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Obyvatelia obce privítali príchod nového roka 2012 hneď v jeho prvej
hodine v centre obce vyzdobenej vianočnou svetelnou výzdobou, ku
ktorej tohto roku pribudol vysvietený snehuliak. Starosta obce Ing. Igor Petrik
zavinšoval všetkým, ktorí sa po polnoci zišli pred kultúrnym domom, a
pohostil všetkých čajom. Prekvapením bola svetelná laserová show, ktorá
vyčarovala na stenách okolitých budov nádherné dynamické obrazce.
Kronikár obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č. 8/2011/B-5 zo dňa 12. 12.
2011 za kronikárku obce Mgr. Janu Marekovú s účinnosťou od 01. 01. 2012.
Prístavba kultúrneho domu
Tento priestor primárne slúžiaci kultúrnemu rozvoju občanov obce bol
navrhnutý z dôvodu nedostatočných plošných nárokov existujúcich
priestorov. Prístavba bola realizovaná z prostriedkov obce, zamestnancami
obce a miestnymi remeselníkmi. Okrem samotnej rekonštrukcie prístavby
bola potrebná aj obnova existujúcich častí KD, ktoré prevádzkovo súviseli s
prístavbou. Pôdorys prístavby ohraničujú plošné možnosti pozemku a
projektu, podľa ktorého bola hrubá stavba realizovaná. Preto v priestore
dominuje

jeho

dĺžka,

ktorá

niekoľkonásobne

prevyšuje

hĺbku

miestnosti. Nadobudnuté skúsenosti zo štúdia architektúry preukázal náš
rodák Ing. arch. Peter Jakubišin pri návrhu a následnej realizácie interiéru
prístavby. Bol tu použitý sadrokartónový stropný obklad v kombinácii
s farebnou interiérovou omietkou a keramickou podlahou. Prístavbe
dominuje strop upravený plným bielym sadrokartónovým mierne zníženým
podhľadom, ktorý kopíruje čiastočné zošikmenie stropu. Uprostred neho sa
nachádza

rad

zavesených

sadrokartónových

kaziet

s

farebným

podsvietením medzi dvoma radmi dizajnovo zaujímavých svietidiel.
Navrhnuté podsvietenie umožňuje zmenu intenzity a farebnosti svetla.
Podlaha je tvorená dvojfarebnou kombináciou keramických platní šedej
farby

väčšieho

formátu

vzhľadom

na

plošný

charakter

miestnosti.

Odsadenie navrhnutého sadrokartónového nasvieteného podhľadu od
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existujúcej fasády tak splnilo hlavný cieľ architektonického riešenia definovať priestor ako mladšiu stavebnú etapu. Namiesto očakávanej
polohy prístavby jej dáva charakter plnohodnotného priestoru.

ašiangy
Tie tohtoročné boli poznačené radosťou z novovybudovaných priestorov
prístavby kultúrneho domu, ktorá spojila priestory bývalej spoločenskej sály
a kinosály do funkčného komplexu. Od začiatku fašiangového obdobia
bola každý víkend vyťažená kultúrno-spoločenskými podujatiami. Do života
bola oficiálne uvedená 20. 01. 2012 na plese Modré Fašiangy, ktorý
zorganizoval Miestny zväz SDKÚ –DS Margecany za účasti vzácnych hostí:
minister zahraničných vecí SR a predseda Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie-Demokratická strana (SDKÚ – DS) Mikuláš Dzurinda,
minister financií SR Ivan Mikloš, poslanci Národnej rady SR Magda
Vášáryová,

Viliam Novotný, Marek Vargovčák a Jarmila Tkáčová.

O tanečnú zábavu hostí sa postarala skupina Atlantic, cimbalová hudba
Silvanyovci a finalista televíznej relácie Česko Slovensko má talent Tomáš
Buranovský.

3

28. 01. 2012 si našu obec vybral pre svoj Spoločenský ples Krompašanu
folklórny súbor z Krompách, ktorý vedie náš rodák Henrich Papcun. Pre asi
150 ľudí sa boli prichystané miesta aj na pódiu, za miestom vyhradeným pre
ľudové hudby Borievka a Gajdošovcov z Margecian.
04. 02. 2012 tu zorganizovala ZO JDS v Margecanoch jedenásty Batôžkový
bál. Jeho názov už poznajú aj mimo našej obce a vyhovuje im rekordne
nízke vstupné (2 eurá členovia a 5 eur nečlenovia) a občerstvenie
z vlastného batôžka a bufetu. O zábavu pre 97 ľudí sa starala miestna
skupina KIN a organizátori, ktorí pripravili zábavné vsuvky. Kinder vajíčko
medzi čelami sa najdlhšie udržalo medzi Alenou Chňapkovou a jej
partnerom. Úspešne sa našli a zatancovali si aj účastníci srdiečkového
tanca, ktorí si vylosovali niekoho zo známych dvojíc ako Rómeo a Júlia,
Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka,... Organizátorom, ale aj plesajúcim trochu
skomplikovali prípravy a priebeh bálu odstávka vody. Pohotoví organizátori
aj túto situáciu zvládli.
V nedeľu 12. 02. 2012 o 15,00 si milovníci ľudových tradícií prišli na svoje. Po
skúsenostiach z jesenných Margecanskich fajnot s výrobou domácich
jaterníc sa členovia FS Jadlovec odhodlali sprostredkovať atmosféru
dávnych čias na dedine podujatím s názvom V Margecanoch na Fašengi.
Pre svoje obecenstvo zmenili modernú prístavbu na kudzeľnu chižu. Tak ako
kedysi, aj v tento zimný podvečer sa zišli mladí aj starší, hlavnú úlohu mala
hudba Lukáša Gajdoša, členovia Jadlovca a hlavne starší občania, ktorí
nabrali odvahu a pred početným publikom zabávali prítomných historkami
zo svojho detstva a mladosti prežitými v Margecanoch. Pani Katarína
Zahornacká (rodená Jakubišinová) si zaspomínala na časy, keď ju ako 12ročnú žiačku v roku 1936 poverili privítať ministra železníc Rudolfa Bechyně
pri slávnostnom otvorení trate Margecany – Červená Skala. Fotografia
z tejto slávnosti a publikácia s osobným venovaním pána ministra putovala
medzi prítomnými od stola ku stolu. Publikum pobavili historky ujka
Kaľavského (Šomarcina) o tom, ako zamlada kurizoval dievčatám, Jozefa
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Uličného

o jeho

učiteľských

začiatkoch,

Ďuriho

Zahornackého

o nebezpečných detských hrách a prvých pokusoch s korčuľovaním, ktoré
skončili preborením sa pod ľad. Spontánne sa pripájali aj ďalší: Marta
Zahornacká (rodená Tremková) ako hrala s chlapcami futbal a vlastná
krava, ktorú pásla ju nespoznala vo futbalistických „bombarďákoch“.
Štefan

Novotný

pobavil príbehom

o všiach

a nútenom

týždennom

cestovaní do školy v Gelnici pešky kvôli smradľavej dezinfekcii. Kto nabral
odvahu, mohol si vyskúšať tkanie koberca na starodávnych krosnách
mamy

nášho

z nastrihaných

starostu.
bielych

Osnova

už

rozstapkaných

bola

natiahnutá,

pásov

látky

takže

tkanie

prebiehalo

bez

problémov a do tkania sa pustili mladší, starší, ženy aj muži. Všetkým sa
páčilo spojenie tradičnej techniky s moderným dizajnom.
Postupne sa účinkujúci a obecenstvo prirodzene bavili rozhovormi,
tancovaním, hodovaním pri domácich šiškách a tkaní pokrovca na
krosnách. Všetko v súlade s originálnym pozvaním:
Keľo chcece, teľo žjece.
Keľo žnešece, teľo vipijece.
Keľo vladzece, teľo zatancujece.
Keľo mišlice, teľo dace.
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Veľkolepým ukončením fašiangového obdobia bol 18. 02. 2012 v poradí už
sedemnásty Ples obce Margecany, alebo ako ho ľudia bežne volajú –
starostovský

ples.

Tento

názov

je

výstižnejší,

pretože

hostiteľom,

organizátorom, účinkujúcim hudobníkom, jednoducho dušou celého plesu
bol pán starosta Igor Petrik. Slávnostné stolovanie pre asi 220 hostí bolo
pripravené v novej prístavbe a na veľkom pódiu. Pre hudbu bolo
pripravené improvizované malé pódium. Celkovú atmosféru podporila
projekcia videoklipov na veľkom plátne, ozvučenie v prístavbe a laserové
svetelné efekty zmenili kinosálu na nádherný slávnostný priestor účelne
prepojený

pre

tancujúcich,

stolujúcich,

i debatujúcich skupiniek. Celý večer

milovníkov

ľudovej

hudby

moderoval Zdeno Zubák známy

divákom televíznej stanice STV 1. V programe predviedli deti z Jadlovčeka
valčík a tanečné číslo s názvom Jar. Najväčšou hviezdou Noci hudby
a tanca bol spevák a „klávesák“ skupiny Elán, Vašo Patejdl, ktorý
pricestoval

do

Margecian

z Prahy.

Vďačnému

publiku

zaspieval

v úvodnom programe známu pieseň Voda, čo ma drží nad vodou i ukážku
z novšieho repertoáru. Jeho návšteva v obci nebola prvá, už tu vystupoval
pre 7 rokmi počas Dní obce Margecany. Na reakciách publika bolo
poznať, že tu má mnoho fanúšikov. Milo ho prekvapili dary – publikácia
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Margecany, kronika obce a koberec

tkaný ručne na krosnách. Druhý

podobný koberec s Vašovým podpisom bol neskôr vydražený primátorkou
Gelnice Annou Nemčíkovou za 55 Eur v prospech miestnej materskej školy.
O zábavu sa počas večera staral DJ, cimbalová hudba, skupina Kin a
hosťom spieval do tanca aj Vašo svoje a elánovské hity. V dvoch etapách
bolo vylosovaných 40 tombolových cien od sponzorov z radov miestnych
podnikateľov a firiem z blízkeho okolia. Medzi najatraktívnejšie patrili –
horský bicykel, dva LCD televízory, sušička ovocia, digitálny tlakomer,
náramkové hodinky, krištáľová váza,... no ľudí potešili aj netradičné ceny či
služby

(kamenivo,

mäsové

výrobky,

fajná

torta,

úprava

nechtov,

vakcinácia psa, prezutie pneumatík,...). Ako to už býva, šťastie je vrtkavé
a zdalo sa, že stojí príliš často pri jednom stole. Najviac – 3 ceny vyhrala
Adriana Jalčová (Sokolská) a manželom.
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Nedostatok vody
V piatok 03. 02. 2012 vyzvala Podtatranská vodárenská spoločnosť
prostredníctvom miestneho rozhlasu občanov Margecian k šetreniu pitnou
vodou kvôli vymŕzania toku vody v Perlovej doline. Z dôvodu dlhodobých
mrazov nebolo možné zásobovať obyvateľov pitnou vodou bežným
spôsobom – cisternami, pretože zamŕzali vypúšťacie ventily. Táto situácia
trvala celý víkend, úžitkovú vodu rozvážali požiarne cisterny v nedeľu aj
v pondelok, kedy už voda tiekla aspoň pod slabým tlakom. Tieto varovania
berú Margecanci veľmi vážne, pretože problémy s nedostatkom vody už
mali okolité obce (Kluknava a Helcmanovce) kvôli nedostatku zrážok už od
jesene a správy z médií naďalej predpovedajú aj v ďalších týždňoch
mrazivé počasie. Rekordných – 25 °C namerala pani Jana Tomašková
(Kandrová), Bystrá 44, kde býva zvyčajne o 4°C menej ako v obci.
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24. 02. 2012
V Margecanoch pôsobia tieto firmy, organizácie, inštitúcie, prevádzky:
Obecný úrad (s miestnou ľudovou knižnicou a matrikou), starosta Ing. Igor
Petrik
Železničná spoločnosť Cargo a. s. – nákladný dopravca
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. – osobný dopravca
Železnice Slovenskej republiky so svojimi zložkami :


Mostný obvod Košice - MSV Margecany



Železničné zdravotníctvo – Železničná lekárska stanica





stomatologická ambulancia, MUDr. Miloš Buzga



praktický lekár pre dospelých, MUDr. Jana Kišidayová

Oblastné riaditeľstvo ŽSR Košice


Železničná stanica – SRD Žst. - pod ktorú patria nesamostatné
stanice Krompachy, Spišské Vlachy, Gelnica a Prakovce



Strediská miestnej správy a údržby


SMSÚ ŽTS TO Margecany – údržba tratí



SMSÚ ŽTS ÚB Poprad – údržba budov



SMSÚ MDS Štrba – údržba mechanizácie



SMSÚ OZT ZT Spišská Nová Ves – údržba zabezpečovacej
techniky



SMSÚ OZT OT Košice – údržba oznamovacej techniky



SMSÚ EE TV Košice – údržba trakčného vedenia (OTV
Margecany)



SMSÚ EE NaSpS Košice – údržba napájacích a spínacích staníc
(trakčná meniareň)



SMSÚ EE SZ Košice – údržba silnoprúdových zariadení
(obvodová elektrodielňa)

Farnosť, Mgr. Jozef Halčin
Calmit – vápenka, riaditeľ Ing. Dušan Jakubišin
Regionálne stredisko lesnej techniky, Lesy SR
Základná škola s materskou školou, riaditeľka Mgr. Mária Kráľová
Školský úrad, vedúca úradu Mgr. Ľudmila Mikolajová
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Súkromná základná umelecká škola, riaditeľ Mgr. Vojtech Foglar
Slovenská pošta s pobočkou Poštovej banky
Dobrovoľný hasičský zbor, Renáta Šumáková
Obecný šachový klub, Ing. Peter Sabol
TJ Lokomotíva, Michal Graban
FS Jadlovec, vedúca Mária Uličná
DFS Jadlovček, vedúca Mgr. Marta Foglarová
ZO Jednota dôchodcov Slovenska, predseda Mgr. Mária Fonferová
Kaderníctvo Pod bránou, Anna Mackovjaková
Kaderníctvo, Mária Gregová, Obchodná 7
Kozmetika, Silvia Kandrová, Obchodná 7
Solárium Beba, Beata Kupčíková
Masáže, Broňa Jusková
Pneuservis, Stanislav Zemánek
Potraviny


Milk Agro, Obchodná 6



CBA Karmen, Obchodná 6



CBA Karmen, Partizánska 24



Potraviny, Jozefína Slivenská, Olše,



Večierka, Miroslav Jankal

Predajňa ovocia a zeleniny Agrovit Plus, Miroslav Zákutný, Železničná 25
Lekáreň Margeciana, Obchodná 6
Železiarstvo Mapox, Miroslav Zvirinský
Rozličný tovar, Emília Rendošová
Stavebniny DS, Dušan Slovinský
Reštaurácia Lesnica, Juraj Mesaroš
Pivnica Pub (pizzéria), Tomáš Mesaroš
Cukráreň – lahôdky, Jozef Vojtek
Predajňa obuvi, Ing. Eva Novotová
Bar Pod bránou, Juraj Mesaroš
Staničná reštaurácia (Občerstvenie – Snack), Patrik Ščurko
Pohostinstvo Pod orechom, Jozef Vojtek
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Pohostinstvo Koruna, Slávka Vojteková
Bar Stanley, Olše, prevádzkovateľ Stanislav Bátor
Predajňa kvetov Spektrum R, Jozef Rendoš, budova ŽS
Predajňa novín a časopisov Media Press, s.r.o.
Predajňa mäsa a údenín, Robert Janoško
3 tipovacie zariadenia


Patrik Ščurko



Slávka Vojteková



Jozef Vojtek

Plynová čerpacia stanica, Slávka Vojteková
Stanica záchrannej zdravotnej služby, Školská 2
Prvá stavebná sporiteľňa, Agáta Lešková
Eko- hydina, Stanislav Furajtár
Autodoprava, Vladimír Dzurňák
Neštátne zdravotnícke zariadenia


detský lekár, MUDr. Mária Popadičová



zubný lekár, MUDr. Karol Földeš



praktický lekár pre dospelých MUDr. Ľudovít Tomaga

TOM CAR SERVIS, Tomáš Čech, Školská 14
Autoservis, Miroslav Krčmár
Agentúra R.F.C., Róbert Földeš, Bystrá 25
Veterinárny lekár


MVDr. Ivan Miklóšik, Školská 14



MVDr. Henrich Macko, Jarná 22

Cirkevný spevokol Kwapka

ahraj, že mi zahraj...
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, organizátor

Regionálnej

súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí, si aj tento rok vybral kvôli
dobrým vzťahom a dlhodobej tradícii za miesto súťaže našu obec. Celé
sobotné dopoludnie 25. 02. 2012 sa na javisku kultúrneho domu striedali
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sólisti speváci a inštrumentalisti, detské ľudové hudby a spevácke skupiny
z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. Náš okres reprezentovalo 6
speváckych skupín a 13 sólistov spevákov. Výkony 215 účinkujúcich
hodnotila odborná porota v zložení:
PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD, Prešovská univerzita
PhDr. Jana Pitková – etnograf, Prešov
PhDr. Bernadeta Kiczková – muzikológ, Spišské Vlachy
Po zhliadnutí

všetkých súťažných čísiel

porota zadelila súťažiacich

z Margecian do pásiem:


Kategória spevácke skupiny

zlaté pásmo

dievčenská spevácka skupina Jadlovček, postup na kraj

bronzové pásmo chlapčenská spevácka skupina Jadlovček
spevácka skupina Margarétka


Kategória sólisti speváci

zlaté pásmo

Veronika Ivančová, SZUŠ, postup na kraj
Petra Petríková, Soňa Vojteková, SZUŠ, návrh na postup
Lucia Jarošíková, SZUŠ

strieborné pásmo Jerguš Kiráľ, SZUŠ
Celospoločenské udalosti
Štatistický úrad SR zverejnil 29. 02. 2012 prvé výsledky Sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2011, ktoré sa vykonáva pravidelne raz za 10 rokov.
V tomto poslednom žiadal štát od občanov 52 údajov a bolo poznačené
veľkou neochotou občanov a obavou zo zneužitia osobných údajov. Tieto
obavy vznikli kvôli rozdielnym názorom Štatistického úradu a Úradu na
ochranu osobných údajov na to, či je nevyhnutné lepiť na sčítacie hárky
číselné identifikátory alebo nie.
POČET OBYVATEĽOV
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala SR republika 5
397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred
desiatimi rokmi sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR zvýšil o 17 581.
Prírastok 0,33 %

je najnižší v histórii sčítania na Slovensku. Najviac
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obyvateľov je v Prešovskom kraji – 15,1 %, najmenej obyvateľov – 10,3 % žije
na území Trnavského kraja.
OSÍDLENIE
Na Slovensku je 2 891 obcí (o osem viac ako v roku 2001), 138 mestských
obcí a 2 753 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 %)
ako na vidieku (45,6 %).
OBYVATEĽSTVO PODĽA POHLAVIA
Z celkového počtu obyvateľov je 51,3 % žien. V porovnaní s výsledkami
sčítania pred desiatimi rokmi ich počet klesá.
STARNUTIE POPULÁCIE
Došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14
rokov) z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v
produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 % na 72,0 % a zvyšuje sa aj podiel
obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % na 12,7 %.
RODINNÝ STAV
Rastie

podiel

rozvedených,

podiel

slobodných

obyvateľov

zostáva

nezmenený.
VZDELANIE
Zvyšuje sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva, rastie počet obyvateľov s
vysokoškolským vzdelaním.
NÁBOŽENSTVO
Najpočetnejšou cirkvou je Rímskokatolícka cirkev - 62 %. Nasledujú:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania (5,9 %), Gréckokatolícka cirkev
(3,8 %) a Reformovaná kresťanská cirkev (1,8 %). Počet obyvateľov bez
vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil (z 13 % na 13,4 %).
NÁRODNOSŤ
Najpočetnejšími národnosťami sú slovenská, maďarská a rómska. Mierne sa
zvýšil podiel obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti (z 1,7 % na 2 %).
POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
Pokračuje informatizácia spoločnosti, napr. prácu s internetom ovláda 53,8
% obyvateľov SR.
Zdroj: Spracované podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky.
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
Po 1 roku a 3 mesiacoch padla vláda Ivety Radičovej zloženej zo
4 politických

strán

(Slovenská

demokratická

a kresťanská

únia-

Demokratická strana, Sloboda a Solidarita , Kresťanskodemokratické hnutie
a MOST-Híd). Osudným sa jej stalo hlasovanie o Európskom finančnom
stabilizačnom mechanizme (tzv. eurovale a jeho finančnom navýšení),
ktoré bolo spojené s vyslovením dôvery vláde. Predčasné parlamentné
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli vyhlásené na 10. 03. 2012.
Napriek znechuteniu občanov po prevalených korupčných podozreniach
v médiách a napriek očakávanej rekordnej neúčasti občanov vo voľbách
sa stal pravý opak. Účasť voličov prekročila očakávania prognostikov
a dokonca prekročila svojimi 59,11% účasť v ostatných parlamentných
voľbách v národnom meradle.
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Margecany:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1647

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

1064

Účasť vo voľbách

64,60 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu a ich percentuálny podiel:
Zelení

5

0,48 %

Kresťanskodemokratické hnutie

87

8,39 %

Strana demokratickej ľavice

2

0,10 %

Slovenská národná strana

34

3,28 %

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

63

6,08 %

Sloboda a Solidarita

32

3,08 %

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

8

0,77 %

NÁŠ KRAJ

9

0,86 %

Strana zelených

2

0,19 %

Ľudová strana Naše Slovensko

21

2,02 %

SMER – sociálna demokracia

577

55,69 %

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

4

0,38 %

Národ a spravodlivosť – naša strana

12

1,15 %

14

Komunistická strana Slovenska

5

0,48 %

Strana Rómskej únie na Slovensku

0

0,00 %

MOST - HÍD

17

4,64 %

99% - občiansky hlas

20

1,93 %

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

5

0,48 %

STRANA + 1 HLAS

3

0,28 %

Robíme to pre deti - SF

7

0,67 %

Obyčajní ľudia

0

0,00 %

78

7,52 %

Strana občanov Slovenska

0

0,00 %

Strana maďarskej koalície –Magyar Koalíció Pártja

1

0,09 %

STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ

43

4,15 %

Strana živnostníkov Slovenska

1

0,09 %

Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická
strana

Horela Krásna Hôrka
Voľbami zaujaté Slovensko šokovala v sobotu 10. 03. 2012 popoludní
správa o požiari na úpätí hradného kopca. Silný juhozápadný vietor hnal
plamene po suchej tráve a krovinách k múrom hradu a preniesol iskry aj na
šindľové strechy. Národná kultúrna pamiatka, jeden z najzachovalejších,
najvýznamnejších a najkrajších hradov na našom území, prvé múzeum v
Rakúsko-Uhorsku
hodnoty,

odolal

s

jedinečnými
povstaniam

historickými
a

zbierkami

rabovaniam,

prežil

nevyčísliteľnej
pätnásťročnú,

tridsaťročnú, prvú i druhú svetovú vojnu. Teraz, 679 rokov od prvej písomnej
zmienky, takmer ľahol popolom kvôli nedbanlivosti dvoch maloletých
chlapcov pri fajčení.
Týždeň po tejto nešťastnej udalosti zamieril nad tieto miesta počas svojho
cvičného letu na malom 4-miestnom lietadle CESSNA 172 Bc. Peter Novák,
ktorý si robí pilotský kurz a najlepšie pozná našu obec z vtáčej perspektívy
pri početných letoch ponad naše okolie. Margecianska posádka lietadla
mohla takto zvečniť túto smutnú siluetu hradu na fotografiách.
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Zápis do kroniky bol schválený uznesením OZ č.10 zo dňa 30. 03. 2012.
Zapísala Jana Mareková.
Požiar v Rolovej Hute
28. 03. 2012 zvolával Viliam Vojtek o 2,00 v noci na pomoc chlapov
a predovšetkým obetavý vytrénovaný hasičský zbor. Jeho otec v noci
spozoroval požiar nad Rolovou Hutou. Za pár minút sem smerovali osobné
autá, stará hasičská Avia a partia chlapov (Igor Petrik, Jozef Halcin, Jozef
Bencko, Radovan Verba, Juraj Zahornacký, Ľuboš Šumák, Jozef Blaho). Tu
už pomáhali dve cisterny z Hasičského a záchranného zboru Gelnica
a muži z Rolovej (Dušan Jakubišin, Ján Hazes, Jozef Langoš a Rado
Zacharik). Rýchlo sa v tme i ťažkom teréne zorientovali. Pohybovali sa v
šmykľavom svahu plnom lístia a štipľavého dymu. Vyzbrojení lopatami a
sekerokrompáčmi bránili rozširovaniu ohňa. Ten bol len pár metrov od
domov vystrašených Rolovčanov a na svitaní stále vyčíňal. Na pomoc prišli
aj

zamestnanci

železníc,

zamestnanci

Lesov

Slovenskej

republiky,

pracovníci obecných služieb a občania z Rolovej a Margecian (Jozef
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Petrík, Ján Jusko, Vladimír Kaľavský, Anton Vojtek) stále pod velením
starostu obce Igora Petrika a pracovníka miestneho hospodárstva obce
Viliama Vojteka. Popoludní sa zdalo, že je zhorenisko pod kontrolou, preto
predsedníčka

Dobrovoľného

hasičského

zboru

Margecany

Renáta

Šumáková odvolala mužov i techniku k požiaru v Jaklovciach. No zakrátko
sa vrátili, pretože v Margecanoch bola situácia vážnejšia a horelo znovu
celú noc. Hasiči z Gelnice boli odvolaní k požiaru v Mníšku nad Hnilcom,
no pri požiari sa obetavo striedali ďalší dobrovoľníci (Veronika Salamonová,
Marek Regensbogen, Martina Hromotová), podľa povinností, ktoré mali
v škole alebo v práci. Až ráno 29. 03. 2012 sa podarilo požiar zvládnuť,
definitívne uhasiť a unavení ľudia si mohli konečne vydýchnuť.

Deň Zeme
31. 03. 2012 sme si pripomenuli pracovné soboty z minulosti. Aj teraz
burcoval občanov do jarného upratovania miestny rozhlas už od rána.
Príkladom išli pracovníci obce a základnej školy s materskou školou,
členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. V rámci
akcie Vyčistime si Slovensko sa dobrovoľne zapojili do upratovania
verejných priestranstiev. Nákazlivá veselá pracovná atmosféra sa rýchlo
šírila po dvoroch, záhradkách a uliciach, kade prechádzalo nákladné auto
Avia a občania naň nakladali vyhrabanú trávu a lístie.
Večer od 20,30 do 21,30 na jednu hodinu zhasli svetlá v domácnostiach
i verejné osvetlenie v obci. Zapojili sme sa do najväčšej celosvetovej
kampane so zaangažovaním verejnosti Hodina Zeme, ktorá začala v roku
2007 v austrálskom Sydney. Symbolicky sme si tak pripomenuli nielen
vážnosť klimatických zmien na našej planéte, dôležitosť úspory energií, ale
predovšetkým sme ukázali, čo dokážeme, ak budeme konať spoločne.
Nízka hladina Ružína, 01. 04. 2012
Už niekoľko týždňov sme registrovali extrémne zníženú hladinu vodnej
nádrže. Príčinou nižšieho stavu bolo to, že voda zo snehu sa nedostala do
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nádrže, ale časť vsiakla do podložia a časť sa vyparila. Najnižší stav hladiny
Ružína zaznamenali 23. 03. 1987. Vtedy bola hladina 304,08 metra nad
morom. Súčasný stav je 315,83. Minimálna prevádzková hladina je pritom
298 metrov. Chatárov skôr trápil nános špiny a odpadu na dne, ktorý
odkryla voda. Po dne priehrady sa často pohybovali pri obci Jaklovce
miestni Rómovia, ktorí tu zbierali železo.

Margecanoch na Rusadle
Svätodušné sviatky sa slávia 50. deň po Veľkej noci na oslavu zoslania
Ducha svätého apoštolom. Tieto pekné sviatky vrcholiacej jari v iných
regiónoch nazývajú Turíce alebo Letnice, v susednom Poľsku tiež často
ako Zelené sviatky. Je to výstižné pomenovanie, veď etnografovia vidia
pôvod týchto sviatkov na konci jarného obdobia, v čase bujnej vegetácie
a kvitnúcich kvetov v dávnych antických slávnostiach ruží - Rosáliách, od
čoho sa údajne odvodzuje náš východoslovenský názov svätodušných
sviatkov - Rusadle.
Členovia Jadlovca 26. 05. 2012 nám pripomenuli pekné ľudové zvyky
stavať máje v podobe veľkých, farebnými stužkami ozdobených briez 18

májov. Keďže máje vždy predstavovali dar aj dospelým devám, voz
s nachystanými briezkami a veselou partiou za sprievodu muziky už
popoludní brázdil ulice Margecian a zastavil sa pred domami žien
a dievčat, ktoré majú rady folklór (Mária Vašáková, Marcela Gajdošová,
Mária

Janusová,

Mária

Hudáková,

Renáta

Holotňáková,

Ľudmila

Almášiová, Eva Miženková, Mária Papcunová, Mária Kaľavská, Anna
Jusková, Viera Filická, Viktória Bartková, Ivana Poklembová). Všade sa
spievalo, tancovalo a inkasovala sa tekutá odmena. Ako symbol vážnych
úmyslov poňal stavanie mája Radovan Verba, ktorý zároveň svoju milú
požiadal o ruku.
Podľa tradície postavili najvyšší máj pred kultúrnym domom (U richtára), za
čo si vyslúžili od starostu ako oldomáš jednu fľašu chlapi za spev a stavanie
mája a jednu fľašu ženy kultúrny program.
To už bol večer a zábava pokračovala v kultúrnom dome (V karčme na
zabave), kde už ľudí čakali prestreté stoly, doma napečené koláče, ľudová
hudba Lukáša Gajdoša, skupina Element manželov Jarošíkovcov aj detská
skupina Kisses, ktorá má až dvoch huslistov – Jerguša Kiraľa a Luciu
Jarošíkovú. Účastníci zábavy, ktorí prišli v kroji alebo časti kroja, dostali ako
bonus tombolový lístok. Túto možnosť využil aj starosta, ktorý prišiel v košeli
a symbolicky vyhral váľok.

eniorský zelený deň zorganizovala Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska 30. 05. 2012 v areáli futbalového štadiónu, pretože
sa už roky snažia o zaujímavý pobyt v zelenom prostredí s možnosťou
športovania. Súťažilo 105 seniorov a komu zdravotné problémy nedovolili
športovať, povzbudzoval. O prepracovanej organizácii podujatia svedčí, že
realizačný

tím

myslel

na

všetky

detaily.

rozhodcovia. Pitný režim v teplom počasí

Nad

regulárnosťou

bdeli

zabezpečovali bufetárky.

O občerstvenie sa starali Anton Vojtek, Eduard Pintér, Anna Kožáriková
a Marta Šandová. Na dobrom guľáši si všetci pochutnali. Keďže medzi
členmi majú aj speváčky zo skupiny Jadlovec a harmonikára Antona
19

Zacharika, zábava plná piesní a hudby sa rozprúdila hneď po ukončení
oficiálnej časti aj za prítomnosti starostu obce. Víťazi z prvých troch miest
postúpili do okresného kola, kde získali 12 ocenení:


Vrh guľou muži nad 65 rokov - 1. Ladislav Pacholský, 2. Ivan Fleischer,
3. Emil Lipták,



Vrh guľou muži do 65 rokov - 2. Pavol Fidler, 3. Juraj Tremko,



Streľba zo vzduchovky muži do 65 rokov - 3. Juraj Tremko,



Streľba zo vzduchovky ženy nad 65 rokov - 1. Mária Fonferová, 3.
Marta Zahornacká,



Kop jedenástky muži do 65 rokov - 3. Štefan Žec,



Kop jedenástky ženy nad 65 rokov - 1. Mária Fonferová,



Hod granátom ženy nad 65 rokov - 1. Mária Fonferová, 2. Marta
Zahornacká.

Najúspešnejšia športovkyňa Mária Fonferová bola členkou krajského tímu aj
na Celoslovenských športových hrách seniorov a zo Zvolena odchádzala
so zlatou medailou za hod granátom a striebrom za streľbu zo vzduchovky.
Výstavba v Margecanoch
Vzhľad centra obce nadobudol celkom nový charakter výstavbou
bytového domu nad poštou na Obchodnej ulici. Účelom výstavby nových
dvoch podlaží nad existujúci objekt bolo vytvorenie nových podmienok na
bývanie pre obyvateľov našej obce a blízkeho okolia. Projekt stavebnej
časti spracoval Ing. Jiří Brda. Výstavbu 11 nových bytových jednotiek
začala firma Jána Pribička BD plus s. r. o. z Krompách v máji 2011
a skolaudované boli už o rok 29. 05. 2012. Prví obyvatelia sa po
interiérových úpravách (obklady, sanita, spotrebiče, svietidlá, nábytok),
ktoré si už zabezpečovali sami, nasťahovali v polovici júna. Dispozícia
bytového domu je riešená ako uzavretá stavebná jednotka s pôvodným
vstupom zo severovýchodnej strany napojeným na hlavnú komunikáciu.
Mierne členitý obdĺžnikový pôdorys stavby ostal zachovaný, z južnej strany
sú nadstavané podlažia podopreté šiestimi piliermi. Pultová strecha so
sklonom 10° je pokrytá trapézovým plechom. Pod zvýšenou časťou strechy
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na severnej strane je prázdny priestor s radom okien. Zjednotenému
vzhľadu nového objektu výrazne pomohla výmena pôvodných dvier
a okien za biele plastové, aké boli použité aj v nadstavbe. Fasáda domu je
zateplená polystyrénom s hrúbkou 12 cm. Žlto-sivá akrylátová omietka
s hrúbkou 1,5 mm ladí s okolitými budovami a celkovým priestorom,
v ktorom je jednoznačne dominantným prvkom. Plastickým dojmom
pôsobia sivé plochy fasády podložené ďalšou vrstvou polystyrénu. Objekt je
napojený na novovybudovanú prípojku plynu. Súčasťou každého bytu je
plynový kondenzačný kotol umiestnený v kúpeľni, samostatný plynomer,
laminátová podlaha podľa výberu majiteľov, vstupné dvere, komora,
balkón s kovaným zábradlím. Na každom podlaží je vo vstupnej časti jeden
spoločný priestor a odkladacie priestory pivničného charakteru pre každý
byt. Vybudovaním dvoch nadzemných podlaží vznikla úžitková plocha 910
m². Rozloha jednoizbového bytu je 45 m², dvojizbové byty (6 kusov) majú
cca 65 m² a štyri trojizbové byty majú rozlohu od 75 do 85 m². Pre užívateľov
bytov bolo vybudovaných na Školskej ulici 12 štandardných parkovacích
miest a jedno miesto pre invalidného vodiča. Byty boli odpredané do
súkromného

vlastníctva.

Budúci

majitelia

mali

možnosť

konzultovať

s investorom stavebné úpravy, rozvody elektroinštalácie, vybrané materiály
a ich farebnosť. Jeden majiteľ bytu si zvolil podlahové vykurovanie. 5 bytov
má výhľad na zrekonštruované námestie s fontánou a majitelia 6 bytov si
vychutnávajú pohľad na margeciansky kostol a Ružín.

21

Nadstavba

nad

starou

materskou

školou

začala

na

jar

a vďaka

priaznivému počasiu bola hrubá stavba v máji takmer hotová. Ide o 7
nájomných jednoizbových a 2 dvojizbové byty pre občanov z nižšími
príjmami. Obec ako hlavný investor chce týmto spôsobom kompenzovať
starším občanom chýbajúci domov sociálnych služieb.
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Takí sme po šiestich rokoch
Takto nazvali v Súkromnej základnej umeleckej škole Margecany svoj
narodeninový

program,

s ktorým

vystúpili

07.

06.

2012

v podobe

výchovného koncertu pre základné školy z Margecian, Jakloviec a Veľkého
Folkmara. Koncipovali ho ako ukážky z tréningov a vyučovacích hodín
baletnej prípravy, moderného i ľudového tanca, výtvarný odbor sa
prezentoval výstavkou prác. Nové čísla a nových pedagógov predstavili
08. 06. 2012 aj verejnosti. Na pódiu sa vystriedalo vyše sto účinkujúcich
a potešili svojimi výkonmi aj náročného diváka speváckym prejavom,
štvorručnou hrou na klavír či tanečnými kreáciami. Bez vystúpenia týchto
žiakov sa nezaobíde žiadna významnejšia udalosť v obci a okolí.

ni obce Margecany
Festival Vitaj leto 2012 bol v tomto roku prvýkrát dvojdňový od 06. do 07. 07.
2012. Milovníci hudby mali možnosť vidieť v areáli futbalového štadióna 21
slovenských a českých kapiel a interpretov (Metropolis, Team Revivals,
Peter Bič Project, Tristana, FicTiveMarry, Vypsaná fixa, Reverz park, Smola a
hrušky, Chiki liki tua, Vidiek, Konflokt, Heľenine oči). Pre návštevníkov bolo
pripravené

stanové

mestečko

s bufetom.

Usporiadateľská

agentúra

Miženko Ondrej myslela na všetky vekové kategórie návštevníkov, ktoré sa
chceli zabaviť, vidieť stálice hudobnej scény i mladé kapely. Festival
organizovaný na začiatku letných prázdnin vznikol v roku 2005 a stal sa
neodmysliteľnou súčasťou leta v regióne. Skalní radi spomínajú na Vaša
Patejdla, Zuzanu Smatanovú, Pehu, Gladiátor, Noc a deň, Polemic, Horkýže
slíže, Vidiek, Chiki liki tua, Petra Nagya a skupinu Indigo.
V sobotu 14. 07. 2012 bol program nabitý od samého rána a niesol sa
v duchu súťažného zápolenia. Obec motivovala prvých zaregistrovaných
v kulinárskych súťažiach príspevkom na nákup potravín. Vyhodnotenie
súťaží moderovala ľudová rozprávačka Araňa.
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Turnaj v minifutbale O pohár
starostu

obce

Margecany

skončil poradím: 1. Lordi, 2.
Joga Bonita, 3. Šachisti.
Súťaž

o najlepší

tím

vo

varení guľášu. Zväčša trojčlenné
tímy

uvarili

asi

10

litrov

kotlíkového guľášu z vlastných
surovín.

Najviac

chutil

od

Štefana Kaľavského.
Súťaž v rezaní dreva. Víťaznou
dvojicou
rámovou

v pílení
pílou

boli

ručnou
bratia

František a Ján Kráľovci.
Súťaž o najlepšiu margeciansku
cukrárku. Šikovné Margecianky
svoj

cukrárenský

výrobok

pripravili doma a tanier dobrôt
predložili porote na degustáciu. Tá posúdila chuťové aj estetické kvality
(víťazka

Mária

Hudáková

mladšia)

a čo

zvýšilo,

skonzumovali deti

v obľúbenej súťaži v jedení koláčov.
Oslobodzovacie boje o obec Margecany z obdobia 2. svetovej vojny
predviedli členovia klubov vojenskej histórie z celého Slovenska, ktorí zavítali
do našej obce prvýkrát. Ubytovali sa v telocvični základnej školy. Bez
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nároku na honorár predviedli rekonštrukciu bojových akcií za účasti asi sto
ruských a nemeckých vojakov v dobových uniformách. Možnosť vyskúšať si
vojenskú techniku pod dozorom využili mnohí diváci.
Folklórny súbor NADEJE z Paríža oslávil 60.
výročie

svojho

vystúpením

založenia

s naším

spoločným

Jadlovčekom.

Priateľstvo a spolupráca oboch súborov
trvá

už

25

rokov.

Dušou

úspešnej

umeleckej spolupráce je pán Daniel
Compagnon, ktorý si vďaka manželke so
slovenským

pôvodom

zamiloval

slovenský folklór a na parížsku oslavu
narodenín pozval aj najstaršie bývalé členky Jadlovčeka.
Odpustová slávnosť sa v Margecanoch viaže k menu patrónky kostola svätej Margite. Sviatočnú atmosféru slávnosti dodala nedeľná svätá omša
15. 07. 2012. Veď slovo odpust je možné vnímať aj z duchovného hľadiska odpustiť. Tohtoročné sviatočné dni boli symbolom odpustenia, zmierenia,
radosti zo stretnutí s blízkymi v rodinnom kruhu a so svojimi spoluobčanmi.
V závere hosciny sa Obchodná ulica zmenila na Country corso, kde
vyhrávala skupina The Colt, nechýbalo občerstvenie a atrakcie pre deti.
Sprievodné akcie 08. - 15. 07. 2012: Výstava obrazov Ing. arch. Petra
Jakubišina a manželov Hurajovcov zo Sedlíc. Výstava rezbára zo
Žakaroviec.

Výstava

remeselných

majstrov.
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zručností

a vynálezov

domácich

Futbalový zápas členov JDS Margecany a mladších detí s grilovačkou na
multifunkčnom ihrisku. Dôchodcovia sa tešili, že im vybrali za súperov
rovnako zdatných protivníkov a deti zase na grilované krídelká, ktoré im
pripravoval zástupca starostu Miroslav Kaľavský.

Protipovodňové opatrenia
Obec Margecany úspešne ukončila projekt Program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. Hlavným
cieľom projektu bolo systémovo riešiť otázku protipovodňovej prevencie,
ochrany majetku pred prívalovými dažďami a povodňami. Do programu
bolo zapojených 10 pracovníkov, ktorí vyčistili tok Bystrého potoka, vykonali
terénne úpravy, vybudovali zábrany proti rýchlemu odtoku vody z lesa.
Poľovníci si pochvaľovali, že voľne žijúce zvieratá majú vodu vo
vybudovaných objektoch aj v čase letných suchých mesiacov, zlepšili sa
tým podmienky pre prijímanie potravy a zver nemusí migrovať. V rámci
vodozádržných opatrení bolo vybudovaných: 28 stupňov, 3 prehrádzky, 3
jamy, 88 odrážok. Spotrebovalo sa 24 m³ guľatiny, 60 m² dvojzákrutovej
siete, 5,2 kg drôtu, 162 kg klincov, 7,2 m³ žrďoviny. Spolu s osobnými
nákladmi bol projekt podporený finančnou dotáciou 19 671,22 Eur.

26

21. 08. 2012 bola za účasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
Ing. Antonína Cicoňa, slávnostne odhalená pamätná tabuľa informujúca
o projekte Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie
energetických strát Kultúrneho domu v Margecanoch spolufinancovaného
z Európskeho
regionálny

fondu
rozvoj.

pre
Projekt

zabezpečil zníženie nákladov
na

prevádzku

budov

obecných

prostredníctvom

využívania

obnoviteľných

zdrojov

energie,

závislosti

na

zníženie
dodávke

zemného plynu a skvalitnenie
vnútorného

i vonkajšieho

prostredia budov. V suteréne kultúrneho domu pod javiskovým pódiom
bola vybudovaná kotolňa a osadené dva kotly na biomasu s výkonom
2×250 kW s účinnosťou 90%. Automaticky spaľujú peletky, štiepku i piliny.
Odvod spalín je zabezpečený modernými odlučovačmi tuhých častíc a
dymovodmi vyvedený do komína o účinnej výške 12 m. Dokonalé
spaľovanie minimalizuje nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Súčasťou
stavby je sklad paliva so závitovými dopravníkmi pre automatické
dopĺňanie paliva do kotlov. Kotly sú riadené automatickou reguláciou s
regulovaným výkonom a kaskádovým radením.

Schematický rez technológie kotolne na biomasu
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Budova

kultúrneho

domu

bola

zateplená

po

obvode

fasádnym

polystyrénom hrúbky 100 mm a minerálnou vlnou v spodnej časti nad
požiarne

ohrozenými

časťami.

Strecha

bola

zateplená

2

vrstvami

polystyrénu hrúbky 100 mm, ktorý chráni geotextília a hydroizolačná fólia.
Bola prevedená kompletná výmena okien, dvier a vykurovacích telies
s termostatickou reguláciou. Vďaka kombinácii výmeny kotla, zateplenia,
ale aj kvalitného vyregulovania vykurovacej sústavy bolo možné už po
prvom roku prevádzky konštatovať, že ročná úspora na vykurovaní objektu
sa pohybuje okolo 10 000 Eur. Celkové náklady na projekt boli 906 846,81
Eur. Tento úspešne zrealizovaný projekt obce bol prezentovaný aj na
pracovnom stretnutí výrobcov a spotrebiteľov v oblasti obnoviteľných
zdrojov

energií

v rámci

projektu

ukrajinsko-slovenskej

cezhraničnej

spolupráce Bioenergia Karpát konanom v Margecanoch a veľmi zaujal
nielen ukrajinskú delegáciu, ale aj slovenských účastníkov.
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26. 08. 2012 odštartoval spred obecného úradu už 10. ročník Behu
Margecian. Jeho organizátorom bol MZ SDKÚ-DS v Margecanoch a
hlavným rozhodcom Peter Buc. Bežcom z Margecian sa vo svojich
vekových kategóriách darilo takto:
Kategória

Poradie

Meno

Rok nar.

Čas

5

Kaľavský, Július

1976

0:39:13

7

Klein, Radoslav

1968

0:56:41

Vozičkár 10 km

1

Sokolský, Stanislav

1955

0:59:09

Ženy 5 km

2

Hricková, Erika

1971

0:23:29

Dievčatá 50 m

1

Kokyová, Mária

2008

0:00:13

2

Mackovjaková,
Natália

2009

0:00:14

3

Kaľavská, Nina

2009

0:00:15

2

Vargová, Lenka

2001

0:00:21

3

Kuchárová, Soňa

2001

0:00:22

4

Ovčariková, Jana

2001

0:00:23

5

Jarošíková, Lucia

2003

0:00:24

6

Bednárová, Nikola

2002

0:00:25

2

Kaľavský, Matúš

2008

0:00:11

3

Papcun, Tomáš

2007

0:00:12

6

Čudek, Samuel

2009

0:00:15

3

Macko, Matej

2002

0:00:19

5

Koky, Jaroslav

2001

0:00:21

6

Koky, Erik

2004

0:00:22

8

Salamon, Erik

2004

0:00:24

5

Kaľavský, Timotej

2000

0:06:35

Muži 10 km

Dievčatá 200 m

Chlapci 50 m

Chlapci 200 m

Chlapci 1200 m

02. 09. 2012 bol v kine Družba po mnohých rokoch opäť nával. Stalo sa tak
zásluhou

občianskeho

združenia

Stanica

Žilina

–

Záriečie,

ktoré

nasmerovalo v rámci filmového festivalu Kinobus 2012 nostalgickú jazdu po
starých kinách aj do Margecian. V publiku prevládala staršia generácia,
pre ktorú boli vzácne aj nekvalitné filmové zábery z odstrelu vo Vápenke,
zo slávnostného uvedenia železničnej trate Červená skala – Margecany do
prevádzky. V publiku sa ihneď prejavili znalci trate, ktorí bez problémov
identifikovali každý záber a pohľad na Hnileckú dolinu aj po rokoch.
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Premietaný

film

Miroslava

Cikána

Boj

sa

končí

zajtra

z obdobia

medzivojnovej republiky pripomenul okolnosti výstavby trate a štrajk
traťových robotníkov v Telgárte v čase hospodárskej krízy. No aj tak každý
návštevník striehol na cenné zábery zo starých Margecian, kde sa film
zväčša natáčal.
Európsky

týždeň

mobility

zburcoval verejnosť, aby na
pár dní dali ľudia prednosť
alternatívnym druhom dopravy
a nechali svoje autá doma.
Dňa 21. 09. 2012 bola uzavretá
Školská ulica a deti prišli do
školy

na

bicykloch,

kolobežkách,
skateboardoch

a kolieskových korčuliach. Celé
dopoludnie
hrám

bolo

venované

a súťažiam

súvisiacich

s dopravnou

výchovou.

Školskej

bolo

ulici

Na

rozložené

prenosné dopravné ihrisko, rôzne prekážky na jazdu zručnosti, staršie deti sa
učili rozobrať a poskladať bicykel. Jazdilo sa aj na fúrikoch, jednoducho na
všetkom, čo má kolieska. Popoludní v ozvučených priestoroch skateparku
predvádzali skateri z Margecian a blízkeho okolia svoje krkolomné kúsky.
Popoludní prišli projekt podporiť mnohí nadšenci vystrojení prilbami
a chráničmi aj na známu korčuliarsku trasu Počkaj – Rolova, kde prebiehal
1. ročník Margecianskej in-line hodinovky. K štýlu podujatia sa hodila
moderná hudba v štýle Drum and bas. Domáci nadšenci predviedli ukážky
svojej inštrumentálnej hudobnej tvorby obľúbenej hlavne na tanečných
párty medzi mládežou.
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argecianske

fajnoty

sú

kultúrno-spoločenským

podujatím

organizovaným Obcou Margecany a folklórnou skupinou Jadlovec. Začali
už ráno 13. 10. 2012 svätou omšou a potom aktivitami v centre obce, kde
už bolo pripravené pódium pre hosťujúce folklórne súbory, kotly, piecky,
stánky, drevo, lavice,... no hlavne šikovní členovia Jadlovca, ktorí počas
celého dňa predvádzali výrobu zabíjačkových špecialít a tradičných
miestnych jedál. Podujatie finančne podporilo sumou 2 000 Eur Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky. Škola umožnila v školskej kuchyni vopred uvariť
150 kg zemiakov, 28 kg ryže, 28 kg krúpov, napiecť z 20 kg múky kysnuté
makové a kakaové záviny, jablkové beľuše, škvarkovníky a samozrejme
poumývať všetok riad. Najviac individuálnych sponzorov bolo z radov
folkloristov aj bežných obyvateľov, ktorí zapožičali kotly (Juraj Papcun,
František Macko, Ján Hajduk), elektrický mlynček (Jozef Kalický), korytá
(Mária Kaľavská, Mária Papcunová), piecky (Oľga Veselá, Štefan Novotný
– Hajžov). Málokto odolal vôni ponúkaných jedál a pri pohľade na ich
prípravu ochotne vystál rad na gruľovník, koláče, varené víno, hurku,
pečenú klobásku, grajzupu, varený bôčik podávaný s vopred naloženou
domácou kyslou kapustou.
Gruľovník je ľahký na prípravu i žalúdok. Cesto je len z varených zemiakov v
šupe, hladkej múky a soli. Vaľkajú sa z neho placky s priemerom asi 30 cm.
Tie sa najlepšie pečú na suchej platni sporáka. Podávajú sa potreté
šmaľcom a posypané buď práškovým cukrom, alebo soľou, alebo aj
zmesou zo šmaľca, soli a popučeného cesnaku.
Hurky sa na Fajnotách robili z varených bravčových hláv, podharliny,
vnútorností (ľadviny, slezina, pečeň, pľúcka), uvarenej krvi, popraženej
cibule. Všetko pomleté, premiešané s uvarenými krúpami a ryžou,
ochutené soľou, peprom, majoránkou a cesnakom, naplnené v črievkach.
Grajzupa je zabíjačková ovarová polievka. Do vývaru zo zabíjačky sa pridá
zmes hurkoviny a podľa chuti aj uvarená a na kocky nakrájaná krv.
Na týchto dobrotách si pochutnávali nielen ľudia z Margecian, ale aj hostia
z okolia. Samé usmiate tváre a kroje. Obdivovali galériu archívnych
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fotografií pod holým nebom s názvom Okres Gelnica na historických
fotografiách, ktorú pripravilo občianske združenie ULIJANA z Kojšova.
Sledovali skúšky folklórnych súborov na pódiu pred obecným úradom, ktoré
sa pripravovali na popoludňajšiu prehliadku v kultúrnom dome s názvom
Antológia folklóru pod záštitou Východoslovenského folklórneho združenia,
Podtatranského osvetového strediska Poprad. Našu obec reprezentovali
s krutou tanečnice Mária Uličná a Mária Kaľavská, tanečný pár Mária
Hudáková a Matúš Poklemba, ľudová hudba Lukáša Gajdoša a Jadlovček.
Preplnená sála rovnako nadšene tlieskala aj najlepším folklórnym súborom
a skupinám

z východného

Slovenska:

Kluknavčanka

z

Kluknavy,

Folkmarčanka I. a Folkmarčanka II. z Veľkého Folkmara, Vinica z Myslavy,
Borievka a Hornád z Košíc, Jurošík a Zemplín z Michaloviec, Magura
z Kežmarku,

Vagonár Stará škola z Popradu, Jánošíček zo Svitu, sólisti

Michal Hirko a Jozef Topoľovský s partnerkami. Najväčšie ovácie si vyslúžil
Raslavičan z Raslavíc a ukážky jedinečnej krásy párových tancov čardáš,
kruta, kruceny, do šaflika, Ach, Haničko Kertisova, Dubi lupšaj.
Po programe boli všetci členovia Jednoty dôchodcov

a dôchodcovia

nad 65 rokov pozvaní na grajzupu a gruľovník do prístavby kultúrneho
domu. Veď tento deň plný príjemnej vône, výbornej chuti a veselej muziky
bol súčasťou Mesiaca úcty k starším. Tí naši dostali od obce naozaj pekný
darček. Vo večerných hlavných správach na televíznej stanici Markíza
pripomenula pani Anna Jusková starú pieseň, ktorú matere spievali deťom
pri kolíske:
Ľuľu že mi ľuľu, upečem ci gruľu
a z druhej gruľovník, bude tvoj medovník.
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Talentové súťaže zavítali nielen na televízne
obrazovky domácností, ale aj do reálneho
života mladšej generácie. V kultúrnom dome
našej obce sa roztočil kolotoč krajských kôl
detskej

speváckej

Železňákom

súťaže

a umeleckou

s Vladom
spoločnosťou

Gong. V štátoch Karpatského euroregiónu
hľadajú

detské

talenty

a umožňujú

im

prezentovať sa. Do finále v košickom Jumbo
centre sa z celého Slovenska prebojovalo 9
dievčat, medzi nimi aj naša deväťročná Lucia Jarošíková a v kategórii
mladších žiakov súťaž vyhrala. So spevom to myslí skutočne vážne, hrá a
spieva

v skupine

Kisses

a pripravuje

sa

na

medzinárodné

finále

Children's Eurostar, o čom neskôr informoval aj regionálny denník Korzár.
Obec Margecany ocenila talentovanú speváčku za reprezentáciu obce
pochvalným uznaním a finančnou odmenou, ktoré jej boli odovzdané na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 11. 2012.
05. 12. 2012 nainštalovali v Klubovni dôchodcov naši aktívni seniori výstavku
ručných prác. Návštevníci mali možnosť vidieť krojované bábiky pani
Anny Pitoňákovej z viacerých
Papcunovej

v margecianskych

regiónov
krojoch.

Slovenska a bábiky Márie
Papierové

výrobky

Emílie

Halcinovej sa vyznačujú dokonalým prepracovaním a sú na nerozoznanie
od

prútených.

Novinkou pre prítomných bola technika skladania

ozdobného papiera do tvaru kabeliek. Zručnosť Kataríny Pacholskej a
Márie Papcunovej bolo možné pozorovať aj priamo pri práci, pri
ozdobovaní medovníčkov.
Práce na parkovisku pri kostole smerom na Jaklovce boli ukončené
doslova v poslednej minúte, deň pred prvou snehovou decembrovou
nádielkou. Dotácia

z Košického samosprávneho kraja 15 050 Eur bola

použitá výlučne na nákup materiálu. Práce obec zabezpečila vďaka
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pracovníkom

technického

úseku

obecného

úradu,

ako

aj

nezamestnanými, ktorí na stavbe pracovali v rámci aktivačných služieb
a ďalších projektov úradu práce.

V podvečer 06. 12. 2012 sa na zasneženom priestranstve pred obecným
úradom zišlo veľa malých detí, rodičov, starých rodičov i náhodných
okoloidúcich. Hlasné volanie tých najmladších naozaj zaúčinkovalo, lebo
so zvonením zvončeka sa objavil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. S ich
príchodom sa rozsvietila prvýkrát vianočná výzdoba – svetelné reťaze
v tvare cencúľov, snehuliak, svetelné gule na ihličnatom strome, svetelné
fontány, vianočné motívy na verejnom osvetlení. Každý rok k vianočnej
výzdobe vďaka štedrým sponzorom pribudne niečo nové. Deti zo súboru
Margarétka mu zarecitovali, zaspievali a zavinšovali. Všetci sa presunuli do
kinosály pozrieť si program mladších žiakov školy. Sladké odmeny prilákali
na pódium odvážlivcov. Zamestnanci obecného úradu mali pre deti ešte
milé prekvapenie v podobe premietania kreslených rozprávok. Vymysleli
technický kompromis za málo peňazí, aby sa mohli premietať aj nové filmy.
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ianočný koncert 16. 12. 2012 organizačne pripravoval a už aj
tradične moderoval MVDr. Ján Kovalčík. Účinkujúcich síce nebolo veľa, no
mohli sa pochváliť bohatým programom a širokým záberom. Na pódiu sa
pred plnou sálou striedali jednotlivé skupiny folklórneho súboru Hranovčan.
Mužská spevácka skupina predviedla variácie
v modernejších

rytmoch.

Tanečné

skupiny

piesne Šofere, šofere

ukázali

tradičné

tance

a choreografie. Prekvapili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy
v Margecanoch svojimi ukážkami pohybovej prípravy z filmového muzikálu
Rebelovia.

Nechýbal ani chlapčenský verbunk, spevy a vinše dievčat.

Tretiaci zo základnej školy predstavili za sprievodu harmoniky a známych
vianočných melódií pásmo O vianočnej vločke. Členovia súboru Jadlovec
pripomenuli svojimi piesňami smutnejšie obdobie, kedy naši predkovia
odchádzali za prácou do Ameriky. Nechýbali ani veselšie tance, piesne
a prekáračky typické pre obdobie katarínskych a štefanských zábav na
dedine. Mnohí diváci spojili návštevu koncertu s prehliadkou výstavy
obrazov Márie Páleníkovej z Prakoviec nainštalovanú v novej prístavbe.
Zátišia a krajinky zaujali technikou pastóznej olejomaľby a krajinárskymi
výjavmi z nášho okolia – kaštieľ v Jaklovciach, Bystrý potok, lesy pod
Kojšovskou hoľou, Spišský hrad.
Spomienky na Vianoce
Na východnom Slovensku sa Štedrý deň nazýva vilija, čo znamená
predvečer

sviatku.

Na

atmosféru

dávnych

vianočných

sviatkov

si

v koncoročnom vydaní Hlásnika zaspomínal 84-ročný pán Juraj Dubecký.
Je rodákom z neďalekej obce Veľký Folkmar, no väčšinu života prežil
v Margecanoch, kde v rokoch 1969 – 1989 pôsobil ako riaditeľ základnej
školy.
„Atmosféru Vianoc bolo cítiť už počas celého Adventu. Clivé
melódie adventných piesní s blikajúcimi plameňmi oltárnych sviečok na
ranných Rorátoch navodzovali atmosféru pokory, pokánia a pokoja
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i očakávania príchodu čohosi nového. Zvláštne duchovno bolo cítiť
v celom dome, u starých rodičov zvlášť.
Na Viliju rodičia deťom osobitne pripomínali, že Vilija rada deti pobíja,
lebo tento deň nie je dňom šantenia a pobehovania, ale dňom pôstu
a rozjímania. Preto sa v tento deň u nás postilo, hoci dom rozvoniaval
napečenými makovníkmi, tvarožníkmi a kapustníkmi. Spomínam si, že na
obed mama varievala polievku z kapustovej vody zvanej jucha, do ktorej
zavarila zemiakové strapačky bez akejkoľvek omasty.
Keď nadišiel večer a na oblohe zasvietili prvé hviezdy, doniesli sme –
my deti – za krčah vody z potoka, do ktorej potom náš otec pridal niekoľko
lyžíc z večere a všetky omrvinky zo stola pre statok. Pri zapálenej sviečke
sme jedávali oblátky s medom, rozkrájané jablká a oriešky. Hlavným jedlom
bola lokša. Boli to nakrájané kúsky suchého koláča – kucha – zaliateho
vlažnou medovou vodou, posypané zomletým makom a cukrom. Darčeky
sme nedostávali. Darčekom bol vianočný stromček. Občas sme dostali aj
čosi na oblečenie a obuv.
Po tejto pôstnej skromnej večeri sme sa rozbehli po spievaní
k susedom a príbuzným s obligátnou prosbou pod oknom: „Dajce hlavičku
rozvešeľic“. Tak isto aj naši v dome očakávali vianočných speváčkov,
našich susedov a príbuzných. O polnoci sme chodievali na polnočnú alebo
pastiersku omšu. Až po návrate bolo dovolené jesť mäsité jedlo, napríklad
huspeninu, jaternicu, karbonátky, dusenú bravčovinu a podobne.
Prvý vianočný sviatok – Božie narodenie – sme prežívali v tichosti.
Elektrinu sme v tých rokoch ešte nemali, rádio nepoznali. V tento deň sa
u nás neupratovalo, nevarilo, ale už nepostilo. Konzumovalo sa už skôr
navarené jedlo. Dopoludnie bolo vyhradené pre návštevu bohoslužieb,
popoludnie

na

čítanie

z nových

kalendárov

a rozhovorom

rodičov

o osobných a rodinných problémoch. Pokojnú atmosféru v rodinách
nenarušovali zvady, nezhody ani návštevy susedov a príbuzných. Celý deň
vládol pokoj. Deti popoludní už vyšli na priedomie potešiť sa s kamarátmi,
posánkovať sa dolu briežkami a pošmýkať po zamrznutom potoku alebo
vyšmýkanom chodníku. Po zotmení vyšli po spievaní partie parobkov. Ich
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mohutný chór „Do hory do lesa valasi“ sa niesol ozvenou nad celým
zasneženým chotárom. Časť vyzbieraných peňazí vždy oferovali aj na
kostol.
Na návštevy, zábavy, hry v karty a do krčmy chodievali postarší až na
druhý vianočný sviatok svätého Štefana.“
Zdroj: Juraj Dubecký - Zotrime prach zo spomienok na naše dávne
Vianoce, Hlásnik 4/2012, strana 3
Školstvo
Škola vstúpila do 5. roku školskej reformy, ktorá bola zavádzaná postupne
a v tomto roku sa vzdelávali podľa vlastných školských vzdelávacích
a výchovných programov žiaci predprimárneho vzdelávania (materskej
školy), primárneho vzdelávania (1. - 4. ročník základnej školy) a nižšieho
sekundárneho vzdelávania (5. - 9. ročník). V školskom roku 2012/2013 mala
škola 142 žiakov v deviatich triedach základnej školy, 25 žiakov v školskom
klube detí a 44 žiakov v dvoch triedach materskej školy. Zamestnávala 30
zamestnancov: 15 pedagógov v ZŠ (z toho 1 vychovávateľka a 1 v úlohe
asistenta učiteľa), 10 nepedagogickí zamestnanci (ekonómka, školník, 3
upratovačky, vedúca školskej jedálne, 3 kuchárky, 1 pracovníčka
chránenej dielne). 2 pedagógovia pracovali na znížený pracovný úväzok.
V materskej škole pracovali 4 pedagógovia a 1 upratovačka. V ŠJ a MŠ
sme

si

vypomáhali

absolventskou

a dobrovoľníckou

prácou

vďaka

projektom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najhorúcejšou udalosťou septembrových dní bol celoštátny jednodňový
výstražný štrajk školských zamestnancov 13. 09. 2012, do ktorého sa
zapojila aj naša škola. Podľa informácií Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku sa v Košickom
základných

škôl

(90,24

%).

Dôvodom

na

kraji zapojilo najviac
štrajk

bol

predložený

poddimenzovaný návrh rozpočtu SR na roky 2013 až 2015 v rezorte školstva.
Odbory žiadali upraviť rozpočet tak, aby reálne platy zamestnancov v
školstve porástli nasledujúci rok minimálne o 10 %. Investície do školstva by
mali systémom postupných krokov dosiahnuť 6 % hrubého domáceho
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produktu. Zamestnanci boli doma bez nároku na mzdu a zdravotné
poistenie na tento deň, žiakom bolo udelené riaditeľské voľno. Do časovo
neobmedzeného štrajku so začiatkom vyhláseným na 26. 11. 2012 sa
zamestnanci školy nezapojili, pretože ho nepodporila nadpolovičná
väčšina

zamestnancov.

Na

protestnom

mítingu

v Košiciach

školu

zastupoval len školník Jozef Brutovský. K dohode odborov a vlády nedošlo,
no v novom kalendárnom roku boli zvýšené platy všetkých zamestnancov
školstva o 5 %.
Vďaka národnému projektu Metodicko-pedagogického centra Profesijný
rast pedagogických zamestnancov škola získala výpočtovú techniku pre
učebňu kontinuálneho vzdelávania, ktorá bola zriadená v bývalej odbornej
učebni fyziky a chémie. 23 notebookov a WIFI router využívali pedagogickí
zamestnanci z okresu Gelnica počas rôznych školení, za ktoré získavali
kredity.
Rok 2012 bol pre školu výnimočný vďaka úspechom v celoslovenských
kolách súťaží. Z kolektívnych to bola zberateľská súťaž Recykluj a vyhraj,
vďaka ktorej si celá škola zbieraním viečok a tetrapakových obalov z
výrobkov Sabi vybojovala nielen finančnú odmenu 500 Eur, ale aj účasť na
veľkolepom koncerte Integrácia v košickej Steel Aréne. 27. 09. 2012 sa tu
stretlo asi 9 000 detí z celého Slovenska. Koncert otvoril minister školstva
Dušan

Čaplovič.

Moderovali

Katarína

Brychtová

a Martin

Dejdar.

V programe vystúpilo mnoho atraktívnych účinkujúcich: No Name, Laci
Strike a jeho tanečná škola Street Dance Academy, Maxi Turbulens, finalisti
talentových

súťaží

a

SuperStar,

Peter

Vidašič

s hendikepovanými

tanečníkmi na vozíčkoch, Katka Knechtová, skupina Kochanski,... Počas
koncertu boli odovzdané dary pre deti, ktoré to najviac potrebujú. Na nohy
postavili Steel Arénu skupina Elán, Ego a speváčka Alexandra Stan.
Umenie zblízka je vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy, ktorým
symbolicky vychádza zo svojich brán, aby priamo do škôl priniesla diela
moderného slovenského výtvarného umenia formou reprodukcií diel zo
zbierok galérie. Práce Miroslava Petríka a Diany Benikovej boli vybrané na
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jesennú

výstavu.

Slávnostnej

vernisáže

v Pálfyho paláci sa dňa 25. 09. 2012
zúčastnila Diana Beniková (IX. A). Aj vďaka
pozývateľskej organizácii počas dvoch dní
spoznala

historické

pamiatky

Bratislavy,

užila si divadelné predstavenie s hviezdnym
hereckým obsadením i jedinečnú výstavu
The Human Body.
Neprešlo veľa času a do Bratislavy cestoval po ocenenie žiak VII. A triedy
Adam Čerňa za 1. miesto v súťaži Veda a technika z minulosti do
budúcnosti organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Za svoju prácu s názvom Pod mikroskopom dostal diplom a naozaj
hodnotné vecné ceny: tablet, digitálny fotoaparát, prehrávač hudby MP4,
USB kľúč 8GB a knihy.
Zdravotníctvo
K tradičným podujatiam miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
(SČK) patrí Deň narcisov. Symbol žltého kvietku jari a nádeje si ľudia pripínali
v tento deň na svoj odev, aby vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými
rakovinou. Členky a staršie žiačky vyzbierali 570 Eur. Od roku 2002, odkedy
sa táto najväčšia verejnoprospešná finančná zbierka v našej obci realizuje,
je to najviac.
Podarilo sa zorganizovať štyri spoločné odbery krvi (v marci, júni, septembri
a decembri), ktoré sa z praktických dôvodov realizujú v spoločenskej sále
kultúrneho domu v Jaklovciach. V Margecanoch máme vysoký počet
darcov a spĺňame aj limit na to, aby Národná transfúzna služba Slovenskej
republiky vyslala do obce mobilnú odberovú jednotkou. Veľa darcov však
uprednostňuje anonymitu tohto humanitárneho úkonu a venuje vzácnu
tekutinu na záchranu ľudského života samostatne. Najväčšia účasť na
spoločných odberoch býva počas Vianočnej kvapky krvi. Diamantovú
plaketu MUDr. Janského za 80 odberov získal Marek Ontko. Je to obrovský
dar, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.
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Predsedníčka MUDr. Mária Popadičová v rámci lektorských aktivít urobila
pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska prednášku o prvej pomoci aj s
názornými ukážkami. Z iniciatívy miestneho spolu bolo v októbri v základnej
škole vzdelávanie pre pedagógov materských škôl. Členky SČK a učiteľky
z Levíc sa podelili o skúsenosti s projektmi pre deti predškolského veku
Evička nám ochorela a Kvapka krvi. Školenie bolo veľmi zaujímavé a
prítomní boli nadšení, akou zaujímavou formou sa dajú deti v tomto veku
vychovávať k základom prvej pomoci a viesť k darcovstvu krvi.
Telovýchovná jednota Lokomotíva
Vďaka projektu Otvorme štadión deťom – nebudú drogovať, ale športovať
zrekonštruovala telovýchovná jednota šatňu, sprchy, sociálne zariadenie
s bezbariérovým prístupom a hráčske kabíny v priestoroch štadióna. Sumou
3 000 Eur projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci programu
Futbal to je hra. Celú rekonštrukciu manažoval PhDr. Stanislav Sokolský.
irkevný život obce
V roku 2012 bolo v našej farnosti 19 krstov, 8 sviatostných sobášov a 13
pohrebov. Prvé sväté prijímanie slávnostne prijalo 15 detí, druhákov zo
základnej školy. Na prípravu udelenia svätého birmovania, ktorá začala
v septembri, sa prihlásilo 95 birmovancov. Počas prvých piatkov v mesiaci
sa zvyčajne vyspovedalo asi 45 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). Novinkou boli moderované
adorácie každý druhý piatok v mesiaci.
Významné životné jubileum slávil náš bývalý kňaz ThLic. Vladimír Stahovec,
rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V
sobotu 28. 04. 2012 bol cirkevný súbor Kwapka pozvaný spievať na svätú
omšu do Hrabkova, kde monsignore ďakoval Bohu za 50 rokov života.
V lete s ním oslávili narodeniny aj neformálne na spoločnej opekačke.
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Každoročná

púť

veriacich

v máji

zamierila

do

mesta

v

Bosne

a Hercegovine Medjugorie. Zúčastnilo sa jej 51 pútnikov, prevažne ľudí v
dôchodkovom veku.

Vrcholom liturgického slávenia v našej farnosti bola odpustová slávnosť
svätej Margity 15. 07. 2012 slávnostne celebrovanú ThLic. Jozefom Vaňom,
ktorý už 15 rokov pôsobí ako misionár v Kanade a v našej farnosti pôsobil
2,5 roka. Zúčastnilo sa jej niekoľko stovák ľudí veriacich, pútnikov aj hostí.
Mimoriadnou udalosťou roka bolo slávenie 1 150. výročia príchodu svätého
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Ostatky svätého Cyrila putovali po
Slovensku počas celého roka a do Rožňavskej diecézy boli privezené 01.
08. 2012 a v ostali v nej do 30. 09. 2012. V našej farnosti sme túto vzácnu
relikviu privítali svätou omšou a následnou adoráciou. Spevácky zbor
Kwapka dotváral atmosféru tohto výnimočného historického okamihu
svojím hudobným sprevádzaním počas svätej omše a po nej mal
pripravené

pásmo

slova

a

hudby

inšpirované

životom

sv.

Cyrila.

Nasledujúce ráno boli pozostatky prenesené do susednej farnosti Jaklovce.
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Na púť speváckej skupiny Kwapka a miništrantov 16. 07. - 21. 07. 2012 do
Talianska (Assisi - Rím – Vatikán) pod vedením profesionálneho sprievodcu
Petra Prieložného si takto zaspomínala Simona Kaľavská:
„Sú miesta, ktoré dobre poznáme a radi sa na ne vraciame. Sú aj
také, o ktorých vieme len z počutia. Niekde v nás driemu túžby tieto miesta
aspoň raz navštíviť. S veľkým očakávaním sme sa vydali na cestu, ktorú sme
si ju spríjemňovali modlitbami a piesňami. V kostole svätej Kláry v Assisi sme
mali ráno prvú svätú omšu. Po tom, čo sme prešli mesto a nakúpili prvé
suveníry, nasledovala cesta do Ríma. Po ubytovaní sme vybrali na večernú
prechádzku mestom. Bazilika svätého Pavla, Koloseum a Forum Romanum
vo všetkých zanechali hlboké emócie, nie však také ako Bazilika sv. Petra,
ktorú sme navštívili na druhý deň. Náš kňaz nám odslúžil svätú omšu
v kaplnke sv. Jozefa, pomodlili sme sa pri hrobe pápeža Jána Pavla II. a
nasledoval výstup na kupolu baziliky. Mladší poctivo šliapali, starší sa aspoň
časť vyviezli výťahom. Všetci si napokon vychutnali nádherný výhľad na
mesto a vatikánske záhrady. Duchovne posilnení sme si prezreli aj ďalšie
pamiatky Ríma (Španielske schody, Fontánu di Trévi, Sväté schody, štyri
hlavné baziliky,...). Prežili sme nádherný týždeň plný zážitkov, kúpania v
mori a nového poznania. Teraz, už všetci obnovení a oddýchnutí, chceme
z toho čerpať požehnanie do ďalších dní.“
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Začiatok adventného obdobia si pripomenuli veriaci na svätej omši v
Chráme sv. Margity 01. 12. 2012 za účasti: Rímskokatolíckej cirkvi,
Evanjelickej cirkvi a. v., Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Cirkvi
československej husitskej,

ženského zboru Českého spolku v Košiciach,

členov košického komorného orchestra Musica Iuvenalis a cirkevného
speváckeho zboru Kwapka z Margecian. Podľa účastníkov slávnosti také
veľkolepé cirkevné podujatie Margecany nevideli a nepočuli. Veľkú
zásluhu na organizovaní mal pán Bohumil Kaman.
Pre veľký nedoplatok za energie sa v rámci rekonštrukcií a opráv neurobilo
toľko, ako bolo plánované. Podarilo sa obnoviť všetky sochy, Boží hrob,
všetky drevené súčasti, chodníky pri kostole, pri fare a na fare.
Športovo-strelecký klub
Pod vedením Zdeňka Mastiláka dosiahol viaceré úspechy na krajskej,
národnej i medzinárodnej úrovni. Najúspešnejšou strelkyňou bola Diana
Beniková, ktorá sa špecializuje na vzduchové pušky (strieľala v stoji 40 rán, v
trojpolohovom štandarde stoj - ľah - kľak trikrát po 20 rán) a malorážové
pušky (strieľala v ľahu po 60 rán a stoj - ľah - kľak trikrát po 20 rán). Získala
tieto umiestnenia:


Majstrovstvá mládeže zo vzduchových zbraní – 13. a 14. miesto,



Národná liga mládeže zo vzduchových zbraní – konečné poradie po
súčte troch výsledkov - 11. a 16. miesto,



Majstrovstvá Košického kraja zo vzduchových zbraní – 2. a 3. miesto,



Majstrovstvá Prešovského kraja zo vzduchových zbraní – 1., 2. a 6.
miesto,



Majstrovstvá Slovenska z guľových zbraní v Domaniži – 10. miesto,



Liga talentovanej mládeže z guľových zbraní – konečné poradie po
súčte troch výsledkov - 8. a 9. miesto,



Majstrovstvá Košického kraja v športovej streľbe z guľových zbraní – dve
1. miesta,



Majstrovstvá Prešovského kraja v športovej streľbe z guľových zbraní – 2.
a 6. miesto,
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Slovenská liga zo vzduchových zbraní – 2. a 3. miesto,



Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže základných a stredných škôl
Košického kraja – konečné poradie po súčte troch výsledkov - 1. miesto,



Liga talentovanej mládeže zo vzduchových zbraní – konečné poradie
po súčte troch výsledkov - 11. miesto,



Medzinárodná súťaž mládeže zo vzduchových zbraní v nemeckom
meste Karlsdorf – 1. miesto.

Stolnotenisový klub pod vedením MUDr. Ľudovíta Tomagu mal výbornú
sezónu. Na Majstrovstvách kraja v stolnom tenise v Poproči získal 1. miesto
medzi jednotlivcami Lukáš Kostelník, hráč Margecian. Na Majstrovstvách
okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v Spišských Vlachoch reprezentovali
Margecany hráči: MUDr. Ľudovít Tomaga (1. miesto) a Tibor Vasiľ (2.
miesto). Vo štvorhre získali 1. miesto Jozef Zahornacký a Stanislav Trojan. V
roku 2012 hrali za Margecany v štruktúrach súťaží organizovaných
Slovenským stolnotenisovým zväzom tri družstvá:
A družstvo - 1. liga - východ
B družstvo - 3. liga - západ
C družstvo - 5. liga - okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.
Klub

slovenských

mesiacoch.

turistov

V januári

Margecany

a februári

2012

bol
vďaka

najaktívnejší

v zimných

priaznivým

snehovým

podmienkam zorganizovali tieto bežkárske túry:
Telgárt penzión – Besnik – Čuntava - Dedinky, 4 turisti, 25 km,
Klenovské sedlo - Holý hrbok – Polen - dole potokom do Margecian, 14 km,
Klenovské sedlo – Bystrá - Malolodinské lúky - Velká Lodina, 7 turistov, 28 km,
Perlová dolina – Polianka - Tri studne – Kloptaň - Chata Hanacky, 12 turistov,
22 km,
Chata Hanacky - Hutná hoľa - Rovná lúka – Harvan - Hanacky spodná
chata - Helcmanovce, 12 turistov, 18 km,
Prielom Hornádu. Vydrník – Hrabušice - Letanovský mlyn – Čingov, 4 turisti,
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15 km, Kojšovská 25. Perlová dolina - chata Erika - čajovňa - dole Riekou, 8
turistov, 25 km.

Počasie a jeho osobitosti
Tento rok patril medzi najteplejšie v histórii meteorologických meraní a bolo
zaznamenaných viacero klimatických anomálií. Začiatkom februára boli
síce silné mrazy (– 25 °C v Margecanoch), no zvyšok roka už bolo
nadnormálne teplo. Posledný aprílový víkend namerali napríklad v
Košiciach 27,6 °C, čo bola najvyššia teplota od roku 1966. Jarné suché
mesiace potrápili Hnileckú dolinu viacerými lesnými požiarmi.
Začiatkom letných prázdnin sme si užili až 9 tropických dní. Denná teplota
sa stále

držala nad 30 °C a nočné teploty neklesli pod 20 °C. Na

juhozápade Slovenska dokonca nočná teplota neklesla pod 25 °C. Takýto
jav nebol na Slovensku doteraz zaznamenaný a meteorológovia ho nazvali
supertropická noc. Výnimočné bolo dlhé a súvislé trvanie suchého
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a horúceho počasia. V Margecanoch sme prvú búrku z tepla pocítili až 8.
júla. Vlny horúčav trvali až do konca augusta. Na trávnikoch bolo badať
suchom vypálené miesta. Jeseň bola krásna, slnečná. Otužilejší začali
vykurovaciu sezónu až koncom októbra.
Pranostiky neplatili ani v závere roka. Martin 11. novembra neprišiel na
bielom koni a bolo teplé počasie. Ani Katarína 25. novembra nepriniesla
ľad, dokonca ľudia zbierali v okolitých lesoch ešte hríby, suchohríby a
rýdziky. V záhradách začali pučať narcisy. Prvý sneh sme si užívali
v Margecanoch pred Mikulášom, Ružín zamrzol, no už počas vianočných
sviatkov sa sneh roztopil a do Silvestra nový nenapadol.
Štatistika
Od začiatku roka uzavrelo sobáš 13 párov. Rozviedli sa 3 páry. Počas roka
sa do našej obce prihlásilo k trvalému pobytu 30 občanov, 36 sa ich
odhlásilo. K 31. 12. 2012 mala obec prihlásených na trvalý pobyt 1948
obyvateľov. Veková štruktúra obyvateľstva je takáto:
do 15 rokov

250

(117 chlapcov a 133 dievčat)

od 15 do 18 rokov

39

(20 chlapcov a 19 dievčat)

od 18 do 62 rokov

1272 (654 mužov a 618 žien)

od 62 rokov vyššie

387

(170 mužov a 217 žien).

K poslednému dňu roka sme mali šesť občanov nad 90 rokov. Najstarší muž,
Ján Klein z Bystrej ulice, má 96 rokov.
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Margecany kedysi a dnes
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Zápis do kroniky bol schválený uznesením OZ č.17 zo dňa 19. 03. 2013.
Zapísala Jana Mareková.
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