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január – máj 2021

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

NOVÉ ČÍSLO SPRAVODAJA

Od posledného vydania nášho občasníka ubehli ďalšie
mesiace, ocitli sme sa v novom roku 2021. Prajem Vám prežiť ho v pokoji, radostne a hlavne v zdraví. Stále však musíme byť opatrní, zodpovední a chrániť sa pred neustupujúcim vírusom a aj preto sme prežívali veľkonočné sviatky bez
zvukov kostolných zvonov a šibačku iba v kruhu najbližšej
rodiny.
Samospráva zriadila na svojom území odberové miesto na
antigénové testovanie obyvateľstva ako službu pre našich občanov, kde sa každý občan môže
prísť dobrovoľne otestovať. Viac
o testovaní a poďakovanie nájdete v samostatnom článku.
Ďalej by som Vás chcel poprosiť každú domácnosť o vyplnenie a vrátenie dotazníka k pripravovanému projektu na Zber
a zhodnotenie biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Niektoré
domácnosti, najmä z rodinných
domov, si rozložiteľný odpad
kompostujú v kompostéroch
(v minulosti hnojiskách) alebo
použijú na spotrebu ako potravu pre svoje domáce zvieratká.
Snahou ministerstva životného
prostredia je, čo najviac znížiť
množstvo a frekvenciu vývozu
Foto Miloš Greisel
zmesového komunálneho odpadu, preto mestá a obce sú povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
BRKO.
Nedávno bola dokončená oprava budovy MŠ a Múzejného zariadenia. Získali sme dotáciu na projekt Výmena
zdroja tepla a vykurovacej sústavy objektu MŠ vo výške 88 385 €, tu bude ešte potrebné získať peniažky na výmenu, resp. rekonštrukciu okien. Ďalšie projekty a podávanie
žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
by sme chceli zamerať na opravu a rekonštrukciu kultúrneho domu, vnútorných priestorov a vykurovania OcÚ, miestnych komunikácií, vodovodov či cestovného ruchu.
Práce je veľa ako všade, prichádzajú však teplé jarné dni,
keď si dokážeme načerpať nové sily. Prajem Vám spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obecného úradu, aby ste načerpali čo najviac nových síl a upevnili si tým hlavne svoje zdravie!
Ľubomír Kačír, starosta obce Hnilčík

V prvom rade by som sa chcel poďakovať Mariánovi Jančurovi, ktorý je pravidelným prispievateľom do nášho Obecného spravodaja. Bez jeho príspevkov by bol náš občasník
veľmi „chudobný“. Je veľmi ťažké potom vydávať tieto stránky v nejakých pravidelných intervaloch. Týmto by som
chcel vyzvať VÁS všetkých – ak máte čas a chuť, ozvite sa mi na e-mail hnilcik.
spravodaj@gmail.com alebo priamo na telefónnom
čísle 0904 95 02 35, budem
rád za každý príspevok, za
každú pomoc.
V tomto čísle som si pre vás
pripravil vyhodnotenie súťaže
„Kvíz o Hnilčíku“, spolu s odpoveďami na jednotlivé otázky.
Prišlo mi 20 odpovedí, niektoré
s malými chybičkami, ale žrebovali sme zo všetkých odpovedí,
pretože si vážim každú jednu
návratku. V spravodaji sa ďalej
dočítate o talentovanom brankárovi z Hnilčíka, ktorý sa dostal
v mladom veku už do širšieho
výberu reprezentácie. Zvlášť ma
teší príspevok od pána Ernesta
Rusnáka – očarujúce a neobjavené Hlinisko. Nemôžu chýbať ani
pravidelné rubriky od Mariána
Jančuru: Hnilčícke anály s poradovým číslom 18, či príspevok
„Osobnosti Hnilčíka“.
Príjemné čítanie!
František Murgáč

Foto Miloš Greisel
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Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného dňa
30. 10. 2020

Rozpočtové výdavky
celkom

Uznesenie č 38-30/10-2020

Kapitálový rozpočet

Bežný rozpočet

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo IV.
zasadnutia OZ, konaného 11. 9. 2020.
Uznesenie č 39-30/10-2020

OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemkov: parc.
Č. CKN 1892/1 vo výmere 607 m2 ako trvalý trávnatý porast zapísanú na LV č. 1, k.ú. Hnilčík do bezpodielového
spoluvlastníctva kupujúcich: Ľuboš Hajduk a manž.Viktória
Hajduková rod. Gáborová, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, za kúpnu cenu 1 214 €.
Uznesenie č 40-30/10-2020

OZ berie na vedomie príležitosť vytvorenia funkčného územia mesta Spišská Nová Ves spolu s obcou Hnilčík a ďalšími
okolitými obcami, ako aj možnosti a podmienky spoločného
plánovania a realizácie rozvoja UMR v programovom období EÚ 20121 – 2027 (2030). V prípade kladného stanoviska
MIRRI SR ukladá starostovi obce rokovať o podmienkach
zloženia Kooperačnej rady UMR, o podmienkach tvorby
spoločného PHRSR a predložiť obecnému zastupiteľstvu
návrh Zmluvy o spolupráci UMR na prerokovanie a schválenie.
Uznesenie č 41-30/10-2020

OZ berie na vedomie ukončenie akcie: „Odstránenie havarijnej situácie na moste Štación“, prerokovalo návrh na
použitie finančných prostriedkov RF a schvaľuje použitie
prostriedkov RF nasledovne: – čerpanie finančných prostriedkov RF z dôvodu havarijnej situácie mosta na základ
protokolu z bežnej obhliadky mosta – 6 veľmi zlý stav vo
výške 6 509,02 €

Zápisnica z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného dňa 11. 12. 2020:
Uznesenie č 42-11/12-2020

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ konaného 30. 10. 2020.
Uznesenie č 43-11/12-2020 č 44 -11/12-2020 a č 4511/12-2020

OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023.
Zároveň berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. OZ schvaľuje návrh rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2021v celkovej sume:
SUMARIZÁCIA

Rozpočet
2022

Rozpočet
2023

0,00

0,00

0,00

Bežné príjmy

287 072,00 287 072,00 287 072,00

Príjmové fin. operácie

19 810,00

Rozpočtové príjmy
celkom

306 882 00 295 617 00 295 617 00

Bežné výdavky

267 617,00 267 617,00 269 417,00

Výdavkové fin. operácie

28 000,00

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavky
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Rozpočet
2021

11 265,00

8 545,00

0,00

28 000,00

8 545,00

0,00

26 200 00

Finančné operácie
HOSPODÁRENIE
CELKOM

306 882,00 295 617 00 295 617,00
19 455 00

19 455,00

–8 190,00

–19 455,00 –17 655,00

–1126500
0,00

0,00

0,00

17 655,00
0,00

0,00

OZ schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na
rok 2021, 2022 a 2023 bez programovej štruktúry.
Uznesenie č 46-11/12-2020

OZ schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2020 takto:
občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške
12 € / osoba/vlastník/rok,
občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,353 €/
m3,
podnikatelia – vodomery vo výške 0,353 €/m3
a ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou
poplatku všetkých odberateľov vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu.
Uznesenie č 47-11/12-2020

OZ schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021.
Harmonogram bol zverejnený v poslednom čísle Obecného
spravodaja.
Uznesenie č 48-11/12-2020

OZ berie na vedomie podnety od občanov a reakciu starostu
obce – viac na stránke obce Hnilčík.
Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Hnilčík konaného dňa 29. 1. 2021:
Uznesenie č 1-29/1-2021

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo VI.
zasadnutia OZ, konaného 11. 12. 2020.
Uznesenie č 2-29/1-2021

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK za
rok 2020 do zasadania OZ dňa 29. 1. 2021.
Uznesenie č 3-29/1-2021

OZ berie na vedomie upozornenie spoločnosti Aquaspiš, s. r. o. na určovanie ceny vody podľa zákona NR SR
č. 250/2012 o regulácii sieťových odvetví, ktorým sa určuje
maximálna cena za vodné a stočné a pre rok 2021 ponecháva v platnosti cenu pitnej vody tak ako je uvedené v uznesení
č46-11/12-2021.
Uznesenie č 4-29/1-2021

OZ rozhodlo osloviť a požiadať vlastníkov susediacich parciel č. p. CKN 1237/1 p. Švajku a č. p. CKN 1241 p. Kleina
o ich stanovisko a vyjadrenie sa k odpredaju predmetných
parciel. Na najbližšom zasadnutí OZ rozhodne o ďalšom
postupe v predmetnej veci s prihliadnutím na stanoviská
vlastníkov susediacich parciel.
Uznesenie č 5-29/1-2021

OZ súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok v herni alebo prevádzke na nasledovnej adrese: POHOSTINSTVO
MRÁZIK, Hnilčík č. d 178, 05332 Hnilčík.
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Vážení občania,
na základe opakovaného zaznamenávania
trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní voči
neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne
kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo
asistenčnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021. V súvislosti s tým dáva do pozornosti občanov asistenčné sčítanie
ktoré bude pravdepodobne prebiehať v dobe od 1. 4. 2021 do
31. 10. 2021 stacionárnymi asistentmi na zriadených kontaktných miestach obcí alebo miest, ale najmä mobilnými asistentmi, ktorí by na základe telefonickej žiadosti obyvateľa mali
prísť vykonať sčitanie priamo do obydlia.
Seniorom v tejto súvislosti odporúča, aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba
svojich príbuzných, prípadne známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú. V žiadnom prípade nech nevpúšťajú
cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú,
prípadne osoby, ktoré ich navštívili a sami bez ich kontaktovania ponúkajú pomoc pri sčítaní.
Zároveň seniorov vyzýva, pokiaľ sa nemôžu alebo nevedia
sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta
obce alebo miest, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc
pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v ich bydlisku, pričom mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec alebo
mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom. Pri tomto
sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno
a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom
kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od
nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti. Taktiež
aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce
alebo mesta pri asistenčnom sčítaní.
Zároveň policia žiada seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktovali policiu na čísle 158.
Policajný zbor zároveň dôrazne apeluje na verejnosť, najmä seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich
telefonicky kontaktujú v súvislosti s ochorením COVID-19
a žiadajú od nich, aby zaplatili peniaze za očkovaciu vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne poplatky za
testovanie na ochorenie COVID-19 alebo inak finančne kompenzovali opatrenia v súvislosti s týmto ochorením. V takýchto
prípadoch je potrebné komunikovať len s príslušnými orgánmi
a subjektami. V danej veci bezprostredne v strese nereagovať,
ale najprv si overiť uvádzané skutočnosti za pomoci príbuzných alebo blízkych a pokiaľ v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor
na čísle 158.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Sp.N. Vsi

TESTOVANIE OBYVATEĽOV
V HNILČÍKU
Pre veľmi zlú epidemiologickú situáciu po vianočných
sviatkoch vláda SR sprísnila opatrenia a predlžovanie núdzového stavu nemá konca.
Samosprávam bolo odporúčané zriadiť si na svojom území odberné miesto (OM) na antigénové testovanie, aby tým
vyšli v ústrety svojim občanom a čiastočne tak zamedzili ich
pohyb pri testovaní v meste, alebo inej obci. Tu sme využili
organizačné skúsenosti z novembrového celoplošného testovania. Zriadenie OM si však vyžadovalo aj nejaké kritériá. V prvom rade celý proces testovania už nevykonávalo
Ministerstvo obrany, ale samotná obec, ktorá si mohla zriadiť so súhlasom a rozhodnutím príslušného RÚVZ vlastné
mobilné odberové miesto (MOM), alebo využiť možnosť zastrešenia už existujúceho, certifikovaného MOM. Naša obec
využila druhú možnosť a zastrešenie nám poskytlo mesto
SNV svojím MOM. Ďalej obec musela vytvoriť odberový
tím pozostávajúci zo zdravotníkov, administrátorov a dobrovoľníkov, plus náhradníkov, nakúpiť a zabezpečiť všetky

potrebné ochranné a dezinfekčné prostriedky (ochr. obleky,
okuliare, štíty, rukavice, dezinfekciu a pod.). Takto sme sa
začali stretávať od 24. januára každú nedeľu, resp. sobotu na
vytvorenom OM pri obecnom úrade. Pre zníženie čakacej
doby v silných mrazoch a lepšiu plynulosť testovania naša
pracovníčka Katarína Novottová pripravila harmonogram
s časenkami. Postupne sme celodenné testovanie upravili na
poldenné, pretože refundáciou 5 € za jednu testovanú osobu
sa nám nepodarilo pokryť všetky výdavky na testovanie.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým našim
zdravotníkom, administrátorom a dobrovoľníkom za ich vynaložené úsilie a ochotu pri testovaní. Poďakovanie patrí aj
nášmu reštauračnému zariadeniu „Pod Krížom“, ktorí nám
po celý čas pripravujú chutný obed či večeru. Celý testovací
tím ďakuje všetkým, ktorí si ich prácu vážia, keď poteší každé poďakovanie, či malý zákusok – robíme to pre Vás.
Ľubomír Kačír, starosta obce Hnilčík
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
„KVÍZ O HNILČÍKU“

4

Po piatich rokoch som spravodaj oživil kvízom s otázkami tykajúcimi sa našej dedinky. Prišlo mi 20 odpovedí, čakal
som síce väčšiu odozvu, ale aj to potešilo. Nie všetky odpovede boli správne, a preto rád pripomeniem otázky, aj so
správnou odpoveďou. Ako som predpovedal, pripravil som
si viacero cien, takže oplatilo sa poslať vyplnený lístok naspäť. Tu sú výhercovia:
• Knihu „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“
vyhráva Mário Ondrejčík (cenu venovala obec
Hnilčík)
• Poukážku na nákup v OD Kaufland vyhráva Ján Šoltés (cenu venoval Obecný spravodaj)
• Tašku „hand‑made“ vyhráva Darina Krajčíková
(cenu venovala Marcela Murgáčová)
• Tričko s logom „Hnilčík“ vyhráva Alex Novotta
(cenu venoval František Murgáč)
• Tričko s logom „Hnilčík“ vyhráva aj Matej Kačír
(cenu venoval František Murgáč)
• Vitamínové doplnky vyhráva Jana Blašková (cenu
venoval Obecný spravodaj)
A tu sú už detailné odpovede na otázky z kvízu:
Otázka č. 1 V ktorom športe reprezentuje Spišskú Novú Ves Vladimíra Kačírová? V predošlých číslach našich novín ste sa mohli dočítať, že Vlaďka je naša
úspešná basketbalistka. V tejto sezóne dokonca hrali
dievčatá zo SNV premiérovo najvyššiu súťaž na Slovensku,
ženskú extraligu.
Otázka č. 2 Ako dlho pôsobí v našej farnosti vdp.
Ľubomír Nemeš? Náš pán farár je v našej farnosti už 17
rokov.
Otázka č. 3 Ako dlho bol starostom obce Vladimír Fabian? Vladimír Fabian bol starostom obce Hnilčík
26 rokov. Konkrétne od roku 1992 až do roku 2018, kedy
sa rozhodol ďalej nekandidovať.
Otázka č. 4 Koľko poslancov má obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku? Naše OZ tvorí 5 ľudí: Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta, Lívia Ondrejčíková
a Mgr. Ľubuša Šajdáková.
Otázka č. 5 Ako sa volá Motorest / Reštaurácia
na dolnom Hnilčíku pri „Zajacovi“? Správna odpoveď je „Motorest pod Krížom“.
Otázka č. 6 Ako sa volal historicky náš Železný
potok, ktorý preteká Hnilčíkom? Železný potok sa historicky volal Eisenbach. Dočítate sa ale aj o jeho ďalších
názvoch ako Malý Hnilec alebo Malá Gelnica. Ďalšie vodné
toky sú Ráztoka a Zimný potok (historicky Kalt Bach).
Otázka č. 7 Vlajka obce Hnilčík pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov. Ktorá farba tam NIE JE?
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách
zelenej, bielej, žltej a čiernej. A teda na vlajke sa nenachádza
červená farba. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Otázka č. 8 Ako sa volá verejnosti sprístupnená
štôlňa na Roztokách? Bývalý sklad výbušnín, dnes prístupná štôlňa pre verejnosť v rámci Banského skanzenu
Hnilčík sa volá Ľudmila.

Otázka č. 9 Komu je zasvätený kostol na Bindte? Ako sa volá? V roku 1998 postavila obec Hnilčík
a Ing. František Murár drevený kostolík na obecnom pozemku „pri gangu“ v Bindte = Kostolík sv. Barbory
na Bindte. Ku kostolíku bol premiestnený kríž spred domu
Kl.Šmidta na Bindte a banícka zvonička, predtým postavená na Faithovej lúke.
Otázka č. 10 Koľko autobusových zastávok je
v obci Hnilčík? (v jednom smere od Sekela po Kiru) Ak
správne počítate – je ich tam 8.
Otázka č. 11 Čo pribudlo minulý rok na Roztokách, na Hlinisku vďaka veľkej snahe Poprockých?
Manželia Poprockí prišli s nápadom spraviť na jednom brale
malú via ferratu. Málo známy čarovný kút Slovenského
raja, z ktorého máte Tatry a Spiš ako na dlani.
Otázka č. 12 Kedy bola vybudovaná tzv. slobodáreň? V rokoch 1951 – 1953 bola vybudovaná tzv. slobodáreň. V ubytovni pôvodne bola aj závodná kuchyňa (do
roku 1957), neskôr bufet, predajňa mäsa a kino. V blízkosti
vystavali aj zdravotné stredisko (tzv. Ambulačku).
Otázka č. 13 Čo sa jazdí na svahu nášho lyžiarskeho vleku počas letných mesiacoch? Správna odpoveď je downhill. Downhill alebo zjazd je časová disciplína v horskej cyklistike zaraďovaná medzi extrémne športy.
Downhill sa koná na tratiach so stálym klesaním.
Otázka č. 14 Ako sa volá významná osobnosť
Hnilčíka: fotograf, horolezec, speleológ? Fotografická duša, srdce speleológa a vášeň cestovateľa, to je Miloš
Greisel.
Otázka č. 15 Čo z toho sa NENACHÁDZA v areáli
ski centrum Mraznica? V areály Ski centrum Mraznica
môžete nájsť krytú ľadovú plochu a aj multifunkčné ihrisko.
Ale bowlingovú dráhu tam budete hľadať zbytočne.
Otázka č. 16 Kde sa nachádza Banský skanzen
Hnilčík? Ten sa nachádza v budove bývalej školy.
Otázka č. 17 Ako sa volá predseda Občianskeho
združenia Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť?
Správna odpoveď je: Marián Jančura.
Otázka č. 18 Aká tragická udalosť sa stala v roku
2002 pri sedle Grajnár? Cvičný boj stál pilota stíhačky
život – stalo sa tak pri leteckej havárii dvoch slovenských stíhačiek Mig-29.
Otázka č. 19 Ako sa volal významný básnik, ktorý pôsobil v našej obci ako kňaz? Správna odpoveď je
František Hadri-Drevenický.
Otázka č. 20 Koľko antigénových odberných
miest bolo na Hnilčíku počas 1. a 2. kola plošného
testovania? Správna odpoveď je dve.
František Murgáč

Foto Miloš Greisel
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OPRAVA BUDOVY MŠ
OKREM VÝMENY STREŠNEJ KRYTINY SA MENILI AJ ZHNITÉ
DREVENÉ TRÁMY A SPEVNILA SA STAVBA ZVISLÝMI HRANOLMI

Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť
aj na internetových stránkach obce
http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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OČARUJÚCE A NEOBJAVENÉ
HLINISKO,
dominanta nad našou obcou
Na úvod: keď som začal písať tento príspevok, nevedel som akým spôsobom ho mám napísať. Či ako
turista, alebo ako značkár turistických chodníkov,
alebo ako obyvateľ a častý návštevník Hnilčíka.
Keď ma manželia Poprockí, moji dlhoroční priatelia a majitelia klopačky, oslovili, či im pomôžem
so značením a celkovým turistickým riešením Hliniska, neváhal som a prikývol som. Pri týchto prácach a pri turistike na Hlinisko som za posledné tri
až štyri roky bol na tomto vrchole možno aj 30-krát.
Aj keď často som šiel od Grajnára, stále som prácu
aj túru končil v Hnilčíku. Preto som sa rozhodol, že
tento článok napíšem ako naturalizovaný obyvateľ
Hnilčíka.
Ešte pred troma rokmi to bol neznámy vrchol, na ktorý
neviedol žiaden turistický chodník. Dnes na neho vystúpi
denne niekoľko desiatok turistov, počas víkendov aj viac.
Patrí k výhľadovým vrcholom okrajového pásma Slovenského raja. Presnejšie, je súčasťou Volovských vrchov, jeho
podcelku Hnilecké vrchy. Má nadmorskú výšku 990 metrov.
Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, severovýchodne od
sedla Grajnár, severozápadne od našej obce. Jeho názov je
odvodený od slova hlina. Traduje sa, že v minulosti obyvatelia blízkeho okolia hlinu z tejto lokality dávali na podlahy do
svojich obydlí. V starej nemeckej literatúre sa Hlinisko nazývalo Stangenberg (e Stange – žrď, tyč) (r Berg – vrch, kopec).

Samotný vrchol Hliniska tvoria zaujímavé skalné vyhliadky. Zo všetkých sa návštevníkom naskytnú nádherné výhľady na široké okolie. Pretože ich je niekoľko, nazvali sme ich
Kamenná osada. Z prvej vyhliadky vidíme na západe Vysoké Tatry takmer so všetkými ich štítmi. Vľavo od Tatier, najbližšie k Hlinisku, je vidieť masív Veľkej Knoly a zalesneného Muráňa. Pod ním bola Uhorským karpatským spolkom
sekciou v Spišskej Novej Vsi vybudovaná jedná z prvých
turistických chát v tejto oblasti. Pri pohľade na sever a severovýchod nás očaria Levočské vrchy a Branisko. Levočským
vrchom dominuje Mariánska hora s kostolom, za ňou vidieť
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masív Javoriny. Pri pohľade na severovýchod vidíme Branisko so Smrekovicou v severnej a so Sľubicou v južnej časti.
Nad mnohými obcami, ktoré vidíme v Hornádskej kotline
dominuje Spišský hrad. Najbližšie k Hlinisku sa nachádza
Spišská Nová Ves, za ňou vidieť historickú Levoču.
V časovej dostupnosti dvoch minút sa neďaleko prvej nachádza druhá vyhliadka. Táto je zaujímavejšia a lákavejšia,
pretože na ňu vedie kovový rebrík a niekoľko stúpačiek. Tie
sú zaistené oceľovým lanom. Aj keď tento zaistený úsek sa
prejde za necelých 5 minút dostal honosný názov „malá
via ferrata“. Na jej vrchole je taktiež lavička s výhľadom
podobným ako z prvej vyhliadky. Nad oboma je tretia vyhliadka, taktiež s lavičkou a ešte očarujúcejšími pohľadmi.
Vrchol Hliniska je ľahko dostupný a nenáročný počas celého roka. Na jar, v lete a na jeseň sem radi chodia peší turisti
a cykloturisti. V zime sú lesné komunikácie vhodné aj pre
milovníkov lyžiarskej bežeckej turistiky. Okolo Hliniska je
vyznačený lyžiarsky okruh dlhý 7 kilometrov.
Pre ľahšiu dostupnosť týchto zaujímavých miest som tu vyznačil miestnym značením tri chodníky.
 Zelená miestna značka začína v časti Jerohuta, na spojnici dolín Železného a Roztockého potoka. V súčasnosti
tvorí centrum našej obce, ktorá pozostáva z viacerých baníckych osád. Z nich najvýznamnejšie sú Roztoky a Bint, ktoré
vznikli na prelome 13. a 14. storočia. Samotná obec bola
až do roku 1931 významnou baníckou obcou. Spočiatku sa
v okolitých baniach ťažila medená ruda, neskôr v 19. storočí sa dobývala hlavne železná ruda. Samostatný kataster
získala obec až v roku 1962. Až dovtedy horná časť patrila Spišskej Novej Vsi a dolná časť Markušovciam. Aj keď
dnes sa už nič neťaží, zachovalo sa tu mnoho historických
pamiatok, hlavne z obdobia pôsobenia Rakúsko‑uhorskej
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vysokopecnej spoločnosti a jej neskoršej nástupkyne Hornosliezskej účastinnej spoločnosti pre železničné potreby so
sídlom v Katoviciach. Okrem Hliniska sa aj tieto pamiatky
stali stredobodom pozornosti návštevníkov.
Hneď na začiatku vedľa vyznačeného chodníka, v centre obce, v drevenej zrubovej stavbe bývalej školy si
môžu pozrieť zbierky banského múzea. O kúsok ďalej, taktiež po ľavej
strane, už z diaľky uvidia zjazdovky lyžiarskeho strediska Mráznica.
O chvíľu na opačnej strane sú zvyšky bývalej banskej úzkorozchodnej železnice postavenej v rokoch
1873 – 1874. Viedla z Roztok do
Markušoviec a mala dĺžku 18,5 km.
Jej trasovanie je aj v súčasnosti dobre viditeľné na viacerých miestach.
Podobne vidieť aj miesto, kde bola
konečná zastávky železnice, tzv. štación. Tá stála pri štôlni Viliam, pri
vstupe do miestnej časti Roztoky.
O malú chvíľu sa na ľavej strane nachádzajú objekty bývalého kasína.
Za nimi po pravej strane je pekne
zrekonštruovaný objekt bývalej banskej klopačky. Dnes slúži ako ubytovacie zariadenie a jeho vlastníkom je rodina Poprockých. Až
k tejto bývalej klopačke je možné prísť autom. Cykloturisti,

ktorí prídu na elektrobicykloch, si ich tu môžu dobiť v nabíjacej stanici. Pri neďalekom smerovníku začína žlté miestne
značenie. Zelená značka pokračuje rovno, mierne hore. Žlté
značenie využijeme pre návrat z Hliniska. Za klopačkou míňame štyri obývané zrubové domy baníckej kolónie. V každom z nich bolo najskôr osem, neskôr už len štyri byty. Ďalej
prechádzame okolo šachty Ernest. Dnes slúži ako zdroj pitnej vody pre obec. V jej blízkosti, v minulosti, začínala lanovka na prevoz rudy na štación. Za ňou vľavo je verejnosti
sprístupnená štôlňa Ľudmila.
To už pomaly opúšťame kataster Hnilčíka a vchádzame
do lesa. Po lesnej ceste stále mierne hore prídeme zeleným
miestnym značením na lúku Hliníky. Tá je križovatkou pešieho chodníka, cyklotrasy a v zime aj lyžiarskeho okruhu.
Z Hliníkov sme pri nástupne na malú via ferratu asi za 15
minút. Len na skok odtiaľ je smerovník pod Kamennou osadou, odkiaľ je možné taktiež dostať sa na vyhliadky asi za 10
minút. Od smerovníka pod Kamennou osadou pokračuje
zelené miestne značenie po peknej lesnej ceste až na lúku Ku
kapličke, kde končí. Keď som na tomto smerovníku montoval v minulom roku smerovky, okoloidúci miestni obyvatelia mi povedali, že toto miesto volajú aj posed.
 Miestne žlté značenie, začína na
lúke Hliníky. Lesnou cestou, rovinou
prechádza lokalitou „Ku kapličke“.
Potom pokračuje mierne dole až na
lokalitu Poľana, na okraji Hnilčíka,
so súkromnými chatami. Z nej je
už len chvíľka k penziónu Klopačka, kde žlté miestne značenie končí.
Kombináciou týchto dvoch chodníkov sa vytvoril pekný, pre návštevníkov tejto lokality nenáročný okruh.
Skoro všetky tieto práce financovali
majitelia banskej klopačky, menšia
časť prác aj s dodaním a osadením
lavičiek bola zrealizovaná zdarma,
sponzorsky. Výstup na Hlinisko je
možný aj opačným smerom.
 Tretí chodník vyznačený miestnym žltým značením je výhodný pre
tých návštevníkov, ktorí sem prídu
autobusom. Začína pri autobusovej zastávke Hnilčík – Zimná dolina a končí pri smerovníku Pod Kamennou osadou.
Výstup je náročnejší, je strmší a trvá asi 30 minút.
1/ miestne zelené značenie

Hnilčík (Jerohuta), bus – Ráztoky 0,30 h – Hliníky 0,30
h – Malá via ferrata, nástup 0,15 h - Pod Kamennou osadou
0,05 h – Ku kapličke 0,25, spolu 1,45 h, opačným smerom
1,40 h

2/ miestne žlté značenie

Hliníky – Ku kapličke 0,15 h – Poľana 0,25 h – Ráztoky,
klopačka 0,10 h, spolu 0,50 h, opačným smerom 1,00 h

3/ miestne žlté značenie

Hnilčík, bus Zimná dolina – Pod Kamennou osadou 0,30
h, opačným smerom 0,20 h
Ing. Ernest Rusnák
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WINTER CLASSIC AJ NA
HNILČÍKU
Zimné januárové mrazy sa ukázali vo svojej sile aj u nás.
Tieto chladné dni využili chlapci z Hnilčíka na úpravu rybníka pri Slobodárni. Postupnou prípravou (zametanie, polievanie, odpratávanie snehu, vyrovnávanie) dokázali pripraviť ľadovú plochu a odohrať „exhibičný“ zápas tzv. Winter
classic. Takto si mládež na Hnilčíku spríjemňovala zimu na
Hnilčíku. 			
František Murgáč

PREĽUDNENÝ GRAJNÁR
Ani najstarší pamätníci nezažili také množstvo ľudí na
Grajnári, ako je tomu v dnešných dňoch.
Výnimkou zo zákazu vychádzania bol v tom čase aj pobyt
v prírode. Zimnú atmosféru sa tak snažili ľudia užiť práve
v blízkosti našej dedinky. V tejto lokalite sa taktiež nachádza bežecký areál, ktorý prilákal množstvo bežcov. Trate sa
začali upravovať v januári. Lesný športový areál Grajnár
poskytuje ideálne podmienky na aktívne trávenie voľného
času, v lete aj v zime.
František Murgáč
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NA REPREZENTAČNOM ZRAZE
U15 AJ NÁŠ BRANKÁR PATRIK
Šamorín – Reprezentačné tímy U15, U16 a U17 sa stretli
na kontrolnom zraze v Šamoríne. Nás veľmi teší, že sa do
výberu U15 dostal aj Patrik Novotta. Prinášame Vám rozhovor so samotným Patrikom a jeho trénerom, Davidom
Farkašovským.
Patrik, aké sú tvoje pocity po absolvovaní prvých
dní na zraze slovenskej reprezentácie do 15 rokov?
Je to tu veľmi kvalitné a veľmi si vážim túto možnosť tu
byť.
Čo znamená pre teba a pre tvoju futbalovú budúcnosť táto pozvánka do reprezentácie?
Znamená to pre mňa osobne veľmi veľa, beriem si každú
jednu radu od trénerov, aby ma to posunulo k lepšiemu.
Ako by si zhodnotil spoluhráčov, trénerov a prostredie na reprezentačnom zraze?
Tréneri sú veľmi kvalitní, máme super podmienky na trénovanie a zlepšovanie sa. So spoluhráčmi sme si sadli, ale
s niektorými sa stále spoznávame
Otázky pre trénera:
Dávid, aký je to pocit pre trénera, keď jeho hráča
výberu na zraz reprezentácie?
Pre trénera je to krásny pocit, ktorý nám naznačuje, že
smerujeme v práci s mládežou správnym smerom. Je to pre
mňa zároveň obrovská motivácia do ďalšej práce s mladými
hráčmi
Aký je Patrik hráč? Čo na to ostatní chlapci?
Patrik je veľmi samostatný, cieľavedomý chlapec s chuťou
naďalej tvrdo na sebe pracovať. Dúfam a zároveň mu prajem, aby tento zraz nebol pre neho posledný a aby to bol
odrazový mostík do jeho ďalšieho futbalového života. Pre
chlapcov, ktorí pôsobia v našom klube to bude dúfam veľmi
motivujúce, keď uvidia, že aj hráč z nášho malého klubu sa
môže poctivou robotou dostať do slovenskej reprezentácie.
František Murgáč (prevzaté zo stránky futbalového
klubu Sp. Nová Ves)

V JANUÁRI NÁS OPUSTILA
VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ
OBCE, CECÍLIA FABINYOVÁ
Odišiel vzácny a neopakovateľný človek, odišla žena,
ktorá svojou nenápadnou, ale nezastupiteľnou mierou
prispievala k spokojnému životu svojej rodiny a vždy, keď
mohla, vkladala svoj podiel do pokladnice našej spoločnej
práce.
Zosnulá Cecília Fabinyová, rodená Kotlárová, sa narodila 15. februára 1941 v Hnilčíku. Vyše 20 rokov pracovala v Spišskom priemyselnom podniku v Spišskej Novej Vsi,
kde vykonávala prácu
v elektroúdržbe. Zo vzájomnej lásky a manželstva s Jozefom Fabynim
prišli na svet ich 3 deti –
dcéry Vierka a Katka,
syn Peter. Pani Fabinyovú poznali aj občania
Hnilčíka, keďže to bola
naša poetka – a svoje
diela uverejňovala v regionálnych periodikách,
najmä v hnilčíckom
spravodaji, v Spišských
hlasoch a v Spravodajovi Hnileckej doliny.
Písala pre radosť, ale
systematicky. Pri svojej
tvorbe sa Cecília Fabinyová dotkla viacerých
tém: rodný kraj, rodina, vlasť či politika. Angažovala sa aj
v spoločenskom a kultúrnom živote. Má veľkú zásluhu na
tom, že po úmrtí Ondreja Fabiána prevzala na seba záväzok zaznamenávať udalosti v obci Hnilčík v obecnej kronike. Kroniku písala s veľkým zanietením vyše 10 rokov.
Dovoľte sa mi rozlúčiť s drahou zosnulou tak ako som ju
poznal ja… básničkou:

Rozlúčka

Patrik Novotta 4. zprava

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.

V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz
naveky nespoja.

Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.

Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Česť jej svetlej pamiatke!

Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.

František Murgáč
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HNILČÍCKE ANÁLY 18
Koniec hospodárskej krízy, na obzore pohroma
vojny
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Svetová hospodárska kríza skončila v polovici 30. rokov
20. storočia postupným oživením ekonomiky. Československo patrilo medzi najviac postihnuté krajiny sveta, pretože
bolo orientované prevažne na odbyt. Baníctvo ako prvotný
producent surovín bývalo vždy najviac postihnutým v krízových situáciách. V Hnilčíku pôsobiace banské spoločnosti
okrem problémov s odbytom zápasili s postupným vyčerpaním rúd v tunajších žilách.
V roku 1936 Drevársky a banský priemysel, účastinárska
spoločnosť vlastniaca bane na Grétli a v Roztokách, prešla
do sféry Banskej a Hutnej spoločnosti (potomok Coburgových banských a hutných závodov). Tá prevzala závod Markušovce a obnovila ťažbu na Grétli.
V tom istom roku postavila úpravňu v Markušovciach –
elektromagnetické separátory na zušľachťovanie pražených
rúd, kam sa železnicou vozila ruda z Grétle. V Roztokách sa
už ruda nedobývala, skrátila sa aj banská železnička z Markušoviec. Končila na Šafárke, kde do nej nakladali rudu
z Grétle. V roku 1936 sa na Novej štôlni začalo s hĺbením
Grételskej šachty z úrovne štôlne do hĺbky 200 m.
Obecným richtárom v dolnom Hnilčíku (obci) v rokoch
1936 – 1938 bol Ján Matúš, v rokoch 1938 – 1939 Vincent
Dugas. Dlhý čas, už od roku 1892 až do svojej smrti v roku
1941 ako administrátor Hnilčíckej farnosti pôsobil Andrej
Jablonsky.
16. mája 1936 mesto Spišská Nová Ves vypísalo súťaž na
stavbu novej školy v hornom Hnilčíku, ktorá mala nahradiť starú drevenicu, ktorá pamätala ešte Jána Kovalčíka. Do
súťaže prišli 4 ponuky. Vyhral návrh architekta Júliusa Záchenského, ktorý ponúkal projekt za 242 000 Kčs. 30. júna
úradná komisia vykonala obhliadku staveniska a vydala stavebné povolenie, 20. júla sa začali stavebné práce, pričom
15. augusta 1936 počas slávnosti položili základný kameň
novej školy.
9. septembra 1937 novostavbu slávnostne otvorili a vtedajší farár Andrej Jablonský ju vysvätil. Týždeň predtým, 1.
septembra 1937, začal premávať cez Hnilčík štátny autobus
Spišská Nová Ves – Vondrišel.
Opravovala sa aj škola v Roztokách, kde v roku 1936 vymieňali drevokaznou hubou napadnuté časti dlážky a trámy v jednej z tried. V roku 1937 tu fungovala dvojtriedka, pričom v prvej z tried učil Alexander Štukner 41 žiakov
a v druhej Magda Balážová 44 žiakov. Vo svojej činnosti pokračovali závodná škola v Bindte a obecná škola v drevenej
budove v Jerohute. Existenciu školy v Bindte ohrozoval zánik
ťažby rúd. V Jerohute sa v rokoch 1936 – 1937 vyučovalo
v dvoch triedach. V prvej bolo 44 žiakov a učila ich Josefina Frličková. Druhú triedu učil jej manžel Ján Frlička, ktorý
počas vyhlásenej mobilizácie 14. septembra 1938 musel narukovať ako poručík v zálohe.
22. septembra 1938 navštívil Hnilčícku faru a novozriadenú školu biskup Ján Vojtašák a udelil sviatosť birmovania
238 deťom.
Pozitívnou udalosťou pre obyvateľov Hnilčíka bola skutoč-

nosť, že sa v rokoch 1937 – 1939 dočasne obnovila činnosť
bane a úpravne rúd s pražiarňou v Bindte. V roku 1937 tu
opäť našlo prácu 122 baníkov, 153 robotníkov na povrchu
a 5 dozorcov a riadiacich pracovníkov. V roku 1939 závod
Bindt zamestnával ešte 118 baníkov v podzemí, 133 robotníkov na povrchu a 6 dozorcov.
V roku 1939 Banská a hutná spoločnosť na Bindte upozornila na vyčerpanosť zásoby železnej rudy vhodnej na
dobývanie a na skutočnosť, že ani geologický prieskum rudných žíl smerujúcich na okrajové časti rudných ložísk a smerom do hĺbky nepriniesol očakávaný efekt. Baňa preto musela ukončiť činnosť, lebo nebolo čo ťažiť. Preto obmedzila
a potom zastavila banskú činnosť. Dňa 23. marca 1939 sa
odohralo posledné vyfáranie baníkov, vzápätí bolo prepustených 256 zamestnancov.
Najhoršia pohroma, ktorá kruto postihla v nasledujúcich
rokoch život všetkých obyvateľov Hnilčíka, boli politické
udalosti spojené s mocenskou expanziou fašistického Nemecka vrcholiace vypuknutím druhej svetovej vojny. V roku
1939 sa rozpadla Československá republika, vznikol Slovenský štát kolaborujúci s Nemeckom. Západnú časť republiky
obsadilo nemecké vojsko a vznikol Protektorát Čechy a Morava. Dňa 1. septembra 1939 napadnutím Poľska vypukla
druhá svetová vojna.
Marián Jančura

VEĽKÝ BÁSNIK NA HNILČÍKU
Šándor Petöfi (1823 – 1849) je v Maďarsku považovaný za najväčšieho básnika maďarskej literatúry. Zaujímavosťou iste je, že mal aj slovenské korene, veď sa pôvodne
volal Alexander Petrovič, pričom slovenský pôvod mala jeho matka (za slobodna
Mária Hrúzová), ako aj matkina vetva
jeho rodu, a otec mal predkov srbskej národnosti. Petöfi bol spolužiakom Andreja
Sládkoviča a vedel dobre po slovensky.
Aj keď si zvolil maďarskú identitu a svoj
obrovský talent pretavil do písania maďarskej romantizmom ovplyvnenej poézie, k Horným Uhrám, ako sa vtedy volalo Slovensko, mal
blízky vzťah. V roku 1845, teda štyri roky pred predčasnou
smrťou (zomrel 26 ročný – údajne padol v boji počas revolúcie) navštívil aj horný Hnilčík. Ako píše vo svojich cestovných poznámkach, „…v ihličnatej hore sa nachádza jedno neskutočne krásne údolie v tvare písmena S. Malý Hnilec… tak ho volajú.
V prvom hostinci, na ktorý som natrafil, som sa naraňajkoval, hoci
už v Iglove…“ (v Spišskej Novej Vsi) „…som sa najedol, nuž ale
predtým som si všimol hostinskú, ktorá sa mi veľmi páčila. Bola veľmi
pekná a ja ku krčmárkam prechovávam zvláštnu náklonnosť.“
Príbeh vyznieva tak trošku anekdoticky, aj keď Hnilčikánov iste poteší, aký obdiv svetoznámy klasik prechovával ku
krásam našej doliny – a ku kráse žien, ktoré ju obývali. Už
vôbec nie anekdotou je skutočnosť, že hostinec, v ktorom sa
Petöfi zastavil, kedysi známy ako Chmurova krčma, možno
najstaršia zachovaná budova Hnilčíka, súčasný majiteľ barbarsky rozbúral a nechal chátrať.
Marián Jančura
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ZA RUDOLFOM JASEČKOM
(1952 – 2020)
Čitateľov hnilčíckeho spravodaja iste zaujali vtipné fejtóny
a karikatúry uverejňované v našom občasníku. V jeseni roku
2020 sme sa dozvedeli smutnú správu, že ich autor už nie je
medzi nami.
Rudolf Jasečko pochádzal a väčšinu života strávil v Novoveskej Hute. Bol zamestnancom Bansko‑montážneho závodu v Spišskej Novej Vsi, v 90. rokoch 20. storočia pôsobil na
podnikovom riaditeľstve Železorudných baní, n.p. Spišská
Nová Ves ako redaktor, neskôr šéfredaktor Baníckeho slova.
Venoval sa písaniu nielen odborných a novinových článkov,
ale aj humoristických fejtónov, fotografovaniu a kresleniu
karikatúr. Zaradil sa medzi najvýraznejších fotografov v regióne, bol členom klubu fotoamatérov FOKA KLUB Spišská Nová Ves a jeho obrázky boli vyberané do okresných
výstav v rokoch 1981, 1983, 1984, 1986 (kde získal 1. cenu
v kategórii diapozitívna tvorba), 1989 a 1996. V roku 1984
sa zúčastnil krajskej súťaže v Košiciach. Jeho karikatúry mali
celoslovenskú úroveň – uverejňovali ich slovenské humoristické časopisy. Venoval sa aj vyrezávaniu drevených sôch
a tvorbe plastík.
31. októbra 2018 mu Banícky spolok Spiš Spišská Nová
Ves usporiadal v Multicentre v Spišskej Novej Vsi súbornú
výstavu jeho karikatúr, drevených plastík a fotografií pod
trochu zložitým, neobyčajne vtipným názvom „Múzokopy,
pero, drevo a fotokaz ko(i)nšpirácie“ s veľkým ohlasom vo verejnosti. Jeho tvorbu ocenil známy publicista Michal Buza starší takto: „Rudolf Jasečko, ktorý tu vystavuje výsledky svojej umeleckej
činnosti, je človek, ktorý je zrejme naladený na tú istú vlnu, ako ja, lebo
je to, dvoma slovami, umelecký polyhistor. Rozumie sa tajným zákutiam
slova a jeho popisky pod karikatúrami majú prirodzený šarm a vtip,
vie kresliť, lebo jeho postavičky majú svojský charakter a ráz. Drobná
práca s drevom, vyrezaná do detailov, prezrádza trpezlivosť a pevnú
ruku a fotografie ukazujú, že mu nie je cudzia ani práca s digitálnou
technikou, lebo zábery odhaľujú na jednej strane zmysel pre iróniu a na
strane druhej i poctivú prácu v „tmavej komore“.
Česť jeho pamiatke!
Marián Jančura

PRÍSPEVOK ČÍTATEĽA
„Ja som ten haviar zaprášený, mňa nemá nikto rád
karbidka je mojou milou, tma verný kamarát.“
Tma zahaľuje našu minulosť, krajinu a osudy predchádzajúcich generácií. Svetlo do tmy, to mi napadlo, keď som
otvoril knihu Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia. Je
to nádherné, úžasne dielo, spoveď minulosti. Spomenul som
si na Františka Hadri-Drevenického a na jeho slová v kronike Hnilčíka. „V ruke sa mi chveli papiere, nad ktoré som sa
zohol, našiel som načrtnuté udalosti o ktorých sa minulosť
tak veľkodušne rozvravela. Čítal som znova a znova. Opisovalo nás, našu minulosť.“ Podobne sa chveli ruky aj mne,
keď som listoval v knihe, ktorá je svetlom do bohatej histórie Hnilčíka, ktorá je ukrytá v podzemí. Autor Ing. Marián
Jančura bravúrne odkryl tajomstvá podzemia a minulosť
zahalenú tajomstvom a mlčanlivosťou ukázal vo svetle prav-

OSOBNOSTI HNILČÍKA
Doc. PhDr. Štefan Novoveský, CSc.,
stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, vynikajúci
matematik, autor populárno‑náučných kníh
Narodil sa v hornom novoveskom Hnilčíku, teda v Hnilčíku – osade 1. júla. 1917. V roku 1937 absolvoval Učiteľský
ústav v Spišskej Novej Vsi. Neskôr študoval na Univerzite
Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo matematiky
a fyziky pre stredné školy. Habilitoval v roku 1966 na Karlovej univerzite v Prahe. Väčšinu života pôsobil mimo regiónu
Spiš. V rokoch 1937 – 1950 vyučoval na ľudových a meštianskych školách v Prešove, Beluši, Spišskom Podhradí, Varíne, Broništi a v Šuranoch. Neskôr v pedagogickej činnosti
pokračoval ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v Nitre
a na pedagogickej škole v Nitre. Od roku 1959 pôsobil na Pedagogickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre
ako odborný asistent, zástupca docenta a od roku 1966 docent. V rokoch 1959 – 1960 bol vedúcim katedry prírodných
vied, v rokoch 1960 – 1963 vedúcim katedry matematiky,
fyziky a zemepisu a v období rokov 1963 – 1977 vedúcim katedry matematiky. Zastával aj akademické funkcie – medzi
rokmi 1964 – 1972 bol prodekanom pedagogickej fakulty.
Zomrel 24. marca 1984 v Nitre.
Patril medzi popredných slovenských odborníkov v oblasti
teórie vyučovania matematiky na základných školách. Napísal štyri knižné publikácie, 8 vysokoškolských učebných
textov (skrípt) z matematiky a teórie vyučovania matematiky a rysovania. Uverejnil 10 rozsiahlych štúdií a článkov zo
svojho odboru v odborných periodikách. Bol členom Jednoty československých matematikov a fyzikov, od roku 1969
aj Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Je autorom
populárno‑náučnej knihy „777 matematických záhad a hier“
z roku 1983 a spoluautorom (spolu s Karolom Križalkovičom a Imrichom Lečko) veľmi populárnej knihy „Zábavná
matematika“ (opakovane vydaná v roku 1974 a v roku 1979
v českom preklade).
Marián Jančura
dy a krásy. Koľko úsilia, bádania, trpezlivosti, odriekania,
ohnutého chrbta v archívoch, ciest po chotárí. Ako baníci po
celodennej drine vynášali na povrch vzácny kov, Marián na
svetlo vynášal vzácne čriepky histórie, ktoré poskladal, sfúkol z nich prach a uložil aj do tejto knihy, ktorú by sme mali
držať s hrdosťou. Je darom pre Hnilčík, rodákov, milovníkov
histórie, baníctva a pre budúce generácie.
Posielam tento svoj príspevok do vášho spravodaja. Aj ja sa
považujem za rodáka.
Od narodenia som žil na Hnilčíku na fare až do smrti p. farára Hadriho (1961). S Mariánom Jančurom sme bratranci, naša babka bola najstaršou sestrou Františka Hadriho.
Hnilčík nosím v srdci ako aj spomienky z detstva a rád sa
tam vraciam. Prajem, nech sa vám darí, nech požehnanie
sprevádza ľudí v tomto zabudnutom údolí!
Ľubomír Ogurčák, Stará Ľubovňa
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Pohostinstvo MRÁZIK
vám ponúka obedové menu
za cenu 4 €.
Tešíme sa na vašu návštevu!
V ponuke aj
UBYTOVANIE

Foto Miloš Greisel

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Z dôvodu pandémie boli obmedzené aj návštevy k jubilantom a k narodeným bábätkám. Predpokladáme, že teraz by
malo dôjsť k reštartu aj v tomto a už v letnom čísle by sme
vám mohli priniesť bohatú časť spoločenskej rubriky.

OPUSTILI NÁS
Slzami lesknú sa nám oči, smútok zviera hlas,
Už tu nie sú medzi nami,
Spomienky však navždy ostanú v nás...
Gizela Fantová
Cecília Fabinyová
Alojz Herich
Viliam Kalafus

MOTOREST POD KRÍŽOM
rodinné oslavy – smútočné posedenia
firemné večierky – svadby – spoločenské
udalosti – ubytovanie pre 5 osôb

____________________________________________________

Vladimír Krempaský
JUDr. Marián Rusina
Ivan Lapšanský

Denné menu 4 € (dôchodcovia Hnilčík 3,30 €)
AKTUALITY, KONTAKT A DENNÉ MENU
SI MÔŽETE POZRIEŤ NA

www.podkrizom.sk

Pripravil: František Murgáč

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.

Kontakt: 0911530825, 0948022277
www.banskaklopacka.sk
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Vaše komentáre, nápady a príspevky môžete posielať na e‑mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO
KUCHYNSKÉHO ODPADU (BRKO)
Novelizáciou zákona o odpadoch č. 79/2015 vzniká pre mestá a obce povinnosť vykonávať triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností.
Čo patrí do BRKO?
Najviac kuchynského odpadu z domácností, ktorý končí ako zmesový odpad na skládke tvorí samotný kuchynský odpad a potraviny rastlinného a živočíšneho
pôvodu – zvyšky uvarenej stravy, chleba, pečiva, ovocia, zeleniny, mlieka
a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, vajcia, vaječné škrupiny,
prepálený olej a tuk, potraviny po záruke.
Systém vývozu kuchynského odpadu?
Kompletný odpadový servis s komunálnym odpadom a so separovaným zberom druhotných surovín pre našu obec vykonáva spoločnosť Brantner Nova, s. r. o. Pre stanovenie ďalšieho postupu a k realizácií samotného projektu na zber a vyhodnotenie kuchynského odpadu z domácnosti spoločnosťou Brantner, je potrebný predbežný odhad počtu
nádob pre domácnosti, u ktorých je predpokladané zapojenie sa do zberu kuchynského
odpadu. Z dôvodu zabezpečenia potrebného počtu nádob a efektívneho nastavenia harmonogramu vývozu, žiadam všetky domácnosti o vyplnenie priloženého dotazníka a zaslania na Obecný úrad osobne, poštou, telefonicky alebo e‑mailom.
Na kontajnerovom stojisku bude umiestnená 120 l nádoba v požadovanom
množstve (bytovka Kira, Slobodáreň, pri OcÚ), výmena nádob bude zabezpečená zo
začiatku 1×14 dní. Pre rodinné domy budú zabezpečené vedierka 10 – 23 l, ktoré občan vyloží v deň zberu pred dom, vodič vezme bio sáčok, vedierko ostáva.
Prípadné otázky alebo nejasnosti k zberu kuchynského odpadu napíšte na zadnú stranu dotazníka, alebo do e‑mailu a budú ďalej predkladané a konzultované s odpadovým
servisom Brantner Nova, s. r. o.
............................................................................................................................................

Prieskum počtu predpokladaného zapojenia sa domácnosti do zberu
kuchynského odpadu
Meno a priezvisko:

........................................................................

Súpisné č. domu, byt. jednotky: ........................................................................
MÁM 

NEMÁM 

záujem o zber kuchynského odpadu

Pre moju domácnosť bude postačujúce 10 l  vedierko 23 l  vedierko

