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1 Činnosť DHZ za rok 2020
Rok 2020 začal požiarom v obci Kaľava, kde nás vyslalo Krajské operačné stredisko 16
februára 2020 k požiaru. Po príchode sme pomáhali pri hasení malých ložísk pomocou
jednoduchých hasiacich prístrojov. Hasičská jednotka spolupracovala s profesionálmi
z Krompách a viacerými DHZ-tkami.
Už 19 februára 2020 sme boli na technickom zásahu o obci Margecany, v časti TJ
Lokomotíva Margecany, kde po doplnení vody a príchode na štadión TJ Lokomotíva
Margecany bolo zahájené prebíjanie kanalizácie odpadu, ktorý bol zanesený rôznymi
nečistotami. Počas celého roka 2020 sa naša hasičská jednotka podieľala na dezinfekcii obce
Margecany, ale aj časti Oľše, Rolovej Huty. V roku 2020 bolo 72 zásahov, zo značnej časti
bolo 47 technických zásahov, 2 povodne, 2 požiare.
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Keďže v roku 2020 sme boli v lockdowne a veľa akcií sa rušilo, nemohli sme pre deti dva
roky po sebe urobiť Hasičský Medzinárodný deň detí, čo nás veľmi mrzí a dúfame, že
v budúcom roku to už bude možné. Keď začali ako tak povoľovať opatrenia, dňa 17 mája
2020 sme sa stretli na hasičskej zbrojnici, kde sa konala brigáda od 9.00-16.00. Naši členovia
maľovali novú nadstavbovú časť a upratovali spomínané priestory, pucovali podlahy
a umývali okná.
V auguste sme sa zúčastnili ako tradične každý rok na oslavách SNP, pri pomníku padlých
v Margecanoch, kde sme asistovali pri povstaleckej vatre.
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V septembri sme sa zúčastnili na domácej Inline hodinovke, kde sme vykonávali asistenčnú
hliadku pri uzávere cesty Margecany Počkaj – Rolová Huta.
Krajské operačné stredisko nás 14 októbra 2020 vyzvalo na protipovodňovú pomoc do
Krompách, kde na Hornádskej ulici sa rieka vylievala z koryta a boli tam povodne III.
Stupňa povodňovej aktivity. V tom istom čase naši členovia pomáhali miestnemu
obyvateľovi v Margecanoch, vyťahovať vodu z pivnice pomocou kalového a plávajúceho
čerpadla.

Počas hodiny prvouky 9. decembra 2020 v krásnu slnečnú teplú stredu sa žiaci II.A triedy
zo ZŠ v Margecanoch pod vedením pani učiteľky Viery Labaničovej zúčastnili exkurzie na
miestnej margecianskej hasičskej zbrojnici. Hlavným účelom exkurzie bolo oboznámenie
žiakov s dôležitou prácou dobrovoľného hasičského zboru. Vždy, keď je to potrebné, sú
pripravení nasadiť seba aj svoj čas pre pomoc druhým. Prednášku o práci hasičov viedol
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hasič s dlhoročnými skúsenosťami pán Jozef Salamon. Všetci poslucháči sa dozvedeli veľa
cenných informácií. Mnohí žiaci boli natoľko oslovení, že v budúcnosti by sa hasičmi aj
veľmi radi stali. Uvedomili sme si, že hasiči sú v rámci zažívania stresu pri práci v rebríčku
na prvom mieste, keďže nikdy nevedia očakávať čo ich pri zásahu čaká a s akými
ťažkosťami si musia rýchlo poradiť. Často sú rozhodujúce sekundy, za ktoré nesú
zodpovednosť.
Ak sú povolaní na zásah, musia byť pripravení zanechať všetku vlastnú prácu, dostaviť sa
do hasičskej zbrojnice a odchádzať na miesto zásahu do 10 minút. Ľudia- leňochodi by teda
toto povolanie vykonávať nemohli. Zaujímavosťou pre našu triedu bola informácia, že ak
idú na pomoc k zásahu tri záchranné zložky (zdravotníci, policajti, hasiči) a náhodou by sa
stretli v rovnakom čase, tak hasiči majú prednosť a idú ako prví. Každý z hasičov musí
absolvovať aj zdravotnícky kurz.
Pani učiteľke sa veľmi páčila ich organizovanosť a vzájomný rešpekt. Hasič – veliteľ zásahu
pri rozkazoch nesie zodpovednosť za všetkých hasičov a jeho pokyny musia byť splnené
hneď a bez reptania. To by bol super nápad aj v iných povolaniach, kde človek hoci nenesie
zodpovednosť za ľudský život nesie ho za budúcnosť osobnosti človeka. Pravdaže si treba
uvedomiť, že robiť rozhodnutia a niesť za ne následne zodpovednosť, to je to najťažšie
v každom povolaní.
Žiaci obdivovali aj vybavenie hasičskej zbrojnice, ktorá je po rekonštrukcii a spĺňa normy
pre také život zachraňujúce povolanie.
Všetkým hasičom by som v mene celej triedy chcela zo srdca poďakovať za ich čas
a obetavý prístup. Ďakujeme, že v tejto dobe, kde sa mnohí ľudia rozhodujú v úplne iných
reáliách sa oni rozhodli pracovať a nasadzovať svoje životy bez nároku na mzdu pre dobro
druhých. Sú pre nás hrdinami, ktorí si zaslúžia našu úctu a rešpekt. Ďakujeme za ich
altruistický prístup k životu a veríme, že sa im to vracia v iných oblastiach ich osobných
životov. Hoci veľakrát ich skutky nevidieť, nič nie je také tajné aby sa v Margecanoch
nevyzvedelo a aspoň takouto formou neocenilo. Ďakujeme aj pánovi Jozefovi Halcinovi za
zvečnenie našej exkurzie na fotografiách a želáme všetkým hasičom hasičského zboru
v Margecanoch veľa odvahy, neuhasínajúceho životného elánu, dobrý kolektív a naďalej
chuť pomáhať tam kde je to potrebné.
Napísala Mgr. Viera Labaničová
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Keďže Vianoce a Mikuláš sú veľká vec, 28 novembra 2020 sme sa zúčastnili prípravy na
túto akciu, ktorý sa netradične konal v Kovid prevedení. S autom Iveco Daily sme chodili
po obci Margecany od domu, k domu a rozdávali sme deťom mikulášske básničky a veruže
to bola úspešná akcia a deti sa náramne tešili.
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2 Činnosť DHZ za rok 2021
Rok 2021 sa niesol v duchu koronavírusu, no napriek tejto náročnej situácii sme čistili
a dezinfikovali obec aj tento rok.
V roku 2021 bolo vykonaných 38 výjazdov k dezinfekcii v obci Margecany. Aj v roku 2021
sa naši členovia aktívne podieľajú na dezinfekcii v obci Margecany, čistili chlórom a savom
verejné priestory, aby ste vy občania Margecian boli chránení pred COVID-19.
V roku 2021 k 17.10.2021 bolo vykonaných 38 výjazdov k dezinfekcii obce Margecany,
spolu k 12.11.2021 bola za rok 2021 vykonaných 46 výjazdov. Rok 2021 sme začali taktiež
vo februári, kde naši členovia boli na technickom zásahu, kde miestnemu obyvateľovi
prebíjali odpadovú rúru, zanesenú odpadom. Zasahujúci členovia otočili Iveco Daily 8x, čo
predstavuje 6 000 litrov vody, k čomu chcem nasmerovať fakt, žeby sa do obce zišla cisterna
s väčším objemom vody.
Chcela by som pochváliť našich dvoch členov Radovana Verbu a Marcela Kišša, ktorí 25
februára 2021 odpratali sneh spred výjazdu hasičskej techniky pri našej hasičskej zbrojnici.

V marci sa pracovníci obecného úradu zúčastnili technického výjazdu za tunelom v časti
Kozinec, kde s plávajúcim čerpadlom vyťahali z tunela vodu.
V apríli sa pracovalo na prebíjaní potrubia v obci Margecany, časti Rolová Huta, ale aj
čistenia miestnej komunikácie pred farou v Margecanoch. Dňa 17 apríla 2021 sa členovia
hasičskej jednotky zúčastnili čistenia ulíc Školská, Hornádska v Margecanoch, z dôvodu
stavebných prác za farou.
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Na sviatok práce 1. mája 2021 sa naši členovia Anna Hicárová a Michal Ludrovský
zúčastnili na regionálnej akcii pod záštitou pána Kojeckého - upratovanie Ružína od plastov,
za čo im ďakujeme.
Dňa 9 mája 2021 sa v úzkom kruhu konala slávnostná sv. omša na počesť patróna hasičov
sv. Floriána v Rímskokatolíckom kostole v Margecanoch.

Od 15.5.2021 keď sa ako tak uvoľnili opatrenia sme mali prvý tréning, potom sme mali
tréning 29.5.2021 a 18.6.2021 sme mali prvý tréning s vodou. Nakoľko sa naši dobrovoľní
hasiči ďalších tréningov nezúčastnili z pracovných a školských dôvodov v tréningoch sa
nepokračovalo, čím sme sa nemohli zúčastniť ani súťaží.
Dňa 27. mája 2021 sme vyhrali rukavice v súťaži na Facebooku. – prvé miesto.
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Prvého júna sa členovia hasičskej jednotky zúčastnili zásahu dopĺňaniu vody do vodojemu
v Rolovej Hute.
Dňa 21. júna 2021 sa na Slovensku uskutočnila Cesta SNP, ktorá mala 765 kilometrov,
prevýšenie 30 000 metrov, niekoľko týždňov chôdze a rozmanité krásy prírody. To je
v skratke Cesta hrdinov SNP, naša najdlhšia turistická magistrála, ktorá vedie naprieč
Slovenskom a ktorá sa stala životným zážitkom už mnohých turistov. Cesta hrdinov SNP je
snom mnohých nadšencov, ktorí túžia aspoň raz prejsť peši cez celé Slovensko. Prechádza
väčšinu významných oblastí, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného
povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Paradoxom je, že
hoci oficiálny smer trasy je Devín – Dukla, snáď 90 % turistov ju ide opačným smerom.
Smer východ – západ sa zdá byť prirodzený. Turisti tak prejdú od Duklianskeho priesmyku
až na západ po Bradlo, odkiaľ sa pokračuje na Devín. Postupne sa prechádza pohoriami
Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina, Busov, Čergov, Šarišská vrchovina, Čierna
hora, Volovské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy, Nízke Tatry, Starohorské
vrchy, Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Žiar, Malá Fatra, Strážovské vrchy, Biele Karpaty,
Myjavská pahorkatina a Malé Karpaty. Najvyšším vrchom trasy je vrch Ďumbier
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(2043 m.n.m.). A my sme týmto ľuďom pomohli - pán Salamon im bol načerpať vodu do
karavanu na ďalšiu cestu, ktorá ich čakala.
Dňa 15 júna 2021 sme opäť boli na
technickom zásahu Margecany –
Rolová Huta – kyvadlová doprava
vody.
18 júla 2021 nás ocenil za
príkladnú

prácu

Margecany
poďakoval
dezinfekciou

starosta

a úprimne
za

obce
nám

čas

strávený

obce

počas

núdzového stavu počas pandémie
COVID-19.
Keďže nielen práca, ale aj vzdelanie
je dôležité, dňa 14 augusta 2021 sa
naši členovia zásahového družstva
zúčastnili na kurze prvej pomoci,
ktorú školil pán Ing. Marián Hudák
z leteckej záchrannej služby.
Aj v roku 2021 sme sa zúčastnili
v spolupráci s Mladým hasičom
Krtkom

na

akcii

SNP,

kde

samozrejme nechýbali ani naši
dorastenci, ktorých sme prijali do DHZ Margecany.
Dňa 26 septembra 2021 sme v časti Margecany Oľše vykonali čistenie studne s následnou
dezinfekciou podľa pokynov RÚVZ.
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Dňa 6 novembra 2021 nás opustil náš dlhoročný člen pán Jozef Jusko vo veku 86 rokov,
verím však, že na nás bude dávať pozor.

Tento rok nás čaká ešte jedna milá akcia a tou je Mikuláš, ktorý sme pripravili v rámci
protipandemických opatrení a darčeky od Mikuláša sme medzi deti rozviezli hasičským
autom.
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