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JANUÁR
01. 01. 2020 Príchod nového roka
Rok sa s rokom stretol a obyvatelia príchod tohto nového roka 2020 prišli privítať pred obecný úrad. Do nálady
im hrali Gajdošovci. Oslava bola bez ohňostroja, pretože peniaze, ktoré boli na jeho realizáciu potrebné, poputovali
do Prešova pre ľudí, ktorí 06. 12. 2019 prišli pri výbuchu plynu v dvanásťposchodovom bytovom dome o svoje
bývanie.

04. 01. 2020 Šachový turnaj
V sobotu 4. januára sa uskutočnil 24. ročník turnaja dvojíc v bleskovom šachu. Hralo sa tempom 2 x 5 minút.
Zahralo si 46 dvojíc. Víťazom sa stali Norbert Zambor a Matej Kušiak. Na druhej priečke sa umiestila dvojica
Csala Ján – Balázs Ladislav a na 3. mieste Kravec Patrik – Kovaľ Jakub.
V Kategóriách ELO ceny získali: do 2000 ELO Endrézs – Nadraži, do 1800 ELO Krasnay – Bidulský, do 1600
ELO Kotlár - Knapík.
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FEBRUÁR
08. 02. 2020 Krtko – Ples
Deti netrpezlivo očakávali deň, kedy sa mal konať už 4. ročník Plesu Krtkov. Tak ako každoročne, aj tohto roku
usporiadatelia pozvali hosťa, ktorý je dobre známy deťom. Tentokrát to bola teta USMIEVANKA ANKA
z Košíc. Pre všetkých malých aj veľkých bolo pripravené bohaté občerstvenie, super hudba, o ktorú sa staral D&S
MIŠO BUCHER. Ples nemohol byť bez tomboly, v ktorej bolo cien neúrekom.

15. 02. 2020 Fašiangy
Fašiangy je obdobie do Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Slovo fašiang pochádza
z nem. „Vast – Schane“, čo znamená posledný nápoj (výčap). Fašiangy boli a sú veselým obdobím medzi vážnym
časom Vianoc a predveľkonočným obdobím. Boli plné zábav, svadieb a zvykov. V tomto čase bolo zvykom riadne
sa najesť a napiť pred pôstnym obdobím. Oslavovali sa hravosťou. Tieto zvyky dnes udržiavajú folklórne skupiny.
Aj FS Jadlovec pripravila FAŠENGI so sušedami pod názvom „Z chlapca vojak“. V programe vystúpili Jadlovec,
Jadlovček, Margarétka, Krompašan, Krompašanček. Podujatie podporili Fond umenia, Obec Margecany,
Občianske združenie Margecianske Fajnoty. Pútavým spôsobom – scénkami zvykov, tanečnými číslami, piesňami,
sprievodným slovom – to všetko s vojenskou tematikou, priblížili obecenstvu prerod chlapca na vojaka.

22. 02. 2020 Ples obce
Ples obce Margecany sa konal v magickom termíne 22. 02. 2020 už po 25. krát, v roku kedy sa v obci bude sláviť
niekoľko významných udalostí – 785 rokov prevej písomnej zmienky v obci, 85. výročie založenia Telovýchovnej
jednoty Margecany, 50. výročie základnej školy v novej budove, 10. ročník Gastronomického festivalu
Margecianske FAJNOTY. Tieto výročia bolí zapísané na medovníkovom srdci, ktoré dostala každá dáma pri
uvítaní starostom obce s manželkou na plese. Všetkých 298 hostí vítali slávnostne odeté sály v modrej (CLASSIC
BLUE). Táto farba by mala počas celého roka vnášať do nášho života pokoj a dôveru. Ples moderoval Janko
Tribula, do tanca hrala skupina MONTANA BAND, ĽH HVIZDOŠOVOCI a DJ STANO. Hudobným hosťom
bola slovenská speváčka Beáta Dubasová. Pre všetkých prítomných bola pripravená aj hodnotná tombola. Hostia
sa dobre bavili do skorých ranných hodín.

29. 02. 2020 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR)
Predseda NR SR rozhodnutím č. 35/2019 Z. z. vyhlásil voľby do NR SR a určil deň ich konania na sobotu 29.
02. od 7.00 hod. do 22.00 hod. Rok 2020 je rokom stého výročia prvých volieb v poradí a prijatia prvej ústavy
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ČSR, 30 rokov od prvých slobodných volieb, v poradí ôsmych volieb od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
V tohtoročných voľbách kandidovalo 24 politických subjektov a ich kandidáti sa uchádzali o 150 miest pre
poslancov do NR SR..

Celoslovenské výsledky

Poradie

Strana

Počet hlasov

%

Počet
kresiel v
parlamente

1.

OĽANO

721 166

25.03%

53

2.

SMER-SD

527 172

18.29%

38

3.

SME RODINA

237 531

8.24%

17

4.

ĽSNS

229 660

7.97%

17

5.

PS/SPOLU

200 780

6.97%

-

6.

SaS

179 246

6.22%

13

7.

ZA ĽUDÍ

166 325

5.77%

12

8.

KDH

134 099

4.65%

-

9.

MKO-MKS

112 662

3.91%

-

10.

SNS

91 171

3.16%

-

11.

DOBRÁ

88 220

3.06%

-

VOĽBA
12.

VLASŤ

84 507

2.93%

-

13.

MOST - HÍD

59 174

2.05%

-

14.

Socialisti

15 925

0.55%

-
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Poradie

Strana

Počet hlasov

%

Počet
kresiel v
parlamente

15.

MTD!

9 260

0.32%

-

16.

SĽS

8 191

0.28%

-

17.

DS

4 194

0.15%

-

18.

Solidarita

3 296

0.11%

-

19.

STAN

2018

0.07%

-

20.

SHO

1966

0.07%

-

21.

HLAS ĽUDU

1887

0.07%

-

22.

PSN

1261

0.04%

-

23.

99 %

991

0.03%

-

24.

SL

809

0.03%

-

25.

Hlas pravice
0
0.00%
7% - Hranica zvoliteľnosti pre koalíciu - PS/SPOLU
5% - Hranica zvoliteľnosti pre jednotlivé strany
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-

Výsledky volieb do NR SR v našej obci za jednotlivé volebné okrsky
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Marec
Začiatok pandémie koronavírusu
Prvá vlna pandémie
V závere roka 2019 sa v Číne v meste WU – CHAN rozšíril nový typ koronavírusu infekčno – respiračného
ochorenia COVID – 19. V meste ochorelo asi 72 361 a zomrelo 3 265 ľudí. Tento vírus sa ukázal ako veľmi
nebezpečný a agresívny. Postupne sa začal šíriť do celého sveta. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa
30. januára 2020 vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze. Európa zažíva najťažšie obdobie od konca II.
Svetovej vojny. Boj s pandémiu nového vírusu je ťažký. Do Veľkej noci najviac zasiahol sever Talianska (159 516
nakazených, mŕtvych 20 465) Španielsko (nakazených 168 510, mŕtvych 17 614), Nemecko ( nakazených 128 002,
mŕtvych 3 830), USA (nakazených 564 398, mŕtvych 22 858). Na Slovensku bol prvý prípad potvrdený 6. marca
2020 u 52 ročného muža. Ako nultý pacient bol jeho syn pozitívne testovaný 7. marca, ktorý sa vrátil z Talianska,
teda prvý nosič tohto ochorenia na Slovensku. Prvou obeťou na Slovensku bol 60 ročný muž, ktorý zomrel 30.
marca. Prísne opatrenia a pravidlá, ktoré boli prijaté na začiatku pandémie umožnili udržať počty infikovaných
pod kontrolou od jari do konca leta. Po ich uvoľnení, hlavne po dovolenkovom období počet infikovaných začal
stúpať.
Počty nakazených a mŕtvych k:
01. 04. 2020

426

1 mŕtvy

01. 05. 2020

1 407

24

01. 06. 2020

1 522

28

01. 07. 2020

1 700

28

01. 08. 2020

2 344

29

Počet pozitívne testovaných prekročil prvýkrát 100 ľudí 18. augusta.
Pandémia priniesla množstvo problémov, keďže žiaden štát na svete na to nebol pripravený. Rýchly nástup tohto
ochorenia spôsobil nedostatok ochranných pomôcok (rúška, rukavice, ochranné obleky, testovacie súpravy,
dezinfekčné prostriedky). Neobišlo to ani Slovensko. Mnohé dielne a prevádzky sa preorientovali a šijú rúška.
Zapojili sa aj väzni vo väzniciach. Vietnamská komunita v Prešove daroval štátu 1 000 kusov rúšok a desiatky
ochranných rukavíc. Nadácia KIA MOTORS zase 11 000 bavlnených rúšok. Technické univerzity sa zapájajú do
výroby ochranných štítov pomocou 3D tlačiarní. Pre nedostatok pľúcnych ventilátorov CHIRANA Stará Turá
začína s ich výrobou, aby pomohla nemocniciam. Nemocnice začínajú otvárať samostatné pandemické pavilóny.
Mestá poskytujú internáty pre menej vážne stavy pacientov na COVID – 19. Mestá a samosprávy spustili
špeciálne stránky, na ktorých poskytovali informácie ohľadom koronakrízy. Univerzity pripravili pre tých, ktorí
sa cítia osamelí projekt Uši k duši. Liga pre duševné zdravie projekt – odborné a praktické rady na zvládnutie
krízy. Nadácia Červený nos videohry pre dlhodobo choré deti. RTVS začína počas zatvorenia škôl vysielať Školský
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klub, zaraďuje sfilmované diela z literatúry na povinné čítanie. Počas Veľkej noci so zákazom vychádzania mestá
upravujú cestovné poriadky pre verejnú dopravu. Napr. V Košickom kraji nepremáva prímestská doprava
a mestská hromadná doprava premáva len 7,5 hodín denne a to ráno a podvečer.
Vláda musela 8. apríla 2020 uzavrieť rómske osady v Richnave, Žehre, Bystranoch a Krompachoch. Tu sa vrátilo
zo zahraničia niekoľko obyvateľov a boli pozitívne testovaní. Keďže boli nedisciplinovaní a nedodržiavali
karanténu, navštevujú sa navzájom, prijímajú sa sprísnené opatrenia. Osady stráži vojsko a navštívil ich aj
minister obrany SR.. Pri osadách sa zriaďujú poľné obväziská, kde vojenskí lekári testujú obyvateľov a zároveň
im tam poskytujú odbornú pomoc. Obyvatelia osád sú pravidelne zásobovaní potravinami a ostatnými
nevyhnutnými potrebami.
Pandémia COVID -19 spôsobila mnohým podnikateľom a živnostníkom množstvo problémov z dôvodu zatvorenia
ich prevádzok. Štát postupne prijíma opatrenia, ktoré im majú pomôcť. Napr. malé a veľké podniky môžu požiadať
o odklad splátky úveru o 9 mesiacov, nepenalizujú sa oneskorené platby za energie. Odkladá sa dátum podania
daňových priznaní a platba dane. Niektoré mestá odpustili podnikateľom nájom za prenajaté priestory či letné
terasy.
Štát pripravuje plán finančnej pomoci podnikateľom a živnostníkom tzv. prvá pomoc – pomoc v závislosti od
poklesu tržieb - príspevok na náhradu mzdy zamestnanca firmy, ktoré museli zatvoriť prevádzky, príspevok pre
zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR (ošetrene člena rodiny), odklad preddavkov na daň z príjmu, platieb
a odvodov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt „Pomáhame ľuďom na udržanie
zamestnanosti počas pandémie (pre zamestnancov a SZČO).

Opatrenia prijaté ÚKŠ v prvej vlne epidémie
Vo februári zaviedlo Slovensko na hraniciach kontroly a zriadilo Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), ktorý monitoruje
situáciu najmä v Európe a prijíma rázne opatrenia.
06. 03. 2020 – zastavenie príletov a odletov do Talianska
09. 03. 2020 – zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, školských výletov a exkurzií,
návšteva väzníc a detských domovov. Začali tiež prebiehať kontroly na niektorých hraniciach.
10. 03. 2020 - krízový štáb zakázal organizovať všetky športové, kultúrne a verejné podujatia. Zaviedol povinnú
14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátili z najviac postihnutých krajín. V karanténe museli ostať
so všetkými v spoločnej domácnosti. Začína platiť mimoriadna situácia.
12. 03. 2020 – ÚKŠ prijíma prísne opatrenia – zatvára školy, letiská, zastavuje sa medzinárodná preprava,
medzinárodné lety, zavádza sa 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia, spúšťajú sa
hraničné kontroly.
15. 03. 2020 – na Slovensku je vyhlásený núdzový stav, ktorý potrvá do 14. júna 2020.
16. 03. 2020 – sú zatvorené všetky materské , základné, stredné školy a univerzity, športové centrá, bary, disco,
kultúrne zariadenia. Zatvárajú sa maloobchodné prevádzky a predaj služieb. Veľké obchodné centrá môžu mať
v upravených otváracích hodinách otvorené iba lekárne, drogérie a potraviny. Okrem nich sú ešte otvorené predajne
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tlače, krmív pre zvieratá, pohonných hmôt, pošty, banky, pohrebníctva, autoservisy. Úrady majú obmedzené
otváracie hodiny.
23. 03. 2020 – nová vláda zradila Permanentný krízový štáb, ktorí prijíma nové opatrenia – hodiny pre seniorov
v obchodoch od 9.00 – 12.00 hod., v nedeľu sú zatvorené všetky obchody.
25. 03. 2020 Úrad verejného zdravotníctva rozhodol o nosení rúšok mimo domu a rozostupoch medzi ľuďmi
minimálne 2 metre v čakaní v rade.
30. 03. 2020 – sa začala merať telesná teplota obyvateľov pri vstupe do nemocníc, fabrík, obchodov.
21. 04. 2020 – vláda predstavuje 4 – fázový program uvoľňovania opatrení.

22. 04. 2020 – úprava vyhradených nákupných hodín pre seniorov od 9.00 – 11. 00 hod
Zároveň sa začína 1. fáza uvoľnenia opatrení
23. 04. 2020 - Ministerstvo školstva oznámilo maturantom, že maturitná skúška v školskom roku 2019/2020 sa
ruší. Maturitné vysvedčenie bude výsledkom priemeru predošlých známok z maturitných predmetov.
06. 05. 2020 - dochádza k druhej a tretej fáze uvoľňovania opatrní.
20. 05. 2020 - dochádza k štvrtej fáze uvoľňovania opatrení.
01. 06. 2020 - otvárajú sa materské školy a 1. stupeň základných škôl s dobrovoľnou dochádzkou.
03. 06. 2020 - dochádza k piatej fáze uvoľňovania opatrení.
14. 06. 2020 – koniec núdzového stavu
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22. 06. 2020 - posledný týždeň školského roka boli otvorené 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Dochádzka
bola dobrovoľná.

Prvá vlna pandémie v našej obci
Obecný úrad v Margecanoch obmedzil stránkové hodiny na pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 – 12.00 hod.
Úrad vyzýva ľudí, aby platili poplatky prostredníctvom bankového účtu a nutnú osobnú návštevu si dohodli
telefonicky. Úrad bol pre verejnosť uzavretý a pre verejnosť fungoval prostredníctvom zvončeka na hlavnom
vchode, kde návštevník oznámil účel svojej návštevy pracovníkovi a ten následne skontaktoval príslušného
pracovníka. Obec vyzvala občanov o pomoc pri šití ochranných rúšok. Prihlásilo sa 17 žien. Ušité rúška boli
poskytnuté bezplatne najprv seniorom od 65 rokov, neskôr občanom so zdravotným znevýhodnením a pred Veľkou
nocou dostala bezplatne 1 kus rúška spolu s obecnými novinami Hlásnik každá rodina v obci. Pracovníčky úradu
poskytovali na požiadanie službu nákup potravín a liekov pre seniorov. Reštaurácia Lesnica zabezpečovala
rozvoz obedov podľa požiadaviek.
Veľká noc v tomto roku bola bez veselého smiechu, výskania dievčat a hlasného džavotu detí. Na hranici
Košického a Prešovského kraja kontrolovali pohyb vozidiel . Mnohých vrátili späť, keďže platil zákaz
vychádzania a prechod z okresu do okresu.
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Máj
08. 05. 2020 Deň víťazstva nad fašizmom a 15. 05. 2020 Deň rodiny

Pandémia koronavírusu si vyžiadala prísne epidemiologické
opatrenia. Tieto obmedzili aj konanie kultúrno – spoločenských
podujatí v našej obci. Preto pri príležitosti Dňa rodiny a osláv
víťazstva nad fašizmom sa oslavy nekonali. No nezabudli sme na
nich. Pri ich príležitosti pracovníčka obecného úradu p. Žoldáková
pripravila krátku zdravicu odvysielanú prostredníctvom obecného
rozhlasu.

Pamätník padlých
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Jún
20. 06. 2020 Odstávka mosta cez Ružín
Správ ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) vykonala statickú záťažovú skúšku margecianskeho mosta cez
Ružínsku priehradu. Obmedzila sa premávka od 8.00 hod do 14.00 hod v 20 minútových intervaloch (20 minút
úplná uzávera a 20 minút sprejazdnenie v jednom jazdnom pruhu). Záchranné zložky mohli prechádzať bez
obmedzenia. V auguste boli zverejnené výsledky skúšky, ktoré neboli priaznivé. Most bol zaradený do 6. kategórie
zo 7. KSK preto začal vyberať zhotoviteľa projektovej dokumentácie na rekonštrukčné práce. K téme sa pre
televíziu TA3 vyjadril aj starosta Igor Petrik, ktorý vyjadril obavy občanov k úplnej odstávke mosta. Znamenalo
by to veľké obmedzenia prístupu k spojom do práce, či nemocnice do Spišskej Novej Vsi a Košíc, Gelnice nielen pre
obyvateľov Margecian ale celej Hnileckej doliny.
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Jún až august 2020 Sväté omše v Kultúrnom dome
V roku 2019 vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom rokovaní schválila pre našu obec finančnú pomoc
vo výške 45 000 Eur na rekonštrukciu vykurovania v miestnom kostole. Rekonštrukčné práce sa začali koncom
júna, preto sa sväté omše od 22. júna do 28. augusta konali v kinosále kultúrneho domu za prísnych hygienických
opatrení, ktoré si vyžadovala epidemiologická situácia Covid – 19.
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August
20. 08. 2020 Predseda parlamentu Boris Kollár v Margecanoch
Predseda NR SR B. Kollár v rámci cesty po Východoslovenskom kraji navštívil našu obec a vodnú nádrž Ružín,
ktorej prehliadku absolvoval na policajnom člne, ktorá nezanechala dobrý dojem. Zaujímal sa o znečistenie
priehrady, ktoré pochádza hlavne z rómskych osád nachádzajúcich sa na brehoch riek Hornád a Hnilec. Obce
bojujú už tri desaťročia s týmto znečistením. Najmä naša obec. Pretože z prítokov Hnilca a Hornádu prichádza
do Ružína množstvo odpadu, ktorý zachytávajú normné steny. Odpadky z nich zbierajú členovia Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Brehy pomáhajú čistiť aj dobrovoľníci či členovia Rybárskeho zväzu. Tejto
problematike bola venovaná aj tlačová beseda konaná v prístavbe Kultúrneho domu v Margecanoch. Na nej
predstavitelia obce požiadali predsedu NR SR o finančnú pomoc 500 000 Eur na projekt k odstráneniu tohto zlého
stavu. Podľa predsedu parlamentu by opakované znečisťovanie malo byť prísne pokutované. Veď doteraz sa
odstraňuje len dôsledok a nie zdroj znečistenia. Príčinou čoho je aj zvýšený výskyt siníc na vodnej hladine, ktoré
silno zapáchajú. Zápach síce nie je život ohrozujúci ale obmedzujúci život hlavne občanom na Hornádskej
a Požiarnickej ulice v Margecanoch.
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Boril Kollár na sľúbenej osobnej návšteve u pani Mackovej, ktorej na Fajnotách v roku 2019 prisľúbil, že pri
najbližšej návšteve Margecian ju príde osobne navštíviť.
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28. 08. 2020 Oslavy SNP
Slovenské národné povstanie sa začalo 29. augusta 1944 ako obrana pred okupačnými jednotkami nemeckej
armády. Centrom bola Banská Bystrica. SNP patrí medzi najsvetlejšie stránky novodobej histórie nášho národa.
Slovenský národ sa dištancoval od rasizmu a fašizmu a hlásil sa k myšlienkam demokracie a slobody. Odkaz SNP
je stále živý, treba ho zachovať pre nasledujúce generácie. S úctou si preto spomíname na našich predkov – hrdinov,
ktorí položili životy za našu slobodu. Občania Margecian si túto významnú udalosť s predstaviteľmi obce uctili
pri pamätníku padlých položením kytice. Potom nasledoval lampiónový sprievod ulicami obce. Nechýbala ani
povstalecká vatra, ktorú zapálil starosta obce Ing. Igor Petrik.
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August 2020 Nepríjemný zápach z Ružína
V auguste sa z Ružínskej priehrady šíril neznesiteľný zápach. Ten bolo cítiť nielen na uliciach v okolí priehrady
ale v niektoré dni až pri základnej škole. Zápach znepríjemňoval život obyvateľom obce hlavne na Hornádskej
a Požiarnickej ulici. Nedalo sa riadne vetrať ani pohybovať sa vonku. Dôvodom zápachu bolo premnoženie siníc
na hladine priehrady. Ich premnoženiu pomáha zvýšený prísun živín, fosforu, dusíka z polí, z priesakov
kanalizácie a komunálneho odpadu, ktorý sa do priehrady dostáva z osád. Voda zozelenela a na jej hladine plávali
chuchvalce zelenej hmoty, časť zahynie a zvyšná obrovská masa začala hniť. Tento jav sa objavuje asi 6 rokov, no
z roka na rok je to horšie. Postihnutí sú aj rybári, ktorí majú kvôli zápachu ale aj zelenej mase problém loviť ryby.
Neskôr sa sinice roztiahli až k priehradnému múru. Pre riešenie tejto situácie zvolal starosta obce na 25. septembra
pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili Ing. Marián Miščík – riaditeľ Správy povodia Bodvy a Hornádu, Ing.
Jana Murková – vedúca oddelenia životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej
Novej Vsi, JUDr. Henrieta Halaszová - vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
v Košiciach, Ing. Milan Turzák - vedúci odboru starostlivosti Okresného úradu v Gelnici, Rudolf Halmi - rybársky
hospodár a vedúci rybárskej stráže. Na pracovnom stretnutí navrhli tieto opatrenia:
1. Na základe požiadania obce Margecany odstrániť norné steny, čím sa zvýši rozptyl siníc.
2. V čase objavenia sa vyššieho výskytu siníc realizovať odobratie vzoriek z povrchu hladiny a vykonať ich
rozbor.
3. Zvýšiť intenzitu odstraňovania naplaveného odpadu zachyteného nornými stenami.
4. Na základe požiadania obce Margecany zabezpečiť vírenie vody v miestach s vysokou koncentráciou siníc
napr. motorovým člnom.
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5. Požiadať Výskumný ústav vodného hospodárstva zistiť príčiny nadmerného výskytu siníc a navrhnúť
možnosti, ako mu predchádzať, prípadne ako ho odstrániť.
O tejto situácii si občania mohli pozrieť aj reportáže v televízii na TA3 a TV JOJ.
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29. 08. 2020 Oslavy 85. výročia futbalu v Margecanoch
Prvé zmienky o futbale v Margecanoch sa datujú v roku 1935, kedy do obce doniesol futbalovú loptu Ján Danko.
Odvtedy túto kolektívnu hru začala mládež hrávať. V rokoch 1937 – 1939 bol o futbal veľký záujem preto
oficiálne vznikol Športový futbalový klub, ktorý v roku 1943 zaregistrovali v Prešovskej župe ako FK HG
Margecany. Počas vojny zanikol a v roku 1946 ho znovu zaregistrovali pod názvom Slovan. Vybudovali futbalové
ihrisko v Oltáriku, ktoré povodeň zničila, neskôr vybudovali nové ihrisko za Hnilcom. Tieto často zaplavovala
voda , preto družstvá hrávali v Gelnici. V roku 1954 bola založená Dedinská športová organizácia Lokomotíva
Margecany a mužstvá vstúpili do organizovaných súťaží. Prvým predsedom sa stal Pavol Zahornacký. V tomto
období sa začal budovať aj súčasný štadión. Futbal v Margecanoch bol a aj je športom číslo jedna. Má oddiel,
žiakov, dorastencov a dospelých. Počas svojej existencie dosahoval striedavé úspechy. Pri jeho činnosti sa
vystriedalo množstvo trénerov, hráčov i funkcionárov. Niektorých z nich pri príležitosti osláv 85. výročia ocenili.
Ocenenie, pamätná plaketa Spišského futbalového zväzu si z rúk p. Švarca - predsedu Spišského futbalového
zväzu, Ing. F. Mackovjaka ml. a starostu obce prevzali p. Štefan Tomečko, Ing. Imrich Keruľ, Jaroslav Očvár st.,
PhDr. Stanislav Sokolský st., Jaroslav Sokolský, Jozef Terpák, Ing. Imrich Mitrík. Obec Margecany pri
príležitosti 785. výročia obce ocenila Ing. Stanislava Sokolského ml., Ing. Františeka Mackovjaka, Bc. Jaroslava
Očvára.
Súčasťou osláv bol aj turnaj o Putovný pohár starostu obce, ktorého sa na štadióne zúčastnili štyri mužstvá.
Víťazmi sa stali OUTSIDERI, druhí LORDI, tretie miesto JARNÁ (najstarší hráči) a poslední SOKOLÍCI –
SOKOLY. Pred obecným úradom zase súťažilo 5 družstiev vo varení gulášu, zvíťazilo družstvo ZO SZZP, 2.
JDS a tretí Zacharíkovci. Šikovnosť pri pílení dreva predviedli tri dvojice, zvíťazili členky JD Bucková –
Halcinová.
Keďže súčasná situácia nedovolí organizovať 10. ročník Fajnot, členovia FS Jadlovec priaznivcom gruľovníkov
napiekli tieto typické margecianske dobroty v tento deň. Do nálady hral DJ STANO. Deti sa mohli vyšantiť na
meganafukovacej dráhe, vidieť a povoziť sa na dymiacom drakovi a navštíviť kováčsku dielňu Mgr. Michala
Keruľa PhD. a pozrieť si ukážku football freestyle skupiny HANDS UP CREW. V popoludňajších hodinách
potešili divákov svojim vystúpením víťazi tohtoročného ročníka Zlatého pokladu hudobná skupina 2 VOISIS
a neskoro popoludní finalistka súťaže Zem spieva Veronika Rabada so svojou kapelou. Celou akciou sprevádzal
už tradične moderátor Janko Tribula. Po dlhom období rôznych obmedzení to bola príležitosť stretnúť sa
s mnohými známymi, oddýchnuť si príjemnom prostredí a dobrej nálade.
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September
19. 09. 2020 ONLINE hodinovka
Európsky týždeň mobility (ETM 16. – 22. 09. 2020) koordinuje na národnej úrovni Slovenská agentúra životného
prostredia. Témou tohto ročníka je ČISTEJŠIA DOPRAVA PRE VŠETKO a záštitu nad ním prevzal minister
životného prostredia Ján Budaj.
Cieľom je, aby si občania vyskúšali alternatívy trvalo
udržateľnej dopravy (ako sú verejná hromadná doprava,
cyklistika či pešia chôdza), čím je možné znížiť emisie uhlíka
a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť miesto kde žijeme
príjemnejšie pre život a prácu. Tohto roku sa do národnej
kampane zaregistrovalo 49 samospráv a 22 organizácií,
inštitúcií a škôl. Aj keď sa aktivity v rámci kampane museli
podriadiť preventívnym opatreniam počas pandémie COVID –
19, v našej obci sa ETM zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ a to rôznymi
pohybovými činnosťami na Školskej ulici a ihrisku.
V sobotu 19. septembra sa v časti obce Počkaj stretli občania
na Margecianskej online hodinovke, ktorí 4 kilometrovú cestu
do Rolovej Huty absolvovali peši, na kolobežkách, bicykloch.
Keďže počasie bolo krásne, prišlo 80 účastníkov od 3 – 80
rokov, ktorí spolu prešli 581 km.
Sprievodné podujatie „Súťaž o najsilnejšieho chlopa Roľovej“
sa pre sprísnené opatrenia v dôsledku pandémie COVID – 19
neuskutočnilo.
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OKTÓBER
Fajnoty
Každoročne sa okolo 15. októbra koná v Margecanoch najväčší gurmánsky festival na Východnom Slovensku –
Margecianske Fajnoty. V tomto roku to mal byť jubilejný 10. ročník no pandémia koronavírusu to nedovolila.
Organizátori si tento festival pripomenuli aspoň prostredníctvom fotografií z uplynulých ročníkov. Fotogaléria
bola inštalovaná v Parku Fajnot pri železničnej stanici.
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Október – mesiac úcty k starším
Zložitá epidemilogická situácia pandémie koronavírusu zasiahla aj spoločenský život na Slovensku. Mnoho
podujatí bolo zrušených. Aj v našej obci boli z tohto dôvodu zrušené oslavy „Október – mesiac úcty k starším“.
Preto aspoň prostredníctvom miestneho rozhlasu sa pracovníčka obecného úradu takto prihovorila seniorom:
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November
29. 11. 2020 Adventný veniec
Adventný veniec je symbolom adventu, ktorý sa začína prvou adventnou nedeľou – začiatok nového liturgického
roka kresťanov. Kruhový tvar venca je vytvorený zo stále zelených vetvičiek a pokladá sa za symbol večného
života. Štyri sviece symbolizujú 4 adventné nedele. Každú nedeľu sa zapáli vždy jedna. Symbolicky sa tak
odpočítava čas do Vianoc. Takýto veniec bol pripravený aj pred obecným úradom. Na prvú adventnú nedeľu ho po
svätej omši a za prítomnosti veriacich posvätil pán farár.
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December
05. 12. 2020 Mikuláš
„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti, čižmu plnú radosti.“

Mikuláš tohto rok musel svoj príchod a rozdávanie darčekov prispôsobiť prísnym epidemiologickým opatreniam
koronakrízy. No vynašiel sa a za výdatnej pomoci miestnych hasičov rozvážal darčeky deťom na hasičskom aute
po celej dedine. Deti ho nedočkavo čakali pred svojimi domami. Obdaril asi 200 detí. Tá radosť a rozžiarené detské
očká stali zato.
Mikuláša zorganizovala obec Margecany s DHZ v Margecanoch.
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Druhá vlna pandémie
Druhá vlna pandémie začala nastupovať na Slovensku okolo 20. augusta 2020, kedy infikovaných v niektorých
dňoch pribúda vyše 100.
Prírastky pozitívnych, kedy boli denne prvý krát prekročené počty (500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000):
25. 09. 2020

552 pozitívnych

07. 10. 2020

1 037

15. 10. 2020

2 075

24. 10. 2020

3 042

24. 12. 2020

4 046

30. 12. 2020

6 135

Počty nakazených a mŕtvych k:
09. 2020

4 042

33 mŕtvych

10. 2020

11 617

54

11. 2020

61 829

219

12. 2020

109 226

898

Stav k 31. 12. 2020 184 508 nakazených a 2 250 obetí.

Situácia sa koncom novembra rapídne zhoršila hlavne v nemocniciach, kde rýchlo pribúda pacientov, zdravotnícky
personál je vyčerpaný, viaceré nemocnice varujú pred kolapsom. Situácia sa nezlepšuje ku koncu roka aj napriek
prísnym opatreniam. Prichádza nová mutácia koronavírusu, ktorá má o 70% vyššiu schopnosť šírenia.
Táto celosvetová pandémia zasiahla všetky štáty sveta bez výnimky. Každý musel prijímať tvrdé opatrenia
v záujme záchrany ľudských životov. Vedci celého sveta pracovali na vývoji vakcín. Na jeseň sa začali črtať prvé
povzbudivé výsledky a keď v decembri bola schválená prvá vakcína, tak všetci, ako často hovorili politici
i odborníci, videli svetielko na konci tunela. Napriek tomuto úspechu vedcov bol boj s pandémiou naďalej ťažký.

Opatrenia prijaté ÚKŠ v druhej vlne epidémie
11. 08. 2020 – potvrdená druhá vlna epidémie a komisiou schválený „Pandemický plán“
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14. 08. 2020 – zverejnený Pandemický plán, ktorý popisuje postup jednotlivých zložiek štátu počas pandémie.
Súčasťou neho je tzv. semafor, ktorý pomocou 3 farieb (zelená, oranžová a červená) zjednodušuje sledovanie
epidemiologickej situácie.
03. 09. 2020 – zavádzajú sa v červených okresoch Bratislava a Michalovce opatrenia nad celoštátny rámec.
01. 10. 2020 – vyhlásenie núdzového stavu na 45 dní. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia pri cestovaní,
nosení rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky, zákaz športových a hromadných podujatí, v obchodoch sa
môže pohybovať 1 osoba na 10 metrov štvorcových.
12. 10. 2020 - sa prerušuje školské vyučovanie na všetkých stredných školách, vysokých školách, vyučovanie
prebieha dištančnou formou. Zrušili sa hromadné podujatia a zatvorili fitnescentrá.
15. 10. 2020 – vyhradzujú sa hodiny pre seniorov v obchodoch medzi 9.00 – 11.00 hod. Zatvorili sa reštaurácie
a kaviarne, možný je len predaj z okienka alebo rozvoz jedál a konzumácia jedla len na letných terasách.
23. 10. 2020 – začalo sa pilotné testovanie obyvateľov Oravy a okresu Bardejov (kvôli vysokej pozitivite)
antigénovými testami. Otestovaných bolo 61 905 ľudí, pozitívnych bolo 2 225.
24. 10. 2020 – začína platiť zákaz vychádzania s výnimkou cesty do práce, na testovanie, zabezpečenie
nevyhnutných potrieb, pobytu v prírode v okrese bydliska. Tento stav má platiť do 1. novembra. Zároveň prebieha
2. deň testovania v kritických oblastiach zabezpečené Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Výsledkom bolo
59 613 otestovaných ľudí, z ktorých 2 207 bolo pozitívnych.
26. 10. 2020 – zatvoril sa 2. stupeň základných škôl
28. 10. 2020 – bol predĺžený zákaz vychádzania do 8. novembra.
31. 10. – 01. 11. 2020 – prebieha celoslovenské plošné testovanie obyvateľstva antigénovými testami za pomoci
špecialistov z Maďarska a Rakúska. Otestovaných bolo v prvý deň 2 581 113 (25 850 pozitívnych) a v druhý deň
1 044 219 (12 509 pozitívnych) obyvateľov. Každému otestovanému občanovi bol vydaný Certifikát.
07. – 08. 11. 2020 – prebieha testovanie v červených okresoch, kde pozitivita prekročila 0,69% v prvý deň
a v druhý 0,66%. Za oba dni bolo otestovaných 2 044 855 obyvateľov, z toho pozitívnych bolo 13 509.
11. 11. 2020 – predĺžený núdzový stav o 45 dní.
16. 11. 2020 – otvárajú sa prevádzky kultúry, fitnescentrá, plavárne, kostoly. Do škôl idú deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia. To všetko za prísnych hygienických opatrení.
21. – 22. 11. 2020 – sa uskutočnilo testovanie v 458 mestách a obciach, v ktorých pri poslednom testovaní bolo
viac ako 1% pozitívnych (Výsledok 110 609 otestovaných, z toho 2 501 pozitívnych – 2,26%).
26. 11. 2020 – počet pozitívne testovaných PCR testami presiahol 100 000.
11. 12. 2020 – zatvárajú sa reštaurácie a terasy, možný je opäť len predaj cez okienko, alebo prostredníctvom
rozvozu.
16. 12. 2020 – bol predstavený nový COVID automat, ktorý mal 7 fáz od zelenej až po čiernu farbu.
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18. 12. 2020 – na COVID -19 boli pozitívne testovaní predseda vlády Igor Matovič, minister obrany Jaroslav
Naď a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.
19. 12. 2020 – prísnejší zákaz vychádzania počas sviatkov – stretnúť sa môžu iba 2 rodiny, ktoré neboli s inými
v kontakte (tzv. bubliny). Zároveň boli zakázané bohoslužby.
19. - 20. 12. 2020 - v zamorenom Trenčíne boli zakázané bohoslužby a prebehlo testovanie – otestovaných 12 831
(pozitívnych 288 – 2,24%), v druhý deň 8 829 ľudí (pozitívnych 270 – 2,59%).
21. 12. 2020 - Európska komisia schválila registráciu prvej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Pfizer a
BioNTech .
26. 12. 2020 – prišlo na Slovensko do Fakultnej nemocnice v Nitre 100 000 dávok vakcíny. Ako prvý na Slovensku
bol pred médiami zaočkovaný profesor Vladimír Krčméry.
27. 12. 2020 – bola zaočkovaná prezidentka Zuzana Čaputová a niektorí ministri a začína sa očkovanie
obyvateľov podľa prijatého plánu.
29. 12. 2020 – vláda opäť predlžuje núdzový stav o 40 dní.
30. 12. 2020 – vláda nariadila nemocniciam kvôli vysokému počtu infikovaných poskytovať len neodkladnú
zdravotnú starostlivosť do 31. januára 2021. Zároveň sa vyčlenilo 30% voľných lôžok s prívodom kyslíka, aby
nemocnice boli pripravené na hospitalizáciu pacientov s COVID-19.
31. 12. 2020 – na mimoriadnom zasadnutí vlády boli prijaté prísnejšie protiepidemiologické opatrenia platné od 1.
januára 2021.

Druhá vlna pandémie v našej obci
Život v obci sa musel prispôsobiť zložitej situácii pandémie. Obecný úrad obmedzil svoju činnosť, pripravoval
a zabezpečoval opatrenia podľa pokynov ÚVZ a nariadení vlády, o ktorých informoval na svojej internetovej
stránke a v miestnom rozhlase. V spolupráci s príslušníkmi Ozbrojených síl SR zabezpečili bezproblémový priebeh
celoplošného testovania antigénovými testami 31. októbra až 1. novembra 2020, ktorého sa zúčastnilo 1 298
obyvateľov a 11 z nich malo pozitívny výsledok. Druhé kolo testovania sa konalo 7. a 8. novembra 2020, ktorého
sa zúčastnilo 1 430 ľudí a 4 boli pozitívni. Testovanie prebiehalo podľa časového harmonogramu po jednotlivých
uliciach.
V našej obci sme mali prvého občana s pozitívnym výsledkom na COVID-19 pravdepodobne v septembri. Postupne
začali pribúdať ďalší. Aj naši obyvatelia museli dodržiavať epidemiologické opatrenia a tak vianočné sviatky, či
koniec roka sa niesli v pokojnej a nezvyčajne tichej atmosfére.
Občania mali možnosť sledovať priame prenosy z kostola prostredníctvom internetu na stránke www.youtube.com
po zadaní textu „obec Margecany svätá omša“.
Rok 2020 bol veľmi ťažký pre všetkých. Mnohí stratili počas pandémie prácu, svojich blízkych, dostali sa do
finančnej tiesne. Neodmysliteľnou súčasťou života sa stalo nosenie rúšok. Svetlo nádeje priniesla koncom roka
vakcína.
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Obyvateľstvo
Margecany mali k 31. 12. 2020 1878 obyvateľov, z toho:
949 žien
929 mužov
99 detí do šesť rokov
114 detí od šesť do štrnásť rokov
49 pätnásť až osemnásť ročných
1 106 od 19 do 60 rokov
510 občanov nad 60 rokov
K 01. 01. 2020 žilo v obci 12 obyvateľov nad 90 rokov. Konca roka sa dožilo 9 z nich:
Najstaršie obyvateľky:

Najstarší obyvatelia:

Anna Králiková

98 rokov

Ján Jakubišin

Mária Cifrová

96

Ing. Ján Voško 94

Mária Kaľavská

94

Juraj Dubecký 91

Mária Rozmanová

91

Jozef Grega

94 rokov

91

Štefan Tomečko 91
V predchádzajúcich kronikách bol uvedený nesprávny údaj chybou v zápise v evidencii obyvateľstva ako
najstaršia obyvateľka Mária Cifrová.
Do obce sa do konca roka prisťahovalo 18 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 20. Sobáš uzavrelo 17
párov, narodilo sa 11 detí a zomrelo 12 občanov. V obci je registrovaných 415 domov a 27 bytových jednotiek s 237
bytmi, z toho 190 súkromných bytov, 44 obecných a 3 železničné byty.
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Investičné akcie v obci za rok 2020
Financovanie z Environmentálneho fondu
•

na účely odpadového hospodárstve vo výške 6 132 Eur

Prvá stavebná poisťovňa príspevok 3 000 Eur na revitalizáciu pozemku na detské ihrisko pri bytovom dome
v Olši

Financovanie z Úradu podpredsedu vlády SR investície a informatizáciu
•

nákup elektromobilu NISSAN e-NV 200 VAN vo výške 30 000 Eur

Financovanie z Fondu na podporu umenia
•

knižnica – projekt „Čítanie sú otvorené dvere čarovného sveta“ vo výške 2 000 Eur

Dotácia z Úradu vlády SR
•
•

dovybavenie kuchyne ZŠ s MŠ – obnovenie vzduchotechniky vo výške 5 000 Eur
miestny kostol – I. etapa – zrealizované podlahové kúrenie a ústredné kúrenie radiátormi, pokládka
dlažby vo výške 45 000 Eur

Financovanie z dotácie Košického samosprávneho kraja
•

miestny kostol - II. etapa – ústredné vykurovanie obnoviteľným zdrojom - osadenie tepelného čerpadla
vzduch – voda vo výške 7 000 Eur

Zároveň z vlastných farských zdrojov vo výške 14 548,80 Eur sa opravila omietka a vymaľoval interiér kostola
a vo výške 5 277, 42 Eur bola zrealizovaná výmena okien a dverí na budove fary.

Dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Bol zakúpený nábytok do hasičskej zbrojnice (HZ) vo výške 3 000 Eur (celková suma nábytku 3 180 Eur)
Prístavba a nadstavba HZ:
•
•

boli dokončené vnútorné priestory
technický úsek zaviedol ústredné vykurovanie do starých častí HZ

Financovanie z Ministerstva financií
•

výstavba mosta cez miestny potok v Bystrom vo výške 80 000 (dotácia z roku 2018) a
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30 000 Eur (dotácia z roku 2019). Základný kameň bol položený 2. októbra 2020. Zhotoviteľ DANOVA SK
s. r. o. odovzdal hotovú stavbu 17. decembra 2020

Financovanie vo vlastnej réžii:
•
•
•
•

bol zrekonštruovaný podľa projektovej dokumentácie vodný zdroj úžitkovej vody v Rolovej Hute vo výške
3 543 Eur
pracovníci technického úseku zrealizovali opravu vonkajšieho schodiska OcÚ vo výške 1 715 Eur
podlaha v sobášnej sieni vo výške 1 616 Eur
rekonštrukcia obecnej zasadačky a výmena nábytku – kreslá, stoličky, skrine, rokovací stôl vo výške
9 040,62 Eur

Počas celého roka pokračovali projekčné práce v lokalite pod Hôrou (výstavba kanalizácie....)
Správa ciest KSK zrealizovala kompletnú opravu cesty na Prešovskej ulici. V rámci toho obec vykonala aj
kompletnú opravu Prešovskej ulice smerom od križovatky Partizánskej ulice smerom k za podjazdom až na
odbočku smerom na Olše. Nákupom lacnejšej asfaltovej hmoty sa mohli svojpomocne opraviť výtlky na niektorých
miestach obecných ciest.
Železnice v rámci rekonštrukčných prác na miestnej meniarni urobili nový asfaltový koberec na prístupovú cestu
k zbernému dvoru.
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Základná škola s materskou školou
Školský rok v ZŠ s MŠ bol poznačený pandémiou nového koronavírusu COVID – 19, ktorý ochromil život v celej
spoločnosti.
Žiaci po zimných prázdninách nastúpili do škôl a pokračovali vo vyučovacom procese a iných školských aktivitách.
V januári siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Krečno v Nálepkove. Vo februári si zase šiestaci
zdokonaľovali plávanie na plaveckom výcviku v krytom bazéne v Základnej škole v Gelnici.
V marci nastala situácia, ktorú si nikto nevedel predstaviť. 16. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia
v dôsledku zabránenia šírenia vírusu COVID – 19. Zatvorili sa okrem iných aj brány všetkých škôl. Pre učiteľov
nastala nová situácia – učiť deti na diaľku – tzv. dištančné vyučovanie. Deti sa učili cez školskú doménu EDU
PAGE, cez maily, správy, telefón, internet. Ťažké to bolo ako pre žiakov tak aj pre učiteľov. Brány školy sa opäť
otvorili 1. júna 2020. Počas mesiaca sa učitelia snažili so žiakmi dobehnúť, čo zameškali a odstrániť nedostatky,
ktoré zistili. Potom sa žiaci aj učitelia rozišli na prázdniny.
September zaklopal na dvere a 02. 09. sa žiaci vrátili do lavíc a začal sa školský rok 2020/2021.
Materskú školu – Chrobáčikovo - v tomto školskom roku navštevuje 68 detí v troch triedach – Lienky,
Mravčekovia, Včielky – o ktoré sa stará 7 kvalifikovaných učiteliek.
Základnú školu navštevuje 187 žiakov v ročníkoch 1 až 9 v 11 triedach. V škole pracuje 15 kvalifikovaných
učiteľov, 3 vychovávateľky v Školskom klube. V školskej jedálni pracuje vedúca a 5 kuchárok. Ostatní
zamestnanci školy sú školník, 4 upratovačky a ekonómka školy.
Vyučovanie sa začalo za prísnych hygienických opatrení. Žiaci II. Stupňa sa učili v rúškach, museli dodržiavať
odstupy, sprísnila sa dezinfekcia všetkých priestorov a stravovanie. Telocvičňa ostala zatvorená. Epidemiologická
situácia sa v spoločnosti začala zhoršovať a tak opäť došlo k zatvoreniu školy pre žiakov 5. až 9. ročníka. Prešli
na dištančné vyučovanie Škola z domu. Vyučovanie bolo nastavené online prostredníctvom programu
MICROSOFT TEAMS na 4 vyučovacie hodiny denne. Žiakom sa vzhľadom na zlú situáciu nepodarilo do konca
roka vrátiť do lavíc. Kvôli korone boli mnohé akcie, exkurzie, súťaže, kultúrno spoločenské akcie zrušené. Učitelia
aj žiaci sa museli prispôsobiť novej zvláštnej situácii. Rok 2020 určite navždy ostane zapísaný v živote všetkých
nie ako magický ale veľmi ťažký a zvláštny.

Knižnica
Do našej knižnice sa tento rok podarilo nakúpiť nové knižné tituly, o ktoré naši čitatelia prejavovali záujem už
dlhšiu dobu. Knihy sú určené najmä pre dospelých čitateľov, tentokrát sme sa zamerali na beletriu, detektívky, ale
aj odbornú literatúru. Pribudli knihy od žiadaných autorov ako Dominik Dán, Jo Nesbo, Táňa Keleová-Vasilková,
Katarína Gillerová či Juraj Červenák a mnoho ďalších. Nákup kníh bolo možné uskutočniť vďaka finančnej
podpore z Fondu na podporu umenia, ktorý podporil projekt „Múdrosť sveta v knihách ukrytá“. Viac ako 20%
všetkých zakúpených kníh tvoria knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia.
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Kino
Premietanie filmov v miestnom kine bolo tohto roku ovplyvnené epidemiologickou situáciou a nariadeniami z nej
vyplývajúcich. V čase od 05. 01. – 08. 03. 2020 sa každú nedeľu o 16.00 hod uskutočnili 4 detské predstavenia,
ktoré navštívilo asi 200 detí. Od 03. 07. – 28. 08. 2020 sa premietlo 9 filmov pre dospelých v Letnom kine pod
Bránou. Potom sa v kinosále kultúrneho domu premietalo 4. a 11. októbra a 6. a 13. decembra.

Zbor pre občianske záležitosti
Pandémia koronakrízy zasiahla v tomto roku aj spoločenský život. Pre prísne epidemiologické opatrenia nemohli
sa konať ani slávnosti, ktoré pre občanov obce pripravovali po iné roky členovia ZPOZ-u. Boli spoluúčastnení iba
7 sobášov konaných za prísnych opatrení, kde všetci účastníci v maximálnom počte 15 ľudí museli celý obrad
absolvovať v rúškach.

Farnosť
Dňa 21. 06. 2020 rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vyslúžil birmovancom sviatosť birmovania, čím sa
birmovanci stali dospelými kresťanmi. Počet birmovancov bol na začiatku prípravy vyšší, ale vytrvali len
devätnásti. Prípravou prešli v priebehu 2 rokov - 2 etapami spolu s duchovným otcom – ThLic. Stanislavom Cifrom
a animátorkou.
Rímskokatolícky kostol v Margecanoch je zasvätený sv. Margite Antiochijskej, ktorej sviatok sme si pripomenuli
13. júla. Pri tejto príležitosti sa vo farskom kostole v nedeľu 19. júla o 10.30 hod konala odpustová slávnosť.
Slávnostnú liturgiu odslúžil s prítomnými spolubratmi JCLic. Pavel Ščerba, kňaz z farnosti Ražňany. Kvôli
prebiehajúcim prácam vo farskom kostole sa slávnosť konala v kinosále OcÚ.
Počas mesiacov júl - september sa veriaci zúčastňovali na bohoslužbách v kinosále OcÚ Margecany, nakoľko vo
farskom kostole prebiehali stavebné práce.
Zvyšok roka vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii spôsobenej COVID - 19 prebehol bez akýchkoľvek akcií,
len v rámci stanovených nariadení na obmedzené množstvo počtu veriacich na bohoslužbách.
Počas roka sa vo farnosti úspešne zrealizovali 3 projekty:
1.) Rímskokatolícky kostol Margecany – Ústredné vykurovanie I. etapa
2.) Rímskokatolícky kostol Margecany – oprava omietky a maľovanie interiéru
3.) Rímskokatolícky farský úrad Margecany – výmena okien a dverí
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Dobrovoľný hasičský zbor
Členovia hasičského zboru aj napriek epidémii koronavírusu v priebehu roka aktívne pracovali. Už vo februári
pomáhali pri požiari v Kaľave a pri kríži v Bystrom v Margecanoch. V októbri hasiči pomáhali pri povodniach
v okrese Spišská Nová Ves a ťahali vodu z pivnice nášmu spoluobčanovi
Keďže počas celého roka pokračovala rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, členovia sa aktívne zapájali do
brigádnickej činnosti. Taktiež pomáhali v obci pri kultúrno – spoločenských akciách (Čestná stráž pri Pamätníku
padlých, oslavy SNP, 85. výročie futbalu v obci, pri varení gulášu, in-line hodinovke – pomoc pri uzávierke cesty).
Pre deti pripravili Mikuláša, ktorý rozdával deťom darčeky po celej dedine. Taktiež pripravili pre deti II. A triedy
exkurziu v požiarnej zbrojnici. Členovia sa aktívne zapojili do celoplošného testovania COVID – 19. Zároveň
pomáhali našu obec dezinfikovať počas celého roka. Za to obdržali aj ďakovné listy od nadrotmajstra Petra Cibyho.
Za rok 2020 sa uskutočnilo 72 výjazdov:
Požiare - 2
Povodne - 2
Technické zásahy - 18
Dezinfekcia obce - 50

Mladý hasič KRTKO – krúžok pri DHZ Margecany
Vzhľadom k tomu, že rok 2020 bol poznačený vo veľkej miere COVID-19,
aj činnosť Krtkov bola chudobnejšia, a to aj napriek tomu, že sa snažili
v daných podmienkach pracovať s deťmi čo najviac a efektívne.
Krúžok Mladých hasičov KRTKOv, mal k 31. decembru 2020 16 členov vo
veku od 3 do 8 rokov, z toho dievčat 8, chlapcov 8. Organizačné vedúce
krúžku Mladý hasič KRTKO: p. Ing. Emília Glovčíková a p. Mgr. Darina
Maruščáková Zahornacká a technický vedúci: p. Nad zbormajster Jozef
Halcin st.
Svoju činnosť začali už v zimných mesiacoch, v januári 2020. V rámci
otužovania navštevovali klziská a chodili v skupinkách aj na prechádzky
do prírody.

Vo februári už tradične usporiadali Detský ples KRTKO-v 4. ročník,, určený pre širokú verejnosť, samozrejme
s bohatým kultúrnym programom, ktorý spestrila aj „Usmievanka“ Anka z Košíc. Kamarát DJ B&M pripravil
disco - párty a samozrejme nesmela chýbať ani bohatá tombola a občerstvenie vo forme švédskych stolov.
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Onedlho na to sa začali prvé opatrenia v súvislosti s COVID19. Až keď to situácia dovoľovala, svoju činnosť opäť zamerali
na trénovanie v exteriéri, samozrejme s dodržaním všetkých
bezpečnostných a hygienických opatrení.
Z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 sa nemohli počas
roka zúčastniť na žiadnych akciách, súťažiach, prehliadkach
okrem osláv SNP a lampiónového sprievodu, na ktorom sa
zúčastnili v plnom počte.

V júli zorganizovali brigádu v novovybudovaných
priestoroch hasičskej zbrojnice, kde spoločne rodičia aj deti
poumývali po murároch a maliaroch okná vo veľkej
zasadačke a v budúcej klubovni. Po nainštalovaní
nábytku – šatníka na uniformy KRTKO-v si ešte
doupratovali.

Dňa 01. augusta 2020 zorganizovali oslavy 4. výročia založenia krúžku Mladý hasič KRTKO, ktorá sa
uskutočnila v lodenici KST v Rolovej Hute. Výbornú tortu upiekla vedúca Dadka a vynikajúci guláš uvaril ocko
Majo Maruščák. Tak ako na každej správnej oslave, nesmela chýbať dobrá nálada, smiech a zábava. Hry a súťaže
pre deti vymýšľali vedúce a rodičia, ktorí sa aj aktívne do nich zapájali. Na záver každý detský člen obdŕžal balík
s odmenami, ktoré zabezpečili vedúci a sponzori.

V období, keď sa začal nový školský rok, sa opäť prestali kvôli COVID-u stretávať, na tréningoch zaviedli
„dištančné“ vzdelávanie. Prostredníctvom videí a testov, ktoré pripravovali vedúci, sa začali pripravovať na
teoretickú časť súťaže Plameň.
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Súkromná základná umelecká škola
Kalendárny rok 2020 sa začal veľmi optimisticky. 15. 02. 2020 sa v KD v Margecanoch uskutočnilo už tradičné
podujatie „Fašengy zo sušedami“ pod názvom Z chlapca vojak, na ktorom účinkovali aj žiaci z DFS Jadlovček.
Žiaci hudobného odboru sa po náročných polročných skúškach začali pripravovať na Jarný hudobný koncert školy,
klaviristi aj na súťaž Piano v modernom rytme, ktorá sa každoročne koná v Bojniciach. Výtvarníci pripravovali
svoje práce na záverečnú výstavu, ale aj rôzne výtvarné súťaže. Situácia sa ale v nasledujúcich dňoch veľmi
zmenila. V súvislosti s opatreniami, ktoré vyhlásila vláda SR v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového
koronavírusu sa 13. 03. 2020 prerušilo vyučovanie. Postupne sa odsúvali na neskôr a napokon úplne zrušili všetky
súťaže, prehliadky, vystúpenia aj festivaly. Zrušilo sa aj pozvanie DFS Jadlovčeka na vystúpenie v rámci
propagácie slovenskej kultúry v Ruskej Federácii od Slovenského inštitútu v Moskve v dňoch 20. -24. 04. 2020.
V novembri 2019 začalo Margecianske folklórne občianske združenie v spolupráci so SZUŠ Margecany
s realizáciou prvých aktivít projektu pod názvom 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu
k ľudovému umeniu a tradíciám. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vďaka
tomu sa počas jarných prázdnin na javisko v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch, ktorého podlaha bola už
vo veľmi zlom stave, zakúpil a nainštalovali baletizol, ktorým sa výrazne zvýšila jeho kvalita. V nasledujúcich
mesiacoch apríl, máj, jún sa mali pôvodne uskutočniť ďalšie aktivity tohto projektu. Výchovné koncerty DFS
Jadlovček pre žiakov základných škôl okresu Gelnica pripomínajúce význam 40-ročnej práce súboru v našej obci a
regióne, Výstava prác žiakov výtvarného odboru s námetom margecianskej výšivky a kroja i Výstava fotografií
s témou histórie súboru. Vyvrcholením projektu malo byť stretnutie všetkých bývalých členov súboru pod názvom
Návraty do detstva a Slávnostný program, ktoré boli naplánované na 5.a 6. jún 2020.V situácii, ktorá nastala,
však nebolo možné tieto podujatia uskutočniť. Nebolo vôbec jednoduché prispôsobovať sa každý deň úplne novým
okolnostiam. Uplynulé štyri mesiace tohto roka boli skúškou trpezlivosti a prispôsobivosti a vzájomnej tolerancie
tak pre učiteľov, žiakov, všetkých zúčastnených, ako aj pre celú spoločnosť. Spočiatku bolo prioritou opakovanie
učiva a utvrdzovanie vedomostí a zručností. Nikto netušil, že návrat do školy nebude záležitosťou týždňa, ale
oveľa dlhšieho obdobia. Nemalé nároky kládla táto situácia aj na učiteľov škôl, ktorí sa snažili udržiavať kontakt
so žiakmi a na diaľku podnecovať ich výkonnosť, aby nestratili svoje umelecké návyky, aby okrem zvládnutia
množstva učiva základnej školy nestratili kontakt so svojim hudobným nástrojom, piesňou, tancom, farbičkou, či
štetcom.
V septembri školského roka 2020/2021 bolo prijatých 42 nových žiakov. Začali vyučovať 120 žiakov v tanečnom,
82 v hudobnom a 26 vo výtvarnom odbore, spolu 228 žiakov. Situácia sa zhoršila a všetci sa opäť takmer zo dňa
na deň museli prispôsobiť rozhodnutiu MŠVVaŠ o prerušení skupinového vyučovania na základných umeleckých
školách z 12. 10. 2020 a prešlo sa na online vyučovanie v kombinácii s dištančnou formou vo výtvarnom
a tanečnom odbore aj hudobnej náuke a od 26. 10. 2020 aj v hudobnom odbore.
Nebyť tejto pandémie, boli by sme sa zúčastnili mnohých predvianočných vystúpení, aj vianočných koncertov.
Napriek tomu nezaháľali a hoci za náročných podmienok a preto pochopiteľne ani nie v kvalite, na akú sme
zvyknutí, sa podarilo z domácich videí pripraviť vianočný koncert, ktorý si priaznivci školy mali možnosť
vychutnať z pohodlia svojich domácností počas celého vianočného obdobia na stránke školy.
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Jadlovec
Rok 2020 začal pre FSk Jadlovec veľmi energicky víkendovým tanečným a speváckym sústredením
v Krompachoch. Počas neho si členovia skupiny cibrili tanečné schopnosti a pod vedením speváckej lektorky Eriky
zlepšovali techniky spievania. Náročný program sústredenia bol zavŕšený špeciálnym večerom v štýle 60. rokov 20.
storočia. Začiatok roka, ešte v čase kedy sme o korone len počúvali z médií, patril prípravám na celovečerný
galaprogram pod názvom Z chlapca vojak, ktorý sa uskutočnil 15. 02. za účasti okolitých folklórnych súborov FS
Krompašan, DFS Krompašanček, DFS Jadlovček a DFS Margarétka.
V marci a apríli sa uzavrelo Slovensko a s ním sa rušili plánované vystúpenia, skúšky i plány. Čas, počas ktorého
nebolo možné skúšať, využila skupina na upratovanie skúšobnej miestnosti, ktorá bola prerábaná začiatkom roka.
Vďaka uvoľneným opatreniam sa podarilo 30. mája zorganizovať Rusadle. Nariadenia bolo cítiť aj počas tejto
akcie, kedy sa namiesto stavania májov po Margecanoch postavil iba jeden máj pred obecným úradom za spevu
a hudby.
Letné obdobie prebiehalo netradične bez skúšok a letných festivalov, ktoré boli zrušené a presunuté na ďalší rok.
14. augusta sa ĽH Gajdošovci zúčastnila na krásnom projekte osláv 160. výročia Stanice Košice, na ktorom sa
spojili s okolitými hudobnými telesami a vytvorili v rámci programu 1. hudobný Flash mob na železničnej stanici
na Slovensku. 22. 08. sa podarilo zorganizovať zaujímavú akciu Deň otvorených dverí PD Kluknava, kde sa FSk
Jadlovec predstavil v pásme tancov a spevu s názvom Na gazdovom dvore. Koniec augusta priniesol oslavy 85.
výročia futbalu v Margecanoch, na ktorom FSk Jadlovec varil guláš a zároveň prvý a jediný raz v roku piekol
gruľovníky.
Po náročnom období, kedy fungovala skupina najmä na online telefonátoch, sa členovia v septembri vydali na
výlet na Domašu, kde strávili príjemný víkend bohatý na rôzne akcie a činnosti. Aj v roku 2020 boli na dátum 17.
– 18. októbra naplánované Margecianske Fajnoty, avšak nariadenia vlády uskutočnenie tohto festivalu
neumožnili.

Jednota dôchodcov Slovenska
Rok 2020 - jubilejný rok základnej organizácie, pandémia koronavírusu COVID 19 pretvorila predstavy a plány.
Z plánov činnosti sa podarilo splniť iba niektoré body, plánované akcie sa museli zrušiť, alebo sa stále presúvajú.
V januári niektorí členovia navštívili ,,Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Výlet sa podaril a keďže počasie
prialo prešli sa k Reinerovej chate a obdivovali snehový Betlehem a tiež sochu horského nosiča zo snehu.
Výročná hodnotiaca členská schôdza sa uskutočnila 04. 03. 2020 za prítomnosti krajského predsedu JDS ,
predsedníčky OO JDS , starostu obce, tajomníčky OO JDS, hospodárky OO JDS. Zhodnotili aktivity predošlého
roku 2019, oboznámili členov s hospodárením a predstavili plán činnosti na rok 2020 .Poďakovali sa za spoluprácu
pracovníkom obecného úradu i sponzorom. Ocenili aktívnych a dlhoročných členov,, Ďakovným listom“.
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V ďalších dňoch už bolo zakázané stretávať sa, situácia si vyžadovala zodpovednosť voči sebe, svojej rodine,
svojim blízkym priateľom a ďalšia činnosť závisela už len od danej situácie v tom ktorom mesiaci.
Každý rok sa v našej obci pripomínajú výročia ukončenia 2. svetovej vojny a SNP. Seniori a členovia skupiny
Borievka aj v roku 2020 mohli pri týchto príležitostiach zaspievať. Po oficiálnej časti sa zúčastnili lampiónového
sprievodu.
29. 08. 2020 Varenie gulášu a pílenie dreva.
Po dlhom čase sa členovia mohli stretnúť a zabaviť sa. Pri príležitosti 85. výročia futbalu v Margecanoch sa
zapojili do súťaže vo varení gulášov, kde skončili na druhom mieste a v pílení dreva dvojíc súťažili dve členky a
umiestnili sa na 1. mieste. Súťažiaci boli ocenení a odmenení p. starostom.
V septembri sa po dlhej prestávke snažili obnoviť činnosť v klube. V klube je možné zahrať si rôzne spoločenské
hry, stolný tenis, šípky ap., pozrieť si spoločne programy v TV, vypočuť retro piesne – platne prostredníctvom
gramofónu.
V utorky sa stretáva spevácka skupina, vítaný je každý, kto si chce zaspomínať na mladé roky, spoločne zaspievať
za doprovodu harmoniky.
15. septembra zorganizovali spoločnú ,,Opekačku pri ihrisku“.
Napriek ťažkému obdobiu sa ešte podarilo upraviť priestranstvo pri kríži v časti Margecian - pod Gočalovou. Kríž
bol postavený v roku 1936 po tragickej udalosti v obci.
Žiaľ, od septembra sa situácia zmenila a členovia sa opäť z epidemiologických dôvodov nemôžu stretávať.
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Činnosť tanečnej country skupiny Márgit
Ženská tanečná country skupina Margit si 1. októbra pripomenula 5. výročie svojho založenia.
Na začiatku bolo stretnutie niekoľkých žien, ktoré sa rozhodli zmysluplne tráviť svoj voľný čas tancom country
pod vedením p. M. Kavuličovej. Oficiálne pokrstili tanečnú skupinu 13. apríla 2016 starosta Ing. I. Petrik
a predseda JDS Anna Pitoňáková a dali jej meno MARGIT. Meno jej vybrali podľa symbolov obce. Priemerný vek
13 členiek je 67 rokov. Spája ich radosť z pohybu a láska k tancu. Hovoria o sebe, že sú veselé baby – „dzjefčeta
zo Spiša“. Mohli sa o tom presvedčiť nielen obyvatelia našej obce ale aj v Piešťanoch, Žiline, Banskej Bystrici,
Michalovciach, Henclovej, Levoči, Spišských Vlachoch – Za Huru, Gelnici, Krompachoch, Košiciach. Ich asi
najcennejším tanečným úspechom bola účasť na Krajskej prehliadke v Michalovciach „Srdce ako dar“ v septembri
2019 za organizáciu SZZP. Stali sa absolútnym víťazom v kategórii tanec a získali ocenenie Laureát.

V roku 2020 nečakane ich aktivity prerušila epidémia COVID – 19. No nezobrala im chuť sa opäť stretávať,
trénovať a vystupovať hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí.
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP)
Miestna organizácia pracuje už 6 rokov a združuje 165 členov. Jej činnosť tohto roku výrazne ovplyvnila zlá
epidemiologická situácia na Slovensku. Keďže jej členovia patria medzi najohrozenejšiu skupinu, svoju prácu
obmedzila na nevyhnutné, väčšinou administratívne práce. Po uvoľnení opatrení sa niektorí členovia zúčastnili
rekondičného pobytu v Dudinciach, Piešťanoch, Turčianskych Tepliciach. V lete zase na Okresných športových
hrách v Gelnici a na streleckom dni na jazere Úhorná. Taktiež sa zúčastnili na oslavách 85. výročia futbalu, kde
družstvo žien reprezentovalo organizáciu v súťaži o „Naj guláš“ a stalo sa jej víťazom.

Počas celého roka výbor zasielal pozdravy členom, ktorí oslavovali okrúhle jubileá. Na Vianoce zaslal pozdravy
najstarším členom a sponzorom.

Červený kríž
Miestny spolok sa z dôvodu pandémie nezapojil do práce Červeného kríža. Z tohto dôvodu boli všetky akcie
a súťaže zrušené. V júni absolvovali jeden spoločný odber. Jednotlivci pomáhali pri plošnom testovaní na COVID
– 19.
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Stolnotenisový klub ŠKST Topspin Margecany
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2020 zúčastnil so svojimi družstvami súťaží a to:
II. liga krajská súťaž
mužstvo Margecian tvorili hráči: Emil Šiška, Marián Pacák, Ľudovít Tomaga, Stanislav Trojan, mužstvo obsadilo
6. miesto z 12 účastníkov v súťaži, ktorá bola z dôvodu Covid - 19 prerušená
IV. liga Spiš - Gemer
mužstvo Margecian tvorili hráči: Zahornacký Jozef, Hanko Ivan, Bobák Radovan, Kaľavský Šimon, Martin
Koleják, Ján Bendzák, mužstvo obsadilo 6. miesto z 12 účastníkov, ktorá bola z dôvodu Covid – 19 prerušená.
Každoročný Vianočný turnaj neregistrovaných hráčov sa napriek snahám o jeho usporiadanie z dôvodu opatrení
prijatých vládou SR nepodarilo uskutočniť.

Obecný šachový klub
Na jar roka 2020 dohrávali margecianski šachisti posledné súťažné kolá v 2. lige s konečným výsledným
umiestnením na 9. pozícii. Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID - 19 sa súťaž v sezóne 2020/2021 neodohrala.
4. januára 2020 sa uskutočnil 24. ročník Novoročného turnaja dvojíc v bleskovom šachu. Súťažilo 46 družstiev.
Najvyššie miesto obsadila dvojica Zambor N. – Kušiak M. Druhé miesto obsadilo družstvo Csala J. – Balázs L.
a na tretej pozícii skončila dvojica Kravec P. – Kovaľ J.

Športovo-strelecký klub a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s
MŠ Margecany
Pandémia koronavírusu dostala športovú streľbu do neskutočnej krízy a treba otvorene povedať, že vo všetkých
oblastiach činnosti Slovenského streleckého zväzu panuje neistota. Súťaže, ktoré mali byť realizované podľa
športového kalendára v roku 2020 a 2021 sa pre pandémiu neuskutočnili.
Nedostatok možností súťažiť, výpadok športových akcií doma a často nelogické obmedzenia spôsobujú postupné
znižovanie motivácie športovca – strelca, klesá záujem o športovú činnosť a vedú až k strate časti mladej športovej
základne. Na základe skúseností s priebehom online líg preto Rada KV Slovenského streleckého zväzu spustila
a otvorila Východoslovenskú online ligu v športovej streľbe zo vzduchových zbraní rozdelenú do 10-kolovej
súťaže. Po jej skončení sa do poradia započítavajú tri najlepšie výsledky.
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Výsledky:
Extraliga + Liga talentovanej mládeže + 1. SL vzduchové zbrane seniori
Košice 13. – 18. 12. 2020
VzPu 40 dorast – Laura Kalická – 1. pretek 6. miesto, 2. pretek 5. miesto
VzPi 60 muži – Marek Vašak – 1. pretek 11. miesto, 2. pretek 7. miesto
VzPi 40 seniori – Jozef Vargoško – 1. pretek 4. miesto, 2. pretek 3. miesto
Východoslovenskej oline ligy za ŠSK Margecany sa zúčastňujú títo športovci: Laura Kalická, Marek Vašak, Jozef
Vargoško a Pavol Petrik.

Obecný klub slovenských turistov (OKST)
Klub má k 1. januáru 2020 116 členov. Tohto roku sa členovia OKST Margecany zúčastnili na 35. ročníku
Regionálneho zrazu turistov Spiša, ktorý sa konal tretí júlový víkend v počte 43 vodákov a cyklistov. Na prelome
prázdninových mesiacov sa konal takisto 35. ročník tradičného podujatia letného splavu Dunajca, na ktorom bolo
registrovaných 146 členov a ďalších priaznivcov vodnej turistiky.
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FK Lokomotíva Margecany
V roku 2020 mala TJ Lokomotíva Margecany v súťaži 3 mužstvá:
Mužstvo dospelých – VI. Liga
Mužstvo dorastencom – U19 – B
Mužstvo žiakov – U15 – B
Okrem súťažiacich mužstiev trénujú aj prípravku, ktorá nehrala súťažne.
Tréneri: A – mužstvo – Ing. Branislav Mondry
Dorast – Ing. Stanislav Sokolský
Žiaci – Ing. Stanislav Sokolský
Prípravka – Ing. Stanislav Sokolský
Súťažný ročník 2019 – 2020 nebol ukončený jarnou časťou z dôvodu pandémie koronavírusu. Nový ročník 2020
– 2021 sa začal 9. augusta 2020. V jesennej časti mužstvá dosiahli nasledujúce výsledky:
A – mužstvo – 9 zápisov, 5 výhier, 1 remíza, 3 prehry – 4. miesto
Mužstvo dorastu – 72 zápasov, 6 výhier, 1 remíza, prehry 0 – 19 bodov – 1. miesto
Mužstvo žiakov – 8 zápasov, 5 výhier, 1 remíza, 2 prehry – 16 bodov – 3. miesto
Jesenná časť bola predčasne ukončená 13. októbra 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu.
Rok 2020 bol pre Telovýchovnú jednotu jubilejný. Pripomenuli si 85. výročie futbalu v Margecanoch
a zorganizovali 25. ročník turnaja v minifutbale o Pohár starostu obce. Turnaj aj oslavy sa uskutočnili dňa 29.
augusta 2020 na ihrisku a pred kultúrnym domom. Pri tejto príležitosti bola TJ ocenená pamätnou plaketou
Spišského futbalového zväzu:
Štefan Tomečko – za dlhoročnú hráčsku činnosť
Ing. Imrich Mitrík – dlhoročný hráč, tréner dospelých aj mládeže. Tohto roku sa dožíva 80 rokov
Jozef Terpák – dlhoročný hráč, v súčasnosti pomáha pri organizovaní športových podujatí, zabezpečuje
usporiadateľskú službu pri majstrovských futbalových zápasoch. Tohto roku sa dožíva 70 rokov
Ing. Imrich Keruľ – dlhoročný hráč a člen futbalového oddielu
PhDr. Stanislav Sokolský – dlhoročný hráč, bývalý predseda futbalového oddielu
Jaroslav Očvár – dlhoročný hráč, tréner mládeže a bývalý predseda futbalového zväzu
Jaroslav Sokolský – bývalý reprezentant Slovenska za nepočujúcich, hráč olympijského výberu Slovenska
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Obec Margecany pri príležitosti 850. výročia obce ocenila:
Ing. Stanislav Sokolský ml. – tréner mládeže (prípravka a žiaci)
Ing. František Mackovjak – predseda futbalového oddielu
Bc. Jaroslav Očvár – bývalý predseda klubu a v súčasnosti člen výboru
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Denný stacionár Deduško
Začiatok roka sprevádza fašiangové obdobie a to neminulo ani Deduška. Pripravili si masky, veselý program a
zažili veľa zábavy, netušiac, že ich pekné priestory čoskoro ostanú na dlhú chvíľu prázdne.
Počas jarnej karantény udržiavali s klientmi telefonický kontakt a v prípade potreby im boli nápomocní pri
aktivitách na verejnosti. Po niekoľko mesačnej povinnej prestávke začali činnosť stacionára pri plnom zdraví
klientov aj pracovníčok. Aktivity boli preventívne obmedzené len na priestory zariadenia. Klientom prospelo, že
sa môžu znova stretávať a byť v kolektíve. Čas trávia dlhými rozhovormi, čítaním a ručnými prácami.
Pracovníčky im pomáhajú s činnosťami, ktoré sú pre nich ťažko zvládnuteľné.
Každoročne symbolicky ukončujú školský rok aj v svojom zariadení. Nebolo tomu ináč ani teraz. Tento deň sa
niesol v duchu „Promócia na vysokej škole života“. Týmto gestom si uctili svojich klientov a ocenili ich.
V dennom stacionári na jesennú a zimnú melanchóliu neostal čas. Dni boli nabité rôznorodými činnosťami. Vždy
sa snažia o tematické tvorenie, čím si precvičujú jemnú motoriku tvorením zimných a vianočných dekorácii a
pohľadníc. Veľkej obľube sa tešia aj spoločenské hry, ktorými si precvičujú postreh a pamäť. Občas sa im podarí
precvičiť aj svoje telo primeraným pohybom a zažívajú pri tom kopec srandy. Snažia sa s úsmevom, ale stále
zodpovedne pristupovať k situáciám, ktoré sú okolo nich. A preto aj tento rok medzi nich zavítal svätý Mikuláš
so svojimi pomocníkmi, obdarovali seniorov malou drobnosťou a maškrtou. Spríjemnili im celý deň a hádam aj celý
týždeň.
Radosť mali aj z pečenia perníčkov a ich zdobenie bola zábava. Nevynechali ani vianočnú kapustnicu. Po minulé
roky mali tieto predvianočné dni naplnené pestrým kultúrnym programom vďaka škôlkarom, či deťom zo školského
klubu. Tešili sa na koncerty, ktoré usporadúva SZUŠ, aj ZŠ s MŠ. Tieto podujatia ich príjemne sviatočne naladili.
No všetko zlé je na niečo dobré, a tak si malý kultúrny program vytvorili so svojimi klientmi sami pre seba
navzájom.
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Počasie
Január nás privítal teplým počasím (01. 01. v noci + 4 ˚C). Postupne sa mierne ochladilo a 5. januára konečne
napadlo niekoľko centimetrov snehu a do ulíc vyšli mechanizmy. Ďalšie dni boli na toto obdobie teplé. Počas celého
mesiaca teploty cez deň neklesali pod nulu. Cez noc to bolo nízko pod nulou. Január bol celkovo slabý na zrážky.
Rekordne teplo bolo počas mesiaca aj na Lomnickom štíte a na Chopku. Tak teplo tam nebolo od kedy sa
zaznamenáva počasie a meranie teplôt.
Február začal jarným počasím. V Kuchyni na Záhorí namerali prvého februára 17,6 ˚C. Celý mesiac si zachoval
teplé, vlhké a veterné počasie. Mesiac február bol na Slovensku tretím najteplejším v histórii meraní.
Marec pokračoval v tomto duchu. Teploty cez deň dosahovali na začiatku mesiaca aj 10 ˚C. Po teplých dňoch
prišlo na prvý jarný deň (21. 03.) prudké ochladenie. Teplota v noci z 22. na 23. klesla na -7 ˚C a nasnežilo.
Postupne sa oteplilo a počasie nabralo jarný charakter. Teploty cez deň stúpali, v noci sa držali tesne pod nulou.
Apríl – takéto počasie sa držalo až do 6. apríla. Teploty cez deň stúpli až na 16 – 21 ˚C, v noci sa držali nad
nulou. Veľká Noc bola teplá a prevládalo suché počasie. Dážď prišiel vo Veľkonočný pondelok podvečer a ozývalo
sa aj hrmenie, prvé v tomto roku. (Nepršalo do 17. marca)
Máj bol studený, veterný a daždivý. Traja zmrznutí (12. - 14. mája) boli naozaj mraziví.
Jún - po studenom máji prišiel upršaný jún. Medardová kvapka (08. 06.) kvapkala poctivo 40 dní. Teploty na
začiatku začali stúpať, 6. júna prišla silná búrka, po nej oteplenie a 7. júna sme zaznamenali prvý tropický deň na
území Slovenskej republiky (31 ˚C na juhu Slovenska, u nás 26 ˚C). Počas celého mesiaca bola teplota primeraná
tomuto obdobiu, posledné júnové dni bolo nad 25 ˚C a noci boli teplé. Tohtoročný jún priniesol najmenej slnečných
dní od roku 1961.
Júl – prvé prázdninové júlové dni priniesli teploty nad 30 ˚C, u nás 28,3 ˚C. Počas celého mesiaca sa striedali teplé,
daždivé a chladnejšie dni.
August bol veľmi teplým mesiacom a pekným slnečným počasím sa rozlúčil s prázdninami. August bol na území
SR 6. najteplejším za 60 rokov.
September začal búrkou a ochladením takmer o 12 ˚C, potom prišlo oteplenie. Teplé, takmer letné počasie trvalo až
do posledných septembrových dní. Najteplejšie bolo okolo 14. 09., kedy u nás teploty cez deň stúpali až na 25 ˚C,
na juhu Slovenska až na 31 ˚C. Počas mesiaca padali rekordy aj na Lomnickom štíte a Chopku, kde namerali 6,3
až 8,4 ˚C. September sa zaradil medzi najteplejšie v histórii meraní na Slovensku. Ochladenie v posledných dňoch
prinieslo prvé sneženie na tatranských štítoch (28.09.)
Október začal babím letom, kedy rána boli hmlisté, cez deň bolo teplo, trvalo to do 10. októbra. Ochladilo sa
a rozpršalo. Vytrvalo pršalo až do 17. 10. Silný dážď spôsobil vysokú hladinu Ružína. Záchytné norné steny na
prítoku Hornádu nevydržali a všetky nečistoty sa splavili až k tunelu, pretože prítok veľkej vody spôsobil silný
prúd. Voda sa začala z brehov vylievať na Počkaji i v Rolovej Hute. Rieky Hornád a Hnilec na svojich tokoch
spôsobili záplavy niektorých lokalít a spôsobili obmedzenie dopravy v Jaklovciach, zaplavili chatovú oblasť pri
Kysaku. Vytrvalý dážď taktiež spôsobil záplavy úpravovne vody v Perlovej Doline. Voda bola zakalená
a nevhodná na pitie. Miestny rozhlas vyzýval ľudí, aby ňou šetrili. Dážď začal utíchať v piatok 16. októbra
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a celkom ustal až 17. Teplota sa cez deň pohybovala okolo 8 ˚C a v noci okolo 4 ˚C. Do konca mesiaca bolo typické
jesenné sychravé počasie s rannými hmlami.
Tento ráz počasia trval aj v novembri. Sychravé dni sa striedali so slnečnými. 17. novembra sme počas slnečného
dňa zaznamenali 11 ˚C. V noci sa teploty pohybovali okolo 5 ˚C. V záhradách dozrievali neskoré maliny aj jahody.
Po týchto teplých dňoch prišlo ochladenie a 20. novembra prvýkrát napadol snehový poprašok. Posledné dva
novembrové dni snežilo.
December bol veľmi teplý. Teploty sa držali aj v noci iba okolo nuly, cez deň bolo hmlisto, často mrholilo. Na Štedrý
deň (24. 12.) pršalo výdatne:

26. decembra sa konečne po mnohých dňoch ukázalo slnko, no teplota neklesla ani v noci pod nulu. Takto to
vydržalo do konca roka.
Rok 2020 patril medzi najteplejšie roky v histórii meraní.
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Margecany v médiách
Zmienka o našej obci môžeme nájsť aj v médiách, či v novinách ale aj televízii napr.:
TELEVÍZIA KOŠICE, 04.03.2020 08:00 | Spravodajstvo
VIDEO: Starý margeciansky tunel dnes slúži ako atrakcia
Margeciansky železničný tunel, nazývaný aj Rolovský tunel bol postavený v rámci výstavby Košicko-bohumínskej
jednokoľajovej železnice. Postavili ho v roku 1867 a do prevádzky uviedli v roku 1872. Trasu vystavala súkromná
spoločnosť ešte za čias Uhorska.
Margeciansky tunel sa podarilo vyčistiť, odvodniť a vyriešiť osvetlenie. Pre návštevníkov tak dnes slúži ako
otvorená galéria. V súčasnosti slúži tunel aj ako prístupová cesta k rekreačnej oblasti.
Viac vo videoreportáži TV KOŠICE.
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Denník Nový čas informoval o dotáciách v rámci projektu zberných dvorov. V tomto príspevku bola spomenutá
ako jedna z obcí aj naša, ktorá v okrese Gelnica dostala dotáciu na výstavbu Zberného dvora.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o výdatných zrážkach (14. 10) v povodí Hornádu a Hnilca,
kde bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Vysoká hladina týchto riek , ktorých sútok je v Margecanoch,
spôsobila vlievanie Ružínskej priehrady z brehov aj v Margecanoch.
Korzár Spiš 18. 10. informuje, že norné steny neodolali povodni a po Ružíne plávajú tony odpadu. V tomto článku
sa píše o mnohoročnom probléme znečistenia Ružínskej priehrady odpadom rôzneho druhu medzi obcou Margecany
a hrádzou. Rybári, dobrovoľníci a vodohospodári brehy i hladinu čistia pravidelne. Odpad sa tam dostáva hlavne
z osád v okolí riek Hornád a Hnilec ale aj od rekreantov a rybárov.
26. 02. 2020 v Rolovej Hute vykradla dvojica zlodejov auto zdravotne postihnutého občana. Dvojica zlodejov na
zaparkovanom aute rozbila okno a vzala peňaženku a s bankovou kartou stihli vybrať peniaze. Polícia ich
v krátkom čase zadržala.
29. 07. 2020 denník SME – MY – ŠARIŠ - Turnaj vo Svinnej – futbalového turnaja vo Svinnej sa zúčastnili
futbalisti TJ Margecany a ďalšie 3 mužstvá. Víťazom sa stalo družstvo z Margecian.
1. 11. 2020 Korzár – Spiš – Testovanie v Margecanoch cez okienko pre nízke teploty. V článku sa píše o priebehu
testovania. Testovali 2 tímy, ktoré sa pre nízku teplotu presunuli do priestorov prístavby kultúrneho domu.
A odber vzoriek prebiehal cez okienka. Možnosť zahriať sa mali aj čakajúci na testy. Testovanie prebehlo plynulo
aj vďaka harmonogramu a možnosti sledovať situáciu cez live kameru.
20. 06. 2020 Na moste v Margecanoch robili záťažovú skúškNa Margecianskom moste cez vodnú nádrž Ružín
bola vykonaná zaťažkávacia skúška Správou ciest Košického samosprávneho kraja. Test by mal odhaliť príčiny
porúch a na základe získaných informácií sa určí spôsob ich opravy. Tieto skúšky potvrdili zlý stav mosta.
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Zápis do kroniky za rok 2020 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 17.
mája 2021 a schválený uznesením OZ č. 22/2021/B-1.

..................................................
Dátum a podpis kronikára

......................................................
pečiatka obce
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podpis starostu obce
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