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VÁŽENÍ

OBYVATELIA

OBCE

HNILČÍK,
v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým občanom,

ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb, a za prejavenú dôve-
ru mne ako novozvolenému starostovi a novozvoleným po-
slancom obecného zastupiteľstva. Svoju funkciu prĳímam
s veľkou zodpovednosťou a vynaložím čo naviac úsilia pre
ďalší a lepší rozvoj našej obce. Uvedomujem si, že úlohy,
ktoré pred nami stoja závisia od finančných prostriedkov,
ktorými obec disponuje, ako aj od finančných prostriedkov
získaných z európskych dotácií a grantov. Sú to úlohy, ktoré
sme si vytýčili vo svojom volebnom programe a verím, že
spoločnými silami sa nám podarí ich splniť.

Čo povedať na záver: Len a len spoločným úsilím, trpezli-
vosťou, rešpektovaním jeden druhého a hľadaním spoločné-
ho riešenia a prĳatia kompromisov sa nám budú problémy
lepšie a ľahšie riešiť, predovšetkým k spokojnosti nás všet-
kých. Odteraz počas nasledujúcich štyroch rokov budeme
musieť pracovať ako tím, ktorý bol zvolený občanmi obce.

Teším sa na našu spoločnú spoluprácu a ďakujem Vám.
Vlastimil Novotta, novozvolený starosta obce Hnilčík

Po krátkej dobe prinášame opäť náš spravodaj. Do
redaktorského tímu sa pridali poslankyne obecného

zastupiteľstva Ľubuška Šajdáková a Lívia Ondrejčíková. Te-
ším sa tomu, pretože takto vieme pre vás pripraviť kvalitnej-
šie články, s ešte väčším rozsahom.

V tomto čísle sa dočítate v časti o politickom dianí: uzne-
senia obecného zastupiteľstva, článok s fotografiami
z Ustanovujúcej členskej schôdze a informácie o blížiacom
sa referende. Zo športu je pre vás pripravené obhliadnutie sa
za cyklistickými úspechmi našich občanov. Z cirkevnej strán-
ky je tu krásne poďakovanie všetkým vám, ktorí ste prispeli
na prístrešok pri kostole. V historickom okienku je tu článok
od Dávida Pateru o histórii mlynárstva v našej obci a 22 po-
kračovanie Hnilčícke anály. Aktuálne vydanie je obohatené

hlavne o príspevky priamo z diania v obci: Mikuláš v obci,
Knižnica, Zájazd autobusom do Poľska.

Pripravené mám aj vyhodnotenia posledných súťaží.
Prajem pekné čítanie, František Murgáč

SVÄTÉ OMŠE POČAS
VIANOČNÝCH SVIATKOV
Sobota 24. 12. – Farský kostol o 23:00
Nedeľa 25. 12. prvý sviatok vianočný
Jerohuta o 8:00 / Farský kostol o 9:15 / Bindt o 11:00
Pondelok 26. 12. druhý sviatok vianočný / sviatok svätej rodiny

Jerohuta o 8:00 / Farský kostol o 9:15 / Bindt o 11:00
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ZÁPISNICA ZO IV. ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE HNILČÍK
KONANÉHO DŇA 20. 7. 2022

Uznesenie č 32-20/7-2022
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z III. za-
sadnutia OZ, konaného 13. 5. 2022.
Uznesenie č 33-20/7-2022
OZ určuje volebné obvody pre voľby poslancov do OZ, pre
volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to: 1 volebný obvod a ur-
čuje počet poslancov obce Hnilčík v novom volebnom obdo-
bí r. 2022 – 2026 na 5.
Uznesenie č 34-20/7-2022
OZ určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Hnilčík
v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 0,6
úväzku.
Uznesenie č 35-20/7-2022
OZ ruší uznesenie č. 21-25/6-2021 zo dňa 25. 6. 2021
v celom rozsahu z dôvodu, že predaj sa do dnešného dňa
neuskutočnil a z dôvodu protestu prokurátora. OZ zároveň
súhlasí s odpredajom pozemkov vo vlastníctve obce Hnilčík,
konkrétne parciel číslo C KN 1851 ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 125 m2 zapísanú na LV č. 1, parc. č. E
KN 96440/2 ako vodné plochy vo výmere 130 m2 zapísanú
na LV č. 1055 a parcely č. E KN 96440/3 ako vodné plochy
zapísanú na LV č. 1055 vo výmere 93 m2, všetky v k. ú.
Hnilčík za podmienky, že kupujúci si na svoje náklady dá vy-
hotoviť znalecký posudok všeobecnej hodnoty dotknutých
parciel, ktorý doručí obci Hnilčík. Vysporiadanie parciel sa
uskutoční priamym predajom z dôvodov hodných osobitné-
ho zreteľa.
Uznesenie č 36-20/7-2022
OZ berie na vedomie predložené žiadosti o prenájom resp.
kúpu pozemku vo vlastníctve obce v okolí bytového domu
Slobodáreň č. súp. 127 a ukladá starostovi obce zvolať
pracovné stretnutie všetkých záujemcov z bytového domu
o prenájom pozemku, prizvať predsedu spoločenstva
a spoločne nájsť schodné riešenie pre prenájom resp. kúpu
nehnuteľnosti.
Uznesenie č 37-20/7-2022
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľ-
ného majetku a to pozemkov: Spoluvlastníckeho podielu vo
vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parce-
le E KN č. 964101/1 – trvalý trávnatý porast o celkovej vý-
mere 569 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel
284,50 m2, Spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predá-
vajúcej o veľkosti 1/4 na pozemku – parcele E KN
č. 96410/2 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere
199 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel
49,75 m2 od MUDr. Márie Danielovej, bytom Cintorínska
592/2, Nálepkovo, ktorá je vlastníčkou spoluvlastníckych
podielov za maximálnu cenu 3 €/1 m2 t. j. 1.002,75 €. Zdô-
vodnenie : zámer na odkúpenie nehnuteľného majetku do
vlastníctva Obce Hnilčík sa odôvodňuje tým, že Obec Hnil-
čík je podielovou spoluvlastníčkou týchto nehnuteľností
a zámer na odkúpenie predmetných nehnuteľností sa sch-
vaľuje z dôvodu vysporiadania predmetných pozemkových
nehnuteľností.

Uznesenie č 38-20/7-2022
OZ berie na vedomie havarĳný stav miestnej komunikácie
Ráztoky – Poľana a ukladá zvolať pracovné stretnutie všet-
kých dotknutých strán, aby sa dohodol postup a financova-
nie opravy MK.
Uznesenie č 39-20/7-2022
OZ berie na vedomie doručený protest prokurátora proti
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hnilčík č. 19
o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo
dňa 7. 12. 2012, OZ prerokovalo tento protest a dodatkom
č. 1 ruší § 8 napadnutého Všeobecne záväzného nariadenia
obce Hnilčík č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného majet-
ku obce Hnilčík zo dňa 7. 12. 2012.

ZÁPISNICA Z V. ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE HNILČÍK
KONANÉHO DŇA 26. 8. 2022

Uznesenie č 40-26/8-2022
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo IV.
zasadnutia OZ, konaného 20. 7. 2022.
Uznesenie č 41-26/8-2022
OZ prerokovalo predložený návrh VZN obce Hnilčík
č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej
školy a výšky príspevku na režĳné náklady a podmienky úh-
rady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hnilčík a uznáša sa na VZN č. 2/2022 o určení výšky prís-
pevku na činnosť materskej školy a výšky príspevku na
režĳné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík.

Uznesenie č 42-26/8-2022
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2022.
Uznesenie č 43-26/8-2022
OZ schvaľuje navrhnutý postup a ukladá starostovi obce: 1.
Starosta obce zabezpečí odborníka, ktorý určí kde by mali
byť umiestnené odrážky, aby odvádzali prívalové dažďové
vody. 2. Vzhľadom na to, že odrážky by smerovali na po-
zemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve je potrebné aby
starosta oslovil vlastníkov týchto pozemkov, aby vyjadrili svoj
súhlas, prípadne nesúhlas s týmto riešením. 3. Osloviť mož-
ných dodávateľov na zrealizovanie tejto opravy (vysypať
MK kamenivom od najhrubšieho po najmenšie, zhutniť) na
predloženie cenovej ponuky. 4. Osloviť Lesy mesta Spišská
Nová Ves, aby urobili odrážky ku cintorínu, vzhľadom
k tomu, že tam prebieha ťažba.
Uznesenie č 44-26/8-2022
OZ berie na vedomie žiadosť p. Petra Lapku o odpredaj čas-
ti pozemkovej nehnuteľnosti č. C KN 1531 vo výmere 9 m2,
zapísanej na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie
a ukladá vyzvať žiadateľa, aby k žiadosti doložil geometrický
plán so zameraním novej parcely a nie situáciu oplotenia, tá
nie je podkladom k žiadosti o odkúpenie časti predmetnej
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parcely a zároveň doložiť nákresy oplotenia z každého po-
hľadu, vyznačiť výšku oplotenia, odstupy stĺpikov od seba,
popísať materiál, z čoho bude oplotenie zrealizované a vy-
značiť prípadnú bránu, kde sa bude otvárať.
Uznesenie č 45-26/8-2022
OZ berie na vedomie doručené žiadosti o odpredaj pozem-
kových nehnuteľností a navrhlo vyzvať žiadateľa, aby na
svoje náklady dal vytýčiť uvedené pozemky priamo v teréne,
aby nedošlo k nezrovnalostiam a nedorozumeniam z po-
hľadu k parcele č. C KN 1244, ktorá je vo vlastníctve iných
fyzických osôb.
Uznesenie č 46-26/8-2022
OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemkov od predá-
vajúcej MUDr. Márie Danielovej, bytom Cintorínska
592/2, Nálepkovo, a to: spoluvlastníckeho podielu vo vlast-
níctve predávajúcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parcele E
KN č. 96410/1 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere
569 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel
284,50 m2, spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predá-
vajúcej o veľkosti 1/4 na pozemku – parcele E KN
č. 96410/2 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere
199 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel
49,75 m2. Cena nehnuteľnosti: je stanovená na základe do-
hody zmluvných strán a to vo výške 3 €/m2 t. j. 1.002,75 €,
slovom: jedentisícdve eurá/75 centov. Všetky náklady s pre-
vodom hradí kupujúca Obec Hnilčík.

ZÁPISNICA ZO VI. ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE HNILČÍK
KONANÉHO DŇA 14. 10. 2022

Uznesenie č 47-14/10-2022
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z V. za-
sadnutia OZ, konaného 26. 8. 2022.
Uznesenie č 48-14/10-2022
OZ berie na vedomie realizáciu projektu: „Rekonštrukcia
obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy“ v celkovej
výške 11.516,31 €, OZ prerokovalo návrh na použitie fi-
nančných prostriedkov rezervného fondu a schvaľuje použi-
tie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: použitie pros-
triedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
11.516,31 € na úhradu dodávateľských faktúr v rámci
projektu: „Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miest-
nej časti Cechy“ v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č 49-14/10-2022
OZ berie na vedomie realizáciu kúpnej zmluvy: „Odkúpe-
nie pozemkových nehnuteľností od MUDr. Márie Danielo-
vej“, a to: spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predáva-
júcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parcele E KN
č. 96410/1 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere
569 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel
284,50 m2, spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predá-
vajúcej o veľkosti 1/4 na pozemku – parcele E KN
č. 96410/2 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere
199 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel

49,75 m2, v celkovej hodnote 1.020,75 € (kúpna cena za ne-
hnuteľnosti + poplatok za návrh na vklad do katastra).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na použitie fi-
nančných prostriedkov rezervného fondu a schvaľuje použi-
tie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: na odkúpenie
nehnuteľného majetku – pozemku do majetku obce Hnilčík
tak, ako je uvedené v prvej časti uznesenia v celkovej výške
1.020,75 €, v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č 50-14/10-2022
OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemku: ï novovyt-
vorenú parcelu C‑KN č. 1414/2 – zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 72 m2, ktorá vznikla oddelením z parcely
č. C‑KN č. 1414 o celkovej výmere 233 m2, zapísanú na LV
1 pre kupujúcich: Michal Keselica a Mgr. Monika Keselico-
vá z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Cena nehnuteľ-
nosti je stanovená vo výške 144 €. Všetky náklady s prevo-
dom hradí žiadateľ.
Uznesenie č 51-14/10-2022
OZ berie na vedomie správu č. 1/2022 zo strany hlavnej
kontrolórky obce Hnilčík na kontrolu účelnosti a efektívnosti
prevádzkovania obecných vozidiel, dodržiavanie prísluš-
ných právnych predpisov súvisiacich s ich evidenciou a pre-
vádzkou.

Zavádzame

REGIONÁLNU ZNAČKU NA SPIŠI
Na spoluprácu hľadáme výrobcov remeselných a iných
spotrebných výrobkov, umelcov, ktorí dokážu obohatiť
našu ponuku typickými výrobkami v našom domovskom
regióne.

Prihlásiť sa môžu aj producenti v poľnohospodárstve
a potravinárstve, prevádzkovatelia ubytovacích a stravo-
vacích zariadení, poskytovatelia iných doplnkových
a zážitkových služieb v cestovnom ruchu.

Čo Vás čaká?
Spoločný workshop kde sa dozviete podrobné informácie
o certifikácii výrobku / služby pre používanie značky.

Prezentácia Vašich výrobkov / služieb v regióne,
na celom Slovensku aj v zahraničí.

Marketingová podpora.

Viac informácii: www.vraji.sk/aktuality

Tešíme sa na Vás.

Kontakt: 0948 846 506, info@raj-spis.sk

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky. www.slovakia.travel

www.vraj i . sk
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USTANOVUJÚCA SCHÔDZA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE
HNILČÍK KONANÉHO DŇA
25. 11. 2022

Ide o slávnostný druh schôdze. V tomto prípade odovzdá-
val bývalý starosta obce Ľubomír Kačír svoje kreslo novo-
zvolenému starostovi Vlastimilovi Novottovi. Spolu s novo-
zvolenými poslancami (Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny,
Mgr. Lívia Ondrejčíková, Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša
Šajdáková) sa tejto udalosti zúčastnili aj bývalí poslanci, za-
mestnanci OcÚ, kronikár obce a hlavná kontrolórka obce.

Program otvoril bývalý starosta obce a po hymne nasledo-
vala prezentácia výsledkov volieb.
Novozvolený starosta obce Vlas-
timil Novotta zložil slávnostný sľub
a prevzal insígnie od bývalého starostu
Ľubomíra Kačíra. Tým sa ujal svojej
funkcie a vedenia obecného zastupiteľ-
stva. Vyzval novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva k prečítaniu
sľubu. Po príhovore nového starostu už
nasledovalo zriaďovanie komisií
a platu starostu:
Komisia na ochranu verejného
poriadku:
Mgr. Juraj Berčo (predseda), Marián
Fabiny a Ing. Ján Sobinovský (členovia)
Komisia pre mládež, rozvoj kultúry
a športu:
Marián Fabiny (predseda) a členovia:
Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrej-
číková, Ing. Ján Sobinovský,
Mgr. Ľubuša Šajdáková
Komisia o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov:
Ing. Ján Sobinovský (predseda),
Mgr. Lívia Ondrejčíková
a Mgr. Ľubuša Šajdáková (členovia)
Komisia pre sťažnosti pre volebné
obdobie 2022- 2026:

Mgr. Ľubuša Šajdáková (predseda),
Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Juraj
Berčo (členovia)

Konkrétne náplne jednotlivých
komisií spolu so samotnými uzne-
seniami budú uvedené v najbližšom
spravodaji.

Schválenie poslanca obecného za-
stupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona
o obecnom zriadení: Ing. Ján Sobi-
novský

Určenie platu starostu: Uznesenie č. 9-25/11-2022.
OZ určuje plat starostovi obce Hnilčík,
Vlastimilovi Novottovi v zmysle § 4
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových po-
meroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov,
a to: súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodár-
stve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republi-
ky za r. 2021 a násobku 1,83 (podľa § 4
ods. 1) pri úväzku 1 s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu vo výške 2.217 eur.

Prajem novému starostovi obce a po-
slancom obecného zastupiteľstva hlav-
ne správne rozhodnutia. Verím že našu
dedinku budú spravovať čestne a pev-
nými rukami.

František Murgáč
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POĎAKOVANIE
Vážení spoluobčania,
vďaka spolufinancovaniu Obecného

úradu obce Hnilčík, Farského úradu
Hnilčík, ružencových spoločenstiev
a finančných, ale aj vecných milodarov
všetkých ľudí dobrej vôle, sa nám
podarilo zrealizovať výmenu vchodo-
vých dverí a výstavbu prístreška vo far-
skom Kostole Povýšenia sv. Kríža
v Hnilčíku. Veľké poďakovanie patrí aj
tým občanom, ktorí nám pomáhali pri
propagácii zrealizovania tejto akcie: na-
písanie propagačného materiálu (veriaci z farského kostola),
vytlačenie (pracovníčky obecného úradu Hnilčík), doručo-

vanie (rodina Ondrejčíková,
pani Elena Rothová so syn-
mi: Brankom a Radkom).
Aktívne na získavaní finanč-
ných prostriedkov nielen od
občanov obce Hnilčík sa
podieľal aj náš pán farár
Ľubomír Nemeš. Veľké
poďakovanie patrí aj pánovi
Bohušovi Kleinovi a jeho
rodine, ktorí prispeli vec-
ným milodarom a to zhoto-
vením nového misĳného
kríža a jeho osadenia. Vec-
ným darom prispela aj rodi-
na Juraja Ondrejčíka, zakú-

pením osvetlenia na prístrešok. Za spoluprácu ďakujeme aj
pani Júlii Murgáčovej.

FINANČNÉ VYÚČTOVANIE AKCIE:
Skutočné príjmy:
Obecný úrad Hnilčík 500,00 €
Farský úrad Hnilčík 1200,00 €
Občania (nielen z obce Hnilčík) 3448,50 €
Ružencové spoločenstvo 100,00 €
(pani Kačírová, pani Kollárová)
Ružencové spoločenstvo 633,00 €
(pani Schmidtová)
Spolu: 5881,50 €
Zostatok: 1308,50 €

Skutočné výdavky:
Cena vchodových dverí 2340,00 €
Cena prístrešku 2233,00 €

Zostatok finančných príspevkov bude použitý na ďalšie
nevyhnutné opravy, ako úprava fasády okolo vchodových
dverí, rekonštrukcia schodov. Naďalej ostáva vo farskom
kostole umiestnená pokladnička na finančné milodary, ktoré
budú použité len na opravy kostola.
VšetkýmVám, ktorí ste priložili ruku k dielu, pa-

trí veľké „ PÁN BOH ZAPLAŤ“!
Mgr. Lívia Ondrejčíková

Misĳný kríž –
zhotoviteľ

Bohuš Klein
so synom
Marošom

Kostol Povýšenia sv. Kríža

REFERENDUM 2023
Prezidentka SR rozhodnutím č. 362/2022 Z.z. vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21.
januára 2023. Referendum sa koná od 07:00 hod.
do 22:00 hod.
V referende voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia
Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom
alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou
Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak
v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka
a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa
čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prĳatie uznesenia
o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej
republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia
Národnej rady Slovenskej republiky; prĳaté uznesenie je všeobecne
záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane pred-
časného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej re-
publiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prĳaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky ako ústavný zákon.“?“
Ďalšie informácie a tlačivá k referendu sú uverejnené na
webovej stránke obce Hnilčík.
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miest-
ností: v obci Hnilčík boli vytvorené dva volebné okrsky
a zároveň určené volebné miestnosti takto:
OVK č. 1 – v budove Hnilčík, číslo súpisné 247 – budo-
va pri ihrisku. Volebný okrsok zahŕňa voličov od súp.
čísla 92, miestnu časť Zimná dolina, Cechy, Štolvek,
Grétla.
OVK č. 2 – v budove Obecného úradu, Hnilčík č. 38, na
prízemí. Volebný okrsok zahŕňa voličov Dolnej časti
obce, miestnu časť Ráztoky, Bindt a voličov, ktorí majú
trvalý pobyt hlásený len na obci.

František Murgáč

FOTOHÁDANKA
– VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
V poslednom čísle sme spolu s Milošom Greiselom uverejnili foto-
grafiu reliéfu „pod čurkou“. Otázka znela: kde sa konkrétne nachá-
dza? Dostal som iba 1 správnu odpoveď od Viery Murgáčovej, tá
od nás dostáva tričko Hnilčík a vitamíny – gratulujem. Správna od-
poveď je: reliéf „pod čurkou“ je nad obecným úradom na chalupe
„Štefan a Margita“, kedysi tam bývala rodina Sedláková.

František Murgáč.
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MIKULÁŠ V OBCI
A ROZSVIETENIE STROMČEKA

Ak je v kalendári 6. decembra, každý vie, že je tu Mikuláš.
V súvislostí s tým sa v každom z nás vybavia spomienky
spojené s detstvom, pohodou, dobrotou. Práve preto sa za-
mestnanci nášho obecného úradu spolu s členmi obecného
zastupiteľstva na počiatočný impulz starostu rozhodli
usporiadať dúfajme, že tradičné stretnutie obyvateľov Hnil-
číka pri príležitosti príchodu sv. Mikuláša a rozsvietenia
obecného vianočného stromčeka.

Všetko sa odohralo vedľa obecného úradu. Celá krásna
udalosť sa začala v miestnej materskej škôlke. Tu sa
uskutočnila pekná
oslava príchodu Miku-
láša spolu s na-
cvičeným programom
našich najmenších
obyvateľov pre svojich
rodičov a priateľov. Za
to všetko sme všetci
vďační hlavne pani
riaditeľke Viere
Semanovej a pani uči-
teľke Barbore Murga-
čovej. S pohostením
v škôlke pomohla pani
Alena Pacáková.

Nasledoval presun
detí zo škôlky pred
obecný úrad, kam ich odprevadil Mikuláš na krásnom koči
ťahanom párom nádherne načančaných koní s menami
Redo a Motek. Dlho sme všetci očakávali rozsvietenie
vianočného stromčeka, ktoré sa nakoniec podarilo vďaka
nášmu skúsenému Mikulášovi s nádhernou spoluprácou
a pomocou detí zo škôlky.

Rozsvietenie stromčeka spustilo radostnú atmosféru všet-
kých prítomných. Nemohol chýbať horúci čaj pre naše milé
deti, čí šoférov ako aj teplý vianočný punč, ktorý nám pri-
pravila Silvia Novottová. Samozrejme sladké koláčiky a iné
sladkosti.

Určite je dôležité spomenúť, že podobné stretnutia našich
obyvateľov chceme usporadúvať aj v budúcnosti. Určite

nebudeme čakať na ďal-
šieho Mikuláša. Táto
myšlienka vznikla vďaka
ochote starostu, poslan-
cov a pracovníčok obec-
ného úradu prispieť fi-
nančne čiastkou, ktorá
nám pomohla
usporiadať túto akciu.
Samozrejme úprimne
ďakujeme všetkým gaz-
dinkám, ktoré nám pris-
peli svojimi upečenými
koláčikmi.

Som rád, že sa podarila dobrá akcia s približne 120 až 150
ľuďmi, kde sa mohli krátko porozprávať so svojimi spoluob-
čanmi (Kira, Zimná dolina, Roztoky, Bindt). Tu musím
menovite spomenúť pani Máriu Fabiniovú, ktorá sa napriek
svojmu veku a zdravotnému stavu prišla zabaviť. Stačila
dobrá vôľa. Nie veľké peniaze. Poďakovanie patrí Danovi
Závackému spolu s bratom Petrom Závackým, ktorí nám
vyrobili a nasvietili drevenú hviezdu na náš vianočný strom-
ček. Hydraulickú plošinu na výzdobu stromčeka nám posky-
tol Tóno Kocúr ml., Mikuláša fantasticky predstavil Roman
Gajan a veľkú radosť nielen malým, ale aj veľkým urobili
koníky Bohuša Kleina so synom Marošom. Nádoby na
ohrev nápojov poskytol Milan Ptáček. Keď sme sa všetkých
spomenutých pýtali, čo to bude stáť, odpoveď bola úplne
rovnaká. „To je môj darček pre deti a obyvateľov Hnilčíka“.
Ďakujeme Vám.

Nutné je povedať, že dobrovoľné finančné príspevky, ktoré
sa vyzbierali sú zverejnené v spravodaji a o ich použiťí sa
rozhodne na zasadnutí zastupiteľstva. Úvaha je, že sa vy-
užĳú na vybavenie kuchyne obecnej materskej škôlky, ktorá
to už neodkladne potrebuje (sporák, drez…).

Ešte raz veľké ďakujem všetkým zaangažovaným osobám,
ktorí sa podieľali na príprave priestorov v obecnej požiarnej
zbrojnici. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia obyvateľov
Hnilčíka.

Ján Sobinovský, poslanec obecného zastupiteľstva

Vyzbieraný dobročinný príspevok
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MIKULÁŠ OPÄŤ ZAVÍTAL
K DEŤOM DO ŠKÔLKY

Deti sa pripravovali na príchod Mikuláša už niekoľko dní.
Pevne verili, že sa objaví aj tento rok. Príprava spočívala
v tvorbe malých Mikuláškov, kreslených obrázkov či lepení
papierových čižmičiek. Ako každý rok si pripravili aj spoloč-
ný program pesničiek a básničiek. A Mikuláš skutočne pri-
šiel, pochválil detičky za ich riekanky a piesne, rozdal
sladkosti a sľúbil, že sa o rok vráti.

František Murgáč
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VÝLET AUTOBUSOM
DO POĽSKA

Dňa 10. 12. 2022 sa uskutočnil zájazd z našej obce Hnilčík
do Noweho Targu. Atmosféra bola neopakovateľná a cesta
nám ubehla veľmi rýchlo vďaka našej úžasnej harmonikárke
Hanke, ktorá sa postarala o úsmevy na našich tvárach po
celý čas. Spolu až 44 ľudí trávilo spoločne túto cestu od šies-
tej rána. Návrat domov na Hnilčík bol až okolo šestnástej
hodiny. Je radosť, keď sa zídu ľudia, ktorí sa bežne nevídajú,
keď sa utužujú vzťahy medzi občanmi. Cieľom bolo stretnúť
sa, porozprávať, zabaviť sa a to sa nám všetko spoločne
podarilo nad očakávania. Veľmi sa z toho tešíme a veríme,
že si takýto výlet hocikedy ešte zopakujeme!

Silvia Novottová

ZBER POUŽITÉHO
KUCHYNSKÉHO OLEJA

V našej obci pri budove obecného úradu pribudla oran-
žová nádoba na zber použitého kuchynského oleja.
Vo väčšine prípadov je jedlý olej po využití vylievaný do od-
padových systémov, čo so sebou nesie množstvo negatív
nielen pre životné prostredie. To je hlavný dôvod, prečo sa
zaviedol jeho zber. Použitý olej z kuchyne, ktorý na prvý po-
hľad vyzerá ako bezvýznamná tekutina, je možné znovu vy-
užiť. Najčastejšie sa z neho vyrábajú biozložky do motorovej
nafty. Zber použitého kuchynského oleja má preto z hľadis-
ka ekológie a šetrenia prírodných zdrojov obrovský prínos.

AKO ZBER FUNGUJE:

ČO SEM PATRÍ:
• všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnico-

vý, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť,
výpek),

• použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zo-
stávajú ako odpad po príprave jedál (z vyprážania, frito-
vania),

• oleje a tuky z akéhokoľvek jedla (napr. oleje zo ša-
látov, olej z konzervovaných potravín ako rybičky,
sušené paradajky a iné),

• nepoužité jedlé oleje a tuky po expirácii, ktoré už
nie sú vhodné na konzumáciu.

ČO SEM NEPATRÍ:
• mazivá, motorové a hydraulické oleje � ZBERNÝ

DVOR,
• olej v sklenených fľašiach,
• prázdne obaly od olejov a tukov.

Touto cestou by sme zároveň chceli poprosiť občanov, aby
do tejto nádoby vhadzovali použitý kuchynský olej iba
v dobre uzatvorených plastových nádobách a nevhadzovali
do nádoby iný odpad.

Zdroj: internet



CYKLISTICKÁ SEZÓNA 2022
V čase budovania čoraz rozsiahlejšej cyklistickej infra-

štruktúry a neustále rastúcej popularity cyklistiky obyvatelia
našej obce postupne objavujú záľubu v tomto športe. Cyklis-
tika má pozitívny vplyv nielen na naše zdravie a náladu, no
zároveň tento spôsob prepravy nezaťažuje životné pro-
stredie. Niet sa teda čomu čudovať, že je tento šport v čoraz
väčšej obľube.

Hoci sa nám už blíži čas vianočný a na cyklistiku už nie sú
ideálne podmienky, určite ešte stojí za zmienku letná cyklis-
tická sezóna. Počas tejto sezóny sa zopár amatérskych cyklis-

tov našej obce zúčastnilo na
cyklistických súťažiach, na
ktorých sa za svoje výkony
jednoznačne nemusia han-
biť.

Najväčšou skúškou vy-
trvalosti bol 10. ročník pre-
tekov Spišských 333 Ex-
treme, ktoré sa uskutočnili
22. – 23. 7. 2022 a trasa pre-
tekov prechádzala aj našou
obcou. Na týchto pretekoch
je potrebné prejsť cez 300 km v časovom limite 33 hodín.
Najlepšie sa umiestnil Daniel Murgač, ktorému sa vo svojej

kategórii podarilo zvíťaziť
s neuveriteľným časom 15
hodín 55 minút. Na prete-
koch sa zúčastnil aj Daniel
Zavacký, ktorý sa umiestnil
vo svojej kategórii na výbor-
nom 4. mieste. Daniel Z.
zároveň štartoval na týchto
pretekoch už desiatykrát, čo
neostalo bez povšimnutia
organizátorov, a tak bol od-

menený malou trofejou a ďakovným listom za aktívnu účasť
na všetkých ročníkoch Spišských 333 Extreme od roku 2012,
pričom sa mu každý rok podarilo dôjsť úspešne do cieľa.

Ďalším amatérskym cyklistom z Hnilčíka, ktorý taktiež
došiel úspešne do cieľa je Juraj Berčo. Chlapi si siahli na svo-
je dno, za čo majú u nás patričný obdiv. Okrem týchto pre-
tekov sa samozrejme zúčastňovali počas leta aj na iných cyk-
listických MTB maratónoch, v ktorých dosahoval najmä
Daniel Murgač skvelé výsledky a zopár krát sa mu podarilo
stáť aj na stupni víťazov. V zostave našich amatérskych cyk-
listov sa nachádza aj Miroslav Faith, ktorý sa tiež zúčastnil
na niekoľkých MTB maratónoch. Veľmi nás teší, že sa našim
cyklistom takto darilo a skvele reprezentovali našu obec.
Chlapom blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov
do novej cyklistickej sezóny!

Daniela Kollárová
Stanislava Kollárová
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Zľava: Miroslav Faith, Daniel Murgač, Daniel
Zavacký, Juraj Berčo – Škoda bike open tour

v Rajeckých Tepliciach

Daniel Zavacký – odmena
za aktívnu účasť na
všetkých ročníkoch

Spišských 333 Extreme

Daniel Murgač – 1. miesto
vo svojej kategórii na

Spišských 333 Extreme

ZMENA CENNÍKA POPLATKOV
OBECNEJ KNIŽNICE V HNILČÍKU

Od 1. 9. 2022 sú registračné poplatky v obecnej knižnici
nasledovné:

Knižné novinky v roku 2022
V roku 2022 pribudli v Obecnej knižnici v Hnilčíku tieto

knihy:
pre dospelých: Tretí do partie (Sophia Money-Coutts),
Láska a iné slová (Christina Lauren)
pre deti: Popoluška, Mackovia športujú, Moje auto, Nez-
bedné mačiatka, Barbie – Rozprávkové čítanie, Barbie –
Perlová princezná

Stanislava Kollárová

REGISTRAČNÉ POPLATKY: platnosť 12 mesiacov
Dospelí 2
Študenti 1,50
Dôchodcovia 1,50
Deti a mládež do 15 rokov 1
Držitelia preukazu ZŤP 0
Poplatok za jednorázovú knižnično-informačnú službu 0,50



10

2/2022

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Kurz prvej pomoci – 15. október 2022



11

2/2022

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO SNEHULIAKA
Túto súťaž som dával do nášho spravodaja ešte pred rokom. Prešla dlhá doba, počas ktorej spravodaj nevyšiel a preto sa

mi viac hodilo vyhodnotiť súťaž až teraz a nie v predchádzajúcom novembrovom čísle.
Snehu napadalo veľa, posledné dni naznačujú že táto zima taktiež nebude chudobná na sneh, ale nepredbiehajme. Veľmi

ma prekvapil veľký počet fotiek snehuliakov a iných výtvorov. O jednotlivých víťazoch „súťaže o najkrajšieho snehuliaka“
rozhodla komisia zložená z detí a dospelých, ale aj starých rodičov. Víťazkou v kategórii „detský snehuliak“ sa stala Marga-
rétka Berčová a jej snehuliak na lyžiach. Na druhom mieste je snehuliak Terezky Murgačovej a tretie miesto získali snehu-
liaci, ktorých postavili deti z našej materskej škôlky Hnilčík. Víťazka získava plyšového Olafa a detské vitamíny, aby bola
zdravá pri stavaní nového snehuliaka Terezka získava plyšového Olafa a deti zo škôlky dostanú perníčky. Poďakovanie patrí
aj ostatným, ktorí mi poslali fotku snehuliaka: Dušanko Jančura, Viktória a Rebeka Ondrejčíkové, Leo Murgáč či dokonca
snehuliak z banskej klapačky.

Špeciálnu cenu za svoje diela získava Alena Jurská. Za jej diela dostáva od nás tričko Hnilčík a vínko na spríjemnenie
zimných večerov.

František Murgáč

Leo MurgáčViktorka a Rebeka Ondrejčíkové

1. miesto – Margarétka Berčová Dušanko a Kristián Jančura
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Rozhovor s Alenou Jurskou – víťazkou špeciálnej
ceny o najkrajší výtvor zo snehu).

Alenke som položil zopár otázok a z jednotlivých odpovedí
je veľmi podarený príbeh:

„Volám sa Alena Jurská. Narodila som sa pred 50 rokmi
v Poprade, takže vzťah k Tatrám, horám, prírode a snehu
bol súčasťou môjho života od mala. Moji rodičia pochádzali
z podtatranských dedín a dobre si pamätám na návštevy
u starej mamy v Štrbe, kde sme ako deti zo starším bratom
stavali klasických snehuliakov a hĺbili bunkre v snehu. Ako
môj život šiel, učarovala mi tvorivá a voňavá práca s kvetmi.
Aranžovanie, kreativita, tvorba a fantázia je súčasťou môjho

života už 30 rokov… Hnilčík a hlavne Bindt ma uchvátil
a očaril od prvej návštevy. Ta krásna príroda, zver pasúca sa
len pár metrov od domu, lúky plné bylín a rastlín, čistý
a zdravý vzduch, liečivé ticho, žiaden ruch veľkomesta. Vô-
bec sa nečudujem že mi Bindt prirástol k srdcu.

Nápad na prvé sochy vznikol pri odpratávaní snehu,
v mojej hlave, bola to taká výzva využiť prírodný materiál
a moju kreativitu.,Výroba“ snehovej sochy trvá dlhšie ako
klasický snehuliak. Základ je kopa snehu, ktorá sa zvlhčuje
vodou. Pri vyšších sochách mi pomáha priateľ Janko.

Mínusové teploty spevnia a vytvrdnu štruktúru snehu.
Sekera, ručná pílka, mačeta, to sú nástroje, s ktorými
modelujem sochu, podľa náročnosti 3 až 5 dni a ako vravím

3. miesto – MŠ Hnilčík

2. miesto – Terezka Murgačová
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
HNILČÍKA
JÁN POLOM,
pôvodným menom Ján Pozsonyi – učiteľ, maliar
(19. 8. 1905 – 1987)

Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a pochádzal z chudob-
nej rodiny. Jeho otec Ján Pozsonyi starší musel odísť do
USA za prácou, kde predčasne zomrel. Pôvodné meno si
dal zmeniť v roku 1919. Ján Polom po skončení ľudovej
školy (1911 – 1919)
študoval na meštian-
ke v Spišskej Novej
Vsi do roku 1924,
kde v tom čase pôso-
bil ako učiteľ výtvar-
nej výchovy aj jeden
z najväčších sloven-
ských maliarov Jozef
Hanula. Veľký učiteľ
ihneď rozpoznal
nebývalý talent svoj-
ho žiaka a začal ho
vyučovať aj súkrom-
ne. Ich blízky priateľský vzťah pretrval do konca Hanu-
lovho života. Mladý Ján Polom túžil študovať na praž-
skom konzervatóriu, zlá finančná situácia jeho matky ho
prinútila zvoliť si inú cestu. Začal študovať na učiteľskom
ústave pri Spišskej kapitule, kde v roku 1926 maturoval.

S Hnilčíkom ho spája prvé trojročné učiteľské pôsobe-
nie v baníckej osade Bindt. Pôsobil tu v rokoch 1926 –
1929, pričom sa angažoval aj ako odborár a zástanca
baníkov, čo viedlo k prepusteniu zo zamestnania. Prírod-
né scenérie a premeny štyroch ročných období v hnilčíc-
kej prírode ho inšpirovali k pokračovaniu svojej záľuby
v maliarstve, najmä k maľovaniu akvarelov. Po čase sám
spomínal, že tunajší pobyt bol veľmi významný pre jeho
umelecké napredovanie a rád sa sem vracal. Po odchode
z Bindtu od roku 1929 pôsobil ako učiteľ v Devínskej
Novej Vsi, no zotrval tu iba do roku 1930. Potom nastúpil
na učiteľské miesto vo vtedajšej mestskej časti Spišskej
Novej Vsi – v Novoveskej Hute. Jeho umenie vtedy dozre-
lo (aj pod otcovským dohľadom Jozefa Hanulu).
V Novoveskej Hute vystavoval 18-krát v koncertnej sieni
tamojších kúpeľov. V roku 1939 odchišiel na Učiteľskú
akadémiu do Spišskej Novej Vsi, kde v roku 1941 zložil
odbornú skúšku a stal sa odborným učiteľom na štátnej
meštianke v Spišskej Novej Vsi. Vystavoval v roku 1944
v Spišskej Novej Vsi (spolu s inými spišskými umelcami)
na výstave Spišiaci Spišiakom, v roku 1946 v Poprade
a v Košiciach a v roku 1947 v Bratislave. V roku 1947 sa
stal členom Svojiny, spolku výtvarných umelcov východu
so sídlom v Košiciach. V roku 1948 vystavoval v Mouč-
kovej galérii československých umelcov v Prahe, od 15.
decembra v Starom Smokovci v hoteli Grand. Svojej
umeleckej činnosti sa venoval až do svojej smrti.

Marián Jančura

ja – je to môj zimný fitness.
Na zafarbenie a dotvorenie sochy využívam hlavne popol

z pece a farby v spreji.
Ako autora mi je samozrejme ľúto, že socha ma obmedze-

nú životnosť, ale všetky si fotím a tak sa každý rok teším na
zimu a sneh.

Nápadov na ďalšie sochy mám v hlave veľa. Týmto by som
chcela Hnilčikarov navnadiť na zimnú turistiku v prírode,
obci a jej častiach s prísľubom každoročne postavenej sochy.

Veľmi ma teší, keď sa ľudia a turisti pristavujú pri soche,
fotia si ju a ja sa môžem takto podeliť o moje, „umenie“
a obec Hnilčík predstaviť zdieľane v celom svete aj vďaka
sociálnym sieťam.

Tohto roku som sa prihlásila do vašej súťaže v Obecnom
spravodaji a je vlastne prvá na ktorej sa zúčastňujem. Záro-
veň sa chcem poďakovať za záujem a priestor na prezentá-
ciu. Ďakujem.“

Alena Jurská / František Murgáč
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BUDOVANIE OBCE
V časoch, keď sa Hnilčícke miestne časti zjednotili do

spoločnej obce, odohrali sa niektoré udalosti, ktorých dô-
sledky pretrvali až dodnes.

V roku 1959 na svahu kopca Mráznica hnilčícki nadšen-
ci – členovia Telovýchovnej jednoty Baník Hnilčík – začali
budovať základy lyžiarskeho areálu a postavili prvý vlek
s použitím banského vrátku zo zrušenej banskej zvážnej na
Šafárke.

Poslednej hnilčíckej bane na Novej štôlni sa dotkli organi-
začné zmeny. V roku 1959 bol zrušený závod Železorud-
ných baní Markušovce a banský úsek Grétľa - Nová štôlňa
bol organizačne pričlenený k závodu Rudňany. V roku 1959
vybudovali cestu spájajúcu Novú štôlňu s hlavnou cestou
Spišská Nová Ves – Rožňava vhodnú pre nákladné autá (do-
vtedy doprava na Novú štôlňu bola konskými povozmi, po
roku 1957 bol používaný pásový traktor). K technickým
novinkám v bani patrilo prvé použitie oblúkovej oceľovej
TH výstuže s betónovými pažinami na Novej štôlni v roku
1959.

Pokračovali práce na elektrifikácii jednotlivých kútov roz-
siahleho Hnilčíka. V roku 1960 prebehla elektrifikácia Bind-
tu (22. – 26. novembra tu bol postavený transformátor)
a bola vybudovaná 22 kW linka z Gezwängu do kameňolo-
mu Zlatník, kde ťažili diabázové kamenivo. V roku 1961 bol
elektrifikovaný kostol.

V roku 1960 od začiatku mája do 12. septembra bola as-
faltovaná cesta medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom –
rázcestím (Kirou). Rekonštrukcia „prašnej“ štátnej cesty cez
obec Hnilčík (od Kiry do Nálepkova) a jej asfaltovanie sa
uskutočnilo v rokoch 1961 – 1965. Počas rekonštrukčných
prác bol v roku 1962 pri Zimnej doline vybudovaný nový
most, (ďalšej rekonštrukcie sa dočkal až v roku 2021). Ďalšie
mosty vybudovali v roku 1963 pri Kadlubku a pri hornoh-
nilčíckej škole.

V roku 1961 sa ťažila stará halda na Gezwängu, bohatá na
medenú zložku, závodom Železorudných baní Rudňany.

Veľkou udalosťou v roku 1961 bolo nadobudnutie prvého
televízneho prístroja na Hnilčíku – kúpil ho Štefan Bakoš
z Brežku. Neskôr sa k nemu pridali Klement Schmidt na
Bindte, Michal Timko a ďalší.

Baňa na Novej štôlni poskytovala zamestnanie značnej
časti hnilčíckych občanov. Došlo k modernizácii technických
zariadení, keď v roku 1962 bol namontovaný drvič rudy
typu VM – 6, pričom doprava rudy spod neho bola riešená
pomocou dopravného pásu šírky 600 mm so stieračom. Zru-
šený bol predtým používaný pojazdný výklopník. V roku
1962 vybudovali tiež cestu Nová štôlňa – Teplička určenú na
odvoz rudy do Rudnian.

Pri Furmanci v roku 1962 Uránový prieskum Jáchymov
banským spôsobom preskúmal malé ložisko uránovej rudy.
Išlo o tri prieskumné štôlne razené z údolia Železného poto-
ka pri Furmanci do útrob kopca Suchý Vrch. V roku 1963
bol pri ústi štôlne Gezwäng vybudovaný ventilátor s vý-
konom 900 m3/ min., ktorý zabezpečoval ovetrávanie ban-
ských diel na Novej štôlni. V roku 1963 tiež prestala byť po-

užívaná štôlňa Alžbeta (ústiaca pri Slobodárni) a jej úvodná
časť bola zavalená z bezpečnostných dôvodov.

V roku 1963 bola dokončená výstavba kultúrneho domu.
Obec mala v tom čase päť obchodov, každá rodina mala rá-
dioprĳímač a spolu bolo používaných 48 televízorov.

V roku 1964 pokračovala rekonštrukcia štátnej cesty
preložkou pri Chotári, prestavbou mostu pri cintoríne a as-
faltovaním až po bindtiansku cestu.

Na Novej štôlni v roku 1964 začala demontáž úzkokoľajky
Markušovce – Šuferland. Na bani bola odstavená kompreso-
rovňa pri ústí štôlne František a pri ústí Novej štôlne inštalo-
vali nový kompresor typu Škoda v budove starej felezcimry.
Dokončili tiež novú sociálnu budovu so šatňami s ústredným
kúrením a sušiarňou šiat baníkov. V roku 1965 bola zlikvido-
vaná lanovka spájajúca areál Novej štôlne so Šafárkou, kde
boli zbúrané budovy pohonnej stanice a zásobníkov.

V roku 1964 si obec oplotila kultúrny dom. Pre zlepšenie
televízneho signálu sa dokončila výstavba retranslačnej vy-
krývacej veže vysielača Dubník umiestnenej v kopci nad Šu-
ferlandom.

Obec nadobudla v roku 1965 stáleho všeobecného lekára,
keď sa MUDr. Milan Haba nasťahoval do zdravotného
strediska. V tom istom roku pokračovala rekonštrukcia štát-
nej cesty budovaním mostov pri Karchniakovi, pri sv. Jáne
a pri Sekelovi, asfaltom bol pokrytý úsek od bindtianskej za-
stávky ku Zajacovi.

Ako vidíme, obec v tom čase budovala svoju infra-
štruktúru, ktorá napriek bežiacemu času z veľkej časti slúži
až do súčasnosti. Na poste predsedu Miestneho národného
výboru sa vystriedali Ľudovít Oravec (1958 –1963) a Stani-
slav Fabiny (1963 – 1967). V roku 1961 zomrel všeobecne
obľúbený farár František Hadri‑Drevenický, jeho následník-
mi boli Anton Tóth (1962 – 1963) a Ján Nagy (1963 – 1965).

Marián Jančura

Hnilčík - Grajnár. Polovica dediny
má už zimu a druhá polovica ešte jeseň.

Autor: Martin Rímsky
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PREZENTÁCIA HISTÓRIE
MLYNÁRSTVA OBCE HNILČÍK
NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI

Dňa 14. 12. 2021 sa uskutočnil pod záštitou Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky a neziskovej organizácie Vodné
mlyny Oblazy odborný seminár K dejinám mlynov, zamera-
ný na ich výskum a mapovanie. Kvôli pretrvávajúcej situácii

sa seminár nemohol uskutočniť pôvodne v sídle Pamiatkové-
ho úradu v Bratislave, ale prostredníctvom online prenosu.

Program seminára obsahoval jednotlivé prednášky
v štyroch blokoch, pričom po každom bloku nasledovala
diskusia. Svojou účasťou poctili seminár aj odborníci

z Čiech, uznávaný molinológ PhDr. Radim Urbánek a Ru-
dolf Šimek, autor databázy vodnimlyny.cz, v ktorej sa u na-
šich susedoch podarilo zmapovať a lokalizovať už viac ako
10 330 mlynov. Seminár bol doplnení o slávnostnú prezen-
táciu slovenskej verzie databázy vodnémlyny.sk, ktorá bude
spustená začiatkom roka 2022. Touto formou sa aj priazniv-
ci a nadšenci mlynov ako zaujímavého remeselného fe-
noménu budú podieľať na dokumentácii mlynov, ktoré
v minulosti fungovali na našom území. Cieľom tejto databá-

zy bude rozšíriť povedomie ľudí o význam týchto objektov
a ich lokalizáciu na mape Slovenska.

Výsek z prednášky o hnilčických mlynoch s mapou ich lo-
kalizácie.

Na seminári odznela aj prednáška v rámci regionálneho
bloku od tunajšieho nadšenca mlynov a mlynárstva Dávida
Pateru s názvom Mlynárstvo v historickom katastri obce
Hnilčík. Príspevok obsahoval stručnú charakteristiku vyme-
dzenia obce v historickom kontexte s doplnením o vznik,
fungovanie, zánik mlynárstva a jeho takmer 200 ročnej
tradícii. Jednotlivé príspevky budú v priebehu roka 2022
spracované do podoby zborníka, ktorý bude predstavovať
komplexné zhrnutie výsledkov tohto seminára.

Bc. Dávid Patera

1 – Mestský mlyn, 2 – Mlyn pod Rinnergangom, 3–
Mlyn na malej mláke, 4 – Mlyn pod Štengrajzom, 5 –
Grohovský a Zajacov mlyn, 6 – Mlyn pod Vrchom, 7
– Mlyn pod Mráznicou, 8 – Mlyny na mláke (2), 9 –

Mlyny na Sekeli (2)

BUFET GRAJNÁR
Perinbaba sa činila, takže

ohľadom GRAJNÁRA trochu
informácií:

- ratrakom je už upravená stopa,
- horné parkovisko je odpluhované,
podmienky:
- na voľných plochách do pol metra snehu,
- pod stromami cca 15 – 20 cm,
- odpadkové koše sú pripravené,
- od víkendu 18. 12. 2022 by mal fungovať aj bufet

František Murgáč
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Pohostinstvo MRÁZIK
vám ponúka obedové menu
a ubytovanie.
Tešíme sa na vašu návštevu!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Životné jubileá
Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova, aj keď mráčik zastrie
ho, zažiari ti odznova. Nech ti život splní, všetky tvoje nádeje, nech sa
šťastie na teba denne usmeje, nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam, to
všetko ti prajeme k dnešným narodeninám.

Opustili nás
Chceme sa ospravedlniť príbuzným zosnulých z posledného
spravodaja, ktorí boli uvedení aj v časti „jubileá“. Nešlo
o žiadny úmysel, ale o nedorozumenie. Ospravedlňujeme sa.

Pripravil František Murgáč

Regina Bartová
90 rokov

Božena Matúšová
70 rokov

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

www.podkrizom.sk | 0907 63 68 61

Ponúkame svadby,rodinné oslavy,
smútočne hostiny a rôzne iné podujatia,
ubytovanie v apartmáne pre 5 osôb.

Denné menu 4,70 €, dôchodcovia Hnilčíka 4,40 €

27. 12.

2022

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE
HNILČÍK K DECEMBRU 2022
Počet obyvateľov celkom k 12. 12. 2022: 559

občanov (nad 15 rokov): 485
ženy: 234
muži: 248

detí (do 15 rokov): 77
dievčatá: 32
chlapci: 45

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1. 1. do 12. 12. 2022:
Prihlásených: 21
Odhlásených: 7
Zomrelých: 6
Priemerný vek občanov: 43,3 roka


