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Nový rok privítali obyvatelia Margecian krátko po polnoci silvestrovským
ohňostrojom, pri ktorom ich zahrieval novoročný čaj a disc jockey Vojt
z prešovského rádia. Starosta obce Ing. Igor Petrik pozdravil obyvateľov
obce hneď v prvých minútach nového roka aj neskôr prostredníctvom
miestneho rozhlasu 02. 01. 2013:
„Vážení spoluobčania!
Vinšujem vám pevné zdravie, neúnavné šťastie, úprimnú lásku, stále plnú
peňaženku a vždy dobrú náladu.
Je to tak rok čo rok. V jeho prvý deň si želáme len to najlepšie, no do
budúcnosti sa nepozeráme vždy optimisticky. Hoci túžime po tom, aby ten
nastávajúci rok bol lepší a úspešnejší ako minulý, životné skúsenosti nás už naučili,
že musíme byť pripravení aj na to, že to asi nepôjde hladko a bez problémov. Je
rozumné počítať s prekážkami, no v žiadnom prípade sa netreba poddať a vzdať
sa bez boja.
Ani z pohľadu našej obce to nie je inak. Na začiatku roku 2012 sme mali
obavy, ako ho prežijeme, keď sa ekonomická kríza ešte zhoršila. Teraz už môžeme
skonštatovať, že vďakabohu sme to zvládli, aj napriek nepriaznivým podmienkam.
Podarilo sa nám zrealizovať viacero stavebných zámerov pre skvalitnenie
života v našej obci, samozrejme, väčšinu prác sme zabezpečili svojpomocne.
A ani kultúra nezaostávala. Dokázali sme to tak, ako hovorí známe porekadlo - za
málo peňazí veľa muziky. Teda aj so zmenšeným rozpočtom sme pripravili
špičkové spoločenské podujatia, o ktorých sa dobrý chýr niesol ďaleko.
Teraz sme opäť na prahu nového roka a opäť naň hľadíme s obavami. A sú
oprávnené. Ako isto viete, Vláda Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí
Slovenska podpísali memorandum s cieľom ušetriť čo najviac verejných financií.
Samosprávu, teda obce a mestá, kvôli tomu čaká poriadne uťahovanie opaskov.
A ani Margecany nebudú výnimkou.
V roku 2013 určite budeme musieť obmedziť niektoré služby pre občanov
a budeme razantne šetriť, kde sa len dá. To však nesmie znamenať stagnáciu
našej obce! Každopádne máme v pláne dokončiť rozbehnuté stavby a chceme
sa pustiť aj do iných investícií, aby sa Margecany naďalej rozvíjali. Vysoko úsporný
režim nesmie výrazne zasiahnuť ani kultúrny a spoločenský život. Tradičné
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podujatia chceme v rámci možností zachovať a v pláne máme pripraviť aj
finančne nenáročné kultúrne prvotiny.
Aj keď vyhliadky nie sú ružové, musíme ísť ďalej a musíme byť optimisti. Lebo
s optimizmom a s láskou sa prekážky prekonávajú ľahšie. Preto vám do nového
roka prajem hlavne pevné zdravie, lebo to je základom všetkého. Želám vám aj
pevnú ekonomickú stabilitu v rodinách, aby ste si udržali kvalitu života, aby ste
vždy mali prácu, lebo nájsť si novú prácu bude v roku 2013 veľmi, veľmi ťažké.
Želám vám, aby finančné problémy nepoznačili medziľudské vzťahy ani vo
vašich rodinách, ani medzi susedmi a priateľmi. Želám vám, aby dobrých správ
v novom roku bolo stále dosť.
Prajem Vám len všetko dobré! Rovnako želám našej jubilujúcej, mladej,
Slovenskej republike taktiež optimizmus, kondíciu a dynamiku, aby sme sa my
Margecanci hrdili nielen tým, že sme občanmi úspešnej obce, ale aj tým, že sme
občanmi úspešnej Slovenskej republiky.“

Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa rozhodol
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odpustiť presne vymedzené
tresty formou amnestie. Rozhodnutie prezidenta nadobudlo účinnosť
02. 01. 2013. Na slobodu sa dostalo 753 odsúdených. Nie všetci
amnestovaní si to vážili a už na druhý deň boli dvaja prepustení muži opäť
vyšetrovaní pre výtržnosti voči svojim rodinám.

Margecanoch na fašengy
V prístavbe kultúrneho domu sa 03. 02. 2013 zišli milovníci ľudových tradícií.
Členovia Jadlovca nám krátkymi scénkami, piesňami a tancami pri hudbe
Lukáša Gajdoša pripomenuli, ako naši predkovia aspoň na fašiangy odložili
tkanie a poschádzali sa vo svojich domovoch pri skromnom jedle, pití
a veselej zábave. Mnohí hostia prvýkrát počuli takmer zabudnuté žartovné
pesničky, ktoré si vybavila vo svojej pamäti pani Mária Jusková:
Piščalečka piska, ocec macer sciska.
I mi še budzeme, i mi še budzeme,
jak še pobereme.
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Piščalečka piskala, taki hlas nemala
jak moja frejerka, jak moja frejerka,
kec sebe špievala.
Ach, Haničko naša, neľub ti juhasa,
bo še ci fartušek, bo še ci fartušek
na brušku vinaša.
Šak on še vynaša, bo je krochmaleni,
na horucom slnku, na horucom slnku
tvardo vysušeny.

Kalina malina by še nezrodzela, bo ja v maliňaku vjenek utracela.
Ref. 1
Išlo diefče na malini, vžal ho šuhaj do dolini.
Davaj dziefče malin, bo ci ličko zranim.
A kec ja v uboči mailni žbierala, o tebe, mili moj, ja sebe špievala.
Ref. 2
V čarnom leše voda huči, moja mila seno suši
v želenej uboči, tam ju dižď pomoči.
Špievala bi sebe, mili moj, o tebe, ale mi nedaju popatric na tebe. Ref. 1
Nechcela Hanička z kraju lesa šedzic, mušel jej Jeničko listeček založic. Ref. 2
Nechcela listeček ani haluzečku, lem chcela Jenička vedľa svojho lička. Ref. 1

Z margecanskej Čarnej hvori, dvanasc hodzin vachtar trúbi.
/: Už je cma, nevidno, zapaľ mila to švetlo :/
Mila švečku zapalela i posceľku poscelela.
/: Vizuj še Jeničku, bo mi zváľaš plachcičku :/
Moja plachta bigľovaná, tvoja čižma boxovaná.
/: Vizuj še Jeničku, bo mi zváľaš plachcičku :/
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Snehová kalamita
07. 02. 2013 sa Margecany prebudili do nepríjemného studeného rána.
V časti Margecian nebola elektrina a zvyšok obyvateľov sa jej tešil len veľmi
krátko. Príčinou bolo intenzívne sneženie. Prvé ranné vlaky sa ešte dostali
do Košíc, no trať smerom na Červenú Skalu bola neprejazdná kvôli
spadnutým stromom. Do práce sa nedostalo množstvo ľudí, pretože stromy
padali pod tiažou mokrého snehu na železničnú trať i cestné komunikácie.
V okrese

Gelnica

bol

vyhlásený

2.

kalamitný

stupeň

z dôvodu

pretrvávajúcich snehových zrážok.
Keď je v obci prerušená dodávka elektriny, ochromí to spravidla celý život
obce. Aj teraz postupne pozatvárali obchody, poštu, školu, obecný úrad,
pretože pokladne sú elektrické, kúrenie síce zväčša na plyn, no s
čerpadlami na elektrický pohon. Večer si časť obce na krátku chvíľu užila
elektrinu, dobili sme si telefóny, notebooky a predčasne sme sa oddali
spánku bez akéhokoľvek elektromagnetického smogu, lebo o 21,00 už bola
tma opäť v celej obci. Smerom od Nálepkova neprešiel vlak už 24 hodín, zo
služby sa stále nemohli vrátiť železniční pracovníci domov. Keď konečne
vyrazil prvý stroj, tak núdzovo zastal za Helcmanovcami, pretože pod jeho
kolesami ukončil svoj život mladý Róm a vlaky zase 3 hodiny nešli.
Krízový scenár s výpadkami elektriny a zníženým tlakom vody trval až
dopoludnia 09. 02. 2013. Margecany boli bez elektriny v rôznych častiach
obce od 35 do 50 hodín. Starosta obce Igor Petrik, ktorý je členom rady
Združenia miest a obcí Slovenska, kritizoval v denníku Korzár údržbu
ochranného pásma v okolí elektrického vedenia.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná tvrdí, že pri údržbe ochranného
pásma elektrického vedenia dodržiavajú zákony, ktoré im umožňujú
odstrániť porasty do siedmich metrov od vodiča vysokého napätia a len
jeden meter od vodiča nízkeho napätia.
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Plesová sezóna
Regionálny

zväz

Slovenskej

demokratickej

a kresťanskej

únie

–

Demokratická strana Košice a Miestny zväz SDKÚ - DS Margecany otvorili
plesovú sezónu príznačne pod názvom Modré fašiangy 25. 01. 2013. Do
tanca hrala skupina Atlantic a hostí zabával Jožko Jožka.
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Prípravy

Plesu

sprevádzali

obce

Margecany

problémy

s výpadkom

elektrického prúdu. Veď niektorí hostia
mali teplú vodu až na poludnie v deň
plesu 09. 02. 2013. Našťastie všetko
dobre

dopadlo,

do

Margecian

pricestoval aj hlavný hosť, Zlatý slávik
2012 a víťaz 2. série talentovej súťaže
SuperStar,
interview
zaspieval

Peter
a

so

Cmorik.

sprievodom

hosťom

v samostatnom

Poskytol

vlastné

recitáli

gitary
piesne

a neskôr

aj

známe hity svetovej hudobnej scény zabávajúcim sa tanečným párom.
Celý večer moderovala a tancovala v krátkych vstupoch so svojím
tanečným partnerom Ladislava Šustová. Jej rumba a ch-cha povzbudili
divákov a niekoľko párov sa zapojilo aj do malej tanečnej akadémie.
Naučili sa základné sambové kroky. Zábava sa rozprúdila aj pri ľudovej
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hudbe v starej spoločenskej sále, pri živej hudbe i reprodukovanej hudbe
disc jockeya,

no najviac pri preberaní tomboly. Či už niekto vyhral

hodnotnejšie ceny (horský bicykel, tablet, LED televízor,...) alebo tie
vtipnejšie (kuka nádoba, komplet očkovanie domáceho miláčika,...)
všetko bolo humorne okomentované i prijaté šťastnými výhercami.
12. ročník tradičného Batôžkového bálu bol tento rok až po Veľkej noci.

CELOSPOLOČENSKÉ UDALOSTI
Rezignácia pápeža
11. 02. 2013 napoludnie oznámil Svätý Otec Benedikt XVI. kardinálom
prekvapujúcu správu, že sa po ôsmich rokoch predčasne vzdáva úradu.
Svoje rozhodnutie odôvodnil vysokým vekom a chatrným zdravím. Tento
krok bol veľmi nezvyčajný, pretože predčasné ukončenie pontifikátu síce
cirkevné právo umožňuje, no moderné dejiny čosi také v praxi nepoznajú.
Naposledy sa pápež dobrovoľne vzdal úradu pred 600 rokmi. 28. 02. 2013
o 17,00 hodine odletel helikoptérou z Vatikánu do letnej rezidencie Castel
Gandolfo, požehnal veriacim a o 20,00, kedy bežne končil prácu, sa
ukončil aj jeho pontifikát.
12. marca začala voľba nového pápeža – konkláve. Voľby sa zúčastnilo
115 kardinálov z celého sveta. Už 13. 03. 2013 sa po piatom hlasovaní
z komína Sixtínskej kaplnky začal valiť biely dym – znak, že svet má nového
pápeža. Z balkóna baziliky svätého Petra zazneli očakávané slová:
„Habemus papam“

(Máme pápeža). V piatom hlasovaní bol za hlavu

Katolíckej Cirkvi zvolený 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Maria
Bergoglia. Prijal meno František po svätom Františkovi z Assisi. Je v poradí
266. pápežom v histórii. Slávnostne bol uvedený do úradu 19. 03. 2013
odslúžením inauguračnej svätej omše za účasti štátnikov a duchovných
celého sveta a prijatím pápežských symbolov.
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olklór pod vedením pani Márie Uličnej
Začiatkom roka ukončila pani Mária Uličná po 36 rokoch obetavú prácu
vedúcej folklórnej skupiny Jadlovec, ktorú viedla od roku 1976. Súčasne sa
venovala aj deťom od útleho veku v súboroch Jadlovček II. (1982 – 1991) a
Margarétka (1991 - 2013). Folklórni nadšenci pravidelne vystupovali pod jej
taktovkou v Zbore pre občianske záležitosti a na obecných oslavách. Svoje
umenie

teraz

rozvíja

v

ženskej

speváckej

skupine

Borievka.

O jej

výnimočnom vzťahu k folklóru hovorí výpočet aktivít a úspechov:
Vystúpenia
Nálepkov odkaz v Smižanoch
Festivaly priateľstva a internacionálnej družby v Košiciach
Spišské folklórne slávnosti
Celoslovenské prehliadky v Žiline
Festivaly vo Východnej, v Detve a v Strážnici
Zemplínske slávnosti na Šírave
Turčianske slávnosti v Martine
Zamagurské slávnosti v Červenom Kláštore
Vystúpenie v Považskej Bystrici
Antológia piesní a tancov v Prešove
Vystúpenie v Opere Národného divadla v Bratislave
Národopisné slávnosti v Olcnave
Hornotoryský festival v Krivanoch
Vystúpenie na XXIX. folklórnom festivale v Raslaviciach
Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou
Folklórny festival v Dargove
Festival hudobného folklóru vo Veľkých Kapušanoch
Vystúpenie v Zamutove, vo Veľkej Lomnici, v Olcnave, v Bystranoch, vo Veľkom
Folkmari a okolitých obciach

Scénická úprava zážitkov z vlastného detstva pre súťažné vystúpenia
Na gazdovskom dvore, V ňedzeľu pri mľiňe, Podzme še bavic, Zašej mi Jeničku,
zašej mi ľen, Pri jarečku, Vihaňaňe žimi z jarka

Vystúpenia v zahraničí
1984 – Poľská republika, Jaslo
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1987 – Maďarská republika, Festival podunajských krajín v Kalocsai

Rozhlasové nahrávky
Československý rozhlas Banská Bystrica - gramofónová platňa Z hôr a dolín
Českosl. rozhlas Košice – Z klenotnice ľudového folklóru uvádzal pán Ondrej Demo
Českosl. rozhlas Košice – Piesne a zvyky z Margecian uvádzal pán Slavkovský
Nahrávka audio kazety Moja ľuba vešelosc
Nahrávka CD (kompaktného disku) Margecanski koscjeleček

Televízne nahrávky
Ondreju, Ondreju, na tebe olovo ľeju
Margecianska svadba - 1987
Klenotnica východoslovenského folklóru – vystúpenie s vianočnými zvykmi
a vinšami, krstinami a ukážkami zo svadby
Slovenská televízia Košice - margecianske piesne a tance
Televízia Markíza – relácia Anderov rebriňák

Publikácie
Piesne Spiša I., Piesne Spiša II. – spolupráca s etnografkou, publicistkou
a choreografkou Melániou Nemcovou.

Za celoživotnú činnosť v oblasti školstva, kultúry a folklóru získala pani
Mária Uličná Plaketu prednostu Košického samosprávneho kraja.

a tej luke na želenej
V sobotu 23. 03. 2013 sa naša obec zaplnila deťmi rôzneho veku. Spišské
osvetové stredisko a Obec Margecany zorganizovali v kultúrnom dome
regionálnu

súťažnú

prehliadku

detských

folklórnych

súborov

(DFS).

Podujatie bolo prezentáciou tých najaktívnejších. Niektoré už desaťročia
vychovávajú deti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudového umenia.
Privítali sme aj nováčikov - Krompašanček a Krompašské Zuškare.
Zloženie odbornej poroty: Mgr. Katarína Babčáková (odborná
pracovníčka

Národného

osvetového

centra

Bratislava),

Andrea

Rendošová (hlasová pedagogička folklórneho súboru Železiar), Peter Malik
(tanečník folklórneho súboru Puľs z Prešova).
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Za okres Gelnica súťažili so scénickými číslami súbory:
DFS Margarétka - Vyhaňanie žimi z jarka, vedúca Mária Uličná,
DFS Sosinka zo Závadky – Bavime se na svajbu,
DFS Bradlanček z Kluknavy – Huši, huši, poce domu,
DFS Jadlovček – Majenie kapusty, vedúca Marta Foglarová a Klaudia Pribičková,
1. miesto.

Za okres Spišská Nová Ves súťažili s jarnými hrami a choreografiami:
DFS Oriešok zo Smižian – Na sväteho Jakuba,
DFS zo Sloviniek – Stary rok išol,
DFS Krompašské Zuškare – V zahradze,
DFS Štehinek z Tepličky – Vyháňanie huši,
DFS Poračaník – Na jaročku prala,
DFS Radosť zo Spišských Vlách – Na hušeta,
DFS Oriešok zo Smižian – Jasličkare, vedúci Šimon Hanzely, 1. miesto.

Diváci na chvíľu zabudli na všedné starosti a v myšlienkach sa vrátili do
svojho detstva. Pripomenuli si vyčítanky, detské hry a pesničky, o ktoré na
margecianskom javisku nebola núdza. Osviežili svoju dušu pri krásach
tradičného umenia a nášho kultúrneho dedičstva.

Jarné upratovanie
Väčšina obyvateľov sa zapojila do spoločného jarné upratovania
verejných priestranstiev 13. 04. 2013 a spoločným pričinením vyčistili obec
od odpadkov, ktoré odkryl sneh. Príkladom išli zamestnanci obecného
úradu, ktorí takmer v kompletnej zostave upratovali v centre obce.
Biologický odpad, ktorý vyhrabali brigádnici, odvážala obecná Avia.
Veľkoplošné kontajnery na ostatný odpad boli rozmiestnené na obvyklých
miestach v obci.
Hlavná časť upratovania sa odohrávala na brehoch Ružínskej priehrady v
spolupráci s dobrovoľníkmi spomedzi rybárov. Tu bolo vyzbierané obrovské
množstvo plastov, no ani to nepomohlo k výraznému zlepšeniu vzhľadu
brehov zahltených odpadom z Hnilca a Hornádu. Televízny spot, v ktorom
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apeluje náš starosta na ekologické zmýšľanie ľudí, odvysielala vo
večerných správach televízia Markíza.
21. 04. 2013 zavítalo do nášho kultúrneho domu divadlo Etudy z Prešova so
svadobnou komédiou, živou kapelou, pesničkami a tancom Ulej, ulej.
Tvorcovia v nej vtipným spôsobom ukázali zaujímavé a komické situácie,
ktoré sa na svadbách stávajú.

23. 04. 2013
Uspieť vo štvrtom ročníku talentovej šou Česko Slovensko má talent sa
pokúsila naša detská skupina Kisses. Takto ich predstavila najmladšia členka
Lucia Jarošíková: „Máme štyroch členov a fungujeme dva roky. Teraz
budeme hrať na akustických nástrojoch, ale normálne hráme na
elektrických. Martina hrá na klávesoch, Jerguš na husliach, Tomáš na
elektrickej
spievam.“

gitare

a

ja

Skupina už má

dokonca za sebou krst svojho
prvého hudobného nosiča.
Mladých umelcov podporili
svojou prítomnosťou na krste
aj finalistka talentovej súťaže
SuperStar
z Košíc
a hrušky.
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Simona Fecková
a skupina

Smola

Margecanoch na Rusadle
18. 05. 2013 popoludní vyrástli po dedine máje zo štíhlych ozdobených
briezok. Ten najvyšší bol postavený večer pred obecným úradom za účasti
množstva divákov. Málokto odolal lákavému pozvaniu členov folklórnej
skupiny Jadlovec:
„Price popatric jak še v Margecanoch na valaľe stavjaju maje. Povožime vas na
rebriňaku, ktori budu cahac dva vrane koňe, na zabave vas pohoscime tak jak še
patri, zahraje ľudova hudba a tancovac možece až do rana.“

Deň rodiny
Pod týmto názvom Margecany spojili a spoločne oslávili Deň matiek, Deň
otcov a Medzinárodný deň rodiny v nedeľu 26. 05. 2013 v sále kultúrneho
domu. Na fotografii je vystúpenie starších žiačok zo Súkromnej základnej
umeleckej školy v Margecanoch na skladbu ukrajinskej speváčky Ruslany
pod vedením Petra Malika, autora dynamickej, nápaditej a výtvarne
pôsobivej choreografie.
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Stretnutie Turistického oddielu mládeže Sokol Margecany po 20 rokoch
História Turistického oddielu mládeže Sokol Margecany sa začala písať
18. 10. 1993 vďaka zapálenému turistovi Jozefovi Halcinovi. Z pôvodných 9
členov sa oddiel rokmi rozrástol na 25 členov. Čistili od odpadkov divoké
skládky v okolí obce, rokliny Slovenského raja, brehy Ružínskej priehrady či
Bystrého potoka. Prešli peši, na bicykloch aj po vode veľkú časť Slovenska.
Vystúpil na štíty hôr, ponárali sa do hĺbok jaskýň a roklín. V pretekoch
turistickej zdatnosti dosahovali najvyššie méty a ocenenia. Milovali potulky
prírodou za priaznivého počasia, v zime, fujavici, horúčave a búrke. Rokmi
členovia dospeli, rozpŕchli sa za prácou po Slovensku aj za jeho hranice.
01. 06. 2013 sa opäť stretli v lodenici v Rolovej Hute v rekordnom počte 37
účastníkov. K bývalým členom pribudli detičky a životní partneri. Až teraz,
keď pôvodní členovia vychovávajú vlastné deti, dokázali spätne oceniť
zodpovednosť vedúceho oddielu. Na tomto stretnutí okrem lodí, vesiel
a súťažných pomôcok dominovali netradičné rekvizity: kočíky, cumlíky,
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torta, hračky, darčeky. Podávali sa vlastnoručne nazbierané bylinkové
čajíčky, koláče. Jednoducho ako na krstinách.

Seniorský zelený deň
23. 05. 2013 sa stretlo 106 seniorov Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Margecanoch na 12. ročníku pobytu v zelenom
prostredí spojenom so športovaním. Na futbalovom ihrisku súťažili v streľbe
zo vzduchovky, v hode granátom na cieľ a v kope loptou do brány.
Súťažilo sa vo vekovej kategórii do 65 rokov a nad 65 rokov.
Streľba zo vzduchovky
muži do 65: 1. Pavol Fidler , 2. Ladislav Kavulič, 3. Jozef Zahornacký
muži nad 65: 1. Ladislav Pacholský, 2. Milan Fabián, 3. Emil Lipták
ženy do 65r: 1. Mária Miklušová, 2. Katarína Pacholská, 3. Terézia Fidlerová
ženy nad 65: 1. Mária Uličná, 2. Mária Safková , 3. Marta Zahornacká
Kop loptou do brány
muži do 65: 1. Jozef Zahornacký, 2. Imrich Hudák, 3. Štefan Žec
muži nad 65: 1. Juraj Tremko, 2. Štefan Kuruc, 3. Michal Cehlár
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ženy do 65: 1. Mária Miklušová, 2. Barbora Vaščáková, 3. Elena Zahornacká
ženy nad 65: 1. Anna Marušková, 2. Erika Sloviková, 3. Marta Belušková
Hod granátom na cieľ
muži do 65: 1. Imrich Hudák, 2. Štefan Žec, 3. Jozef Zahornacký
muži nad 65:1. Ladislav Pacholský, 2. František Gašpar, 3. Milan Fabián
ženy do 65:1. Katarína Pacholská, 2. Barbora Vaščáková, 3. Mária
Miklušová
ženy nad 65: 1. Marta Zahornacká,

2. Anna Iwaniecová, 3. Veronika

Kaľavská

20. 06. 2013 sa na miestnom futbalovom štadióne uskutočnil Okresný
športový deň seniorov. Zúčastnilo sa ho 79 členov Jednoty dôchodcov
Slovenska

z

Prakoviec,

Gelnice

a Margecian.

Účastníkov

pozdravili

starostovia Prakoviec a Margecian i primátorka Gelnice, ktorí akciu aj
finančne podporili.
Naši seniori súťažili vo veľkej horúčave, no i tak pre Margecany získali spolu
16 medailí - 8 zlatých, 4 strieborné a 4 bronzové.
Streľba zo vzduchovky - muži
do 65: 1. Jozef Zahornacký,

nad 65: 2. Milan Fabián

Streľba zo vzduchovky - ženy
nad 65: 1. Mária Safková, 2. Marta Zahornacká, 3. Mária Uličná
Hod granátom na cieľ - muži
do 65: 1. Jozef Zahornacký, nad 65: 1. Milan Fabian, 2. Emil Lipták
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Hod granátom na cieľ - ženy
nad 65: 1. Mária Fonferová, 3. Anna Iwaniecová
Kop loptou do brány - muži
do 65: 3. Imrich Hudák, nad 65: 1. Ladislav Pacholský, 2. Juraj Tremko
Kop loptou do brány - ženy
do 65: 1. Barbora Vaščáková,
nad 65: 1. Mária Fonferová, 3. Anna Marušková
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Dni obce Margecany 2013
Sprievodné

podujatia

až

po

samotné

vyvrcholenie odpustovej slávnosti na počesť
patrónky nášho kostola prebiehali celé dva
týždne od 01. až do 14. 07. 2013. Pre rôzne
vekové

kategórie

organizátori

pripravili

pútavý program plný zábavy, športu, kultúry,
ale aj duchovného povzbudenia.
01. 07. 2013 - Vernisáž výstavy fotografií
Divoké impresie na Železnej ceste v prístavbe
kultúrneho domu. Bola to výstava zameraná
na obrazové zmapovanie časti Železnej
cesty.

Nadšenci

z Klubu

neprofesionálnych

umelcov

pri

Spišskom

osvetovom stredisku (Viktória Pikovská, Lenka Kleinová, Janka Blahútová,
Tibor Morihladko, Marek Kollárik, Dáša Frankovičová, Miloš Fiľa, Dávid
Ilkovič, Viliam Mjartan, Vierka Sabovčíková, Ingrid Zgodavová) vyrazili do
plenéru a zamierili svoje objektívy na technické pamiatky: drevený krytý
most a chátrajúci hutný kombinát v miestnej časti Štefánska Huta,
železničné tunely, vodná nádrž Ružín, banské mesto Gelnica, Vápenka
Margecany a Jaklovce. Podali nám iný, umeleckejší pohľad na zabudnuté
technické objekty a povýšili ich na umelecké artefakty.
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05. 07. 2013 - Kinopredstavenie Líbáš jako ďábel.
10. 07. 2013 – Futbalový zápas mladších detí a seniorov na multifunkčnom
ihrisku spojený s opekačkou.
12. 07. 2013 – Cyril a Metod - prednáška s projekciou v kultúrnom dome.
12. 07. 2013 - Open air festival

pod holým nebom na Počkaji, vystúpili

hudobné skupiny Shandy a Ester, Tublatanka Revival, Strachch a Robi M.
13. 07. 2013 – Hlavný program v areáli TJ Lokomotíva Margecany


turnaj v minifutbale o pohár starostu obce získalo družstvo Šachisti



skate show



súťaž o najlepšiu cukrárku vyhrala pani Marta Jakubišinová



súťaž v jedení koláčov



súťaž v pílení dreva ručnou pílou vyhrali bratia Kráľovci



súťaž vo varení guľášu vyhral Ján Jež



popoludnie s humoristami Jožko Jožka a dvojica Pali a Feri



vystúpenie hudobnej skupiny Kisses



vystúpenie country tanečnej skupiny Kamélie



vystúpenie skupiny Before the Zero day
z Rimavskej Soboty



vystúpenie skupiny Taktici



vystúpenie skupiny Crea Cage s gelnickomargecianskym zložením (basgitara Tomáš
Thúr)



vystúpenie amerického rapera s umeleckým
menom NIRONIC žijúceho v súčasnosti v Prahe
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Víťazné futbalové družstvo Šachisti
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14. 07. 2013 o 10:30 hodine - Slávnostná svätá omša celebrovaná pánom
farárom Jurajom Rybanským, ktorý pôsobil aj v našej obci.
14. 07. 2013 - Divadelné predstavenie divadelného súboru Jozefa Gregora
Tajovského z Jakloviec s názvom Barabere idú. Ochotníci zo susednej obce
nacvičili veselé i smutné príbehy z čias budovania Ružínskej priehrady a
presídľovania rodín zo záplavových oblastí. Baraberi (v našom nárečí
barabere), boli raziči tunelov, odborní
zamestnanci podniku Baraba Praha a
jeho

pobočiek

realizácii

na

Slovensku.

Ťahanovského

Po
a

Bujanovského tunelu barabere odišli, no
slovo ostalo a o pár rokov neskôr ním
naši

ľudia

pomenovali

nových

robotníkov podniku Váhostav, ktorí nám
prišli vybudovať priehradu.
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Tragické nehody
09. 07. 2013 našli potápači Policajného zboru vo vodnej nádrži Ružín pri
obci Jaklovce utopeného 53-ročného rybára z Vítkoviec, ktorý bol
nezvestný už dva dni. Na mieste, kde chytal ryby, ostal rozložený stan s
vakom a nahodené udice. Pri ceste nad lovným miestom bolo riadne
uzamknuté vozidlo nebohého.
11. 08. 2013 tragicky zahynula pri autonehode 29-ročná Mgr. Martina
Fiľakovská. Počas jazdy osobným autom v smere od Klenova do Margecian
z nezistených príčin vybočila v plnej rýchlosti z cesty. Narazila do stromu
a havarovala v strmom zráze na pravej strane cesty.
31. 08. 2013 v skorých ranných hodinách sa v časti Počkaj pohlo dolu
svahom auto s dvomi spiacimi rybármi. Po náraze na hladinu vody jeden
stihol vyplávať z potápajúceho sa auta, no 46-ročnému mužovi z Drienova
sa to nepodarilo. Až z Humenného prišli pomáhať hasiči - potápači
vytiahnuť na breh utopené auto s mužom v hĺbke asi 6 metrov.
16. 09. 2013 sa vracal pred polnocou z Jakloviec 20-ročný Michal Bosák
s kamarátom. Za jaklovským mostom v smere z Jakloviec do Margecian ich
zachytilo auto. Michal zrážku neprežil.
69. výročie Slovenského národného povstania
Pri pomníku padlým hrdinom si pietnym aktom kladenia vencov skupinka
občanov uctila obete Slovenského národného povstania v predvečer jeho
výročia 28. 08. 2013. Poslanec Mgr. Miroslav Dubecký v krátkom prejave
pripomenul odkaz tejto udalosti pre generácie, ktoré našťastie vojnu
nezažili. Už vo veselšom duchu sa zapaľovala vatra na ploche pred ihriskom
Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Margecany, kde sa zišla hlavne mládež.
O náladu sa postarala hudobná skupina Silver music.

74

25. 08. 2013 - Beh Margecian

MUŽI 10 km
P. č.
Meno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lami, Michal
Ruslan, Duran
Franko, Dávid
Bogár, János
Kamas, Tomáš
Onofrej, Erik
Kormaník, Martin
Janovič, Peter
Kaľavský, Július
Talabira, Róbert
Štefanišin, Jozef
Živkov, Benjamín
Šoltés, Jozef
Hrabčák, Peter
Labaš, Karol
Ficzere, Bartolomej
Bukovič, Norbert
Veľký, Vladimír
Dancák, Zoltán
Želasko, Ondrej
Rataj, Adam
Antol, Jozef
Gajdoš, Vladimír
Dzureň, Rudolf ml.
Danko, Štefan
Franko, Valér
Groman, Damián
Holečko, Imrich
Glova, Radovan
Kazanin, Viktor

Rok nar.

Oddiel

1986
1992
1993
1964
1976
1981
1989
1962
1976
1977
1969
1984
1966
1990
1954
1950
1970
1967
1959
1966
1979
1985
1968
1994
1979
1966
1948
1956
1987
1950

ATU Košice
Malyyi team ŠKP Užhorod
Sokol Kysak
Egyesuleten Kívuli
ŠKP Sp. Nová Ves
O5 BK Furča Košice
Sokol Ľubotice
BK Šaca
ALL 4 Run Margecany
Malyyi team ŠKP Užhorod
Breznica
ATU Košice
Rokycany
BK Šaca
Geoma Košice
Sopka Seňa
Nika WRC Rožňava
Novoveská Huta
BKO V. Myšľa
TDM Krompachy
Kežmarok
Košice
Prešov
Malá Ida
Moldava nad Bodvou
Sokol Kysak
Slovenská Ves
TDM Krompachy
Kluknava
Malyyi team ŠKP Užhorod
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Kat. Por. v kat.
A
A
A
B
A
A
A
C
A
A
B
A
B
A
C
D
B
B
C
B
A
A
B
A
A
B
D
C
A
D

1
2
3
1
4
5
6
1
7
8
2
9
3
10
2
1
4
5
3
6
11
12
7
13
14
8
2
4
15
3

Čas
0:33:58
0:34:11
0:34:49
0:35:32
0:36:15
0:36:44
0:36:45
0:37:53
0:37:55
0:38:45
0:39:08
0:39:31
0:40:00
0:40:04
0:40:33
0:40:43
0:41:28
0:42:20
0:42:47
0:42:54
0:43:06
0:43:14
0:43:17
0:43:18
0:43:33
0:43:43
0:43:49
0:44:19
0:44:31
0:44:41

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Tököly, Ivan
Hudák, Marek
Dzureň, Rudolf
Krasuľa, Pavel
Spišiak, Róbert
Kozák, Ondrej
Bačík, Peter
Paločko, Miloš
Sabanoš, Gejza
Huszár, Tibor
Vilhan, Peter
Kováč, Peter
Kredatus, Ivan
Závacký, Pavel
Glova, Peter
Sedlák, Viktor
Lörinc, Ján
Trella, Erik
Krivda, Jozef
Hajdú, Peter
Hudák, Emil

ŽENY 5 km
P.
Meno
č.
1 Malayia, Natália
2 Labašová, Katarína
Krištanová,
3 Mahuliena
Butoracová
4 Šindleriová, Ivana
5 Tiszová, Alžbeta
6 Homoľová, Anna
7 Hricková, Erika
8 Semanová, Zlatka
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Danková, Judita
Štrompfová, Martina
Spišiaková, Natália
Štrompfová, Ela
Kubíková, Zuzana
Janovičová, Iveta
Glovová, Terézia
Jasovská, Anna
Bencková, Viera
Mlynárová, Martina
Sobotová, Andrea
Kučeravá, Bibiana
Ehrlichová, Adriana

1989
1978
1964
1962
1975
1946
1953
1981
1961
1952
1954
1986
1990
1955
1959
1976
1972
1985
1941
1987
1947

Tatran Betliar
Prešov
Malá Ida
1.SKI MASTERS CLUB
ALL 4 Run Margecany
Sp. Nová Ves
O5 BK Furča Košice
OcÚ Žipov
Maras team Prešov
Kechnec
Košice
Košice
Marathon BB team
Metropol Košice
Kluknava
Walfdorfská škola
Ústi nad Labem
Somotor
Sopka Seňa
Košice
Kluknava

A
A
B
C
A
D
D
A
C
D
C
A
A
C
C
A
B
A
D
A
D

16
17
9
5
18
4
5
19
6
6
7
20
21
8
9
22
10
23
7
24
8

Rok nar.

Oddiel

1982
1983

Malyyi team ŠKP Užhorod
ATU Košice

E
E

1
2

0:18:44
0:19:18

1972

Vranov

F

1

0:20:16

1980
1957
1991
1971
1958

Prešov
Tube City Košice
Margecany
Margecany
O5 BK Furča Košice
ORŠK Bodva Moldava
nad Bodvou
Gelnica
ALL 4 Run Margecany
Gelnica
Krompachy
BK Steel Košice
Kluknava
Sp. Podhradie
Veľký Folkmár
Veľký Folkmár
Košice
Chminianska Nová Ves
Chminianska Nová Ves

E
F
E
F
F

3
2
4
3
4

0:20:24
0:22:58
0:23:16
0:23:20
0:23:48

E
F
F
E
E
F
F
E
F
E
E
F
F

5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11

0:25:30
0:25:38
0:25:43
0:26:05
0:26:08
0:28:10
0:28:26
0:28:53
0:29:03
0:29:08
0:30:04
0:33:06
0:33:06

1981
1972
1977
1992
1984
1971
1959
1985
1978
1987
1979
1973
1975
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Kat. Por. v kat.

0:44:44
0:44:45
0:45:18
0:45:23
0:46:03
0:46:20
0:46:29
0:47:33
0:48:05
0:48:23
0:48:35
0:48:49
0:49:42
0:51:19
0:52:45
0:52:53
0:55:49
1:00:02
1:01:44
1:07:11
1.06:03

Čas

DORASTENCI 5 km
P.
Meno
č.
1 Matúš, Samuel
2 Bernát, Jaroslav
3 Majerník, Lukáš
4 Litecký, Peter

Rok nar.
1997
1997
1997
1998

Oddiel

Kat.

Por. v kat.

Čas

OcÚ Žipov
BK Šaca
Margecany
Sopka Seňa

JM
JM
JM
JM

1
2
3
4

0:18:18
0:18:35
0:23:17
0:24:24

Oddiel
Krompachy
BK Šaca
Veľký Folkmár
BK Šaca

Kat.
JŽ
JŽ
JŽ
JŽ

Por. v kat.
1
2
3
4

Čas
0:23:54
0:27:45
0:29:07
0:32:01

Kat.

Por. v kat.

Čas

D

9

0:28:54

Kat.

Por. v kat.

Čas

C

10

1:01:17

DORASTENKY 5 km
P.č.
1
2
3
4

Meno
Harmanová, Lucia
Bernátová, Bibiana
Jusková, Veronika
Franková, Zuzana

Rok nar.
1995
1999
1998
1998

SENIOR 5 km
P.č.
Meno
1

Hradňanský, František

VOZÍČKAR 10 km
P.
Meno
č.
1 Sokolský, Stanislav

Rok nar.
1936

Oddiel
Handlová

Rok nar.
1955

Oddiel
Margecany

Mgr. Stanislav Sokolský

Mgr. Július Kaľavský
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Mgr. Erika Hricková
Dievčatá
P. číslo

Meno

Rok narodenia

Oddiel

Kat.

1

Beniková, Nina

2008

Margecany

D1

2

Mackoviaková, Natália

2008

Margecany

D1

3

Kolesárová, Viktória

2009

Margecany

D1

4

Kaľavská, Nina

2008

Margecany

D1

5

Kokyová, Katarína

2008

Margecany

D1

6

Ivančová, Nina

2010

Krompachy

D1

7

Kaľavská, Linda

2011

Margecany

D1
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P. číslo

Meno

Rok narodenia

Oddiel

Kat.

1

Bernátová, Petra

2001

BK Šaca

D2

2

Járošíková, Lucia

2002

Margecany

D2

3

Bencková, Ela

2003

Veľký Folkmár

D2

4

Kokyová, Mária

2006

Margecany

D2

P. číslo

Meno

Rok narodenia

Oddiel

Kat.

1

Kalická, Nikola

1998

Sp. Vlachy

D3

2

Fabriciová, Andrea

1998

TJ Obal servis Košice

D3

3

Fabriciová, Helena

1999

TJ Obal servis Košice

D3

4

Vojteková, Vanesa

1998

Margecany

D3

5

Macková, Valentína

1998

Margecany

D3

6

Faguľová, Andrea

2000

Margecany

D3

7

Kuchárová, Soňa

2000

Margecany

D3

8

Ovčariková, Jana

2000

Margecany

D3

Chlapci
P. číslo

Meno

Rok narodenia

Oddiel

Kat.

1

Kaľavský, Matúš

2008

Margecany

CH1

2

Papcun, Tomáš

2007

Margecany

CH1

3

Sobota, Matej

2008

Košice

CH1

4

Záhornacký, Tomáš

2007

Margecany

CH1

5

Jasovský, Lukáš

2008

Sp. Podhradie

CH1

6

Hudák, Matúš

2009

Prešov

CH1

7

Čudek, Samuel

2008

Margecany

CH1

8

Sedlák, Joachim

2009

Košice

CH1

9

Papcun, Cyprián

2010

Margecany

CH1
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P. číslo

Meno

Rok narodenia

Oddiel

Kat.

1

Fabrici, Milan

2001

TJ Obal servis Košice

CH2

2

Macko, Matej

2001

Margecany

CH2

3

Petrík, Samuel

2002

Margecany

CH2

4

Salamon, Erik

2004

Margecany

CH2

5

Lörinc, Jakub

2003

Ústí nad Labem

CH2

6

Koky, Erik

2004

Margecany

CH2

7

Koky, Jaroslav

2001

Margecany

CH2

8

Demčák, Daniel

2003

Košice

CH2

9

Angelovič, Michal

2004

Košice

CH2

10

Kaščák, Kamil

2004

Prešov

CH2

11

Drajna, Vladimír

2001

Margecany

CH2

12

Comba, Michal

2005

Margecany

CH2

13

Majerník, Maroš

2002

Margecany

CH2

14

Koky, Jozef

2001

Margecany

CH2

15

Comba, Daniel

2002

Margecany

CH2

16

Vida, Patrik

2005

Margecany

CH2

17

Malec, Branislav

2006

Rudňany

CH2

18

Schiffel, Denis

2003

Bratislava

CH2

19

Bencko, Patrik

2006

Margecany

CH2

P. číslo

Meno

Rok narodenia

Oddiel

Kat.

1

Glevaňák, Marek

1998

Margecany

CH3

2

Malík, Daniel

2000

BK Šaca

CH3

3

Hrabčák, Martin

2000

BK Šaca

CH3

4

Hádek, Patrik

1999

Michalovce

CH3

5

Šaršan, Boris

2000

Margecany

CH3

6

Bartko, Dárius

2000

Margecany

CH3

7

Čerňa, Adam

1998

Margecany

CH3
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adlovec v Taliansku
Najvýraznejším úspechom roka bolo pre členov Jadlovca pozvanie od
folklórnej skupiny Danzerini Udinesi z talianskeho Blessana. Počas šiestich
týždňov sa pod vedením nového vedúceho skupiny Ing. Jozefa Gajdoša
podarilo formou sústredení nacvičiť hodinový program. Na cestu do
Talianska vyrazili folkloristi zájazdovým autobusom 04. 09. 2013. Dedina
Blessano na severe Talianska je dejiskom regionálneho festivalu ľudových
tradícií Danzando tra i Popoli…, ktorým žije celé okolie a radi spoznávajú aj
folklór iných krajín. Naši si pochvaľovali výbornú starostlivosť a organizačné
schopnosti pozývateľov. Od začiatku sa skupiny ujali dve hostesky, ktoré ich
sprevádzali počas celého festivalu. Ten prebiehal na viacerých miestach
a spoznali tak dediny a mestečká v okolí (Basiliano, Flambro, Udine,
Basiliano, Cividale, Lignano Pineta).
Vďaka jazykovej zdatnosti mladších členov súboru a ochote hostesiek
necítili žiadne komunikačné bariéry. Ubytovaní boli v modernej telocvični
školy, ktorá

slúžila ako

ubytovňa,

krojovňa

aj

tanečná miestnosť.

Absolvovali niekoľko festivalových sprievodov a vystúpení, no vždy boli
spojené

s poznávaním

miestnej

kultúry,

prírody

a pamätihodností.

Nechýbalo ani kúpanie v mori v letovisku Bibione. O tom, že si miestni vážia
zahraničných hostí, svedčili aj slávnostné prijatia starostami a primátormi.
Na jednom z nich zaznela aj premiéra upravenej slohy našej piesne
„Podzme šicke na most“ v taliančine „Andiamo tutti al ponte, al ponte
murato, rallegriamo noi questo paese Blessano“.
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Ochutnali tradičné špeciality, nadviazali priateľstvá s miestnymi tanečníkmi,
hosťami z Poľska a Slovinska. Splnili aj tú hlavnú úlohu. Ukázali, že
Margecany sú temperamentnou dedinou s krásnymi zvykmi a tradíciami,
ktoré sa aj vďaka členom Jadlovca prenášajú z generácie na generáciu.
Na

svojom

webovom

sídle

http://www.danzeriniudinesi.it/app01.htm

pozývajúca folklórna skupina zverejnila aj profil nášho súboru s jeho krátkou
históriou, charakteristikou tancov, popisom súčastí kroja, opisom repertoáru
a úspechmi.
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100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch
11. 09. 2013 zorganizovali margecianski dobrovoľní hasiči spomienkovú
slávnosť pri príležitosti stého výročia od preorganizovania z povinného
hasičstva na dobrovoľné. Povinný hasičský zbor vznikol v Margecanoch na
základe nariadenia Okresného úradu v Gelnici už v roku 1909, čo
znamenalo, že každý muž vo veku od 18 do 40 rokov musel byť hasičom.
Systém sa však neosvedčil, preto pán Imrich Zahornacký v roku 1913
zorganizoval a založil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Margecanoch, ktorý
funguje dodnes.
Slávnosť bola sústredená do centra obce, kde boli pripravené panely
s fotodokumentáciou o histórii zboru, kultúrny program, súťaže pre deti,
ukážky požiarneho útoku a vystavená hasičská technika z majetku obce
a zboru (prenosná motorová striekačka PS – 8 vyrobená v roku 1953
a renovovaná v roku 2012, prenosná motorová striekačka PS – 12 z roku
1973, Avia A – 30 z roku 1978). Boli prezentované aj zapožičané historické
i novšie kúsky, napríklad cisternová striekačka CAS 10 – Iveco Daily, po akej
túžia aj naši dobrovoľníci. Najviac pozornosti si zaslúžila motorová striekačka
– 323 Stratilek. Vyrobená a dodaná do Margecian bola v roku 1933, kedy
bola 10. septembra prvýkrát vysvätená. Neskôr ležala ladom a 50 rokov
bola nefunkčná. Peniaze na renováciu sa podarilo získať vďaka sponzorom
a verejnej zbierke. Presne po 80 rokoch a jednom dni bol Stratilek vysvätený
pánom farárom Dušanom Lukáčom z gelnickej farnosti druhýkrát. Pri tejto
vzácnej príležitosti boli povýšení a ocenení obetaví členovia Dobrovoľného
hasičského zboru Margecany a Lemešany. Práve mechanici z Lemešian
Michal Zacharik a Daniel Iľko pomohli pri renovácii historickej striekačky.
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Čistenie Ružína
Plastové fľaše, polystyrén a ďalší odpad špatia brehy Ružína a spôsobujú
problémy najmä pri väčších zrážkach a povodniach. Naposledy bola nádrž
vyčistená v roku 2008, no situácia s tonami neporiadku sa stále opakuje.
20. 09. 2013 na tlačovej konferencii v kultúrnom dome v našej obci bol
predstavený trojročný projekt Slovenského vodohospodárskeho podniku,
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a obcí
v okolí Ružína. Jeho cieľom je nielen zbaviť nádrž odpadkov, ale im aj
predchádzať. Pred médiami túto myšlienku obhajoval Ing. Peter Žiga, PhD.,
minister ŽP SR a Ing. Vojtech Ferencz, PhD., štátny tajomník MŽP SR.
V tento deň odštartovala prvá fáza projektu s nákladom 200-tisíc eur, ktoré
uvoľnilo MŽP SR a Environmentálny fond. Projekt „Čistenie vodnej nádrže
Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie odstránením odpadov
a nelegálnych skládok z priľahlého územia“ zahŕňa čistenie vodnej hladiny
od naplavených odpadov, čistenie priľahlých brehov od náletov,
naplavenín a nelegálnych skládok, zber a odvoz odpadu vrátane
vyseparovania jednotlivých zložiek odpadu na mieste a štiepkovania
naplaveného dreva.
V obciach Margecany, Jaklovce, Malá Lodina, Košická Belá a Opátka
začalo brehy Ružína čistiť 24 ľudí (14 z Margecian). Vďaka ich drobnej,
systematickej, usilovnej a často nepríjemnej práci sa predchádzalo
možným obmedzeniam prevádzky objektov vodnej stavby, ktoré by mohli
nastať ich upchatím, zablokovaním alebo poškodením počas povodní
odpadom, ktorý pláva na hladine. Občania ocenili pozitívny vplyv na
zlepšenie životného prostredia v lokalite vodnej nádrže. Konečne sme sa
dočkali uznania aj zo strany politikov, že znečistenie Ružína nemôže byť len
záležitosťou obce.
Účastníkom projektu prácu v blate a špine nikto nezávidel. Tí do konca roka
vyzbierali 17 veľkokapacitných kontajnerov odpadu na úseku od Oltárika
pod Vápenku, smerom na železničný most pri rušňovom depe a v smere na
Rolovu Hutu po potôčik Veščeník.
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Európsky týždeň mobility
Cieľom tejto kampane je podporovať občanov v používaní alternatívnych
druhov dopravy. V Európe aj vo väčších mestách sveta

prebiehala od

16. do 22. 09. 2013.
Záver týždňa patril podujatiu V obci bez môjho auta, kedy obec vyčlenila
zóny len pre korčuliarov, kolobežkárov, cyklistov, bežcov a peších. V piatok
dopoludnia to bola uzávera časti Školskej ulice od železničnej stanice po
obedný úrad. V tomto čase patrila ulica žiakom základnej a materskej školy
na hry, súťaže a precvičovanie zásad bezpečnej cestnej premávky na
prenosnom detskom dopravnom ihrisku.
V nedeľu popoludní vyvrcholil týždeň mobility 2. ročníkom Margecianskej
inline hodinovky. Motoristi museli na hodinu zaparkovať svoje vozidlá,
pretože cesta III.triedy/546007 Margecany Postupová – Rolova Huta bola
vyhradená občanom, ktorí uprednostnili prepravu na pohon vlastných rúk
a nôh. Teplý čaj a drobné sladkosti potešili športujúcich a dobrú náladu
podporilo aj vystúpenie hudobnej skupiny MTV 170 z Jakloviec.
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argecianske fajnoty
Obľúbené podujatie plné vône tradičných jedál, dobrej nálady a veselej
muziky, ktoré pripravila Obec Margecany a folklórna skupina Jadlovec,
prekročilo rámec obce a stalo sa regionálnym podujatím Dolného Spiša
s odhadovanou účasťou asi 3 000 osôb. Svoje stánky s jedlami rozložili
12. 10. 2013 aj milovníci tradícií z okolitých obcí. Ponuka foľkmarskej,
kolinovskej, slovjinskej a kojšovskej kuchne bola podobná: zemiakové
či kapustové pirohy a kysnuté koláče. V margecanskej kuchni ponúkali
zabíjačkové špeciality: škvarky, klobásy, grajzupu, hurku, potarlinu, varené
koleno a varený bôčik. Pri pieckach na pevné palivo šikovné ruky našich
dievčat a žien piekli obľúbené osolené alebo pocukrované gruľovníky.
Dobrotami si obec uctila seniorov nad 65 rokov, ktorých je v Margecanoch
323. Pozvanie od starostu obce na slávnostné posedenie do upravenej
kinosály kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prijalo asi 200
seniorov. Aj tu hrala hudba.

V hlavnom kultúrnom programe návštevníkov zabávali súbory Karpaťanin,
Jadlovček, ľudová hudba Lukáša Gajdoša a známi Kandráčovci. Piesne
primáša Ondreja Kandráča a jeho mamy Moniky Kandráčovej roztancovali
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aj publikum. Medzi účinkujúcimi a divákmi po chvíli nebolo rozdielu. Deti sa
tešili z kolotočov rozostavaných na školskom ihrisku.

Skatepark
Mládež v Margecanoch mala k dispozícii plechový skatepark od roku 2000
vďaka výhre žiakov základnej školy vo výtvarnej súťaži. Postaviť betónový
skatepark sa rozhodla partia miestnych skateboardistov po tom, čo získali
potrebné vedomosti a zručnosti nielen v jazde, ale aj betónovaní. Projekt
zastrešovalo občianske združenie Elect, ktoré združuje mladých z okolia
Gelnice, rozvíja kultúru extrémnych športov, organizuje športové podujatia
a podporuje mladé talenty. Hlavným organizátorom bol Dávid Šima,
ktorého projekt Urob si sám-Sk8park Margecany podporila finančne
Nadácia

Orange v programe Šanca pre váš región sumou 1 000 eur.

Vďaka súdržnosti, materiálnej pomoci priateľov a rodiny sa podarilo
vybudovať skatepark s betónovými prvkami v areáli futbalového ihriska.
Vyvrcholením niekoľkomesačnej driny bolo jeho slávnostné otvorenie dňa
26. 10. 2013. Bol to deň mladých ľudí a hlavným bodom programu boli
akrobatické jazdy. Celé podujatie malo rodinný charakter s grilovačkou,
burzou, fotogalériou pod holým nebom, ochutnávkou zdravých jedál,
krstilo sa šumivým sektom, pásku strihal starosta obce a hlavní aktéri, ktorí si

89

dielo vlastných rúk veľmi vážia. Vďaka pochopeniu zástupcov obce našli
pre svoj obľúbený šport, pestovaný doteraz na ulici, vlastný priestor. Počas
tohto dňa sme spoznali pozitívnu stránku komunity skaterov: ich pouličné
výtvarné umenie, módu, alternatívne spôsoby zdravého stravovania a
životného štýlu. Akciu prišlo podporiť veľa domácich jazdcov i skúsených
skaterov z východu (Maťo Masaryk, Boris Kupec, Samuel Lorenčík, Nanuk,
Dirty, Maťo Chominec, Klokan, Peťo Wolf). Krátke video z otvorenia nájdete
na: http://www.boardlife.sk/skateboard/clanok/otvaracka-d-i-y-skateparku-v-margecanoch
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CELOSPOLOČENSKÉ UDALOSTI
Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok, hovorovo aj župa, je najvyššia
územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti
identické s územím ôsmich krajov. Do pôsobnosti samosprávnych krajov
patria

napríklad

cesty

II.

a

III.

triedy

mimo

obcí,

stredné školstvo, zdravotnícka sústava a iné. Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky určil deň konania 1. kola volieb do orgánov
samosprávnych krajov na 09. 11. 2013 a 2. kolo na 23. 11. 2013.

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných
09. 11. 2013 v obci Margecany:
Počet oprávnených voličov

1668

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky

611

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva

592

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu

529

Účasť vo voľbách v percentách

36,63%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
voľby predsedu:
Meno a priezvisko
1. Rudolf Bauer,RNDr.,PhD.
2. Marek Ďurán,Ing.
3. Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.
4. Vladimír Gürtler, JUDr.
5. Jozef Holečko, Ing. MBA
6. Ivan Kuhn, Bc.,MA
7. Rastislav Masnyk, JUDr., MBA
8. Dominika Palaščáková, Ing.,PhD.
9. Lukáš Sisák
10. Zdenko Trebuľa,JUDr.

Počet hlasov
125
22
13
16
14
4
22
24
4
285

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
voľby do zastupiteľstva:
Meno a priezvisko
1. Antonín Cicoň, Ing.

Počet hlasov
23
91

2. Anna Ganzová
3. Anna Hicárová
4. Vladimír Hojstrič, Mgr.
5. Ján Kalafus
6. Janka Kipikašová, Mgr.
7. Vladimír Končík
8. Pavol Kuspan, JUDr.
9. Kamil Münnich, Ing.,PhD.
10. Igor Petrik, Ing.
11. Miroslav Pisko
12. Peter Popadič, Mgr.
13. Jana Pronská
14. Vladimír Urban, Bc.

8
34
22
3
13
30
25
40
527
27
129
10
3

Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli za okres Gelnica
zvolení: Ing. Kamil Münnich (nezávislý kandidát) a Ing. Igor Petrik (nezávislý
kandidát). Náš pán starosta ako kandidát na poslanca Košického
samosprávneho kraja získal najvyšší počet hlasov za volebný obvod
Gelnica počas celej existencie členenia Slovenska na vyššie územné
samosprávne jednotky.
Volebná komisia Košického samosprávneho kraja konštatovala, že podľa
zistených výsledkov volieb predsedu samosprávneho kraja nezískal v 1. kole
ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Margecany
sa po prvýkrát môžu hrdiť, že majú svojho zástupcu
Výsledky 2. kola volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja
konaných 23. 11. 2013 v obci Margecany:
Počet oprávnených voličov

1667

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky

261

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu

258

Účasť vo voľbách v percentách

15,66 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
voľby predsedu:
Meno a priezvisko
1. Rudolf Bauer, RNDr.,PhD.
2. Zdenko Trebuľa,JUDr.

Počet hlasov
100
158
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Zóna bez peňazí
„Máte doma pekné veci, ktoré nepotrebujete a je vám ich ľúto vyhodiť?
Môžete nimi potešiť niekoho iného a zároveň si sami spraviť radosť.“

Aj vďaka takejto burze si popoludnie 30. 11. 2013 viacerí urobili krajšie
Vianoce tým, že získali pre blízkeho darček, ktorý by si nemohli finančne
dovoliť. Nebol síce nový ani drahý, ale vybraný osobne pre niekoho
konkrétneho s láskou. Boli to zväčša knihy, zvukové a obrazové médiá,
hračky, oblečenie. O príjemnú atmosféru sa postarali svojím vystúpením
deti z Jadlovčeka a členky spevokolu Borievka.
Adventné

obdobie

sme

privítali

posvätením

krásne

vyzdobeného

adventného venca nainštalovaného na obrube fontány v centre obce.
Prvá lucernička sa na ňom rozsvietila 01. 12. 2013 a každú nedeľu pribúdali
ďalšie svetielka.

Výstavu Spišské exody otvoril 11. 12. 2013 v prístavbe kultúrneho domu
predstaviteľ Občianskeho združenia Krásny Spiš Miroslav Pollák. Vďaka jeho
slovám sa prítomní dozvedeli zaujímavosti o vzniku výstavy výtvarníka Fera
Guldana, ktorá sa zaoberá citlivými a tragickými udalosťami 20. storočia.
Vďaka kolekcii abstraktných diel si návštevníci naplno uvedomili, koľko
hromadných odchodov v rozsahu jedného storočia na území Slovenska
obyvateľstvo zažilo: odchody za prácou do Ameriky počas hospodárskej
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krízy, ruské gulagy, odvlečenie Židov do koncentračných táborov,
vraždenie karpatských Nemcov, likvidácia buržoázie, súkromných roľníkov
a rehoľných rádov, emigrácia občanov po okupácii vojsk Varšavskej
zmluvy. Jednoduché symboly pomáhali prítomným identifikovať dejinné
udalosti, ktoré spôsobili neprirodzenú zmenu štruktúry obyvateľstva v našich
mestách a regiónoch. Dôsledky týchto náhlych zmien sa prejavujú aj
v súčasnosti v zbúraní prirodzených sociálnych väzieb. Svojrázny umelec
nám ukázal, že aj zmeny politických režimov, štátov, hraníc a podstatných
zákonov môžu mať za následok neúctivé správanie občanov voči svojmu
bydlisku, mestu, regiónu a necitlivosť medzi ľuďmi navzájom.

ianočný koncert prináša obyvateľom obce kus pokoja a harmónie do
myslí

a sŕdc.

Prvý

kultúrny

zážitok

nám

pripravili

žiaci

tanečného

a hudobného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Margecany
pod vedením svojich pedagógov. V prístavbe kultúrneho domu predviedli
svoje umenie 10. 12. 2013.
Na obecnom vianočnom koncerte vystúpili 22. 12. 2013 folklórne súbory
Parchovianka, Jadlovček a Jadlovec. Pripomenuli nám vianočné piesne,
vinše, koledy, chodenie betlehemcov po domoch, viazanie adventných
vencov, zimné roboty a prípravy na Vianoce pred dávnymi rokmi.
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OSOBNOSTI
Mnohí zruční ľudia si až na dôchodku našli čas na záľuby a koníčky. Aj
rezbár Imrich Balasházy patrí k tým, ktorí stále objavujú niečo nové
a skúšajú, kam siaha ich fantázia a zručnosť. Jeho domček je mu ateliérom
i galériou. Najradšej pracuje s drevom. Začínal ľudovými motívmi, neskôr
vyskúšal námety aj z iných kultúr. V súčasnosti sú jeho drevorezby
štylizovanejšie, poetickejšie a modernejšie. Skúša nové techniky a materiály.
Pán Balasházy svoju tvorbu prezentuje na výstavách a súťažiach v Gelnici,
Spišskej

Novej

Vsi,

Spišských

Vlachoch,

Krompachoch,

Smižanoch,

Košiciach, Humennom, Trenčíne a v Maďarsku. Jeho umenie oceňujú aj
odborníci. V roku 2013 získal druhé miesto vo svojej kategórii v súťaži
Košická Paleta. Jeho výrobky sa dostali aj mimo Slovenska a obdivujú ich v
Kanade, Kalifornii, Česku, Grécku, Japonsku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej
Británii.
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K doteraz známemu menu Michaela Hajduková
pribudlo našej rodáčke aj ďalšie umelecké
meno Ella. V uliciach Margecian ju už nevidíme
tak

často,

častejšie

pretože

sa

žije

o nej

v Košiciach.

hovorí

v súvislosti

O to
so

spisovateľskými úspechmi. Už počas štúdia na
Pedagogickej

fakulte

Prešovskej

univerzity

uvažovala o literárnom smerovaní. Vždy mala
záujem

o históriu,

bola

členkou

skupiny

historického šermu. Ani jej vlastná svadba sa nezaobišla bez dobových
účesov a kostýmov. Pracovala v novinách Košický večer ako redaktorka
spravodajstva a publicistiky, keď sa rodil román Siete z času. S ním sa stala
v roku 2011 finalistkou literárnej súťaže Mám talent, ktorá bola pre ňu
cennou spisovateľskou skúsenosťou. V roku 2012 vyšiel vo vydavateľstve Ikar
román prepracovaný pod názvom Všetky moje tváre. Jej príbehy dýchajú
históriou, tajomnom a nadprirodzenom. Hlavne pre ženské čitateľky sú
príťažlivé príbehy plné napätia, lásky a vášne.
Napriek materským povinnostiam sa jej podarilo vydať aj druhý román
s názvom Tajomstvo tvojho rodu. 26. 11. 2013 bola s autorkou beseda
v kníhkupectve Panta Rhei na Hlavnej ulici v Košiciach.
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Mgr. Július Kaľavský pôsobí ako učiteľ nemeckého jazyka a estetickej
výchovy na Gymnáziu, Alejová 1 v Košiciach. Pravidelne sa venuje behom
na dlhé trate a k outdoorovým aktivitám vedie aj svojich študentov. Baví ho
beh, horská cyklistika, bouldering (lezenie bez lana), bežecké lyžovanie,
skialpinistické vychádzky. Na košickom Medzinárodnom maratóne mieru
v októbri 2013 sa umiestnil celkovom poradí ako dvadsiaty piaty a súčasne
bol siedmy najlepší Slovák s časom 02:43:14. S rodnou obcou kontakt
nestratil, pracuje vo výbore Klubu slovenských turistov a reprezentuje nás
na Behu Margecian.
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VÝSTAVBA
Nadstavba nad bývalou materskou školou
Bytový dom na Školskej ulici č. 2 bol vybudovaný so zámerom uspokojiť
potreby bývania sociálne slabších občanov. V tejto peknej lokalite
v blízkosti Ružína vzniklo nad časťou starej materskej školy deväť nových
bytových jednotiek s celkovou podlahovou plochou bytov spolu 284,70 m 2.
Dva byty sú dvojizbové s plochou 48 m2 a sedem bytov je jednoizbových
s plochou 26 až 28 m2. Vstup do bytov na jednotlivých podlažiach je
riešený

exteriérovým

schodiskom,

ktoré

je

súčasne

dominantným

architektonickým prvkom stavby. Rozloha bytov je pomerne nízka, no sú to
byty nižšieho štandardu. Prvé práce boli začaté v septembri 2011, budova
bola skolaudovaná v auguste 2013. Už v septembri boli komisiou obecného
zastupiteľstva vybratí nájomcovia, ktorým boli 01. 11. 2013 odovzdané kľúče
od holobytov. Obec zároveň poskytla nájomcom sociálnu výpomoc na
nákup vybavenia (sprchovacie kúty, umývadlá, toalety a podobne). Práce
si zabezpečovali nájomcovia na vlastné náklady. Byty sú vykurované
z obecnej kotolne, čím sa využil už existujúci teplovod. Zhotoviteľom stavby
je firma DANOVA zo Sabinova. V súvislosti s výstavbou nových bytov bolo
na Školskej ulici vybudovaných 11 parkovacích miest.
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Výsledky technického úseku
Občania počas roka najintenzívnejšie vnímali prácu technického úseku
Obecného úradu Margecany pod vedením Viliama Vojteka. Stálym
zamestnancom boli nápomocní aj nezamestnaní spoluobčania, ktorých
obec zamestnávala v rámci projektov Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Spišská Nová Ves na podporu zamestnanosti. Aj vďaka tejto
personálnej pomoci bolo ukončených niekoľko projektov: dobudovanie
parkovacích miest pri kostole smerom na Krompachy, výstavba panelovej
cesty v Rolovej Hute, vysypanie štrkom a zrovnanie ďalších ciest v Rolovej
Hute, oprava schodov k podjazdom s novým zábradlím, dobudovanie
zábradlia na schodoch za podjazdmi, rekonštrukcia ďalších zábradlí v obci,
dokončenie fasády prístavby kultúrneho domu, oprava cestných výtlkov,
obnova

vodorovného

dopravného

značenia,

výmena

ventilov

na

vykurovaní v nákupnom centre, odvedenie dažďovej vody na ceste pri
radovej zástavbe na Bystrej ulici, oprava a inštalácia vianočnej výzdoby,
údržba bytových domov a obecných budov.
Doplnenie kamerového systému
Rada vlády Slovenskej republiky podporila finančnou dotáciou 11 000 eur
projekt

doplnenia

kamerového

systému.

Obec

posilnila

kamerový

monitoring verejných priestranstiev o ďalšie úseky predstaničného priestoru,
školských budov, školského ihriska, námestia pri fontáne a pri kostole.
Investovalo sa do siedmich kamier aj do infra reflektorov kvôli skvalitneniu
nočných záberov. Najfrekventovanejšie a najproblémovejšie miesta v obci
sú chránené kamerovým systémom s dobrým obrazovým rozlíšením aj
v noci. Zvýšila sa tým bezpečnosť a ochrana majetku občanov.
Rekonštrukcia administratívnej budovy školy
Na

urýchlené

riešenie

havarijného

stavu

zatekajúcej

strechy

administratívnej budovy školy uvoľnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pre zriaďovateľa školy – Obec Margecany
15 000 eur, ktoré boli investované do zateplenia strechy 100 mm
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polystyrénom a novej strešnej pokrývky na pôvodnej plochej streche
budovy. V druhej etape ministerstvo poskytlo dotáciu 46 300 eur na
zateplenie tejto budovy. Farebné riešenie bolo prispôsobené vzhľadu
učebňového pavilónu, ktorý bol komplexne zrekonštruovaný v roku 2010.
Súčasne bola vymenená aj zvyšná časť starých okien za plastové na
prízemí

budovy

a bola

zrealizovaná

výmena

schodiskových

sklobetónových výplní. Rekonštrukcia bola ukončená pred prvými mrazmi,
čím sa ešte pred najsilnejšou fázou vykurovacej sezóny výrazne zlepšila
tepelná bilancia tejto budovy.

ŠKOLSTVO
13. 03. 2013 písali naši deviataci z matematiky a slovenského jazyka
Testovanie 9. Za jeho prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný
ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave. Zámerom testovania
je overiť u žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách tie
vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje
ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre
ich budúce uplatnenie na pracovnom

trhu.

Výsledky jednotného

testovania poskytujú školám informáciu o úrovni ich žiakov a umožňujú im
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tiež porovnanie s ostatnými školami na Slovensku. Na testovanie žiakov
pripravovali Mgr. Petra Švedová a Mgr. Jana Mareková, ktoré boli
s umiestnením nad celoslovenským priemerom v oboch predmetoch
spokojné. Prvýkrát v histórii testovaní získala žiačka Viera Majerníková 100 %
z testu zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalší dvaja žiaci boli na stredné
školy prijatí bez prijímacích pohovorov, keďže z oboch predmetov získali
nad 90 %.
Základné údaje

MAT

SJL

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

62,81 %

71,00 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v SR

60,07 %

67,51 %

2,74 %

3,49 %

Rozdiel

priemernej

úspešnosti

školy

oproti

národnému priemeru
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
13. 05. 2013 Obec Margecany vyhlásila podľa §3 a §4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 a § 5 zákona NR SR č. 522/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou, Školská
20, Margecany (ďalej ZŠ s MŠ).
Do stanoveného termínu sa do výberového konania prihlásili dvaja
kandidáti. Dňa 24. 06. 2013 komisia zložená z členov Rady školy pri ZŠ s MŠ,
zástupcov Obvodného školského úradu Košice a Štátnej školskej inšpekcie
(Školské inšpekčné centrum Košice) zvolila v tajnom hlasovaní za víťaznú
kandidátku PaedDr. Evu Mrázovú. Oficiálne bola menovaná starostom
obce dňa 21. 07. 2013.
Slávnostné ukončenie školského roka v júni 2013 sa nieslo v duchu rozlúčky
s doterajšou pani riaditeľkou Mgr. Máriou Kráľovou, ktorá pôsobila v tejto
funkcii 22 rokov. Vo svojich príhovoroch sa rozlúčili a poďakovali za prácu
starosta obce Ing. Igor Petrík a vedúca Školského úradu Margecany Mgr.
Ľudmila Mikolajová.
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Základná škola mala k 15. septembru 2013 spolu 136 žiakov v deviatich
triedach a materská škola mala 46 žiakov v dvoch triedach.
Podľa vlastných školských vzdelávacích a výchovných programov sa
vzdelávajú žiaci:


predprimárneho vzdelávania (46 žiakov v 2 triedach materskej školy),



primárneho vzdelávania (47 žiakov v 1. – 4. ročníku),



nižšieho stredného vzdelávania (99 žiakov v 5. – 9. ročníku),



školského klubu detí (25 žiakov v 1 oddelení),



centra voľného času (18 záujmových útvaroch).

Od 01. 10. 2013 začalo svoju činnosť Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ,
ktoré umožnilo žiakom pracovať v 16 záujmových útvaroch. Siedmi vedúci
záujmových útvarov sú externisti, jedenásti sú internými pedagogickými
zamestnancami. Jeho koordinátorkou je Dana Medvecová.
Vyučovanie cudzích jazykov je povinné od 3. ročníka a je ním podľa
výberu rodičov zväčša anglický jazyk. V 6. ročníku pribúda druhý cudzí
jazyk – nemčina. Na vyučovanie anglického jazyka bola prijatá Bc.
Christina Faye Teague. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu
Slovenskej republiky jej ako americkej občianke uznalo kvalifikáciu

na

vyučovanie anglického jazyka. Pochádza z Iowy a v súčasnosti žije
v susednej obci Jaklovce. Vyučuje žiakov od 6. po 9. ročník, ktorí už základy
anglického jazyka majú zvládnuté.
Škola zamestnávala 30 zamestnancov. Základná škola - 15 pedagógov, 1
školník, 3 upratovačky, 1 ekonomicko-hospodársky zamestnanec, 1
pracovník

chránenej

dielne.

Materská

škola

–

4

pedagogičky,

1

upratovačka. Školská kuchyňa – 4 zamestnanci. Viaceré úväzky boli
čiastočné (3 učitelia, asistent učiteľa, vychovávateľka).
Škola využívala aj projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej
novej Vsi na podporu zamestnanosti: chránená dielňa, absolventská prax a
dobrovoľnícka služba.
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V septembri 2013 bol spustený centrálny Rezortný informačný systém, ktorý
zhromažďuje údaje o žiakoch a zamestnancoch škôl.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo vedenie školy stretnutie
s bývalými kolegami na dôchodku v zborovni školy 28. 10. 2013. Pozvanie
s radosťou väčšina prijala. Posedeli si pri chlebíčkoch, koláčoch, káve
a hlavne pri veselých spomienkach na dávne časy. Pamäť osviežili
premietnuté fotografie učiteľských kolektívov a zápisy v kronike školy.
Učitelia i prevádzkoví zamestnanci chválili zrenovovanú zborovňu, v ktorej
boli prepracované rozvody elektriny až k učiteľským stolom, počítačovú
techniku, vybavenie zborovne a učební novým nábytkom a zobrazovacou
technikou umožňujúcu efektívne vedenie porád. Bývalí kolegovia si
vyžiadali

aj

prehliadku

ostatných

zrekonštruovaných

priestorov

učebňového pavilónu a materskej školy. Ocenili pozitívne zmeny, ktoré
spojenie s materskou školou prinieslo, nové nábytkové a hygienické
vybavenie tried, vybavenie sociálnych zariadení zásobníkmi toaletného
papiera a tekutého mydla, modernú didaktickú techniku, čistotu a celkovú
estetickú úroveň priestorov. Ako pamiatku na tento deň si odnášali malé
keramické žiacke výtvory. Lúčili sa s prísľubom, že na budúci rok sa určite
opäť

stretnú

a pozrú

sa

aj
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do

podkrovia

a kabinetov.

Rekonštrukcia administratívnej budovy
Rekonštrukcia budovy, v ktorej sa nachádzajú dielne, sklady, školská
kuchyňa, jedáleň, kancelárie, archív a pracovisko chránenej dielne, začala
17. 10. 2013 zateplením a renováciou strechy, atík a odkvapových zvodov.
Finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu uvoľnilo Ministerstvo
školstva,

vedy,

výskumu

a športu

Slovenskej

republiky

na

žiadosť

zriaďovateľa školy – Obce Margecany.
V druhej etape sa zateplil a farebne zladil s už zrekonštruovaným
učebňovým pavilónom obvodový plášť budovy. Súčasne sa vymenili staré
okná na prízemí a schodiskové sklobetónové výplne. Kvôli prvým mrazom
ostali nedokončené sokle.
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Súkromná základná umelecká škola Margecany
Poskytuje žiakom základy a pripravuje ich na štúdium na školách
umeleckého zamerania. Pomáha im objavovať a spoznávať silu, krásu
i zmysel umenia. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci
vlastné

umelecké

názory

a návyky,

suverénne

vystupovanie

pred

verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, festivalov
a súťaží.
Škola zamestnáva spolu 10 pedagógov v odboroch:


Tanečný odbor (ľudový tanec, novodobý a spoločenský tanec,
klasický a džezový tanec, tanečná príprava),



Výtvarný odbor,



Hudobný odbor (klavír, gitara, heligónka).

Pri škole pracuje detský folklórny súbor Jadlovček. Aj v roku 2013
zviditeľňoval školu na tradičných slávnostiach v obci a okolí, ale aj na
podujatiach regionálneho a medzinárodného významu:
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Pankuškové fašiangy – vystúpenie na trojdňovom podujatí hotela
Plejsy a Košického samosprávneho kraja,



Na tej luke, na žeľenej – víťazstvo v regionálnej súťaži detských
folklórnych súborov okresu Spišská Nová Ves a Gelnica s pásmom
Majeňe kapusty a postup do krajského kola,



Dni otvorených dverí v areáli akciovej spoločnosti SEZ Krompachy pri
príležitosti 65. výročia jej založenia, vystúpenie,



Spišský Jeruzalem – podujatie Košického samosprávneho kraja
v Spišskom Podhradí v rámci projektu Terra Incognita, vystúpenie,



Kec sebe zašpievam – natáčanie pásma piesní do súťažnej folklórnej
relácie Kapura vysielanej v Slovenskej televízii,



Medzinárodný folklórny festival detí a mládeže v Macedónsku –
vystúpenia v mestách Ohrid a Struga na pobreží najväčšieho jazera
Balkánu Ohrid,



Spišské folklórne slávnosti, vystúpenia.
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ZDRAVOTNÍCTVO
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Margecanoch
V roku 2013 mal 45 členov, zväčša dobrovoľných bezpríspevkových darcov
krvi a zdravotných pracovníkov. Pracoval pod novým vedením:
predsedníčka

MUDr. Mária Popadičová

podpredseda

Marek Ontko

pokladníčka

Mgr. Veronika Vasilcová

členovia

Zuzana Pavúková, Alena Vašáková

revízori

Ján Bátor, Marián Kaľavský

Po 12. raz sa zapojili do celonárodnej zbierky na pomoc onkologickým
pacientom Deň narcisov a vyzbierali 536 eur. Počas celého roka
prebiehala medzi členmi zbierka opotrebovaného šatstva, ktoré bolo
uložené v skladovacích priestoroch detskej ambulancie a priebežne ho
rozdávali tým, ktorí ho najviac potrebovali.
Jednou zo základných aktivít spolku je organizovanie spoločných odberov
krvi s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Jaklovciach
jedenkrát štvrťročne. V jeseni mali z našej obce na oceňovaní jedného
darcu oceneného Diamantovou Janského plaketou za 80 bezplatných
odberov.
Základná

organizácia

Slovenského

zväzu

zdravotne

postihnutých

v Margecanoch
Vznikla 02. 02. 2013 na ustanovujúcej členskej schôdzi. Jej činnosť sa riadila
plánom práce, v ktorom boli zahrnuté vlastné akcie a podujatia Okresnej
rady v Gelnici. Zloženie výboru:
predsedníčka

Mgr. Mária Miklušová

tajomníčka

Zdena Uličná

hospodárka

Iveta Žoldáková

členovia

Mária Janusová, Magdaléna Novotná

predseda revíznej komisie

Ing. Jozef Hlásny

Stretnutia členov a klubová činnosť prebiehala v prvé štvrtky v mesiaci,
v čase od 14.00 – 16.00 hodiny, v priestoroch spoločnej klubovne so
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Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Margecanoch
na Partizánskej ulici.
07. 03. 2013 bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravené
posedenie s krátkym kultúrnym programom pre členky, ktoré v roku 2013
oslavujú okrúhle životné jubileum.
24. 06. 2013 základná organizácia usporiadala zájazd na kryté kúpalisko
Delňa pri Prešove. Hoci väčšina účastníkov bola v dôchodkovom veku
a zdravotne postihnutých, vyšantili na vo vode, vírivkách a niektorí po
prvýkrát aj na tobogánoch.
Počas roka využívali členovia možnosť rekreácie v Turčianskych Tepliciach,
Vyšných Ružbachoch a Rajeckých Tepliciach. K 31. 12. 2013 evidovala
organizácia 117 členov.

ŠPORT
Klub slovenských turistov
Ideálne snehové podmienky priali nadšencom bežeckého lyžovania.
Oddiel Klubu slovenských turistov Margecany zorganizoval vo februári
niekoľko kratších pochodov v masíve Čiernej hory. Najťažšou a súčasne
najkrajšou túrou bola dvojdňová výprava dvanástich členov v okolí
Kloptáňa, kde bolo aj meter a pol prachového snehu. Absolvovali
Kojšovskú dvadsiatku i časť Cesty hrdinov SNP zo sedla Besník cez Čuntavu
do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Aprílový pochod z Telgártu cez Kráľovu hoľu
do

Liptovskej

Tepličky

bol

raritou,

pretože

v nížinách

už

boli

dvadsaťstupňové teploty.
Vodácka sezóna začala už v máji. Dvanásť turistov s raftami zamierilo do
Tichej doliny v Západných Tatrách. Na najdivokejšej rieke Belá strávili dva
dni, počas ktorých splavili úsek Kokavský most – Liptovský Hrádok dva razy.
V júli splavovali rieku Poprad na úseku zo Starej Ľubovne cez Plaveč do
Malého Lipníka. Domáca lodenica v Rolovej Hute bola miestom 28. ročníka
Regionálneho zrazu turistov Spiša. Počas víkendu sa ich tu stretlo 72.
V auguste materiálne a organizačne zabezpečovali splavovanie Dunajca.
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V Červenom Kláštore sa 27. raz stretla partia z Margecian a úsek Červený
Kláštor - Lesnica splavilo spolu rekordne 182 ľudí. Splavovanie pieninského
kaňonu si užívali trinásti vodáci ešte aj v októbri.
So starým rokom sa rozlúčili 29. ročníkom Výstupu na Roháčku.

Telovýchovná jednota – Futbalový klub Lokomotíva Margecany
Na výročnej členskej schôdzi začiatkom roka bol zvolený nový výbor
v zložení:
predseda

Jaroslav Očvár, ml.,

podpredseda

František Mackovjak, ml.,

manažér

Michal Petrík,

ekonóm

Adriana Jalčová,

členovia

Dušan Čarnoký, Peter Kandra, Marek Belej, Jozef
Zacharik, Marek Furajtár.

Výbor pripravil jednotlivé etapy futbalovej sezóny a zorganizoval brigády
hlavne hráčov dorastu zamerané na riešenie prioritných opráv: povybíjané
sklenené

výplne

okien,

nefunkčné

gamatky

(plynové

konvenčné

ohrievače), poškodené vchodové dvere, stav okolia tribúny, porucha
pračiek, omietky chodieb, lavičky v šatniach.
Úspechy pod vedením trénerov:
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žiaci

2. miesto v I. B triede Spišského oblastného futbalového
zväzu so skóre 49 : 29,
4. miesto na turnaji o Pohár Eduarda Kesela v Spišskej
Novej Vsi, tréner Stanislav Sokolský st.,

dorast

2. miesto so 40 bodmi a skóre 53 : 30, tréner Vladimír
Maršálek,

A – mužstvo

udržanie v VI. lige Podtatranskej, tréner Radovan Királi.

Stolný tenis
Stolnotenisový športový klub TOPSPIN Margecany zaznamenal v ostatnej
sezóne viaceré úspechy. V súťaži družstiev zaznamenali dva postupy do
vyšších súťaží, a to družstva mužov Margecany „B“ a „C“, čo sa v doterajšej
histórii ešte ani v jednej sezóne nepodarilo. V dlhodobých súťažiach mali
prihlásené 4 družstvá (3 mužské a 1 žiacke družstvo).
„A“ družstvo mužov hralo v zložení: Imrich Drábik, Peter Roba, Lukáš
Kostelník, Tibor Vasiľ a Ľudovít Tomaga. V I. lige skupina Východ obsadili 5.
miesto v konečnej tabuľke. Najlepším hráčom „A“ mužstva sa stal Lukáš
Kostelník s 87,5% úspešnosťou. Ako jednotlivec obsadil 4. miesto medzi
hráčmi I. ligy skupina Východ.
„B“ družstvo mužov súťažilo v III. lige skupina Západ Košického kraja
a obsadilo konečné 1. miesto, čím si zabezpečilo postup do II. ligy najvyššej súťaže v rámci bývalého Východoslovenského kraja. „B“ mužstvo
reprezentovali

Emil

Šiška,

Ľudovít

Tomaga,

Marián

Pacák,

Jozef

Zahornacký, Stanislav Trojan a Radovan Bobák. Celkovo najlepšími hráčmi
v 3. lige boli Emil Šiška a Ľudovít Tomaga, ktorí obsadili s 95% úspešnosťou
prvé dve miesta medzi jednotlivcami v III. lige.
„C“ družstvo mužov postúpilo z V. ligy Spiš do IV. ligy skupiny Spišskogemerskej. Nastupovalo v zložení Jozef Zahornacký, Ivan Hanko, Radovan
Bobák, Peter Kluknavský, Marcel Hudák, Kamil Gažo a Ján Rychnavský.
Najlepším hráčom sa stal Jozef Zahornacký s jedinou prehrou v celej sezóne
v V. lige.
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Družstvo starších žiakov pôsobilo v III. lige Košického kraja, ktorá sa hrala
turnajovým spôsobom. O 10. miesto v konečnej tabuľke sa pričinili najmä
Šimon Kaľavský, Oliver Jakubišin, Martin Rychnavský a René Vavrek.
Úspechy jednotlivcov:


Titul majstra i vicemajstra Košického kraja v dvojhre mužov, ktorí získali
len 18-ročný talentovaný Lukáš Kostelník, ktorý vo finále zdolal
Imricha Drábika. Obaja hráči získali aj 3. miesto spoločne vo štvorhre.



Titul majstra i vicemajstra na Majstrovstvách Spiša mužov v stolnom
tenise (okresy Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica), kde zvíťazil
Ľudovít Tomaga nad spoluhráčom Tiborom Vasiľom 3:1.



Titul vo štvorhre mužov na majstrovstvách okresu zásluhou Jozefa
Zahornackého a Stanislava Trojana.



Poprad - Veľká, 2. miesto Imricha Drábika v dvojhre mužov, víťazstvo
v štvorhre spolu s Jozefom Zahornackým



Spišský Štvrtok – víťazstvo Imrich Drábika v dvojhre mužov, prvé dve
miesta v štvorhre mužov obsadili I. Drábik- M. Pacák a J. ZahornackýR. Bobák.

Športová streľba
Materiálne a metodicky tento šport zastrešuje Športovo-strelecký klub
Margecany. Školské stredisko záujmovej činnosti zas vyberá a pripravuje
talentovanú mládež na prestup do vyšších organizačných štruktúr.
Strelecký rok pod vedením Zdeňka Mastiláka prebiehal podľa vlastného
kalendára vzduchovej a maloražovej sezóny.
Vrcholom vzduchovej sezóny boli Majstrovstvá Slovenska mládeže, na ktoré
sa strelci kvalifikovali postupovými súťažami:


Majstrovstvá kraja v Košiciach,



Národná liga mládeže vo vzduchových zbraniach v Žiline,



Gönci cup – 1. ročník streleckej súťaže mládeže v Košiciach.
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V maloražovej sezóne boli cestou nominačných pretekov kvalifikovaní na
Majstrovstvá Slovenska z guľových zbraní v Domaniži Diana Beniková
a Miroslav Petrík. Absolvovali kolá pretekov:


Extraliga

a Liga

talentovanej

mládeže

v Košiciach,

Príbelcoch

a Domaniži,


Majstrovstvá kraja v Košiciach a Prešove,



Majstrovstvá Slovenska v streľbe z guľových zbraní.

Sitom týchto kvalifikačných súťaží najúspešnejšie prešla Diana Beniková,
ktorá sa hrdí titulom Majsterka Košického kraja a v celkovom poradí v Lige
talentovanej mládeže a Majstrovstiev Slovenska sa umiestnila na 5. a 6.
mieste.
Na návrh Športovo streleckého klubu Margecany bolo udelené ocenenie
riaditeľke školy Mgr. Márii Kráľovej za dlhoročnú spoluprácu so Školským
strediskom

záujmovej činnosti

v odbore streľba

pri Základnej škole

s materskou školou v Margecanoch. Ing. Igorovi Petrikovi, starostovi obce
Margecany,

bolo

udelené

ocenenie

za

spoluprácu

so Športovým

streleckým klubom. Osobne ho odovzdali pán Miloslav Benca, prezident
Slovenského

streleckého

zväzu

a Ing.

Jozef

Maňo,

viceprezident

Slovenského streleckého zväzu a predseda Krajského výboru Slovenského
streleckého zväzu v Košiciach.
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CIRKEVNÝ ŽIVOT OBCE
V roku 2013 bolo v našej farnosti 32 krstov, 6 sviatostných sobášov a 19
pohrebov. Počas prvých piatkov v mesiaci sa zvyčajne vyspovedalo okolo
40 chorých ľudí v ich domovoch a asi 300 ľudí v kostole. Nedeľných
bohoslužieb sa odhadom zúčastňovalo 30 až 40 % veriacich, ktorí sa ku
viere hlásia (asi 700 ľudí).
Prvé sväté prijímanie slávnostne prijalo 10 detí, druhákov zo základnej školy.
Na birmovanie sa pripravovali birmovanci dlhých 9 mesiacov. Prvé piatky
v mesiaci chodili na svätú spoveď, každý druhý piatok absolvovali
mládežnícke adorácie (zbožné uctievanie). Dvakrát sa zúčastnili prednášok
o okultizme a sexualite. Nedeľné rána trávili na svätých omšiach. Na túto
udalosť spolu s rodičmi pripravili aj kostol a celé jeho okolie. Poumývali
okná, vyčistili koberce, pripravili nové lavice, vykosili kríky za kostolom
a celkovo upravili a skrášlili celé okolie.
Sviatosť kresťanskej dospelosti udelil Mons. Vladimír Filo (biskup rožňavskej
diecézy) a dekan Dušan Lukáč spolu 91 birmovancom dňa 05. 05. 2013. Tí
v sprievode birmovného rodiča kráčali k oltáru a a boli pomazaní na čele
posvätným olejom - krizmou.
Každoročná púť veriacich v máji v roku 2013, v roku cyrilo-metodského
jubilea, kedy sme si pripomenuli 1150. výročie príchodu vierozvestcov Veľkej
Moravy (rok 863), zamierila na známe pútnické miesta spojené s príchodom
sv. Cyrila a Metoda. 50 pútnikov prevažne v dôchodkovom veku navštívilo
v máji Velehrad, Olomouc, Svatý Kopeček, Svatý Hostín, Skalku pri Trenčíne
a Nitru.
Členovia speváckeho zboru a miništranti sa zúčastnili trojdňového výletu do
Čierneho Balogu.
Vrcholom liturgického slávenia v našej farnosti bola odpustová slávnosť
svätej Margity 14. 07. 2013 slávnostne celebrovaná Jurajom Rybanským,
ktorý pôsobil ako farár v Jaklovciach a Margecany boli vtedy filiálkou
Jakloviec. Zúčastnilo sa jej niekoľko stovák veriacich, pútnikov aj hostí. Bola
to

zároveň

aj

príležitosť

zaspomínať

na

niekdajšie

časy.

Začiatok adventného obdobia začal stretnutím v Chráme svätej Margity 30.
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11. 2013 za účasti: Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Cirkvi československej
husitskej. Aj v tomto roku sme privítali ženský zbor Českého spolku v
Košiciach, členov košického komorného orchestra Musica Iuvenalis a
cirkevného speváckeho zboru Kwapka z Margecian.
V novembri 2013 zverejnili Tomáš Thúr a Ján Grega na internetovej stránke
http://www.youtube.com/watch?v=EX-WsW2ZZng

dokument

„Ja

som

cesta, pravda a život“ o našej farnosti, ktorý vznikol v štúdiu Lemakor. Pred
kamerou dostal hlavné slovo pán farár Mgr. Jozef Halčin. Vysvetlil históriu
farnosti aj zaujímavosti o patrónke nášho kostola svätej Margity, ktorej
príbeh siaha až do 4. storočia. Ako krásnu dcéru pohanského kňaza ju
čakal život po boku vplyvného manžela. Na základe výchovy svojej
pestúnky sa stala kresťankou, čo sa nepáčilo jej otcovi. Nepomohla ani
prevýchova, ani nútený pobyt na hospodárstve pri ťažkej fyzickej práci.
Radšej si zvolila krutý trest sťatím, než by sa zriekla kresťanstva.
Aj bežní veriaci mali možnosť vyjadriť sa, ako ich obohacuje viera
a návšteva bohoslužieb. Dokument vznikol vďaka Televízii LUX, ktorá je
alternatívou komerčným televíziám a ponúka duchovne ladené programy.
Život farnosti spestrovala činnosť Ružencového bratstva a spevokolu
Kwapka, športové nedeľné popoludnia v telocvični školy v zimnom období
a piatkové stretnutia mladých na fare.
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA
Rok 2013 bol tretím volebným rokom obecnej
samosprávy. Jej predstavitelia vynakladali svoje
úsilie na skvalitňovanie života občanov. Venovali sa
investičnej výstavbe, podporovali

podnikateľské

subjekty, záujmové združenia, kultúru
Rozvíjali

našu

nezabúdajúc

obec

na

a šport.

v modernom

kultúrne

korene

duchu

a tradície.

Starostom obce bol už tretie volebné obdobie Ing. Igor Petrik.
Poslanci obecného zastupiteľstva
Bc. Miroslav Kaľavský, zástupca starostu obce; člen komisie pre výstavbu,
verejný poriadok, životné prostredie, cestovný ruch a iné vzťahy; člen
obecnej rady
JUDr. Ľubomír Šima, člen komisie pre výstavbu, verejný poriadok, životné
prostredie,

cestovný

ruch

a iné

vzťahy;

člen

obecnej

rady

Miroslav Zvirinský, člen komisie pre kultúru, šport, školstvo, prácu s mládežou
a sociálne otázky
Mgr. Miroslav Dubecký, predseda komisie pre kultúru, šport, školstvo, prácu
s mládežou a sociálne otázky
Juraj Mesároš, člen komisie pre výstavbu, verejný poriadok, životné
prostredie, cestovný ruch a iné vzťahy
Ing. Jozef Kováč, člen komisie pre kultúru, šport, školstvo, prácu s mládežou
a sociálne otázky
Ing. Eva Novotová, členka komisie pre kultúru, šport, školstvo, prácu
s mládežou a sociálne otázky
Ing. Dušan Jakubišin, predseda komisie pre výstavbu, verejný poriadok,
životné prostredie, cestovný ruch a iné vzťahy
Marian Keruľ, člen komisie pre výstavbu, verejný poriadok, životné
prostredie, cestovný ruch a iné vzťahy
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Kino Družba Margecany
Po príležitostných premietaniach pre deti na Mikuláša alebo Medzinárodný
deň detí obnovilo naše kino pravidelnú prevádzku v júli počas Dní obce
Margecany. Vstupné bolo počas celého roka 1 euro a mohli sme si pozrieť
tieto filmy:
05. 07.

Líbáš jako ďábel, Česká republika

19. 07.

Gambit, Spojené štáty americké

02. 08.

Medzi vlkmi, Spojené štáty americké, Kanada

16. 08.

Kamarátove dievča, Spojené štáty americké

30. 08.

Na divokej vlne, Spojené štáty americké

13. 09.

Pád Bieleho domu, Spojené štáty americké

01. 11.

Nič nás nerozdelí, Španielsko

15. 11.

Zem bez zákona, Spojené štáty americké

29. 11.

Milionár z chatrče, Veľká Británia

13. 12.

ARGO, Spojené štáty americké

27. 12.

Podfukári, Spojené štáty americké

Dokument o obci Margecany
Tvorivému tímu Tomáš Thúr a Ján Grega sa podarilo zaznamenať, ako
vyzerá v súčasnosti naša obec. 19-minútový dokument Spoznaj obec
Margecany vznikol v štúdiu Lemakor.
Zábery kamery na celé Margecany, ale aj typické detaily významných
budov,

železničnej

stanice,

novopostavených

bytových

domov,

zrekonštruovaného železničného námestia, mostov a krásneho prírodného
okolia sú vhodne spojené so sprievodným slovom Tomáša Thúra. Dokument
zaznamenaný

vo

formáte

digitálneho

optického

dátového

nosiča

(nazývaného DVD) podáva základné informácie o obci v geografických,
historických a spoločenských súvislostiach.
Obec a jej históriu od prvých písomných zmienok v roku 1235 bližšie
predstavujú v krátkych rozhovoroch osobnosti obce. Putovanie začína
v miestnom kostole. Mgr. Jozef Halčin priblížil históriu kostola od jeho
dostavania v roku 1934 a jeho zasvätenia svätej Margite. Dozvedáme sa
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o ustanovení samostatnej farnosti Margecany v roku 1991 vtedajším
biskupom Eduardom Kojnokom. Na poste farárov sa odvtedy vystriedali
Vendelín Pleva, Jozef Vaňo, Vladimír Stahovec a Jozef Halčin. Traja
margecianski rodáci boli vysvätení za kňazov: Ján Ludrovský, Pavol
Kaľavský a Jozef Tomaga.
O školstve informovala Mgr. Mária Kráľová. Zdôraznila významné udalosti
z posledných rokov - organizačné zlúčenie základnej a materskej školy
v roku 2008 a ich fyzické spojenie presťahovaním bývalej materskej školy zo
Školskej ulice č. 2 do zrekonštruovaných priestorov v prízemí učebňového
pavilónu základnej školy v roku 2010.
Mgr. Vojtech Foglar predstavil činnosť Súkromnej základnej umeleckej školy
v Margecanoch. Mgr. Marta Foglarová vysvetlila okolnosti vzniku detského
folklórneho súboru Jadlovček z roku 1980, ktorý v súčasnosti pri škole pôsobí.
Sprievodné slovo oboch pedagógov ilustrujú zábery z tanečnej skúšky.
Priemyselnú výrobu v dokumente zastupuje pohľad na najstaršiu vápenku
na Slovensku z roku 1893, ktorá bola hnacím motorom života v hladovej
doline. Ďalším dôležitým zamestnávateľom bol v rokoch 1956 až 1997 Lesný
odštepný závod Margecany. V jeho priestoroch v súčasnosti sídli Lesná
správa Margecany, ktorá je od roku 2010 spojená s Lesnou správou
Smolník.
Za športovcov prehovoril Jaroslav Očvár o dlhoročnej tradícii futbalu
v obci, ale aj o plánoch do budúcnosti.
Pán Jozef Halcin dostal v dokumente slovo dvakrát. Za Turistický oddiel
mládeže Sokol Margecany a Dobrovoľný hasičský zbor. Pôsobivé je jeho
rozprávanie o pomoci dobrovoľných hasičov počas nedávnych povodní
na Hornáde v obci Richnava.
Na spoločenskom živote obce sa významne podieľajú aj dôchodcovia, za
ktorých

prehovorila

v Margecanoch

Mgr.

vznik

Mária

Základnej

Fonferová.
organizácie

Práve

ona

Jednoty

iniciovala

dôchodcov

Slovenska v roku 2000.
Po čase budú určite pre nás cenné zábery, ako vyzerala naša obec a jej
blízke okolie: cesta okolo Ružína, Rolova Huta pričlenená k Margecanom
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v roku 1960, cestný tunel na Kozinec alebo najdlhší dvojkoľajový železničný
tunel bývalého Československa – Bujanovský tunel.
Záverečné slovo v podobe pozvánky do obce Margecany patrilo Ing.
Igorovi Petrikovi, starostovi obce. Margecany charakterizoval ako obec so
silným

urbanistickým

potenciálom,

s

existujúcimi

službami

rozšírenej

občianskej vybavenosti. Spomenul úspešné investičné aj neinvestičné
projekty

financované

prevažne

Európskou

úniou

–

rekonštrukcia

a revitalizácia komunitného centra, základnej školy, opravené cesty a
chodníky, multifunkčné a detské ihrisko, verejná zeleň, kultúrny dom, päť
novopostavených

bytových

domov.

Finančné

porovnanie

investícií

ilustroval zrozumiteľným príkladom: „Keby tieto projekty financovala obec
z vlastných zdrojov, trvalo by to asi 44 rokov.“ Pozvánku do našej modernej
obce zakončil vyzdvihnutím úspešných kultúrnych podujatí – Ples obce
Margecany, Batôžkový bál, Modré fašiangy, Deň matiek, Dni obce
Margecany, Margecianske fajnoty.
OSOBITOSTI POČASIA
Nový rok začal mínusovými teplotami a vo februári sa k nim pridružili aj
zrážky. Snehová kalamita s množstvom ťažkého mokrého snehu ochromila
fungovanie obce a odrezala niektoré rodiny aj na 50 hodín od elektriny.
Mrznutie sa striedalo s topením, v dedine sa udržalo asi 0,5 metra snehu, no
na kopcoch nad Žakarovcami a Švedlárom aj 1 m. Zver sa držala v okolí
ciest a senníkov. Milovníci bežeckého lyžovania videli v blízkosti lesných
ciest a chodníkov vysilených jeleňov a lane, no aj stopy vlkov a rysa. Vlci
strhávali oslabenú vysokú zver aj kapitálne jelene, ktoré nedokázali vo
vysokom snehu unikať svorke, ktorá bežala po povrchu snehovej pokrývky.
Túto strhnutú zver zväčša objavili zberači parohov.
Mnoho zrážok bolo aj v marci a prvú búrku s hromobitím sme mali už
11. 03. 2013. Hneď 15. marca nastal zvrat a zima sa lúčila kalamitou, ktorá
bola sprevádzaná silným vetrom. Ten prevracal po cestách Slovenska
kamióny, v závejoch ostali ľudia uväznení v osobných autách alebo
provizórne nocovali v kultúrnych domoch najbližších obcí. Na východe
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Slovenska bol vyhlásený stav najvyššej pohotovosti. Vietor strhával strechy
a lámal stromy. Vlaky meškali aj

3 hodiny a počasie často víťazilo nad

technikou. Zima sa nechcela rozlúčiť, snežilo a mrzlo až do Veľkej noci.
Leto bolo teplé a v závere suché. Opäť sa prepisovali teplotné rekordy.
Najhorúcejšiu noc v histórii meraní (27,3 °C) zažili v Piešťanoch 27. 07. 2013.
Denné i nočné horúčavy ťažko znášali starší občania. Začiatkom augusta
obec zverejnila na svojom webovom sídle kvôli intenzívnym vysokým
teplotám meteorologickú výstrahu spojenú s odporúčaním správneho
pitného režimu, vhodného odevu, podmienok slnenia, odporúčaných
fyzických aktivít, zabezpečenia domovov a pracovísk pred intenzívnym
slnečným žiarením.
Extrémy počasia nám vynahradila krásna a rekordne teplá jeseň, príjemné
a slnečné počasie až do Dušičiek. Vtedy začalo pršať. November bol síce
daždivý, no s pomerne vysokými teplotami okolo 10 °C. Martin ani v tomto
roku neprišiel na bielom koni. Táto situácia bola priaznivá pre investičné
stavebné projekty, pretože administratívna budova školy sa v tomto čase
zatepľovala. Katarína so sebou priniesla ochladenie. Prvý sneh napadol na
Mikuláša, no dlho nevydržal. Teploty sa držali nad bodom mrazu v obci
pokojne pokračovali v decembri prebiehali stavebné práce. Ani počas
Vianoc, ani na Silvestra sme sa mrazov a snehu nedočkali.
Evidencia obyvateľstva k 31. 12. 2013
Od začiatku roka sa prihlásilo k trvalému pobytu v našej obci 10 občanov a
odhlásilo sa 11 občanov. Zloženie obyvateľstva:
počet obyvateľov spolu

1 951

z toho žien

987

z toho mužov

964

Veková štruktúra obyvateľstva
počet obyvateľov do 18 rokov

287

počet obyvateľov do 62 rokov

1 573

počet obyvateľov nad 62 rokov

378

119

Nad 90 rokov máme 10 občanov. Najstarší muž má 97 rokov a tri ženy majú
91 rokov.
Zápis do kroniky bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 25 zo
dňa 24. 03. 2014. Zapísala Jana Mareková.
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