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Blíži sa koniec kalendárneho roka, blížia sa najkraj-
šie sviatky v roku – Vianoce. Cestou nášho spravo-
daja by som Vás chcel povzbudiť, aby nielen počas 

Vianoc, ale po celý ďalší rok sa naše tváre usmievali a oči 
žiarili šťastím. Aby sa naša uponáhľanosť z každodenného 
kolotoča zmenila na radosť z každej prežitej chvíle.

Chcel by som apelovať najmä na susedské vzťahy. Žime 
ako sused so susedom, nie ako nepriateľ s nepriateľom. Ak si 
dokážeme podať pomocnú ruku, podeliť sa o šťastie, doká-
žeme si aj odpustiť.

Tešme sa na vianočné koláče, veľkého kapra či vyzdobený 
stromček a vytvorme si nádhernú, ničím nerušenú vianočnú 
atmosféru.

Všetkým Vám prajem za seba a pracovníkov obec-
ného úradu pekné Vianoce, krásne sviatky pokoja, 
lásky a spolupatričnosti!

Ľubomír Kačír, starosta obce

Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, 
ktoré ich milujú, ale aj pre nás, dospelých. Vône 
vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre 

nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi 
tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krás-
nych darčekoch, ale aj o stretnutiach rodičov so svojimi deť-
mi, vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa počas celého roka 
tak často nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra, ktorá 
patrí k Vianociam, sa nedá zabudnúť. Pozastavme sa a v du-
chu sa poďakujme za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, 
ktorá bola vykonaná pre nás všetkých. Tešme sa z maličkostí 
a z každého úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu via-
nočnú atmosféru so šťastím, láskou a pokojom. Voľný čas 
využime aj na prečítanie si toho, čo sa udialo v našej obci, 
prostredníctvom tohto občasníka. Dočítate sa o investíciách 
v obci, zaujímavosti zo športu, chýbať nebudú ani pravidel-
né príspevky Mariána Jančuru či Dávida Pateru.

V mene celého kolektívu obecného spravodaja Vám 
želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do 
nového roka Vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia 
a veľa pracovných aj osobných úspechov!

František Murgáč

Vyhodnotenie súťaže
Prinášame Vám vyhodnotenie súťaže z posledného 
spravodaja. Správna odpoveď bola, že auto stojí na 
parkovacom mieste číslo 87. Správnych odpovedí 
nebolo veľa, ale predsa sme vyžrebovali výhercov:
Martin Šilon – Hnilčík 80 – vyhráva knihu Hnilčík 
– nové vydanie, Lucia Mocková – Hnilčík 244/3 – 
vyhráva balíček vitamínov, Dušan Jančura – Hnilčík 
251 – vyhráva tričko Hnilčík.
Za všetky odpovede ďakujeme, ceny budú distribu-
ované v priebehu vianočného obdobia.
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Zápisnica z III. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva obce Hnilčík konaného 
dňa 26. 4. 2019
Uznesenie č. 14-26/4-2019
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z II. za-
sadnutia OZ konaného 8. 2. 2019.
Uznesenie č. 15-26/4-2019
OZ berie na vedomie:
- výročnú správu obce Hnilčík,
- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky,
- správu k ďalším požiadavkám zákonov,
- individuálnu účtovnú závierku za obdobie od 1. januára 
2018 – 31. decembra 2018.
Uznesenie č. 16-26/4-2019
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontro-
lóra k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2018 a schva-
ľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad, 
ďalej Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvor-
bu rezervného fondu vo výške 19.483,85 €. Tvorba a použi-
tie peňažných fondov konkrétne:
a) počiatočný stav: 51.922,70 €
b) tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 
2018: 19.483,85 €
c) konečný stav: 71.406,55 €
Hospodársky výsledok – zisk za rok 2018 vo výške 18.379,05 € 
so sledovaním na účte 428 Ú 18 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia za r. 2018.
Uznesenie č. 17-26/4-2019
OZ berie na vedomie Protest prokurátora Pd 47/19/8810-3 
proti VZN č. 1/2013 o chove a držaní psov v obci Hnilčík. 
OZ prerokovalo predložený návrh VZN č. 2/2019 o pod-
mienkach držania a chovu psov a OZ sa uznáša na VZN 
obce Hnilčík č. 2/2019 o podmienkach držania a chovu 
psov.
Uznesenie č. 18-26/4-2019
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. polrok 2019.
Uznesenie č. 19-26/4-2019
OZ berie na vedomie Informáciu predsedu komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 
o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti 
a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na 
daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 
2018. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejnej funkcie je, že Vladimír Fabian – po skon-
čení výkonu verejnej funkcie, a Ľubomír Kačír – pri nástupe 
na výkon verejnej funkcie, si splnili povinnosť vyplývajúcu 
zo zákona c. 357/2004 Z.z. a nebolo porušené ustanovenie 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Uznesenie č. 20-26/4-2019
OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemku C KN c. 
1313 ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 70 m2, 
zapísaný na LV c. 1 v k. ú. Hnilčík za kúpnu cenu 140 € 
pre Ing. Ľuboslava Pavlíka, bytom Hnilčík – Ráztoky 26 
a Ing. Jána Pavlíka, bytom Hnilčík – Ráztoky 26, SR z dô-
vodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je, že predávaný 

pozemok sa nachádza priamo pod stavbou rodinného domu 
Hnilčík – Ráztoky č. súp. 2026 a v bezprostrednej blízkosti 
priľahlého pozemku C KN 1312 zapísaného na LV č. 291, 
ktorých vlastníkmi sú Ing. Ľuboslav Pavlík a Ing. Ján Pavlík 
v podiele ½ v pomere k celku.
Uznesenie č. 21-26/4-2019
OZ berie na vedomie platobné výmery z OOCR SPIŠ 
a MILOJ SPIŠ na úhradu členského príspevku a ukladá pri-
zvať na najbližšie zasadnutie OZ p. Ing. Zuzanu Záborskú, 
manažérku združení.
Uznesenie č. 22-26/4-2019
OZ berie na vedomie havarijnú situáciu mosta a ukladá vy-
konať potrebné opatrenia na jeho opravu.
Uznesenie č. 23-26/4-2019
OZ berie na vedomie nepodporenie projektu: „Zriadenie 
oddychovej a spomienkovej zóny Banského skanzenu Hnil-
čík“.
Uznesenie č. 24-26/4-2019
OZ k žiadosti o súhlas nevyhovuje z dôvodu, že sa nesto-
tožňuje s investičným zámerom s ohľadom na nesúhlasné 
stanoviská dotknutých občanov, ktorí sa k zámeru vyjadrili 
v auguste 2018 (Slnečné údolie Hnilčík).
Uznesenie č. 25-26/4-2019
OZ berie na vedomie informáciu o stave realizácie projek-
tu a schvaľuje odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom diela 
Oprava múzejného zariadenia (budova MŠ).
Uznesenie č. 26-26/4-2019
OZ súhlasí s novostavbou „Drevenica“ na parc. č. C KN 
1858/17 v k. ú. Hnilčík a s dodatočným povolením stavby 
„Záhradný domček, na parc. c. CKN 1858/8 v k. ú. Hnilčík 
pre investora Branislava Rusnáka, bytom Spišská Nová Ves.
Uznesenie č. 27-26/4-2019
OZ schvaľuje týchto občanov: Miroslav Čarnický st., Miro-
slav Čarnický ml., Peter Novotta, Maroš Novotta, Branislav 
Murgáč, Dávid Kellner, Maroš Klein, Roman Dula, Dušan 
Fabíny a Peter Dimitrov za členov DHZ obce Hnilčík.
Uznesenie č. 28-26/4-2019
OZ berie na vedomie vykonanie preventívnych protipožiar-
nych kontrol a ukladá vydať poverenie na vykonanie pre-
ventívnych protipožiarnych kontrol pre vedúcich a členov 
kontrolných skupín.

Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva obce Hnilčík konaného dňa 8. 6. 2019
Uznesenie č. 29-8/6-2019
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z III. 
zasadnutia OZ konaného 26. 4. 2019.
Uznesenie č. 30-8/6-2019
OZ berie na vedomie vytvorenie pracovnej skupiny – zástup-
cov dotknutých občanov v zložení MVDr. Zuzana Barčová, 
Mária Kollárová a Peter Tomajko, ktorí budú všetky kroky 
prerokovávať s investorom akcie „Slnečné údolie“. OZ berie 
na vedomie zlý technický stav mosta na Kire, ktorého správ-
com je Správa ciest KSK, a ukladá starostovi obce obozná-
miť s touto skutočnosťou správcu komunikácie.
Uznesenie č. 31-8/6-2019
OZ berie na vedomie vyhlásenie, že ku dňu prevodu ma-
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Súťaž o najkrajšiu obec 
Slovenska

Túto súťaž organizoval celoslovenský informač-
ný portál www.slovakregion.sk a naša obec obsa-
dila i vďaka vášmu hlasovaniu krásne 12. miesto. Súťaž 
prebiehala od 01. 04. 2019 do 31. 10. 2019 a je organizo-
vaná už niekoľko rokov. Najkrajšou obcou sa stali Smižany, 
najkrajším mestom Trnava. Pripomeniem, že Hnilčík dosia-
hol zatiaľ svoje najlepšie umiestnenie. Tento rok sa do súťaže 
zapojilo celkovo 2788 obcí Slovenska. Naša obec patrí medzi 
„naj“ obce aj vďaka vedeniu našej obce, ale hlavne vďaka sa-
motným obyvateľom. Doterajšie umiestnenia obce Hnilčík: 
2012 = 2777. miesto, 2013 = 1402. miesto, 2014 = 2100. 
miesto, 2015 = 92. miesto, 2016 = 68. miesto, 2017 = 33. 
miesto, 2018 = 23. miesto. Umiestnenia našich susedov: 29. 
= Mlynky, 179. = Závadka, 28. = Dedinky, 352.= Hnilec, 
681. = Nálepkovo.

Ďakujeme za podporu našej obce.
Lenka Kačírová

jetku obce boli splnené zákonné podmienky o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny 
obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa, za ktorý sa považuje skutočnosť, že pozemky 
sú priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou kostola, sú to pozemky, 
na ktorých je prístupová cesta ku kostolu a obecný cintorín. 
Cena zamieňaných pozemkov má pre obec Hnilčík nízku 
hodnotu. Z týchto dôvodov OZ schvaľuje zámennú zmluvu 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ pre účastní-
kov zmluvy. Viac informácií na stránke obce.
Uznesenie č. 32-8/6-2019
OZ neschvaľuje žiadosť obecného Športového Klubu o do-
táciu vo výške 300 € na organizáciu športovej akcie „Turnaj 
o pohár starostu obce Hnilčík“.
Uznesenie č. 33-8/6-2019
OZ berie na vedomie žiadosť SCM Hnilčík ohľadom zní-
ženia dane z ubytovania. OZ ďalej prerokovalo predlože-
ný návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a uznáša sa na tomto dodatku.
Uznesenie č. 34-8/6-2019
OZ berie na vedomie žiadosť starostu obce o dotáciu a kon-
štatuje že ciele predkladaného projektu „Sklad hasičskej 
techniky a príslušenstva“ sú v súlade s platným programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom 
obce Hnilčík. OZ schvaľuje predloženie danej žiadosti za 
účelom realizácie projektu.
OZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu obcou po 
schválení, spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celko-
vých oprávnených výdavkov vo výške max. 1500 €.
Uznesenie č. 35-8/6-2019
OZ schvaľuje opravu oplotenia cintorína – pletiva v miest-
nej časti Ráztoky.
Uznesenie č. 36-8/6-2019
OZ schvaľuje p. Mgr. Ľubušu Šajdákovú za člena školskej 
rady z radov poslancov OZ a stanovuje kapacitu detí v Ma-
terskej škole Hnilčík na 16.
Uznesenie č. 37-8/6-2019
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na pozíciu ria-
diteľa Materskej školy v Hnilčíku a poveruje starostu obce 
vyhlásením výberového konania na pozíciu riaditeľa MŠ 
v Hnilčíku.

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Hnilčík konaného dňa 12. 7. 2019
Uznesenie č. 38-12/7-2019
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo IV. 
zasadnutia OZ konaného 8. 6. 2019.
Uznesenie č. 39-12/7-2019
OZ berie na vedomie informácie ohľadom členstva a čin-
nosti OOCR Raj – Spiš, ktoré predniesla p. Ing. Zuzana 
Záborská, a po prehodnotení všetkých podaných informácií 
schvaľuje zotrvanie obce Hnilčík ako člena združenia a ukla-
dá zaplatiť časť členského poplatku vo výške 300 € a žiadať 
odpustenie paušálneho členského poplatku vo výške 200 € 
formou písomnej žiadosti.

Uznesenie č. 40-12/7-2019
OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemku: novovy-
tvorené pozemkové nehnuteľnosti podľa GP č. 22/2019 zo 
dňa 12. 4. 2019, a to: parc. č. C KN 1324/6 ako trvalý tráv-
natý porast vo výmere 58 m2 a parc. c. C KN 1325/1ako 
orná pôda vo výmere 201 m2 zapísané na LV 1 k. ú. Hnil-
čík pre kupujúcich z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
ktorým je, že predávané pozemky tvoria priľahlú plochu 
okolo stavby rodinného domu, ktorá je v ich bezpodielovom 
spoluvlastníctve, a v bezprostrednej blízkosti pozemkových 
nehnuteľností, ktorých sú bezpodielovými spoluvlastníkmi.
Uznesenie č. 41-12/7-2019
OZ prerokovalo predložený návrh VZN o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce Hnilčík a uznáša sa na tomto VZN.
Uznesenie č. 42-12/7-2019
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky obce Hnilčík na II. polrok.
Uznesenie č. 43-12/7-2019
OZ berie na vedomie Správu č. 01/2019 o výsledku kon-
troly prijatých uznesení v roku 2018 do zasadania OZ dňa 
12. 7. 2019.
Uznesenie č. 44-12/7-2019
OZ berie na vedomie technický stav mostov a rozpočty na 
ich opravu.
Uznesenie č. 45-12/7-2019
OZ berie na vedomie správu o pokračovaní v investičnej ak-
cie „Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie) a súhlasí 
s uvedeným postupom.
Uznesenie č. 46-12/7-2019
OZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hnilčík 
pre žiadateľa Slavomíra Fabínyho, bytom Hnilčík, z dôvodu, 
že obec nemôže poskytovať dotácie fyzickej osobe – obča-
novi. 

Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť aj na interneto-
vých stránkach obce http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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Čo sme urobili počas roka 2019
• cintorín Ráztoky – zdemontovalo sa staré oplotenie, 

urobil sa výrub ohrozujúcich konárov, úprava terénu 
a vybudovanie nového oplotenia – poďakovanie ešte raz 
patrí p. Mariánovi Bednárovi za finančnú a hlavne ma-
teriálnu pomoc,

• most Ráztoky (Pri Sitkovi) – odstránil sa havarijný 
stav mosta podmurovaním debniacej výstuže – poďako-
vať sa chceme Lesom mesta SNV za finančnú pomoc 
pri oprave mosta a p. Dušanovi Jančurovi a jeho pomoc-
níkom za realizáciu,

• vodojem Ráztoky – vybetónovaním dna záchytu pra-
meňa a nového oporného múru sa zabránilo veľkému 
úniku vody zo záchytu,

• vodojem Zimná dolina – z vodovodného potrubia 
sa vybral 3 m dlhý, tzv. konský chvost, ktorý zabraňo-
val prítoku pitnej vody do vodojemu, potrebné bolo vy-
bágrovať cca 20 m potrubia,

• vodojem Tokárne – havarijnú situáciu (pravdepo-
dobná prasklina vodojemu) sme vyriešili zmontovaním 
dvoch plastových nádrží o objeme 14 m3 v manipulačnej 
šachte, ktoré budú slúžiť ako rezerva pitnej vody. V prí-
pade, že sa prasklina zväčší, tieto nádrže budú slúžiť ako 
pomocný vodojem pri oprave praskliny na vodojeme,

• cesta Bindt do Markušovskej doliny – vysýpanie 
vymytej cesty drťou – poďakovanie patrí p. Františkovi 
Fabínimu za zafinancovanie tejto drte, ktorú rozhrabal 
a vyrovnal p. Jozef  Vrábeľ v spolupráci s obcou Hnilčík

• Materská škola Hnilčík – počas letných prázdnin 
sa zrealizovala oprava stien a maľba v budove materskej 
školy,

• cesta Ráztoky Poľana – vysypanie časti cesty hluši-
nou do hlbokých a vyjazdených koľají.

Dotácie pre obec:
1.400 € – DHZ na nákup oblečenia, zariadenia, materiálu,
5.000 € – doplnenie kamerového systému 
v obci – poskytovateľ: Ministerstvo vnútra 
SR – Okresný úrad Košice s 20% spoluúčasťou 
obce Hnilčík.

Ľubomír Kačír, starosta obce Hnilčík

TIPY NA VÝLET – MALÁ VIA 
FERATA

Možno málo ľudí vie, že jeden z najkrajších výhľadov na 
Spiši je práve tu – u nás doma. Stačí si len „vyšľapať“ ozna-
čený chodník buď z časti Roztokov v Hnilčíku (miestne zna-
čenie bielo -zelená značka), alebo zo sedla Grajnára (oranžo-
vá bežecká značka).

Dostanete sa na dve skalné vyhliadky s malou via feratou 
a na kamennú banícku osadu. Po nenáročnom feratovom 
výstupe si môžete odpočinúť na lavičke a pokochať sa vý-
hľadmi na Vysoké Tatry, mestá Spišskú Novú Ves, Levoču, 
ale i na Spišský hrad a okolité dedinky.

Mgr. Janka Poprocká
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Keď sa patrí POĎAKOVAŤ
V materskej škôlke na Hnilčíku sa diali krásne veci. Starý 

inventár sa menil a patrí sa poďakovať všetkým zainteresova-
ným, jednak za zorganizovanie týchto zmien, ale aj za ocho-
tu dobrovoľne pomôcť. Tu je zoznam toho, čo sa podarilo 
v našej škôlke: Práca na šatňových skriniach – pán Daniel 
Majerčák, zhotovenie predeľovacích stien na detských zá-
chodíkoch - pán Šomšák, jedálenské tácky pre detičky – pani 
Barbora Ondrejčíková, školské potreby pre detičky – pani 
Penxová, stoly do jedálne – pán Branislav Murgač, nový ko-
berec od firmy HBC, s. r. o. a pomoc rodičov pri vkladaní 
krásneho nového koberca (páni Juraj Berčo, Dušan Jančura, 
Juraj Ondrejčík a Michal Vojtko).

Naši škôlkari tak mohli privítať Mikuláša už vo vynove-
ných priestoroch.

František Murgáč

Mikuláš nás opäť navštívil
Tak ako každý rok, aj teraz sme nedočkavo čakali na Mi-

kuláša v Materskej škôlke v Hnilčíku. Deti už niekoľko dní 
pri spomienke na vzácnu návštevu radostne poskakovali. 
Bodaj by nie, veď Mikuláš má v detskom srdci svoje špe-
ciálne miesto. Všetci sme boli celý rok veľmi dobrí, takže 
nebol najmenší dôvod myslieť si, že nepríde. A tak sa 6. de-
cember v našej MŠ niesol v atmosfére rozžiarených detských 
očí plných očakávania a radosti. Navštívil ich Mikuláš a pri-
niesol batohy a koše plné sladkých balíčkov. Deti sa mu za 
to odmenili batohom plným piesní, básní, tanca a krásnym 
kultúrnym programom, ktorý si pre Mikuláša pripravili pod 
vedením p. riaditeľky Viery Semanovej a p. učiteľky Barbory 
Murgáčovej. Kultúrny program potešil nielen Mikuláša, ale 
aj všetkých prítomných hostí. Nakoniec sa Mikuláš s deťmi 
rozlúčil a vydal sa opäť na ďalekú cestu. Ale deťom nezabu-
dol prisľúbiť návštevu zase o rok.

Lenka Kačírová

POZVÁNKA NA 
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP

Pozývame Vás na 3. ročník Silvestrovského 
výstupu, ktorý sa uskutoční  31.12. o 11.00 

hod. Zraz bude v časti Hnilčík – Roztoky 
pred Penziónom **Banská klopačka.

Polnočná svätá omša
Vianoce sú kresťanským sviatkom, ktorý sa 
začal sláviť v 4.storočí. V noci z 24. na 25. de-
cembra sa od nepamäti slávi po celom svete 
polnočná sv. omša, ktorá je vigíliou slávnosti 
Narodenia Pána. Práve v túto noc si celý kres-
ťanský svet pripomína a ospevuje narodenie Je-
žiša Krista. Srdečne Vás pozývame na polnočnú 
sv. omšu, ktorá sa bude konať v kostole Povýšenia 

svätého kríža v Hnilčíku 24. 12. 2019 o 00:00.
Lenka Kačírová
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Jeseň

Jeseň: Znovu sú polia rozorané,
 znovu lúky a stráne menia farbu,
 sú ako maľované.
 Paleta farieb sa rýchlo mení
 a tie nádherné farebné listy
 padajú k zemi.

Jeseň: Tie tvoje sladké plody zeme,
 voňajú chlebom a všetkým,
 čo k životu potrebujeme.
 Si krásna, ale zároveň chladná si,
 ale my ťa, taká aká si, milujeme.

Jeseň: Studený dych vetra pohladí našu tvár,
 vidíš – už je po lete, akoby sa nám smial.
 Nesmúťme preto, nebudeme jediní
 čo sa budú tešiť bielučkej perinke,
 ktorá zakryje štíty našich hôr,
 očarí nás jej krása a vôňa zelenej čačiny.

Cecília Fabinyová

ZAUJÍMAVOSTI Z ARCHÍVOV
Názov Gezwäng poznajú len postarší obyvatelia Hnilčíka 

ako pomenovanie lesa za potokom vo svahu nad slobodár-
ňou a futbalovým ihriskom. Poniektorí si pamätajú, že keď 
ešte fungovala baňa na Novej štôlni, hučal v týchto miestach 
ventilátor, ktorý vháňal vzduch do banských priestorov.  
Dialo sa tak až do roku 1990, kedy skončila banská činnosť. 

Málokto ale vie, že práve tu bola mimoriadne bohatá baňa 
na medenú rudu, ktorej existenciu môžeme spoľahlivo dolo-
žiť už v roku 1779, kedy sa hlavným účastinárom ťažiarstva 
vlastniaceho baňu Gezwäng stal novoveský mešťan Ján Mar-
tin Grünblatt. Grünblattovci však podnikali v baníctve v ce-
lej oblasti Predného Glänzenu, kam patrila aj žila Gezwäng, 
a to aj predtým, ako svedčia archívne dokumenty uložené 
v archíve v Krakove nazvanom Biblioteka Kniažat Czarto-
ryskich (záznamy z rokov 1746 – 1752). Horný Hnilčík v 
tom čase ako súčasť chotára mesta Nová Ves (Iglov) patril 
do územia zálohovaného poľskému kráľovi. V listinách sa 
uvádzajú mená Novovešťanov, bratov Gašpara Grünblatta 
a  Ľudovíta Grünblatta (zvaného junior, otca Jána Martina 
Grünblatta).

Že v prípade bane Gezwäng nešlo o hocijakú baňu, ale 
o významného producenta čistej medenej chalkopyrito-
vej rudy vysokej kvality počas viac ako 150 rokov činnosti, 
svedčia napríklad záznamy z roku 1881 o tom, že Ťažiar-
stvo Gezwäng zamestnávalo v bani 20 mužov, na povrchu 
rudu triedilo 18 žien a 20 detských robotníkov. Baňa bola 
vybavená ťažným zariadením v hlbinnej šachte. Tieto údaje 
pritom pochádzajú z obdobia, kedy medenorudné baníctvo 
poznačila hlboká kríza a úpadok ťažby a mnohé medené 
bane ukončili alebo obmedzili svoju činnosť. Zaujímavé sú 
aj mená riaditeľa ťažiarstva Kolomana Münnicha z Iglova 
a riaditeľa bane Ferdinanda Kluga z Kotterbach, význam-
ných osobností spišského baníctva. Baňa produkovala ešte 
aj v rokoch 1888 a 1892. Neskôr sa žila Gezwäng ťažila po 
druhej svetovej vojne za éry Železorudných baní, n. p. Spiš-
ská Nová Ves, na piatich hlbinných obzoroch, vyrazených zo 
šachty Gezwäng pod úrovňou Novej štôlne.

Marián Jančura

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, klientom, 
hosťom, ktorí s nami strávili pekné chvíle v roku 
2019, za podporu, a prajeme veľa krásnych chvíľ 
v príjemnej atmosfére Vianoc, mnoho osobných 

i pracovných úspechov v novom roku 2020!
majitelia Penziónu**Banská Klopačka
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Krst knihy HNILČÍK vo veľkom štýle
Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnil v Multifunkčnom 

energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi krst 
knihy Hnilčík – sprievodca tajomstvami podzemia. Tento 
krst bol spojený so slávnostnou prezentáciou publikácie, kde 
sa čítali jednotlivé úryvky z knihy aj s vysvetlením a pred-
náškou Ing. Mariána Jančuru, CSc.Účastníci akcie sa tak 
mohli dozvedieť niekoľko nových zaujímavostí o baníctve 
Hnilčíka, ale aj o živote na Hnilčíku. Akciu organizovali Ba-
nícky spolok Spiš a obec Hnilčík. Sám som sa tejto akcie zú-
častnil a bol som milo prekvapený záujmom širokého okolia, 
čoho dôkazom bola plná sála. Akcie sa zúčastnili aj starosta 
obce Hnilčík, ako aj poslanci obecného zastupiteľstva.

František Murgáč

PRE PAMÄTNÍKOV
O krajšej polovičke ľudstva 
(alebo: Ako bolo na počiatku…)

V časoch, keď budovanie socializmu a plnenie päťročných 
plánov bolo prvoradou povinnosťou každého občana, nemi-
nula táto úloha ani krajšiu časť obyvateľstva. Žena, budova-
teľka, mohla v rozvoji krajiny poľaviť iba počas materskej 
dovolenky, ťažkej nemoci a na dôchodku. Zatiaľ čo na západ 
od nás dámy súťažili o tituly „missiek“, naše, v tejto oblas-
ti konkurencie veľmi schopné strojkyne krajších zajtrajškov, 
sa mohli predbiehať v ručných prácach, športových a vedo-
mostných súťažiach, prípadne vo folklóre.

Netreba snáď pripomínať, že vrchnosť producírovanie 
sa sporo odetých západných krások pred kamerami tvrdo 
kritizovala, ba priam odsudzovala. Potajme listujúc v zhaba-
nom Playboyi usmerňovala mužskú populáciu na hľadanie 
ženskej duchovnej krásy. Ako vzory často slúžili osoby, ktoré 
okrem diskutabilných duchovných hodnôt naozaj nemali čo 
ponúknuť.

Potom prišiel náhly zlom. Múr v Berlíne si ľudia rozo-
brali – niekto na pamiatku, niekto na stavebné účely, niekto 
ako prípadný argumentačný alebo sebaobranný prvok. No-
vinové stánky hýrili niekedy i viac ako šteklivým titulnými 
stránkami časopisov. Agentúry sa začali predbiehať v nespo-
četných voľbách najkrajších žienok, kde IQ hralo rovnakú 
úlohu ako hodnota u jeho majiteliek, teda zanedbateľnú. Do 

kín i televízie sa začali dostávať filmy, donedávna označova-
né za fujtajblové. Mužské plemeno bolo v siedmom nebi, pu-
ritáni naoko zúrili… Ako vzor nám začal slúžiť model, pod-
ľa ktorého mala žena v prvom rade dbať o svoj zovňajšok. 
Miesto státia za výrobným pásom, za katedrou, vysedávania 
v kancelárii či pobehávaní po chodbách nemocníc v slušivej 
bielo -modrej uniforme, mala byť striedavo v masážnom, ka-
derníckom alebo kozmetickom salóne, v solárku, fitnescen-
tre, na nákupoch, prípadne na prechádzke so psíkom. Kto 
by nahradil sestričky, učiteľky, ženy v úradoch, kaderníčky, 
kozmetičky či masérky, to nový režim neriešil. Rovnako sa 
nezapodieval ani takou maličkosťou, ako by priemerná rodi-
na z jedného platu vyžila…

Prešlo pár rôčkov a sme opäť svedkami nebývale sa rozmá-
hajúceho feministického hnutia. Dámy obdarené duchov-
nou krásou znovu tvrdo bojujú za rovnoprávnosť. Každú 
chvíľu sa dočítame o sexuálnom obťažovaní na pracovisku. 
Dotyčné si naň spravidla spomenú po niekoľkých rokoch, ba 
i desaťročiach, teda v čase, keď niečo podobné už spravidla 
nehrozí. Skrátka, ženy sa chcú zas plnohodnotne zúčastňo-
vať na budovaní krajších zajtrajškov.

Kdesi som sa dočítal, že kompetentné orgány v niektorých 
štátoch istej zámorskej veľmoci zakázali pri voľbe miss pro-
menádu v plavkách. Telesná krása odvádza pozornosť od 
dôležitejších, trvalých hodnôt. Prišli na to, čo našim kom-
petentným orgánom bolo jasné už pred tridsiatimi rokmi. 
Sklamaným mužom odporučili, aby skúsili u žien hľadať aj 
niečo iné ako vnadné krivky…  Rudolf Jasečko
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HNILČÍCKE ANÁLY 16

Po prvej hospodárskej kríze
Hnilčícke anály – udalosti priradené k letopočtom – sú 

striedaním šťastných a nešťastných období. Sotva sa občania 
Hnilčíka spamätali z vojnových útrap prvej svetovej vojny, 
nastúpila povojnová hospodárska kríza postihujúca najmä 
baníctvo. Ako píše hornohnilčícky učiteľ Ruttkay v roku 
1921 v školskej kronike, „účinok nezamestnanosti ja-
vil sa aj v učebni…, deti nemali potrebnú odev, obuv 
a iné školské potreby. Ba často objavila sa aj poodcho-
vanosť (podvýživa) a telesná slabosť spolu s duševnou 
tak, že školská práca začala byť vážne ohrozená…“ 
Aby deti nehladovali, v roku 1922 v hnilčíckej škole (a vo 
všetkých novoveských školách) z iniciatívy starostu mesta 
Spišská Nová Ves Ing. Václava Holého zriadili „školskú ľu-
dovú kuchyňu“. Potraviny dodal Československý červený 
kríž, výdavky na kuchárku a drevo zaplatilo mesto. Denne sa 
pre 62 detí vydával obed „pozostávajúci vždy z jedného 
jedla a zákusku“. Dvakrát do týždňa to bol ryžový nákyp, 
dvakrát fazuľa a dvakrát kakao, do ktorého sa pridávalo aj 
kondenzované mlieko. Pod zákuskom sa rozumela 75 gra-
mová porcia chleba.

Od roku 1924 sa pomery v priemyselnej výrobe zlepšili, 
čo malo blahodarný vplyv aj na život tunajších ľudí. Banské 
firmy mali lepší odbyt, zvýšila sa zamestnanosť a ľudia si 
mohli viac zarobiť a aj zvýšiť životnú úroveň.

V bani v Bindte sa situácia zlepšila v roku 1924, počas kto-
rého sa zdvojnásobil počet zamestnaných robotníkov. Podľa 
zápisnice z banskopolicajnej prehliadky Banského kapitaná-
tu Spišská Nová Ves v Bindte zo dňa 30. 9. 1924 bol počet 
robotníkov zamestnaných v bani v podzemí 114, z nich 27 
bolo mladistvých. Počet povrchových zamestnancov bol 68, 
pričom z nich bolo 18 mladistvých a 10 žien.

Aj bane v Roztokách a na Grétli sa po kríze v rokoch 1922 
a 1923 nanovo rozbehli od 1. februára 1924. Ovplyvnila to 
najmä čerstvá objednávka Banskej a hutnej spoločnosti Pra-
ha na dodávku „20 000 ton praženej krupicovej a 3 300 
ton drobnej surovej rudy“ pre hutu v Třinci. Nádejná ob-
nova banskej činnosti v roku 1924 a zmena vlastníka viedli 
k novým otvárkovým prácam a k modernizácii technických 
zariadení od roku 1925. Už v roku 1924 sa začalo razenie 
novej dedičnej štôlňe, nazývanej spočiatku „Ernest Kör-
ner Stollen“, no zaužívalo sa pomenovanie Nová štôlňa. 
V rokoch 1925 – 1927 spoločnosť investovala do povrcho-
vej výstavby a modernizácie dopravy, úpravárenských zaria-
dení (úpravňa rúd Štación) a pražiarne (v Markušovciach). 
V roku 1928 vybudovala lanovku Nová štôlňa – Šafárka 
a úpravňu rudy na Šafárke.

Lepšie časy priniesli aj bohatší spoločenský život. S veľkým 
počtom ľudí – zamestnancov baní ubytovaných v banských 
obytných kolóniách – súviselo aj zvyšovanie počtu školopo-
vinných detí. V Hnilčíku preto zároveň pôsobili tri školy – 
v osade Hnilčík, v Bindte a v Roztokách.

V hornom Hnilčíku v školskom ročníku 1923 – 1924 
sa zapísalo do školy 64 žiakov, všetci slovenskej národnos-
ti a rímsko -katolíckeho vyznania, v školskom roku 1924 – 

1925 to bolo 56 detí (31 chlapcov, 25 dievčat). Cez prázdni-
ny v roku 1925 sa opravovala školská budova. V roku 1924 
v septembri nastupuje do závodnej školy v Bindte za učiteľa 
Ladislav Michalus, pochádzajúci z mesta Čadca na základe 
výsledkov výberového konania vypísaného vedením závo-
du Banskej a hutnej spoločnosti. Na konci roku 1924 školu 
v Bindte navštevovalo 21 žiakov – detí robotníkov z Bindtu, 
traja žiaci pochádzali z rodín banských úradníkov a 26 detí 
robotníkov, ktorí nebývali v banskej kolónii, ale boli zamest-
nancami závodu v Bindte. Tieto deti denne dochádzali do 
Bindtu pešo z Hnilčíka. V roku 1926 prebrala spoločnosť 
Drevársky a banský priemysel Markušovce po zakúpení 
banského majetku po svojom predchodcovi aj záväzky voči 
škole v Roztokách. Vtedy do školy nastúpil učiteľ Ján Hriň. 
Na zápise do nového školského roku 30. a 31. augusta 1926 
sa mu prihlásilo 66 detí vo veku 6 – 12 rokov, pričom ďalší 11 
školopovinní v baniach zamestnaní žiaci v kategórii 13 – 15 
rokov nastúpili do takzvanej opakujúcej školy. 17. októbra 
1927 učiteľa Jána Hriňa preložili, na jeho miesto nastúpil 
Pavel Hrušovský. Ten tu učil do 1. januára 1930. V roku 
1926 vypísala banská správa Banskej a hutnej spoločnosti 
súbeh na miesto dočasného učiteľa v Bindte, ktorý vyhral 
Ján Požoni, neskôr preslávený maliar akvarelov známy pod 
pseudonymom Ján Polom.

Veľkou udalosťou pre hnilčíckych ľudí zvyknutých všade 
chodiť pešo alebo cestovať na konskom povoze bolo zria-
denie prvej autobusovej dopravy v roku 1927. Autobus, 
ktorého vlastníkom bol Čeněk Fargaš, prenájomca a neskôr 
majiteľ kúpeľov Čierna Hora, premával pravidelne ráno do 
Spišskej Novej Vsi a na obed späť. Autobus jazdil do roku 
1936.

Ťažké povojnové a neskoršie pokojnejšie konjunkturálne 
časy so svojimi ovečkami zdieľal farár Andrej Jablonský. 
Medzivojnovými richtármi obce Hnilčík boli Štefan Oravec 
(v rokoch 1918 – 1924) a Karol Herich (1924 – 1931).

Marián Jančura

* * * * *
OSOBNOSTI OBCE
František Matúš mladší
(1961 – 2018)

František Matúš mladší bol talentovaným synom význam-
nej osobnosti pochádzajúcej z Hnilčíka, nášho rodáka, mu-
zikológa a vysokoškolského pedagóga doc. Františka Matú-
ša, čestného občana obce Hnilčík. František Matúš junior 
však svoje životné úsilie zameral na inú oblasť – na matema-
tiku. Zaoberal sa teóriou pravdepodobnosti, rozvíjal kombi-
natorické a algebraické metódy v umelej inteligencii. Už ako 
24-ročný nastúpil v roku 1985 do Ústavu teórie informácií 
a automatizácie Akadémie vied Českej republiky v Prahe, 
kde pracoval až do svojej predčasnej smrti v máji 2018. Veľ-
ké renomé získal v odbornej verejnosti svojimi výsledkami 
v entropických oblastiach, čo je téma vedeckého výskumu 
na pomedzí teórie informácií, teórie polymatroidov a kryp-
tografie. V tejto pre laika ťažko pochopiteľnej sfére pozna-
nia vyvinul nové neklasické postupy, ktoré našli praktické 
použitie v kryptografii (metóde šifrovania správ a lúštenia 
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zašifrovaných správ). Výsledky svojich výskumov publiko-
val v početných článkoch. V 90. rokoch pôsobil na univer-
zite v Bielenfelde na základe Humboltovho výskumného 
štipendia, neskôr sa vrátil na svoje staré pracovisko. Bol to 
mimoriadne talentovaný človek so skvelými ľudskými vlast-
nosťami. Jeho ľudské vlastnosti ocenila Alice Horáčková, 
riaditeľka Ústavu teórie informácií a automatizácie AV ČR 
slovami: „Fera Matúša som poznala viac ako tridsať rokov. 
Bol mimoriadne múdry a kritický k sebe i k cudzej práci, 
zároveň však veľmi skromný a statočný.“ Česká akadémia 
vied vedecké zásluhy Františka Matúša mladšieho ocenila in 
memoriam čestnou medailou Bernarda Bolzana za záslu-
hy v matematických vedách. Dňa 21. augusta 2019 prevzali 
toto vyznamenanie z rúk predsedníčky Akadémie vied ČR 
Evy Zažímalovej a podpredsedu Akadémie vied ČR Jana 
Řídkeho manželka Jana a syn Vladislav.

Pripomenutie si významu osobnosti Františka Matúša je aj pripome-
nutím jeho predčasného skonu, na ktorý sme v našom občasníku nestihli 
reflektovať. Česť jeho pamiatke!

Marian Jančura

* * * * *
MLYNÁRSTVO V ÚDOLÍ 
ŽELEZNÉHO POTOKA 2

V 19. storočí nastal zlatý vek mlynárstva. K už vzniknu-
tým, prvým mlynom z konca 18. storočia, sa pridávali novo-
vybudované mlyny, s najväčšou 
koncentráciou v časti Jerohuta. 
Mlynári bohatli a zväčšovali svoj 
majetok aj stáda. Práve to do-
kazujú viaceré listiny, ktoré sa 
týkajú sťažností obyvateľov obce 
Hnilčík, ale aj okolitých obcí na 
početné stáda mlynárov. Svoje 
postavenie mlynári, rovnako aj 
majetnejší obyvatelia, upevnili aj 
v dobe, keď začal významný rod 
Mariássy upadať. Úpadok nastal 
zrušením poddanstva v Uhorsku, 
nezhodami rodinných prísluš-
níkov, ale aj stratami mnohých 
pozemkov a lesov. Keď sa Mari-
ássyovci rozhodli predávať svoje 
čiastky v terajšej obci Hnilčík, 
záujem o kúpu týchto pozemkov 
prejavili práve majetní obyvatelia 
a mlynári. Takto prišlo k veľkým 
pozemkom a bohatstvu niekoľ-
ko rodov z obce, ktorý dostali 
prezývku „lenijare“. Prezývka 
vznikla na pomenovanie maji-
teľov jednotlivých línií (parciel), 
ktoré boli od seba ohraničené 
zväčša kamennými múrmi, ktoré 
sa aj dnes dajú nájsť na mnohých 
lúkach a pod lesmi. Na takýchto 
súkromných pozemkoch mohli 

vlastníci svojvoľne hospodáriť, pásť stáda, prípadne predá-
vať drevo z vlastného lesa, z čoho plynuli veľké zisky.

Zaujímavosťou je, že aj napriek tomu, že mlynári pred-
stavovali pre seba vzájomnú konkurenciu, existovala medzi 
mlynármi aj spolupráca. Prvotný fakt z mnohých záznamov 
cirkevných matrík, ale aj cenzusov hovorí, že jednotlivé mly-
nárske rody boli pospájané rodinnými zväzkami. Synovia 
jedného mlynára si brali dcéry iného a naopak. Ďalšia spo-
lupráca vznikla aj tým, keď museli fungovať viaceré mlyny 
na rovnakom mlynskom náhone, ako tomu bolo v spodnej 
časti Hnilčíka pod Jerohutou a na Sekeli. Striedavé využíva-
nie náhonu v sebe zahŕňalo dohodu, že jeden mlynár bude 
týždeň mlieť a druhý, čo má mlyn nižšie, bude týždeň na ob-
chodnej ceste. Toto striedanie sa mohlo zmeniť aj na mletie 
cez deň a noc. Doteraz neznámy spôsob dohody striedavého 
využívania náhonu musel existovať medzi mlynármi pod Je-
rohutou, kde mleli na jednom náhone tri mlyny vedľa seba.

Avšak nič netrvá večne, a tak viaceré mlyny začali zanikať 
v priebehu, ale hlavne na konci 19. storočia. Zánik možno 
pripisovať viacerým faktorom. Prvotný faktor v sebe zahŕ-
ňal rodinné dôvody, onemocnenie, prípadnú smrť mlynára, 
ako tomu bolo napríklad v mlyne pod Rinnergangom, kde 
21. 9. 1908 došlo k tragédii, keď opitého mlynára stiahlo 
mlynské koleso a na mieste usmrtilo. Iný faktor nastal, že 
mlyn zanikol pre nedostatok financií, ktoré boli potrebné 
pre obchodovanie a údržbu mlyna. Ďalší dôvod nastal, keď 
sa začali zavádzať turbíny do modernejších mlynov v oko-
lí, hlavne v Spišskej Novej Vsi, ale aj v Hnileckej doline. 

Takto staré drevené mlyny s ob-
dobným kolesom nemohli kon-
kurovať výkonnejším mlynom 
vybaveným turbínou. Posledný 
dôvod je ten, že v druhej polovici 
19. storočia nastal veľký rozmach 
baníctva, ktoré naštartovali veľké 
banské spoločnosti. Práve v tom-
to sektore si našla drvivá väčšina 
obyvateľstva prácu, a tak gene-
rácia, ktorá mala nahradiť otcov 
mlynárov, skončila v „rajtoch“, 
podzemí alebo iných banských 
prevádzkach. Rovnako v tom-
to období prebiehala vysťaho-
valecká horúčka, kedy mnoho 
ľudí odchádzalo za prácou do 
USA. Tieto všetky dôvody naru-
šili harmóniu výnosného remes-
la v tunajšom údolí Železného 
potoka a postupne sa zväčšoval 
počet kolies, ktoré sa už presta-
li otáčať pod prúdom studenej 
vody tunajšieho potoka. Aj na-
priek tomu sa mlynárstvo v obci 
udržalo necelých 200 rokov a za-
nechalo po sebe mnohé archívne 
a terénne stopy.

Dávid Patera

Miesto, kde kedysi stál mlyn pod 
Rinnergangom. Na spodnej časti fotografie je 
vyústenie vodnej štôlne, ktorá odvádzala vodu 
od mlynského kolesa. Štôlňa aj dnes stále plní 
odvodňovaciu funkciu, mlyn bol zbúraný v 30. 
rokoch minulého storočia.
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FUTBAL
Futbalisti Hnilčíka sú po jesennej časti VII. 

ligy na štvrtom mieste. Mužstvo podávalo počas 
jesene dobré výkony, až na domáce zakopnutia 
s ašpirantami na postup (Rudňany a Poráč), s ktorým sme 
inkasovali po 4 góly. Vďaka získaným bodom zvonku je ale 
mužstvo stále v hre o popredné priečky a vďaka vyrovnanos-
ti súťaže (medzi druhým a šiestym mužstvom je rozdiel iba 
6 bodov) je stále o čo hrať. Práve Hnilčík strelil zo všetkých 
konkurentov najviac gólov a najlepším strelcom Hnilčíka je 
po jeseni Marek Antal s 9 gólmi.

po
ra

di
e

mužstvo

zá
pa
sy

vý
hr
y

re
m
íz
y

pr
eh
ry

sk
ór
e

bo
dy

1 OŠK RUDŇANY „B“ 14 12 0 2 45 : 20 36
2 FK PORÁČ 13 9 1 3 36 : 15 28
3 FK 56 ILIAŠOVCE 13 7 3 3 22 : 27 24
4 OŠK Baník HNILČÍK 13 7 2 4 47 : 21 23
5 MFK GELNICA „B“ 14 7 1 6 34 : 24 22
6 OKŠ SPIŠSKÝ HRUŠOV 13 7 1 5 35 : 29 22
7 TJ Slov.Raj SP. TOMÁŠOVCE 14 4 3 7 28 : 31 15
8 OŠK SLOVINKY 13 1 1 11 20 : 53 4
9 OFK MATEJOVCE n/HOR. 13 0 0 13 12 : 59 0

Hnilčík ale reprezentujú aj iní 
futbalisti – mladí chlapci – ktorí 
hrajú za veľké kluby.

Matej Kačír je stabilným hráčom 
Spišskej Novej Vsi a hráva tretiu 
najvyššiu súťaž. Matej má len 19 
rokov a po prechode z dorastu si 
našiel pevné miesto v obrane Spi-
šiakov. V tomto ročníku si pripísal 
do svojich štatistík 970 odohraných 
minút, v ktorých dostal 5 žltých ka-
riet a strelil 1 gól.

Ďalším talentom je Patrik No-
votta, tento len 13-ročný chlapec je rovnako ako jeho otec 
strážca troch žrdí. Mladý brankár futbalovo rastie v Spišskej 
Novej Vsi, ale na skusy už bol pred-
nedávnom aj v známejších kluboch 
– Ružomberok, Žilina. Niekoľko-
krát v tomto roku sa už dostal aj 
do výberu Východoslovenského 
futbalového zväzu. Práve minulý 
týždeň sa uskutočnil v športovej 
hale v Banskej Bystrici kvalitný me-
dzinárodný turnaj, kde výber Slo-
venska (Východoslovenský futbalo-
vý zväz) skončil na treťom mieste 
a Patrik Novotta bol vyhlásený 
za najlepšieho brankára turnaja. 
Skvelá reprezentácia obce!

CYKLISTIKA
Cyklistika má v našom spravodaji zastúpenie hlavne vďaka 

Jakubovi Kačírovi a Danielovi Závackému. Teraz sa k nim 
ale pridali aj ďalší členovia. Našu obec hrdo reprezentova-
li na Spišských 333 EXTREME aj Miro Faith a Juraj Ber-

čo. Na 111-kilometrovej trati prišli do cieľa na popredných 
miestach: Jakub Kačír – 14. miesto, Juraj Berčo – 16. miesto 
a Miro Faith – 19. miesto. V konkurencii 90 pretekárov sú to 
krásne výsledky. Na najdlhšej trati – 333 kilometrov – obsa-
dil skvelé 4. miesto Daniel Závacký.

V auguste dokonca Jakub vyhral „časovku do vrchu“. De-
jiskom bola Uloža a Jakub bol vo svojej kategórii najrých-
lejší.
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BEDMINTON
BIND KAP je bedmintonový turnaj, ktorý sa uskutočnil 

ešte v auguste (3. 8. 2019) na Bindte. Dobrá partia sa stretla 
už na treťom ročníku tohto príjemného letného turnaja. 
Medzi sebou bojovalo tento rok až 12 párov. Víťazmi sa stali 
Matel a Aďa Turzáková

1. miesto – Slavo Fabiny a Aďa Turzáková
2. miesto – Peter Hrubizna a Vierka Hricková
3. miesto – Janko Suchý a Iva Velli

František Murgáč

SILOVÉ SÚŤAŽENIA
V silových súťažiach našu obec reprezentovali na „SPAR-

TANOVI“ Daniel Murgač, Branislav Murgač a Michal 
Šimko. Zápolenie v blate, v teréne, spojené s prekonávaním 
prekážok, je už tradične baštou týchto chlapcov. Veď pustiť 
sa do 21-kilometrovej trate a pritom zdolávať viac ako 30 
silových prekážok stojí veľa síl. Je na to treba odvahu a vy-
trvalý tréning. Chlapci navyše dosahujú aj pekné výsledky 
v týchto súťažiach, či už na Kubínskej Holi alebo vo Val-
čianskej Doline.

V podobnom zápolení súťažili aj Peter Novotta a Peter 
Kupus, ktori sa pustili do preteku „Champion Race“ na Po-
važí. Ide o 12-kilometrový pretek so 60 prekážkami. Pripo-
meniem, že súčasťou tohto preteku je aj ťahanie samotného 
automobilu.



SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZABLAHOŽELALI SME
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek pre-
mýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať 
iba raz. Vaše okrúhle jubileum je malým zasta-
vením sa pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju 
aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou 
životnou múdrosťou a rozvahou.
Anna Faithová – 70 rokov
Anna Králová – 80 rokov
Mária Novottová – 85 rokov

Mária Herichová 
85 rokov

Ružena 
Paulíková 

70 rokov

Mária 
Schmidtová 

80 rokov

PRIVÍTALI SME
Nech Vám v zdraví,  láske rastie,  nech Vám dáva 
iba šťastie. Vo dne,  v noci,  skrátka stále, nech 
Vás teší dievča malé.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Na cestách života kráčajte spolu, či vedú do kopca 
alebo dolu, o seba opretí v každučký čas, v láske 
a svornosti až zbledne vlas.

Júlia Sedláčková 
a Daniel Fabiny 
27. 7. 2019 – kostolík Narodenia Panny 
Márie Hnilčík

Lenka Bosáková 
a Ondrej Dubravec 

7. 8. 2019 
Rímsko-katolícky kostol 

Sv. Šimona a Júdu Spišský Hrhov

OPUSTILI NÁS
Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto viac po-
moci. Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy, človek je krehký tvor, 
zranený, úbohý. Do tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej 
spomienky naleje. V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám 
duše raz naveky nespoja.

Ján Tomajko – 21. 10. 2019

Pripravil: František Murgáč
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Kontakt: 0911530825, 0948022277
www.banskaklopacka.sk

Banská klopačka je zariadenie, ktoré so 
svojím nádherným okolím, oázou pokoja, 
žblnkotom potôčika, duchom histórie ponúka 
priestor pre rodinné oslavy, firemné večierky, 
svadby, ale i smútočné posedenia.

Pohostinstvo MRÁZIK 
vám ponúka obedové menu 
za cenu 3,70 €. 
Tešíme sa na vašu návštevu!

MOTOREST POD KRÍŽOM
Ponúkame priestor pre rodinné oslavy, 
smútočné posedenia, firemné večierky, 

svadby a iné spoločenské udalosti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Denné menu 3,60 € (10% zľava pre dôchodcov)

AKTUALITY, KONTAKT A DENNÉ MENU 
SI MÔŽETE POZRIEŤ NA

www.podkrizom.sk
Vaneska 

Lukačovská 
6. 7. 2019

Ján Ďurák 
75 rokov

NOVINKA: 

v ponuke aj 

UBYTOVANIE


