Kronika
obce Margecany
2018

Kronikár obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č. 23/2017/B-8 zo dňa 09. 05. 2017 za kronikárku
obce Zdenu Uličnú s účinnosťou od 09. 05. 2017.

2

01. 01. 2018 Príchod nového roka
Prvé hodiny nového roka prišli občania Margecian osláviť pred Obecný úrad. Čakala ich hudobná šou
skupiny KIN a bohatý ohňostroj. Stretli sa tu kamaráti, známi, priatelia spolu sa zabávali, priali si
do nového roka všetko dobré. V popoludňajších hodinách sa občanom obce prihovoril prostredníctvom
rozhlasu starosta obce. Vo svojom príhovore zhodnotil, čo sa v obci vykonalo a predstavil plány na
nastávajúci rok 2018, ktoré by mali občanom zlepšiť život v obci. Na záver príhovoru poprial všetkým
nech je rok 2018 rokom pevného zdravia, splnených prianí, dosiahnutých cieľov a pracovných
úspechov.

01. 01. 2018 25. výročie novej štátnosti
Polnočné zvony z 31. 12. 2017 na 01. 01. 2018 zneli mimoriadne slávnostne. Oznamovali 25 rokov
samostatnej Slovenskej republiky.
Pred štvrťstoročím sme sa predstavili svetu ako suverénna krajina – Slovenská republika. Jej vzniku
predchádzalo schválenie ústavného zákona o rozpade ČSFR. Prvé diskusie o zániku ČSFR začali po
revolúcii v roku 1989. Víťazi parlamentných volieb z roku 1992 HZDS a ODS sa definitívne dohodli
na rozdelení republiky v auguste 1992 v Brne. Tejto dohode predchádzala Deklarácia SNR
o zvrchovanosti SR, prijatá poslancami Národnej rady SR 17. 07. 1992. Následne bola 01. 09. 1992
prijatá Ústava SR s účinnosťou od 01. 10. 1992. Potom nasledoval posledný akt zániku ČSFR, keď
poslanci Federálneho zhromaždenia prijali 25. 11. 1992 vládny návrh ústavného zákona o zániku
ČSFR k 31. 12. 1992. Slováci od polnoci 01. 01. 1993 oslavovali vznik samostatnej Slovenskej
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republiky. Už počas prvého dňa Slovenskej republiky ju uznalo 93 štátov sveta. V ďalších hodinách,
dňoch a mesiacoch sa Slovensko začlenilo do významných svetových inštitúcií a organizácií – Svetovej
banky, OSN, UNESCO, Stredoeurópskeho združenie voľného obchodu, Rady Európy a ďalších.
Vzniká Armáda SR – terajšie Ozbrojené sily SR. Od 08. 02. 1993 začína platiť nová mena slovenská
koruna, ktorá 01. 01. 2009 ustúpila euru, novej národnej mene. 15. 02. 1993 poslanci NR SR zvolili
prvého prezidenta SR Michala Kováča. V roku 2004 sa Slovensko stáva členským štátom NATO,
Európskej únie a od decembra 2007 členom Schengenského priestoru. Dňa 01. 01. 2009 stáva sa členom
eurozóny. Prijatím eura sa zavŕšil integračný proces do Európskej únie.
Príbeh Slovenska za štvrťstoročie nebol jednoduchý, priamočiary a vopred určený. Nepriniesol vždy
iba pekné okamihy a správy. Občania dokázali krok za krokom riešiť spoločné problémy a čeliť rôznym
spoločenským výzvam. Premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú krajinu. Dokázali
tak všetkým, že Slovensko patrí na mapu sveta.

06. 01. 2018 Šachový turnaj
Obecný šachový klub Margecany zorganizoval už 22. ročník turnaja dvojíc v bleskovom šachu
v spoločenskej sále Obecného úradu. Turnaja sa zúčastnilo 64 súťažiacich z celého Slovenska. Víťazom
sa stal Norbert Zambor.

20. 01. 2018 Fašiangy so susedmi
Krásne ľudové tradície a zvyky mali na slovenských dedinách počas celého roka svoje čaro. Inak tomu
nebolo počas zimných sviatkov. Toto chladné a mrazivé obdobie nieslo v sebe čaro a magickosť. Takto
privítala prítomných na fašiangovom popoludní v kultúrnom dome členka folklórnej skupiny Jadlovec
Betka Keruľová, ktorá sprevádzala celým programom pod názvom Fašengy so sušedami. Vystúpili
v ňom členovia FS Slovinka zo Sloviniek, Kalinka z Kolinoviec, Folkmárčanka a Matičiar z Veľkého
Folkmára, Kliperčan zo Žakaroviec a domáci Jadlovec. Celý program sa niesol v duchu predvianočných
a vianočných zvykov až po fašiangy. Pred každým vystúpením FS vyspovedala moderátorka jej
vedúceho, ktorý porozprával o zvykoch, z ktorých ukážku si pripravili. Kliperčan predviedol
jasličkárov, zaspieval vianočné piesne a koledy, Slovinka zvyk na Slivestra a vtipne spracovanú
tematiku zo zabíjačky, Folkmarčanka zábavu na Štefana, Kalinka a Matičiar ukázali ako bolo na
fašiangy veselo a domáci Jadlovec predviedol ukážku zvykov na Ondreja. V rámci programu vystúpili
s vinšovačkami aj najmenší folklóristi z Margarétky z Margecian. Počas vystúpení sa v pozadí na
plátne premietali výjavy zo života účinkujúcich skupín. Po skončení programu sa všetci presunuli do
prístavby kultúrneho domu, kde na nich čakali šišky, ktoré pre nich pripravili členky Jadlovca a ľudová
hudba, ktorá im hrala do tanca počas celého večera.
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03. 02. 2018 Detský ples
Druhý ročník detského plesu zorganizovali malí hasiči Krtkovia v kinosále kultúrneho domu. Deti
a ich rodičov zabávali DJ B & M, tanečná skupina Denzz Industry Mickey a Minnie (Babysitting
Košice), Semaforko z relácie Stoj! Pozor! Choď!. Pre deti boli pripravené drobné darčeky a pre všetkých
bohaté občerstvenie. Šťastlivci si odniesli ceny z tomboly. Počas plesu si Krtkovia pokrstili logo
Mladých hasičov Krtkov. Jeho autorom je Ing. arch. Peter Jakubišin, ktorý spolu so starostom boli
čestnými hosťami tohto plesu.

10. 02. 2018 Ples obce Margecany
Vrcholom fašiangového obdobia v Margecanoch je Ples obce Margecany. Ten sa konal v poslednú
fašiangovú sobotu a bol to už 23. ročník. Sály boli odeté do dramatickej a zádumčivej ultrafialovej
(farba roka 2018), ktorá symbolizuje mier, pokoru, tajomstvo, duchovno a kreativitu, vyjadruje
komplexnosť a rozjímanie. Zúčastnilo sa ho takmer 300 hostí z celého okolia. Počas celého večer a noci
ich zabávala známa slovenská herečka Lujza Šrameková – Garajová v štýle Stand up comedy. Svojimi
trefnými postrehmi potvrdila, že ženy sú pre humor skvelé. Tak, ako každý hosť, ktorý ples moderoval,
bola aj ona starostom obce obdarovaná kronikou a ručne tkaným kobercom. Pán starosta sa všetkým
prihovoril a spolu s Lujzou zablahoželali pani Lenke Jurkovej Vargovej k oceneniu za rozvoj turizmu
v Košickom kraji, ktoré dostala od ministra. Úvodný tanec predviedli košickí tanečníci Peter a Saša,
majstri salsy a tanca bachata. O dobrú náladu a skvelú hudbu sa postarala skupina Montana Band,
Ľudová hudba Primáš z Giraltoviec a DJ Michal. Novinkou na plese bolo funny fotenie, kde si
plesajúci mohli na počkanie urobiť fotky podľa vlastného želania, s Lujzou, známymi, či rôznymi
veselými rekvizitami. Po polnoci nechýbala bohatá tombola. To bolo finále plesovej sezóny a hostia si
na záver plesu mohli iba povzdychnúť už sa fašiang kráti, už sa nenavráti.
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11. 03. 2018 PUĽS
PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor opäť zavítal do Margecian so svojím novým programom
pod názvom „Kráčali pod nami“.
Bolo to tanečno – hudobné dielo o baníctve na Dolnom Spiši. Zábavné aj smutné okamihy v živote
baníkov, obrazy z bačovej koliby, ťažby dreva, práce v bani, stretnutia s prefíkanými permoníkmi, či
bačova ofera boli základnými kameňmi tohto celovečerného predstavenia. Farebnosť nad zemou
v harmónii s temnotou dole sú fenoménom nádherného regiónu Spiša a v tomto predstavení ožila
história cez videnie mladých autorov. Margeciansky divák ich odmenil bohatým potleskom, ktorým mu
prejavil priazeň, vďaku za nevšedný umelecký zážitok.

07. 05. 2018 Deň víťazstva nad fašizmom
Pietnou spomienkou pri Pamätníku padlých si občania obce pripomenuli 73. výročie ukončenia druhej
svetovej vojny. Tradične zazneli slová básne, piesne v podaní Borievky, čestnú stráž držali členovia
Hasičského zboru v Margecanoch a malí hasiči Krtkovia.

13. 05. 2018 Deň rodiny
15.máj je vyhlásený OSN ako medzinárodný deň rodiny. Rodina má svoju minulosť, prítomnosť aj
budúcnosť. V rodine po prvýkrát okúsime objatie, úsmev, bozk, lásku, radosť, smiech. Tieto luxusné
dobroty nás nič nestoja a predsa sú vzácne. Cieľom dňa rodiny je dostať rodinu do stredobodu
pozornosti celej spoločnosti. Tohtoročným mottom bolo „Stojíme pri sebe“. Vyjadruje, že členovia rodiny
stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú. Najrozkošnejšími členmi rodiny sú deti a práve
tie s radosťou prišli pozdraviť s programom všetkých prítomných. Bola to oslava, ktorá vzdala vďaku
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všetkým členom rodiny – rodiny ako umeleckému fenomenálnemu dielu, ktoré vytvoril človek v ateliéri
života.

19. 05. 2018 Rusadle
Rusadle sú späté s rôznymi tradíciami. V Margecanoch sa spájajú so stavaním májov po celej dedine
a večernou zábavou. Takto bolo aj tohto roku. Členovia Jadlovca celé dopoludnie stávali máje
dievčatám a ženám Popoludní slávnostne postavili máj pred Obecným úradom a ľudia sa prišli zabaviť
na obecnú opekačku k fontáne. Kto si doniesol klobásky, mohol si ich opiecť v pripravených ohniskách.
Do nálady hrala country muzika. Bola to príležitosť stretnúť sa so známymi, priateľmi v príjemnej
atmosfére si podebatovať, zajesť a oddýchnuť.
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01. 06. 2018 Hasičský deň detí
Už 4. ročník Hasičského dňa detí zorganizovali Dobrovoľný hasičský zbor Margecany, obec
Margecany, Základná škola s materskou školou pre všetky deti na futbalovom ihrisku. Čakalo ich
dopoludnie plné zábavy, hier, súťaží. Medzi deti prišla aj Zuzana Jusková, plavkyňa, ktorá ako prvá
Slovenka preplávala Lamanšský prieplav, policajní psovodi, ktorí deťom ukázali, ako cvičia psy
a taktiež predviedli ukážky zadržania páchateľa, záchranári ukážku záchrany ľudí pri nehode
a Krtkovia požiarny útok. Na záver deti čakala penová šou. Keďže počasie bolo letné, deti sa dosýta
vyšantili a oslávili svoj deň.

06. – 15. 07. 2018 Dni obce Margecany
VITAJ LETO! pod týmto symbolickým názvom sa niesli už 23. Dni obce Margecany, ktoré sa konali
niekoľko júlových dní s pestrým programom. Začali sa letným kinom v Bare pod bránou piatok 06. 07.
2018. Pokračovali v sobotu v skateparku, kde skateboardisti Prebadrec Contest predviedli svoje kúsky.
V podvečer Jednota dôchodcov v spolupráci s obcou usporiadali Batôžkový bál a večer sa opäť
premietalo v letnom kine.
Vo štvrtok 12. 07. 2018 bolo slávnostne uvedené do života parkovisko pri železničnej stanici. Pásku
slávnostne prestrihol predseda KSK Rastislav Trnka a starosta obce Ing. Igor Petrik. V ten istý deň
sa na multifunkčnom ihrisku konal Detský kermeš. Jeho súčasťou bol úsmevný futbalový zápas medzi
seniormi a žiakmi základnej školy. Mladí hasiči Krtkovia predviedli požiarny zásah, popoludnie
pokračovalo Letnou školou Pravých strážcov pokladov storočí. Deti si mohli vyskúšať pílenie dreva,
streľbu z gumipušky a upiecť vlastnoručne pripravené posúchy. Pri ich príprave a pečení pomáhali
členky SZZP. Pripravené boli taktiež nafukovacie atrakcie, trampolína, detské motorky, maľovanie
na tvár a cukrová vata. Všetci prítomní si mohli pochutiť aj na grilovaných klobáskach, ktoré pripravili
zástupca starostu Mgr. Miroslav Dubecký a poslankyňa Ing. Eva Novotová.
Tí, ktorí chceli stráviť piatkový večer (13. 07.) pri kultúrnom vyžití, pozreli si v kultúrnom dome hru
„Predposledný súd“ v podaní Divadelného súboru J. G. Tajovského z Jakloviec.
V sobotu 14. 07. Dni obce pokračovali na ihrisku TJ Lokomotívy, kde sa konali futbalové zápasy
o Pohár starostu obce a súťaž vo varení gulášu. Pre deti bolo pripravené zábavné zlaňovanie.
V popoludňajších hodinách vystúpil na pódiu pred obecným úradom Drišľak a boli vyhodnotené súťaže
vo futbale, varení gulášu a najlepšia cukrárka. Nový putovný pohár starostu vo futbalovom turnaji
získalo družstvo Fortuna, druhí boli Lordi a tretí Šachisti. Vo varení gulášu súťažilo 6 družstiev.
Zvíťazilo družstvo Hasičov, druhí boli Ježovci a tretí Denný stacionár. O najlepšiu cukrárku súťažili
4 záujemkyne, prvé miesto obsadila Mária Papcunová, druhé Renáta Šumaková a tretie Mária
Hudáková z Bystrej ulice. O dobroty týchto žien sa podelili deti v súťaži o najrýchlejšieho jedáka.
Ocenení drobnosťami boli všetci. Potom prebehla súťaž v pílení dreva, kde sa prihlásili 3 dvojice.
Zvíťazila ženská dvojica Glovčíková – Dzurňáková. Program pokračoval vystúpením skupiny Lina
Mayer so spevákom Dominikom Gerdom. Trhákom večera bolo vystúpenie speváka Petra Cmoríka.
Neskoro večer prítomných zabavila Starmánia.
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V nedeľu (15. 07.) bola slávnostná svätá omša v tunajšom rímskokatolíckom kostole a Dni obce
vyvrcholili v popoludňajších hodinách vystúpením DFS Jadlovček a skupiny Salko.

28. 07. 2018 Slovenský pohár v skateboarde
V
sobotu
sa
v
Margecanoch
odjazdilo
3.kolo
Slovenského
skateboarding 2018. Pri účasti 30 jazdcov z celého Slovenska sa
možnosť pozerať na kvalitný skateboarding v lokálnom DIY skateparku.

pohára
v
diváci mali

Výsledky súťaže:
*Kategória do 16 rokov:*
1. Dennis Horváth (TSC Košice)
2. Hugo Katrenič
3. Peter Šitar (Bardejov skate crew)
*Kategória nad 16 rokov:*
1.Kristián Nguyen (TSC Košice)
2. Braňo Moravčík
3. Frederik Lupták (TSC Košice)
*Sútaž o najlepší trik:*
Peter Šitar (Bardejov skate crew) – fs lipslide
Dávid Štefánik (TSC Košice) – hardflip

26. 08. 2018 Beh obce Margecany
Miestny klub strany Šanca a obec Margecany ako spoluorganizátor pripravili 16. ročník Behu
Margecian. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na štart postavilo 80 bežcov, medzi nimi aj starosta
obce. Absolútnym víťazom sa stal Jozef Dubašák z Popradu a kategóriu žien vyhrala Zuzana
Gejdošová z Popradu. Najlepším Margecancom bol Július Kaľavský (celkovo 5. miesto), druhý Lukáš
Majerník a tretí Radovan Klein. Najrýchlejšou zo žien bola Erika Hricková pred Zuzanou
Majlátovou. Ceny víťazom odovzdal Ing. František Oľha podpredseda strany Šanca, Ing. Igor Petrik,
starosta obce a Marián Keruľ, riaditeľ Behu Margecian. O dobrú atmosféru sa postaralo duo Robi M.
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28. 08. 2018 Oslavy SNP
Pri pamätníku padlých sa konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv SNP. Odzneli slová
básne, piesne i slová pripomínajúce hrdinstvo účastníkov bojov. Po slávnosti nasledoval lampiónový
sprievod ulicami obce. Po ňom v parku pri pamätníku slávnostne zapálil povstaleckú vatru starosta
obce Ing. Igor Petrik. Účastníkom do nálady zahrala Ľudová hudba Gajdošovci.

29. 08. 2018 Brigáda v Parku Fajnot
Občianske združenie Margecianske Fajnoty zorganizovalo brigádu v parku pred bytovým domom pri
železničnej stanici. Cieľom bolo skrášliť toto prostredie a pretvoriť ho na malý park. Dobrovoľníci,
ktorí sa tu zišli upravili chodníky, orezali stromy a okrasné kry, pokosili a vyhrabali trávnik. Vytvorili
tak malú oázu oddychu pri železničnej stanici, kde už k postaveným dreveným sochám pribudnú ďalšie
v rámci Fajnot a park ponesie po slávnostnom otvorení oficiálny názov Park Fajnot.

16. – 22. 09. 2017 Európsky týždeň mobility (ETM)
Téma – kombinuj a choď – pri propagácii tejto témy sa kladie dôraz na dosiahnutie cieľa cesty za nižšie
náklady pre jednotlivcov i spoločnosť. ETM na Slovensku organizuje Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra Životného prostredia. V tomto roku sa do tejto
kampane prihlásilo 54 slovenských samospráv, čím sa Slovensko zaradilo na 12. miesto z 54 krajín
Európy. K tejto aktivite sa pripojila aj obec Margecany podujatím 7. ročníka IN – LINE hodinovky.
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Aj napriek nepriaznivému počasiu sa našli odvážlivci a trasu po ceste do Rolovej Huty absolvovali
peši, či na bicykli.
Súčasťou tejto akcie bola aj súťaž o „Najsilnejšieho chlopa Roľovej“. Tohto roku sa do súťaže zapojili
aj ženy a veruže sa nemuseli za svoje výkony hanbiť. Najsilnejším chlopom sa stal Róbert Melega
a ženou Antónia Jakubišinová. Povzbudzujúcich bolo pomenej ako minulé roky, pretože počasie bolo
veľmi daždivé. Aby si súťažiaci a účastníci oddýchli a zabavili sa, tak mi zahrala country skupina.
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13. – 14. 10. 2018 Fajnoty
Poce ku nam šicke ľudze, ozdaj nas tu veľo budze,
fajnoti mi začíname, bo vas šickich radzi mame – eja, hoja.
Chlopi še poponahľaľi, večar šviňu zabijaľi,
bo maju veľo roboti, richtuju same fajnoti – eja, hoja.
Kolbasi aj hurki robja, grajzupu už v kotľe varja.
Tak še oňi dohvarjaju, že i mäso pražic daju – eja, hoja.
Kapusti sme nakvašeľi, sami sme ju naložeľi,
kolače ženi napekľi a i gruľe navareľi – eja, hoja.
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Dzjefki zametľli chodňiki, ženi peču gruľovňiki.
Je tu aji vešelosci bo nam hraju Gajdošovci – eja, hoja.
Price šicke dobre ľudze, fajnoti vi pokoštujce,
zašpjevajce, zatancujce, dobre še tu zabaviajce – eja, hoja
Zatancujce, zašpjevajce a kec chcece i pochvaľce – eja, hoja.
Takúto pesničku si zložili členovia folklórnej skupiny Jadlovec, aby ňou pozvali na Fajnoty. Tie
uzavreli top desiatku podujatí v Košickom regióne. Margecany sa na dva dni stali hlavným mestom
najlepších tradičných jedál z Dolného Spiša. Centrum Margecian sa zmenilo na veľký hodovací stôl,
kde sa pripravovali gastronomické kreácie od odborníkov od Krompách cez Jaklovce, Prakovce, či
Sedlice. Najžiadanejšou pochúťkou boli gruľovníky z domácej kuchyne. Kedy členom Jadlovca stačil
na ich prípravu metrák zemiakov, ani nepamätajú. Do Margecian prišli ukázať svoje umenie aj hostia
zo zahraničia. Svoje národné špeciality pripravovali v nedeľu. Toto všetko sa dialo pred očami divákov.
Návštevníci si popri vychutnávaní špecialít pripravených podľa starých receptúr, mohli po obidva dni
užiť vystúpenia domácich i zahraničných folklórnych súborov. Pre malých i veľkých divákov bol
pripravený bohatý program na veľkej aj malej scéne na ľudové, moderné a country motívy. Najväčší
úspech mali Kollárovci. Popri skvelých jedlách a výbornom programe na Fajnotách v uličke remesiel
prezentovali svoju zručnosť remeselníci z blízkeho a ďalekého okolia.
Sprievodnou akciou bolo stretnutie seniorov v piatok 12. 10. v kultúrnom dome v rámci mesiaca úcty
k starším. Na stretnutí sa im prihovoril starosta obce a JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná
riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice región turizmus. Do nálady a pre potešenie im
zahrali a zatancovali hostia zo zahraničia.
Ďalšou akciou bolo 13. 10. slávnostné otvorenie Parku Fajnot, kde bola odhalená nová socha
s lavičkou. Na otvorení boli prítomní starosta obce, predstavitelia ŽSR, predseda KSK Rastislav
Trnka, JUDr. Lenka Vargová Jurková, francúzsky veľvyslanec na Slovensku, Ing. Jozef Gajdoš za
občianske združenie Margecianske Fajnoty a autor Jozef Varga z Margecian. Prítomní sa presunuli
do Rolovej Huty, kde slávnostne sprístupnili technickú pamiatku – Otvorená galéria Margeciansky
tunel.
Vyhliadkový autobus rozvážal návštevníkov k Margecianskemu tunelu, Kluknavskému mostu, Štôlni
Jozef v Gelnici a na Husiu pláž. V prístavbe kultúrneho domu bola inštalovaná výstava Fajná
folklórna fotka. V obradnej miestnosti OcÚ bol umiestnený detský relaxačný kútik, kde si po obidva
dni mohli oddýchnuť rodičia so svojimi ratolesťami.
V podvečerných hodinách sa návštevníci zabavili na folklórnej zábave na malej scéne, country zábave
pri fontáne a pop zábave vo dvore Pod Bránou. Obrovskú snahu a množstvo práce organizátorov
odmenilo aj počasie dvoma krásnymi slnečnými dňami. O tom, že Fajnoty sú obľúbeným podujatím
svedčí aj vysoká návštevnosť ( cca 18 000 návštevníkov), len škoda, že centrum obce sa nedá zväčšiť
aspoň na tieto dva dni.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou KSK v rámci programu Terra Incognita.
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30. 10. 2018 Sté výročie vzniku Československej republiky
Československo, pozornosť sveta vzbudzuješ.
Sebazdokonalenie požaduješ.
Hĺbku hudby srdca vlastníš.
Vrchol poézie života v tebe vyrástol. (Sri Chinmoya)
Slovensko a Česko si tohto roku pripomenuli sté výročie vzniku spoločného štátu a Martinskej
deklarácie – jednu z najdôležitejších udalostí v histórii novodobých dejín našich národov. Vznik ČSR
ovplyvnili konflikty vo vnútri Rakúsko - Uhorska a medzi európskymi veľmocami, ktoré viedli
k vzniku 1. svetovej vojny. Vojnové udalosti využili domáci politici v exile na čele s T. G. Masarykom,
M. R. Štefánikom a E. Benešom na politické dohody s Francúzskom, Ruskom, Veľkou Britániou
o vznik nového štátu. Významnú úlohu tu zohral prezident USA W. Wilson s požiadavkou
autonómie pre rakúsko – uhorské národy a cudzinecké légie.
28. 10. 1918 na Václavskom námestí v Prahe prehovoril k davu kňaz Isidor Záhradník a vyhlásil
samostatnú ČSR. V ten istý večer bol vyhlásený tzv. Recepčný zákon a vyhlásenie Národného výboru
„Lide československý, tvůj odveký sen se stal skutkem...“ Pod oboma dokumentmi boli podpísaní tzv.
Muži októbra Antonín Švehla, Alois Rašin, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup.
30. 10. 1918 bola v Turčianskom Svätom Martine prijatá Deklarácia slovenského národa, ktorou sa
predstavitelia slovenskej politickej reprezentácie prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov
a k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, čím oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom. Tento
dôležitý politický dokument bol nezávisle prijatý od vyhlásenia pražského Národného výboru o vzniku
samostatného Československého štátu z 28. 10. 1918. Aj keď medzivojnová ČSR nebola bez problémov
a spoločný štát sa nedožil storočnice, jedinečným pozitívnym spôsobom prispel k rozvoju oboch
národov vo všetkých oblastiach života a pre rozvoj národnej identity Slovákov.
Oslavy a rôzne kultúrno – spoločenské podujatia pripomínajúce tento míľnik v našich dejinách sa
konali počas celého roka na Slovensku i v Čechách. K tejto príležitosti bola vydaná aj strieborná
pamätná minca v nominálnej hodnote 10 Eur a príležitostná poštová známka v nominálnej hodnote
1,90 Eur. Oficiálne oslavy storočnice za účasti čelných ústavných činiteľov, rôznych osobností
politického, kultúrneho života i zahraničných hostí sa konali v Prahe 28. 10. 2018. Súčasťou osláv bol
veľkolepý ohňostroj a vojenská prehliadka. Na Slovensku sa celoštátne oslavy za účasti prezidentov,
premiérov, predsedov parlamentov a ostatných štátnych predstaviteľov oboch krajín ako aj
zahraničných hostí konali 30. 10. 2018 v Martine. Program sa začal pietnym aktom kladenia vencov
pred historickou budovou bývalej banky Tatra, na ktorej je umiestnená pamätná tabuľa a v ktorej bola
prijatá Martinská deklarácia. Vo večerných hodinách sa pri tejto príležitosti konal v Ružomberku
slávnostný Galavečer, venovaný všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku prvého spoločného štátu Čechov
a Slovákov a tým, ktorí ho ďalej rozvíjali. A aj keď spoločná republika k 01. 01. 1993 zanikla jej
historický odkaz je o viere v dosiahnutí nemožného - spoločného štátu a nadštandartných vzťahoch
medzi oboma národmi.
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03. 11. 2018 Beh na Roháčku
Na 4.ročníku Behu na Roháčku sa zúčastnilo 104 pretekárov. Za prekrásneho počasia sa podarilo
vyhrať Michalovi Lamimu v traťovom rekorde 45 minút a 52 sekúnd. Najlepšie zo žien sa darilo
maďarskej reprezentantke Luca Nemeth, ktorá za ženským traťovým rekordom zaostala o jednu
minútu. Pretekári boli odmenení v siedmich kategóriách. Muži do 40, muži do 50, muži nad 50, ženy
do 40, ženy nad 40, najlepší muž a najlepšia žena v kategórii severská chôdza a najmladší a najstarší
účastník. Podujatie zorganizovalo neformálne bežecké združenie All4Run Margecany, Obec
Margecany, Oddiel KST Margecany.
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10. 11. 2018 Voľby do orgánov samospráv
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 06. 07. 2018 podľa článku 89 odst. 2
písm. d Ústavy Slovenskej republiky vyhlásil termín volieb do orgánov samosprávy obcí na deň 10.
novembra 2018.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Margecany:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 637
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 917
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 910
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 904
Účasť vo voľbách v percentách: 56,02%
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu

95
365

96
348

191
713

1. Jaroslav Očvár, Bc., nezávislý kandidát
2. Igor Petrik, Ing., nezávislý kandidát

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor Petrik – nezávislý kandidát

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva :
Meno priezvisko
Eva Novotová, Ing.
Radovan Bobák, Ing.
Miroslav Zvirinský
Ľubomír Fidler, Ing.
Jaroslav Vaščura, Ing.
Dušan Jakubišin, Ing.
Ľubomír Šima, JUDr.
Branislav Mondry, Ing.
Jozef Kováč, Ing.

Politická
strana
nezávislá
kandidátka
nezávislý
kandidát
Sloboda a
solidarita,
Šanca
Smer –
sociálna
demokracia
Smer –
sociálna
demokracia
nezávislý
kandidát
Sloboda a
solidarita,
Šanca
nezávislý
kandidát
Sloboda a
solidarita,
Šanca

Okrsok 1 Okrsok 2

Spolu

Poradie

265

221

486

1.

226

199

425

2.

201

210

411

3.

219

175

394

4.

208

161

369

5.

185

167

352

6.

155

188

343

7.

150

188

338

8.

155

176

331

9.
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Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Meno priezvisko
Marian Keruľ
Rastislav Hricko
Tomáš Thúr, Bc.
Erik Gajdoš, Bc.
Jozef Zacharik
Peter Kovalčík
Silvia Richnavská,
Mgr.
Anna Hicárová

Politická strana Okrsok 1
Sloboda a
162
solidarita, Šanca
Sloboda a
132
solidarita, Šanca
Sme rodina –
151
Boris Kollár
nezávislý kandidát 115
Smer – sociálna
136
demokracia
Smer – sociálna
112
demokracia
nezávislá
110
kandidátka
Smer – sociálna
49
demokracia

Okrsok 2
161

Spolu
323

Por.
1.

144

276

2.

121

272

3.

129
105

244
241

4.
5.

114

226

6.

95

205

7.

48

97

8.

01. 12. 2018 Adventné ekumenické popoludnie
Advent – alebo adventné obdobie sa začína prvou adventnou nedeľou (prvá nedeľa po Kataríne)
a končí po západe slnka na štedrý večer. Je vymedzený štyrmi nedeľami a je obdobím duchovnej
prípravy na Vianoce. V západnej tradícii zodpovedá životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému
dlhým decembrovým nociam, je obdobím upokojenia a bdelým očakávaním príchodu Ježiša Krista.
Aj tohto roku sa v Kostole sv. Margity v Margecanoch za účastí predstaviteľov štyroch cirkví
(rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej a pravoslávnej) zišli veriaci, aby precítili Božie slovo
a spev a duchom sa posilnili v nastávajúce dni adventu. Hosťami boli spevácke zbory Dimitrijos Poráč,
zbor pri Kostole sv. Jána zo Spišských Vlach a Kwapka z Margecian. Popoludnie bolo ukončené
spoločnou modlitbou a požehnaním od všetkých celebrantoch.
K adventu neodmysliteľne patrí adventný veniec, ktorý sa zdobí štyrmi sviecami zodpovedajúcimi
štyrom adventným nedeliam. Prvá svieca železná predstavuje nádej, druhá bronzová mier, tretia
strieborná priateľstvo a štvrtá zlatá lásku. Čečinový veniec bol v obci pripravený na fontáne a v prvú
adventnú nedeľu po svätej omši sa pri ňom občania zišli, aby ho pán farár posvietil a zapálila sa prvá
svieca.
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V Parku fajnot pri železničnej stanici bol umiestnený drevený betlehem. Drevené sochy doň zapožičal
Jozef Varga.

03. 12. 2018 Prvé zasadnutie novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Igor Petrik zvolal na tretieho decembra 2018 prvé zasadnutie obecného
zastupiteľstva. V úvode predseda miestnej volebnej komisie Ing. Jozef Magda zhodnotil priebeh
komunálnych volieb a oznámil oficiálne výsledky. Hlavným bodom zasadnutia bolo zloženie sľubu
starostu i poslancov. Boli určení zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Novotová, ktorá vo voľbách
získala najviac hlasov, poslanci pre prácu na matričnom úrade –Ing. Novotová,Ing. Kováč, komisie
a ich predsedovia a členovia z radov poslancov a občanov.
Poslancom sa prihovoril starosta obce:
„Milí kolegovia, vážení hostia!
Pred necelým mesiacom obyvatelia našej obce svojimi hlasmi v komunálnych voľbách rozhodli, kto bude
Margecany viesť v nasledujúcom období. Prejavili nám dôveru, čo je na jednej strane potešujúce, no na
druhej strane aj veľmi zaväzujúce.
Lebo nie je nič jednoduchšie, ako sklamať ľudí.
Verím však, že toto obecné zastupiteľstvo, ktoré sa na základe volebných výsledkov sformovalo, bude
pracovať tak, aby dôveru svojich voličov nestratilo. Veď napokon väčšina z Vás, kolegovia, poslanci,
vrátane mňa, svoje funkcie zastávame už niekoľko rokov a keďže v poslaneckom zbore došlo k výmene
len dvoch členov, môže to byť aj znakom toho, že s našou prácou boli obyvatelia našej obce viac menej
spokojní.
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To však rozhodne neznamená, že by sme mali zaspať na povestných vavrínoch a nechať sa učičíkať
klamlivým pocitom spokojnosti. Stále je čo vylepšovať. Rád napríklad konštatujem, že uplynulé
volebné obdobie bolo možno najprajnejším obdobím počas celého môjho a u niektorých aj Vášho
pôsobenia vo vedení obce a dúfam, že tento pozitívny kurz si udržíme aj počas nasledujúcich štyroch
rokov. Želám Vám, aj sebe, aby sme sa svojich mandátov chopili s novým elánom a kreativitou, ktorá
povedie k ďalšiemu zlepšovaniu života v našej obci.
Margecany sa za posledné roky stali akýmsi prirodzeným lídrom regiónu. Podarilo sa nám tu urobiť
kus poctivej práce a dobré meno našej obce sa skutočne nesie do ďaleka a to nielen v okresnom, ale aj
v krajskom, či celoslovenskom meradle. To by malo byť pre nás výzvou, aby sme pomyselnú latku
zdvihli ešte vyššie. Verím, že budeme dobre pracovať a spolupracovať, keď pôjde o dobrý nápad,
nájdeme spoločnú reč a potiahneme za jeden povraz, aby sme nasledujúce štyri roky využili naplno
a opäť o čosi zvýšili kredit Margecian.

21

22

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva (OZ)
pre volebné obdobie 2019 - 2022
Zástupca starostu:

Ing. Novotová Eva

Komisia finančná, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania
Predseda:
Ing. Jakubišin Dušan
Členovia:
poslanci
Ing. Fidler Ľubomír
Ing. Vaščura Jaroslav
Ing. Kováč Jozef
Ing. Mondry Branislav
neposlanci
Mgr. Dubecký Miroslav
Ing. Magda Jozef
Mesaroš Juraj
Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
Predseda:
Ing. Fidler Ľubomír
Členovia:
poslanci
Ing. Novotová Eva
Ing. Kováč Jozef
Ing. Mondry Branislav
neposlanci
Bc. Očvár Jaroslav
Ing. Gajdoš Jozef
PaedDr. Mrázová Eva
Hudák Imrich
Keruľ Marián
Bc. Thúr Tomáš
Komisia verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností,
prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z.
Predseda:
Ing. Bobak Radovan
Členovia:
poslanci
Zvirinský Miroslav
Ing. Jakubišin Dušan
Ing. Vaščura Jaroslav
neposlanci
Čarnoký Ján
Hricko Pavol
Ing. Holotňák Dušan
Nezaradený poslanec

JUDr. Šima Ľubomír

Poverenie na zvolávanie a vedenie zasadnutia OZ: Ing. Jakubišin Dušan
Sobášiaci:

Ing. Kováč Jozef, Ing. Novotová Eva
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06.06. 12. 2018 Mikuláš
Mikuláš do okien nazerá na dobré deti pozerá
Okolo Mikuláša veľa detí, každému balíček letí.
V podvečer 6. decembra sa na priestranstve pred obecným úradom zišli deti so svojimi rodičmi, starými
rodičmi, aby privítali Mikuláša. Svojím hlasným volaním ho naozaj privolali. Keďže nenasnežilo,
prišiel na hasičskom aute a priniesol so sebou plnú nošu darčekov. Prvé obdaroval deti z Jadlovčeka,
ktoré ho privítali piesňami a vinšmi. Potom sa všetci presunuli do kinosály kultúrneho domu, kde ich
čakali členovia zoskupenia Dračia stopa a Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Ten obdaril všetky deti
sladkosťami a animátori ich zabávali hrami, tancami, darovali im balónové zvieratká, maľovali na
tvár.
Keď Mikuláš odchádzal takto sa deťom prihovoril:
„Keď budete poslúchať, ja budem rád, na rok všetkým deťom balíčky zas prídem dať.“
S príchodom Mikuláša sa rozsvietila vianočná výzdoba v obci. Popoludnie pripravila obec Margecany
za pomoci členiek Dobrovoľného hasičského zboru Margecany.
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12. 12. 2018 Vianočný koncert
Vinšovačkami a koledami privítali deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch
divákov v kinosále na Čarovných Vianociach. Hosťami večera bola folklórna skupina Frankovka
z Veľkej Frankovej. Piesňami a tancami k čarovnej atmosfére prispeli aj folkloristi z domáceho
Jadlovca, Margarétky, spevácka skupina JDS – Borievka a country skupina Márgit. Zlatým klincom
programu bolo vystúpenie Ľudovej hudby Gajdošovci so speváčkami Máriou Helešovou (Hudákovou)
a Betkou Gajdošovou – Keruľovou, ktoré krásnymi vianočnými piesňami umocnili vianočnú
atmosféru. Tento sviatočný večer ukončila najznámejšia vianočná koleda Tichá noc v podaní všetkých
účinkujúcich a plného hľadiska.

25. 12. 2018 Vianočný turnaj v stolnom tenise
Priaznivci stolného tenisu sa každoročne stretávajú v telocvični základnej školy na Vianočnom
stolnotenisovom turnaji neregistrovaných hráčov, ktorý organizuje Klub ŠKST v Margecanoch.
Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo sedem hráčov. Víťazom sa stal Pavol Buck, druhé miesto Marcel
Hudák a tretí bol Rastislav Kaľavský.
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31. 12. 2018 Silvestrovský výstup na Roháčku
OKST pripravuje každoročne na Silvestra výstup na Roháčku. Zraz účastníkov bol pri Hostinci pod
orechom. Každý zhodnotil svoje sily a zvolil si cestu buď autobusom na Strelnicu a odtiaľ pokračoval
peši na vrchol Roháčky, alebo zdatnejší vyšliapali celú trasu po vlastných. Nadšenci turistiky aj
z okolitých obcí sa stretli na Roháčke v počte cca 400.

31. 12. 2018 Detský Silvester
Rozlúčiť sa so starým rokom prišli pred obecný úrad aj deťúrence so svojimi rodičmi a kamarátmi. Bola
pre nich pripravená diskotéka, prekvapenie v podaní animátorov zo zoskupenia Dračie srdce. Posilniť
sa mohli teplým čajom. Na záver nemohol chýbať ohňostroj.
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Obyvateľstvo
K 31. decembru 2018 žilo v našej obci 1888 obyvateľov s trvalým pobytom.
Z toho:
256 žien
932 mužov
140 detí do šesť rokov
120 detí od sedem do pätnásť rokov
65 pätnásť až osemnásť ročných
498 občanov nad 60 rokov
Nad 90 rokov veku života bolo k 01. 01. 2018 registrovaných 11 obyvateľov, deviati z nich sa dožili
konca roka 2018. Najstaršou ženou bola pani Mária Cifrová, ktorá dovŕšila 97 rokov (matka
tunajšieho farára), Zuzana Sokolská a Anna Králiková 96 rokov. Najstarším mužom bol 92 ročný Ján
Jakubišin a Ing. Ján Voško.
Do obce sa do konca roka prisťahovalo 16 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 24. Sobáš
uzavrelo 13 párov a rozviedli sa 4 páry, narodilo sa 13 detí a zomrelo 18 občanov. V obci je
registrovaných 415 domov a 27 bytových jednotiek s 247 bytmi.

Investičné akcie
Obec Margecany aj v roku 2018 zrealizovala množstvo investičných akcií, na ktoré získala financie
z rôznych fondov a taktiež použila vlastné finančné zdroje. K realizácii mnohých veľkou mierou
prispeli pracovníci technického úseku.
Akcie zrealizované vo vlastnej réžii:





rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade,
rekonštrukcia starej materskej školy – priestory budú slúžiť pre denný stacionár a časť
finančných prostriedkov vo výške 9 000 € boli získané z Ministerstva financií SR,
úprava a výstavba cesty pod Židovskou hôrkou zámkovou dlažbou,
úprava pamätníka padlých – pracovníci technického úseku položili zámkovú dlažbu
a materiál bol zakúpený z fondu na obnovu vojnových hrobov z Okresného úradu Košice.

Akcie financované z iných finančných zdrojov:


výstavba parkovísk pri železničnej stanici a úprava časti Železničnej ulice pri cukrárni
financovaná z príspevku KSK (k dispozícii je 58 nových parkovacích miest) (16. 04. – 10. 07.
2018) - celková výška finančného príspevku 250 000 Eur,
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rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy, dotácia z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (225 000 Eur, jún až august 2018),
rekonštrukcia lesných a poľných ciest - nová asfaltová cesta okolo starých stavebnín (časť
Olše), čiže v novom stavebnom obvode, financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ - Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v celkovej hodnote 891 600 Eur,
Margeciansky tunel – otvorená galéria, projekt financovaný z prostriedkov Terra Incognita
(10 000 Eur), zaviedlo sa osvetlenie, ktoré prispeje k bezpečnosti premávky, vyčistila sa cesta
a chodníky,
využitie dažďovej vody na štadióne TJ Lokomotívy - projekt podporený z Programu obnovy
dediny – využitie dažďovej vody zo šikmej strechy tribúny pomocou čerpadla na zavlažovanie
trávnika, poskytnutá dotácia bola vo výške 5 000 Eur,
rekonštrukcia futbalového štadióna – financované z dotácie Slovenského futbalového zväzu
– rekonštrukcia vykurovania na ústredné kúrenie vnútorných priestorov a inštalácia
solárneho ohrevu vody a iné drobné stavebné úpravy, poskytnutá dotácia bola vo výške 15 000
Eur,
multifunkčné ihrisko pri základnej škole s materskou školou – dotácia z Úrady vlády SR
v rámci projektu Podpory rozvoja športu – bola zrealizovaná výmena trávnika, poskytnutá
dotácia bola vo výške 10 500 Eur.

Murovaný košiar (915 m n. m.)
Nachádza sa na turistickej trase /žltá značka/ z Margecian na Roháčku. Turisti sa môžu na chvíľu
zastaviť a spoznávať históriu Margecian.
V minulosti keď sa ľudia živili prevažne poľnohospodárstvom, boli vyššie položené pozemky
využívané na pasenie mladého dobytka ľudovo nazývaného jalovina.
Gazdovia si najímali pastiera, ktorý od jari do jesene pásol jalovinu na pozemkoch pod Roháčkou až
do roku 1944. Odvtedy murovaný košiar zarastal.
V roku 2018 bol Murovaný košiar obnovený občianskym združením Dolomit.
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Tragické udalosti
Dňa 15. 03. 2018 tragicky zahynul skokom pod vlak 39 ročný muž z Veľkého Folkmara. 8. júla vo
večerných hodinách ukončila svoj život 48 ročná žena z Margecian skokom pod vlak.

Problémy v detskej ambulancii
V roku 2018 sme v obci zaregistrovali zvýšený pohyb rómskych občanov s deťmi smerujúcich k detskej
ambulancii. Prečo tomu bolo tak, vysvetlila všeobecná lekárka pre deti a dorast MUDr. Mária
Popadičová:
„Po vytvorení nových okresov, medzi ktoré začali patriť aj okres Gelnica, boli k tomuto okresu
priradené obce Kluknava, Richnava a Hrišovce. V roku 2008 prebehla na Krajskom úrade – odbore
zdravotníctva nová rajonizácia, ktorá má zabezpečiť každému občanovi – pacientovi zdravotnú
starostlivosť podľa miesta trvalého bydliska. Ak pacient podľa trvalého bydliska patrí do obvodu,
ktorý lekárovi určí krajský lekár, tak ho lekár nemôže odmietnuť. Tým ale nie je narušený slobodný
výber lekára pacientom. V roku 2008 mi pridelil administratívne krajský lekár k pôvodnému obvodu –
Margecany, Jaklovce, Veľký Folkmar a Kojšov ešte ďalšie tri obce patriace do okresu Gelnica, ku
ktorým je moja ambulancia v okrese najbližšie a to obce Richnavu, Kluknavu a Hrišovce. Pacienti
týchto obcí patrili do obvodu lekárky z Krompách.
Na moje námietky o veľkosti tohto obvodu mi bolo krajským lekárom povedané, že zmena je len
administratívna, teda na papieri a pacienti určite lekára meniť nebudú. situácia sa však začala
postupne meniť, keď lekárka z Krompách odmietla prijímať nových pacientov a to novonarodené deti
predovšetkým z osady v Richnave, pretože administratívne nepatrili do jej obvodu.
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Pôrodnosť v obci Richnava je vysoká a tak postupne počet nových detí v mojom obvode narastal.
Situácia sa ale v tomto roku výrazne zhoršila odchodom jednej lekárky z Krompách do dôchodku od
januára 2018. Jej pacientov rozdelil krajský lekár zostávajúcim dvom lekárkam v Krompachoch.
Z dôvodu neúmerného pracovného zaťaženia vypovedala lekárka z Krompách pacientom z Richnavy
zmluvy a presunula ich zdravotnú dokumentáciu do obvodu, kde administratívne patria, teda na
detskú ambulanciu do Margecian. Tento stav sme sa snažili riešiť na všetkých úrovniach a to na
Krajskom úrade, na Úrade verejného zdravotníctva, na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske
komunity. V spolupráci so samosprávou a starostom našej obce sme na Krajskom úrade dosiahli
oddelenie obvodu Richnava na samostatný obvod, zatiaľ však bez lekára. Následne konatelia našej
spoločnosti boli opakovane na zasadaní obecného zastupiteľstva v Richnave, aj za starostom obce
Richnava, aby našli priestory na prevádzkovanie detskej ambulancie. Naposledy obecné zastupiteľstvo
konané 26. 09. 2018, na ktorom sme mali písomnú žiadosť na priestory ambulancie, nám nevyhovelo.
Zostalo však len pri sľuboch, pretože situácia v obci Richnava je zložitá.
Obec nemá vlastný majetok, nemá pozemky, nemá verejný vodovod, nemá kanalizáciu... a hlavne nemá
ľudí schopných riešiť potreby vlastných občanov, medzi ktoré určite patrí aj samostatná detská
ambulancia. Pevne verím, že najneskôr po komunálnych voľbách nájdeme primerané riešenie, lebo
priestorová, ale aj personálna kapacita ambulancie v Margecanoch na takýto nárast pacientov nestačí.
Pretože už teraz so začiatkom školského roka a príchodom zimy je vyššia chorobnosť a narastá počet
pacientov, využijeme ďalšie priestory na detskej ambulancii a sprístupníme novú čakáreň, ktorá bude
slúžiť pacientom z 1. obvodu – Margecany, Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Kluknava a Hrišovce.
Pôvodná čakáreň bude určená pre pacientov 2. obvodu a to z obce Richnava. Pacientov budeme
ošetrovať striedavo z oboch obvodov. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie vopred ďakujem.
Za najlepšie riešenie však považujem otvorenie samostatnej ambulancie pre deti a dorast v obci
Richnava.“

Základná škola s materskou školou
Brány ZŠ s MŠ sú pre vzdelávanie otvorené pre deti z Margecian ale i z okolitých obcí pre ich veľký
záujem. Školu si rodičia vyberajú pre jej zodpovedný prístup k vzdelávaniu, dobre fungujúcemu
školskému klubu detí (ŠKD), záujmovým krúžkom, či chutným obedom pripravovaným v školskej
jedálni. Žiaci sa počas celého školského roka zúčastňujú rôznych súťaží a olympiád, kde dosahujú
veľmi dobré výsledky. Učitelia pre nich pripravujú exkurzie, návštevy knižníc (Martin, Košice),
divadelných predstavení i návštevu kina. Každoročne pripravujú program ku Dňu rodiny. Aj tohto
roku sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch.
Významnou udalosťou v živote školy bola koncom mája voľba riaditeľa školy. Rada školy zvolila
z dvoch uchádzačov do nasledujúceho obdobia PaedDr. Evu Mrázovú.
K významnej zmene došlo v škole počas letných mesiacoch, kedy bola zrealizovaná rekonštrukcia
priestorov materskej školy prostredníctvom projektu financovaného z prostriedkov Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (225 000 Eur). V podkroví školy vznikla nová trieda MŠ pre
najstaršie deti a na prízemí po rekonštrukcii vznikli priestory pre ďalšie triedy. Súčasťou projektu bola
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aj úprava školského dvora, čím vzniklo pre deti MŠ detské ihrisko. Vďaka týmto úpravám mohli byť
do materskej školy prijaté všetky deti, ktoré boli na zápise. Vznikli štyri triedy s 81 deťmi.
V školskom roku 2018/1019 navštevuje školu 170 žiakov v prvom až deviatom ročníku. Po prvýkrát
po 16 rokoch zasadlo do lavíc 31 prvákov v dvoch triedach. V škole pracuje 13 kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov, 3 vychovávateľky v školskom klube detí, 8 učiteliek v materskej škole
a 11 nepedagogických zamestnancov. Bohatá činnosť a úspechy žiakov sú zverejňované na webovom
sídle školy www.zsmargecany.edupage.sk a v kronike školy.

Denný stacionár Deduško
V januári začal stacionár druhý rok svojej aktívnej činnosti. Pre zmenu zákona, ktorý financuje takého
zariadenia, sa musela suma za stravu zmeniť z 1€ na 1,5€, čo však neodradilo klientov a naďalej sem
radi chodia. Cieľom zariadenia je, aby boli dôchodcom poskytované služby, ktoré skvalitňujú ich život
a riešia ich sociálnu núdzu. Vytvára priestor pre sociálnu rehabilitáciu, a pre klientov zabezpečuje
rôznorodé aktivity zamerané na precvičovanie pamäte, jemnej motoriky, alebo ich oboznamuje s úplne
pre nich novými aktivitami. Predškoláci pravidelne navštevovali stacionár s vystúpeniami, ktoré si
v MŠ pripravujú. Spolu s deťmi mali aj tvorivé dielne. V spolupráci s JDS zorganizovali folklórne
popoludnia, besedu so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. SZZP oslovil klientov a ponúkol
im možnosť navštíviť divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi. Klienti strávili niekoľko
príjemných dní aj na miestnom futbalovom ihrisku, kde mali pohybové a zábavné aktivity na čerstvom
vzduchu. Zúčastnili sa súťaže vo varení gulášu, ktorú vyhlasuje pán starosta, kde skončili na peknom
3. mieste. Zariadenie prezentovalo prácami klientov počas akcie Vitaj leto a Margecianske Fajnoty,
základnou školou im bolo ponúknuté odprezentovať sa aj na ich školskej burze. Do prezentácie
činnosti boli zapojení klienti, ktorí mali o to záujem. V Smolníku navštívili banícku izbu a strávili
pekný deň v prírode pri jazere Úhorná. A aj ku klientom stacionára prišiel sv. Mikuláš, ktorý im aj so
svojimi pomocníkmi spríjemnil deň a na tvárach starších ľudí vyčaril úsmev, pobavenie a možno
vyvolal aj nejaké tie spomienky... Predvianočný čas bol o symboloch Vianoc – kapustnica, koledy,
spomienky na tradície dávno minulé, drobné darčeky.

Knižnica
Z Fondu na podporu umenia získala obec Margecany dotáciu vo výške 11.580 eur na projekt
„Modernizácia knižničných priestorov. Je určený na vytvorenie príjemného čitateľského prostredia, v
ktorom by zmysluplne trávili čas návštevníci knižnice. Finančná podpora bude využitá na zariadenie
priestorov obecnej knižnice, vybaví sa po materiálnej a technickej stránke tak, aby priestory slúžili na
rozličné aktivity. Pre zvýšenie komfortu používateľov knižnice rôznych vekových kategórií sa plánuje
skvalitniť interiérové a nábytkové vybavenie. Finančná podpora sa využie na zrenovovanie priestorov
vymaľovaním, pokrytie podlahy podlahovou krytinou, nové regálové police na knihy, zatienenie okien
žalúziami, kancelársky nábytok a výmenu vchodových dverí. Snahou je rozšíriť rady čitateľov a dostať
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knižnicu do povedomia predovšetkým mladých ľudí. Za veľmi dôležité v dnešnom pretechnizovanom
svete je ukázať mladej generácii cestu ku knihe. Cieľom je vytvoriť podmienky na účelové využitie
voľného času a zlepšiť celkový obraz knižnice, aby bola dôstojným kultúrnym stánkom v obci.
A aby to nezostalo len pri novom nábytku, vďaka schválenej žiadosti „Tajuplný svet kníh“ fond
prispeje aj na nákup kníh sumou 1.300 eur.
V tomto kalendárnom roku sa realizovala inventarizáciu majetku obecného úradu. V záujme
zveľadenia priestorov obecnej knižnice bolo v rámci tejto činnosti vyradených takmer 500 knižných
titulov. Vytvoril sa tak priestor pre novo zakúpené knihy, ktoré sa pravidelne dopĺňajú s finančnou
dotáciou Fondu na podporu umenia. Vyradené knihy sú ponúkané zadarmo zaregistrovaným
čitateľom pri každej návšteve knižnice.

Kino
V kine sa počas roka premietalo dvakrát do týždňa, v piatok pre dospelých, v nedeľu pre deti. Bolo
uvedených 100 filmov, ktoré si prišlo pozrieť 1552 divákov. Pri príležitostí MDD a Vianoc navštívili
filmové predstavenie deti zo ZŠ v Margecanoch.

Zbor pre občianske záležitosti
ZPOZ – y na Slovensku oslávili tohto roku 65. výročie svojho vzniku. Aj kolektív nášho združenia
patrí do tejto veľkej rodiny, ktorá prežila rôzne režimy. Zapodieva sa občanmi obce v záležitostiach
súvisiacimi s chvíľami pre nich výnimočnými, ako sú životné jubileá, sobáše, uvítanie detí do života
obce, či iné slávnosti v obci. Silou slova, piesne, úsmevu robia z dní všedných dni sviatočné. Tohto roku
pripravili uvítanie pre 13 detí, pozdravili 76 jubilantov a pripravili 4 slávnosti uzavretia manželstva.

Farnosť
Rok 2018 v Margecianskej farnosti plynul pokojne bez mimoriadnych udalostí.
Zo života farnosti:
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06. 05. 2018
Dňa 6. 5. 2018 sa konala slávnostná svätá omša za účasti spoločenstva ,, Mladý hasič Krtko" z
Margecian, ktorí si uctili svojho patróna - sv. Floriána. Pri tejto príležitosti im správca farnosti ThLic.
Stanislav Cifra posvätil hasičskú vlajku. Nech svätý Florián, patrón hasičov, ochraňuje týchto malých
hasičov a pomáha im plniť ich poslanie i naďalej.
27. 05. 2018
V nedeľu 27. 5. 2018 počas slávnosti Najsvätejšej Trojice sa v našom kostole sv. Margity Antiochijskej
uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Tento Boží dar prijalo 17 detí. Počas homílie sa
duchovný otec, ThLic. Stanislav Cifra, prihovoril deťom. Po prijatí Ježiša Krista do svojho srdca deti
spievali piesne, ktoré sa naučili, a tak skrášlili túto slávnosť svojím krásnym detským spevom. Slávnosť
ukončili poďakovania zo strany detí rodičom, kňazovi, ale hlavne Bohu za túto milosť, ktorú deti
prijali do svojho života.
14. 10. 2018
Už po 8-krát sa v druhý októbrový víkend konalo v našej obci podujatie s názvom Margecianske
Fajnoty. Mnohé folklórne súbory zo zahraničia i z domova prijali pozvanie a zúčastnili sa nedeľnej
svätej omše v spoločnom krojovanom sprievode.
Správca farnosti ThLic. Stanislav Cifra srdečne privítal pútnikov v našom farskom spoločenstve
slovami:,, prišli sme do tohto chrámu zblízka i zďaleka, aby sme tu našli pokoj duše a spoločne sa
posilnili vo viere."
Po požehnaní a slávnostnom ukončení svätej omše boli veriaci povzbudení, aby to, čo mohli načerpať
pri tejto skromnej svätej omši, zaniesli domov do svojich rodín a naďalej šírili svoju vieru.
18. 10. 2018
Dňa 18. októbra 2018 sa deti našej farnosti stali aktérmi v medzinárodnom dianí a prispeli ,,kvapkou
modlitby" k riešeniu nepokojov a konfliktov vo svete.
O 16:30 hod. sa deti spolu s duchovným otcom Stanislavom a veriacimi zapojili do medzinárodnej
iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej prosili o pokoj a jednotu vo svete.
01. 12. 2018
Dňa 01. 12. 2018 o 15:00 hodine v predvečer prvej adventnej nedele sa v Kostole svätej Margity
Antiochijskej v Margecanoch už trinásty krát konalo podujatie s názvom - Adventné Božie slovo a
spev. Jeho posolstvom je sa v tejto hektickej dobe nachvíľu zastaviť, stíšiť, otvoriť svoje srdce a nechať
sa duchovne posilniť a zamyslieť nad nastávajúcimi dňami s Božím slovom a hudbou. So svojimi
príhovormi vystúpili zástupcovia štyroch cirkví a to: Mons. Mgr. Dušan Lukáč, zástupca
rímskokatolíckej cirkvi, jer. Adam Mackovjak, zástupca gréckokatolíckej cirkvi, Mgr. Marta
Chlpíková, zástupkyňa evanjelickej cirkvi a. v., prof. ThDr. Milan Gerka, Csc. - zástupca pravoslávnej
cirkvi. Spevácke zbory Kwapka z Margecian, Dimitrijos Poráč a zbor pri Kostole sv. Jána zo
Spišských Vlach svoje skladby zaspievali veľmi dobre, čo prispelo k duchovnej a modlitebnej atmosfére
počas celého popoludnia.
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Dobrovoľný hasičský zbor
Život dobrovoľného hasiča nie je vôbec jednotvárny a je toho ešte veľa, čo sa musí naučiť, aby vedel
našim občanom podať pomocnú ruku v každej situácii. Dobrovoľný hasičský zbor sa v roku 2018
zúčastnil 22 výjazdov.
Požiare
Technické zásahy
Cvičenia
Iné udalosti

1
13
4
4

Zloženie výboru DHZ Margecany:
Renáta Šumáková
Peter Kovalčík
Jozef Halcin
Ing. Michal Ludrovský
Jozef Salamon
Dominika Kovalčíková
Daniela Nalevanková

Predseda
Veliteľ
Tajomník, kronikár
Preventivár obce
Strojník
Referent pre mládež
Člen výboru

Členovia DHZ Margecany sa v priebehu roka aktívne zúčastňovali na podujatiach, ktoré sa konali
v našej obci – Dni obce Margecany, Fajnoty, Oslavy SNP a mnohé ďalšie. Tradíciou sa stala účasť na
už XVI. ročníku športového podujatia „Beh Margecian“. V roku 2018 prvýkrát v rámci podujatia
Margecianske Fajnoty prezentovali svoju Hasičskú kuchyňu. Na podujatí Dni obce Margecany
s Hasičským gulášom obsadili prvé miesto a získali titul „Gulášmajster 2018“. V roku 2018 boli
tradične hlavným organizátorom v poradí už IV. ročníka „Hasičského dňa detí“, na ktorom sa ako hosť
zúčastnila aj košičanka Zuzana Jusková – prvá Slovenka, ktorá preplávala La Manche. 13. 10. 2018
sa na podujatí Margecianske Fajnoty 2018 uskutočnilo slávnostné vyznamenanie členov DHZ
Margecany pri príležitosti 105. výročia vzniku DHZ Margecany (1913 – 2018). Aj tento rok podali
našej obci pomocnú ruku pri organizovaní obecného Mikuláša. Pri príležitosti 73. výročia ukončenia
II. svetovej vojny sa hasičská jednotka zúčastnila na pietnom akte kladenia venca pri pomníku našich
padlých občanov v I. a II. Svetovej vojne. 28. 12. 2018 pre svojich členov v priestoroch obecného úradu
zorganizovali každoročnú Hasičskú kapustnicu.
Rok 2018 bol pre niektorých jej členov aj rokom jubilejným. V máji, dlhoročný člen, p. Juraj Zahornacký
oslávil krásne 80. narodeniny. Tajomník DHZ Margecany p. Jozef Halcin oslávil okrúhlu 70 – tku.
V októbri dali posledné zbohom svojmu dobrému kamarátovi a dlhoročnému členovi p. Jurajovi
Zahornackému. Bol neodmysliteľnou súčasťou DHZ Margecany, v ktorej pôsobil dlhých 65 rokov. Za
zvuku sirény sa s ním rozlúčili a odprevadili ho na jeho poslednej ceste.
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Mladý hasič KRTKO – krúžok pri DHZ Margecany
Mladý hasič KRTKO vznikol v júni 2016 pod záštitou DHZ Margecany. V tomto čase ho navštevuje
10 detí predškolského veku a 3 deti, ktorú sú žiakmi 1. ročníka ZŠ. Stále sú najmladší hasiči na
Slovensku a môžete ich vidieť na rôznych akciách v obci Margecany, ale aj v okolitých obciach
a mestách. Zúčastnili sa Medzinárodného festivalu v ČR.. Hravou formou sa učia deti práci hasiča,
záchranára, disciplíne, zodpovednosti, spolupráci a úcte k životu, ľuďom, prírode, chrániť životy a
majetok druhých. Spolupracuje s rôznymi školami, materskými školami a inými organizáciami, kde sa

35

snaží ukázať, aká je práca hasiča ťažká ale dôležitá. Organizuje detské akcie, ako sú napríklad
Medzinárodný deň detí, Mikulášska párty, Detský ples. Zámerom krúžku je osloviť čo najširšiu
skupinu detí, vyplniť im zmysluplne voľný čas.
3. februára 2018 zorganizovali v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch II. Detský ples jedinečnú akciu široko-ďaleko, na ktorom sa nie len deti predškolského veku zabávali. Okrem
hudobného doprovodu a diskotéky, ktorú pripravil DJ B&M, tanečnej skupiny Denzz Industry, ako
aj Mickey a Minnie - Babysitting Košice, na ples zavítal pre deti veľmi populárny SEMAFORKO
z TV relácie STOJ-POZOR-CHOĎ. Pre všetkých hostí bolo pripravené bohaté občerstvenie v podobe
švédskych stolov a nechýbala ani hodnotná tombola. Na ples prijal pozvanie okrem iných vzácnych
hosti aj starosta obce Margecany Ing. Igor Petrik, a tiež Ing. arch. Peter Jakubišin, spoluautor nového
loga Mladý hasič Krtko. Krtkovia spoločne so svojimi vedúcimi nové logo pokrstili kvetmi margarétky.

V máji 2018 sa za všetkých hasičov (aj za našich dospelých kolegov z DHZ Margecany) zúčastnili na
svätej omši pri príležitosti sviatku sv. Floriána patróna hasičov, kedy si dali miestnym p. farárom
posvietiť Krtkovskú vlajku. Vlajku navrhol vedúci Jozef Halcin.
V máji 2018 sa zišli v parku padlých, aby si spoločne pripomenuli 73. výročie ukončenia II. sv. vojny.
Jún 2018 bol mimoriadne náročný. Spoločne so svojimi veľkými kolegami z DHZ Margecany 1. júna
2018 na ihrisku TJ Lokomotíva usporiadali Deň detí – Margeciansky hasiči deťom. O týždeň neskôr
9. júna 2018 prišli zabaviť deti na Husiu Pláž v Jaklovciach pri príležitosti MDD, kde sa konala
akcia „Všetci na Ružín“. Vedúce, Ing. Emília Glovčíková ako šašo Hubert, Ing. Erika Dzurňáková
ako kúzelník Júlio a mamička Mgr. Darina Zahornacká Maruščáková ako víla Nela, aj napriek
predchádzajúcej výdatnej búrke zabávali celú pláž. KRTKOvia nezaháľali a predviedli všetkým
zúčastneným divákom scénky – záchrana mačky z plážového totemu, záchrana psa z odpadovej rúry,
zasahovali pri dopravnej nehode a na záver uhasili horiace drevené bludisko. Nesmela samozrejme
chýbať ani penová šou, pri ktorej pomohol Peter Vaško, strojník DHZ Margecany.
16. júna 2018 zorganizovali v hasičskej zbrojnici deň otvorených dverí spojenú s náborom nových
členov. Tri deti z krúžku vystúpili a prijali štyroch záujemcov, ktorí tvoria terajšie družstvo.
15. – 17. júna 2018 sa na pozvanie českých kolegov z Klimkovíc, neďaleko Ostravy zúčastnili na
nádhernej akcie, ktorou bol Medzinárodný festival prípraviek mladých hasičov vo veku od 2 – 6 rokov.
Ako jediné družstvo zo Slovenska sa akcie zúčastnili spoločne s ďalšími 12 družstvami z Česka
a Poľska, ktorým sa predviedli s Krtkovskou hymnou a požiarnym útokom na horiacu škôlku. Ako
odmenu každý KRTKO dostal prekrásnu medailu, tašku plnú drobností a ako družstvo získali diplom,
ktorý je umiestnený v hasičskej zbrojnici.
30. júna 2018 boli pozvaní kolegom a kamarátom Rasťom Kleščom v mene DHZ Spišský Hrušov
a starostkou obce Spišský Hrušov JUDr. Adrianou Tkáčovou na „3. kolo Spišskej hasičskej ligy a 3.
ročník o pohár starostky obce“.
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10. júla 2018 s Divadlom Maska, v ktorom účinkuje aj Smejko a Tanculienka natáčali pesničku BIM,
BAM, BOM, ktorá je súčasťou ich nového DVD s názvom HIP, HIP, HURÁ.
12. júla 2018 sa v rámci Dní obce Margecany - Vitaj leto 2018 zúčastnili otvorenia nových
parkovacích miest pri železničnej stanici v Margecanoch. Toho istého dňa v popoludňajších hodinách
sa na Detskom kermeši predviedli so scénkami a hymnou na multifunkčnom ihrisku.
Dňa 14. júla 2018 po dohode so starostom obce Margecany Ing. Igorom Petríkom a organizátormi
Dní obce Margecany bolo umožnené na hlavnej tribúne počas hlavného programu zorganizovať
pripínanie stúh vďaky na našu KRTKO-vskú vlajku.
V auguste 2018 sa zúčastnili ako čestná stráž s dospelými kolegami z DHZ Margecany pri pomníku
padlých pri pietnom akte pri príležitosti výročia SNP.
Dňa 1. septembra 2018 KRTKOvia na pozvanie starostky obce Helcmanovce Mgr. Blanky Vargovej
a veliteľa DHZ Helcmanovce Mariána Kuchtu sa zúčastnili na Majstrovstiev vo varení Seľanských
halušiek.
Dňa 13. októbra 2018 starší kolegovia z DHZ Margecany, Renáta Šumaková, predseda a Jozef
Halcin, tajomník DHZ a vedúci KRTKOv, pripravili počas akcie „Margecianske Fajnoty“ malú
slávnosť na malej scéne spomienku na 105. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch
(1913-2018). Pri tejto príležitosti odovzdala p. Renáta Šumaková ocenenie vo forme „Ďakovného listu
od DHZ Margecany“:
Ing. Emílii Glovčíkovej, spoluzakladateľke a vedúcej krúžku Mladý hasič KRTKO – pri DHZ
Margecany,
Ing. Erike Dzurňákovej, vedúcej krúžku Mladý hasič KRTKO – pri DHZ Margecany,
Mgr. Darine Maruščákovej Zahornackej, členke krúžku Mladý hasič KRKTO – pri DHZ Margecany.
30. novembra 2018 pre kamarátov z MŠ v Margecanoch pripravili a venovali „Rozprávkovopesničkové dopoludnie“, ktoré prebehlo v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.
8. decembra 2018 v kinosále kultúrneho domu zorganizovali 2. ročník „Mikulášskej párty KRTKOv“,
kde bolo pre deti pripravené Interaktívne divadlo plné pesničiek, tancov a hier, nechýbala super disko
s DJ B&M a samozrejme nesmel chýbať ani Mikuláš.

Súkromná základná umelecká škola
Začiatok nového kalendárneho roka 2018 bol v škole plný očakávaní výsledkov prvého kola folklórnej
šou Zem spieva. Prvý úspech sa dostavil 06. 01., keď moderátori spomínanej šou odovzdali DFS
Jadlovček šek od Poštovej banky, ktorá vybrala súbor ako najlepší spomedzi deviatich účinkujúcich
jedného zo siedmych základných kôl súťaže. Výsledky hodnotenia poroty, že súbor postúpil do
semifinále, oznámili moderátori prostredníctvom SKYPE hovoru 28. 01. 2018.
10. 03. sa v Bratislave uskutočnilo semifinálové kolo, kde Jadlovček súťažil s trojminútovou verziou
choreografie „Už me z Košic veže ta veľka mašina...“ a v priamom prenose podal vynikajúci výkon.
Svedčí o tom aj vysoko pozitívne hodnotenie patriotov, ale aj odbornej poroty. Žiaľ, do finále
Jadlovček nepostúpil. Ani slová choreografa Janka Ďurovčíka, že ich chce vidieť tancovať krutu vo
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finále, ani vyjadrenie expertky na tradičnú ľudovú kultúru Barbory Morongovej, že do finále ako
najlepší detský kolektív patrí, ba ani množstvo SMS správ, ktoré diváci poslali, ich tam neposunuli.
27. 01. sa Jadlovček predstavil v 40 minútovom programe v Krompachoch v lyžiarskom stredisku
Plejsy, kde sa konala tradičná fašiangová slávnosť Pankuškove fašiangy 2018.
24. 03. sa Adam Fabišík, žiak hudobného odboru z triedy pána učiteľa Jozefa Novotného, zúčastnil
okresného kola súťaže detského hudobného folklóru „Zahraj, že mi zahraj“ v sólovej hre na heligónku.
Zvíťazil a postúpil do krajského kola, kde sa umiestnil v striebornom pásme.
Žiaci z triedy pani učiteľky J. Maliňákovej sa zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže Piano
v modernom rytme a umiestnili sa: v zlatom pásme: Michaela Mitríková a Heidi Miklóšiková štvorručná hra, v striebornom pásme: Nina Beníková a Janka Majláthová - štvorručná hra,
Magdaléna Pavlovová- sólo hra. V bronzovom pásme: Janka Majláthová - sólo hra, aj žiačka pani
učiteľky Terézie Jamnickej Nina Nalevanková – sólo hra.
Žiaci výtvarného odboru reprezentovali školu na týchto súťažiach: Celoslovenská výtvarná súťaž
GABI 2018 - Alexandra Budinská získala čestné uznanie. Gelnická dúha - Kristián Bátor získal
cenu primátora mesta, Michaela Fabišíková získala ocenenie za ZUŠ.
Celoslovenská výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2018 - Adela Bérešová získala čestné uznanie.
Celoslovenská výtvarná súťaž Maľujte s primalexom - Antónia Bérešová získala ocenenie – nákup
výtvarných pomôcok pre školu v hodnote 100 Eur
11. 04. sa uskutočnil Jarný koncert hudobného odboru školy, počas ktorého vystavovali svoje práce aj
výtvarníci.
01. 05. sa žiaci tanečného odboru – DFS Jadlovček predstavili divákom s programom „ A ja mojo
piešňe ňigda ňezapomňem...“ v amfiteátri Madaras parku v SNV.
Žiaci tanečného odboru pani učiteľky Renáty Švehlákovej sa dňa 02. 06. zúčastnili súťaže ArtScena
Dance Prešov 2018. Predstavili sa v dvoch kategóriách a umiestnili sa s choreografiou Farby tanca na
2. mieste a s choreografiou Dark paradise na 3. mieste.
SZUŠ sa prostredníctvom Margecianskeho folklórneho občianskeho združenia zapojila do projektu
pod názvom: „Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám - cesta k prevencii kriminality detí
a mládeže.“, ktorý finančne podporilo ministerstvo vnútra SR. Aktivity sa zorganizovali v spolupráci
so základnými školami, materskými školami a obecnými úradmi v Margecanoch, Jaklovciach, Veľkom
Folkmari, Kojšove, Kluknave, Prakovciach, Mníšku nad Hnilcom, Švedlári a v Gelnici.
12. – 15. 06. sa uskutočnila výstava žiakov VO Výtvarné očko, pani učiteľky Marcely Vilhanovej.
15. 06. sa uskutočnil každoročný záverečný koncert žiakov a súborov školy. Jeho ukončením bolo
slávnostné vyradenie absolventov SZUŠ v Margecanoch.
23. 06. Jadlovček vystúpil na Spišských folklórnych slávnostiach, kde sa na pódiu predstavili aj dve
jubilantky považované vo folklórnej obci na Slovenku za nositeľky tradícií, pani Marta Foglarová
a pani Mária Uličná. Spišské osvetové stredisko ich ocenilo za dlhoročné uchovávanie ľudových
tradícií a výchovu detí a mládeže v tejto oblasti.
24. 06. Jadlovček účinkoval v detskom programe folklórnych slávností v Heľpe, 07. 07. na folklórnom
festivale v Detve, 15. 07. DFS vystúpil na pódiu v Margecanoch v rámci Dni obce Margecany.
04. 08. Jadlovček účinkoval na Štrbskom plese pod skokanskými mostíkmi v Úvodnom programe pred
uvedením československého muzikálu v rámci projektu Kubo v Tatrách. Na záver pripravili
organizátori veľké prekvapenie pre p. uč. Martu Foglarovú. Milan Zimnýkoval, alias Junior, ktorý
program moderoval, spolu s režisérkou programu Michaelou Košovou jej zablahoželali k životnému
jubileu a poďakovali za celoživotnú prácu v súvislosti s uchovávaním tradičnej ľudovej kultúry na
Slovensku.
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22. - 24. 09. starší členovia DFS Jadlovček úspešne reprezentovali školu, obec ale aj Slovensko na
Medzinárodnom folklórnom festivale Zdravko Banar, Ohrid 2018 v Macedónsku.
05. 10. sa žiaci TO zúčastnili folklórneho festivalu detských folklórnych súborov v Gelnici.
12. 10. účinkoval Jadlovček na festivale Bystrická folklórna haravara 2018. Tanečníci na pódiu
vyučovali kamarátov z ďalších piatich detských súborov z Banskej Bystrice a okolia tance
z Margecian.
13. 10. sa s choreografiou „Taňec ňe robota, aľe chto ho ňezna ta psota...“ predstavili na festivale
TvorBA 2018. Účinkovali v programe posledných víťazov celoštátnych folklórnych súťaží na
Slovensku pod názvom FolkTVÓR.
Ďalších asi 70 žiakov všetkých odborov školy vystúpilo v sobotu 13. októbra na jednom
z najvýznamnejších podujatí obce Margecianske Fajnoty 2018
24. 10. 2018 potešili obyvateľov obce Miklušovce v rámci mesiaca úcty k starším heligonkári a žiačky
moderného tanca.
17. 11. v slávnostnom programe, ktorý sa konal pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku ZŠ Jaklovce,
vystúpili žiačky tanečného odboru.
28. 11. predstavením v Margecanoch zavŕšili cyklus 10 vystúpení, ktoré sa uskutočnili v deviatich
obciach gelnického okresu v rámci projektu Margecianskeho občianskeho folklórneho združenia
(MAFOZ) pod názvom „Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám - cesta k prevencii
kriminality detí a mládeže“ podporeného Ministerstvom vnútra SR. Aktivít sa zúčastnilo takmer
1 400 divákov.
06. 12. najmenší koledníci spolu so súborom heligonkárov privítali v Margecanoch Mikuláša a pomohli
mu rozžiariť vianočnú výzdobu v obci.
10. 12. väčšina žiakov vystúpila na Vianočnom koncerte žiakov a súborov školy. Žiaci výtvarného
odboru pripravili vo vestibule KD vianočnú výstavu.
13. 12. pozdravili koledníci a heligonkári programom aj margecianskych dôchodcov.
16. 12. zavŕšili predvianočné obdobie v programe obce Margecany Čarovné Vianoce.
V septembri škola prijala 51 nových žiakov. V školskom roku 2018/2019 má škola 127 žiakov
v tanečnom, 73 v hudobnom a 24 vo výtvarnom odbore, spolu 224 žiakov.

Jadlovec
Rok 2018 začala folklórna skupina Jadlovec pod vedením jubilujúceho Jozefa Gajdoša čepením
v Šarišských Michaľanoch. Vo fašiangovom čase v Margecanoch nemohol chýbať už tradičný program
,, Fašengy so sušedami“ a následná Fašiangová zábava pri krepliach s ĽH Gajdošovci, ktorá pod
vedením primáša Lukáša Gajdoša sprevádzala FSk Jadlovec po celý rok.
Počas Veľkonočnej nedele sa členovia skupiny v sviatočných krojoch zúčastnili svätej omše a
Margecančania tak mohli vidieť v akých krojoch sa chodilo kedysi na slávnostné omše. Večer sa
členovia skupiny zabavili a oddýchli si na Veľkonočnej zábave v kultúrnom dome, ktorá sa stala už
tradičnou v Jadloveckom kalendári podujatí.
8. apríla sa tanečníci z Jadlovca zúčastnili krajského kola Šaffovej ostrohy. Ako nositelia tradícií
zatancovali margeciansku krutu Mária Papcunová a Ján Petrík spolu s manželmi Gajdošovcami.
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Medzi mnohé podujatia, ktorých je FSk Jadlovec neodmysliteľnou súčasťou, patrí aj Rušňoparáda
v Košiciach, ktorá sa tento rok konala 14. – 15. apríla a vďaka krásnemu počasiu prilákala mnoho
návštevníkov. Margecianske gruľovníky, domáce kysnuté koláče i ,,zašekana poľevka“ sa aj zásluhou
výbornej atmosfére vďaka ĽH Gajdošovci opäť tešili obrovskému záujmu malých i veľkých.
Máj bol pre FSk Jadlovec veľmi úspešný. Hneď 5. mája sa folklórna skupina zúčastnila regionálnej
súťaže choreografií skupín, kde so scénkou „ Mladzenkovaňe“ zvíťazila a skončila v Zlatom pásme
s postupom na krajské kolo. Na Rusadľe boli Margecany už tradične vyzdobené májmi vďaka mužom
z Jadlovca, ktorí pripravené máje roznášali na koňoch už od skorého rána všetkým členkám skupiny.
Poobede si nielen margecianski folklóristi, ale aj občania Margecian prišli oddýchnuť k fontáne pri
Kultúrnom dome. Máj zakončila FSk Jadlovec na krásnej akcii „ Festival rodín“ v Košiciach, kde si
návštevníci z Košíc a okolia mohli nielen pochutnať na gruľovníkoch, ale aj popozerať na tance z našej
dediny počas viacerých krátkych vstupov našich tanečníkov.
3. júna skupina prijala pozvanie na folklórny festival v Smižanoch, kde ukázala priebeh margecianskej
svadby, ktorá bola oživená po mnohých rokoch. Jún už tradične patril prípravám na Spišské folklórne
slávnosti, ktoré boli zároveň krajským kolom súťaže skupín a margecianske „Mladzenkovaňe“ vo veľmi
chladnom počasí opäť zvíťazilo a margecianski folklóristi získali postup na celoslovenské kolo
v Zuberci. Vo veľkej konkurencii si napokon z tých najlepších skupín z celého Slovenska FSk Jadlovec
odniesol domov krásne ZLATÉ PÁSMO a celkové 2. miesto.
Leto prinieslo pre FSk Jadlovec svadbu jeho dvoch členov a v auguste jeden z najväčších folklórnych
festivalov na Slovensku Rejdovú, kde návštevníci mohli ochutnať margecianske špeciality. V septembri
za svoju činnosť a aktivitu dostali členovia skupiny odmenu v podobe zájazdu do Mariánskych Lázní,
kde absolvovali okrem vystúpení i mnoho výletov.
V októbri FSk Jadlovec už tradične čakali domáce „ Margecianske Fajnoty“, ktoré tento rok prilákali
viac ako 18 000 návštevníkov. Všetky domáce kuchne v sobotu ako aj medzinárodné kuchne v nedeľu
sa tešili obrovskému záujmu a tak hostia z Talianska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Švédska
odchádzali z Margecian s fantastickým zážitkom. Ku koncu roka folklóristov čakalo ešte vystúpenie
vo Svite, kde boli predskokanom PUĽSu a v Košickej Polianke s novým pásmom „ Na Ondreja“. 15.
decembra sa Jadlovec zúčastnil podujatia „ Z ďaleka my ideme“ vo Veľkom Folkmári a hneď na druhý
deň zatancovali folklóristi na domácom javisku na Vianočnom koncerte a tak ako je už zvykom,
zavŕšili veľmi úspešný rok 2018 doma v Margecanoch.

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
V duchu motta roka: „Dať každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom nášho života“ sa niesla
činnosť ZO JDS počas celého roka. Svedčí o tom množstvo aktivít v kultúrnospoločenskej, športovej
a záujmovej oblasti. V rámci kultúrnospoločenských aktivít navštívili členovia Ľadovú krásu na
Hrebienku, zúčastnili sa Plesu seniorov v Piešťanoch. Nezabudli ani na jubileum p. Márie Uličnej
vedúcej Borievky, ktorej pri príležitosti 80. narodenín pripravili milý pozdrav. V rámci mesiaca marec
- Mesiac kníh pripravili besedu so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou, rodáčkou
z Margecian. V spolupráci s MŠ navštívili deti a prečítali im rozprávku pred spaním. Seniori radi
chodia za kultúrou, o čom svedčia návštevy ŠD v Košiciach, či Horehronských dní spevu a tanca
v Heľpe. V októbri sa členovia zúčastnili Koncertu integrácie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
v Bratislave a zároveň si prezreli pamiatky a zaujímavosti hlavného mesta. V októbri , Mesiaci úcty
k starším, sa zorganizovalo posedenie spojené s bohatým kultúrnym programom. Na záver roka
pripravil výbor ZO pre svojich členov vianočnú kapustnicu s posedením v príjemnej predvianočnej
atmosfére.
Keďže pohyb je to, čo musí patriť k životu seniorov, pripravujú si rôzne športové podujatia a turnaje
ako sú turnaje v stolnom tenise, turistické vychádzky (výstup na Rainerovu chatu), seniorsky zelený
deň, ktorého víťazi reprezentovali ZO na Okresných športových hrách v Gelnici, kde získali 13 medailí.
Počas obecného podujatia Vitaj leto zohrali úsmevný futbalový zápas seniori verzus žiaci.

40

V rámci záujmových činností sa členovia zúčastňujú so speváckou skupinou Borievka a country
skupinou Márgit na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach v obci i okolí.
Aby si seniori cibrili pamäť, organizujú súťaže v lúštení krížoviek, osemsmeroviek, sudoku, dáme,
mariáši, žolíku. Členovia organizácie reprezentovali Košický kraj na celoslovenskej prehliadke ručných
prác v Trenčíne so svojimi výrobkami.
Vo februári sa konala hodnotiaca členská schôdza, na ktorej bol zvolený výbor, kontrolná a revízna
komisia v tomto zložení:
predseda – Anna Pitoňáková
podpredseda – Anna Iwaniecova
hospodár – Margita Šefčíková
tajomník – Imrich Hudák
športový referent – Juraj Tremko
členovia – Ľudmila Lupšáková, Margita Fidlerová, Emília Halcinová, Marta Belušková
Kontrolná a revízna komisia:
predseda – Anna Bucková
členovia – Anna Hudáková, Anna Kožaríková

Činnosť tanečnej country skupiny Márgit
1. októbra 2018 oslávila seniorská skupina 3. výročie svojho vzniku. Je pomerne mladá, ale stihla toho
veľmi veľa. Priemerný vek členiek skupiny je 66 rokov.
26. 05. 2018 Let´s Country - Banská Bystrica
02. 06. 2018 Festival tanca - Plejsy Krompachy
Mesto Krompachy pozvalo country skupinu na tanečný festival na Plejsy
23. 06. 2018 Dni mesta Spišské Vlachy
Na pozvanie primátora mesta Spišské Vlachy účinkovali v rámci programu Dni mesta.
07. 07. 2018 Batôžkový bál - Margecany
Stalo sa už pomaly tradíciou, že každoročne vystupujú na Batôžkovom bále v Margecanoch.
13. - 15 júla 2018 Piešťany
Na podnet výboru JDS v Margecanoch pozval riaditeľ hotela Harmónia vystupovať skupinu pre
kúpeľných hostí do Piešťan. Vystupovali pre hotelových hostí v hoteli Harmónia a v hoteli Rezort.
18. 08. 2018 COUNTRY FEST - Gelnica
Každoročne organizujú Gelničania country festival, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj skupina
Márgit.
01. 09. 2018 Furmanské preteky - Švedlár
V kolíske krásnej prírody v Hnileckej doline sa každoročne usporadúva súťaž o najšikovnejšieho
furmana. Na pozvanie starostu obce Švedlár pána Vladimíra Končíka vystúpili v rámci kultúrnej
vložky.
01. 09. 2018 Zahura - Spišské Vlachy
V ten istý deň vo večerených hodinách v rámci 25. výročia založenia country hudobnej skupiny
Zahuráci, boli pozvaní na country večer „Za Huru“.
08. 09. 2018 Deň Svätého Huberta - Bijacovce
Mali tú česť účinkovať v kaštieli v Bijacovciach na podujatí Deň Svätého Huberta, ktoré sa koná už
tradične v septembri na počesť patróna poľovníkov sv. Huberta. Má veľký spoločenský význam. Ide
o vrelý prejav úcty a vďaky tým, ktorí sa starajú o naše hory a lesnú faunu i flóru. Vystupovať po
uznávanej hudobnej skupine Drišľak a pred hudobnou country skupinou Cold, nebolo vôbec ľahké.No
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Margitky to dali ako sa patrí. Obecenstvo spievalo známe piesne, na ktoré tancovali, a to bolo pre nich
veľkou odmenou.
22. 09. 2018 Dni mesta a XXVII. Krompašský jarmok
V sobotu večer účinkovali na podujatí Dni mesta Krompachy a XXVII. Krompašskom jarmoku.
28. 09. 2018 Seniorský festival – Žilina
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP)
Členovia organizácie sa celoročne zapájajú do aktivít konaných pre túto skupinu ľudí zdravotne
znevýhodnených. Prostredníctvom činnosti vhodnej pre ich handicap tak získavajú sebaistotu,
vylepšujú svoj fyzický a psychický stav. Akékoľvek stretávanie sa prispieva k obohateniu mysle
a plnohodnotnému životu. Preto v duchu hesla „Neseď doma, poď s nami“ sa členovia organizácie
zapájajú do podujatí organizovaných okresnou radou v spolupráci so základnými organizáciami v
okrese Gelnica (športový deň, stolný tenis, futbalová jedenástka, dáma, strelecký deň a iné).
Miestna základná organizácia zorganizovala okresnú akciu „Zábavný trojboj“ – súťaž v lúštení
krížoviek, sudoku, osemsmeroviek. Zorganizovala návštevu divadla, Slovenského dňa ľudového kroja
v Banskej Bystrici. Členky organizácie počas celého leta spolupracovali na podujatiach s členmi
občianskeho združenie Praví strážcovia pokladov storočí, kde v stredovekej kuchyni pripravovali
dobroty podľa starých receptov. Členovia výboru a revíznej komisie pripravili stretnutie jubilantov pri
príležitosti Dňa rodiny a stretnutie reprezentantov organizácie ako poďakovanie za ich aktívny
prístup. Členovia organizácie si počas celého roka mohli oddýchnuť na rekondičných pobytoch
v Dudinciach, Bardejove, Tatranskej Štrbe, Trenčianskych a Turčianskych Tepliciach.
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Červený kríž
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža sa v roku 2018 vo svojej činnosti zameriaval
predovšetkým na bezpríspevkové dobrovoľné darovanie krvi. V spolupráci s Miestnym spolkom SČK
v Jaklovciach sa podieľal na organizovaní spoločných odberov krvi v priestoroch KD v Jaklovciach
prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky z Košíc.
Odbery sa organizovali 4 krát a to v marci, júni, septembri a decembri. Darcovia , ktorí v tomto roku
získali ocenenie, boli odmenení na slávnostnom odovzdávaní plakiet prof. MUDr. Jána Jánskeho
v KD v Margecanoch. Z našej obce boli odmenení Bc. Erik Gajdoš - bronzová plaketa, Bc. Vladimír
Vaščura strieborná plaketa a pán Ján Terifaj bol za 100 odberov ocenený medailou prof. MUDr. Jána
Kňazovického.
Druhým pilierom práce v Červenom kríži je prvá pomoc. Pomohli pripraviť družstvo z 2.stupňa našej
základnej školy na súťaž Mladých zdravotníkov v Spišskej Novej Vsi. Ako členovia poroty sa súťaže
zúčastnili MUDr. Mária Popadičová a Bc. Diana Pjataková. Družstvo sa umiestnilo v rámci troch
okresov - Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica na peknom 4. mieste. Poďakovanie za spoluprácu patrí
p. učiteľke Márii Staššíkovej.
Počet členov v spolku ubúda nielen odchodom za prácou do zahraničia, ale aj vekom a nezáujmom
mladých. Preto sú aktivity obmedzené a ak neprejavia záujem o prácu v spolku noví a najmä mladí
členovia, je predpoklad ukončenia činnosti spolku v nasledujúcom roku.

FK Lokomotíva Margecany
Rok 2018 bol pre futbalový klub FK Lokomotíva Margecany veľkou výzvou a to nie len z pohľadu
diania na trávnikoch, ale aj investičných akcií úspešne zrealizovaných na štadióne futbalového klubu.

Mládežnícke družstvá
Systematická práca s mládežou trénera Ing. Stanislava Sokolského prináša krásne výsledky žiakov a
dorastencov.
Osvedčené projekty futbalového krúžku a futbalovej prípravky, fungujúce už tretí rok v spolupráci so
ZŠ Margecany, ponúkajú širokú základňu hráčov pre žiacke a následne dorastenecké družstvo klubu.
Obe mládežnícke družstvá mali vydarený vstup do sezóny 2018/2019 a zimujú bez prehry na špici
tabuľky.
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Tabuľka ŽIACI U15 - B (jesenná časť 2018/2019)

Poradie

Názov klubu

Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre

Body

+/-

1.

TJ Lokomotíva
Margecany

9

9

0

0

66:2

27

15

2.

FK Prakovce

9

7

1

1

58:11

22

10

3.

MFK Gelnica

9

7

1

1

24:7

22

10

4.

TJ Slovan
Nálepkovo

9

4

2

3

31:30

14

2

5.

TJ Baník
Mníšek nad
Hnilcom

9

4

0

5

49:36

12

0

6.

FK Slovan Veľký
Folkmar

9

3

1

5

28:25

10

-5

7.

TJ Nový život
Kluknava

9

2

2

5

8:36

8

-7

8.

AŠK Maria Huta

9

2

1

6

10:28

7

-11

9.

ŠK Lesy Švedlár

9

2

0

7

12:55

6

-9

10.

FK Slovan
Helcmanovce

9

1

0

8

3:59

3

-9
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Tabuľka DORAST U19 - B (jesenná časť 2018/2019)

Poradie

Názov klubu

Zápasy

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

+/-

1.

TJ Lokomotíva
Margecany

10

9

1

0

68:8

28

13

2.

MFK Gelnica

10

7

1

2

39:15

22

7

3.

FK Prakovce

10

5

1

4

18:20

16

1

4.

AŠK Maria
Huta

10

4

1

5

22:24

13

-2

5.

TJ Slovan
Nálepkovo

10

4

1

5

28:36

13

-2

6.

TJ Baník
Mníšek
nad Hnilcom

10

3

1

6

24:34

10

-5

7.

FK Slovan
Helcmanovce

10

3

0

7

22:44

9

-6

8.

TJ Nový život
Kluknava

10

2

0

8

14:54

6

-9

A- mužstvo
Jesenná časť sezóny 2017/2018 zaskočila A-mužstvo v slabej forme, keď zimovali na nelichotivom
12. mieste , 14 člennej skupiny VI. ligy spišského oblastného futbalového zväzu.
Po kvalitnej zimnej príprave jarnú časť sezóny zvládli úspešne a finišovali na peknom 6. mieste.
Po letnej prestávke vstúpili do sezóny 2018/2019, kde po jej jesennej časti zatiaľ zimujú na 8.mieste.
Zrealizované projekty a investície
Rok 2018 možno hodnotiť ako úspešný aj z hľadiska projektov v areáli štadiónu futbalového klubu.
Počas letnej prestávky sa podarilo zrealizovať projekt automatickej závlahy ihriska so súkromných
investícii. A v spolupráci s obcou zrealizovali projekt využívania dažďovej vody so strechy tribúny do
dvoch podzemných 10 000 l nádrží umiestnených za tribúnou, ktorá je následne využitá na
zavlažovanie.
Rekonštrukciou prešlo aj kúrenie, kde staré neekonomické plynové gamatky nahradilo ústredne kúrenie
s radiátormi a na ohrev úžitkovej vody sa využívajú aj 2 solárne panely umiestnené na streche tribúny.
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Stolnotenisový klub ŠKST Topspin Margecany
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2018 zúčastnil so svojimi družstvami súťaží a to:
II. liga krajská súťaž
mužstvo Margecian mužstvo tvorili hráči: Emil Šiška, Marián Pacák, Ľudovít Tomaga, Vasiľ Tibor,
mužstvo obsadilo 9. miesto z 12 účastníkov.
IV. liga Spiš-Gemer
mužstvo Margecian tvorili hráči: Zahornacký Jozef, Kluknavský Peter, Hanko Ivan, Bobák
Radovan, Kaľavský Šimon
mužstvo obsadilo 8. miesto z 12 účastníkov.

Obecný šachový klub
Na začiatku roka 2018 mal margeciansky šach zastúpenie v 1. lige a v 3. lige. Po zostupe OŠK
Margecany „A“ z 1. ligy do nižšej súťaže a po celkovom víťazstve OŠK Margecany „B“ a jeho postupe
do 2. ligy nastali v klube zmeny. Z dôvodu nedostatku aktívnych hráčov sa družstvá spojili.
Vytvorené družstvo reprezentovalo Margecany v 2. lige.

Športovo - strelecký klub
Športovo-strelecký klub pri svojej činnosti od začiatku roka 2018 dosiahol tieto výsledky:
Majstrovstvá kraja mládeže Prešov 27. 01. 2018 (Lukáč, M. – 9. miesto, Kocúrik, E. – 11. miesto,
Vaľko, M. – 15. miesto )
Majstrovstvá kraja Košice 03. 02. 2018 (Macko, M. – 7. miesto, Vašák, M. – 7. miesto, Vargoško,
J. – 1. miesto – Majster kraja)
Národná liga mládeže Prešov 10. 02. 2018 (Kocúrek, E. – 4. miesto, Lukáč, M. – 8 miesto)
Národná liga mládeže Prešov 11. 02. 2018 (Kocúrek, E. – 3. miesto, Lukáč, M. – 9. miesto)
Majstrovstvá kraja Košice – základné školy 2017/2018 (Kocúrek, E. – 2. miesto, Vaľko, M. – 7.
miesto, Lukáč, M. – 13. miesto), mladší žiaci, družstvo ZŠ Margecany – 3. miesto)
Národná liga mládeže Spišská Nová Ves 17. 02. 2018 (Kocúrek E. – 1. miesto – Majster kraja,
Lukáč, M. – 4. miesto, Vaľko, M. – 7. miesto), družstvo ŠSK Margecany 2. miesto
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Národná liga mládeže Spišská Nová Ves 18. 02. 2018 (Kocúrek, E. – 1. miesto, Lukáč, M. – 5.
miesto, Vaľko, M. – 6. miesto), družstvo ŠSK Margecany 2. miesto
Majstrovstvá kraja Košice mládež Kluknava 10. – 11. 03. 2018 (Kocúrek, E. – 2. miesto, Lukáč, M.
– 10. miesto, Vaľko, M. – 11. miesto)
Národná liga mládeže Brezno 24. 03. 2018 (Kocúrek, E. – 3. miesto)
Extraliga – LTM Košice 18. 05. 2018 (Vašák, M. – 5. miesto)
Majstrovstvá kraja Košice, guľové zbrane 18. 8. 2018 (Vašák, M. – 7. miesto)
Športovo-strelecký klub Margecany v spolupráci s obcou Margecany usporiadal dňa 20. septembra
2018 slávnostné oceňovanie Majstrov Slovenska v športovej streľbe. Od založenia klubu v roku
1990 sa jeho členovia – športoví strelci zúčastnili mnohých súťaží vrátane Majstrovstiev Slovenska.
Titul Majster Slovenska získali: Ivana Bartuneková, Mária Kalická, Dominika Garančovská-Nagy,
Branislav Mondry, Peter Trubačik, Miroslav Petrík, Lucia Fabríciová, Diana Beníková.
V novembri 2018 oslávil krásne výročie 80 rokov štatutár Športovo –
streleckého klubu Margecany pán Zdeněk Mastilak. V roku 1990 bol jedným
zo zakladajúcich členov tohto klubu a po celú dobu sa aktívne zapájal do
jeho činnosti. Počas svojho pôsobenia musel prekonávať množstvo prekážok,
ktorým sa vždy bojovne postavil. Pri príležitosti jeho životného jubilea mu
bola v rámci 45. ročníka vyhlásenia najúspešnejších športovcov regiónu Spiš
za rok 2017 udelená pamätná plaketa za jeho celoživotnú aktívnu prácu pre rozvoj streleckého športu
v obci Margecany.

Obecný klub slovenských turistov (OKST)
V tomto roku mal klub 96 členov.
Niektoré z aktivít v roku 2018:
Regionálny zraz turistov Spiša, 33. ročník - lodenica v Rolovej Hute - stretnutie vodákov, peších a
cykloturistov
Stretnutie vodákov na Pieninách v Červenom Kláštore. Zišlo sa 111 turistov a priaznivcov turistiky.
Silvestrovský výstup na Roháčku 34. ročník - 164 zaregistrovaných účastníkov.
Členovia OKST počas roka 2018 uskutočnili veľa pekných túr, či výletov po Slovensku a v zahraničí.
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Počasie
Začiatok januára bol veľmi teplý, nočné teploty boli iba okolo 0˚C a denné dosahovali plusové hodnoty.
Často bolo hmlisto a pršalo. Na troch kráľov (06. 01.) na hôrke pučali bahniatka. Na záver februára
a začiatok marca nastal nezvyčajný jav na toto ročné obdobie, Slovensko zasiahol arktický vzduch,
teploty klesali na -24˚C v noci a cez deň sa držali okolo -10˚C. Ak teplota cez deň klesne pod - 10˚C je
to arktický deň. V Margecanoch teploty klesali v noci na -18 ˚C a cez deň na -8 ˚C, no pri štipľavom
vetre to bolo na pocit oveľa viac. Potom sa v priebehu niekoľkých dní oteplilo asi o 25 ˚C. Sneh zmizol
v priebehu dvoch dní. No zima nepovedala ešte posledné slovo a 17. marca začalo opäť mrznúť
a snežiť. Nočné aj denné teploty sa držali hlboko pod nulou a snehová prikrývka bola zhruba 10 cm.
Zima konečne odišla až po 25. marci a ten bol druhým najchladnejším za posledných dvadsať rokov.
Prvú predzvesť búrky s hromami a bleskami sme zaznamenali na Veľký piatok (30. 03.) a celé
Veľkonočné sviatky boli daždivé. Po Veľkej noci sa oteplilo a začiatok apríla bol teplý a veterný. 09.
04. v Prievidzi namerali 25 ˚C – prvý letný deň. Teplotné rekordy sa lámali počas celého apríla. Bol
najteplejším aprílom za celé obdobie merania teplôt, no zároveň bol chudobný na zrážky. Máj bol veľmi
teplý, teploty dosahovali hodnoty ako v júni až okolo 30˚C. V júni bolo chladnejšie a Medardova
kvapka poctivo kvapkala 40 dní. Najchladnejšia noc v tomto mesiaci bola z 23. 06. na 24. 06. od kedy
sa zaznamenáva teplota vzduchu na Slovensku. Prázdniny sa začali teplým a vlhkým počasím.
Tropické teploty cez deň a v noci boli posledné dva júlové týždne a s menšou prestávkou trvali až do
25. augusta. Druhého augusta bolo nameraných v noci 22˚C a 08. 08. 29˚C o 18.30 hod. 27. júla sme
mohli sledovať zatmenie mesiaca, ktoré trvalo 104 minút a bolo najdlhšie v tomto storočí. Potom prišlo
mierne ochladenie, teploty však stúpali nad 25˚C. Teplé letné počasie trvalo až do 18. októbra. Aj po
tomto dátume bolo teplo, cez deň až do 18˚C a v noci okolo 10˚C. Október bol nadpriemerne teplý.
Piateho novembra teplota cez deň stúpla 22,6˚C v Kamenici nad Cirochou, čo je najvyššia teplota
v histórii merania na tento deň. Aj v Margecanoch bolo teplo na toto ročné obdobie, denné a nočné
teploty boli 7 až 12˚C nad dlhodobým priemerom. Prvý sneh napadol 27. 11., kedy na miestne
komunikácie vyšli aj mechanizmy. Snehový poprašok vydržal až do Vianoc. V decembri bolo typické
zimné počasie s miernymi mrazmi a snežením. Rok 2018 bol najteplejším na území Slovenska v histórií
meraní meteorologickými stanicami.
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Obrazová príloha

50

Fašiangy

51

52

53

Ples obce Margecany
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Deň rodiny
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Vitaj leto

Otvorenie parkoviska pri železničnej stanici:
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Účinkujúci:
Peter Cmorík so skupinou a Lina Mayer:
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Dominik Gerda:
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Skupina Drišľak:
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Skupina Salko:

64

65

66

67

Slovenský pohár v skateboarde
Kristián Nguyen

Lukáš Palko

68

Patrik Králik

Richard Tury
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Víťazi do 16 rokov:

Víťazi nad 16 rokov:

FOTOGRAFIE ZO SÚTAŽE
Fotograf: Miroslav Vaško
Fotografie víťazov: Juraj Tury
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Brigáda v Parku Fajnot
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Fajnoty
Posedenie seniorov:
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Otvorenie Parku Fajnot:
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Technická pamiatka Margeciansky tunel – otvorená galéria:
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Ďalší priebeh dní Fajnot:
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79

80

Mladý hasič KRTKO

81

82

83

84

85

86

Súkromná základná umelecká škola

87

88

89

90

FS Jadlovec

91

92

93

94

Margarétka

95

FK Lokomotíva Margecany
Fotky A mužstvo
Gelnica - Margecany

Margecany - SNV B
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Margecany - Letanovce

Margecany - Spartak Bystrany
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Margecany - Teplička

Fotky mládežnícke družstvá
DORAST Margecany - víťaz kvalifikačného stretnutia vs Rudňany
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Prípravka

SNV - Víťaz Turnaja E. Kessela - FK Lokomotíva Margecany

99

Investičné akcie
Úprava a výstavba cesty pod Židovskou hôrkou zámkovou dlažbou pred a po:
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101

102

103

104

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy:
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106

107

108

Rekonštrukcia lesných a poľných ciest - nová asfaltová cesta okolo starých stavebnín (časť Olše), čiže
v novom stavebnom obvode
PRED REKONŠTRUKCIOU

109

PO REKONŠTRUKCII
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Výstavba parkovísk pri železničnej stanici a úprava časti Železničnej ulice pri cukrárni:
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Rekonštrukcia starej materskej školy ( priestory budú slúžiť pre denný stacionár):
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Obec Margecany
Aj takto bolo na niektorých balkónoch a v záhradách pri teplom počasí koncom októbra
a začiatkom novembra:

120

121

122

123

124

125

126

127

