Návrh prestavby zbrojnice DHZ Margecany
Kronikár DHZ Margecany: Starší zbormajster: Jozef Halcin.

KRONIKA DHZ
MARGECANY
2017

Január :
Zomrela Alžbeta Fottová
28 prebehla inventarizácia Výzbroje a výstroje
Za DHZ: Ing. Michal Ludrovský hospodár, Peter Kovalčík – veliteľ
Za Obecný úrad: Ing. Martina Ludrovská

Február :
8.2: Halcin Jozef tajomník DHZ a vedúci krúžku Mladý hasič Krtko a predseda DHZ Renáta Šumáková spracovali
a poslali objednávku na výstroj a výzbroj krúžku – dotácia na toto bola získaná z projektu z Nadácie pre deti
Slovenska v sume 1500€.

18.2:

PRVÝ ples Mladých hasičov KRTKOV, ktorí pôsobia pri Dobrovoľnom hasičskom zbore v
Margecanoch. Je jedinečný je celkovo PRVÝ DETSKÝ PLES v MARGECANOC.
Dovoľte mi kratučko predstaviť týchto hasičov - sú to deti z našej obce, žiaci MŠ v Margecanoch vo
veku od 3-5 rokov. Títo hasiči trénujú a vystupujú s hasičskou tematikou a určite mnohí z vás ich už
pri ich akciách v obci videli.
Úvodom by som sa rad poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na organizovaní tohto
popoludnia a pripravili bohatý program, počas ktorého nás hudobne zabával, DISKDŽOKEJ –
PEŤO PETRIK, slovom nás sprevádzala KONFERENCIERKA –ANDREA KIPIKAŠOVÁ.
Na náš ples prijali pozvanie tanečná skupina súkromnej Základnej umeleckej školy v Margecanoch,
Detská folklórna skupina Krompašanček z Krompách, a Babysitting Košice - Elza a Olaf .
Je len samozrejme že v programe vystúpili aj Mladí hasiči Krtkovia z Margecian zo svojou pesničkou
(skoro Hymnou) „KRTKOVÁ HLIADKA“ ktorej tex napísala Ing. Emília Glovčíková- Halcinová,
hudbu zložil Mgr. Tomino Thúr s kolektívom.
No a aký by to bol ples ak by na ňom chýbala TOMBOLA, Výťažok z tomboly bude pre našich
usporiadateľov a hostiteľov „Mladých hasičov KRTKOV“ na ich činnosť.
Každý, kto chcel trošku pomôcť našim Mladým hasičom si mohol zakúpiť tombolové lístky v hodnote
1.€ura.
Celá finančná podpora tohto večera bola veľmi významná, zvlášť, keď ide o pomoc deťom, preto
všetky financie čo sa na tomto plese získajú pôjdu na podporu činnosti našich malých hasičov.
Poďakovanie všetkým sponzorom tohto večera :
ktorí boli:
Rodičia mladých hasičov KRTKOV, DHZ Margecany, Obecný úrad Margecany,
Paulina Melková, Júlia Tokarčíková, Ing. Igor Petrik, Ing. Jozef Halcin,
Ing. Eva Novotová, Ing. Imrich Keruľ, Marta a Miroslav Zvirinskí, Juraj Mesároš.
Ples Mladých hasičov otvorila jeho spoluzakladateľka a zástupca vedúceho Ing. Emília
Glovčíková- Halcinová, pozvala na úvodný tanec, vedúcich členov krúžku „Mladý hasič
KRTKO, Mladých hasičov KRTKOV so svojimi RODIČMI

Ninka Lorincová, Laurinka Glovčíková, Laurinka Dzurňáková, Patrik Gula, Jasminka Kaľavská Maťko Ludrovský

26.2. sa naši členovia Ing. Michal Ludrovský, hospodár DHZ a Jozef Halcin tajomník DHZ zúčastnili
stretnutia s Podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR, JUDR. Róbertom Kaliňákom na VŠBM
(Vysoká škola bezpečnostného manažmentu) v Košiciach.
Stretnutie bolo za účelom oboznámenia Dobrovoľných hasičských zborov o novom rozdeľovaní síl
a prostriedkov z dotácii MV SR. S tým, že od roku 2017 dostanú DHZ- ky, ktoré požiadajú o finančnú
výpomoc na REKONŠTRUKCIU Hasičských zbrojníc po 30.000 €.- Je iba samozrejme , že náš
hasičský zbor túto možnosť využije, Ing. Jozef Magda s kolektívom pracovníkov Obecného úradu
v Margecanoch má pripravený PROJEKT na rekonštrukciu našej hasičskej zbrojnice v hodnote
cca: 55. 000. €.- Zatiaľ plánujeme využiť časť projektu podľa terajšej dotácie z MV a čas ukáže ako si
poradíme ďalej.

p. Podpredseda vlády a Minister vnútra SR. JUDR. Róbert Kaliňák.

účastníci stretnutia z Košického kraja ( Ing. M. Ludrovský a J.Halcin – výrez)

Za týmto účelom riešenia rekonštrukcie našej hasičskej zbrojnice je naplánované stretnutie na obecnom
úrade v Margecanoch zástupcov obce a DHZ na 10.III.2017.
Zasadnutie sa aj uskutočnilo za prítomnosti
Za obec: Ing. Igor Petrik starosta, Ing. Jozef Magda,
Za DHZ: Renáta Šumáková predseda, Jozef Halcin tajomník, Peter Kovalčík veliteľ.
Projektanti: Ing. Pindrochovci

Marec :
8.3. Po predchadzajúcom návrhu Jozefom Halcinom, p. predsedníčke Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS) v Margecanoch Anne Pitoňákovej aby sme sa my „Mlady hasiči Krtkovia“ mohli zúčastníť ich
výročnej členskej schôdzi s kultúrnym programom a zároveň aj s pozdravom ku Medzinárodnému dňu
žien.
Ta s návrhom súhlasila a tak sme dňa 8.III.2017 navštívili rokovanie JDS- v prístavbe kulturného domu
v Margecanoch.
Na úvod Jozef Halcin st. zarecitoval báseň k sviatku MDŽ, členovia krúžku Krtko za doprovodu vedúcej
Ing. Emílii Glovčíkovej – Halcinovej zaspievali našu krtkovskú hymnu : „KRTKOVSKÁ HLIADKA
ktorej slová napísala Ing. Emília Glovčíková – Halcinová, hudbu zložil Mgr. Tomino Thúr s kolektívom.
Po zaspievani pesničky deti rozdali všetkým prítomným ženám vlastnoručne-pomocou rodičov
vyrobené papierové srdiečka. (94 ks.)
Chcem podotknúť, že toto naše vystúpenie bolo prekvapením pre všetkých členov JDS a zožali sme
obrovský potlesk- všetci sme v tom čase boli šťastní.

V ten istý deň t.j. 8. marca oslavovala aj naša predsedníčka DHZ teta Renátka Šumáková svoje 55
narodeniny. No a aké by to boli oslavy bez gratulantov a tak Mladí hasiči Krtkovia s vedúcimi a rodičmi
prepadli nič netušiacu tetu Renátku v jej byte. No ako inak ak nie gratuláciou Krtkovskej hymny
„Krtková hliadka“. Deti okrem pesničky darovali aj svoj výrobok srdiečko, vedúci a rodičia popriali
všetko najlepšie a po malom občerstvení a debate sme sa po jednom vytratili a nechali našu tetu rozjímať
a utierať si slzy šťastia.

Jozef Halcin
Mišo Ludrovský

Milka Glovčíková

Darinka Kaľavská

Oslávenec teta Renáta a Krtkovia

Martinka Ludrovská

Dňa 12.3.2017 NÁVRH nakoľko je to vážne rozhodnutie treba to zadokumentovať
Zápisnica z mimoriadneho a rozšíreného zasadnutia výboru DHZ Margecany, konaného dňa
12.3.2017
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka zboru p. Renáta Šumáková.
Mimoriadne zasadnutie prebehlo pre neodkladné záležitosti s týmto programom:

Program:
Otvorenie
Renáta Šumáková
-Informácia o Zdravotníckom školení, a periodického preškolenia členov DHZ –
ktoré sa uskutoční v dňa: 18.3.2017
-Základná príprava pre členov ktoré sa uskutoční v dňoch1,2 a 8,9.4.2017 v Margecanoch aj pre členov
okrsku Gelnica.
-Prijatie nových členov do DHZ Margecany : Ján Papcun a Lukáš Hudák od 12.3.2017.
-Tematické cvičenie okrsku Gelnica . lokalita Perlová Dolina dňa: 25.3.2017
-Sv. omša za hasičov sa uskutoční dňa 7.5.2017 o 10:00 v Rímskokatolíckom kostole v Margecanoch,
v popoludňajších hodinách chceme pripraviť stretnutie už bývalých a terajších členov na
Spomienkovom posedení v prístavbe kultúrneho domu Ob. úradu
-REKONŠTRUKCIA hasičskej zbrojnice z dotácie MV SR v sume 30 000 EUR.
Odhlasovaním sme rozhodli:
Túto sumu sme odsúhlasili prednostne použiť na už jestvujúcu budovu hasičskej zbrojnice.
V položkách: Ústredné kúrenie- plynové, hygienické zariadenia WC, kúpeľňa, podlahy, strešná krytina
a pod.
Na návrh Ing: Igora Petrika starostu obce Margecany realizovať aj prístavbu k jestvujúcej budove
hasičskej zbrojnice od ul. Požiarnická, a následne vypracovanie PROJEKTU na aj PRÍSTAVBU. Ak
sa zvýšia finančné prostriedky z rekonštrukcie hasičskej zbrojnice zvyškom prispieť na PRÍSTAVBU.
Z tohto dôvodu sme hlasovaním rozhodli, o uvoľnenie našej zasadačky ktorú sme dobrovoľne
pred troma rokmi prenajali bez nároku na akúkoľvek odmenu pre DHZ, mládežníkom z obce na fitnes.
Títo po rozhodnutí členov DHZ musia priestory uvoľniť do 31.augusta 2017.
Diskusia:
Renáta Šumáková – podala za seba návrh ohľadom rekonštrukcie terajšiu budovu has. zbrojnice
Jozef Halcin – podal návrh na zrealizovanie rekonštrukcie na terajšiu budovu has. zbrojnice s tým, že
projektu prístavby sa nebráni.
Podal návrh na uvoľnenie priestorov zasadačky – fitka- do konca marca 2017(ktoré bolo prehlasované
na 31.9.2017)
Peter Kovalčík –

V Margecanoch: 12.3. 2017

Renáta Šumáková predseda DHZ

Prezenčná listina zo zasadnutia mimoriadneho výboru DHZ dňa: 12.marca 2017

Meno a priezvisko
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Blaha
Fidlér
Halcin
Hromotová
Kovalčík
Kovalčíková
Ludrovský
Nalevanková
Salamon
Salamonová
Šumáková
Vaško
Verba
Zahornacký
Zahumenská

Jozef
Ľubomír
Jozef
Martina
Peter
Dominika
Michal Ing.
Daniela
Jozef
Veronika
Renáta
Peter
Radovan
Juraj
Karin

vlastnoručný podpis
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
................................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

24.marca bola odoslaná žiadosť na rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice

Predpokladané náklady na rekonštrukciu (materiálové položky):
Predpokladaný
Položka náklad v €
vrátane DPH
Vypracovanie projektovej dokumentácie
2 200
Základy betón, izolácia proti vode a vlhkosti
1 300
Murivá murovací materiál
5 200
Vodorovné konštrukcie strop
2 400
Úpravy povrchov omietky vnútorné, vonkajšie
1 350
Úpravy povrchov mazanina, poter
1 300
Úpravy povrchov nášľapná vrstva podláh
2 500
Výplne otvorov okná, dvere
2 000
Výplne otvorov garážové vráta
7 200
Zdravotechnika doplnenie vnútornej kanalizácie, vodovodu
650
Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach ‚Wc muži, ženy!
1 500
Ústredné vykurovanie kondenz. kotol, rozvody, vykurovacie telesá
19 500
Strecha nad nadstavbou + zbytok strechy výmena krytiny
5 200
Schodište do nadstavby zo šatne kovová konštrukcia
1 300
Elektroinštalácia
1 400
Spolu
55000
Ing. Igor Petrik, starosta-obce
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Návrh riešenia rekonštrukcie navrhol: Jozef Halcin st. tajomník DHZ Margecany:

hore pôdorys

a pohľad spredu od Partizánskej ul

Jozef Halcin

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Gelnica
Schvaľujem: Ing. Dušan Tomaško MBA, primátor mesta
Dátum cvičenia : 25.3.2017
Plán: vykonania požiarno-technického cvičenia mestského charakteru o sile dvoch družstiev DHZ
mesta Gelnica. V tomto objekte je veľké požiarne zaťaženie a budú prizvané jednotky DHZ okolitých
obcí.
Téma : Požiar prevádzky píla Markus a jej okolia, objekt (drevospracujúca prevádzka Štátnych lesov
SR) Gelnica, mestská časť Perlová dolina č. 48 je umiestnený v blízkosti lesa, ktorý sa nachádza 10
metrov od budovy,
prieskum miesta mimoriadnej udalosti a postupovať podľa danej situácie riadiť sa nariadením
VZ, záchrana osôb ak tam budú ich vyvedenie z ohrozeného miesta, poskytnúť im predlekársku prvú
pomoc, orientácia
hasičov pri zníženej viditeľnosti v objekte. Ochrana budov a lesného porastu, aby nedošlo k jeho
zahoreniu a následnému požiaru.
Objekt cvičenia : Píla Markus ( drevospracujúca prevádzka Lesy Slovenskej
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice,
Mojzesová 18, 042 39 Košice ).
Gelnica, mestská časť Perlová dolina č. 48
Dátum cvičenia : 25.3.2017 od 900 hod. predpokladané ukončenie o 1400 h
Povolanie síl a prostriedkov : podľa zvolacieho plánu
Cvičiaci : DHZ mesta Gelnica, DHZ Kojšov, DHZ Margecany, DHZ Jaklovce,
DHZ V. Folkár, DHZ Žakarovce, DHZO Mnišek n/Hnilcom,
DHZO Prakovce, DHZ Helcmanovce, IZS, ZZZ,
Hasičská technika :

CAS-32 T-815
CAS-25 Š 706
DA-12 A- 31
Iveco Daili

3-krát,
1-krát
2-krát,
5-krát,

Ak máte záujem o účasti vašej hasičskej jednotky na cvičení, ktoré sa bude
konať dňa 25.3.2017, začiatkom o 900 hod. výjazdom vozidiel z HS Gelnica.
Poprosím veliteľov hasičskej jednotky o účasť na malej konzultácii o cvičení,
ktorá sa začne o 830 hod. Presnosť je výsadou Kráľov a Hasičov čakať na nikoho
sa nebude. Je potrebné prísť skôr na zoradenie has. techniky podľa plánu
výjazdu. Spätne nahlásiť čo najskôr počet hasičov a techniku aby som vedel(i)
rýchlo reagovať na zmeny, ktoré nastali. Vybaviť sa výzbrojou, výzbrojou,
čerpadlá a pod. Naštudovať si vypracovaný konspekt, aby ste vedeli do akej
situácie prídete, ktorá sa môže zmeniť počas cvičenia. Aj úlohy sa môžu meniť
počas cvičenia.
S pozdravom veliteľ DHZ Gelnica Jurtinus Ján

Za DHZ Margecany sa zúčastnili:
Veliteľ
Vodič
Strojník
1.prúd
2.prúd

Petert
Radovan
Veronika
Jozef
Peter

KOVALČÍK
GREGA
SALAMONOVÁ
BLAHO
VAŠKO

Spoločné foto, zúčastnených hasičov

Apríl :
13. apríla na Zelený štvrtok (Veľká Noc) sme dostali zásielku výstroj a výzbroj pre krúžok Mladý
hasič KRTKO, ktorú sme objednali z dotácie „Nadácia pre deti Slovenska“ sumou 1500€, pred
tým sme zakúpili čižmičky v sume:99,16 €. (zostáva nám ešte preinvestovať sumu: 125,14 €:

Je 27. apríla a my Krtkovia sme si prišli do zbrojnice vyskúšať našu novučičkú výstroj. Ktorú nám
zakúpili naši vedúci za finančnej podpory „Nadácie pre deti Slovenska a poisťovne Kooperativa“.

Laurínka Glovčíková, Laurínka Dzurňáková, Jasminka Kaľavská, Nelka Bucková, Paťko Gula.

vedúci krúžku, Mladý hasič Krtko -Jozef Halcin st.:, Barbara Andrašková, Jasmin Kaľavská, Laura
Dzurňáková, Laura Glovčíková, Nela Bucková. ( v podrepe) Matúš Andraško, Patrik Gula, Matej
Ludrovský.

Spolu s mamičkami: Ing. Erika Dzurňáková, Darina Kaľavská, Zuzka Andrašková, Ing. Emília
Glovčíková- I. zástupca ved., Anna Hicarová, Ing. Martina Ludrovská revízor, Iveta Hlebová II.
zástupca ved.

S vedúcim krúžku- Jozefom Halcinom st.

4. máj je Medzinárodným dňom hasičov, ktorý si pripomíname od roku 1999. Vznikol na podnet
spomienky na piatich hasičov, ktorí za tragických okolností v Austrálii zomreli pri požiari. V tento deň
si ctíme všetky obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičom po celom svete, ktorí zasvätili svoj život
tomuto náročnému a nebezpečnému povolaniu, ochrane a bezpečnosti nás všetkých.
Sviatok svätého Floriána si podľa rímskeho martylóga pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej
armády , zastával vysokú administratívnu funkciu v Noricum, v dnešnej časti Rakúska. Mučenícku
smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „ Skutky“ hovoria, že sa vzdal v Lorch
vojakom Aguilína, keď chytali kresťanov. Vojaci ho dva krát zbičovali, napoly ho zodrali z kože,
posadili do ohňa, a nakoniec ho hodili do rieky Enns s kameňom okolo krku. Jeho telo našla nábožná
žena. Po čase jeho pozostatky preniesli do augustiniánskkeho opátstva svätého Floriána blízko Linzu.
(opis internet- krátené)
Tak sme si aj my margeciansky hasiči dňa 7.mája pripomenuli tieto významné udalosti a zúčastnili sme
sa svätej omše v našom rímskokatolíckom kostole svätej Margity- patrónky Margecian.
Na sv. omši sa zúčastnili aj najmladší hasiči z krúžku „Mladý hasič KRTKO, spolu so staršími kolegami
a svojimi rodičmi.

Krtkovia: Patrik Gula, Matej Ludrovský, Laura Dzurňáková, Laura Glovčíková, Nelka Bucková,
Barbara Andrašková, Matúš Andraško, Peter Krištof. ved. Jozef Halcin st.
Rodičia: Anna Hicarová, Ing. Emília Glovčíková Ing. Erika Dzurňáková s Elkou, Marcela Krištofová,
Zuzana Andrašková
p. farár ThLic. Stanislav Cifra a miništranti
Hasiči: Doiminika Kovalčíková, Andrea Kipikašová, Patrícia Palková, Ing. Michal Ludrovský, Renáta
Šumáková.

8.mája
Naša obec zorganizovala „Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 72. výročia ukončenia II.
svetovej vojny – Dňa víťazstva nad fašizmom sa uskutočnilo pri Pamätníku padlých v I. a II.
svetovej vojne v parku na Požiarnickej ulici v Margecanoch.
Tak ako každoročne aj tohto roku sa kladenia venca zúčastnili členovia DHZ Margecany no tento
raz aj so svojimi najmladšími kolegami z krúžku „Mladý hasič KRTKO“ ktorí dostali čestnú
odmenu od p. starostu obce Margecany Ing. Igora Petrika vypustiť holubice ako poslov svetového
mieru.
- foto: Paulína Melková,
Mladí hasiči dávajú úctu Štátnej hymne SR.

veľ. Laurinka Glovčíková, Laurinka Dzurňáková,Barbarka Andraková, Nelka Bucková, Maťko
Ludrovský,Matúško Anraško, Petrik Krištof, Patrik Gula- Jozef Halcin st.

Vlajkonosič: Erik Salamon, Juraj Zahornacký, veľ. Peter Kovalčík,
Ludrovský, Veronika Salamonová, Daniela Nalevanková.

Čestná stráž: Patrícia Palková, Dominika Kovalčíková
Ing. Igor Petrik starosta obce, Iveta Žoldáková- kladenie venca.

Bohuš Fidlér, Ing. Michal

15. mája o 14:00 hod sme sa stretli v ZŠ organizačný štáb III.ročníka „ Margeciansky hasiči deťomMDD-2017“
Prerokovali sme návrh programu aj v alternatíve nepriaznivého počasia.
Účasť :
za DHZ Margecany: predseda: Renáta Šumáková, tajomník: Jozef Halcin, veliteľ: Peter Kovalčík,
Dominika Kovalčíková.
Za ZŠs MŠ riaditeľka ZŠ -PaedDr. Eva Mrázová, zástupkyňa ZŠ – RNDr. Stanislava Hricková,
riaditeľka MŠ- Mgr. Danica Hricková.

18.mája 2017
zomrel náš dlhoročný člen (bol členom nášho zboru 59 rokov) nedožitých 75 rokov v našom zbore
pôsobil v rôznych funkciách, bol referentom pre mládež, v roku 1975 bol veliteľom DHZ Margecany.
Posledná rozlúčka bola dňa: 21.mája o 14:00 v rímskokatolíckom kostole sv. Margity v Margecanoch.
Na poslednej ceste sa s Jozefom boli rozlúčiť za náš zbor:

18.mája 2017
sme uskutočnili s Mladými hasičmi s krúžku KRTKO tréning na TJ lokomotíva Margecany, bol to
vlastne KRST naších krtkov-prvy krát trénovali s VODOU. Je pravda, že to nevyšlo tak ako sme
plánovali lebo, elektrické čerpadlo na postrek nefungovalo (zadreté) tak sme vodu mali iba
samospádom. No napriek tomu predsa len bola v hadiciach a prúdniciach voda a to ste mali vidieť tu
radosť detí.
Ďalší tréning skusíme naplánovať tak aby sme mali na ihrisku aj naše veľké Iveko Daily s hasičskou
striekačkou ktorou dosiahneme potrebný tlak vody. Tieto naše tréningy sú aj kvôli III.r. „Margeciansky
hasiči deťom – MDD“ kde my Krtkovia vystúpime v hlavnom programe.
Žiaľ naše rady opustila Ninka Lorincová pre nezaujem-škoda bola šikovná- .

Hore: Ninka Lorincová, veľ. Laurinka Glovčíková, Laurinka Dzurňáková, Patrik Gula, Nelka Bucková,
Maťko Ludrovský, Barbarka Andrašková, Peťo Krištof, (Matúško Andraško sa schoval k mamke  )
Zástupca ved. Mladý hasič Krtko: Ing. Emília Glovčíková- spievajú hymnu-Krtková hliadka.

Barbarka Andrašková,

veľ. Laurinka Glovčíková, Laurinka Dzurňáková

Matúško Andraško, Nelka Bucková,

Patrik Gula

II. zástupca ved. Ivetka Hlebová

22.mája sme na poslednej ceste odprevadili nášho bývalého dlhoročného člena p. Jozefa
NOVOTNÉHO (šablatúra) ktorý zomrel vo veku nedožitých 75 rokov.
Za náš Dobrovoľný zbor sme sa zúčastnili: Peter Kovalčík, Juraj Zahornacký, Jozef Halcin, Jozef
Salamon, Jozef Blaho, Peter Vaško, Martina Hromotová, Veronika Salamonová.

2. jún: Mladý hasič KRTKO – mladí záchranári- zachraňujú dieťa z horiacej budovy.
P. Gula- M. Ludrovský

hasiči Krtkovia: Požiarny útok
Ing. E. Glovčíková, B. Andrašková, L.Glovčiková, L. Dzurňáková, M. Andraško J. Kaľavská
N. Bucková, P. Krištof, P. Gula, M. Ludrovský, Bc. I. Hlebová, J. Halcin st. ( strojník veľ. DHZ P.
Kovalčík)

(hore mamka Z. Andrašková a Bc. Hlebová)

Hasičská jednotka- Malý hasič KRTKO nastúpená k povýšeniu do hodnosti: „Starší hasič KRTKO“.
Hodnosť je udelená za ročnú (1.6.2016-1.6.2017) činnosť a vzornú reprezentáciu DHZ Margecany
a obce Margecany.
Povýšenie vykonali: Ing. E. Glovčíková zast. ved., Bc. I. Hlebová zást. ved. J.Halcin st ved.,
Hodnosť prijali: J.Kaľavská, M.Ludrovský, M.Anradaško, B.Andrašková, N.Bucková, L. Dzurňáková,
L.Glovčíková veľ., P.Gula, P. Krištof.

počas osláv III.r. Margecianski hasiči deťom- sme postavili a pripravili deťom
KRIŽOVATKU, kde členky DHZ deťom vysvetľovali ako sa správať na ceste.
D. Kovalčíková, V. Salamonová, K. Zahumenská, P. Palková

R. Verba pripravil deťom súťaž - rozvinutie požiarneho útoku na sucho.

aj atrakcie

Obrovskú radosť mali deti z „PENOVEJ ŠOU“ ktorú deťom pripravili hasiči: J. Salamon,
J. Zahornacký, J.Blaho, R. Grega, P. Palková.

Fotografie z III. ročníka Margecianski hasiči deťom – poskytla p. P. Melková – ďakujeme.
Ďakujeme: organizačnému štábu DHZ pod vedením p. Renáty Šumákovej predseda DHZ
p. Ivete Žoldákovej kultúrny referent ob. úradu
p. riaditeľke ZŠ s MŠ PaedDr..E Mrázová

UPRAVIŤ
Sponzori MDD 2017
Agromilk potraviny nemenovať
CBA nemenovať ??????
Dr. Max
Kaľavská Dar.
Kaľavský Ľubo Lesnica - nanuky
Kandra Peter nemenovať
Ludrovská M.
Melková P hra catch bal x 10 kus. Za 3,49 = 34,9 €
Melková Z. džús x10
Mesároš J.
strava pre hasičov(niektorých)
Mjartan V.
Popadičová MUDr. 50€
Pribičko J
Rendošová stánok žst
Šimoňák J
Zvirinská dom. Pot

9.júna

PROJEKT 2017

Podali sme projekt – žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu MV SR podľa zákona č.526/2010 Z..z
platného od 1.7.2016.
Ide o výzvu MVSR č. III. SKR 2017, ktorej účelom je "Podpora zlepšenia materiálno - technického
zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov
pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS." Požadovaná
výška dotácie: 15 000 eur.
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Renáta Šumáková.
Ďalej na tomto projekte spolupracovali Ing. Martina Ludrovská, Ing. Michal Ludrovský a Jozef Halcin
Projekt bol podaný 09.06.2017
10.júna
Sme s krúžkom Mladý hasič Krtko oslávili prvé výročie trvania. Oslavu sme uskutočnili
preto až desiateho hoci dátum založenia krúžku je 1.6. 2016 -1.6.2017 bol rok. Náš DHZ dňa 2.júna
zorganizoval už III.r. Margecianski hasiči deťom MDD a Krtkovia boli priamymi účastníkmi tohto
podujatia ( ako je spomínané vyššie-2.6.).
Po dohode s hospodárom KST p. Pavlom Rendošom sme oslavu sme uskutočnili v lodenici KST
v Rolovej Hute.
Na tomto podujatí sa realizovali hlavne Ing. Emília Glovčíková, Jozef Halcin a Iveta Hlebová
zorganizovali, nakúpili potrebný proviant, a ostatný tovar na realizáciu, oslovili sponzorov, pripravili
balíčky ako odmenu všetkým členom krúžku a odmenu štyrom najlepším členom krtkom Laura
Glovčíková, Nelka Bucková, Matúš Andraško, Patrik Gula títo boli ocenení za najlepšie dochádzku, za
šikovnosť a spoluprácu ako aj za správanie sa počas tréningov a na verejnosti.
Pekne poďakovanie si zaslúžia p. Ing. Ladislav Glovčík a Martin Kaľavský (ockovia) za kvalitnú
pripravenú grilovačku.
No a mamka Zuzka Andrášková si zaslúži za ozaj fajnovú TORTU obrovské ĎAKUJEME hoc ju
neupiekla ona ale dokázala zohnať super cukrárov.

Ing. Emília Glovčíková a pomocníčky Nelka Bucková, Laurinka Glovčíková

Hlavní gril majstri- Ing. Ladislav Glovčík a Ing. Martin Kaľavský

s učňom Maťom Ludrovským

A ide sa na vychádzku smer starý Bujanovský tunel má dĺžku 431m. povinná výbava čelovky

11.6. Obvodná súťaž Jaklovce
Dobrovoľný hasičský zbor Jaklovce v spolupráci s obcou Jaklovce pozval širokú verejnosť dňa 11. júna
2017 t.j. v nedeľu na ihrisko OFK Jaklovce, kde od 8 hodiny prebehla obvodová súťaž hasičských
družstiev v požiarnom útoku a štafete, ktorá sa koná pri príležitosti 95. výročia založenia dobrovoľného
hasičstva v obci Jaklovce.
Túto akciu podporili hasičské družstva:
IV. okrsku: Margecany, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Gelnica, Prakovce,
Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom, Smolnícka Huta, Smolník, Švedlár.
Naše družstvo reprezentovali:
Veliteľ družstva: Ing. Michal Ludrovský, Daniela Nalevanková, Veronika Salamonová, Martina
Hromotová, Patrícia Palková, Adam Čerňa, Jozef Blaho, Radovan Grega, Ľubo Fidlér, Lukáš Hudec.

1.júla sa uskutočnila súťaž hasičských družstiev dospelých o „Putovný pohár primátora mesta
Gelnica“, na tomto podujatí sa zúčastnili aj členovia našej hasičskej jednotky a svoju veľkú premiéru tu
mali aj najmladší hasiči na Slovensku „KRTKOVIA“ bol to vlastne ich krst ohňom- alebo lepšie krst
vodou lebo celé dopoludnie lialo ako s kanvy.
Naše farby za dospelých obhajovali: vodič Jozef Salamon,
vedúci družstva: Ing. Michal Ludrovský,
členovia útočného družstva: Ľubomír Fidlér, Peter Vaško, Lukáš Hudec, Erik Salamon, Adam Čerňa,
Veronika Salamonová.

Najmladší hasiči na Slovensku- KRTKOVIA z DHZ Margecany
Žiaci MŠ vo veku od 3 do 5 rokov.
Jasmín Kaľavská, Matúško Andraško, Maťko Ludrovský, Barbarka Andrašková, Nelka Bucková, Janka
Holotňáková, Tatiana Lihaniová, Patrik Gula, Laurinka Dzurňáková, veľ. Laurinka Glovčíková.
Ved. krúžku: Ing. Emília Glovčíková, Bc. Iveta Hlebová, Jozef Halcin

Odovzdávanie POHÁRA a DIPLOMU najmladším hasičom na
Slovensku – KRTKOM z DHZ Margecany.
ZA ÚČASŤ na pohárovej súťaži dospelých okresu Gelnica a vzorné
reprezentovanie obce Margecany.

Počas tejto akcie sa do programu zaradili aj naši najmladší hasiči z krúžku Mladý hasič KRTKO scénkou
POŽIARNY ÚTOK s VODOU, kde najsamprv zaspievali svoju bojovú hymnu „Krtkova hliadka“ ktorej
slová napísala zástupca ved- krúžku, Ing. Emília Glovčíková- Halcinová, potom mladý hasiči záchranári
Patrik GULA a Barbarka ANDRAŠKOVÁ zachránili dieťa z horiacej lokomotívy. Útočné družstvo pod
velením Laurinky GLOVČÍKOVEJ uhasili horiacu lokomotívu.
KRTKOVIA nastupujú na zásah
Za pomoci vedúcich Jozefa Halcina,
Ing. Emílie Glovčíkovej, pomáha aj
Zuzana Andrašková
vodič Martin Kaľavský

Príjazd na miesto zásahu Multifunkčné ihrisko v Margecanoch

Zasahujúca jednotka pripravená na akciu.

Jasmínka Kaľavská, Janka Holotňáková, Barbarka Andrašková, Matúško Andraško, Tatianka
Lihaniová, Laurinka Dzurňáková, veľ. Laurinka Glovčíková, Marek Bucher, Patrik Gula.

Strojník Peter Vaško s vodičom Martinom Kaľavským v plnom nasadení

Momentky pre náruživých fotografov- vedúci krúžku Ing. E. Glovčíková (s otcom) Jozef Halcin

Hasiči- záchranári: Patrik Gula a Barbarka Andrašková- záchrana dieťaťa z horiacej lokomotívy

Krtkovia pri ostrom zásahu na horiacú lokomotívu – pod prísnym  dozorom Ing. E. Glovčíkovej za
asistencie Zuzky Andráškovej

Hasiči nedbajú na riziko a zachraňujú: veľ .červ. prilba Laurinka Glovčíkova a Laurinka Dzurňáková

A lokomotíva je tiež zachránená zase sa na nej deti môžu hrať.

Po akcii trochu relaxu pri hudbe v obci- Ing. Michal Ludrovský, Hanula Hicarová, Jozef Halcin,
Maťko Ludrovský, Patrik Gula, Laurinka Glovčíková

Veľkí a malí záchranári

Nuž a celebrity na záver:
Tanička Lihaniová, moderátor Markízy Ján Trebula s Laurinkou Glovčíkovou, Janka Holotňáková –
speváčka Jadranaka Handlovská- JADRANKA, Jozef Halcin.

20.júla 2017
Bol naozaj významným dňom tak pre našich najmladších hasičov na Slovensku KRTKOV ako aj pre
nás vedúcich krúžku a rodičov.
Dopoludnia okolo 9.30 hod. ma oslovil moderátor TV JOJ p. Matúš Gavlák, či by mohol urobiť reportáž
s našimi malými hasičmi- nuž dá sa takáto ponuka odmietnuť- jasné , že sa to nedá! Súhlasím ako inak.
A s Ing. Emíliou Glovčíkovou – Halcinovou štartujeme mobily a zháňame rodičov a oznamujeme
horúcu správu. Hoci bol pôvodne na tento deň zrušený tréning zišli sme sa všetci okrem Jasminky
Kaľavskej ktorá bola s rodičmi v Chorvátsku.
Predstava p. Matúša Gavlaka moderátora a jeho kameramana p. Kamila Poubiša bola: aby deti dobehli
po vyhlásení požiarneho poplachu do hasičskej zbrojnice v civile tam sa ustrojili do uniforiem
a vyrazili na zásah (štadión TJ Lokomotíva tam sme urobili zásah viď foto). Samozrejme mali
podmienku živý oheň aj to som stihol vymyslieť.
Tu ozaj musím pochváliť tak našu promptnú pohotovosť reagovať na požiadavku a skoro ako
profesionáli za 10 minút boli deti v schopné výjazdu !!! Poďakovanie patrí aj nášmu kolegovi z DHZ
Radovanovi GREGOVI vodičovi a strojníkovi za ochotu a veľmi kvalitne odvedenú prácu. Zásah bol
urobený hasičským autom IVECO DAILY a so striekačkou 1500L/h. na 4 útočné prúdy
Pár momentiek z natáčania ( film o nás bol vo vysielaní TV JOJ na KRIMI 22.7.2017) .

p. Matúš GAVLÁK moderátor TV JOJ s Mladými hasičmi KRTKAMI

rodičia

Kameraman TV JOJ p. Kamil Poubiš.

Patrik Gula a Maťko Ludrovský zachraňujú dieťa

Ostrý zásah

Ako veľkí hasiči

Pár slov na záver natáčania o činnosti krúžku najmladších hasičov na Slovensku pre TV JOJ zástupca
vedúceho krúžku Mladý hasič KRTKO p. Ing. Emília Glovčíková- Halcinová.

29.7.
Prebehlo odborno-metodické zamestnanie DHZO-DHZM okresov GL,SNV, ktorí majú
zapožičanú techniku z prostriedkov "APO" -používanie súprav povodňovej záchrannej služby
a prevencia pred neodbornou manipuláciou vo vzťahu k návodu na obsluhu, dňa 29.7.2017 v
HaZZ v Krompachoch. Protipovodňové školenie- t.j. obsluha Protipovodňovej súpravy (vozík)
Prednášajúci HaZZ vyzval p. Halcina a p. Vaška aby sme prednášali my lebo sme v
rompachoch boli jediný ktorí absolvovali školenie a kurz na Has. záchrannej brigáde v
Humennom- čo sme taktne odmietli s možnosťou dať slovo skúsenejším čl. HaZZ.).

4.8 Keď Mladí hasiči KRTKOVIA rozdávali radosť .
„Mladí hasiči KRTKOVIA z DHZ MARGECANY“ na HUSEJ PLAŽI- Jaklovce.
Ďakujeme Vám p. Vaľko a p. Marusová ako aj celému Vášmu kolektívu na HUSEJ pláži, za Vaše
srdečné privítanie bohaté pohostenie pre naše deti a rodičov.
Ďakujeme aj nášmu vodičovi IVECA DAILY-p. Viliamovi Vojtekovi a strojníkovi p. Petrovi Vaškovi
Úprimná vďaka od Mladých hasičov KRTKOV.
Päť statočných: Aj napriek horúčavám čo v týchto dňoch trvali na Spiši okolo 35 0C sa naši maličkí hasiči
nenechali odradiť(hoci niektorí mohli no radšej zostali doma, iný boli na dovolenke s rodičmi) a neodmietli
pozvanie na Husiu pláž.
Tanička Lihaniová, Marek Bucher, veľ. družstva Laurinka Glovčíková, Nelka Bucková, Janka Holotňáková
s mamičkami- Peťou, Taňou, Milkou, Ivetkou.

Krtkovia –požiarny poplach „ Do útoku bojovať s ohňom“

Hasíme na 4. prúdy

z Hasičského auta Iveco Daily a has. striekačkou Thomatsu 1500L/m. !

Vedúca krúžku Ing. Emília Glovčíková- Halcinová- pomáha regulovať prúd vody.

tatko p. Buc , fotograf Krtkov P. Melková, vedúci Krtkov Jozef Halcin, vodič Iveca Daily Viliam Vojtek, strojník
DHZ P.Vaško.

veliteľ Krtkov Laurinka Glovčíková- rozdáva lízanky

Marek Bucher odovzdáva -daruje plastovú peňaženku

Na tejto akcii farby našich Mladých hasičov krtkov obhajovala ako jediná Laurinka Glovčíková 4. ročná
Vo svojej kategórii obsadila krásne II. miesto.
Beh Margecian sa odohrával za dosť nepriaznivého upršaného a studeného počasia. K Laurinke sa
pripojil aj jej jeden a pol ročný braček Filipko, ktorý napokon preteky vzdal.

Tak ako každoročne aj tohto roku sa k organizátorom pridali naši členovia , tu Jožo Petrik a Marián
Sabol

Do cieľa prichádza Stanislav Sokolský za doprovodu Hasičskej Ávie ktorú riadil Juraj Zahornacký

Behu sa zúčastnil aj náš starosta obce Ing. Igor Petrik (z tribúny ho povzbudzuje Laurinka Glovčíková

24. augusta
Ma (Jozef Halcin st.) okolo 16:00 Hod. telefonicky informovala predsedkyňa DHZ Margecany p. Renáta
Šumáková, že má hlásený požiar lesa v okolí chaty Marica ktorá je za Bujanovským tunelom lokalita
Kozinec.
Zalarmovala našu hasičskú jednotku a vyrazili sme k nahlásenému miestu požiaru- po ceste sme došli
k hasičom z HaZZ Gelnica a Polícii ktorý už lokolizovali požiar v Rolovej Hute pred železničným
Bujanovským tunelom smerom od Rolovej. Ukázalo sa ,že ohlásený požiar lesa pri chate Marica bol
omyl.
Ihneď po príchode na miesto a po dohode s Veliteľom zásahu z HaZZ GL. Sme sa zapojili do hasenia
jedným „D“ prúdom, železničného zvršku- podvalov ktoré tleli. Po uhasení sme ešte prekontrolovali aj
spomínaný nepravdivý oznam požiara lesa pri Marici no nič sme nenašli preto sme sa vrátili na základňu
do Hasičskej zbrojnice .
Účasť na zásahu:
Jozef Salamon, Jozef Halcin, Radovan Grega, Peter Vaško, Jozef Blaho, Daniela Nalevanková, Patrícia
Palková, Juraj Zahornacký.

Hasenie podvalov

Radovan Grega

HaZZ GL,

Polícia

Časť našej jednotky: Radovan Grega, Patrícia Palková, Peter Vaško, Daniela Nalevanková, v pozadi čl.
HaZZ z GL.

28.8.
Oslavy 73.výročia „ SNP“
Úctu tomuto výročiu, sme občania obce dali v parku padlých v I.a II. sv. vojne. Zišli sme sa tu o 19.stej
hodine, keď po zvukoch Slovenskej štátnej hymny, oslavnej básne a príhovoroch predstaviteľov obce- sme
prešli našou obcou v lampiónovom sprievode. Po kultúrnom programe zapálil symbolickú Povstaleckú
vatru náš p. starosta Ing. Igor Petrik.
Na tomto pietnom akte sa zúčastnila už tradične aj naša jednotka Dobrovoľných hasičov s najmladšími
kolegami na Slovensku z krúžku " Mladý hasič KRTKO"

Veliteľ Krtkov: Laura Glovčíková, Matúš Andraško, Janka Holotňáková, Nelka Bucková, Marek Bucher,
Tatiana Lihaniová, Barbara Andrašková, ved. Bc.Iveta Hleboivá, Ing. Emília Glovčíková, mama Tatiana
Bucherová

DHZ: vlajkonosič Hudák Lukáš, Kovalčíková Dominika, Palková Patrícia, Salamonová Veronika, Sabol
Marián, Vaško Peter, Baluchová Ivana, Čerňa Adam
Členky speváckej skupiny „Borievka

Žoldáková Iveta-Matrikárka obce, Ing. Petrik Igor- starosta obce, Mgr. Dubecký Miroslav- zástupca
starostu obce, sl. Durkačová Martina.

LAMPIONOVÝ SPRIEVOD OBCOU
Tento sprievod vymyslel , starosta obce-Ing. Igor Petrik v r. 2014

text a foto: Jozef Halcin st.

september
2.9.2017
Hasiči v Spišských Vlachoch už tradične usporadúvajú v prvý septembrový víkend „Memoriál Jána Fifika“.
Táto súťaž sa koná v rekreačnej oblasti Zahura, súťaží sa len strojmi TOHATSU alebo MAGIRUS,
voda sa čerpá z potoka a súťažiaci prekonávajú rôzne prekážky.
2.9.2017 sa na tejto súťaži zúčastnili aj naši členovia pod velením budúceho veliteľa (voliť ho budeme 10.9.2017
za odstupujúceho Petra Kovalčíka) štvrtý zľava- Ing. Ľubomíra Fidlera.

Ing.Ľ.Fidlér

Dňa 24.09.2017
sa Mladí hasiči KRTKO-via zúčastnili na "Jesennej súťaži mladých hasičov" v obci Iliašovce, ktorú
zorganizoval Územný výbor DPO SR SNV/GL. KRTKO-via sa po svojom príchode zaradili hneď vedľa
svojich starších kolegov na slávnostné otvorenie súťaže, a tento aj následne oživili Krtkovskou hymnou.
Následne sa presunuli na štartovaciu čiaru, kde sa predviedli s ukážkou záchrany "bábiky" a požiarneho
útoku. Od svojich starších kolegov zožali obrovský potlesk a pochvalu, čo ich povzbudilo a motivovalo
v ich ďalšej činnosti a chuti učiť sa pomáhať ostatným zachraňovať život, zdravie a majetok. Na záver
boli odmenení predsedom ÚzV DPO SR SNV/GL p. Ing. Petrom Wolfom formou Diplomu a sladkej
odmeny, podpredsedníčkou ÚzV DPO SR SNV/GL p. Alžbetou Kakalejovou.
Môžete vidieť aj TU: https://www.facebook.com/nicnechcem/videos/10212359134066402/

Ing. Peter Wolf-predseda ÚzV DPO SR SNV/GL , Starosta Iliašoviec Mgr. Ladislav Grondžak,
podpredseda ÚzV DPO SR SNV/GL p. Alžbeta Kakalejová
Ing. Emília Glovčíková – Halcinová, zakladateľka a vedúca krúžku Mladý hasič KRTKO

Krtkovia: veľ. družstva Laurinka Glovčíková, člen. Tanička Lihaniová,Laurinka Dzurňáková, Marek Bucher,
Maťko Ludrovský, Jasmínka Kaľavská, Janka Holotňáková

Zakladateľ a vedúci krúžku Jozef Halcin st. a

Redaktor TV JOJ Matúš Gavlák

29.9.2017
Požiar skládky pri TJ Lokomotíva Margecany. Podpaľač neznámy cigán - ušiel. ( videl ho p. starosta
Ing. Igor Petrik ktorý aj zalarmoval nás hasičov.
Zasahované družstvo DHZ Margecany:
Vodič-Radovan Grega, Jozef Halcin, Radovan Verba, Peter Vaško, Jozef Bencko,
za Ob. úrad: Pavol Hricko, starosta obce Ing. Igor Petrik, a členovia HaZZ Gelnica.

HaZZ Gelnica

Traktorista čl. DHZ Jožo Bencko

Radovan Verba, Peter Vaško, Pavol Hricko, Jozef Bencko, Jozef Halcin

21. októbra
Uplynulo už 58.rokov, čo v septembri 1959 zaznel falošný poplach „požiar v JRD Kluknava“.
Členovia požiarneho zboru, ktorí práve skončili upratovanie v požiarnej zbrojnici a údržbu
automobilu a motorových striekačiek, sa zišli v priebehu niekoľkých minút a vyrazili smerom k
falošnému požiaru do Kluknavy.
Po troch kilometroch jazdy na Petakovskom moste havarovali s autom Praga RN ktorá sa s
jedenástimi požiarnikmi zrútila za mostom z cesty do hĺbky 8.5m. Automobil sa po dopade do
priestoru vedľa železničnej trate úplne rozbil. (viď foto.) Šťastnou náhodou neutrpel ani jeden člen posádky
vážnejší úraz, až na jediné trojdňové nemocničné ošetrovanie Jána Halcina, ktorého zasiahlo rezervné
koleso do chrbta.
Požiarnici, ktorí túto „šťastnú- nešťastnú“ haváriu prežili, boli:
Ján Fotta, Jozef Novotný, Michal Novotný, Ján Hricko, Ján Halcin, Ondrej Krupár, Jozef Jusko, Štefan
Čarnoký, Ambroz Fotta, Michal Fotta a Imrich Kovalčík.
Na tomto mieste je postavený kresťanský kríž, ktorý dali postaviť Americký Slováci-Margecanci ešte v
roku 1906.
V ústnom podaní, sa medzi ľuďmi rozprávalo, že prežili len preto lebo havarovali pri kríži.
Na túto pamiatku my členovia z DHZ Margecany tento kríž upravíme do pôvodného stavu.
text a foto: "Jozef Halcin st. tajomník DHZ Margecany

Takto kríž vyzerá dnes 20.10.2017!

21.10. brigáda na úprave okolia kríža: Halcin Jozef st (iniciátor), Grega Radovan, Zahornacký Juraj

1.november
1.XI. 2017 sme si Margecianský hasiči uctili pamiatku zosnulých aj tým, že sme umiestnili na kríž
veniec a zapálili sviečku z príležitosti pamiatky zosnulých a aj 58. výročia havárie našich st.
kolegov dňa 27.9.1959. Všetci túto haváriu prežili.
foto: Paulína Melková - text: Jozef Halcin st.

2. novembra - RTVS
z príležitosti natáčania Slovenskej televízie pre reláciu (NE) CELEBRITY – o živote Jozefa Halcina st. hasiča,
turistu, zakladateľa Klubu slovenských turistov v Margecanoch a oddielov: TOM Sokol Margecany (turistický
oddiel mládeže, krúžku Mladý hasič Krtko – najmladších hasičov na Slovensku spolu s dcérkou Ing. Emíliou
Glovčíkovou -Halcinovou, pri DHZ Margecany.
Boli prizvaný aj mladý hasiči Krtkovia ktorí sa predviedli svojou krtkovskou hymnou ktorej text napísala
Ing. E. Glovčíková- Halcinová a požiarnym útokom na 4 prúdy.
Tu chcem poďakovať za obetavú prácu a pomoc v krúžku Mladý hasič KRTKO, p. Ing. Emílii GlovčíkovejHalcinovej, p. Ing. Erike Dzurňákovej, predsedkyni DHZ Margecany p. Renáte Šumákovej, vodičom Radoslavovi
Gregovi a Martinovi Kaľavskému. Samozrejme deťom –členom krúžku KRTKO a ich rodičom.
p. redaktorka RTVS – KE“ Mgr. Tatiana Snitková

nástup na výjazd

velí Jozef Halcin st.

KRTKOVIA- p. Ing. Emília Glovčíková Halcinová

Tanička Lihaniová, Jasmínka Kaľavská, Janka Holotňáková, Matúško Andraško,
Laurinka Dzurňáková, vel. Laurinka Glovčíková, Barborka Andrašková, Marek Bucher

Štáb RTVS a Ing. Emília Glovčíková- dirigent

Príprava na ostrý zásah

Tatianka Lihaniová

útok

Obsluha rozdeľovačov:
Marek Bucher

Požiar uhasený

25.novembra:
V spolupráci s OŠ DPO Martin sa uskutočnil dňa 25.11.2017 na hasičskej zbrojnici (DHZ)
v Krompachoch kurz strojníkov a školenie na elektrocentrály.
Účastníci získali osvedčenie strojnej služby a potvrdenie o absolvovaní školenia na elektrocentrály.
Podmienkou bolo, že záujemca musel mať základnú odbornú prípravu člena hasičskej jednotky.
Za našu Hasičskú jednotku (DHZ- Dobrovoľný has. zbor, DHZO- Dobrovoľný has. zbor obce)
sa tohto školenia zúčastnili:
Nad zbormajster Jozef Halcin – tajomník, strojník- DHZ Margecany
Mladší technik Jozef Salamon-strojník DHZ Margecany
Nadrotník Peter Vaško – strojník DHZ-DHZO Margecany
Kaľavský Martin – strojník DHZO Margecany.

Zľava v strede: Peter Vaško, Martin Kaľavský, Jozef Salamon.

21.novembra
Prebehlo na hasičskej zbrojnici DHZM Gelnica pravidelné zasadnutie IMZ ( Inštruktážne
metodické zamestnanie) predsedov a tajomníkov DHZ okresu Gelnica. Ktoré viedla tajomníčka ÚzV
DPO SR SNV-GL Alžbeta Kakalejová.
DHZ Margecany zastupoval tajomník Nad zbormajster Jozef Halcin st.

Jozef Halcin

Alžbeta Kakalejová

5 decembra
Obec Margecany usporiadala tak ako každoročne príchod Mikuláša pre deti z Margecian, prvý krát pri
tom pomáhali aj členovia nášho DHZ.
Šofér Jozef Salamon priviezol za zvuku sirén a majákov Mikuláša, anjela aj čerta priamo medzi deti
pred obecný úrad.

Dňa 9.decembra
Usporiadali rodičia z krúžku - Mladý hasič KRTKO svoj, II. ročník „ Mikulášsku párty“, pre širokú
verejnosť nie iba pre záujemcov z Margecian ale aj pre záujemcov z okolia.
Na našej párty sme rozdali 64 balíčkov- to znamená, že každé dieťa ktoré sa na párty zúčastnilo
dostalo svoj balíček. Na párty sa zúčastnilo za prezentovaných 64 detí a 128 rodičov, starých rodičov
spolu nás teda bolo 192.
Hoci sme našu párty kvôli obsadeniu Margecianskeho kultúrneho domu urobili v telocvični ZŠ
a prostredie nebolo až tak nóbl ako by sme si boli priali nič to nezmenilo na výbornej atmosfére
a kultúrnosti podujatia.
Obrovské ĎAKUJEME si zaslúžia hlavní organizátori tohto kultúrneho podujatia:
Ing. Emília Glovčíková- zakladateľka a vedúca krúžku Mladý hasič Krtko
Ing. Erika Dzurňáková - vedúca krúžku Mladý hasič Krtko
Jozef Halcin st. - zakladateľ a vedúca krúžku Mladý hasič Krtko.
Miško Bucher diskdžokej.
Predstaviteľovi Mikuláša Edovi za Sp. Vlách, čertíkovi Klárke Halcinovej z V. Folkmára. ( žiaľ anjelik
nestihol priletieť tak sme sa museli uskromniť- no nič to neskazilo na radosti hlavne detí).
Všetci rodičia bez rozdielu členov krúžku Mladý hasič Krtko, deti členovia krúžku. Všetci
hostia ktorí ako sponzori prispeli tiež občerstvením na spoločné stoly. Pán Marián Šuna – mäsiarstvo
Margecany. Paula a Zuzana Melkové s Košíc, firma 1olej.sk Košice. Všetci ostatní sponzori ktorí sin
priali zostať v anonymite.

Príprava balíčkov

trochu z občerstvenia

Tak poďme – aby mal na čom Mikuláš priviesť balíčky

ťahá J.Halcin 

Aj telocvičňu treba vyzdobiť – Filipko Glovčík, Tanička Lihaniová, Laurinka Dzurňáková, Baška
Andrašková, Elka Dzurňáková, Jasmínka Kaľavská, Laurinka Glovčíková.

Tak ako dievčatá, máme všetko pripravené – IDEME na to ? Spytuje sa ved. Jozef Halcin, p.
Petri Holotňákovej, Ing. Emílie Glovčíkovej, Darinky Kaľavskej, Ing. Eriky Dzurňákovej.
-Jasné šéfe  .

Tak poďme:
velí Jožo Halcin a už prichádza kúzelník Julo ( Ing. E. Dzurňáková,) šašo Hubert (Ing. E.
Glovčíková)

zábava v plnom prúde

aj Mikuláš prišiel

Dvaja Mikulášovia  .

DO VIDENIA na III. Ročníku, v roku 2018 „TEŠÍME sa na VÁS – Vaši hasiči KRTKOVIA 
Jozef Halcin st.

Na koniec roka: 27.decembra
sme ešte stihli zaslať túto žiadosť- ktorú sme vopred konzultovali na sekretariáte MVSR.
ŽIADOSŤ o ZAKUPENIE AUTÍČKA pre Mladých hasičov KRTKOV

Kancelária Ministra vnútra
Slovenskej republiky
p. JUDr. Róbert Kaliňák

V Margecanoch, 27.12.2017

Vec: Žiadosť o finančnú podporu pri zakúpení detského autíčka

Mladý hasič KRTKO – najmladší hasiči na Slovensku pri DHZ Margecany je krúžok detí
materskej školy vo veku 3 – 6 rokov. Tento krúžok vznikol dňa 01.06.2016 na podnet rodičov
a člena DHZ Margecany a so súhlasom výboru DHZ Margecany bol prijatý pod záštitu
uvedeného DHZ.
Členovia krúžku sa okrem pravidelných tréningov (raz do týždňa) zúčastňujú aj na
hasičských súťažiach a kultúrno-spoločenských akciách a podujatiach v obci Margecany, ale aj
mimo nej. Okrem iného usporadúvajú kultúrno-spoločenské podujatia, ako je Mikulášska
párty KRTKOV, Detský ples a podieľajú sa na prípravách MDD pre deti ZŠ a MŠ v Margecanoch.
Vďaka sponzorom majú vlastnú výstroj a výzbroj, ktorú by však potrebovali sami prevážať aj
v rámci vyššie spomínaných podujatiach (samozrejme pod dozorom svojich dospelých
vedúcich a rodičov).

Týmto sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančnú pomoc pri zakúpení potrebného
detského autíčka a jeho výbavy.

Naša predstava o autíčku a jeho potrebnej výbave je takáto (viď príloha):
A) elektrické úžitkové auto,
B) nabíjačka na 24V batérie,
C) dobíjateľná batéria,
D) príves,
E) práca na prerobenie a vylepšenie autíčka.
Inšpiráciu sme čerpali aj z Českej republiky, kde detskí hasiči majú takéto auto:
https://www.youtube.com/watch?v=R7hZJVjOmCQ&t=3s.

Pri našej činnosti sa nedá pracovať bez pomoci iných. Podali sme niekoľko žiadosti
o grant (WUB banka, Reiffeisen banka, a podobne.), ktoré sa nám však nepodarilo vyhrať.
Preto sa obraciame s prosbou o pomoc u rôznych sponzorov, je to však často ťažké.
Pomáhame si z vlastných zdrojov, t.j. prispievajú rodičia detí. Výstroj, výzbroj je pre nás aj
rodičov finančné veľmi nákladná záležitosť, ako aj zakúpenie alebo výroba detského autíčka
na prenos a prevoz materiálu.

Z našej doterajšej činnosti:
V roku 2016: vystúpili členovia krúžku na II. ročníku Margecianski hasiči deťom – MDD
so scénkou „Povodeň“. S touto scénkou „Povodeň“ sa predviedli aj na Detskom kermeši
v rámci Dní obce Margecany – Vitaj leto 2016. 8. mája 2016 sa zúčastnili osláv 71. výročia –
„ukončenie II. svetovej vojny - v parku padlých v obci Margecany. Na oslavách 72. Výročia SNP
sa zúčastnili opäť v parku padlých v Margecanoch, kde si pre občanov

pripravili scénku „Hasiči a SNP“. V decembri zorganizovali 1. ročník - Mikulášska párty
KRTKOV.

V roku 2017: 3.februára 2017 zorganizovali 1. ročník – Detský ples KRTKOV pre všetky
deti z obce i okolia. V hasičských uniformách sa zúčastnili na sv. omši pri príležitosti sviatku sv.
Floriána. V mesiaci máj sa zúčastnili na 72. oslavách výročia konca II. svetovej vojny, následne
aj na oslavách 73. výročia SNP. Dňa 1.júla sa po prvý krát zúčastnili na „Pohárovej súťaži
o Pohár primátora mesta Gelnica“, kde sa predviedli so svojim požiarnym útokom s vodou na
štyri prúdy, a to za veľmi nepriaznivého daždivého počasia. V mesiaci jún sa opäť
spolupodieľali na príprave III. ročníka MDD – Margecianski hasiči deťom. Dňa 6. júla
v priestoroch lodenice turistov v Rolovej Hute oslávili svoje 1. výročie vzniku. Počas letných

horúčav (+33°C) sa zúčastnili s ukážkou požiarneho útoku na Rezbárskej šou na Husej pláži
v obci Jaklovce. V júli na požiadanie „TV JOJ“ urobili ukážku požiarneho útoku s vodou.
V mesiaci október sa zúčastnili „Jesennej súťaže Mladých hasičov v Iliašovciach“ za
prítomnosti TV JOJ, kde zožali obrovský úspech a chvály od svojich starších detských ale aj
dospelých kolegov, ale aj od zástupcov ÚV DPO/SNV/GL. V tomto mesiaci sa zúčastnili aj
natáčania s ostrým výjazdom a požiarnym útokom s vodou pre RTVS do relácie „ (NE) celebrity.
Dňa 9.12.2017 usporiadali v telocvični ZŠ II. ročník Mikulášska párty KRTKOV pre verejnosť.
A v týchto dňoch pripravujú II. ročník – Detský ples KRTKOV, ktorý sa uskutoční dňa 3.2.2018.

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Emília Glovčíková
zakladateľka a vedúca krúžku Mladý hasič Krtko
Jozef Halcin st.
Zakladateľ a vedúci krúžku Mladý hasič Krtko
Ing. Erika Dzurňáková
vedúca krúžku Mladý hasič Krtko
Renáta Šumáková
predseda – štatutány zástupca DHZ Margecany

Na vedomie:
1) Prezídium Hasičského a Záchranného zboru MV SR - gen. JUDr. Alexander Nejedlý

Nájdete nás: https://www.facebook.com/mladyhasickrtko/

Príloha:
A) Elektrické úžitkové auto (http://www.rajhraciek.sk/peg-perego-john-deere-gator-hpx6x4-24v-700w-p110216)

B) Nabíjačka na 24V batérie (http://www.rajhraciek.sk/peg-perego-nabijacka-24vp17022)

C) Dobíjateľná batéria: 24V – 8Ah (http://www.rajhraciek.sk/peg-perego-bateria-24v8ah-p117125)

D) Príves
(http://www.rajhraciek.sk/peg-perego-prives-john-deere-adventure-trailergator-p104261):
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