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ČINNOSŤ DHZ MARGECANY 2019
Výročná členská schôdza sa uskutočnila 10. marca 2019 v prístavbe kultúrneho
domu v Margecanoch, keďže sme neboli uznášania schopní, dohodli sme sa na najbližšom
termíne 13.4.2019 v zasadačke obecného úradu v Margecanoch s tým, že sme členom poslali
návratky o tom, či chcú ešte pracovať pre našu DHZ Margecany. Vrátilo sa nám 24
návratiek. Dokopy t. č. ku 22.4.2019 má naša členská základňa 25 členov. 13. apríla 2019
sa volil nový predseda – Jozef Salamon, nový revízor Dominika Kovalčiková, nový tajomník
Anna Hicárová.
19. apríla 2019 ani nie týždeň po obnove výboru nás náš spoluobčan p. Papcun
zavolal k požiaru drevoskládky v katastri obce Margecany, časti Olše. Požiar bol hlásený
veliteľovi p. Kovalčikovi o 17.36. Po príchode na požiarovisko bolo lokalizované miesto
požiaru a začalo sa s jeho likvidáciou. Na zásahu sa zúčastnilo 4+1 členov DHZO Margecany
(Michal Ludrovský, Martina Hromotová, Jozef Salamon, Veronika Salamonová, Radovan
Grega). Bolo potrebné 4x doplniť vodu do zásahového vozidla (2800 l). Výjazd sme
vykonali za pomoci techniky Iveco Daily. Bol použitý prúd 1C. Po likvidácii požiaru bola
preventívne skontrolovaná celá skládka dreveného odpadu. Návrat na hasičskú zbrojnicu bol
o 19.13.
8. mája 2019 v časti Bystré v katastri Obce Margecany došlo k technickému výjazdu
na požiadavku obyvateľky obce Margecany p. Lukáčovej. Zásahu sa zúčastnili členovia
DHZ Margecany M. Ludrovský, J. Salamon, E. Salamon a R. Verba a šlo o čistenie
rezervoáru úžitkovej vody. S pomocou plávajúceho čerpadla, 2 ks požiarnych hadíc typu C,
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1 ks požiarnej hadice typu B, 1 ks prúdnice boli brehy rezervoára vyčistené. Čistila sa aj
šachta. Výjazd začal o 11.19, pričom príchod po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka
vrátila na hasičskú zbrojnicu v čase o 15.39. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu techniky ani
k zraneniu zasahujúcich členov.
Už 11. mája 2019 nás naša spoluobčianka Patrícia Palková upozornila na silné
zadymenie v časti obce Bystré. Našťastie sa nejednalo o požiar, ale išlo o našu
spoluobčianku, ktorá spaľovala odpad z ihličnatých stromov. Veliteľ zásahu Michal
Ludrovský pani poučil o podmienkach spaľovania podľa § 31e Vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii.
17. mája 2019 naši členovia M. Ludrovský, J. Blaho, J. Salamon, A. Hicárová v časti
Rolová Huta kontrolovali rezervoár pitnej vody, pretože sa obyvatelia tejto časti sťažovali,
že im nejde voda.
20. októbra 2019 boli naši členovia J. Salamon, R. Grega, V. Salamonová, J. Blaho
a člen DHZO Jozef Petrík a jeden člen DHZ Krompachy Lukáš Hudec v chatárskej oblasti
Jaklovce čistiť miestnemu chatárovi studňu v nedostupnom teréne. Technika, ktorá bola
použitá IVECO DAILY, PS 15, 2x savica, 1x sací kôš, záchytné lanko, 1x hadica typu C, 1x
prúdnica typu C, redukcia z B na C.

Dňa 26.10.2019 boli naši členovia J. Salamon, R. Verba a Ľ. Buchlák na technickom
zásahu v Margecanoch, v časti cintorín dopĺňať vodu do nádrže v objeme 1600 l. Technika,
ktorá bola na zásahu použitá Iveco Daily, PS 15, plávajúce čerpadlo.
Členovia DHZ Margecany P. Kovalčik, P. Vaško v spolupráci s Obcou Margecany
M. Dancák, M. Kovaľ a člen DHZO J. Petrík a vykonali 13.11.2019 zásah v katastrálnom
území obci Mlynky pri mimoriadnej živelnej udalosti – povodeň. Pri 3 stupni povodňovej
aktivity. Jednotka zasahovala v počte 1+4 s technikou Iveco Daily, protipovodňový vozík
pri protipovodňových, záchranných a evakuačných prácach, ktoré sú nevyhnutné na ochranu
zdravia, majetku a života človeka. Počet evakuovaných osôb bol 6. Po ukončení výjazdu sa
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jednotka vrátila späť na základňu. Pri výjazde nedošlo k poškodeniu techniky ani zraneniu
zasahujúcich členov.
Prednáška v Deduško, n. o. (zimné vykurovacie obdobie) 29.11.2019. Základná
škola s materskou školou v Margecanoch – prednáška o tom, čo robia hasiči na hasičskej
zbrojnici, ako volať na linku 112 dňa 29.11.2019 (dopíš pojmy dojmy atď).
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AKCIE DHZ MARGECANY 2019
Dňa 5.5.2019 o 08.00 sa naši členovia DHZ Margecany a Mladý hasič Krtko
zúčastnili na slávnostnej sv. omši za patróna hasičov sv. Floriána v Rímskokatolíckom
kostole sv. Margity v Margecanoch. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným hasičom, ktorí
prišli do kostola. Ďakujeme aj nášmu p. farárovi ThLic. Stanislavovi Cifrovi a samozrejme
aj deťom z krúžku mladý hasič Krtko.

Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h. bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v
Remeši podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo osem
spojeneckých generálov zo ZSSR, Veľkej Británie, USA, Francúzska, pričom sa 8. mája
1945 do 23.01 h. mali ukončiť všetky boje. Slovensko si pripomína Deň víťazstva nad
fašizmom. Tak sme si aj my, členovia DHZ Margecany a Mladý hasič Krtko pripomenuli
74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, pri pomníku padlých v Margecanoch na pietnom
akte, ktorý sa konal 7. mája 2019.
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Dňa 8. mája 2019 sme mali v hasičskej zbrojnici upratovací deň spojený s oslavou
narodenín veliteľa DHZ Margecany p. Petra Kovalčika.
V tento deň naši členovia na podnet
obyvateľov obce pomáhali a zasahovali v časti
Bystré. Čistili spolu s dobrovoľníkmi z radov

obyvateľov časti Bystré rezervoár pitnej vody od nánosov bahna a konárov.
Dňa 24. mája 2019 bola na tému „Požiarna prevencia v letných mesiacoch“
vykonaná našim členom DHZ Margecany, Michalom Ludrovským beseda v dennom
stacionári Deduško, n. o.. Sme radi, že sme našim dôchodcom mohli poskytnúť dôležité
informácie o požiarnej bezpečnosti a poučiť ich o prevencii. Po ukončení prednášky, boli
seniorom rozdané informačné materiály s telefónnymi číslami na členov DHZ Margecany,
ktorých môžu v prípade potreby kontaktovať.
Dňa 8. júna 2019 sa konala v obci Margecany v lokalite Bystré (nad Burčákom)
Zdokonaľovacia príprava strojníkov.
7

Mesiac máj sme ukončili taktickým cvičením, ktoré bolo spojené s Medzinárodným
dňom detí v Základnej a materskej škole v Margecanoch, dňa 31. mája 2019. Akcie sa
zúčastnila aj hosťujúca DHZM Gelnica a jej traja členovia. Deti čakalo plno hier a sladkých,
ale aj vecných odmien. Súťažili v disciplíne „Detský železný hasič“, striekanie vodou na
terčíky, triafanie do plechovíc pomocou tenisovej loptičky.
Pre deti boli pripravené aj sprievodné akcie ako maľovanie na tvár, ale aj stanovište
kde si mohli vymaľovať svoju šiltovku, či svoje tričko. Na Školskej ulici bola zaparkovaná
hasičská technika DHZ Margecany a DHZM Gelnica, ktorú si deti mohli prezrieť
a vyskúšať.

Vysvetlili a ukázali sme im načo slúži protipovodňový vozík, načo slúžia jednotlivé
typy hadíc a ako ich rozoznávame, a diskutovali sme na rôzne témy týkajúce sa hasičskej
činnosti. Žiaci 8. a 9. ročníka súťažili vo floorbale a futbale a víťazi získali od DHZ
Margecany putovný pohár a vecné odmeny od sponzora.
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Ďakujeme Týmto sponzorom: A4ka, Eva Novotová, MaPOX, Lesné spoločenstvo –
P. Popadič, Stavebniny (Varga, Maliňák), Olympic Team, Falck.sk, ATE-Vrtuľníková
záchranná zdravotná služba. Túto akciu sme robili pod záštitou Olympijskeho výboru, začo
sme dostali od Olympijského výboru poďakovanie.
Dňa 13.7.2019 sa naši členovia p. Salamon a p. Buchlák zúčastnili asistenčnej
protipožiarnej hliadky na akcii Vitaj leto od 16.00 do 00.00.
Dňa 28.8.2019 sme sa zúčastnili pri príležitosti 75. výročia SNP asistenčnej hliadky
pri vatre a cestnej stráži pri pomníku padlých. Prišlo nás v hojnom počte. Akcia trvala od
19.00 do 23.00, kedy sme vatru uhasili.
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Dňa 21.9.2019 sme
sa zúčastnili ako asistenčná
hliadka

na

akcii

Inline

hodinovka pod záštitou obce
Margecany a zároveň sme sa
ako organizácia zapojili do
Európskeho týždňa športu
2019

pod

záštitou

Olympijského

výboru

#beactive.sk, začo sme od
Olympijského

výboru

dostali poďakovanie.

V mesiaci december, dňa 6.12.2019 sme sa zúčastnili už tradičného obecného Mikuláša.
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„Neplakej dnes prosím na mým hrobem,
Neležím v něm, žádne zbohem.
Jsem jarní vítr vanoucí na horách,
Jsem zář ve vločkách.
Jsem i sluneční svit v obilí
A jsem déšť co padá do polí.
Neplakej dnes prosím nad mým hrobem,
Neležím v něm,
Nedávam zbohem.“

Dňa 7.10.2019 nás navždy opustila naša kolegyňa, priateľka, manželka, matka, teta
Ing. Martina Ludrovská vo veku 42 rokov.

Na foto: Zľava: Martina Ludrovská (spomíname), Veronika Salamonová, Juraj Zahornacký
(spomíname)
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