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1 ČINNOSŤ DHZ MARGECANY 2017
V januári 2017 nás opustila naša členka Alžbeta Fottová, ktorá bola v DHZ
Margecany od roku 1961, ocenená za 20 ročnú spoluprácu v roku 1989. 28. januára 2017
prebehla v DHZ Margecany inventarizácia výzbroje a výstroje, na ktorej sa zúčastnili
hospodár – Ing. Michal Ludrovský, veliteľ – Peter Kovalčik a za obec Margecany Ing.
Martina Ludrovská.
V roku 2017 došlo k zmene funkcie, za Preventivára obce Margecany bol
vymenovaný Ing. Michal Ludrovský, ktorý prebral štafetu po Radovanovi Gregovi.
Dňa 6. februára 2017 sa naši členovia hospodár Ing. Michal Ludrovský, tajomník
Jozef Halcin st. zúčastnili stretnutia s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej
republiky JUDr. Róbertom Kaliňákom na Vysokej škole bezpečnostného manažmentu
v Košiciach. Stretnutie sa týkalo oboznámenia Dobrovoľných hasičských zborov, o novom
rozdelení síl a prostriedkov z dotácie Ministerstva vnútra SR. S tým, že od roku 2017 by
mali DHZ, ktoré požiadajú o finančnú pomoc na rekonštrukciu hasičských zbrojníc sumu
30 000 €. Ing. Jozef Magda s kolektívom pracovníkov Obecného úradu v Margecanoch
pripravili projekt v hodnote 55 000 €.

Zasadnutie sa uskutočnilo 10. marca 2017 za prítomnosti starostu obce Margecany
Ing. Igora Petrika, Ing. Jozefa Magdu, predsedu DHZ Renáty Šumákovej, tajomníka DHZ
Jozefa Halcina, veliteľa DHZ Petra Kovalčika a projektantov Ing. Pindrochovcov.
Dňa 25. marca 2017 sa náš dobrovoľný hasičský zbor zúčastnil taktického cvičenia
mestského charakteru. Téma cvičenia bola „Požiar prevádzky píla Markus a jej okolia
v objekte drevospracujúcej prevádzky Štátnych lesov Slovenskej republiky Gelnica
a mestskej časti Perlovej doliny č.48“. Na cvičení sa použila nasledovná technika: CAS-32
T-815 3-krát, CAS-25 Š 706 1-krát DA-12 A- 31 2-krát, Iveco Daily 5-krát. Cvičenia sa na
pozvanie DHZM Gelnica aj: DHZ Margecany, DHZ Kojšov, DHZ Jaklovce, DHZ Velký
Folkmar, DHZ Žakarovce, DHZO Mníšek n/Hnilcom, DHZO Prakovce, DHZ
Helcmanovce, ZZZ, IZS.
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Programom cvičenia bolo:
- Prieskum miesta mimoriadnej udalosti.
- Riadiť sa nariadením veliteľa zásahu.
- Zachraňovať osoby a vyviesť ich z ohrozujúceho miesta.
- Poskytnúť im predlekársku prvú pomoc.
- Orientovať hasičov pri zníženej viditeľnosti v objekte.
- Ochraňovať budovy a lesný porasť, aby nedošlo k jeho zahoreniu a následnému
požiaru.
Za DHZ Margecany sa zúčastnili:
Peter Kovalčik – veliteľ DHZ
Margecany
Radovan Grega – vodič
Veronika Salamonová – strojník
Jozef Blaho - 1. prúd
Peter Vaško – 2. prúd
Radovan Verba

18. mája 2017 zomrel náš dlhoročný
člen Jozef Novotný vo veku 74 rokov. V našom
zbore pôsobil 59 rokov a prešiel rôznymi
funkciami od referenta pre mládež až po veliteľa
DHZ Margecany v roku 1975. V Margecanoch
ho poznali pod prezývkou „Šablatúra“. V roku
1988 dostal stužku za 30 ročnú prácu a vernosť.
Posledná rozlúčka s našim kolegom bola 21.
mája 2017 o 14.00 v Rímskokatolíckom kostole
sv. Margity v Margecanoch.

Dňa 11. júna 2017 sa naše družstvo zúčastnilo obvodnej súťaže požiarneho útoku
a štafety v Jaklovciach, ktorá sa konala pri príležitosti 95. výročia založenia dobrovoľného
hasičstva v obci Jaklovce. Naše družstvo reprezentovali: veliteľ družstva Ing. Michal
Ludrovský, Daniela Nalevanková, Veronika Salamonová, Martina Hromotová, Patrícia
Palková, Adam Čerňa, Jozef Blaho, Radovan Grega, Ing. Ľubomír Fidler, Lukáš Hudec.
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Dňa 1. júla 2017 sme sa zúčastnili súťaži hasičských družstiev dospelých o
„Pustovný pohár primátora mesta Gelnica“. Naše družstvo obhajovali: J. Salamon – vodič,
vedúci družstva Ing. Michal Ludrovský, Ing. Ľubomír Fidler, Peter Vaško, Lukáš Hudec,
Erik Salamon, Adam Čerňa, Veronika Salamonová.
Dňa 24 augusta 2017 vypukol okolo 16.00 požiar lesa v okolí Rolovej Huty smerom
na Bujanovský tunel. Po príchode na miesto už bol požiar lokalizovaný profesionálnymi
hasičmi z HaZZ Gelnica a príslušníkmi policajného zboru. Ukázalo sa, že ohlásený požiar
pri chate Marica bol omyl, no aj tak ho naša jednotka šla skontrolovať. Po prírode sme sa
zapojili do hasenia D prúdom železničného zvršku podvalov, ktoré tleli. Po ukončení sme sa
vrátili na hasičskú zbrojnicu. Na zásahu sa zúčastnili títo členovia J. Salamon, J. Halcin, R.
Grega, P. Vaško, J. Blaho, D. Nalevanková, P. Palková, J. Zahornacký.

Dňa 2. septembra 2017 sa tradične usporadúva „Memoriál Jána Fifika“ v Spišských
Vlachoch v časti Zahura, kde sa súťažilo strojmi TOHATSU alebo MAGIRUS a voda sa
čerpala z potoka, pričom súťažiaci prekonávali rôzne prekážky. Aj naši členovia pod
vedením Ing. Ľubomíra Fidlera si túto trať vyskúšali.
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Dňa 29. septembra 2017 bol ohlásený pri TJ Lokomotíva Margecany požiar
skládky. Podpaľač bol rómskej národnosti, ktorý z miesta požiaru ušiel. Ing. Igor Petrik
zavolal DHZ Margecany, pričom sme si na pomoc zavolali aj HaZZ Gelnica. V zásahovom
družstve boli: R. Grega – vodič, J. Halcin, R. Verba, P. Vaško, J. Bencko, za ob. úrad Ing.
Igor Petrik.

Dňa 21. novembra 2017 prebehlo na hasičskej zbrojnici DHZM Gelnica pravidelné
zasadnutie IMZ predsedov a tajomníkov DHZ okresu Gelnica, ktoré viedla tajomníčka ÚzV
DPO SR SNV-GL p. Alžbeta Kakalejová. DHZ Margecany zastupoval tajomník J. Halcin.
25. novembra 2017 sa v spolupráci s OŠ DPO Martin uskutočnil na hasičskej zbrojnici
v Krompachoch kurz strojníkov a školenie na elektrocentrály. Účastníci získali osvedčenie
strojnej služby a potvrdenie o absolvovaní školenia na elektrocentrály. Za DHZ Margecany
sa zúčastnil J. Halcin, J. Salamon, P. Vaško, M. Kaľavský.

2 AKCIE DHZ MARGECANY 2017
Ani tento rok sme nezabudli na nášho patróna sv. Floriána, ktorého meno nájdeme
v kalendári 4. mája. Tento deň je pre všetkých hasičov slávnostným. Pripomíname si ho od
roku 1999 a vznikol na podnet spomienky na piatich hasičov, ktorí za tragických okolností
zahynuli v Austrálii pri požiari. Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak
s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň

6

na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť
a ochota nezištne pomôcť blížnemu. Každoročne si jeho pamiatku dobrovoľné hasičské
zbory pripomínajú buď sv. omšou alebo dňom otvorených dverí patróna sv. Floriána.
7. mája 2017
sme si aj my členovia
DHZ
Margecany
pripomenuli
tento
pamätný deň a zúčastnili
sme sa sv. omše
v Rímskokatolíckom
kostole sv. Margity
patrónky Margecian. Na
sv. Omši sa zúčastnili aj
mladí hasiči Krtkovia
(Maťko
Ludrovský,
Paťko Gula, Laurinka
Dzurňáková,
Nelka
Bucková, Barborka Andrašková, Matúško Andraško, Laurinka Glovčíková, Peťko Krištof),
spolu s členmi DHZ Margecany (Anna Hicárová, Dominika Kovalčiková, Andrea
Kipikašova, Patrícia Palková, Ing. Michal Ludrovský, Jozef Halcin, Renáta Šumáková, Ing.
Martina Ludrovská).
Dňa 8. mája 2017 sme sa tradične zúčastnili pri pomníku padlých hrdinov slávnosti
ukončenia 2. svetovej vojny. Za DHZ Margecany sa tohto podujatia zúčastnili vlajkonosič
Erik Salamon, Juraj Zahornacký, Peter Kovalčik – veliteľ DHZ Margecany, Ing. Ľubomír
Fidler, Ing. Michal Ludrovský, Veronika Salamonová, Daniela Nalevanková, Patrícia
Palková, Dominika Kovalčiková.
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MDD Hasiči deťom sa
uskutočnilo 2. júna 2017 na
ihrisku TJ Margecany. Deťom
sme
postavili
dopravnú
križovatku, kde členky DHZ
Margecany (D. Kovalčiková, V.
Salamonová, K. Zahumenská
a P. Palková) vysvetľovali ako
sa majú deti správať na ceste.
Radovan Verba pripravil deťom
súťaž – rozvinutie požiarneho
útoku na sucho. Obrovskú radosť
mali deti z penovej show, ktorú
pripravili (J. Salamon, J. Zahornacký, J. Blaho, R. Grega a P. Palková).
5.7.2017 sme čistili hasičskú zbrojnicu a techniku. Ako asistenčná protipožiarna
hliadka sme sa zúčastnili na akcii Vitaj Leto v dňoch 7.-16. júla 2017 (Ing. Michal
Ludrovský, Anna Hicárová, Jozef Halcin st, Juraj Zahornacký).
Dňa 29. júla 2017 prebehlo odborno-metodické zamestnanie DHZO-DHZM okresov
GL, SNV v rámci zapožičiavania techniky z prostriedkov APO a používania súprav
povodňovej záchrannej služby a prevencii pred neodbornou manipuláciou vo vzťahu
k návodu na obsluhu v Krompachoch. V tento dátum naši členovia čistili rezervoár v časti
Bystré, katastri Obce Margecany.
20. augusta 2017 sa v našej obci konal už 15. ročník Behu Margecian. Členovia
DHZ Margecany pomáhali organizátorom pri zabezpečovaní pitného režimu na trati,
usmerňovali bežcov na jednotlivých stanovištiach a s pomocou sprievodného vozidla
kontrolovali trať. Pán Juraj Zahornacký riadil hasičskú Aviu, ktorou do cieľa sprevádzal p.
Sokolského..

Už tradične sa v našej obci Margecany konajú oslavy pri príležitosti Slovenského
národného povstania. V tomto roku sme si pripomenuli už jeho 73. výročie a naša jednotka
tam nesmela chýbať. 28. augusta 2017 sme sa zišli o 19.00 pri pomníku padlých hrdinov,
kde sme si obete druhej svetovej vojny uctili pietnou spomienkou. Po zvukoch Slovenskej
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štátnej hymny, oslavnej básne a príhovoroch predstaviteľov obce sme prešli obcou
v lampiónovom sprievode. Po kultúrnom programe zapálil symbolickú povstaleckú vatru p.
starosta Ing. Igor Petrik. Na tomto pietnom akte sme sa zúčastnili v zložení Lukáš Hudecvlajkonosič, D. Kovalčíková, P. Palková, V. Salamonová, M. Sabol, P. Vaško, I. Baluchová,
A. Čerňa. Sprevádzali nás aj naši najmladší kolegovia s krúžku Mladý hasič Krtko.

V septembri 23.9.2017 sa jeden z našich členov Lukáš Hudec zúčastnil I. Ročníka
podujatia Železný hasič, ktoré organizoval DHZ mesta Prešov. Na tomto podujatí bol
najmladším účastníkom a sme na neho veľmi hrdí.
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21. októbra 2017 sa pri kríži v okolí Petakovského mosta uskutočnila brigáda, kde
sme kríž očistili (R. Grega, J. Halcin, J. Zahornacký). 1. novembra 2017 sme si uctili
pamiatku zosnulých aj tým, že sme umiestnili na kríž (pri Petakovskom moste zhruba)
veniec a zapálili sviečky k príležitosti 58. výročia havárie našich starších členov zo dňa 27.
septembra 1959.
5. decembra 2017 sa už tradične konal pod záštitou obce Margecany Mikuláš. Tento
rok sme sa rozhodli podať obci pomocnú ruku a aktívne sa zapojiť. Náš šikovný a obetavý
vodič Jožko Salamon priviezol za zvuku sirén a majákov Mikuláša, anjela a čerta priamo
medzi detí pred Obecný úrad.

Rok 2017 bol pre niektorých našich členov aj rokom jubilejným. Naša predsedníčka
Renáta Šumáková v marci oslávila svoje 55 narodeniny. V máji náš dlhoročný člen p. Juraj
Zahornacký oslávil krásne 79 narodeniny. V septembri sme zablahoželali Ing. Martine
Ludrovskej k 40 a samozrejme nesmieme zabudnúť na našu dlhoročnú členku p. Martu
Zahornackú, ktorá oslávila okrúhlu 80-tku.
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3 OBRAZOVÁ PRÍLOHA 2017
25.3.2017 Taktické cvičenie Gelnica
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7.5.2017 Sv. Omša patrón Florián
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8. mája 2017 – Deň boja proti fašizmu
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2.6.2017 MDD Hasiči deťom
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21.10.2017 Oprava kríža pri Petakovskom moste
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