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STAROSTA INFORMUJE
Vážení občania,
ani sme sa nenazdali a
opäť tu máme leto, tentoraz
veľmi horúce, ale hlavne uvoľnenejšie, ako stvorené na odpočinok a dovolenky.
K tomuto krásnemu času
by som rád prispel niekoľkými
vetami o aktuálnom dianí v našej obci.

Výstavba časti kanalizácie
Pod horou je ukončená, technický úsek realizuje prípojky k
jednotlivým súkromným stavebným parcelám.
Areál pre dočasné uloženie
vytriedených zložiek komunálneho odpadu máme pred
dokončením a kolaudáciou.
Verím, že už na jeseň bude k
dispozícii tento areál, ktorý bude slúžiť pre určené separované
odpadové komodity.

Východoslovenská distribučná a.s. v rámci rekonštrukcie NN vedenia nám robí aj
výmenu vedenia pre naše
verejné osvetlenie, čím sa konečne zamedzí skratovým
situáciám, čo v konečnom
dôsledku znamenalo výpadok
verejného osvetlenia v noci,
najmä pri silnejších vetroch.
Nové NN rozvody sú skoro
vybudované, budú nasledovať
prekládky domových prípojok
zo starého vedenia na nové a
napokon likvidácia starého
vedenia aj stĺpov, vrátane úprav
terénu. Prosím, v prípade, že
bude potrebné niektoré práce
realizujúcej firmy u vás v predzáhradke, alebo pred domom,
reklamovať, ozvite sa všetci,
chcem, aby to bolo čo najlepšie
urobené.

Rekonštrukcia mosta cez
Hornád sa fyzicky začala a od
18.7.2022 nás čaká jeho úplná
uzávera, ktorá potrvá 5 dní. Aj
počas toho sa však bude dať cez
most prejsť pešo. Autobusy
budú prichádzať iba ku kostolu,
odkiaľ budú aj vychádzať.
Počty autobusových liniek –
prípojov k vlakom - budú znížené, pričom odchody autobusov budú upravené tak, aby
cestujúci stihli peši prísť k
príslušnému vlakovému spoju.
Počas tejto 5-dňovej odstávky
mosta si budete môcť odparkovať svoje motorové vozidlo
na parkovisku pri kostole či na
odpočívadle za kostolom, obe
lokality budú v noci strážené.
Výstavba bezbariérových
rámp a nájazdov pre cyklolávku Červeňák je vo finále,
svojpomocne my, ale aj obec
Jaklovce, realizujeme nájazdové násypy a aby to bolo efektívne, využívame aj iný inertný
materiál a kameň aj zo stavby
kanála Pod Horou.

Vodojem, rezervoár Rolova
Huta - oslovili sme vlastníka
pozemku, aby súhlasil s realizáciou studne, pripravujeme na
to potrebné administratívne
kroky.
Schody na ľavej strane cintorína začal budovať technický

úsek. Chceme tak zlepšiť šice a medzinárodných rýchlikov
EN442 a EN443
na trase
prístup ku hrobom v tejto časti.
ZŠ s MŠ
- rekonštrukcia
podkrovia
Stavbu realizujeme postupne, Praha – Košice v železničnej
podľa našich kapacitných stanici Margecany.
možností a priorít. Preto prosím Podľa odborníkov to prinesie
zrýchlenie dopravy a ušetrenie
o zhovievavosť a pochopenie.
financií ministerstva dopravy,
PRIPRAVOVANÁ ZMENA
resp. ministerstva financií, ale
GRAFIKONU ŽELEZNIČfaktom je, že všetko by to bolo
NEJ DOPRAVY
na úkor občana Hnileckého
Určite ste už počuli, čo obludné regiónu.
na nás chystajú „vládni odbor- Ak teraz obyvateľ Gelnického
níci z Bratislavy“, pokiaľ ide o okresu má možnosť nastúpiť na
rýchlik v železničnej stanici
železničnú dopravu.
Zmena grafikonu vlakovej do- Margecany, podľa navrhovanej
pravy (GVD) trate 173 (Marge- zmeny sa bude musieť k uvedecany – Červená Skala) od 12. 6. ným rýchlikom presunúť, naj2022, a to bez riadneho prero- jednoduchšie, vlastným motokovania s dotknutými samo- rovým vozidlom na železničné
správami, zmenila nielen časo- stanice v Spišskej Novej Vsi
vé polohy vlakov, ale aj rozsah alebo v Košiciach, čo si vyžiada
dopravných služieb, čo zname- ďalšie nemalé finančné náná vážny zásah do koordinácie klady, ktoré sú neporovnateľné
s predchádzajúcimi výdavkami
na cestu.
Rovnako pri dochádzaní za prácou, vzdelaním, lekárskou starostlivosťou bude musieť občan
využívať iný vlakový spoj,
ktorý mu tým pádom spôsobí
časovú stratu (čas sú peniaze), a
preto predpokladám, že dochádzajúci z Margecian a Hnileckej doliny budú viac využívať
vlastné motorové vozidlá, čo
jednak zaťaží aj cestnú dopravu
v príslušných mestách, nehovoriac o skutočnosti, že v dnešnej
dobe znižovania emisií určite
tento spôsob dochádzania neprispeje k zlepšovaniu životného prostredia.
Keďže sa jedná o obrovský
precedens pre nás a celú našu
dolinu, rozhodli sme sa my,
železničnej dopravy a autobu- samosprávy, spustiť petíciu za
sovej dopravy v našom regióne. zachovanie zastávky týchto
V konečnom dôsledku sa cestu- rýchlikov v stanici Margecany.
júcim, môže stať, že prípoj Máme takmer 11 000 podpisov
autobusu ku vlaku, a opačne, už a ja sa za to chcem všetkým
nemusí byť taký skoordinovaný úprimne poďakovať. Spustená
ako doteraz, alebo že v tom petícia je podporným materiáistom úseku a v tom istom čase lom na dosiahnutie štandardizovaných postupov pri zmeidú vlak aj autobus súbežne.
Návrh grafikonu železničnej nách grafikonu a zároveň aj
dopravy, ktorý by mal platiť od podkladom pre rokovania na
decembra 2022, znamená ešte parciálnych poradách tak, aby
väčší exces odborníkov, a to sa zabezpečili elementárne pozrušenie zastavovania rýchli- treby dochádzajúcich občanov
kov č. R600, R601, R603, Hnileckej doliny prostriedkami
R604, R605, R606, R607, verejnej dopravy, teda v konečR608, R609, R610, R611, nom dôsledku aby sa nestalo, že
R612, R613, R614 a R615 na margecianska železničná stani(pokračovanie na str. 3)
trase Bratislava – Žilina – Ko-
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ca prestane byť vážnym železničným prestupným uzlom
pre Hnileckú dolinu.
Prorodinný balíček opatrení
Samospráva sa vždy snažila
rokovať a hľadať riešenia pre
svojich obyvateľov a nie pre
svoj prospech. Aj preto má
samospráva 70% dôveryhodnosť občanov.
Ak sa budú znižovať rozpočty
obcí schválením prorodinného
balíčka opatrení, zníži sa príjem
pre obce a mestá. V našom
prípade by to bolo približne o
200 000 eur na budúci rok menej, čo bude mať dopad na
kvalitu služieb pre občanov. Pre
nezainteresovaného sa môže
zdať návrh ministerstva financií ako prospešný pre občana,
ale v konečnom dôsledku to, čo
občan dostane na jednej strane,
tvrdo zaplatí na strane druhej.
V budúcich rokoch nebude za
čo opravovať cesty, udržiavať
verejný majetok, financovať
školy a škôlky, sociálne zariadenia, odhŕňať sneh, kosiť verejné priestranstvá v takej kvalite, ako doteraz, alebo vôbec.
Pritom práve samospráva
preniesla na svojich ramenách
všetky vlády cez mnohé problémy. A to nielen v tom, čo si
pamätáme za toto volebné obdobie (covid-19, testovanie,
očkovanie, vojna na Ukrajine,
utečenci), ale bola to aj kríza v
roku 2009, keď sme mali znížené príjmy o 5 – 10 %. Verím v
zdraví rozum a kompromis a
ďakujem za vaše pochopenie.
PODANÉ A SCHVÁLENÉ
PROJEKTY

Obnova parku
Na revitalizáciu zelene v Parku
padlých žiadame týmto projektom dotáciu 2 850 eur od nadácie SPP.

Margecany žijú futbalom
Na nákup športového vybavenia pre deti trénujúce na TJ
Lokomotíva Margecany a organizáciu Futbalového turnaja o
pohár starostu obce nám z nadácie S P P bola schválená
dotácia 2 000 eur.
Zvýšenie bezpečnosti
cyklistov
Upokojenie dopravy na ceste
do Rolovej Huty, zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na
30 km/h (od križovatky s Prešovskou po koniec Rolovej) a
vybudovanie 4 stavebných spomaľovačov (parkovisko pri
Počkaji, pred Rolovou, pri
dvoch Svetluškoch) a 2 cyklostojany, to všetko zriadime
vďaka schválenej dotácii 5 000
eur od nadácie Pondis.
Nočná špacírka na Ružíne
Košický samosprávny kraj
schválil pre O Z Jadlovec
dotáciu 5 000 eur na nákup solárnych LED svietidiel na trase
Počkaj – Rolova Huta. Aj pri
realizácii tohto projektu bol a
bude nápomocný obecný úrad.
Verím, že na jeseň bude „promenáda“ do Rolovej Huty
osvetlená.
Podpora futbalu - obnova
vstupnej brány do športového
areálu
Košický samosprávny kraj
schválil pre Telovýchovnú jednotu Lokomotíva Margecany
dotáciu 6 000 eur na nákup
materiálu na obnovu vstupnej
brány do areálu štadióna. Práce
vykoná náš technický úsek.

Obnova technicky nevyhovujúceho ihriska za nové multifunkčné ihrisko
Z rezervy predsedu vlády sa
týmto projektom uchádzame o
dotáciu 64 769 eur na spodnú
stavbu multifunkčného ihriska
pri TJ.

Obnova Pamätníka padlých
Z Ministerstva vnútra SR nám
bola schválená dotácia 5 300
eur na nákup 10 lavičiek a
dlažby k Pamätníku padlých.

Kultúrne leto v Margecanoch
Rovnako z rezervy predsedu
vlády sa uchádzame o dotáciu
8 900 eur na zakúpenie nafukovacieho prenosného kinoplátna
do exteriéru - letné kino a na
ukážky vojenskej histórie pri
výročí SNP.

Inštalácia tepelných čerpadiel v ZŠ s MŠ
Na zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie
tepelných čerpadiel v ZŠ s MŠ
nám bola na Ministerstve životného prostredia SR schválená
dotácia 160 000 eur. Uvedený

projekt má v súčasnej dobe
drahých energií mimoriadny
význam, a to tak z hľadiska financií, ako aj z environmentálneho hľadiska, keďže ide o
obnoviteľný zdroj energie.
ZORGANIZOVANÉ
KULTÚRNE PODUJATIA

Vystúpenie „Ostatňa bosorka“ pri príležitosti osláv 45. výročia FSk Jadlovec a 30. výročia D F S Margarétka bolo
ukážkou kvality a invencie
jubilantov, čo potvrdili aj odborníci z kruhov ľudovej kultúry so slovami „pán starosta,
chráňte si tento klenot v obci“.
Chránime si a ďakujeme, sú pre
nás dôležitou reprezentáciou
našej obce a našej kultúry.
Ďakujem FSk Jadlovec za
postavenie mája pri obecnom
úrade a za zorganizovanie
obecnej opekačky, ktorá bola
po novom v piatok. Už máme aj
nápady na vylepšenie budúcoročných Rusadlí.
Ďakujem SZUŠ za záverečný
koncert, ktorý bol niekoľkohodinový preto, lebo bol ukážkou záujmu žiakov vystúpiť a
predviesť vysokú kvalitu a aj
novinky.
Obec Margecany bola spoluorganizátorom osláv 150. výročia
Košicko-bohumínskej železnice. Pri tejto príležitosti bol
vypravený historický vlak z
Popradu do Kysaku, ktorý dopravil návštevníkov do Rolovej
Huty, kde bol pripravený kultúrny program.
Jeho súčasťou bol aj slávnostný
akt v starom tuneli - uvedenie
do života monografie zameranej na vývoj Košicko-bohumínskej železnice. Zároveň bola
osadená pamätná tabuľa na
budove železničnej stanice
Margecany-zastávka. Zlatým
klincom a najžiadanejším bodom osláv bola jazda expedičných vlakov s komentovanou
prehliadkou technických zaujímavostí súčasného Bujanovského tunela, ktorú sme pre
veľký záujem museli zopakovať dvakrát aj pre Margecancov. Ďakujem spoluorganizátorovi OZ Železničný klub
Tatran za nápad a výbornú

spoluprácu na podujatí.

DNI OBCE MARGECANY
– „Vitaj, leto 2022“
Po vzore z minulého roka sme
finále našich Dní obce Margecany presunuli na piatok a
sobotu, aby nedeľa mohla byť
pre Vás voľnejšia.
Verím, že sa vám to tak zapáči a
s radosťou vás pozývam, príďte
sa zabaviť a užiť si náš „Kermeš“ či „Detský kermeš“.
Pripravované podujatia
26.-28.8.2022 Dračie lode
29.8.2022 Lampiónový sprievod s novinkou pre deti
18.9.2022 Margecianska inline hodinovka
Milí spoluobčania,
verím, že sa pri oslavách našej
patrónky sv. Margity opäť
stretnú rodiny, blízki a priatelia,
že to budú dni plné srdečnosti a
dobrej nálady.
Želám Vám krásne a pohodové
leto, prežité v zdraví a radosti,
nech je bohaté na príjemné zážitky a nezabudnuteľné okamihy, z ktorých budete ešte dlho
čerpať pozitívnu energiu.
Ing. Igor Petrik,
starosta obce
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Riaditeľka školy informuje
A máme tu finále... Ani
sme sa nenazdali a opäť sa
končí ďalší školský rok...
Posledné tri mesiace ubehli
veľmi rýchlo aj vďaka rôznym triednym a školským akciám, do ktorých sa aktívne
zapájali žiaci i učitelia našej
školy...
Úspechy a umiestnenia
žiakov vo všetkých druhoch
súťaží, do ktorých našich žiakov vyučujúci pripravili a zapojili v priebehu celého škols k é h o ro k a , s p r a c o v a l a
RNDr. Hricková. Konkrétne
úspechy a umiestnenia jednotlivých žiakov našej školy
nájdete v príspevku Úspechy
žiakov v školskom roku
2021/2022 na webovom sídle
školy:
www.zsmargecany.edupage.sk
Apríl 2022
l Prvý apríl - Deň vtákov,
vyučujúci spestrili žiakom zábavným vyučovaním. Žiaci
zažili Deň naopak, Pyžamový
deň, či Medzinárodný deň
zábavy...
l Žiaci I.B triedy privítali na
otvorenej hodine budúcich
prvákov – terajších predškolá-

kov a ukázali im, ako to vyzerá
na bežnej vyučovacej hodine vo
veľkej škole. Do vyučovacieho
procesu sa aktívne zapájali aj
budúci prváci, ktorí sa priznali,
že sa na veľkú školu všetci
tešia...
l Deviataci absolvovali veľkú
vedomostnú skúšku v rámci
celoslovenského testovania T92022, ktorá napriek situácii
spôsobenej ochorením COVID-19 dopadla pre deviatakov veľmi dobre...
l Začiatkom apríla sa konal
zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023. V budúcom
školskom roku zasadne do lavíc
21 prváčikov, na ktorých sa
všetci tešíme. Našu školu si
opäť vybrali aj rodičia z okolitých obcí, čo nás veľmi teší.
Zároveň pevne veríme, že naša
škola splní všetky očakávania
budúcich prvákov aj ich rodičov.
l Zamestnanci školy sa spolu so
žiakmi zo školského klubu detí
zapojili do jarného upratovania
najbližšieho okolia školy.
l Vyučujúci zrealizovali so
žiakmi počas vyučovania zábavné veľkonočné aktivity v
súvislosti so sviatkom Veľkej

noci.
l Na Deň vody a Deň Zeme sa
všetci žiaci našej školy podieľali na skrášľovaní životného
prostredia pri zbere odpadkov v
našej obci a v blízkom i širšom
okolí školy.
l Prváci a druháci navštívili
Bábkové divadlo v Košiciach,
kde sa im bábkoherci predstavili v rozprávke Rytier bez
koňa.
l Žiaci ŠKD 1 prežili dva príjemné týždne – Zúbkový týždeň
a Týždeň pokusov, ktoré boli pre
žiakov zábavné, no zároveň
zaujímavé a poučné.
l Žiaci sa v apríli zapojili do
týchto súťaží:
- školské kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín
Poézia - 1. kategória:
T. Labanič (IV.A) - 1.m,
3. kategória:
O. Hricko (VIII.A) - 1.m;
Próza – 1. kategória:
N. Bucková (IV.A) - 1.m,
2. kategória:
Š. Pohly (V.A) - 1.m,
3. katgória:
L. Džodlová (VIII.A) - 1.m
- dekanátne (okresné) kolo vedomostnej súťaže Biblická
olympiáda:

Š. Pohly (V.A), Z. Chovancová,
S. Raganová (VII.A) - 1.m
- okresné kolo vedomostnej
súťaže Biologická olympiáda
K. Čarnoká, A. Jakubišinová,
M. Pavlovová (IX.A) - 1.m,
K. Mitríková (IX.A) - 2.m
- okresné kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín:
T. Labanič (IV.A), poézia -1.m,
N. Bucková (IV.A), próza -1.m,
Š. Pohly (V.A) - próza - 2.m
- okresné kolo vedomostnej súťaže Matematická olympiáda:
O. Hricko (VIII.A) - 1.m
- diecézne (krajské) kolo vedomostnej súťaže Biblická olympiáda:
Š. Pohly (V.A), Z. Chovancová,
S. Raganová (VII.A) - 1.m
- celoslovenská súťaž literárnych prác Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - E. F. Liptáková
- 3.m
Máj 2022
l Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili Školy v prírode v
rekreačnom zariadení SONJA
vo Vyšných Ružbachoch. Žiaci
prežili týždeň plný zábavy, hier,
súťaží, športových aktivít, turistiky, kúpania a pobytu v krás(Pokračovanie na 5. strane)

Foto: Peter Čontoš, fotograf
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(Pokračovanie zo 4. strany)

nej prírode. Touto cestou sa
chceme srdečne poďakovať
pani Dianke Pjatakovej a pani
Lucke Budinskej, ktoré na striedačku vykonávali nad žiakmi
zdravotný dozor.
 Žiaci našej školy prispeli
krásnymi výtvarnými prácami
k 150. výročiu založenia Košicko-bohumínskej železnice.
Akciu organizoval obecný úrad
za účasti významných osobností z Bratislavy i Košíc.
 Žiaci našej školy pod vedením svojich triednych učiteliek
vystúpili s veľmi pompéznym,
vydareným, zábavným kultúrnym programom na obecných
oslavách pri príležitosti Dňa
rodiny.
 Žiaci 5. ročníka absolvovali
svoju prvú veľkú vedomostnú
skúšku z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v rámci celoslovenského testovania
T5 - 2022, ktorá pre našich piatakov dopadla veľmi úspešne.
 Rada školy v spolupráci so
základnou školou zorganizovala veľmi úspešný zber starého papiera. Žiaci spolu vyzbierali 6809 kg starého papiera a
tým zachránili pred vyrúbaním
116 stromov.
 Žiaci 3. ročníka absolvovali
plavecký kurz v krytej plavárni
v Košiciach. Všetci žiaci plavecký kurz bez problémov
zvládli. Naučili sa základné
plavecké štýly a zažili množ-

stvo zábavy a radosti z pohybu a
pobytu vo vode.
Žiaci sa v máji zapojili do
týchto súťaží:
- okresné kolo speváckej súťaže
Slávik Slovenska 2022:
J. Kaľavská (III.A) - 1. m,
D. Pjataková (VI.A) - 2. m,
M. Mitríková (IX.A) - 1. m
- okresné kolo športovej súťaže
Malý futbal mladších žiakov:
3. miesto
- okresné kolo športovej súťaže
Florbal žiakov ZŠ: 2. m
- krajské kolo vedomostnej súťaže Biologická olympiáda:
M. Pavlovová (IX.A) - 4. m
- diecézne (krajské) kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí:
L. Marušová (II.B) - 1. m,
J. Zahornacký (IV.B) - 1. m,
D. Pavanová (V.A) - 2. m,
N. Hradiská (VIII.A) - 2. m,
B. Andrášková (IV.A) - 3. m
- krajské kolo športovej súťaže
McDonald´s Cup - 4. m
+ najlepší strelec L. Leitner
(IV.A) - 16. gólov
- celoslovenská literárna súťaž
Spotrebiteľská výchova žiakov: Spotrebiteľský časopis - I.
Lešková, D. Pavanová, S. Hedvig, L. Kaľavská, S. Ringošová
(V.A), D. Pjataková (VI.A) účasť
- celoslovenská výtvarná súťaž
Vojaci očami detí: žiaci 4. - 6.
ročníka a 9. ročníka
- celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Biblická olympiáda:


Položte pohár – odložte problémy
Profesor začal svoju prednášku a chytil do ruky pohár s trochou vody. Zodvihol ho tak, aby ho všetci študenti videli a spýtal
sa ich:
"Čo myslíte, koľko váži tento pohár s vodou?"
"50 gramov!" ... "100 gramov!"..."125 gramov!" - odpovedali študenti.
"Ani ja to skutočne neviem, kým ho neodvážim", - povedal
profesor,
"ale moja otázka je: Čo sa stane, keď ho budem držať takto
zodvihnutý pár minút?"
"Nič" - odpovedali študenti.
"V poriadku ... a čo by sa stalo, keby som ho držal takto
zodvihnutý hodinu?" - spýtal sa profesor.
"Rameno by vás začalo bolieť" - povedal jeden zo študentov.
"Máte pravdu. A teraz čo by sa stalo, keby som ho držal takto
celý deň?"
"Vaše rameno by zmeravelo, mohli by ste mať nejaké
svalové kŕče a paralýzu a museli by ste ísť určite do nemocnice" špekuloval iný študent a všetci študenti sa zasmiali.
"Veľmi dobre. Ale počas celého tohto - zmenila by sa
hmotnosť pohára?" - spýtal sa profesor.

účasť.
Jún 2022
 Triedni učitelia a pani vychovávateľky pripravili pre žiakov triedne zábavné aktivity pri
príležitosti Medzinárodného
dňa detí (MDD).
 Našu základnú školu navštívili pri príležitosti MDD žiaci
zo ZŠ s MŠ Štiavnické Bane so
svojím sokoliarskym programom, kde nám predviedli, čo sa
naučili vo vyučovacom predmete Sokoliarstvo.
 Všetci zamestnanci školy za
zúčastnili protestného zhromaždenia zamestnancov školstva v Bratislave.
 Všetci žiaci školy absolvovali
naplánované koncoročné triedne akcie, školské výlety a exkurzie.
 Žiaci 7. - 9. ročníka absolvovali preventívne aktivity s
odborníkmi na témy:
„Duševné zdravie“ a „Pomoc
deťom v ohrození“.
 Žiaci sa v júni zapojili do
týchto súťaží:
- krajské kolo vedomostnej
súťaže Botanikiáda
- celoslovenské kolo výtvarnej
súťaže Indické bájky:
S.T. Labaničová /VII.A) - 1. m,
L. Balogová (IX.A) - špeciálna
cena za talent
- zapojenie žiakov školy do
celoslovenskej akcie Čítame si
- zapojenie žiakov školy do
výtvarnej súťaže Cesta vody

Všetkým zamestnancom
ZŠ i MŠ ďakujem za ich celoročnú obetavú, náročnú, no
zmysluplnú prácu, ktorou prispievajú k výchove a vzdelávaniu našich žiakov a v dobrom
mene zviditeľňujú našu školu.
Srdečne ďakujem Rodičovskému združenia pri ZŠ s
MŠ Margecany a pánovi starostovi, že nám finančne prispel na zakúpenie cien pre žiakov, ktorí uspeli v súťažiach.
Zároveň ďakujeme Ing. Martine Papcunovej a p. Cyprijánovi Papcunovi, ktorí sa
každoročne osobne podieľajú
pri príprave darčekov k MDD
pre všetkých žiakov školy...
Všetkým žiakom ďakujem za vynaložené úsilie pri
získavaní vedomostí, za ochotu zapájať sa do rôznych typov súťaží a za vzornú reprezentáciu a zviditeľňovanie
našej školy. Všetkým želám
krásne, slnečné, pohodové
prázdniny, všetkým kolegom
a zamestnancom školy príjemnú, zaslúženú letnú dovolenku a pevne verím, že sa 5.
septembra 2022 o 08:00 hod.
všetci stretneme na pôde našej školy oddýchnutí, zrelaxovaní a plní chuti a elánu do
ďalšej práce v nastávajúcom
školskom roku 2022/2023...
PaedDr. Eva Mrázová
riaditeľka školy

"Nie" - odpovedali.
"Potom čo spôsobilo bolesť ramena a svalové kŕče?"
Študenti boli v rozpakoch...
"Čo by som teraz mal urobiť, aby som sa zbavil bolesti?" spýtal sa zas profesor.
"Položiť pohár!" - povedal jeden zo študentov.
"Presne!" - zareagoval profesor.
A pokračoval:
"Problémy v živote sú niečo podobné ako toto. Držte ich pár
minút v hlave a zdajú sa O.K. Myslite na ne dlhý čas a začínajú
bolieť. Držte ich ešte dlhšie a začnú vás paralyzovať. Nebudete
schopní urobiť nič. Je dôležité myslieť na výzvy alebo problémy
vo vašom živote. Ale ešte dôležitejšie je "položiť ich" na konci
každého dňa skôr, než pôjdete spať. Toto je spôsob, ako sa
nebudete stresovať, budete sa budiť každý deň čerstvý a silný,
budete zvládať svoje veci. Akékoľvek výzvy, ktoré vám prídu do
cesty.
Preto dnes, ale aj zajtra a každý deň večer pamätajte:
POLOŽTE POHÁR!"
Príjemné dni prázdnin a dovoleniek naplnené oddychom
všetkým čitateľom praje
ThLic. Stanislav Cifra, duchovný správca farnosti
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45. roki Jadlovca na folklornej scene
Ľudze z našoho šumnoho
valala. Za ostatňe tri meśace
sme śe scihľi roztancovac,
oslavovac i śe rozśpjevac. Ľeto
idze a mi muśime bic v dobrej
kondiciji.
V apriľu śe našo členove
predvedli na divadle s jakľofskimi ochotnikami zos Divadelného súboru J.G. Tajovského. Perše vistupeňe muzikalu
Ženský zákon bulo v Margecanoch polne viśmjatich a nacešenich ľudzi z Margecan i calej
dolini. Nebulo toho, co bi ňeznal, jak muzikanci z ĽH Gajdošovci a tanečnici z Jadlovca
pomohli k temu fantastickemu
vistupeňu.
Veľka noc bula v Margecanoch zaś šumna a Veľkonočna nedzeľa krojovana, bo
našo čľenovane, male i veľke
nesli obetne dari v kosceľe. V
šumnich kidľoch, vibigľovanich košuľoch a s partami i
čepcami na hlave sme śe posta-

raľi o šumnu sviatočnu omšu.
Na koncu meśaca, dvacatehotreceho apriľa naša skupina
dostala bars visoke ocenenie za
štiricecpejc roki neunavnej roboti. Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

sustredenie v Helcmanovcoch,
dze sme buľi cali vikend. Našo
ceške dni polne śpjevu a tanca
sme zakončeľi vistupeňim na
helcmanovskim Majalesu.
Našo chlopi jak každi rok
pomahali s pripravu a postave-

v oblasti ľudovej kultúry udzeľelo zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja v Štátnom divadle, dze ho prevžaľi
veduce Jadlovca Jozef a Marcela Gajdošovci.
V maju nas čekalo i veľike

ňim rusadeľneho maja pred
Obecnim uradom.
Jak isce znace, meśac jun
patrel generalkom, skušaňu a
veľo hodzin tancovaňu, bo sme
śe pripravjaľi na oslavi 45. viročia FSk Jadlovec a 30. viro-

čie DFS Margaretka, chtore
bulo dzevetnastoho juna a volalo še „Ostatňa bosorka“. Na
vistupeňu śe ukazaľi dzeci i dospelaci. Dześatki ľudzi v kroju
śe zabaveľi, pośpjevaľi, starše
pospominaľi a mladše śe učeľi
nemac na javisku tremu. Na
šickich členoch sme bars hardi,
bo zobrali toto vistupeňe bars
važne a na javisku buli jak śe
patri. Na konec vistupeňa nam
prišlo k viroču gratulovac veľo
gratulantoch - folkloristoch,
medzi chtorimi nemohol chibic
naš novi čestni člen v našom
kroju - prededa KSK Rastislav
Trnka a naš starosta Igor
Petrik, za co im šickim šumne
dzekujeme.
Dvadsatehošesteho juna
sme jak furt, uspešne, vistupovali na Spišských folklórnych slávnostiachch na Spišskom salaši.
Mgr. A. Gajdošová
Keruľová
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FSk Jadlovec Margecany
Folklórna skupina Jadlovec Margecany vznikla v roku
1976. Od roku 1978 bola vedúca skupiny Mária Uličná.
Od 1. januára 2013 je vedúcim
skupiny Ing. Jozef Gajdoš.
Skupina sa svojou cieľavedomou a systematickou

prácou zaradila medzi popredné kolektívy na Slovensku. Pravidelne účinkuje na
folklórnych prehliadkach,
súťažiach a festivaloch po celom Slovensku a v Zahraničí.
Počas svojej činnosti reprezentovali Slovensko v Ma-

ďarsku, Poľsku, Taliansku,
Srbsku, Rumunsku, Macedónsku a Česku.
Skupina spolu s obecným
úradom organizuje v Margecanoch tri podujatia - Fašengi
so suśedami, V Margecanoch na Rusadľe a Margecianske fajnoty.
Skupina má v súčasnosti

40 členov, ktorej do tanca hrá
Ľudová hudba Gajdošovci.
Tanečníci FSk Jadlovec
sú taktiež zaradení do Zlatého
fondu súťaže Šaffova ostroha manželia Jozef a Marcela
Gajdošovi a Ján Petrík s Máriou Papcunovou.
Mgr. A. Gajdošová,
Keruľová

Margarétka navštevuje 18 detí
vo veku od 3 do 14 rokov. V roku 2019 sa detský súbor zúčastnil na regionálnej súťažnej
prehliadke, na ktorej s pásmom
„Hrame še na svadzbu“ obsadil
bronzové pásmo.
Súbor pravidelne vystupuje na festivale Margecianske
fajnoty, na podujatí „Fašengi
so sušedami,“ na vianočnom

koncerte v Margecanoch, na
festivale Titilombom v Slovinkách.
Deti sa zúčastnili podujatia Vitaj leto v Košiciach, na
ktorom si pre ostatné deti pripravili nie len svoje piesne a
tance ale aj mini školu tanca.

DFS Margarétka
DFS Margarétka vznikol
v roku 1991 pod vedením Mgr.
Márie Uličnej. Detský folklórny súbor Margarétka účinkuje
a vystupuje v rôznych obciach
a mestách Slovenska. Pod vedením pani Uličnej sa deti
zúčastnili vystúpení v Spišskom Podhradí, Olcnave, Krivanoch, Krompachoch, Prakovciach, Jaklovciach, Slovinkách, Smižanoch, Harichovciach, Iliašovciach, Kežmarku
a vo Veľkom Folkmari. Taktiež
sa zúčastnili na festivale detských radostí Košice - Krásna a
svoje detské hry predstavili aj v
Slovenskej televízii v relácii
„Vandrovali hudci.“
V roku 2005 zazneli jem-

né hlásky malých folkloristiek
na prvom CD nosiči spolu s
FSk Jadlovec.
V roku 2011 sa DFS Margarétka umiestnil v regionálnej
súťažnej prehliadke detských
folklórnych súborov z okresov
Gelnica a Spišská Nová Ves
„Na tej luke, na želenej,“ v
zlatom pásme so scénickým
pásmom „Pasce še husečki.“
V Roku 2017 bola obnovená činnosť DFS Margarétka
pod vedením Mgr. Terézie
Ondášovej a Viktórie Bartkovej dipl.f. Aktuálne súbor
účinkuje pod vedením Mgr.
Terézie Ondášovej a Martiny
Richnavskej.
Detský folklórny súbor

Mgr. A. Gajdošová,
Keruľová
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Rok

v „chrobáčikove“
Za siedmimi horami, siedmimi dolinami v hnileckej doline v ríši menom Margecany
sa ukrýva Chrobáčikovo plné
Včielok, Lienok a Mravčekov.
Je tu vždy veselo a naše chrobáčiky sa vôbec nezastavia. Aj
uplynulý školský rok bol veľmi pestrý a bohatý na rôzne
akcie a projektové aktivity,
prostredníctvom ktorých sa
deti veľa naučili a zažili kopec
zábavy.
V septembri navštívili
krajinu Zemiačikovo, kde sa
dozvedeli o tom, aké druhy zemiakov existujú, ako sa pestujú
a ako rastú. Zemiačiky ochutnali a tiež si vytvorili zemiakové pečiatky.
V januári sa v Chrobáčikove diali vesmírne veci.
Pristála u nás raketa s kozmonautom a psíkom. O tajomstvách vesmíru nám porozprávali marťankovia Lufo a Pufo.
Predstavili nám slnečnú sústavu, usporadúvali roztrúsené
hviezdy na oblohe a pekne nás
poprosili, aby sme sa o svoju
planétu Zem dobre starali a neničili ju.
S príchodom jari sme sa
rozhodli, že si v skleníku, ktorý
nám postavili oteckovia detí
MŠ Chrobáčikovo, posejeme
semienka, o ktoré sa budeme
spoločne starať. Dali sme sa do
práce a spoločne začali pestovať chutnú zeleninku, na ktorej
si pochutnávame na desiate a
olovrante. Okolie skleníka tiež
neostalo nepovšimnuté, krášlia
ho rôzne farebné kvietky. S našou úrodou sme sa podelili aj s
rodičmi, a to na farmárskom
trhu, kde sme ponúkali na
ochutnávku našu úrodu.
Ani apríl nebol nudný. V
divadelnom predstavení k nám
zavítal Guľko-Bambuľko a
porozprával, aké je dôležité
mať kamarátov a navzájom si
pomáhať.
Keď sa oteplilo, presunuli
sme sa k Ružínu, kde si Mravčekovia a Lienky zmerali sily
vo vedomostných a fyzických
aktivitách. Oboznámili sa s kolobehom vody a životom vo
vode a okolo vody.
Pán včelár nám zabzukotu
včielok priblížil život a prácu
včielok, ktoré sme mohli pozorovať naživo za sklom.

Nechýbala ani sladká odmena v podobe medíku a peľu, pozreli sme si a ovoňali propolis, včelí vosk, či plást.
Za zvuku tamburíny a ujúkania sa Mravčekovia a Lienky
premenili na Indiánov a vyzdobení indiánskym oblečením,
čelenkami a náhrdelníkmi sa
vybrali na dobrodružnú cestu k
indiánskemu stanu teepee, kde
ich na čistinke čakali úlohy ako
pre pravých Indiánov. Všetci
dostali indiánske mená a zatancovali si tanec víťazstva.
Keďže nám počas fašiangov nebolo dopriate usporiadať karneval, tak sme si ho užili až koncom mája. Chrobáčiky
sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Nechýbala diskotéka i súťaže.
Kdesi ďaleko od Chrobáčikova sa po šírych moriach
plavila loď. Loď temná ako
nočná obloha, zvaná Čierna
perla. Jej kapitánom bol obávaný pirát Jack. Jackova posádka bažila po bohatstve,
zlate a drahokamoch. A práve
jedna taká truhlica s pokladom
sa ukrývala v areáli našej
škôlky. Aby deti presvedčili
pirátov, že poklad si zaslúžia
práve ony, museli zvládnuť
zopár úloh, ktoré neboli vôbec
jednoduché.
Konečne prišlo leto, a tak
sme sa vybrali do Košíc obdivovať motýle, cudzokrajné
rastliny a živočíchy, ktoré botanická záhrada ponúka. Nezabudli sme ani na našich
najväčších ochrancov, kamarátov, na našich milovaných
oteckov, ktorí svoju šikovnosť,
silu a obratnosť mohli ukázať
na Dni otcov. Súťažili so svojimi ratolesťami v rôznych disciplínach: pílenie dreva, robe-

nie klikov, česanie dievčatiek,
či uväzovanie kravaty chlapcom.
Všetko krásne raz končí, a
tak aj nastal čas, kedy sa naši
predškoláci rozlúčili so škôlkou, zabavili sa na diskotéke,
pochutnali si na dobrotách,
ktoré pre nich pripravili ich
mamičky a slávnostne si prevzali Osvedčenia o získaní
predprimárneho vzdelávania.
Nechýbali ani slzy, ale najmä
úsmev na tvárach, veď spomienky na čas strávený v škôlke nám nikto nevezme. A my
vám, milí predškoláci, želáme,
aby sa vám vo veľkej škole stále darilo, aby vás stretávalo len
samé šťastie a aby ste všetko
robili s takým odhodlaním, aké
ste mali aj v škôlke.
Viac fotografií si môžete
pozrieť na stránke:
zsmargecany.edupage.org.
Mgr. Jana Vargošková,
Bc. Ivana Hedvigová

ZO
SZZP
V MARGECANOCH
Život v našej organizácii sa po pandemických
opatreniach postupne prebúdza. Svedčia o tom aj
podujatia, ktoré sme pre
svojich členov pripravili. V
apríli to bola výročná členská schôdza, vychádzka do
prírody spojená so zberom
medvedieho cesnaku. Naši
členovia sa taktiež zúčastnili muzikálu Ženský zákon
a vstúpenia Jadlovca pri
príležitosti 45. výročia jeho
vzniku. ZO Smolnícka Huta
zorganizovala okresnú súťaž „Poznaj svoje telo“ a
naše družstvo sa po rozstrele
umiestnilo na 3. mieste, v
Gelnici sa zúčastnili Futbalovej jedenástky. Hovorí sa,
že príroda je ako otvorená
kniha a treba v nej vedieť
čítať. My sme sa rozhodli do
tejto knihy nazrieť a čosi si v
nej prečítať v Botanickej
záhrade v Košiciach. Okresná rada v Gelnici každý rok
pravidelne pripravuje rekondičné pobyty pre všetkých členov v okrese. Túto
možnosť využili aj niektorí
členovia našej ZO a oddýchli si v Dudinciach a
Turčianskych Tepliciach. V
nasledujúcom období výbor
ZO pripravuje ďalšie aktivity, o ktorých bude členov
informovať prostredníctvom vitríny pred OcÚ a
obecného rozhlasu.
Zdena Uličná
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Z činnosti SZUŠ Margecany
Milí čitatelia, činnosť tejto Súkromnej základnej umeleckej školy je už trvalou súčasťou života našej obce. Tento
školský rok je už 15-ty, v ktorom vychováva nadaných mladých umelcov, ktorí úspešne
reprezentujú seba, svojich pedagógov, nielen v našej krajine, ale aj v zahraničí.
Umelecká škola zahŕňa v
sebe individualitu, prináša čosi
emotívne, okúzľujúce a obohacujúce pre človeka. Je to inštitúcia, ktorá rozvíja talenty,
vnáša umenie do nášho každodenného života, usiluje sa, aby
každé dieťa našlo vzťah ku
krásnu a hľadalo ho nielen v
umeleckých dielach, ale aj v
obyčajných veciach.
Je tu vytúžené a oproti
dvom predchádzajúcim rokom
môžeme povedať slobodné
leto. Také, ako boli posledné
mesiace tohto školského roka,
kedy sme sa už nemuseli nijako
obmedzovať v prezenčnom
vyučovaní. A to sa, samozrejme, odrazilo aj na množstve
našich aktivít, ale aj úspechov.
Dovoľte mi zrekapitulovať ich.
Sústredenie členov DFS
Jadlovček, ktoré sa uskutočnilo 8.-10.4.2022 v rekreačnom stredisku Poráč Park sa
veľmi vydarilo a významne
pomohlo nielen k docvičeniu
jednotlivých programových
čísel, ale aj k stmeleniu kolektívu detí.
Dňa 23.4.2022 reprezentovali našu školu dievčenská a
chlapčenská spevácka skupina
DFS Jadlovček v regionálnom
kole celoštátnej postupovej súťaže hudobného folklóru detí
Vidiečanova Habovka v Smižanoch. Chlapci s pásmom
piesní „A kec ja bol mali...“
získali zlaté pásmo. Dievčatá si
s pásmom piesní „Ach, mamičko moja..“ vyspievali zlaté
pásmo a priamy postup do krajského kola tejto súťaže, ktoré
sa konalo 13.5.2022 vo Veľkej
Ide. Aj tam boli veľmi úspešné
a opäť získali zlaté pásmo.
6. 5. 2022 sa konal pietny
akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých v Margecanoch
pri príležitosti 77. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny.
Atmosféru tohto aktu umocnili

piesne v podaní speváckej
skupiny žiačok našej školy.
11.5.2022 sa dve žiačky z
triedy p. uč. R. Főldesa Dis.art.
zúčastnili celoslovenskej gitarovej súťaže Smižianska gitara, ktorá sa konala v ART
School Smižany. Obidve gitaristky Emma Matisová, žiačka
1. ročníka 1. časti aj Monika
Lukáčová, žiačka 2. ročníka 2.
časti sa umiestnili v striebornom pásme.

14.5.2022 v sobotu v Margecanoch v časti Rolova Huta
sa konalo podujatie pri príležitosti 150. výročia Košicko –
bohumínskej železnice, na ktorom vystúpil DFS Jadlovček.
15.5.2022 sa žiaci našej
školy spolu so žiakmi ZŠ a MŠ
podieľali na príprave a realizácii programu pod názvom Deň
rodiny.
24.5.2022 navštívilo 8
žiakov výtvarného odboru našej školy aktuálne výstavy
súčasných umelcov vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Výstavy prezentovali
geometrickú abstrakciu v samostatných autorských výstavách. Prvým autorom bol
Jozef Kornucik, vystavoval

svoje práce pod názvom Situácie, druhým autorom bol
Ján Vasilko. Autorská výstava
sa niesla pod názvom International Waves.
25.5.2022 sa Jadlovček
svojím 40 minútovým programom predstavil na krajskom
sneme Jednoty dôchodcov Slovenska v Margecanoch.
4.6.2022 sa žiačky tanečného odboru pod vedením p.
uč. Timei Chlebovcovej Dis.
art. zúčastnili Festivalu tanca,
ktorý sa už tradične konal v
Krompachoch v areáli strediska Plejsy. Predstavili sa piatimi
choreografiami moderného
tanca.
12.6.2022 sa tieto žiačky
zúčastnili súťaže Bodva Cup International Dance Open Slovakia v Košiciach, kde boli
veľmi úspešné. Vytancovali si
tri prvé a jedno druhé miesto.
14.6.2022 sa konala vernisáž výstavy Výtvarné očko.
Výstavu, na ktorej každoročne
vystavujú svoje práce žiaci výtvarného odboru pod vedením
pani učiteľky Mgr. Marcely
Vilhanovej otvorili krátkym
programom žiaci hudobného
odboru. Pani učiteľka opäť
ocenila najúspešnejších žiakov
tohto školského roka vecnými
cenami. Výstava bola otvorená
aj pre verejnosť do 24.6.2022.
17.6.2022 vystúpil DFS
Jadlovček v Prakovciach v
programe tamojšej SZUŠ pod
názvom Na Jána.
Mesiac jún sa niesol aj v
znamení ročníkových a absolventských skúšok, ktoré zavŕšil 20.6.2022 Záverečný koncert žiakov a absolventov našej
školy. V takmer trojhodinovom

programe sa predstavila väčšina žiakov hudobného a tanečného odboru. V závere nechýbalo slávnostné vyradenie absolventov SZUŠ Margecany v
školskom roku 2021/2022,
ktorými sú:
v hudobnom odbore:
Magdaléna Pavlovová, Michaela Mitríková a Klára Čarnoká - hra na klavíri, Tomáš
Papcun - hra na husliach, Filip
Tremko - hra na heligónke,
v tanečnom odbore:
Magdaléna Pavlovová, Karolína Mitríková, Michaela Mitríková, Alexandra Jakubišinová,
Lenka Forraiová, Zuzana Hadbavná, Diana Valková, Tomáš
Papcun. Absolventom srdečne
blahoželáme a prajeme im veľa
úspechov v ich v umeleckom
napredovaní, v osobnom živote, ale aj v ďalšom štúdiu.
V posledný víkend školského roka sa konal 48. ročník
Spišských folklórnych slávností, kde sa Jadlovček dňa
25.6.2022 predstavil v troch
programoch.
Veľa práce počas uplynulého školského roka je za nami,
veľa úsilia, ktoré verím, že
opäť prinesie svoje ovocie. Naši malí umelci sú znovu o krôčik bližšie k splneniu svojich
umeleckých snov. Dovoľte mi
preto aj touto cestou poďakovať sa všetkým učiteľom za
kvalitnú prácu a trpezlivosť,
žiakom za usilovnosť a rodičom žiakov a priateľom školy
za podporu. Prajem všetkým
príjemné prázdniny, aby načerpali dostatok síl a elánu do
ďalšej práce.
Mgr. Klaudia Pribičková,
riaditeľka školy
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Denný stacionár Deduško
Ani vo vyššom veku sa
netreba vzdávať snov, túžob a
prianí. Samozrejme, že vekom
sa tieto ciele menia a dostávajú
iný, hlbší ráz, ale dávajú človeku chuť a zmysel do ďalších
dní. Starší človek sa dokáže
tešiť a je vďačný za maličkosti,
ktoré dokáže on sám urobiť,
alebo sa naučiť. Či už je to nová
spoločenská hra, kultúrny zážitok i stretnutie s kamarátmi.
Tešme sa z prítomnosti a vychutnávajme si ju. Našim
klientom sme radosť urobili
varením guláša v krásnom
prístrešku pri našom zariadení,
kde nás prišli pozrieť klienti
denného stacionára z Kluknavy. Počasie nám prialo. Aj sme
si zaspievali a prežili príjemný
deň. Ukázali sme si, ako sa
,,faldaˮ sukňa kroja – aj ja
osobne som sa do tejto činnosti
zapojila a poviem vám, je to
prácne. Znova sme si skúšali
rôzne kreatívne činnosti a
zaujímavé aktivity. Podarilo sa
nám vynoviť časť interiérového nábytku a zaobstarať počítačovú techniku, zdravotnícke
pomôcky a masážne kreslá pre
klientov.
Chceme sa poďakovať
obyvateľom obce, ktorí nás
podporili textilnou galantériou, ktorú už doma nevyužijú
a ďakujem v mene klientov za
predplatený tematický mesačník.
Radi by sme sa svojou činnosťou verejnosti odprezentovali, a tak sme si pripravili
,,Otvorené dvere“. Keďže vieme, že každý z nás má veľa
povinností a málo času, naše

otvorené dvere budú celý
týždeň, a to od 22.08.2022 do
26.08.2022 v časoch od 9.00 do
11.00 a od 13.00 do 15.00.
Veľmi radi vás u nás privítame.
Leto! Krásne to znie... a
tie spomienky. Niekomu sa
vybavia dni strávené na lúkach
prácou okolo sena, niekomu
kúpanie v rieke, iným zas voňavé dobroty babičky, u ktorej
sme trávili prázdniny, či pomoc
dedkovi v kôlničke. Prajem
každému, aby vedel okoliu pripraviť takéto spomienky a my
aby sme vnímali to, čo druhí
pre nás pripravia. Vážme si to,
oceňme ich a uchovajme si tieto krásne chvíle, vône a chute v
našich srdiečkach.
Mgr. Eva Bednárová

Kompostovanie – čestné vyhlásenia
Od januára 2021 majú obce a mestá povinnosť zabezpečovať triedený zber kuchynského biologického odpadu z domácností.
S ohľadom na nedostatočnú pripravenosť obcí a miest na plnenie tejto povinnosti poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR
obciam krátku prechodnú fázu, počas ktorej nebude ukladať za nesplnenie tejto povinnosti sankcie. Avšak toto prechodné obdobie
1. júla končí.
Aby sa obec Margecany vyhla enormným nákladom za zber kuchynského odpadu, využila zákonnú výnimku spočívajúcu v
tom, že preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný kuchynský odpad v kompostovacích zásobníkoch. Margecany
preukazujú splnenie uvedenej podmienky čestnými vyhláseniami, v ktorých zástupcovia domácností deklarujú domáce
kompostovanie. Mnohí občania už čestné vyhlásenia predložili či už pri preberaní vedierok na kuchynský odpad, alebo po tom, čo
boli kontaktovaní poslancami obecného zastupiteľstva. Občanov, ktorí čestné vyhlásenie nepodali, vyzývame, aby tak v blízkej
dobe spravili. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na webovej stránke obce Margecany v rubrike Odpady a na obecnom úrade č.
dverí 104. V prípade nesplnenia 100 % zapojenosti občanov do kompostovania hrozia obci vysoké pokuty.
Gabriela Staržecová
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Športové dni seniorov
Cvičenie prospeje každému človeku, len tak sa dočkáme vysokého veku
K zdravému starnutiu patrí pravidelný pohyb a voľnočasová aktivita. Krásne májové
počasie využili seniori z našej
základnej organizácie JDS na
zorganizovanie športových
hier, ktoré sa konali dňa 18.
05.2022 na futbalovom ihrisku
TJ Lokomotíva v Margecanoch pod názvom SENIORS K Ý Z E L E N Ý D E Ň pod
záštitou starostu obce Margecany.
Po otvorení a oboznámení
s priebehom dňa sa športovci
odobrali na jednotlivé stanovištia, kde pod vedením rozhodcov a podľa časového rozpisu prebiehali športové súťaže. Zúčastnilo sa 65 členov.
Súťažilo sa v 2 kategóriách – Ž
a M do 70 rokov, nad 70 rokov
a 5 disciplínach .
Súťažné disciplíny prebiehali v priateľskom ovzduší a
tu sú výsledky:
ŽENY:
Streľba zo vzduchovky:
Do 70 rokov:
1. Očvárová Silvia,
2. Bucková Anna,
3. Ludrovská Eva
Nad 70 rokov:
1. Zahornacká Marta,
2. Pacholská Katarína,
3. Fonferová Mária
Hod granátom:
Do 70 rokov:
1. Džubáková Helena,
2. Bucková Anna,
3. Fottová Viera
Nad 70 rokov:
1. Beľušková Marta,
2. Zahornacká Marta,
3. Fonferová Mária
Kop na bránku:
Do 70 rokov:
1. Džubáková Helena
2. Fottová Viera,
3. Očvárová Silvia
Nad 70 rokov:
1. Pacholská Katarína
2. Fonferová Mária,
3. Gurská Anna
Petangue:
Do 70 rokov:
1. Halcinová Emília,
2. Bucková Anna,
3. Kaľavská Marcela

Nad 70 rokov:
1. Novotná Mária,
2. Zahornacká Zuzana,
3. Kaľavská Mária
Šípky:
Do 70 rokov:
1. Fottová Viera,
2. Halcinová Emília,
3. Földešová Dáša
Nad 70 rokov:
1. Graindová Alžbeta,
2. Hricková Elena,
3. Zahornacká Mária
MUŽI:
Streľba so vzduchovky:
Do 70 rokov:
1. Ludrovský Jozef,
2. Matúš Jozef,
3. Mackovjak František
Nad 70 rokov:
1. Fleischer Ivan,
2. Tremko Juraj,
3. Lipták Emil
Hod Granátom:
Do 70 rokov:
1. Hradický Jozef,
2. Ludrovský Jozef,
3. Matúš Jozef
Nad 70 rokov:
1. Tremko Juraj,
2. Pinter Eduard.
3. Fleischer Ivan
Kop na bránku:
Do 70 rokov:
1. Keltoš Andrej,
2. Papcun Martin,
3. Lenarth Peter
Nad 70 rokov:
1. Vaščák Vladimír
2. Kaľavský Štefan
3. Pacholský Ladislav
Petangue:
Do 70 rokov:
Súťažil iba 1 člen:
Matúš Jozef
Nad 70 rokov:
1. Fotta Štefan,
2. Cehlár Michal,
3. Vasčák Vladimír
Šípky:
Do 70 rokov:
1. Keltoš Andrej,
2. Lenárth Peter,
3. Ludrovský Jozef
Nad 70 rokov:
1. Hudák Imrich,
2. Lipták Emil,
3. Kaľavský Štefan
Okresné športové hry
V tomto roku sme boli poverení okresnou organizáciou

JDS zorganizovať XVII. ročník OŠH. Konali sa 16. júna na
futbalovom ihrisku TJ Lokomotíva Margecany pod záštitou starostu obce Margecany.
Veľkým potešením pre
nás bolo pozdraviť a privítať v
našej obci seniorov zo základných organizácii JDS z okresu
Gelnica. Povzbudením pre nás
bola prítomnosť starostov obcí
Mníšek n/Hnilcom, Prakovce,
Margecany. V priebehu hier
nás prišli povzbudiť aj prednosta okresu Gelnica a primátor mesta Gelnica. OŠH sa zúčastnil aj čestný predseda OO
JDS Ján Matúško.
Cieľ a poslanie OŠH:
Podporovať pohybovú
aktivitu seniorov pre zdravé a
aktívne starnutie.
ZO JDS Margecany zabezpečili okrem rozhodcov k
disciplínam aj dokumentáciu,
obsluhu v bufete a podávanie
kávy s koláčikom a hlavne
ihrisko na súťaženie v disciplínach - streľba so vzduchovky,
hod granátom na cieľ, kop do
malej bránky, šípky, petangue.
Riaditeľom OŠH bol okresný predseda Mgr. Jaroslav
Blaškovan, hlavným rozhodcom bol poslanec OcÚ v Margecanoch Ing. Ľubomír Fidler.
Športové vyžitie sa väčšinou
obmedzuje na individuálnu
formu aktívneho trávenia voľného času. Preto bol tento deň
pre nás sviatkom, že sme
mohli byť hostiteľom kolektívneho podujatia, kde špor-

tujú a merajú si svoje fyzické
zdatnosti ľudia v zrelom
veku.
S pribúdajúcim vekom je
ľahšie byť pohodlný, ba senior
môže byť už aj trochu lenivý,
my sme chceli dokázať, že primeraným športom si neublížime, ale posilníme fyzické i
mentálne zdravie. Dôležité
bolo odhadnúť svoje sily,
zdravotný stav a podľa toho si
vybrať disciplíny. V závere sa
ocenili najlepší.
V priateľskom zápolení
sme získali 4 prvé, 1 druhé a 5
tretích miest. Gratulujeme
tým najlepším, víťazmi sú
všetci, veď urobili niečo dobré pre seba. Po vyhodnotení
športových výsledkov boli rozdané upomienkové darčeky.
Dve najstaršie účastníčky boli
ocenené zaujímavými knihami.
Ďakujeme všetkým,
ktorí nás reprezentovali a tiež
všetkým, ktorí sa podieľali
akýmkoľvek spôsobom, aby
OŠH prebehli v priateľskom
duchu a bez problémov.
Bol to príjemne strávený
čas, kedy sme si spoločne
zašportovali, zoznámili sa,
porozprávali a vymenili si
skúsenosti.
Verím, že nám športový
duch, ale najmä pevné zdravie
a radosť zo života vydržia čo
najdlhšie a budeme sa stretávať
pri takýchto športových akciách.
Pitoňáková Anna
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Mladý hasič KRTKO Margecany NIKDY nezaháľa
Čo všetko sme stihli začiatkom tohto roka sme vás,
milí čitatelia, informovali v
prvom čísle nášho Hlásnika.
Takže nám dovoľte pokračovať. Aj my, KRTKOvia,
sme zareagovali na výzvu
obecného úradu a zapojili sa do
jarného upratovania. 8. apríla
sme upratali priestor garáže,
našu výzbroj (hadice, prúdnice, rozdeľovače a pod.), umyli
klubovňu a okná, utreli prach
na šatníku a ošetrili naše uniformy.

Dňa 23. apríla sme účinkovali v Rolovej Hute na pozvanie organizátorov Detskej
železnice Košice „Ružínsky
expres“. Pozvanie sme prijali
od p. Maťky Turoňovej a super
uja Jožka Kojeckého, predsedu OZ Ružínska priehrada. Na
tejto akcii nám asistovali aj
naši veľkí kolegovia z DHZ
Margecany - p. Jozef Salamon
vodič a strojník Iveca Daily
spolu s Jožom Blahom a Ľubom Buchlákom, ktorí nám
zabezpečili vodu na požiarny
útok v bare Karen. Okrem
odstránenia obrovského osieho hniezda, záchrany mačky
zo stromu, záchrany posádky z
havarovaného auta či záchrany
pracovníkov v chemickej továrni sme uhasili aj simulovaný požiar. Požiar v bare Karen
uhasili KRTKOvia pod velením Laurinky Glovčíkovej a
členov Filipka Glovčíka,

Táničky Lihaniovej, Janky
Holotňákovej, Sofinky Ciprusovej, Samka Bencka a Živka
Zelinku. Všetko sme uskutočnili pod dozorom našich vedúcich Ing. Emílie Glovčíkovej a
dedka Nadzbormajstra Jozefa
Halcina.
Prvého mája sme si pripomenuli sviatok svätého Floriána - patróna všetkých hasičov
účasťou na sv. omši v našom
kostole. Pridali sa k nám aj naši
dospelí kolegovia z DHZ .
Našou každoročnou
účasťou spolu s občanmi Margecian si pripomíname významné výročie konca II. svetovej vojny v Parku padlých. Z
rozprávania rodičov, babičiek
a dedkov vieme, že vojna je
hrozná, a preto chceme stále
žiť v mieri - vojny sa veľmi
bojíme.
U nás KRTKOv je samozrejmosťou, že sa už šiesty
rok takmer pravidelne vo štvrtok stretávame na tréningoch,
trénujeme v parku pri zbrojnici, ale skúsili sme aj tréning
na štadióne TJ či na Počkaj
Beach, kde sa nám najviac
páči, keďže hasič potrebuje
veľa vody. Ale, žiaľ, pre nás
nastala rybárska sezóna a už sa
pomaly k vode ani nedostaneme. Ako trénovať bez prístupu k vode, ako zachrániť
topiaceho sa, ako uhasiť oheň,
keď voda je síce pod nosom,
ale terén je nabitý stanmi,
autami a hromadou udíc?!
Naša vedúca Milka bola
oslovená p. starostom mestskej časti Košice - Sever, či by
KRTKOvia opäť (boli sme
tam aj vlani) neprišli do Košíc
s vystúpením na MDD. No odmietnite takúto prosbu - robiť

radosť deťom. Tak sme nabalili všetko potrebné do dodávky uja Jarka Bencka a vybrali
sme sa do Košíc vlakom. Bolo
to v nedeľu 5. júna. Verte či nie,
ale košických divákov – a bolo
ich neúrekom – sme zabávali
3,5 hodiny takmer bez prestávky. No bola to fuška aj pre nás
ostrieľaných hasičov, horúčava okolo 25 °C. Pred nami je
ďalšia účasť v Košiciach, a to
9.7. 2022.
Naši vedúci nám pripravujú v júli aj oslavu KRTKOvských šiestych narodenín.
Máme tiež ďalšiu pozvánku na
akciu medzinárodnej súťaže
Dračích lodí, ktorá bude v
dňoch 26.-28.9.2022 na
Ružínskej priehrade v Margecanoch. Viac o našej činnosti si
môžete pozrieť na FB Mladý
hasič KRTKO-Margecany.
Nadzbormajster
Jozef Halcin
vedúci krúžku Mladý hasič
KRTKO-Margecany

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Naše rady rozšírili:
Nina Darja Lilith Tuta,
Evan Marcinko,
Patrik Hleba,
Arthur Štovčík, Peter Říha,
Martin Pacholský,
Matej Mesároš,
Anna Matonoková,
Tobias Klein.
Naše rady opustili:
Anna Bartková,
Peter Patz,
Anna Kaľavská,
Anežka Trojanová.
Manželstvo uzavrelo
5 párov.

Názov: Hlásnik. Vydané: Júl 2022. Číslo: 2. Ročník: XXVIII. Vydavateľ: Obecný úrad v Margecanoch. IČO: 00 329 347. Redakčná rada: Mgr.
Miroslav Dubecký, PhDr. Janka Maťašovská, Anna Novotná, Iveta Žoldáková, Marian Keruľ, MBA. Adresa: Obecný úrad Margecany,
Obchodná 7. PSČ: 055 01. Číslo telefónu: 053/4894 239. Vydávanie povolené: Schválené OZ č. 4-B/9 zo dňa 23. februára 1995. EV: 3827/09.
Sadzba a grafická úprava: Marian Keruľ, MBA. Tlač: Cofin, a.s. Prešov. Náklad: 750 kusov. Vychádza: 4x ročne. ISSN 1339-3812. Nepredajné!

