
cepčne pripravila a sprevádzala 
Mgr. Jolana Prochotská. S po-
užitím štúdie literárneho vedca 
PhDr. Petra Karpinského. PhD. bolo prezentované motivic-
ké spektrum Drevenického básnického diela s prednesením 
spolu 23 ukážok z jeho diela. Básne predniesli J. Gavlák, 
M. Findurová, E. Wachterová, Mgr. P. Kraus, P. Špaková, 
A. Wachterová, Mgr. N. Hrabuvčínová, P. Konig, P. Štark, 
M. Geletka, spišské ľudové piesne zaspieval a jednu z básni 
predniesol Frankovič. Milé bolo vystúpenie detí Základnej 
školy z ulice Komenského Spišská Nová Ves, ktoré odrecito-
vali ukážky Drevenického básničiek pre deti. Drevenického 
poézia si aj po rokoch našla svojich poslucháčov a nejedného 
z nich oslovila stále živým a nadčasovým odkazom. Na pod-
ujatie organizátori pozvali aj príbuzných

F. H. Drevenického z rodín Jančurovcov, Ogurčákovcov 
a Markušovských, ktorí dostali priestor zaspomínať si na ne-
všednú osobnosť básnika.

Marián Jančura

František Hádry Drevenický
Vráť sa

Biskupská vizitácia farnosti
J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Dňa 13. apríla, navštívil biskup Mons. Štefan Sečka našu 
farnosť Hnilčík. Súčasný  diecézny biskup Mons. Štefan Seč-
ka je 14. spišským biskupom od zriadenia diecézy. Cieľom 
jeho návštevy bolo spoznať celkový život našej farnosti – du-
chovný, kultúrny i materiálny. Biskup sa stretol s farníkmi, 
s chorými z našej farnosti a samozrejme s našim pánom 
farárom Ľubomírom Nemešom. Zavŕšením návštevy bolo 
odslúženie svätej omše v Jerohute, v kostolíku Narodenia 
Panny Márie. Vo svojom príhovore vysvetlil svoju návšte-
vu v našej farnosti.  Po skončení svätej omše bolo stretnutie 
veriacich  a veriaci mu mohli predniesť otázky týkajúce sa 
farnosti.

František Murgáč

Píšem drobný lístok
v ďaleké cudziny,
napíšem ja mamke
najnovšie noviny.

Zle je tu bez teba,
tak sa list začína,
to je moja prvá
bolestná novina.

Len čo si odišla, 
prestal svet láskou hriať,
to je zas druhá zvesť,
ktorú chcem zvestovať.

Chlebíčka poskromne
a plaču priveľa,
a neviem, čo pre mňa
všedný deň – nedeľa.

A ľudia nie takí,
ako za tvojich čias,
darmo sa domáham,
nečujú prosby hlas.

Vidíš, čo novôt tu,
nie jedna, desať ich,
úzkosť ma preniká
a  bôľ mi tají dych.

Najlepšie bolo by,
keby si prišla späť,
len láska materská
stvorí mi nový svet.
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Významní obyvatelia 
obce Hnilčík
Cecília FABINYOVÁ – nar. 15. 2. 1941

Cecília Fabinyová, rod. Kotlárová sa narodila pred 74 rok-
mi v Hnilčíku. Základnú školu začala navštevovať na Hnilčí-
ku (prvých 5 rokov), potom pokračovala v Nálepkove.

Vydala sa za Jozefa Fabinyho, s ktorým mali tri deti – dcéry 
Vierku, Katku a syna Petra a dočkala sa aj 7 vnukov. Praco-
vala v Spišskom priemyselnom podniku Levoča dlhých 20 
rokov, kde vykonávala prácu v elektroúdržbe (práčky, elek-
tromotory). Ako sama hovorí: „Robila som to rada, bola to 
zaujímavá práca, aj keď niekedy trochu nebezpečná“.

My na Hnilčíku Cecíliu poznáme skôr ako našu bás-
ničkárku. Básne píše rada a často, hoci v mladosti to bolo 
častejšie. Pri písaní poézie ju mnohokrát osloví múza aj 
o polnoci, vtedy má po ruke na nočnom stolíku pripravené 
pero a papier a už píše a píše. Spolu už vytvorila viac ako 
70 krásnych básní, ktoré písala s veľkou radosťou. Tie 
boli zverejnené hlavne v spravodajoch obce Hnilčík (starý 
aj nový), kedysi v známych regionálnych novinách Spišské 
hlasy či v Hnileckom a Gelnickom spravodaji. Vytvorenú 
a zviazanú zbierku svojej tvorby dostala od dcéry ako dar. 
Výber týchto básničiek je teda v jednej knihe s názvom 
„Mamke – zbierka Tvojej záľuby“. Kniha je aj ilu-
strovaná, nachádzajú sa v nej fotky a obrázky, ktoré zachy-
távajú hlavnú myšlienku básne. Pri svojej tvorbe sa Cecília 
Fabinyová dotkla viacerých tém: rodný kraj, rodina (mama, 
dcéry, zaťovia, rôzne jubileá, atď.), vlasť, politika. Básne sa 
nesú v humornej ale aj vážnej melódii. Vo svojej tvorbe sa 
nebojí použiť aj silnejšie, odvážnejšie slová, čím rozosmieva 
čitateľov ale aj samú seba.

Všetky básne sú na odložených starých popísaných papie-
roch a keď je „dlhý čas“, tak neváha a znova si ich prečíta. 
V základnej škole mala jednotku z literatúry a už vtedy ju 
bavilo čítať a vymýšľať si svoje vlastné verše. Pôsobila aj ako 
dobrovoľníčka v divadle na Hnilčíku, 10 rokov písala kro-
niku obce Hnilčík. Túto prácu mala veľmi rada, no kvôli 
zdravotným problémom sa musela tohto pracovného koníč-
ka vzdať.

Prajeme p. Fabinyovej ešte veľa krásnych veršov a hlavne 
zdravíčka do života.

František Murgáč

Včera a dnes
Tento krát prinášame pohľad na Roztoky. Na časť obce, 

kde kedysi stálo kasíno s krčmou. Za kasínom bola dokonca 
aj dráha – kolkáreň. Dnes už je táto budova schátraná a stre-
cha nad krčmou, resp. sálou je prepadnutá. Za kasínom 
vidieť na staršej fotke biely dom, bola to nemocnica, dnes 
dom Šajdákovcov. Oproti kasínu sa dnes nachádza dom p. 
Krestiána, kedysi dom štajgra. Pod týmto domom bola ba-
nícka bytovka. Tá už v dnešnej dobe nestojí, ale podobné 
banské byty môžeme vidieť stále nad banskou klopačkou. 
Smerom na Poľanu, hneď pri rázcestí bola budova s kance-
láriami a na kopci byt vedúceho banského závodu. Môžete si 
porovnať ako šiel čas. Staršia fotka je určite spred roku 1960, 
nová fotografia je súčasná.

František Murgáč

Rock cup na Hnilčíku
Štvrtý ročník ROCK CUPu sa konal na futbalovom ihris-

ku na Hnilčíku. Tohto turnaja sa zúčastňujú rockové kapely 
so širokého okolia. Cieľom je stretnúť sa, zabaviť sa a popri 
tom si ešte aj zahrať „malý“ futbal.

Pripravil František Murgáč
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KVÍZ o Hnilčíku – vyhodnotenie
V poslednom čísle som na oživenie nášho spravodaja vy-

myslel kvíz o našej obci. Som veľmi rád, že sa do tohto ma-
lého testu vedomostí zapojili mnohí z vás. Otázky boli vše-
obecné, našli sa tam zaujímavosti z našej histórie, geografie, 
ale aj športu či otázky o známych osobnostiach našej dedinky 
„plnej zážitkov“. Žrebo-
vanie sa uskutočnilo ešte 
v máji v Motoreste pod 
krížom. Odpovede som 
rozdelil na dve skupiny. 
V prvej skupine sa nachá-
dzali len tí, ktorí poznali 
odpoveď na všetky otázky 
(21 odpovedí). V druhej 
skupine sa nachádzali 
tí, ktorým ušla kde – tu 
jedna správna odpoveď 
(9 odpovedí). Prvú cenu, 
a teda poukážku v  hod-
note 15€ v Motoreste pod Krížom (alko – nealko – menu  
= záleží od výhercu) získal Maroš Kačír. Poukážku venoval 
Vlastimil Novotta. Výhru za druhé miesto si odniesol Peter 
Kellner (rôzne druhy vitamínov). Ako tretí bol vyžrebova-
ný Lukáš Patera. Rozhodol som sa ale žrebovať aj z druhej 

skupiny a vyžrebovali sme jedného z vás, ktorému nejaký 
ten detail v správnych odpovediach chýbal. Vyžrebovaný bol 
Jan Probier, ktorý získal knihu Hnilčík, sprievodca miestopi-
som a ľudskými osudmi. 

Pre rekapituláciu a ozrejmenie pripomínam otázky 
a správne odpovede.
Ako sa volá správca farnosti Hnilčíka? (náš kňaz)
 – Ľubomír Nemeš
Ktorý z týchto kopcov v okolí Hnilčíka je najvyšší?
 – Veľká Knola – 1265 mnm (Pálenica 1115, Seliská 740)
Ako sa volá rieka, ktorá tečie pozdĺž Hnilčíka?
– Železný potok
Akého výročia (jubilea) sa dožíva naša obec v roku 
2015? – 700 rokov
Ako sa volal významný básnik, ktorý pôsobil v našej 
obci ako kňaz? – František Hádry Drevenický
Na akom mieste skončili futbalisti Hnilčíka v sezóne 
2013/2014? (VIII. Liga) – 4. miesto
Ako sa volá náš rodák, ktorý pôsobil naposledy ako 
veľvyslanec Slovenska v Bielorusku? (predtým vo Va-
tikáne, a Poľsku) – Marián Servátka
Ako sa volá starosta obce Hnilčík? – Vladimír Fabián
Koľko poslancov je v obecnom zastupiteľstve našej 
obce? – 5
Ako sa volá hudobná skupina, ktorá vystúpila v r.2013 
na Manifeste-Hnilčík po 25 rokoch? – Poma
Akého krásneho jubilea sa dožíva v tomto roku náš 
známy kostolník Štefan Leško? – 90 rokov
Ako sa volá verejnosti sprístupnená štôlňa na Rozto-
kách? – Ľudmila 
Ako sa volá talenovaná basketbalistka z Hnilčíka v 
drese ŠKBD Spišská Nová Ves? – Vladimíra Kačírová
Ako sa ľudovo povie dolnej časti Hnilčíka? – Jerohuta
Koľko obyvateľov mal Hnilčík k 28. novembru 2014? 
– 539 
Kto je aktuálne kronikár obce Hnilčík? – František 
Murgáč
Ako sa volá tréner futbalového mužstva OŠK Baník 
Hnilčík? – František Fabián
Ako je zasvätený kostol na hornom Hnilčíku? Ako sa 
volá? – Povýšenia sv. Kríža
V erbe obce Hnilčík sa nachádza: – Madona s dieťaťom
Koľko autobusových zástavok je v obci Hnilčík? (v jed-
nom smere od Sekela po Kiru) – 8  (Sekel – Zajac – Bindt 
– Chotár – Kostol – Slobodáreň – Zimná dolina – Kira)

Ďakujem Vám ešte raz za vaše odpovede a pre tých, čo ne-
vyhrali mám odkaz. Nezúfajte, už chystám ďalší kvíz o Hnil-
číku. Aj toto je jedna z foriem ako sa môžeme stále niečo učiť 
o našej dedine.

František Murgáč

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
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Stretnutie motoriek Simson 
na Hnilčíku

Dňa 1. augusta 2015 sa ráno pri Zimnom štadióne v Spiš-
skej Novej Vsi uskutočnilo malé stretnutie motoriek značky 
Simson, ktoré zorganizoval Lukáš Patera prostredníctvom 
facebookovej stránky Výlety na Simsone S51. Na stretnu-
tie dorazili traja kamaráti z Kežmarku. Po zvítaní sa šlo na 
Hnilčík do osady Roztoky ku penziónu Banská Klopačka, 
kde sme si urobili posedenie. Majiteľ penziónu pán Poproc-
ký vytiahol z garáže svojho červeného Simsona a urobili sme 
si pred budovou klopačky spoločnú fotku. Po príjemnom 
posedení nad kofolou sme vyrazili smer Závadka, kde sme 
ešte urobili niekoľko fotiek pri krásnych výhľadoch na Tatry 
a poobede sme sa rozlúčili a vracali sa domov. Aj napriek 
malej účasti bolo toto stretnutie príjemným zoznámením sa 
s ľuďmi, ktorí tiež nedajú na tieto stroje nemeckej výroby 
dopustiť. Verím, že nabudúce sa stretneme vo väčšom počte.

Lukáš Patera

Hnilčícki borsuci
ŠK Hnilčícki borsuci usporiadali dňa 

5.6.2015 v Banskej klopačke na Roztokách 
1. ročník country bálu, ktorý sa niesol v du-
chu: „Zahoď svoje starosti a buď so svojimi 
priateľmi“. Hudobná country skupina 13-násť ciest rozprú-
dila zábavu všetkých „kovbojov“ a hudba i spev sa niesli 
údolím Roztokov.

Začiatkom mája 2015 Hnilčícki borsuci vyčistili chodník 
ku kamennej banskej dedine s prírodnou kamennou vy-
hliadkou.

Pripravila Mgr. Janka Poprocká
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Turnaj o pohár starostu obce Hnilčík
Tohto roku sa uskutočnil prvý ročník o putovný pohár starostu obce Hnilčík. Vydare-

nú akciu 11. júla sprevádzalo krásne, až horúce počasie. Turnaja sa zúčastnili nakoniec 
iba 3 tímy – domáci Hnilčík (7.liga) a hosťujúce Markušovce a Jamník (obaja 6.liga). 
Škodou tohto turnaja bolo iba na poslednú chvíľku odhlásenie sa Odorína. Preto sa 
hralo systémom každý s každým. Keďže všetky tímy si pripísali po jednom víťazstve 
a jednej prehre – o umiestnení rozhodovalo skóre. Víťazom prvého ročníka putovného 
pohára starostu obce sa stal Jamník. Súčasťou turnaja bola aj bohatá tombola. Vďaka 
preto patrí tým čo darovali ceny do tomboly: fotoaparát (venoval Noves), umytie auta 
(Car-Wasch), 3 fľaše pálenky (J.Soveľ), Sportisimo poukážka a rôzne športové predmety 
(Motorest pod krížom), A3 Sport poukážka (starosta obce), kartón medoviny (Proobal 
Slovakia), nabíjacie batérie, lampa a batéria (J. Turčan), poukážka na wellnes v hoteli 
Metropol (OŠK Baník Hnilčík), autolekárnička (Sanimed), darčekový kôš a kartón vína 
(potraviny Vlaďka). Naozaj bohatá nádielka cien. 
Výsledky: Hnilčík – Markušovce – 3:1
 Hnilčík – Jamník – 0:5
 Markušovce Jamník – 0:2
Konečné poradie:  1. miesto – Jamník, 2. miesto – Markušovce, 3. miesto – Hnilčík

Pripravil František Murgáč

Z tvorby našich detí
Prinášame aj namaľované obrázky detí z MŠ Hnilčík. Obrázok číslo 1 - domček namaľovala Laurika Paulíková (5 rokov), 

obrázok číslo 2 – domček namaľovala Terezka Blahútová (6 rokov), obrázok číslo 3 – Samko Šaršaň – autíčko (6 rokov) 
a obrázok číslo 4 – Ninka Murgáčová domček (6 rokov). Ďakujem pani učiteľke Vierke Semanovej za poskytnuté materiály.
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OŠK Baník Hnilčík
Ročník 2014/2015 nedopadol z pohľadu predsezónnych 

cieľov klubu práve najlepšie. Hnilčík obsadil v tejto sezóne 
nakoniec až 6 miesto, čo bolo za očakávaniami klubu. Do 
vyššej súťaže postúpili Odorín a Spartak Bystrany. Naopak 
k nám do 7. ligy spadla z posledného miesta Richnava. V na-
šej 7. lige bude pôsobiť 10 tímov. Cieľom Hnilčíka je umiest-
nenie do 3. miesta. Káder je silný. Do klubu sa vracia Maroš 
Varga z hosťovania v Nálepkove a Slavomír Štrauch z hos-
ťovania v Odoríne. Z klubu odchádza iba Martin Fabián, 
ktorý sa rozhodol ukončiť svoju aktívnu futbalovú kariéru 
a zavesiť kopačky na klinec. „Fabovi“ by sme sa týmto chce-
li poďakovať za všetko, čo pre klub urobil. Úplne sa s ním 
nelúčime, veď už na oslavách 700 ročnice obce Hnilčík sa 
Martin predstaví proti „Á-čku“. Budeme svedkami krásneho 
zápasu: Hnilčík A vs. Hnilčík VETERÁNI. Príďte sa na to 
všetci pozrieť.

Príprava Hnilčíka na novú sezónu:
2.8.2015 – priateľský zápas Odorín (6.liga) – Hnilčík (7.liga) 
– 3:2
25.7.2015 – turnaj v Nálepkove – 3. miesto. 
19.7.2015 – priateľský zápas Gelnica (6.liga) – Hnilčík – 4:1
11.7.2015 – turnaj o pohár starostu obce Hnilčík – 3. miesto. 

Nová sezóna 2015/2016 
kolo – 9.8.2015 o 16:30 – Hnilčík – Sp. Tomášovce – 6:2
kolo – 16.8.2015 o 10:30 – Hnilčík – Iliašovce
kolo – 23.8.2015 o 16:00 – Slovinky – Hnilčík 
kolo – 30.8.2015 o 10:30 – Hnilčík – Letanovce 
kolo – 6.9.2015 o 15:30 – Richnava – Hnilčík
kolo – 13.9.2015 o 15:30 – Hnilčík – Rudňany „B“
kolo – 20.9.2015 o 10:30 – Sp. Hrušov – Hnilčík
kolo – 27.9.2015 o 15:00 – Sp. Tomášovce – Hnilčík
kolo – 4.10.2015 o 10:30 – Iliašovce – Hnilčík 
kolo – 11.10.2015 o 14:30 – Hnilčík – Slovinky
kolo – 18.10.2015 o 14:00 – Letanovce – Hnilčík

Slovenský pohár v Downhille u nás
Už tretí rok po sebe odštartoval seriál Slovenského pohára 

v Downhille v našej obci. Prvý májový víkend SKI centrum 
Mraznica pod organizačnou taktovkou Tomáša Vrbov-
ského s tímom 1Energy hostila vyše 200 bikerov z rôznych 
kútov Slovenska, ale aj Čiech a Maďarska. Niektorí bikeri 
nenechali nič na náhodu a do Mraznice si prišli pojazdiť 
už víkend pred pretekom. Počasie bikerov cez pretek opäť 
„nesklamalo“. Po minuloročných mrazoch a niekoľkých od-
fúknutých stanoch si tentoraz pre nich prichystalo poriadnu, 
skoro celodennú spŕšku. Obednú prestávku mnohí jazdci 
prežili v hokejovom duchu a po napínavom súboji a víťazstve 
Slovenska pokračovali v tréningu na blate, ale už bez dažďa. 
V nedeľu sa konečne usmialo aj slniečko, trať preschla a hneď 
to bolo o niečom inom. Akcia a slnečné nedeľné počasie pri-
lákalo do Mraznice aj mnohých divákov a fanúšikov, ktorí 
boli roztrúsení po trati a niektorých povzbudzovacie kreácie 
sme mohli počuť až v priestoroch depa. Dvoch jazdcov na 
začiatku sezóny neobišlo zranenie. Martin Knapec, jeden 
z najúspešnejších jazdcov v kategórii Elite v nedeľnom tré-
ningu nepríjemne spadol. Mál prasknuté zápästie.

V kategórii ELITE sme mohli vidieť napínavé súboje. 
Jazdcov od seba delili stotinky. Vo finálovom kole s najrých-
lejším časom 02:04.36 do cieľa dorazil Attilla Liszi, 43 stotín 
za ním skončil Rasťo Baránek a na treťom mieste sa umiest-
nil Dodo Ondič s časom 02:05.55, ktorý v kategórii ELITE 
na Slovenskom pohári absolvoval svoje prvé preteky.

V kategórii Žien sa preteku zúčastnili štyri jazdkyne. Vy-
hrala Simona Porubanová. V kategórii Hardtail na prvom 
mieste sa umiestnil Miroslav Plica s časom 02:23. 23. V ka-
tegórii Juniorov prekvapil Denis Kohút. V najpočetnejšej 
kategórii Hobby, v ktorej bolo zaregistrovaných 64 jazdcov 
sa hlavne kvôli zle naštudovaným pravidlám SCZ pretek na-
koniec podarilo odjazdiť len 50tim. Najlepší čas zajazdil Oli-
ver Drábik. V najmladšej kategórii Žiakov odjazdilo pretek 
sedem jazdcov. Prvú priečku si vybojoval Oliver Gombala.

Katka Kleinova
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Hnilčícke anály 5
V 16. a 17. storočí

V druhej polovici 15. a v celom 16. storočí sa Spiš i celé 
Uhorsko ocitli vo víre vojen a iných nešťastí. Tieto udalosti 
poznačili aj hnilčícke baníctvo, ktoré upadlo Až na konci 16. 
storočia kronikári zaznamenávajú zlepšenie pomerov a oži-
venie ťažby medených a železných rúd. V roku 1594 na 
novoveskom (hornohnilčíckom) území získali kutacie právo 
a právo dobývať viacerí, a to nielen novoveskí, ale aj ťažiari 
z iných banských mestečiek, napríklad z Vondrišla (Nálep-
kova), Bratia Ján a Mikuláš Heckelschmidtovci nadobudli 
3 kutacie územia na Schönhengstbergu (dnešnom Šehnejze 
pri Zimnej doline) v Hnilčíku. Kutacie práva získali aj Gaš-
par Schleiffer a Gašpar Fleischer v medených baniach Jána 
Milletera na Knole, pričom ako súčasť zmluvy bol záväzok 
platiť po každej tavbe ako protihodnotu 5 metrákov medi. 
Na Grétli v tom čase začal ťažiť Andrej Gedeon z Medzeva. 
S prebúdzajúcim sa baníctvom súvisel aj rozvoj hutníctva 
a hámorníctva. Na Hnilčíku v roku 1599 vlastnil novoveský 
občan Cyril Jarošek medenú hutu a hámor pri Železnom 
potoku na hranici s územím Máriášiovcov. Táto osobnosť 
sa významne podieľala na spoločenskom živote v Novej 
Vsi a zachovalo sa o ňom niekoľko záznamov. Zaujímavé 
sú najmä zmienky z roku 1639 o jeho banskom podnikaní, 
konkrétne o povolení kutať a spracovávať staré haldy vyso-
kopecnej škváry, ktoré uskutočňoval na Hnilčíku. V listinách 
o územných sporoch medzi mestom Nová Ves a Mariašiov-
cami (z 23. novembra 1636, 17. marca 1637 a 3. júna 1637) 
vystupuje Cyril Jaroschek ako notár 13 spišských miest.

Na konci 16. storočia a na začiatku 17. storočia 
banský mešťan, novovešťan Ján Milleter vlastnil bane na 
Stangenbergu (Hlinikoch), nad a pod Glänzom a hlavnú 
štôlňu na Brandstatte (pri Hnilci). Aj Pavol Szontág dobý-
val v tom čase v okolitých kopcoch, no najmä v Novoveskej 
Hute. V roku 1639 v Bindte ťažil novovešťan Gašpar Mum, 
v Roztokách Rosenberg, na Knole Dobiáš Szontágh a Gaš-
pár Szontágh na Grajnárii a na Grétli, Na Grétli mal mede-
né bane aj Bastel Weisz, pri Železnom potoku už spomínaný 
Jarošek dobýval železnú rudu, Žigmund Rieser a Ludwig 
Waldorf  ťažili na Knole a Münnich otvoril baňu pod Glän-
zenom.

S oživením novoveského a aj hnilčíckeho baníctva súvisí aj 
znovuobnovenie Bratstva svätej Barbory („der Brüder-
schaft die Ehewirdige und heilige jungfrau s. Barbo-
ram“), ktoré sa riadilo zásadami, uvedenými v listine z 24. 
júna 1613. Tá je ale odpisom pôvodnej, už stratenej listiny 
z roku 1467. Členmi bratstva boli aj banskí ťažiari a baní-
ci hornohnilčíckych osád. V úvodných pasážach sa v listine 
píše: „Všetky tu uvedené pravidlá dostali sme z božej 
milosti od našich praotcov, aby sme ich pevne a verne 
zachovali. Prosíme Pána Boha, aby ten pekný poria-
dok, ktorý nám ostal po našich praotcoch, zachoval 
aj v našich potomkoch“. Z pripísaných dodatkov na listi-
ne vyplýva, že jej obsah bol opätovne schválený 4. januára 
1675 a ešte raz 19. júna 1677, pričom dodatočné zápisy 
podpísali mestský richtár a notár mesta Iglov. Listina sa za-
chovala v Mestskom archíve v Spišskej Novej Vsi.

Cez horný Hnilčík (cez Furmanec), ako vyplýva z listiny 

z 29. 6. 1642, viedla významná krajinská cesta z Dobšinej 
cez mestský vrch (Dobšinský kopec) popri hámroch na rieke 
Hnilec, a potom cez Grajnár a Štolvek a cez Hnilčík do Spiš-
skej Novej Vsi. Slúžila ako dôležitá dopravná tepna, po kto-
rej vozili rudu a iný tovar povozníci - Gemerčania i Spišiaci.

V roku 1686 za poľského správcu zálohu grofa Lubomir-
szkého sa dobývali v novoveskom chotári železné rudy v 47 
baniach. Železorudné bane ťažili napríklad na Shönheng-
ste (Šehnejze), Kriegstätte (v preklade Miesto boja – v Roz-
tokách), v Kriegsfleckene, na Stangenbergu (Hlinisku), na 
Glänzene (tu sa uvádza aj majiteľ Grünblatt), pri Vaspataku 
(Železnom potoku), v Königsseifene (Kráľovsko ryžovisko, 
čiže v Knizajfách medzi Hnilčíkom a Novoveskou Hutou), 
v Bindte, na Grätli „pri obchode Limscha s trhavinami“ 
(doklad o používaní výbušnín v hnilčíckom baníctve), na 
Sumpfbergu (Močiarnom vrchu, dnes vrch Žompy me-
dzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom). Medené bane boli 
na Glänzene, na Knoli, vo Fischerovej bani v mieste starej 
českej bane (spomienka na Jarošeka?, ktorý bol českej ná-
rodnosti) pri Kiss Gölnitz, čiže pri Malom Hnilci, na Glen-
zenskom Gründelfelde, na Grétli „pri mlynskej diere“ a na 
Malom Schönghengstene (Šehnejzi).

V rokoch 1690 – 1788 pôsobil v Nálepkove nižší banský 
súd, pod ktorý podliehali bane Poráč, Rudňany, Závadka, 
Markušovce a Bindt. Na čele stál banský majster, potom prí-
sažný a súdny pisár. Banského majstra volila mestská rada.

18. storočie bolo dobou opatrného rozmachu hnilčíckeho 
baníctva a obnovenia hutníctva. Bola to predohra k druhé-
mu zlatému veku medenorudného baníctva, ktorý nastal 
najmä v druhej polovici 18. storočia.

Marián Jančura

Automobilová nehoda v Dolnom 
Hnilčíku z roku 1932

Podvečer dňa 24. augusta 1932 šlo zo Spišskej Novej Vsi 
cez Hnilčík prázdne nákladné auto značky Tatra (výkon 48 
HP, nosnosť 3 t.) s ŠPZ P -XV-240, ktoré viedol Poliak Sta-
nislav Hodorovicz (32), ktorý dlhý čas býval v Spišskej Novej 
Vsi. Okrem neho boli v kabíne auta aj brat majiteľa auta 
Vojtech Lutter (18) a Verona Hritzová (32). Na stupačke na 
pravom boku stál Jozef  Benc (27). Auto malo viaceré tech-
nické problémy, malo pokazený tachometer a brzdy správne 
fungovali len na prednej náprave, no i tak nedokázali auto 
úplne zastaviť.

V tom čase šiel z Nálepkova do Hnilčíka Štefan Sedlák 
(25) a Ján Oravec (79), ktorí viedli 4 m dlhý povoz naplnený 
100 kg otavy (seno) ťahaný koňom. Ani auto a ani povoz ne-
šli po správnej strane cesty. Pred vojnou sa v Československu 
(ČSR) jazdilo po ľavej strane cesty. Auto šlo po pravej strane 
a povoz po strede cesty. Počas cesty Hnilčíkom mal Hodo-
rovicz na aute zaradený 4. rýchlostný stupeň, uzavretý plyn 
a kvôli pokazeným brzdám brzdil motorom. Rýchlosť auta 
dosahovala asi 30 km/h.

O 17:30 večer sa auto dostalo do ľavotočivej zákruty pred 
domom č. 11 v Hnilčíku v časti Sekeľ. Hodorovicz predbež-
ne trúbil, no napriek tomu, že mal pokazené brzdy išiel po-
merne rýchlo. Povoz v zákrute uvidel na vzdialenosť 33 m 
ale už bolo neskoro. Pred nárazom ešte stihol zatrúbiť, no 
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tento čin ešte viac skomplikoval situáciu. Kôň, ktorý ťahal 
povoz sa totiž splašil a strhol povoz na pravú stranu. Auto 
ho však nabralo a odtlačilo koňa aj povoz do priekopy. Ná-
sledkom zrážky Ján Oravec spadol z povozu na cestu a upa-
dol do bezvedomia. Okrem toho mal zlomenú pravú kľúčnu 
kosť a poranené pravé ucho. Štefan Sedlák mal viac šťastia, 
keďže pred zrážkou stihol zoskočiť z povozu. Kôň mal zlo-
menú pravú prednú nohu, po ktorej mu prešlo koleso auta. 
Na povoze bola zlomená oj, rozvora, klanica a konský po-
stroj bol potrhaný.

Samotnú zrážku videli aj svedkovia Ondrej Sedlák a Adolf  
Fabiny, ktorý stál pri svojom dome. Hneď po nehode zrane-
nému Jánovi Oravcovi poskytli prvú pomoc Vojtech Lutter 
a Ondrej Sedlák. Naložili ho na korbu poškodeného auta 
a šli s ním na ošetrenie k doktorovi J. Bröstlovi do Nálepko-
va. O nehode bola informovaná aj policajná stanica v Ná-
lepkove. O 20:00 na miesto nehody dorazili strážm. Tomáš 
Krbeček a strážm. Václav Pavlíček, ktorí spísali zápisnicu. 
Hodorovicz zároveň na Štefana Sedláka podal trestné ozná-
menie.

Súd s poškodenými sa konal v Levoči. Počas pojednáva-
nia sa zistilo, že hlavnú vinu za spôsobenie nehody nesie 
Stanislav Hodorovicz, ktorý auto riadil príliš rýchlo nato, 
v akom stave bolo. Zároveň svojou jazdou spôsobil ťažké 
ublíženie na zdraví Jánovi Oravcovi. Hodorovicz bol odsú-
dený na 1 mesiac väzenia a 100 Kč. pokuty. Na výkon trestu 
sa mal dostaviť do dvoch rokov. Nedostavil sa a ešte počas 
tohto obdobia spáchal krádež v Novom Smokovci. Súd ho 
preto odsúdil na 7 mesiacov väzenia v Levoči a po uplynutí 
trestu bol Stanislav Hodorovicz vyhostený z ČSR do Poľska.

Nabudúce: Banské závodné budovy v Roztokách
Lukáš Patera

Fotografia miesta nehody v smere jazdy kôňa 
s povozom. Šípky ukazujú smer jázd oboch vozidiel. 

Č. 1 – miesto zrážky, č. 2 – náraz do koňa, č. 3 – 
miesto zastavenia auta a povozu (vidno zlomené 

zábradlie a vysypané seno), č. 4 – miesto, kde stál 
Adolf Fabiny (vpravo je jeho dom), č. 5 – miesto, kde 

auto trúbilo (ŠA -LE, KSL 335)

Invázne druhy rastlín – II. časť
Krídlatka japonská je trváca rastlina, ktorá vytvára na 

miestach svojho výskytu nepreniknuteľné porasty krovité-
ho vzrastu s výškou viac ako 1m. Vyznačuje sa mohutnou 
priamou dutou lodyhou bežne dorastajúcou až do výšky 
4m a vajcovitými, celistvo-okrajovými listami, na báze spra-
vidla uťatými alebo zaokrúhlenými. Kvety sú biele, drobné. 
Plodom je čierna nažka, ktorá často nedozrie. Krídlatky sa 
najčastejšie rozširujú koreňovými podzemkami, pričom už 
z malých fragmentov podzemkov (napríklad 1 – 1,5cm dĺž-
ky) sú schopné  vzniknúť nové rastliny!!!

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v 
počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich od-
straňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania 
inváznych druhov rastlín rozhoduje viacero faktorov ako 
napríklad: spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na loka-
lite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť 
lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie. 

1.Mechanické spôsoby odstraňovania: 
–  najmä vykopávanie, ktoré je potrebné realizovať skoro na 

jar alebo neskoro v jeseni pričom je potrebné opatrne vy-
kopať podzemok tak, aby v pôde neostal žiadny úlomok 
s rastovým vrcholom, z ktorého opätovne vyrastie nová 
rastlina.  

–  kosenie a mulčovanie, ktoré je vhodné opakovať viackrát 
počas vegetačnej sezóny (v prípade vysokých porastov 
najprv vysekať a potom kosiť). 

Ostatné spôsoby mechanického odstraňovania ako vytrhá-
vanie, pastva, orba, osekávanie a podobne majú skôr opačný 
účinok.

2. Chemické spôsoby odstraňovania: 
–  aplikovanie registrovaných prípravkov  na ochranu rastlín 

(herbicídov) na listy alebo priamo do stonky. Chemický 
postrek je dobre aplikovať na jeseň do príchodu mrazov 
a ošetrený porast ponechať cez zimu premrznúť a potom 
odstrániť. Potrebné je  dávať pozor, aby chemický prípra-
vok bol aplikovaný priamo na listovú plochu alebo pria-
mo do stonky, aby sa nedostal do vody, keďže pohánkovce 
rastú prevažne okolo potoka.  

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania, teda mecha-
nicky a chemicky: 
–  najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vysekaním, vy-

kopávaním alebo kosením) a potom sa pokračuje v che-
mickom odstraňovaní aplikovaním vhodného prípravku 
na ochranu rastlín. 
Vykopané  a  vysekané  časti  rastliny  je  potrebné 

dávať  na  jedno  miesto  (neprenášať  ho  na  iné!!!, 
aby nedochádzalo k ďalšiemu rozširovaniu plochy) 
a  zlikvidovať ich.

Tento príspevok je iba prvou informáciou o inváznych 
rastlinách. Tejto téme sa budeme naďalej venovať na strán-
kach Obecného spravodaja.

RNDr. Marta Nižnanská
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MANŽELSTVO UZAVRELI
Dňa 1. mája uzavreli manželstvo Matej Kosturák 
a Hana Kirschnerová. Dňa 23. mája manželstvo 
uzavreli František Murgáč a Júlia Vansáčová a 20. 
júna František Antoš a Zuzana Duračinská.

Tíško a po špičkách čarovnou bránou vchádzate za šťastím, 
kde na Vás oboch čaká raj. Láska je krehká, zraniteľná, nemá rada 
hádky. Aj tak je život zložitý a krátky. Preto sa snažte, nech je všetko 
vždy len naj…
Veľa úprimnej lásky, veľa šťastia, veľa sily a odvahy, veľa pochopenia 
a schopnosti odpúšťať. To všetko vám obom zo srdca prajeme na vašej 
spoločnej ceste životom. Držte sa a vždy stojte jeden pri druhom!

Pripravila Dominika Novottová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZABLAHOŽELALI SME
V pokojnom, tichom žitia prúde 
ďalší rad rokov nech Vám rastie,
a každý deň nech sviatkom bude, 
prinesie radosť, lásku, šťastie. 
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia 
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Emília Krestianová 
95 rokov

Ján Krestian 
85 rokov

Cecília Vrábľová 
80 rokov

Ján Smorada 
80 rokov

Ondrej Černický 
75 rokov

Bartolomej Tomajko 
75 rokov

Emília Kačírová 
75 rokov

Elena Servátková 
70 rokov

OPUSTILI NÁS
 Na krídla anjela vzlietli ste v diaľ, 
v srdciach našich zanechali obrovský žiaľ.
V nich vás nosíme, v spomienkach máme, 
často na vás myslievame.
Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu...
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá...vieme, 
len tiché slovko do nebies: „Navždy milujeme“

Emília Fabínyová *24. 12. 1932 – † 14. 04. 2015
Paulína Krajňáková *26. 08. 1927 – † 20. 04. 2015
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Najbližšia uzávierka spravodaja bude 10. októbra 2015. 
Dovtedy môžete posielať svoje komentáre, nápady a príspevky 
na e ‑mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com alebo ferimurgi01@gmail.com

Prevádzkové hodiny Banského skanzenu Hnilčík 
(budova MŠ) a starého banského diela Ľudmila 
v Roztokách od 1. júna 2015 do 30. novembra 2015

Pondelok: 9. 00 – 12.00 13. 00 – 15.00 hod.
Streda: 9. 00 – 12.00 13. 00 – 15.00 hod.
Piatok: 9. 00 – 12.00 13. 00 – 15.00 hod.

V pracovný týždeň sú sprievodcovské 
služby zabezpečované pracovníkom 
získaným na dobrovoľnícku prácu cez 
ÚPa SV Sp. N. Ves, ktoré zabezpečilo 
Občianske združenie „Hnilčík pre 
prítomnosť, pre budúcnosť“.

Nedeľa: 9. 00 – 16. 00 hod.

V nedeľu sú sprievodcovské služby zabezpečované cez 
dobrovoľnú prácu členov Občianskeho združenia „Hnil-
čík pre prítomnosť, budúcnosť“.


