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IX. ročník

V

ianočné sviatky sú obdobím, ktoré netrpezlivo
čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Tento
čas si budete môcť spestriť aj čítaním Obecného spravodaja
obce Hnilčík. Tentokrát tu máme bohatú možnosť výberu:
od uznesení OZ, cez rubriky o športe, spoločenskej kronike
až po čítanie o histórii obce a jej osobnostiach. Práve rubrika Osobnosti
našej obce je v tomto čísle najbohatšia (Michal Štang, František
Matúš, Ján Bočkay).
Prajem Vám príjemné čítanie!
Na záver by som Vám
chcel popriať v mene
svojom i v mene celého
tímu Obecného spravodaja,
požehnané a príjemné prežitie
vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a božím požehnaním po celý Nový rok!
František Murgáč

september – december 2016

Vážení spoluobčania,
je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Opäť nám nežne klopú na dvere
vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým,
čo k nim patrí. V mene celého obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu, ale aj osobne za seba,
želám Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní
veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Vašim deťom želám, aby
si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček,
aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých
a popriať im skoré uzdravenie a veľa fyzických a psychických síl.
Zaželajme si šťastné a veselé Vianoce a nový rok 2017
nech je plný pohody, porozumenia a tolerancie a nech je
úspešnejší a lepší ako bol rok predchádzajúci!
Vladimír Fabian, starosta obce
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Uznesenia obecného zastupiteľstva,
konaného 8. 7. 2016
Uznesenie č. 27-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ, konaného 15. 4. 2016.
Uznesenie č. 28-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými komunálnymi
odpadmi na území obce Hnilčík s účinnosťou od 25. 7. 2016.
Uznesenie č. 29-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu
obce Hnilčík na rok 2016 v zmysle zákona č. 583/2014 Z.z.
§ 14, ods. 2 a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva
v Hnilčíku č. 52-14/11-2008, podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-10/2016.
Uznesenie č. 30-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov do vodojemov,
- realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Oprava obecnej budovy v obci Hnilčík“ (Materská škola),
- kúpu pozemku parc č. CKN 349/2 ako ZP vo výmere
93 m2 a parc. č. C KN 347/5 ako TTP vo výmere 145 m2
obidve v k. ú. Hnilčík od p. Jána Kubičára s manželkou Beátou, bytom Spišská Nová Ves v rámci dousporiadania vlastníckych vzťahov.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:
- na zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov vo
výške 777,08 €,
- na úhradu realizácie verejného obstarávania na
predmet zákazky: Oprava obecnej budovy v obci
Hnilčík (Materská škola) vo výške 250 €,
- na kúpu predmetných pozemkových nehnuteľností
vo výške 1.428 €, v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 31-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo ukladá pozvať na mimoriadne OZ
zamestnancov MŠ (pedagogických zamestnancov) a rodičov
detí, ktoré by mohli navštevovať MŠ v Hnilčíku.
Uznesenie č. 32-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaných projektoch.
Uznesenie č. 33-8/7-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o Pláne
rozvoja obce Hnilčík na roky 2016 – 2022.

Uznesenia obecného zastupiteľstva,
konaného 30. 9. 2016
Uznesenie č. 34-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ, konaného 8. 7. 2016.
Uznesenie č. 35-30/9-2016
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zachovanie prevádzky Materskej školy Hnilčík.

Uznesenie č. 36-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na rozšírenie vodojemu Tokárne.
Uznesenie č. 37-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie obstaranie vianočnej výzdoby obce zatiaľ okolo hlavnej cesty s možnosťou
budúceho rozširovania a dopĺňania vianočnej výzdoby aj do
ostatných časti obce.
Uznesenie č. 38-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje výmenu verejného osvetlenia v obci Hnilčík z finančných dôvodov.
Uznesenie č. 39-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave
vybavovania podaných projektov.
Uznesenie č. 40-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie navrhnuté opatrenia firmou EKOSERVIS SLOVENKO, s. r. o., Veľký Slavkov:
- pre správny chod ČOV je potrebné vymeniť dúchadlo za
silnejšie,
- v súčasnosti nie je postačujúca kapacita ČOV.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na použitie finan
čných prostriedkov rezervného fondu a schvaľuje použitie
prostriedkov rezervného fondu nasledovne:
- technické zhodnotenie ČOV pri bytovke Nájomné byty
10 b.j., Hnilčík č. 241 podľa predloženej cenovej ponuky
č. 16 732 – výmena prevzdušňovacích elementov a inštalácia nového dúchadla vzduchového rozdeľovača z dôvodu
zvýšenia kapacity ČOV v celkovej výške s DPH 1.922,65 €
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 41-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob a prevod vlastníctva
pozemkovej nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Hnilčík z dôvodov osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa § 9a ods. 8 písm. c
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a VZN č. 19 podľa § 5 ods. 2 písm. d a písm. h
schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva novovytvorenej pozemkovej nehnuteľnosti C KN č. 1293/3 ako ostatná plocha vo
výmere 19 m2 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu
cenu 76 € (slovom sedemdesiatšesťeur) pri Ivetu Královú,
bytom 052 01 Spišská Nová Ves, Turčianska 2155/10, SR.
Uznesenie č. 42-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom pozemkovej
nehnuteľnosti pre p. Libušu Šajdákovú, bytom Hnilčík –
Ráztoky 219, časť parcely č. C KN 1296 vo výmere 50 m2,
ako zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 1 a ukladá vyhotoviť zo strany žiadateľa geometrický plán a následne požiadať
obec Hnilčík o prenájom, prípadne o kúpu predmetnej pozemkovej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 43-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ocenia „Čestný
občan obce Hnilčík“ pre doc. PhDr. Františka Matúša, CSc. pri príležitosti 80. narodenín za celoživotnú prezentáciu obce Hnilčík a šírenie dobrého mena obce a ukladá
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postupovať v zmysle Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
Uznesenie č. 44-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- vykonané odvodňovacie práce pozemku pri bytovke Nájomné byty Hnilčík, č. súp. 265 (nová bytovka),
- vybudovanie časti prístupového chodníka ku budove obecného úradu,
- vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu hraníc pozemku C KN
p. č. 1362/1 a 1362/2 z dôvodov poškodzovanie miestnej

komunikácie dažďovými vodami,
- povinnosť obce začať komunikovať s občanmi aj elektronicky prostredníctvom dátového centra obcí a miest. Za
služby DCOM‑u obce zaplatí ročne 1 €/obyvateľ.
Uznesenie č. 45-30/9-2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu veliteľovi hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru v Hnilčíku vo výške 100 € ročne vyplatenú za mesiac december
bežného roka.

Udelenie čestného občianstva
nášmu rodákovi
Dňa 21. 10. 2016 sa na Hnilčíku diala unikátna udalosť.
Obec Hnilčík prvýkrát pristúpila k odovzdávaniu čestného
občianstva – túto poctu obdržal doc. PhDr. Františka Matúša, CSc. Na odovzdávaní sa zúčastnili: starosta obce Hnilčík,
zastupiteľstvo obce Hnilčík, občianske združenie Hnilčík pre
prítomnosť, pre budúcnosť a samozrejme pán docent Matúš
s manželkou. Preto sme si dovolili pár slov o tomto významnom človeku zaradiť aj do rubriky Osobnosti našej obce.
Doc. PhDr. František Matúš, CSc., pochádza zo starobylej hnilčíckej rodiny, ktorej prítomnosť na Hnilčíku už
v 18. storočí dokumentujú archívne doklady. Jeho otcom bol
Michal Matúš, matkou Anna, rodená Rojeková. Má dvoch
súrodencov: Ing. Martu Matúšovú a Ing. Viktora Matúša.
Navštevoval Ľudovú školu v Hnilčíku (v rokoch 1942 –
1947), Strednú meštiansku školu v Nálepkove (1947 – 1951),
potom Pedagogickú školu pre vzdelanie učiteľov národných
škôl v Kežmarku (1951 – 1955), Hudobnú školu v Kežmarku – kde študoval hru na husliach (1952 – 1955). Nakoniec
absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave – odbor
slovenský jazyk - hudobná výchova (1955 – 1959).
V rokoch 1959 – 1964 bol zamestnaný
ako učiteľ hudobnej výchovy na Pedagogickom inštitúte v Prešove. V období
rokov 1964 – 1996 pôsobil ako odborný asistent a neskôr docent na Katedre
hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, potom v rokoch 1997 – 1998 ako
docent na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied v Prešove
a v rokoch 1998 – 2004 (do odchodu
do dôchodku) ako docent na Katedre
hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove.
Celú aktívnu časť života venoval pedagogickej činnosti, keď sa 45 rokov podieľal na príprave učiteľov pre 1. stupeň
základných škôl a učiteľov hudobnej výchovy pre stredné a vysoké školy. Prednášal, viedol semináre a cvičenia z pedagogickej interpretácie hudobných diel,
z dejín hudby, z hudobnej estetiky, náuky
o hudobných formách a hudobných ná-

strojoch, zo slovenského hudobného folklóru, z hry na hudobnom nástroji a tiež semináre k diplomovým prácam.
Neoddeliteľnou súčasťou jeho aktivít bola vedecká činnosť,
pričom dominovala orientácia na skúmanie aktuálnych muzikologických, hudobno‑pedagogických a etnomuzikologických otázok a problémov v regióne pôsobenia. V centre jeho
záujmu bola hudobná tvorba slovenských skladateľov, najmä
starších období a hudobný život na východnom Slovensku.
V hudobnej pedagogike sa zameriaval najmä na aplikáciu
nových poznatkov z muzikologických výskumov pedagogickej interpretácie hudobných diel do hudobno-pedagogickej praxe. V etnomuzikologických výskumoch sa zameral
na autentické prejavy ľudovej hudobnej
tvorby v regiónoch východného Slovenska. Výsledky týchto aktivít sa premietli do jeho vedeckého rastu a získavania
príslušných vedeckých a pedagogických
hodností. V roku 1975 vykonal rigorózne
skúšky a obhájil rigoróznu prácu a získal
titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. Ašpirantské štúdium v odbore Teória a dejiny hudby absolvoval
obhajobou dizertačnej práce „Hudobná
kultúra v historickom vývine východoslovenských miest v stredoveku“ v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave roku
1986. Vedecko‑pedagogickú hodnosť
docenta získal na Hudobnej a tanečnej
fakulte Vysokej školy múzických umení
v Bratislave v odbore Hudobné umenie –
teória a dejiny hudby. Ako člen Vedeckej
rady Prešovskej univerzity a Vedeckej
rady Pedagogickej fakulty v Prešove sa
podieľal na odbornom smerovaní týchto
inštitúcií najmä po roku 1991. Je aj členom Európskej asociácie pre hudobnú
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Už pred viac ako 30 rokmi na južnom Spiši (v Hnilci, Hnilčíku, Roztokách, Bindte a Novoveskej Hute) urobil výskum
ľudovej kultúry, piesní a zvykov. Získal mnoho poznatkov
a materiálov aj o živote v Hnilčíku, ktoré, žiaľ zatiaľ nebolo
možné publikovať.
doc. Matúš je významná a všestranná osobnosť – pedagóg,
vedec a publicista, ale aj skvelý človek. Obec Hnilčík oceňuje
jeho obrovský prínos a jeho kultúrnu a spoločenskú angažovanosť, ako aj pomoc pri skúmaní minulosti našej obecnej
komunity a významných osobností, ktorých život a dielo sú
spojené s Hnilčíkom.
výchovu, členom Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, členom Spišského dejepisného spolku
a predsedom Prešovského hudobného spolku Súzvuk. Rozsiahle aktivity vyvíjal a dodnes vyvíja aj ako vydavateľ muzikologickej literatúry pre potreby vysokých škôl a vedeckých
pracovísk, najmä v rámci edičnej činnosti Prešovského hudobného spolku Súzvuk. Za svoju prácu získal niekoľko cien
a čestných uznaní (napr. Cenu Pavla Tonkoviča za rok 1993
udelenú Hudobným fondom Bratislava). Publikoval niekoľko monografií, desiatky štúdií vo vedeckých zborníkoch
a časopisoch a mnoho článkov.
Jeho profesná činnosť je síce skoro polstoročie spätá
s mestom Prešov, ale rodná obec Hnilčík je jeho veľkou láskou, na ktorú nikdy nezabudol a pri každej možnej príležitosti prichádza do rodného domu (č. 84) pookriať a zregenerovať svoje psychické a fyzické sily. Za celé toto obdobie
so záujmom sledoval spoločenský, kultúrny aj hospodársky
rast Hnilčíka.

Osobnosti našej obce
Ing. Ján Bočkay
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Ing. Ján Bočkay sa narodil 29. júla
1932 v miestnej časti Bindt, v časoch,
keď tu ešte fungoval banský závod.
Základné vzdelanie nadobudol v banskej závodnej škole v Bindte, odkiaľ
v roku 1945 nastúpil do meštianskej
školy v Spišskej Novej Vsi. Po maturite
na gymnáziu v Gelnici v roku 1951 bol
prijatý na Vysokú školu technickú – Banícku fakultu v Košiciach, kde vyštudoval za banského merača v roku 1955.
V rokoch 1955 až 1961 pracoval
v Železorudných baniach v závode
Luciabaňa pri Medzeve, kde pôsobil
ako hlavný banský merač a vedúci geologicko-meračského odboru. Od roku
1961 prešiel na podnikové riaditeľstvo
Železorudných baní do Spišskej Novej
Vsi, kde vykonával funkciu vedúceho
banského merača až do roku 1971.
Od 1. októbra 1972 pôsobil ako hlavný banský merač a vedúci geologicko-meračského odboru na závode ŽB
v Rudňanoch až do konca roku 1988,
kedy odišiel do dôchodku.

Na záver ešte chcem dodať, že obec chcela obdarovať
pána docenta, no nakoniec prekvapil on nás – svojím krásnym prejavom a limitovanou Zbierkou ľudových piesní: Na
Hnilčíku popri jarku. Bol to krásny večer!
Marián Jančura,
František Murgáč
Baníckej činnosti sa však venoval aj potom, stal sa zakladajúcim členom Baníckeho cechu v Rudňanoch a okrem toho
sa aktívne pričinil o geologickú a bansko-meračskú expozíciu v tamojšom Archíve baníctva. Zberateľskej činnosti sa
venuje aj v súkromí, na svojej chatke
v Bindte má niekoľko zaujímavých
predmetov, niektoré z nich zapožičal aj
nášmu Banskému skanzenu v Hnilčíku. Ing. Bočkay je aj aktívnym členom
nášho Občianskeho združenia Hnilčík
pre prítomnosť, pre budúcnosť. Za
jeho mimoriadny prínos pre propagáciu baníctva mu bol na Stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Banskej
Štiavnici roku 2012 udelený čestný
odznak ministra hospodárstva SR „Za
zachovanie tradícií“.
Ing. Bočkay rád trávi letné mesiace
v svojej rodnej obci, v zime lyžuje na
Mraznici a na Brodku. Zaujíma sa aj
o baníctvo vlastnej obce, veď na pozemku opatruje aj krásne zachovalé
ústie štôlne Apolónia.
Na záver mi ostáva len popriať Ing.
Bočkayovi veľa zdravia a chuti do zveľaďovania našich baníckych tradícií
nielen v našej obci!
Lukáš Patera
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Náš pán farár sa dožil krásneho
jubilea
Je to už 11 rokov, čo do našej farnosti zavítal Vdp. Ľubomír Nemeš. Tento rok je
ale aj pre neho špecifický. Náš
pán farár sa 27. augusta dožil
krásneho jubilea – 60 rokov.
Veľadôstojný pán farár,
v mene všetkých farníkov
farnosti Hnilčík Vám prajeme všetko najlepšie, veľa síl
a v službe nech Vás Pán Boh
stále sprevádza svojím požehnaním a Panna Mária chráni
svojou ochrannou rukou! Ďakujeme za všetku starostlivosť
a pomoc, ktorú všetkým nám
preukazujete a zároveň Vás
i naďalej zverujeme do našich
modlitieb.
František Murgáč

Polnočná sv. omša na sviatok
Narodenia Pána
V noci z 24. na 25. decembra sa od nepamäti slávi po
celom svete polnočná sv. omša, ktorá je vigíliou slávnosti
Narodenia Pána. Práve v túto noc si celý kresťanský svet pripomína narodenie Ježiša Krista. Polnočnú sv. omšu v našej
farnosti bude sláviť náš pán farár, ako je zvykom vo Farskom
kostole povýšenia sv. Kríža. Všetkých Vás srdečne pozývame na túto krásnu sv. omšu, ku ktorej neodmysliteľne patrí
aj záverečná pieseň Tichá noc.
František Murgáč

Dôležité oznámenie

Správna rada PPZ v Betliari schválila od 1. 1. 2017
zvýšenie členského na 15 € ročne.
Výška pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva je
nasledovná: od 1 do 5 rokov členstva:
145 €
		
od 5 do 10 rokov členstva: 220 €
		
od 10 do 15 rokov členstva: 295 €
		
od 15 rokov členstva:		
420 €
Členský poplatok je potrebné uhradiť do konca
mesiaca jún.

Vianočná súťaž o najkrajšieho
SNEHULIAKA
Milé deti, zima je konečne tu, a my sme si pre vás pripravili súťaž spojenú práve so zimou. Dúfajme, že budeme mať
na Hnilčíku dostatok snehu a vy sa budete môcť kreatívne
činiť. Pošlite nám do 31. januára 2017 fotografie vami vytvorených snehuliakov a hrajte o pekné detské ceny! Na
víťaza čaká sladké prekvapenie, maličkosťou drobnosťou
budú ocenené aj ostatné deti.
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Hnilčícke anály 8
HNILČÍCKE BANE POČAS ÉRY ZDRUŽENIA
HORNOUHORSKÝCH ŤAŽIAROV

6

Pre hnilčícke osady bola druhá polovica 18. storočia slávnym a požehnaným obdobím. Medená ruda sa ťažila v nebývalých množstvách. Početné bane vlastnené mešťanmi
banského mesta Iglov (Nová Ves, dnes Spišská Nová Ves)
fungovalo v Roztokách na kopci Borovniak a na Hlinikoch
(vtedy Stangenbergu ale aj v Bindte, na Šuferlane, v údolí
Železného potoka pod i nad Chotárom, nad kostolom na
Brežku (baňa Libória), v Putnoku, na Gezwängu, v Zimnej
doline, na Štolveku, v Cechách i na Grétli. Nakoľko sa okrem
pušného prachu (ktorý bol drahý) používalo stále ešte rozpojovanie kameňa špicatým kladivkom – želiezkom a plochým
kladivom, podľa dobových svedectiev bane doslova zvonili
od početných úderov železných nástrojov. Ruda sa čistila na
mieste a povinne predávala do štátneho výkupu v Smolníku
alebo v Starej Vode.
Hnilčík bol vtedy iný, ako je to dnes. Trvalo obývané chalúpky baníkov sa zhlukovali okolo otvorov štôlní, čo platilo
pre hlavné údolia našich potokov. Vyššie v kopcoch neboli stále sídla, iba provizórne, kameňom podložené zrubové chatrče a zemianky, známe pod názvom krámy. Bývali
v nich baníci, ktorí sem chodili na týždňovky a potravinami
i pracovnými nástrojmi ich zásoboval majiteľ bane, ťažiar,
ktorý robotníkom ich cenu odrátal zo mzdy. Baníci boli občanmi Iglova, kde mali svoje stále domovy.
Banícke povolanie vykonávali aj obyvatelia spodného
Hnilčíka. Tí boli feudálne závislí od Máriášiovcov z Markušoviec a voči zemepánom mali povinnosť chodiť na panské
a odpracovať na poliach v údolí Hornádu určený počet dní.
Majitelia hnilčíckych baní v druhej polovici 18. storočia
boli členmi Združenia hornouhorských ťažiarov. Novoveskí
ťažiari vypracovali žiadosť o vstup do Združenia 26. apríla
1765. K žiadosti boli priložené súpisy baní, ktoré sa nachádzali v novoveskom (iglovskom) teritóriu. Boli tam aj bane
na prednom Glänzene, ktoré v rokoch 1756 – 1765 vyprodukovali spolu úctihodných 2 966 viedenských centov medenej rudy, kým bane vo Veľkom Bindte v rokoch 1749 – 1764
vyťažili až 5 273 viedenských centov a samotná baňa známa
len pod nemeckým názvom Friedenstollen (v Bindte) ďalších
262 viedenských centov medenej rudy.
V bani Rinnergang na žile Rinner na jednom z vrcholov
Hliníkov stál celý areál banských budov okolo šachty vybavenej veľkým gápľom, poháňaným koňmi. Zariadenie ťahalo z hĺbky rudu. V roku 1772 boli najdôležitejšími účastníkmi ťažobnej spoločnosti Martin Grünblatt, Ján Glatzinger,
Meerwalt, Zittkowski a Ujházy.
V roku 1779 sa hlavným účastinárom bane Gezwäng
stal novoveský mešťan Martin Grünblatt. V bani Putnok
bol hlavným účastinárom ťažiar Bodó. V tom istom roku
podľa záznamov iglovského banského súdu (Banská kniha - Bergbuch, zväzok II‑III) vlastnila rodina Máriássy aj
bane v Roztokách a na Grétli. V roku 1779 bola v činnosti
aj významná baňa Stohlweg (Štolvek) v hornom Hnilčíku.
Majiteľom bane bol gróf Csáky. Naplno produkovali aj Česká baňa („Czechen“, asi bývalá baňa Jarošeka na Hnilčíku),

ťažil v nej Greisiger, baňa Schönhengst (Šehnejz, Pekný žrebec, kopec nad Zimnou dolinou), ktorú vlastnil ťažiar Benigny, ďalej baňa Fümmeloch (pri Zimnej doline na Hnilčíku),
baňa Gezwäng – ťažiar Ján Martin Grünblatt, baňa Rinnergang ťažiara Szontágha, baňa Visztárna na Glänzene, kde
dobýval ťažiar Gál, baňa Modrá halda Jozef (Blauhalden
Jozef) vo vlastníctve Trangousa, bližšie nelokalizovaná baňa
na Stangenbergu, ktorú vlastnil ťažiar Eötvös a baňa na Veľkej Knole s väčšinovým majiteľom - ťažiarom Paltzmann).
Okrem uvedených sa nanovo otvorili opustené bane na
Grétli, kde pôsobili ťažiari Máriáši, Szentmiklóssy a Ján Demián. Konjunktúra medeného baníctva vyvolala obnovenie
baní na Stangenbergu‑Hliníkoch (ťažiar Szentmiklóssy), na
Veľkej Knole (ťažiar Benigny), ďalej aj v Roztokách a pri
Železnom potoku (Máriáši). Podľa mapy Samuela Köhlera
z roku 1783 v hnilčíckom priestore pôsobili aj medené huty
Gezwäng a Cechen.
V roku 1788 šľachtic Marek Horváth zo Strážok kúpil za
2 100 florénov banský podiel na Grétli. V banskom podnikaní boli úspešnými príslušníci starých novoveských ťažiarskych rodov, napríklad v roku 1789 ťažiar Paltzman, ktorý
zakúpil pre svoje hámre tisíc siah dreva, Begniny zase získal
drevo od Máriášiovcov pre potreby svojich produktívnych
baní. Z roku 1791 je písomne doložená činnosť bane Martin v Bindte, otvorenej štôlňou Martin Svätotrojičná.
Na konci storočia hnilčícke bane produkovali a so ziskom
predávali medenú rudu vo veľkých množstvách. Okrem baníkov mali dobre platenú robotu aj početní povozníci, ktorí
rudu prevážali na konských alebo volských záprahoch do
hút v Smolníku a v Starej Vode.
© Marián Jančura

Zajacov mlyn
Vznik najznámejšieho mlyna v Hnilčíku datujeme niekedy
do 18. storočia, keď vznikol na mieste starej Jarošekovej huty
zo 16. storočia mlynský objekt. Existencia mlynov v Hnilčíku súvisela s banskou ťažbou a spracovávaním tunajších
rúd v tavných peciach. Po zániku hút sa s dovolením grófa

Podoba Zajacovho mlyna v 30. rokoch 20. storočia
s budovou strojovne vpredu
Máriassyho tieto premenili na mlyny melúce jačmeň na
krúpy alebo múku. Zajacov mlyn v svojej prvotnej podobe,
teda tak, ako ho poznáme dnes, bol vystavaný niekedy v 19.
storočí. Nemal však veľkú prístavbu na čelnej stene, pretože
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namiesto nej mal mlynské koleso, ktoré bolo situované pri
ceste. Ku kolesu bol vybudovaný vodný jarok, ktorý privádzal vodu zo Železného potoka a po preliatí sa cez koleso
bola odvádzaná kanálom popod cestu do jarka. Od svojho
vzniku patril mlyn rodine Zajacovcov a v tejto podobe bol
v prevádzke do roku 1926, kedy ho vlastnil Jozef Zajac.
Zajacovci sa však k mlynárčeniu hodlali čoskoro vrátiť
a keď sa k otcovi pridal aj jeho syn Ondrej, podali v auguste
1930 na úrad žiadosť o prestavbu mlyna. Zároveň sa obrátili
na známu košickú firmu Karol Poledniak a tá im vyhotovila
technickú dokumentáciu k prestavbe mlyna a jeho vybaveniu novým strojným zariadením. Samotná budova starého mlyna bola kamenná s eternitovou strechou a rovnakej
konštrukcie mala byť aj nová prístavba k čelnej stene mlyna

sa mohlo zdať. Zajac sa prestavbou mlyna zadĺžil, pretože si
musel vziať úver od banky. To by nebol problém, lebo mlyn
vynášal, ale o rok neskôr vypukla veľká hospodárska kríza,
ktorá hatila celé hospodárstvo. Preto Zajac prišiel o časť ziskov, ale banka mu vyšla v ústrety a dlh časom splatil. Po svojom otcovi mlynárčil v mlyne Ondrej Zajac. Mlyn fungoval
dlhé roky a jeho zánik prišiel až so zmenou spoločenských
pomerov v rokoch 1951 – 1952, kedy bol mlyn používaný
už len na bývanie. No názov Zajacov mlyn mu zostal až
dodnes. A nielen to…
Stav a podoba Zajacovho mlyna zostala až do začiatku
20. storočia prakticky nezmenená a vyzerala rovnako ako
v roku 1930 po vybudovaní novej strojovne a mlynice. Až
v posledných rokoch budova mlyna prechádza prestavbou,
ktoré síce zachránila jeho zlý technický stav, ale taktiež navždy pozmenila jeho charakteristickú podobu. Zaujímavosťou však je, v budove strojovne sa dodnes zachovala väčšia
časť pôvodného mlynského zariadenia, ktoré si zaslúži zvýšenú pozornosť a ochranu.
Nabudúce: Dopravné nehody v Hnilčíku II. diel
Lukáš Patera

Dnešná podoba Zajacovho mlyna (foto: L. Patera)
(v mieste, kde bolo mlynské koleso), avšak strojovňa mala
byť betónová. V nej bola umiestnená vodná turbína systému Francis, ktorá nahradila mlynské koleso. Turbína mala
výkon 15,8 koní pri 314 otáčkach za minútu pri spáde vody
5,2 m a prietoku 280 l vody za sekundu. Turbína poháňala
cez transmisie stroje v mlynici, ktoré mleli obilniny.
Voda do turbíny bola privádzaná z dvoch smerov, prvý bol
z údolia Železného potoka mlynským náhonom začínajúcim
približne od usadlosti U Pacigu a druhý náhon viedol od
potoka Roztoka. Oba náhony sa spájali v rezervoári vo svahu Prostredného vrchu nad mlynom, odkiaľ voda viedla cez
široké potrubie až do mlyna. Okrem toho tieto náhony používala aj vodná turbína Banskej a hutnej spoločnosti, ktorá si
tak vyrábala prúd pre svoj závod v Bindte. Prestavba mlyna
a vybudovanie strojovne na čelnej strane mlyna pri hlavnej
ceste trvala pomerne krátko a už v októbri 1930 začal Jozef
Zajac v novom mlyne mlieť.
Nový a moderný mlyn spôsobil v Hnilčíku beznádejné
odstavenie konkurencie. Výkonnosť a rýchlosť nového Zajacovho mlyna spôsobila nerentabilnosť a zánik všetkých ostatných hnilčíckych mlynov, ktoré neboli schopné konkurovať najmodernejšiemu súkromnému mlynu v blízkom okolí.
Dokonca aj obyvatelia Vondrišla (Nálepkova) využívali radšej služby Zajacovho mlyna ako svojich vlastných mlynárov,
čo sa stretávalo s hnevom vondrišelských mlynárov. Tí sa aj
skúšali so Zajacom súdiť, no neobstáli.
Na druhej strane ale všetko nebolo až tak ružové, ako by

Pripravujeme vydanie 2. dielu
knižnej monografie o Hnilčíku
V roku 2008 obec Hnilčík vydala knižnú monografiu pod
názvom Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. Bohato ilustrovaná publikácia mala značný úspech u miestnych občanov, ale aj u rodákov žijúcich
mimo Hnilčíka, avšak stále sa hlásiacich ku hnilčíckym
koreňom. Knihu veľmi kladne prijali aj odborníci, najmä
historici (Miroslav Lacko, František Matúš), ktorí ocenili jej
odbornú úroveň a úroveň spracovania. Autor knihy Marián
Jančura pokračoval v zbieraní informácií o Hnilčíku v archívoch. Zhromaždený informačný materiál si akoby sám
vyžiadal spracovanie do novej knihy, druhého dielu monografie o Hnilčíku. Nesie názov Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia a je s odstupom času narodeným
dvojčaťom prvej knihy s obsahom viac nasmerovaným na to,
čo formovalo dejiny hnilčíckych dolín – na baníctvo medenej a železnej rudy. A s ním spojenými tajomnými zákutiami
podzemia a ľudí, ktorí sa nebáli v boji s kameňom hľadať
zdroj obživy pre svoje rodiny.
Na vydanie knihy sú potrebné peniaze.
Milí občania Hnilčíka, milí rodáci, milí podporovatelia
z radov podnikateľov, firmy a inštitúcie! Podporte naše úsilie
vydať novú knihu finančným príspevkom. Vydavatelia knihy, forma a spôsob prijatia finančného príspevku sa upresnia
v prvom čísle Obecného spravodaja v roku 2017.
Marian Jančura, Vladimír Fabian
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Včera a dnes
V rubrike Včera a dnes tentokrát prinášame dve fotografie. Prvá fotografia je fotená v 50.-tych rokoch pri slobodárni. Je na nej vidieť školu a vpravo vzadu je vidieť múr – torzo
domu, ktorý bol zničený v 2 sv. vojne. Novšia fotografia je
z 23. 9. 2016.

Dušan Grec na ME seniorov
v chorvátskom POREČI
Európska seniorská basketbalová asociácia - ESBA (The
European Seniors Basketball Association) zorganizovala v
dňoch 11. - 18. 6. 2016 Majstrovstvá Európy pre seniorov.
Spišskú Novú Ves reprezentovalo v kategórii M55+ (t. j.
muži 55-roční a starší) 12 hráčov pod názvom „Jasné Hlavy
Spišská Nová Ves“, väčšinou bývalých basketbalistov oddielu LB Spišská Nová Ves. V tejto vekovej kategórii bolo prihlásených 11 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín.
Za Spišskú Novú Ves nastúpil aj Dušan Grec z Hnilčíka.
Spišiaci obsadili v konečnom poradí 7. miesto.

Uplynulo už 14 rokov od pádu
stíhačiek nad Hnilčíkom

Na druhom porovnaní je dom č. 1 na Bindte – je to dom
pani Zavackej, ktorá tam doteraz býva. V súčasnosti má 81
rokov a od roku 1986 je vdovou. Stará fotka je tiež z 50.-tych
rokov, je na nej pôvodný dom – drevenica, ktorá takto vyzerala, keď sa do nej manželia Zavackí nasťahovali. Novšia
fotografia je z 23. 9. 2016, je na nej vidieť prístavbu k domu,
ktorú postavili už Zavackí.

6. november 2002 – zrážka dvoch vojenských lietadiel
MiG-29. Stíhačky slovenskej armády sa zrazili v približne
štvorkilometrovej výške vo večerných hodinách v katastri obce Hnilčík nad lesmi Slovenského raja. Pilotom sa stal osudným tretí z cvičných
letov. Jeden z pilotov sa katapultoval
a podarilo sa ho nájsť s pomocou
vrtuľníka. Druhého pilota, majora
Mariána Katušku, našli na druhý deň po nehode mŕtveho
v kabíne lietadla.

Pozvánka na výstavu

Autorky výstavy: Monika Jahodová, Dana Rosová, Viera Tillová, Monika Žuffová
Autor fotografií: MILOŠ GREISEL
Výtvarné riešenie: Peter Molnár

Milan Majerčák
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Mikuláš zavítal aj do našej škôlky
Sviatok sv. Mikuláša je výnimočnejší ako ostatné sviatky.
Sv. Mikuláš je najpopulárnejší najmä u tých najmenších .
Prináša do domu radosť a pocit očakávania, každoročne
presne v ten istý deň - 6. decembra. Je akýmsi symbolom blížiacich sa Vianoc...keď žiaria nedočkavé tváričky detí, keď
na oknách čakajú vyčistené čižmičky.
Sv. Mikuláš zavítal aj do našej škôlky, nechýbal anjel či
čert. Deti privítali Mikuláša
básničkami, pesničkami, riekankami. Mikuláš rozdal deťom sladké balíčky a pochválil za pekný program. Detské
očká žiarili radosťou, takže
Mikuláš – príď o rok zas!
Pripájam aj zopár prác našich detí, ktoré mi poskytla
pani učiteľka Vierka Semanová, za čo jej ďakujem!
František Murgáč
Timka Gajanová 4 r.

Leo Murgáč 3 r.

Nelka Turčanová 3 r.

Banská klopačka
Členovia Športového klubu Hnilčícki borsuci sa dňa
22. 10. 2016 zúčastnili krásnej
akcie v Tisovci – a to 120. výročia trate ozubnicovej Čiernohorskej železnice. Cesta
nádherným údolím vo vozňoch, ktoré ťahá parný rušeň,
je zážitok, ktorý človek nezažíva každý deň.

V potoku
Roztočka
pribudla nová
atrakcia:
Permoník
raziaci mince.

Klienti, ktorí navštívia náš penzión, si môžu sami vyraziť
pre šťastie Toliar Banskej klopačky.
Mgr. Janka Poprocká

Danko Majerčák 4 r.

Rebeka Semanová 4 r.

Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť aj na internetových stránkach obce http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj

Našim klientom
a sympatizantom prajeme
krásne prežitie vianočných
sviatkov a do ďalšieho roka
prajeme veľa zaujímavých
a šťastných dní!
majitelia Banskej klopačky
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Hnilčícke blesky
Naša mládež reprezentovala obec Hnilčík v auguste na
Štafetovom behu Spišiakov v Novoveskej Hute. Na námestí v Novoveskej Hute sa konal 8. ročník Štafetového behu
Spišiakov. Určený bol päťčlenným zmiešaným družstvám
bežcov z okresov Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Podmienkou bola prítomnosť aspoň 1 dievčaťa/ženy. Náš tím nastúpil v zložení: Vladimíra Kačírová,
František Murgáč, Ľudovít Štullér, Matej Kačír a Michal
Šimko. Pretekári absolvovali okruhy na asfaltovom povrchu
striedavých dĺžok 1 km – 2,2 km – 1 km – 2,2 km – 1 km.
„Hnilčícke blesky“ dobehli pri svojej premiére celkovo na 4.
mieste z 8 tímov. Prvé miesto obsadil Bežecký klub Poprad
v novom rekorde podujatia 25:07 minút, náš tím dobehol
s časom 29:15 a na tretie miesto nám chýbalo len 30 sekúnd – snáď o rok.
František Murgáč

Hnilčík je aj tak NAJ…
Súťaž Najkrajšie mesto a obec Slovenska sa organizuje už
niekoľko rokov. Tohto roku to bol už jej ôsmy ročník. Hlasovalo sa cez internet, prípadne mobilný telefón o najkrajšiu
obec a najkrajšie mesto Slovenska. Najkrajším mestom sa
stala Spišská Nová Ves, najkrajšou dedinou Smižany. Hnilčík ale nezaostal, naša dedina sa umiestnila na 68. mieste.
Hlasovalo sa od 1.apríla do 31. októbra 2016 a o tom, že ide
skutočne o veľký skok pre našu obec, hovoria umiestnenia z predchádzajúcich rokov: 2012 = 2777. miesto, 2013
= 1402. miesto, 2014 = 2100. miesto, 2015 = 92. miesto.
Vďaka patrí všetkým, ktorí si našli čas a odovzdali svoj hlas
pre našu obec. Vďaka nim sa Hnilčík zaradil na takúto
úžasnú priečku. Veď 68. miesto v konkurencii 2785 obcí
Slovenska hovorí za všetko, napríklad susedné obce ako Závadka (354.), Nálepkovo (941.) či Dedinky (352.) skončili až
za nami. Hnilčík patrí medzi NAJ dediny a to vďaka kvalitnej práci pri rozvoji a napredovaní obce, vďaka samotným
obyvateľom našej obce, poslancom obecného zastupiteľstva,
duchovnému otcovi našej farnosti, materskej škole, podnikateľom a firmám a v neposlednom rade zamestnancom obce.
František Murgáč
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Medzinárodný Maratón Mieru
Košice 2016
2. októbra 2016 sa konalo veľké podujatie v Košiciach –
Medzinárodný maratón mieru. Na tento pretek som sa
pripravoval aj ja, nakoniec som ale neštartoval vo svojej
disciplíne polmaratón (21 km), ale kolegovia z práce ma
prehovorili, aby som sa
zapojil do tímového behu
– štafety. Znamenalo to
odbehnúť 42 km po úsekoch 12/9/12/9 km. Ja
som štafetu rozbiehal, odbehol som svojich 12 km,
odovzdal štafetový kolík
a čakal, ako sa bude dariť
ostatným kolegom. Každý
z nás si zabehol osobné maximum a celkovo sme skončili na krásnom 15. mieste
z 218 bežeckých tímov.
Behanie ma naozaj dostalo, a tak som sa zapojil aj
do Spišskej bežeckej ligy. Tá pozostáva z 13 možných pretekoch, za ktoré sa zbierajú body podľa dosiahnutých časov
a umiestení. Ja som sa zúčastnil troch pretekov:
– Beh mestom SNV – 10,5 km – 27. miesto
– Beh Smižany – 10 km – 18. miesto
– Beh Ferčekovce – 10 km – 17. miesto
Celkovo som v lige obsadil 23. miesto z 52 zapojených pretekárov z regiónu. Svoj najlepší čas som si zabehol v Smižanoch - 43:46. Budúci rok by som sa chcel zúčastniť dvoch
polmaratónov (Praha, Košice) a absolvovať celú bežeckú
ligu a vylepšiť svoj dosiahnutý výsledok (13 pretekov).
František Murgáč

Prvá rozhodkyňa z Hnilčíka
Málokto z Vás tuší, že na Hnilčíku máme rozhodcu a to
nie hocijakého – je ňou žena. Petra Bakošová pretavila svoj
veľký záujem o futbal do niečoho praktického. Stala sa rozhodkyňou. Od jesennej časti
2016/2017 začala pískať na čiare v Oblastnom futbalovom zväze Spišská Nová Ves. Začala na
čiare u žiakov a dorastencov, ale
postupne ju začali zaraďovať aj
na čiaru na zápasy mužov v VII.
lige. Prezradím ešte, že obľúbeným futbalovým mužstvom našej mladej rozhodkyne je Manchester United. Keby bolo na
futbalových zápasoch viacero
takých rozhodkýň, ako je Petra Bakošová, hráči by si zrejme
loptu ani príliš nevšímali.
František Murgáč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mužstvo
FK Baník Smolník
FK 56 Iliašovce
Slovan Veľký Folkmár „B“
Rudňany „B“
OŠK Baník Hnilčík
FK Slov. Raj Sp. Tomášovce
OŠK Slovinky

10 8
10 6
9 5
10 4
9 3
9 3
9 1

0
2
0
2
2
0
0

2
2
4
4
4
6
8

skóre

body

František Murgáč
remízy
prehry

Už roky trénuje naše futbalové mužstvo František Fabian.
Doteraz to bolo ale bez oficiálnej licencie, ale keďže náš
tréner chce stále futbalovo rásť
a trénersky sa rozvíjať, podstúpil náročný trénerský kurz na
získanie licencie, ktorou automaticky získava odbornú spôsobilosť na trénerské pôsobenie
v družstvách mládeže a dospelých v rámci OFZ. Počas tohto
kurzu absolvoval športovú prípravu, učenie sa systému herných činností, pravidlá futbalu
a iné. Prajeme trénerovi Františkovi Fabianovi veľa športových úspechov!
František Murgáč

výhry

Tréner František Fabian

Jesenná časť našich futbalistov nezastihla v najlepšej forme. Po tom, ako sme famózne odohrali koniec minulého
ročníka, prišla jeseň so zmiešanými výkonmi. Po 9 odohraných zápasoch figuruje Hnilčík na 5. mieste so stratou až
13 bodov na lídra zo Smolníka. Dôvodom je aj to, že po
skvelých výkonoch s lídrami – Smolník 2:1, Veľký Folkmár
3:2, prišli vždy pády s papierovo slabšími súpermi – Sp. Tomášovce 3:4, Iliašovce doma 2:3. Najviac odohraných minút
z nášho tímu má Ľudovít Štullér, najlepším naším strelcom
je trojgólový Jozef Böttcher. Hnilčíku patrí teda piate miesto
s jedenástimi bodmi a dosiahnutým skóre 16:17. Znamená
to jedno – na jar nás čaká veľa práce. Aj preto sme začali
so zimnou prípravou už v novembri – keď začali tréningy
v telocvični v Smižanoch. Už v januári nás čakajú priateľské
zápasy na umelej tráve v Spišskej Novej Vsi.

zápasy

Leto ste si mohli spestriť aj lúštením krížovky, ktorú ste
mohli nájsť v poslednom čísle. Obdržali sme niekoľko
správnych odpovedí, z ktorých sme vyžrebovali jedného
výhercu. Žrebovalo sa priamo v Motoreste pod Krížom
a výhercom sa stala Vladimíra Kačírová, ktorá tak vyhrala posedenie pre 2 osoby v hodnote 15€. Znenie osemsmerovky bolo: Hnilčík je dedinka plná zážitkov.
Výherkyni gratulujeme.

Jesenná časť OŠK Baník Hnilčík

poradie

Výherca letnej osemsmerovky:

29:12
36:19
30:18
30:21
16:17
20:52
11:33

24
20
15
14
11
9
3

Horný rad zľava: František Fabian (tréner mužstva), Martin Fabian, Peter
Matiašovský, František Murgáč, Ivo Vikartovský, Slavomír Štrauch, Jozef
Soveľ, Janik Raczek, Maroš Varga, Patrik Kochanský, Dušan Jančura
(vedúci mužstva), Peter Kellner (hlavný usporiadateľ).
Dolný rad zľava: Branislav Murgáč, Miško Šimko, Lukáš Tököly, Jozef
Böttcher, Jozef Mrozek, Ľudovít Štullér, Miroslav Čarnický, Miroslav
Ondrušek, Lukáš Lušňák, Rasťo Vonga.

Ski Centrum Mraznica Hnilčík
Lyžiarske stredisko Ski Centrum Mraznica sa môže pýšiť novou technikou – ide o revolučný systém zasnežovania.
Okrem novej techniky na zasneženie sa pripravuje aj nový
úsek zjazdovky dlhý 480 m. Tento úsek sa bude nachádzať
medzi zjazdovkou zvanou Padák a vlekom. Aj ja sám sa už
teším na otestovanie kopca a pozývam aj Vás!
František Murgáč

Motorest Pod Krížom
Hnilčík

ŠTEFANSKÁ
DISKOTÉKA
25. 12. 2016 od 2000

D

J

e
n
E

y
g
r
Vs

né

tup

2€

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ
3 EUR
štartovné
Záujemcovia sa môžu hlásiť
na tel. čísle 0903 380 605 do 28. 12. 2016

29. 12. 2016 o 10 00

3 / 2016

Koniec roka
Posledný deň v kalendári
tohto roku máme,
osláviť by sa patrilo,
ale akosi na to nemáme.
Nalejme si lacné vínko,
hoc z plastovej fľaše,
polovicu si odložme,
o rok ho dopijeme zase.
Mohli by sme si kúpiť aj nové,
ale budúcnosť nás varuje,
že bude drahšie
na slovenskom stole.
Spomíname si na zlaté staré časy,
koľko veľa sa dalo za málo korún kúpiť,
dnes by veru nikto nešiel
pokladnice lúpiť.
Keď sme pri peniazoch,
veď Slovensko ich má veľa,
kremnická mincovňa
je plnučičká celá.
Ešteže Slováci sú národ skromný,
nebudú jesť veľa,
kupujú si iba veci také,
čo je akciová cena.
Želajme si pevné zdravie
po celučký rok,
aby z doplatkov za lieky
nás nezachytil šok.
Pripime si znovu na to,
čo si každý želá:
zdravie, lásku, pokoj v duši
a možno že bude aj euroch veľa.
					„to sotva“

Nádej pre každého
Ako hviezdička čo padá k zemi,
obláčik z oblohy letí,
na ňom sedí anjeliček
a hľadí na opustené deti.
Starosti má ten poslíček maličký,
kto ich bude viesť a mať ich rád?
Ten krehučký biely anjeliček,
chcel by byť ich kamarát.
Bez otca, mamy, bez lásky,
komu podajú ručičky?
Dnes im svoje ponúka,
Ježiško v jasliach maličký.
Každému kto vystrie ruky,
ku jeho malým jasličkám,
nádej, vieru, lásku dáva
Tebe – jemu – Vám.
			
Cecília Fabinyová

Prešlo už 10 rokov od pádu
vojenského lietadla An-24
19. 1. 2006 medzi obcami Hejce a Telkibánya v Maďarsku, 3 km od slovenských hraníc, približne 20 km od letiska,
narazilo vojenské lietadlo An-24. Pri náraze lietadla zahynulo 41 vojakov a 1 civilný zamestnanec Ministerstva obrany
SR, 1 vojak prežil. Lietadlo privážalo späť slovenských prí
slušníkov síl KFOR z polročnej služby v Kosove. Medzi nimi
bol aj náš rodák, Michal Štang.
Podplukovník, náčelník vojenského dekanátu na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene vdp. Michal Štang sa narodil 5.
augusta 1960 v Hnilčíku – Bindte. Po štúdiách na RKCMBF
v Bratislave prijal 14. 6. 1987 kňazskú vysviacku. V rokoch
1987-1989 bol kaplánom v Rabči na Orave, 1989 kaplánom
v Námestove, v rokoch 1991-1996 správcom farnosti v Liptovských Kľačanoch a Liptovskom Svätom Kríži. V roku
1996 bol uvoľnený pre duchovnú službu v Armáde SR, bol
prijatý do služobného pomeru v hodnosti major a ustanovený za dekana Veliteľstva 3. zboru letectva a PVO vo Zvolene, neskôr Veliteľstva vzdušných síl OS SR. V rokoch 20032004 bol vyslaný do mierovej misie OSN UNMEE v Eritrei,
ako vojenský duchovný pre jednotku OS
SR. V roku 2004 bol
povýšený do hodnosti
podplukovník. Od 1.
marca 2005 ho ordinár OS a OZ SR vymenoval za generálneho vikára Ordinariátu
OS a OZ SR. Zároveň
ho menoval administrátorom farnosti
sv. Juraja na MO SR
a GŠ OS SR v Bratislave. Dôstojný pán
Michal Štang bol aktívnym kňazom, zvlášť
v pastorácii vojenských rodín, detí a mládeže. Zaslúžil sa
o rozbehnutie detských letných táborov duchovnej služby,
ako prvý z vojenských kaplánov sa so slovenskými vojakmi
pravidelne zapájal do púte mladých z Muráňa do Levoče. Viackrát absolvoval medzinárodnú vojenskú pešiu púť
z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku. Jeho osobnosť ostane
navždy spojená s vojenskou kaplnkou sv. Michala archanjela
pri Veliteľstve vzdušných síl SR vo Zvolene, ktorú vlastnoručne vybudoval, zariadil a sprevádzkoval. Generálny vikár
Ordinariátu OS a OZ SR pplk. ThLic. Michal Štang 19.
januára 2006 tragicky zahynul pri nehode lietadla AN 24
spolu so 43 slovenskými vojakmi, ktorí sa vracali z mierovej
misie KFOR v Kosove. Ordinariát OS a OZ SR v osobe vojenského kňaza Michala Štanga stratil obetavého Kristovho
služobníka, vynikajúceho duchovného pastiera a organizátora, športovca, turistu, priateľa a jedného z prvých vojenských kaplánov novozaloženej duchovnej služby v Ozbrojených silách SR od roku 1995.
Česť jeho pamiatke!
František Murgáč
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NARODILI SA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dar najkrajší život
dáva do kočiara.
A v tom vašom tíško
dýcha vaše šťastie,
vaša pýcha…

Nedá mi nepochváliť sa, v auguste sa mi narodila dcérka.
Síce ma trvalý pobyt v Smižanoch, ale ja som svoj trvalý
pobyt nemenil a stále som hrdý „Hnilčikan“, preto do tejto
rubriky pridávam aj svoju dcérku. Na mieste je ale aj ospravedlnenie, nakoľko v poslednom spravodaji som zabudol
spomenúť narodenie malého Janka Berča. Ospravedlňujem sa a pridávam ho taktiež do tejto rubriky.

Janko Berčo
26. 11. 2016
Júlia Murgáčová
23. 8. 2016

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ OSLÁVILI

Zlatých kvetov plnú náruč k Vášmu sviatku chceme dať, veľa zdravia,
šťastia, lásky ešte k tomu chceme priať!

OPUSTILI NÁS

Keď rozchod nastáva, nám v srdci smutno je,
však neplačeme, lebo zostáva stretnutie, nádeje.
Zuzana Fabinyová *2. 9. 1936 – †16. 6. 2016
Jozef Smorada
*14. 6. 1933 – †24. 9. 2016
Emil Kupčák
*4. 6. 1934 – †27. 10. 2016
Emília
Smoradová
75 rokov

Magdaléna
Krempaská
70 rokov

Helena
Lesáková
80 rokov

Česť ich pamiatke!
Pripravil: František Murgáč

Magdaléna Kleinová – 75 rokov
Alžbeta Dulová – 75 rokov
MANŽELSTVO UZAVRELI

1. 10. 2016 v Levoči manželstvo uzavreli Ivana Smoradová a Rastislav Šišolák. Sobášil ich náš rodák Ondrej
Palušák, o ktorom sa viac dočítate v ďalšom čísle v rubrike
„osobnosti našej obce“.
Nie je nič lepšie, než náruč toho, koho milujeme. Tam sa cítime príjemne, bezpečne a dobre. Nech Vaše prvé manželské objatie zostane rovnako
pevné po celý život!

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ KNOLU
Klub slovenských turistov AC Lokomotíva Bane
Spišská Nová Ves pozýva všetkých priaznivcov turistiky dňa 31. 12. 2016 (sobota) na 41. ročník výstupu na Veľkú Knolu.
Zraz účastníkov: do 8:00 na parkovisku pri Dome
kultúry (Štefánikovo nám. 4) v Spišskej Novej Vsi,
odvoz na Grajnár bude zabezpečený linkovým
a osobitným autobusom.
Trasa: Grajnár – Veľká Knola – Novoveská Huta
(s možnosťou návratu na Grajnár pre turistov s vlastnou dopravou).Trasu je možné prejsť peši, prípadne
na bežkách pri priaznivých snehových podmienkach.
Bližšie informácie budú pred akciou zverejnené
v skrinke pri Dome kultúry a na FB stránke KST AC
LB SNV. Akcia bude pod záštitou primátora mesta
Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného, PhD.
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Najbližšia uzávierka spravodaja bude 1. marca 2017. Vaše komentáre, nápady a príspevky môžete posielať na e‑mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com

