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Kde sa zem dotýka neba
Na stránkach starej knihy z kláštornej knižnice čítali
dvaja mnísi, že existuje miesto
na konci sveta, kde sa zem dotýka neba. Rozhodli sa, že pôjdu a nájdu to miesto. Sľúbili
si, že sa nevrátia späť, kým ho
nenájdu.
Prešli celý svet, prekonali mnoho nebezpečenstiev,
útrap a odriekania, ktoré im
toto putovanie do všetkých
kútov sveta prinieslo. Mnoho
ťažkostí sa usilovalo zviesť ich
z cesty. Všetko prekonali.
Z prečítanej knihy vedeli,
že na mieste, ktoré hľadajú,
majú nájsť bránu. A keď na
bránu zabúchajú, zostanú stáť
tvárou v tvár Bohu.
Nakoniec uvedenú bránu
našli.

Nestrácali čas a so srdcom až kdesi v hrdle zabúchali
na bránu.
Brána sa pomaly otvorila. Obaja mnísi celí rozochvení vstúpili a ...ocitli sa vo
svojom kláštore.

Jedného dňa navštívili
rabína Mendel di Kozka vzdelaní muži. Rabín ich prekvapil
otázkou, s ktorou sa na nich
obrátil: „Kde býva Boh?“
Odpovedali mu: „Nie je
celý svet dôkazom jeho slávy a
prítomnosti?“
Rabín sám však dal túto
odpoveď: „Boh býva tam, kde
ho nechajú vstúpiť.“
Čo je teda najdôležitejšie? Nechať Boha vstúpiť! Nechať ho vstúpiť skutočne, ne-

chať oživiť svoju vieru, aby sa
môj život premenil.
„Stojím predo dvermi a
klopem,“ hovorí Pán Ježiš v
Knihe Zjavenia.
Otvoríš mu teraz na Vianoce svoje srdce?

Tieto dva príbehy nech sú
pre nás príležitosťou zamyslieť sa v tejto náročnej dobe
nad zmyslom a prežívaním
sviatkov Božieho Narodenia v
našich životoch.
Všetkým prajem požehnané a milostiplné vianočné
sviatky a v novom roku hojnosť Božích milostí a požehnania.
ThLic.
Stanislav Cifra,
správca farnosti

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Naše rady rozšírili:
Richard Hritz,
Tália Petríková,
Jakub Vavrek
Naše rady opustili:
František Lukač,
Ondrej Miženko,
Jozef Jusko,
Marta Ringošová,
Anna Kožariková,
Ondrej Petrík
Manželstvo uzavrel
1 pár.
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Milí spoluobčania.

Tohtoročný advent sme
síce nezačali naším tradičným
adventným večerom plným
krásnej hudby, ale ani tento rok
nám nechýba veľký adventný
veniec. V sprísnených protipandemických opatreniach ho
posvätil pán farár, za čo mu
úprimne ďakujem.
Pôvodne sme posvätenie
venca chceli spojiť aspoň s malým adventným večerom, no
hoci sme ho mali pripravený,
za daných okolností to nebolo
možné zorganizovať.
Za sebou už máme aj hasičského Mikuláša a verím, že
potešil najmä deti a všetkým
spríjemnil predvianočný čas.
Zároveň sa ospravedlňujem, že
posledné ulice navštívil s
omeškaním a s trošku inými
darčekmi. Všetko sa dá vylepšiť, a tak vieme, čo máme na
budúci rok urobiť inak. Ďakujem našim dobrovoľným hasičom za spoluorganizovanie
tohto podujatia.
Autobusová zastávka
pri Pamätníku padlým
Rekonštrukcia spomínanej autobusovej zastávky je vo
finále, v čase vydania hlásnika
bude určite hotová.
Stavebný obvod Pod hôrou
Proces vykupovania častí
parciel potrebných na cestný
koridor pokračuje, postupne
vás, vlastníkov, budeme oslovovať so zámerom ich odkúpenia. Verím, že sa s vami
všetkými dohodneme tak, ako
s vlastníkmi častí parciel, ktoré
sme už odkúpili.
Z environmentálneho fondu nám bola poskytnutá dotácia 204-tisíc eur na pokračovanie výstavby splaškovej kanalizácie Pod hôrou – 1. etapa.
Uvedenú kanalizáciu by sme
chceli urobiť v prvom polroku
2022.
Zmeny a doplnky územného
plánu
Prebieha proces pripomienkovania a vyhodnoco-

vania navrhovaných zmien a
doplnkov územného plánu. Do
uvedených zmien a doplnkov,
ktoré sa z väčšej časti týkali
časti Pod hôrou, bolo doplnené
aj riešenie prístupovej komunikácie popri záhradkárskej osade v Bystrom, ako aj zmena
funkčného určenia objektu
bývalej kotolne.

„Čisté brehy vodnej nádrže
Ružín“
Určite ste si všetci všimli,
že občianske združenie Margecianske fajnoty začalo s realizáciou uvedeného projektu s
cieľom vyčistiť brehy Ružína
od samonáletových drevín a
komunálneho odpadu. Obec od
začiatku tento projekt podporuje a naďalej bude intenzívne
podporovať. V súčasnosti
obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre občianske
združenie na spolufinancovanie projektu vo výške 5-tisíc
eur. Všetci aktéri, ktorí sa na
ňom podieľajú, si zaslúžia našu
vďaku.
Webstránka obce
Symbolicky na Mikuláša
spustila obec svoju novú inovatívnu internetovú stránku s
atraktívnym vzhľadom. Okrem iného si môžete do svojich
telefónov nainštalovať aj mobilnú aplikáciu „V obraze“,
vďaka ktorej budete mať prehľad aktualít z nášho webu,
upozorní vás na nové správy,
včas sa dozviete o pripravovaných podujatiach, môžete si
prehliadnuť fotografie alebo
dokumenty vyvesené na úradnej tabuli. Do aplikácie sa
nemusíte registrovať a neposkytujete žiadne osobné údaje.
Očkovanie proti covid-19
Vzhľadom na pandemickú situáciu sme zorganizovali
očkovanie 1., 2. a 3. dávkou
vakcíny. Na základe prejaveného záujmu v uplynulých
týždňoch prišla do našej obce
dvakrát mobilná očkovacia
jednotka.
Pri jej prvej návšteve z dôvodu
omeškania očkovacieho tímu
došlo k úplnému narušeniu
nášho časového harmonogra-

mu, čoho dôsledkom bolo dlhé
čakanie na očkovanie. Za to sa
musím všetkým, ktorých sa to
dotklo, v mene Košického samosprávneho kraja ospravedlniť. Prepáčte.
Druhé očkovanie po týchto
nepríjemných skúsenostiach
dopadlo, verím, že k vašej spokojnosti. Som veľmi rád, že
dobre chápete pandemickú
situáciu a chránite sa podľa
svojho rozhodnutia a svojich
možností.

Podané a schválené projekty
Na Environmentálny fond
sme podali projekt na výstavbu
verejného vodovodu Pod Hôrou - 1. tlakové pásmo s požadovanou výškou dotácie 192tisíc eur.
Projektom na Ministerstve kultúry SR sa uchádzame
o dotáciu 200-tisíc eur na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu - vzduchotechnika,
osvetlenie, elektroinštalácia,
závesný podhľad.
V rámci programu Terra
Incognita sa projektom „Bicyklom k Ružínu a do Hnileckej doliny“ uchádzame o
dotáciu 19-tisíc eur na doplnenie cykloturistickej trasy o prístrešok s cyklonabíjačkou a
ďalším prvkami cykloturistiky.
„Predchádzanie vzniku a
zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v obci
Margecany“. Tento projekt
sme podali na Environmentálny fond na získanie dotácie
(170-tisíc eur) na zakúpenie
kompostérov pre domácnosti,
ako aj na zakúpenie prekopávača kompostu.
Na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR sme
predložili projekt „Výstavba
detského ihriska v Rolovej
Hute“, kde žiadame dotáciu
50-tisíc eur na výstavbu detského ihriska v Rolovej Hute
pri Karene.
Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR nám schválilo

poskytnutie regionálneho
príspevku vo výške 97-tisíc eur
na dobudovanie nájazdových
rámp na cyklolávku „Červeňák“.

Na dokončenie príjazdových ciest k novému mostu ponad potok Bystrá a na zakúpenie smart cykloprístrešku nám
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo dotáciu vo
výške 49-tisíc eur.
Od nového roku začneme
v zmysle schváleného projektu
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR poskytovať
opatrovateľskú službu pre
obyvateľov obce Margecany.
Táto služba síce nebude zadarmo, ale bude finančne zvýhodnená, keďže na mzdu opatrovateľky nám bola poskytnutá dotácia 15 600 eur.
Zámerom projektu „Knihy v žiare reflektorov“, ktorý
sme podali na Fond na podporu
umenia, chceme aktivity knižnice presunúť aj z interiéru do
exteriéru, čitateľom ponúknuť
rôznorodý program, predstaviť
im miestnych spisovateľov a
ponúknuť sprievodné komunitné aktivity. Cieľom je podnietiť využívanie verejných
priestranstiev, priniesť do nich
opäť život, vytvoriť priestor
pre stretávanie susedov, hry detí a vzájomné spoznávanie sa.
Žiadaná podpora na rok 2022
je 13-tisíc eur.
Z hasičskej brigády sme
darom dostali nákladný automobil Tatra. Technický úsek
bude postupne podľa svojich
časových možností Tatru dávať do poriadku, aby nám
slúžila.
Dane a poplatky
Tento rok sme celkom
úspešne triedili odpad a aj napriek tomu, vzhľadom na nárast cien energií, pohonných
látok a ďalších vstupov, a to v
priemere o 14-percent, zvyšujeme na rok 2022 poplatok za
komunálny odpad v rovnakej
miere.
(Pokračovanie na str. 3)

Strana 3

2021, číslo 4

STAROSTA INFORMUJE
(Pokračovanie z 2. strany)

V tomto roku sme očipovali smetné nádoby, a tak budeme na budúci rok vedieť
presne určiť počet vyvezených
kanví z každej domácnosti. Na
základe týchto údajov pripravíme v roku 2023 zásluhový systém platenia poplatku za komunálny odpad, teda výška poplatku z tejktorej domácnosti
bude závisieť od množstva vyvezených nádob. Treba mať
stále na mysli aj fakt, že do nich
nepatrí biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý
v konečnom dôsledku zvyšuje
a bude zvyšovať poplatok. Najefektívnejšie je biologicky rozložiteľný komunálny odpad
kompostovať.
Dane a poplatky pre budúci rok sme upravili v sadzbách za stavebné pozemky na
Kozinci, za chaty a stavby na
individuálnu rekreáciu a za
ornú pôdu, chmeľnice, vinice,

ovocné sady a trvalé trávnaté
porasty. Ostatné zmenené
sadzby nebudú pre vás takým
citeľným finančným zaťažením.

Zimná údržba
Chcem sa už vopred poďakovať za to, že nám vypomôžete pri zimnom čistení
chodníkov pred svojimi domami. Ďakujem vám, lebo
týmto šetríme naše spoločné
peniaze.
Vianočná výzdoba
Vďaka sponzorom sme
doplnili vianočnú výzdobu v
Olši, za čo im úprimne ďakujem. Rovnako ďakujem aj pánovi Jozefovi Vargovi, ktorý
nám daroval svoje diela - drevené sochy do nášho vianočného betlehema.
Spoločná rozlúčka so starým rokom a vítanie nového
roka vzhľadom na obmedzu-

ADVENT
Symbolom obdobia adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré
sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ a odrátavajú týždne
do Vianoc. Každá sviečka má svoj
význam a meno. Prvá adventná sviečka
znamená MIER, druhá sviečka nám má
pripomínať VIERU, tretia adventná
sviečka v sebe nesie posolstvo LÁSKY a
štvrtá sviečka symbolizuje nehasnúcu
NÁDEJ.
Aj v našej obci máme spoločný
adventný veniec pred obecným úradom,
na ktorom sa každý týždeň zažne jeden
lampáš. V prvú adventnú nedeľu ho
prišiel posvätiť, a tým otvoriť adventný
predvianočný čas náš pán farár ThLic.
Stanislav Cifra.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné... – iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech do všetkých domácností vstúpi pokoj a radosť a svetlo adventného venca nech zapáli svetlo v našich srdciach, aby nielen počas adventu a
Vianoc, ale aj počas celého roka nechýbala ľuďom láska, porozumenie a najdôležitejšie zdravie.
Iveta Žoldáková

júce opatrenia nebude. Za peniaze, ktoré by sme boli použili
na silvestrovský ohňostroj,
sme zakúpili kvalitné respirátory, ktoré sme vložili do každého k vám doručeného Hlásnika.

Budúcoročné podujatia
budeme pripravovať v závislosti od aktuálnych pandemických opatrení a určite o nich
budeme informovať.
Drahí spoluobčania.
V poslednom období sme
sa presvedčili, že to, na čom
najviac záleží, je zdravie. Keď
sme zdraví, sme aj šťastní, veselí a úspešní, lebo môžeme
robiť to, čo nás baví a čo nás
živí.
Preto je pevné zdravie to
prvé, čo Vám k nadchádzajúcim sviatkom vinšujem.
Želám Vám tiež veľa síl a
optimizmu, aby ste dokázali
zvládať nástrahy, ktoré si táto

doba pre nás pripravila.
Nech ste spokojní v kruhu
svojich najbližších a nech sa
stále nájdu drobné každodenné
radosti, ktoré Vás potešia.
Pokojné a požehnané sviatky.
Ing. Igor Petrik
starosta obce
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Navštívil nás Mikuláš
Končí sa rok 2021 a celý
svet druhý rok intenzívne bojuje s koronavírusom. Tretia
vlna tejto pandémie nás opäť
zastihla v zimnom období, kedy by sme sa chceli stretávať,
baviť, nakupovať darčeky na
Vianoce a prežívať krásne
predvianočné obdobie. Namiesto týchto radostí musíme
dodržiavať protipandemické
opatrenia, pretože chorých
ľudí stále pribúda.
Mikulášska diskotéka bola v tomto období neuskutočniteľná, deti nemohli prísť k
Mikulášovi, a tak sa dedko Mikuláš vybral za deťmi, aby ich
trošku v tejto šedivej dobe potešil. Prenajal si hasičské auto a
prešiel všetky ulice, zastavil sa
pri každom dome v Margecanoch, aby doniesol balíček deťom. Bolo to radosti a rozžiarených detských očí, keď blikajúce hasičské auto prechádzalo
ulicu za ulicou. Bolo obdarovaných viac ako 230 detí. Na
Školskej ulici čakali deti naj-

dlhšie, keďže bola posledná v
poradí, na budúci rok bude
zmena a deti tu budú obdarované ako prvé. Nie je jednoduché
prejsť kilometre peši popri aute
v chladnom počasí od Samoty,
cez Rolovu Hutu, Bystré, Olše
a všetkými ulicami obce. Bolo
to zhruba 15 kilometrov. Aj
keď má dedko Mikuláš svoje
roky, nechýba mu dobrá fyzická kondička, a tak všetko v
zdraví zvládol.
Toto milé podujatie organizovala Obec Margecany v
úzkej spolupráci s členmi
Dobrovoľného hasičského
zboru Margecany. Bez ich pomoci by nebolo možné túto
akciu uskutočniť, a tak srdečná vďaka za ochotu a spoluprácu patrí Jozefovi Salamonovi,
Hanke Hicárovej, Veronike Salamonovej, Jozefovi Blahovi a
Petrovi Vaškovi. Vďaka aj za
finančný príspevok na mikulášske balíčky.
Iveta Žoldáková

Denný stacionár Deduško
Milí obyvatelia obce.
Čas beží veľmi rýchlo.
Nie tak dávno som dopísala
článok do jesenného Hlásnika,
už píšem do toho najkrajšieho vianočného.
S klientmi sme nezaháľali
a efektívne sme využívali čas.
Z prírodných materiálov sme si
vytvorili venčeky na hroby pre
našich blízkych, pod okná nášho zariadenia nám prišli zaspievať a zarecitovať škôlkari
– za čo im ďakujeme. Doniesli
nám krásny jesenný strom, ktorý zdobí naše priestory. My
sme im zas pripravili v rámci
ergo terapie niekoľko edukačných pomôcok k precvičovaniu motoriky hraniu sa a vzdelávaniu. Veríme, že týmito našimi výtvormi pomôžeme
malou troškou pri vzdelávaní
tej najmladšej generácie. Tieto
hračky sme odovzdali v materskej škôlke p. zástupkyni Lukáčovej a zástupcom z radu detí. Začiatkom decembra sme s
klientmi pracovali na tvorbe
vianočnej výzdoby na okná i v

celom zariadení. A na svätého
Mikuláša si aj naši klienti našli
balíčky so sladkou maškrtou a
tým klientom, čo momentálne
pre nepriaznivú situáciu musia
byť doma, sme balíčky doručili

dení tento rok nebudeme mať
tradičnú kapustnicu, keďže sa
nemôžeme všetci stretnúť pri
jednom stole. Ale verím, že o
rok to bude hádam iné. Verila
som aj pred rokom, verím aj to-

osobne. Dýcha na nás predvianočné čaro, dolieha ten pocit
stíšenia sa, a to nielen v dušiach, ale aj navonok. Po iné
roky sa varievali kapustnice,
usporadúvali sa vianočné koncerty, večierky... teraz čerpáme
zo spomienok. Ani my v zaria-

mu roku 2022. Istotne viem, že
aj v nasledujúcom roku bude
denný stacionár v prevádzke a
bude k dispozícii starobným a
invalidným dôchodcom. Ak sa
cítite osamelo, ak Váš deň nemá konca, alebo sa Vám príbuzní nemôžu pre pracovnú

vyťaženosť počas dňa venovať, neváhajte nás osloviť,
prísť medzi nás. Radi pomôžeme, ak to bude čo i len troška
možné. Denný stacionár je totiž miesto, kde môžu dôchodcovia stráviť čas v príjemnom
prostredí v spoločnosti svojich
rovesníkov. Je to miesto, ktoré
im pomôže zabudnúť na samotu a vyplní im voľný čas. Výhodou denného stacionára je,
že seniori nestratia kontakt s
rodinou a ich príbuzní nemusia
mať strach o ich zdravotný stav
a bezpečnosť.
Denný stacionár vytvára
miesto pre odpočinok, dohľad,
starostlivosť a utvára podmienky pre stravovanie.
A je tu pomaly záver, nielen môjho článku, ale aj tohto
roka. Roka plného nečakaných
rozhodnutí, zmien, roka plného
radosti, ale aj smútku. Dovoľte
mi zapriať Vám všetkým, ktorí
ste si prečítali týchto pár riadkov, prežitie vianočných sviatky v pokoji, radosti a zdraví.
Mgr. Bednárová Eva
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Z činnosti SZUŠ Margecany
Milí čitatelia, jeseň a s
ňou aj takmer celý prvý polrok
tohto školského roka sú za nami. Všetci sme sa snažili naplno využiť každú vyučovaciu
hodinu, ktorá sa mohla uskutočniť prezenčne. Situácia z
predchádzajúceho obdobia nás
pripravila vysporiadať sa aj s
mnohými nepredvídateľnými
okolnosťami. Ak sa žiaci ocitli
v karanténe, ich vyučovanie
mohlo bez prerušenia pokračovať dištančne. A tak sme stihli
ešte využiť posledné dni, kedy
sa okres Gelnica nachádzal v
červenej farbe COVID automatu. Dňa 22.10.2021 sme
uskutočnili Malý jesenný koncert žiakov a súborov hudobného a tanečného odboru spojenú
s výstavou prác žiakov výtvarného odboru pre našich priaznivcov, ale predovšetkým pre
rodičov našich žiakov. Predstaviť sa na pódiu pred obecenstvom sa v tejto dobe stáva
veľkou vzácnosťou.

Naši výtvarníci sa zúčastnili 6. ročníka okresnej výtvarnej súťaže Gelnická dúha, kde
získali veľmi pekné ocenenia.
Cenu primátora mesta Gelnica,
ktorý má hlavnú záštitu nad
touto súťažou, získala Natália
Mackovjaková. Ocenení boli
aj Adelka Bérešová, Patrik Gula a Jakub Zahornacký. Primátor mesta Gelnica, pán Ing.
Dušan Tomaško, MBA prišiel
odovzdať oceneným žiakom
diplomy a ceny osobne.
Situácia sa opäť zhoršovala, čo malo za následok postupné obmedzovanie našej
prezenčnej výučby. Od 2.11.
2021 sme na základe nariadenia vlády začali v skupinových odboroch (tanečný, výtvarný a v predmete hudobná
náuka) vyučovať prezenčne s
obmedzením 5+1. Od 15.11.
2021 v skupinových odboroch
(tanečný, výtvarný a v predmete hudobná náuka) dištančne v
kombinácii s individuálnymi
konzultáciami. Od 29.11.2021
došlo opäť k úplnému zatvoreniu základných umeleckých
škôl a prechodu na dištančnú
výučbu. V tom čase sme už mali na javisku nainštalovanú
krásnu vianočnú výzdobu pripravenú na nahrávanie vianočného koncertu. Keďže k zatvoreniu škôl došlo takmer zo dňa
na deň, nie všetci žiaci stihli
svoj program úplne docvičiť a
nahrať. Situáciu komplikovali
aj karanténne opatrenia, alebo

choroba mnohých z nich. Veríme však, že sa nám kombináciou javiskových a domá-

cich videí spolu s prácami
našich výtvarníkov podarí prostredníctvom tohto online koncertu vytvoriť vo vašich domovoch príjemnú vianočnú atmosféru. Opäť si ho budete
môcť vychutnať z pohodlia Vašich domácností počas celého
sviatočného obdobia.
Vianočný koncert bude
zverejnený na stránke našej
školy /szusmargecany.sk/
najneskôr 23.12.2021.
Dúfame, že Vám vystúpenia našich malých umelcov
pomôžu na chvíľu zabudnúť na
nepríjemnosti týchto dní. Nech
máme všetci pokojné Vianoce
a v šťastí a hlavne v zdraví prežijeme ten ďalší rok 2022.
Mgr. Klaudia Pribičková,
riaditeľka SZUŠ Margecany
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Riaditeľka školy informuje
Akosi prirýchlo sa nám míňa
čas, o pár dní sa rok s rokom
stretne zas.
Všetci žijeme prazvláštnu to
dobu, no napriek tomu sa
snažíme vytvárať pohodu...
Želáme Vám hlavne zdravia i
šťastia dosť, nech ten rok
nastávajúci prinesie všetkým
pokoj a radosť...
... čo nevidieť otočíme posledný list v kalendári v tomto roku
2021. Prichodí nám teda zbilancovať, ako sme v našej škole
prežili tento hektický a stále,
žiaľ, epidemiologický čas poznačený neutíchajúcou pandémiou súvisiacou s ochorením
COVID-19...
Koronavírus šíriaci sa závratnou rýchlosťou prostredníctvom variantu Delta neobišiel ani našu základnú školu, aj
keď sme mu veľmi statočne
odolávali dosť dlhú dobu.
Mnohých žiakov i viacerých
zamestnancov školy poslal do
karantény. Mesiace október i
november boli pre všetkých zamestnancov i žiakov veľmi náročné, no zvládli sme so cťou
ukočírovať výchovno-vzdelávací proces i prevádzku celej
školy najlepšie ako sme len vedeli, za čo všetkým kolegom
srdečne ďakujem...
Aj keď sme kvôli korone
museli mnohé akcie zrušiť,

život v škole sa pre žiakov nezastavil. Práve kvôli tejto ťaživej a neľahkej situácii sme sa
snažili žiakom spríjemniť čas
strávený v škole zaujímavými
aktivitami, ktoré pravidelne
zverejňujeme na webovom sídle našej školy:
www.zsmargecany. edupage.org

V mesiaci október a november 2021 sme pre žiakov
zrealizovali viaceré zaujímavé
akcie i aktivity a zapojili sme
žiakov do súťaží, ktoré sa kvôli
epidemiologickej situácii konali v online priestore:
Aktivity:
 Triedne aktivity na tému
„Hovorme spolu o jedle“
 Pozdravy a darčeky pre
starkých pri príležitosti Úcty k
starším
 Deň jablka
 Celoškolská aktivita „Záložka do knihy spája školy“
 Celoškolská aktivita „Európsky deň jazykov“
 Triedne aktivity na tému
„Halloween“
 „Strašipárty“ v školskom
klube detí
 Aktivita žiakov 1. stupňa ZŠ
„Učíme sa vonku“
 Triedne aktivity pri príležitosti sviatku „Svetový deň
dobrosrdečnosti“
 Aktivity v školskom klube

detí k sviatku „Medzinárodný
deň nevidiacich“
 Celoškolské aktivity počas
Európskeho týždňa v boji proti
drogám na tému „Povedz jasné
NIE!“
 Triedne aktivity na tému
„Deň Guinessových svetových
rekordov“
 Zapojenie žiakov IV.A triedy do celoslovenskej akcie
„Koľko lásky sa zmestí do kra-

bice od topánok“ - darčeky pre
starkých v domovoch dôchodcov a v stacionároch
 Jesenný zber starého papiera – organizátor – Rada školy
pri ZŠ s MŠ Margecany – žiaci
spolu vyzbierali 3601,5 kg starého papiera
 Turistika v Slovenskom raji
a v blízkom okolí - členovia
turistického krúžku
(Pokračovanie na 7. strane)
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Riaditeľka školy informuje
(Pokračovanie zo 6. strany)

Súťaže:
 Školské kolo súťaže „Technická olympiáda - kategória
A“: T. Papcun, M. Lukáč
(IX.A) – 1.m.,
M. Kandra (VIII.A) – 2.m.,
O. Hricko (VIII.A) – 3.m.
 Školské kolo súťaže „Technická olympiáda – kategória
B“:
M. Lukáčová (VII.A) – 1.m.,
A.L. Podolák (VI.A) – 2.m.,
V. Vaščáková (VI.A) – 3.m.
 Školské kolo súťaže „Olympiáda zo slovenského jazyka a
literatúry“: H. Miklóšiková
(VIII.A) – 1.m
 Okresné kolo súťaže „McDonald Cup v minifutbale
žiakov“:
družstvo chlapcov – 1.m.
 Celoslovenská informatická súťaž „iBobor“:
24 úspešných riešiteľov zo
177 žiakov
 O k re s n é k o l o s ú ť a ž e
„Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúry“: H. Miklóšiková (VIII.A) – 1.m
 Školské kolo súťaže „Geografická olympiáda – kategória F“: A. R. Lipták (VII.A) –
1.m., M. Kaľavský (VI.A) –
2.m., A. R. Liptáková (VI.A) –
3.m.
 Školské kolo súťaže „Geografická olympiáda – kategória G“: A. Müller (V.A) – 1.m.,
S. Hedvig (V.A) – 2.m., D.
Pavanová (V.A) – 3.m.
 Školské kolo súťaže „Geografická olympiáda – kategória E“: O. Hricko (VIII.A) –
1.m., H. Miklóšiková (VIII.A)
– 2.m., K. Mitríková (IX.A) –
3.m.
 Okresné kolo súťaže „Technická olympiáda - kategória
A“: T. Papcun, M. Lukáč
(IX.A) – 3.m.
 Celoslovenská vedomostná
súťaž „Expert Geniality Show:
zapojených 12 žiakov
 Účasť žiakov 1. stupňa ZŠ
vo výtvarnej súťaži „Anjel
Vianoc“
Všetkým žiakom i učiteľom ďakujeme za ich záujem
a vynaložené úsilie zapájať sa
do súťaží aj v tejto pandemickej dobe.

Úspešným žiakom srdečne blahoželáme k umiestneniu a držíme palce vo vyšších
súťažných kolách.
Decembrové plány nám
narušilo rozhodnutie Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v SNV tým, že od 6.
decembra 2021 zatvorilo
vzhľadom k celoplošnej epidemiologickej situácii v okrese
Gelnica všetkých žiakov 2.
stupňa do Školy z domu, ktorí
sa vzdelávali dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Office do 17.12.
2021. Ministerstvo školstva
rozhodlo v tejto situácii predĺžiť žiakom vianočné prázdniny
v trvaní od 20.12.2021 do 10.1.
2022.
Aj v mesiaci december
2021 pripravili učitelia pre žiakov 1. stupňa zaujímavé akcie
a aktivity a súťaže, ktoré žiakom spríjemnili posledné dni v
škole v tomto kalendárnom
roku:
Aktivity:
 List Ježiškovi v školskom
klube detí (ŠKD)
 Zábavné vyučovanie na 1.
stupni ZŠ s mikulášskou tematikou
 Mikuláš v našej škole
 Mikulášske aktivity v ŠKD
 Triedna aktivita v III.A triede „Vtáčiky v zime“ – výroba
kŕmidla a význam kŕmenia
vtáctva
 Výroba „Vianočných pohľadníc“ v 4. oddelení ŠKD
 Tematické vianočné vyučovanie spojené s vianočným posedením v triedach na 1. stupni
ZŠ
 Vianoce v ŠKD – vianočné
aktivity vo všetkých oddeleniach ŠKD
Súťaže:
 Účasť žiakov 3. – 8. ročníka
v celoslovenskej matematickej
súťaži „Pytagoriáda“
 Školské kolo súťaže „Olympiáda v nemeckom jazyku“
 Školské kolo súťaže „Olympiáda v anglickom jazyku“
Touto cestou sa chceme
srdečne poďakovať všetkým
žiakom, rodičom i zamestnancom školy za zodpovedný
prístup k plneniu všetkých

usmernení počas pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.
Spoločnými silami sme
túto neľahkú situáciu ustáli.
Veľká vďaka patrí všetkým:
pedagogickým zamestnancom materskej i základnej
školy, ktorí pracujú s deťmi v
prvej línii priamo v škole,
učiteľom, ktorí zodpovedne
vyučujú žiakov dištančnou
formou v Škole z domu, kuchárkam, upratovačkám,
školníkovi i ekonómke školy,
ktorí majú v tejto dobe rovnako sťažené pracovné podmienky, tak ako učitelia.
Všetci chceme veriť, že najkrajšie sviatky roka prežijeme hlavne v plnom zdraví,

šťastí a v pokoji. A že ten
nastávajúci rok 2022 bude
pre nás všetkých krajší a
lepší ako ten odchádzajúci...
Zároveň v mene všetkých zamestnancov a žiakov
našej základnej a materskej
školy chceme popriať všetkým spoluobčanom šťastné,
veselé a najmä pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších a v celom novom
roku 2022 pevné zdravie a
veľa úspechov v osobnom i
pracovnom živote.
Text a foto:
PaedDr. Eva Mrázová,
riaditeľka školy

Obec Margecany od januára 2022 spúšťa realizáciu nového projektu:

Opatrovateľská služba
pre obyvateľov obce Margecany,
v rámci ktorého obec začína poskytovať novú službu
občanom – terénnu opatrovateľskú službu.
Opatrovateľka (zamestnankyňa obce) bude pomáhať
občanom Margecian odkázaným na pomoc iných osôb s
každodennými úkonmi priamo v ich rodinnom prostredí.
Medzi takéto úkony patria napr. pomoc so starostlivosťou o
domácnosť, úkony osobnej hygieny a sebaobsluhy, sprievod k lekárovi a pod. Jednotlivé úkony opatrovateľky sú
spoplatnené miernymi sadzbami v zmysle VZN č. 6/2009.
Podmienkou pre poskytnutie opatrovateľskej služby je
aspoň II. stupeň odkázanosti občana na pomoc iných osôb
(obec vypracuje posudok na základe žiadosti občana) a
uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
medzi obcou a občanom.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania
služby nájdete na webovej stránke obce v časti Sociálne
služby, prípadne môžete kontaktovať koordinátora projektu Mgr. Pavla Stana:
(pavol.stano@margecany.sk, 0902 463 335).
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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Z činnosti Základnej organizácie jednoty dôchodcov
„Keby nebolo spomienok,
človek by neveril, že bol niekedy šťastný“
(Božena Němcová)
Som senior, ale necítim sa
starý, hoc srdce, pľúca, nohy,
zrak už cítia veľa prežitých
jarí. Život krásny prežil som
ako vták.
Som senior a život vo mne
prúdi, Viem, čo som prežil a čo
má ešte čaká. Nechcem len
postávať vedľa iných ľudí.
Pracovať – naplno žiť –to má
láka.
Pri príležitosti slávnostného otvorenia areálu v rámci
projektu ,,Regenerácia vnútrobloku Margecany“ sme 24.10.
odohrali „Úsmevný futbalový zápas“ so žiakmi ZŠ.
Seniorom pomáhali aj niektorí
žiaci, ktorých sme obliekli do
tričiek ZO JDS, čím sa ešte
zvýšil efekt - úsmev spomínaného zápasu. Za „správneho“ rozhodovania naším
starostom sme prežili krásne a
veselé popoludnie. Ďakujeme
všetkým žiakom, hráčom i
rozhodcovi.
Ústredie JDS v Bratislave
pri príležitosti 30. výročia založenia Jednoty dôchodcov na
Slovensku na návrh našej organizácie udelilo „Pamätnú plaketu“ členke Marte Beľuškovej za jej dlhoročnú aktívnu
prácu v prospech seniorov.

Na výborovej schôdzi
27. októbra sme jej ocenenie
slávnostne odovzdali. Marta
Beľušková bola jednou z tých,
ktorí založili jednotu dôchodcov v Margecanoch na ustano-

vujúcej schôdzi 30. augusta
2000. O rok neskôr dokonca
zabezpečovali zemiaky pre
členov i čečinu na vence.
Aktívne sa zapája do rôznych
činnosti aj dnes, je členkou
tanečnej skupiny country a
spevokolu Borievka. Dnes už
má základná organizácia iné
ciele a aktivity, no ona je vždy
ochotná pomôcť, nikdy nepovie nie, nehľadá výhovorky.
V októbri ,,Mesiac úcty k
starším“ sme rozniesli 430
darčekov, vkusne zabalených
v taštičkách s logom a poďakovaním, ktoré zakúpil obecný úrad pre seniorov nad 65
rokov s trvalým bydliskom v
obci.
Na okresnej výborovej
schôdzi v Gelnici nás v mene
župana Košického samosprávneho kraja prišli pozdraviť pracovníčky PhDr. Anna Heribanová, Mgr. Katarína Kužeľová
a predseda KO JDS Ján Matúško. Prítomným predsedom
odovzdali pre každého člena
jednoty dôchodcov v okrese
darček s písomným poďakovaním. Darčeky a pozdrav sme
odovzdali. Seniori boli potešení a za všetko vďační.
ĎAKUJEME!!!
Varili sme ,,Džadky“.
9.11. sa v klube zišli členovia,
ktorí chceli oprášiť recepty
starých mám a pri dodržaní
všetkých epidemiologických
opatrení podľa COVID AUTOMATU v okrese bordovej
farby sa stretlo v klube 11
členov. Takúto aktivitu určite v
budúcnosti zopakujeme.
Okresná prehliadka
ručných prác „Zlaté ruky“ sa
konala 10.11. v Jaklovciach.
So svojimi výrobkami sa tu
predstavili základné organizácie: Margecany, Mníšek/n
Hnilcom, Prakovce, Gelnica,
Mária Huta, Jaklovce, Kojšov.
Prehliadku otvoril okresný
predseda jednoty dôchodcov
Jaroslav Blaškovan a obohatil
hrou na fujaru člen z Gelnice.
Seniorom sa prihovorili aj hostia – starosta Margecian, starosta Jakloviec a predseda KO
JDS Ján Matúško. Vystavované výrobky boli uložené na
vopred pripravených stoloch.
Každá ZO vystavovala veľmi

krásne výrobky svojich majstrov šikovných rúk, ktorí aj vo
vyššom veku dokážu vytvárať
krásne veci. Boli vystavené:
drevené výrobky, maľované a
vyrezávane obrazy, pletené,
vyšívané a háčkované výrobky, vyšívané pohľadnice a kroje z rôznych oblastí, vianočné
medovníčky a mnoho ďalších.
Súčasťou bola aj ukážka práce
obuvníka. Členky z Jakloviec
urobili popritom aj predajnú
výstavu výrobkov skupiny žien
pod názvom "Jaklovské tvorilky."
Ručné práce nie sú len
fyzickými prácami, ale priaznivo pôsobia na pozitívne myslenie a robia ľudí šťastnejšími.
Pri ručných prácach človek
dokáže príjemne zrelaxovať
myseľ, uvoľniť stres i nepríjemné pocity a prísť na nové
myšlienky. Ručné práce a pozitívne myslenie majú k sebe
veľmi blízko.
Našu organizáciu reprezentovali piati členovia, ktorí
aranžovali a inštalovali výrobky členov jednoty dôchodcov z
Margecian. Za dobrú reprezentáciu patrí vďaka: Beľuškovej
Marte, Hudákovej Anne, Buckovej Anne, Šefčíkovej Margite, Imrichovi Hudákovi. Ďakujeme všetkým, ktorí prepožičali svoje výrobky na túto
prehliadku.
Prehliadka bola ukončená okresným predsedom
JDS a starostom Jakloviec
odovzdaním upomienkových darčekov a diplomov.

Vážení členovia.
Vianočný čas, kedy si
spievame koledy a dávame
darčeky, je už tu.
Je to čas, kedy dokážeme
takmer úplne zabudnúť na
všetky problémy všedných dní,
tešiť sa z maličkostí, užívať si
rodinné chvíle a spoločne strávený čas pri štedrovečernom
stole. Dnes, bohužiaľ, žijeme
časy, keď je nevyhnutné obmedziť na minimum stretnutia
s našimi najbližšími a priateľmi. Nás starších pandémia iste
zasiahla najviac a to nielen
zdravotne, ale aj spoločensky.
Nemožnosť vidieť sa so svojimi deťmi a vnúčatami, ktoré sú
pre nás všetkým, je určite najťažšie. Smutné na obidvoch
stranách.
Veľmi si prajeme, aby sa
táto zlá doba čo najskôr pominula. Aby sme ju prežili v
zdraví a dočkali sa času, keď sa
rodiny budú môcť opätovne
stretávať, vzájomne sa navštevovať, spoločne tešiť.
Hoci tohtoročné Vianoce
budú iné ako po minulé roky a
budú od nás vyžadovať nielen
občiansku disciplínu, ale aj
trpezlivosť a optimizmus viac,
ako kedykoľvek predtým,
potrebujeme ostať ľudskí a solidárni k sebe navzájom, plní
nádeje, že spoločne dokážeme
zdolať súčasné vírusové „zlo“.
Výbor ZO JDS Vám
z celého srdca želá, pohodové a požehnané Vianoce, do
Nového roka viac spokojnosti, porozumenia a hlavne veľa, veľa zdravia.
Anna
Pitoňáková
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Obzretie
Ako ten čas letí, málokto z
nás si spomenie, kedy presne a
kto v našej obci prišiel s myšlienkou založiť novú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Je to asi
najmladšia organizácia, ktorá
v Margecanoch vznikla 2.2.
2013.
Našla sa partia ľudí rôzneho veku, ktorí aj keď nie sú
najzdravší, nechcú byť iba pasívnymi občanmi. V rámci
svojich zdravotných možností
chcú byť stále aktívni. Aj oni
chcú svojou troškou prispieť
k spoločenskému životu v
obci.
Na rok 2021 mali členovia
výboru, ktorí pracujú s malými
obmenami stále v rovnakom
zložení, plány na činnosť zväzu. Žiaľ, korona nám to tak ako
v predchádzajúcom roku prekazila. Napriek tomu sme stihli

za prísnych opatrení urobiť
členskú schôdzu, na ktorej sa
zúčastnilo 57 členov organzácie.
V rámci našich zdravotných možností sme podnikli
tri vychádzky do prírody a okolia našej obce. Boli sme sa
prejsť k Bujanovskému tunelu,
kto chcel a vládal, tak až na
Kozinec. Niekto by mohol povedať – nó, veď ja tam chodím
každý deň, ale pre ľudí s pohybovými problémami je to
krásny výkon. Náš člen pán
Imrich Kovalčík nám porozprával niečo o tuneloch, hlavne
o tom našom. Je v tom povolaný, pretože tridsať rokov sa
pracovne venoval tejto problematike.
Pani Papcunová Božena,
ktorá je rodáčkou z Rolovej,
nám porozprávala zo spomienok na detstvo o starej Rolovej,

ukázala, kde stál ich kostol a
ostatné stavby, ktoré sú dnes
minulosťou.
Druhá vychádzka bola cez
novú lávku až do Jakloviec,
časti do Hlinka a späť. Tu naši
skôr narodení si zaspomínali
na staré Margecany a Jaklovce
a podelili sa so svojimi spomienkami na detstvo.
Tretia vychádzka bola k
strelnici v Bystrom, čím sme
potešili našich členov rodákov
z blízkeho Klenova. Cestou
späť sme sa zastavili pri hrobe
vojaka, zapálili sviečku.
Tieto vychádzky dodali
ľuďom silu a chuť do života v
tejto ťažkej dobe, ktorú práve
žijeme. Človek je tvor spoločenský a potrebuje prítomnosť
iných ľudí, aj keď s rúškom a
na dva metre od seba. Zostali v
nás spomienky na milé stretnutia v prírode. Všetkých týchto
vychádzok sa zúčastnila aj pani

Marta Zahornacká, ktorá mala
práve na jednej z nich narodeniny 84 rokov. U nej naozaj
platí, že vek u niektorých je iba
číslo a aj mladším svojou chuťou do života môže byť príkladom a dodať im silu.
Pre členov, ktorí v rokoch
2020 a 2021 mali okrúhle jubileá a nemohli sme im pripraviť
už tradičné spoločenské posedenie, členovia výboru odniesli domov malé darčeky.
Ďakujeme všetkým našim
členom, že sú zodpovední voči
šíreniu korony, prajeme im
zdravie, lebo keď budeme
zdraví, s ostatným si poradíme.
V tejto dobe je najväčším
darom zdravie a rodina.
Výbor SZZP praje všetkým krásne, pohodové, ničím
nerušené vianočné sviatky.
Za výbor SZZP
Mária Janusová

KRAJŠÍ RUŽÍN VĎAKA ÚSPEŠNÝM PROJEKTOM
Občianske združenie
Margecianske Fajnoty sa tento
rok zapojilo do viacerých výziev, ktorých cieľom bolo čistejšie okolie Margecian a ekologické riešenia pre rozvoj
obce.
Prvým projektom tohto
zamerania bol projekt Čisté
brehy vodnej nádrže Ružín.
Z brehov vodnej nádrže Ružín
v katastri obce Margecany budú postupne smerom od časti
Počkaj po Lodenicu v Rolovej
Hute odstránené náletové dreviny o obvode do 40 cm a následne bude vzniknutý odpad
vyzbieraný a odvezený.
Na tento projekt bola určená finančná podpora od
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 45 000 €. Zo
strany obce bolo obecným zastupiteľstvom schválené potrebné spolufinancovanie vo
výške 5000 €. Bez tejto pomoci
by nebolo možné projekt zrealizovať, za čo patrí zastupiteľstvu obce Margecany vďaka.
Na projekte spolupracovali
taktiež pracovníci obecného
úradu na čele s pánom starostom Ing. Igorom Petríkom,
ktorý spolu s Mgr. Pavlom Sta-

nom zabezpečovali rýchle vybavovanie všetkých potrebných povolení aby sa projekt
mohol uskutočniť v plánovanom časovom rozhraní. V rámci samotnej realizácie sa na
výrube stromov podieľalo
množstvo šikovných ľudí, ktorí obetovali svoj čas a prišli nezištne pomôcť počas víkendov.
Patrí im za to veľké poďakovanie.
Práce na mieste realizácie
projektu sa budú vykonávať,
kým to počasie dovolí, napriek
tomu, že dátum ukončenia projektu bol stanovený až na marec v roku 2022.
Počas projektu budú realizované výrubové práce v rozmere udeleného súhlasu, a to
rúbaním drevín do obvodu 40
cm a výšky 326,60 m.n.m.
Povolený bol holorub. Mnohí
Margecanci si počas jesene pochutnávali na slivkách či inom
ovocí rastúcom popri ceste do
Rolovej Huty, tí sa môžu tešiť,
lebo ovocné stromy boli zachované. Porúbané časti stromov,
ktoré je možné zhliadnuť hneď
popri ceste, budú zoštiepkované a následne bude štiepka
odnesená na vopred určené
miesto.

Členovia realizačného
tímu, ktorý má na starosti tento
projekt prosia všetkých šoférov na danom úseku medzi
Margecanami a Rolovou Hutou o trpezlivosť a ohľaduplnú
jazdu v úsekoch, na ktorých sa
bude aktuálne pracovať.
Ako druhý projekt bolo
Košickým samosprávnym
krajom finančne podporené
Skvalitnenie hygienických
potrieb pre návštevníkoch
vodnej nádrže Ružín, ktorý
prinesie viditeľné zlepšenie
priestranstva a čistejšiu prírodu
okolo vodnej nádrže umiestnením mobilných toaliet a odpadkových košov. Tie budú slúžiť
pre širokú verejnosť, no najmä
pre veľké množstvo rybárov.

Dohľad a starostlivosť o tieto
toalety a koše je prisľúbená zo
strany občianskeho združenia i
obecného úradu.
Informácie o ich umiestnení budú zverejnené na sociálnych sieťach a webe obce.
Finančnú pomoc vo výške
4000 € od KSK doplnilo spolufinancovaním o.z. Margecianske Fajnoty vo výške 900 €.
Z okolia Ružínskej priehrady ako aj z jej hladiny boli
za posledné mesiace vyzbierané stovky vriec odpadkov,
preto prosíme všetkých návštevníkov tejto lokality, aby
dbali o čistotu prírody a vodnej
nádrže.
Mgr. Alžbeta
Gajdošová Keruľová
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AKO BUDEME PLATIŤ
V ROKU 2022
Obec Margecany ako správca dane oznamuje svojim občanom, že daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok
za komunálne odpady začne vyberať až po doručení rozhodnutí daňovníkom.
Rozhodnutia sa budú doručovať daňovníkom postupne
podľa ulíc - počkajte na doručenie rozhodnutia.
Platiť budete na základe rozhodnutia
- do pokladne obce Margecany - Mgr. Staržecová, číslo dverí
104 alebo
- príkazom na úhradu číslo účtu PRIMA banka Slovensko a. s.
pobočka Spišská Nová Ves
číslo účtu: 3457448001/5600
kód banky: 5600
variabilný symbol: uvedený v rozhodnutí
alebo
- poštovým peňažným poukazom na účet - s platením na pošte.
Pri platení do pokladne správcu sa preukážte rozhodnutím, urýchlite tak výber daní.

KOĽKO BUDEME PLATIŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Sadzby dane z nehnuteľností sa menia takto:
1. sadzba dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty sa zvyšuje na 1,25%,
2. sadzba dane za stavebné pozemky v rekreačnej oblasti
Kozinec sa zvyšuje na 1,5 %
3. sadzba dane za stavby pre pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
2
stavieb na vlastnú administratívu sa zvyšuje na 0,15 €/m ,
4. sadzba dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu sa
2
zvyšuje na 1,00 €/m ,

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri
umiestnení predajného zariadenia sa zvyšuje na 1,50 € za
2
každý aj začatý m a za každý aj začatý deň.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
V roku 2022 sa zvýši na 25,00 € na osobu a rok.

HLÁSENIE ZMIEN do 31. januára 2022
Ak ste v roku 2021 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv
na vyrubenie dane/ak ste kúpili, predali, darovali, dedili,
postavili, pristavili, nadstavili/, túto zmenu nahláste najneskôr
do 31. januára 2022 správcovi dane.
Ak ste si obstarali psa, alebo Vám pes uhynul, je potrebné
túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote 30 dní.
Zmeny je potrebné hlásiť na predpísaných tlačivách
(Priznanie k dani z nehnuteľností, Priznanie k dani za psa),
ktoré sú prístupné na Obecnom úrade Margecany u správcu
dane.
Tlačivá na priznanie uvedených daní vypisujú len tí daňovníci, ktorí mali vyššie uvedené zmeny.
Mgr. Staržecová

Komunálne odpady
V roku 2022 budeme platiť za komunálny odpad o 3,50
eur na osobu viac ako v roku
2021. Poplatok sa zvyšuje z
21,50 eur na 25,00 eur. Obecné
zastupiteľstvo pri svojom rozhodovaní o výške poplatku
zohľadnilo predpokladaný 14
% nárast cien energií, pohonných látok, ceny práce, ktorý sa
prejaví aj na raste nákladov v
odpadovom hospodárstve.
Je predpoklad, že rok
2021 ukončíme s 2 400 eurovým deficitom, čo možno považovať za veľmi dobrý výsledok. K tomuto výsledku prispelo to, že sme získali dotáciu
vo výške 4 322 eur a že sme
ušetrili aj vývozom menšieho
počtu kuka nádob.
Dotáciu sme získali na
základe dosiahnutej miery vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá bola za rok 2020 vyčíslená vo výške 58,30 %.
Ako je to však skutočne s
našou mierou triedenia? V
súčasnosti sa nám do množstva
vytriedených odpadov zarátavajú aj odpady vyzbierané v
zberni kovových odpadov na
Počkaji. Ak by to tak nebolo,
naša úroveň vytriedenia by
dosahovala len 22,93 %. To by
znamenalo, že nielenže by sme
nezískali dotáciu, ale na dôvažok by sme mali aj nevýhodnejšiu zákonnú sadzbu za
uloženie odpadov na skládku, a
to až 27 eur za tonu (súčasná
sadzba je 15 eur/t). Ak by sme
sa porovnali s okolitými obcami Kluknava, Jaklovce, Veľký
Folkmar a Kojšov, tak by sme
sa v triedení za rok 2019, bez
započítania spomínanej zberne, umiestnili na predposlednom mieste.
Veľkou záťažou pre naše
odpadové hospodárstvo je využívanie a častokrát až zneužívanie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VOK) určených na objemný a zmesový
odpad. Mnohokrát nezmyselne
hádžeme do kontajnerov sem
nepatriace veci, ako napr. kvetináče naplnené zeminou, skaly, vrecia s už vytriedenými
plastami či sklom. Tieto zbytočne zaberajú miesto a zvyšujú hmotnosť VOKov. V roku

2020 sme vyviezli až 102
VOKov. V tomto roku očakávame rovnaký výsledok.
V auguste sme zaviedli
čipovanie zberných nádob.
Kontrola naplnenosti kuka nádob zamestnancom obecného
úradu, ako aj následné čipovanie ovplyvnili správanie sa občanov v oblasti vývozov kuka
nádob. Kým v roku 2020 bol
priemerný počet kuka nádob
pri jednom vývoze 511 kusov,
v roku 2021 je to 447 kusov.
Odhadovaná ušetrená suma je
4 000 eur.
V priebehu roka 2022
budeme sledovať počty vyvezených kuka nádob z jednotlivých domácností. A v roku
2023 sa budeme snažiť
uviesť do praxe množstvový
zber zmesového odpadu na
základe počtu nádob vyvezených v predchádzajúcom
kalendárnom roku. To znamená, že domácnosti budú
platiť poplatok za komunálne odpady vo výške závislej
od počtu kuka nádob, ktoré
dali vyviesť v roku 2022.
Otváracia doba Zberného dvora v Margecanoch v
zimnom období:
Od 1.12.2021 do 28. 2.2022
bude zberný dvor otvorený
len v sobotu
od 09:00 do 12:00 hod.
Zberný dvor bude počas
štátnych sviatkov zatvorený.
!!! AUTOR
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ČINNOSŤ DHZ MARGECANY ZA ROKY 2020-2021
Keďže roky 2020 a 2021
nás stále trápia protipandemické opatrenia, chceli by sme
sa s Vami podeliť s našou činnosťou v rokoch nielen 2020,
ale aj 2021.
Rok 2020 začal požiarom
vobci 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 DHZkami. Už 19. 2. 2020 sme boli
na technickom zásahu v 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 Olše, Rolovej Huty.
V roku 2020 bolo 72 zásahov,
zo značnej časti bolo 47 technických zásahov, 2 povodne, 2
požiare. 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
17.5.2020 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. V
septembri sme sa zúčastnili na
domácej Inline hodinovke, kde
sme vykonávali asistenčnú
hliadku pri uzávere cesty Margecany Počkaj – Rolova Huta.
Krajské operačné stredisko nás
14.10.2020 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 is-

tom čase naši členovia pomáhali miestnemu obyvateľovi v
Margecanoch vyťahovať vodu
z pivnice pomocou kalového a
plávajúceho čerpadla. Keďže
Vianoce a Mikuláš sú veľká
vec, 28.11.2020 sme sa zúčastnili prípravy na túto akciu,
ktorá sa netradične konala v
covid prevedení. S autom Iveco Daily sme chodili po obci
Margecany od domu k domu a
rozdávali sme deťom mikulášske darčeky a veruže to bola úspešná akcia a deti sa náramne
tešili. Nápomocná nám bola aj
obec Margecany, za čo by som
sa chcela veľmi pekne poďakovať pani Ivetke Žoldákovej a
pánovi Ing. Igorovi Petrikovi.
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
podieľali 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 bolo 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, že
by sa do obce zišla cisterna s
väčším objemom vody. Chcela
by som pochváliť našich dvoch
členov, Radovana Verbu a
Marcela Kišša, ktorí 25. februára 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 Rolova Huta, ale aj
čistenia miestnej komunikácie
pred farou v Margecanoch.

Dňa 17.4.2021 sa členovia hasičskej jednotky zúčastnili čistenia ulíc Školská, Hornádska
v Margecanoch z dôvodu stavebných prác za farou. Na sviatok práce 1.5.2021 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 9.5.2021 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. Prvého júna sa členovia
hasičskej jednotky zúčastnili
zásahu dopĺňaniu vody do vodojemu v Rolovej Hute. Dňa
21.6.2021 sa na Slovensku
uskutočnila Cesta hrdinov
SNP, ktorá mala 765 km, 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
(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 sme opäť
boli na technickom zásahu
Margecany – Rolova Huta –
kyvadlová doprava vody. 18.7.
2021 nás ocenil za príkladnú
prácu starosta obce Margecany
a úprimne nám poďakoval za
čas strávený dezinfekciou obce
počas núdzového stavu počas
pandémie COVID-19. Keďže
nielen práca, ale aj vzdelanie je
dôležité, dňa 14.8.2021 sa naši
členovia zásahového družstva
zúčastnili na kurze prvej pomoci, ktorú školil pán Ing. Marián Hudák, MPH 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 26.9.
sme v časti Margecany Olše
vykonali čistenie studne s následnou dezinfekciou podľa
pokynov RÚVZ. Dňa 6.11.
2021 nás opustil náš dlhoročný
člen pán Jozef Jusko vo veku
86 rokov, verím však, že na nás
bude dávať pozor. Tento rok
nás čakala 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.
Chcela by som poďakovať všetkým členom, ktorí
akýmkoľvek činom, službou,
pomocou prispeli k činnosti
DHZ Margecany, k činnosti v
obci, ale aj k dezinfekcii.
Verím, že nás v roku 2022
čakajú už len radostné časy a že
sa stretneme pri tradičných
akciách v našej obci. Všetkým
Vám prajem veselé, šťastné a
zdravé Vianoce a úspešný štart
do nového roka 2022.
Anna Hicárová - Veliteľka
DHZO Margecany
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FK TJ Lokomotíva Margecany - Ďalšia vydarená futbalová jeseň
Je veľmi potešujúce, že
naši žiaci pokračovali aj v jesennej časti vo výborných výkonoch. Pod vedením trénerov
Ing. Stanislava Sokolského a
Petra Stanislava neprehrali ani
jeden zápas. Tréneri nasadzovali v jednotlivých zápasoch aj
mladších chlapcov z prípravky
futbalového krúžku v ZŠ s MŠ
v Margecanoch, aby sa prispôsobili hre proti starším chlapcom súpera v majstrovských
zápasoch. Žiaci mali výbornú
jesennú časť, obsadili 1.
miesto, keď z 11 zápasov
vyhrali 11 zápasov, ani raz
neremizovali a ani neprehrali. Získali 33 bodov, skóre
104:2. Ak sa bude pokračovať
v nastúpenom trende, nemali
by sme sa obávať o mladú generáciu futbalistov v Margecanoch. Systematická, cieľavedomá a svedomitá trénerská
práca prináša svoje ovocie v
podobe kvalitnej hry a výsledkov už niekoľko sezón.
Tabuľka - Žiaci

dorastu je skvelá príprava
chlapcov na kategóriu dospelých, aby mali bezproblémový
prechod k A mužstvu. Dorastenci obsadili v jesennej časti
1. miesto, keď z 8 zápasov
vyhrali všetkých 8 zápasov,
získali 24 bodov, skóre 89:3.
Tabuľka - U-19B

Je skoro nepochopiteľné,
prečo niektorí fanúšikovia ne-

Klub

Z

V

R

P

skóre

B

1. TJ Lokomotíva Margecany
2. FK Prakovce
3. TJ Slovan Nálepkovo
4. MFK Gelnica
5. TJ FC Kluknava
6. FK Slovan Helcmanovce

8
8
8
8
8
8

8
5
5
4
1
0

0
0
0
0
1
1

0
3
3
4
6
7

89: 3
38:14
44:28
19:14
10:61
10:90

24
15
15
12
4
1

VI. liga – Dospelí
Pred jesennou časťou prevzal mužstvo dospelých Ing.
Stanislav Sokolský, ktorý trénuje aj dorastenecké mužstvo,
spolu s Petrom Stanislavom sa
stará o mužstvo žiakov a v ZŠ s
MŠ vedie aj prípravku futbalového krúžku. Pred začiatkom
novej sezóny opustilo A mužstvo dospelých niekoľko hrá-

Klub

Z

1. TJ Lokomotíva Margecany
2. FK Slovan Helcmanovce
3. FK SLovan Veľký Folkmar
4. MFK Gelnica
5. TJ Slovan Nálepkovo
6. TJ Baník v Mníšku n/Hn.
7. FK Prakovce
8. TJ FC Kluknava

11 11
11 8
11 7
11 7
11 5
11 3
11 2
11 0

U – 19 B
V podobnom trende, čo sa
týka tréningovej morálky a
prístupu k zápasom, pristupovali aj dorastenci nášho klubu. V prípade potreby tréner
Ing. Stanislav Sokolský zaradil
do zostavy dorastencov aj hráčov žiackeho mužstva, ktorí si
plnohodnotne zastali svoje
miesto v zostave. V budúcnosti
doplnia mužstvo dorastu ďalší
chlapci z nášho výborného
mužstva žiakov. Je potrebné
pokračovať v dobrých výkonoch z predchádzajúcich sezón, pokračovať v nastolenom
trende, poctivo pracovať na
tréningoch, čo sa ukáže v majstrovských zápasoch. Mužstvo

dorastenci.
A mužstvo v jesennej časti
obsadilo 3. miesto, keď z 13
zápasov 9 vyhralo a 4 prehralo. Získalo 27 bodov s aktívnym skóre 31:15.

V

R

P

skóre

0 0 104: 2
0 3 64:28
0 4 50:19
0 4 42:44
0 6 44:35
0 8 34:58
1 8 16:66
1 10
4:106

B
33
24
21
21
15
9
7
1

čov. Tréner Ing. Sokolský zostavil mužstvo z mladých hráčov, starších skúsených hráčov,
ktorí tvoria kostru mužstva a
talentovaných chlapcov z nášho dorastu. Táto voľba sa ukázala ako správna, o čom svedčí
nielen predvádzaná hra, ale aj
dobré výsledky A mužstva. Je
radosť pozerať na mladú generáciu futbalistov, ktorí v zápasoch nič nevypustia, snažia sa
pracovať v majstrovskom
zápase celých 90 minút. Je to
správna cesta, do A mužstva sa
zapracovali mladí hráči, ktorí
sú prísľubom pre budúcnosť
futbalu v Margecanoch, keďže
majstrovské zápasy pravidelne
hrávajú ostaršení 16 - 17 roční

povzbudzujú mladých hráčov,
ale ich kritizujú, a to aj vtedy,
keď sa hráčom darí. Nie je to
správne, takíto ľudia už asi
Tabuľka A-mužstvo

zabudli, že aj oni boli mladí a
tiež začínali. Je potrebné
povzbudiť mužstvo a vytvoriť
mu prajné prostredie, lebo práve mladí hráči nás budú baviť
futbalom niekoľko rokov. Na
druhej strane musíme vyzdvihnúť fanúšikov, ktorí podporujú
naše mužstvo aj na ihriskách
súperov. Práve to motivuje hráčov k dobrým výkonom, veď
futbal by mal ľudí spájať a nie
rozdeľovať.
Výbor FK TJ Lokomotíva Margecany, tréneri a
hráči FK TJ Lokomotívy
Margecany prajú občanom
Margecian krásne Vianoce a
Nový rok plný šťastia, lásky a
hlavne veľa zdravia.
PhDr. Stanislav Sokolský

Klub

Z

V

R

P

skóre

B

1. TJ Štart Hrabušice
2. OTJ Jamník
3. TJ Lokomotíva Margecany
4. FK Prakovce
5. TJ Sokol Chrasť n/H.
6. TJ Družstevník Odorín
7. TJ Spartak Bystrany
8. TJ Baník v Mníšku n/Hn.
9. FK Slovan Helcmanovce
10. TJ SLovan Smižany
11. Slovan FO Markušovce
12. ŠK Breznovica Letanovce
13. TJ SŠM Bystrany
14. OŠK Spišský Hrušov

13 10
13 10
13 9
13 7
13 6
13 5
13 5
13 4
13 4
13 4
13 3
13 3
13 3
13 2

2
2
0
2
2
3
2
4
3
2
4
3
1
2

1
1
4
4
5
5
6
5
6
7
6
7
9
9

60:19
33: 7
31:15
27:21
24:24
34:23
26:33
17:24
26:33
18:39
23:27
22:45
23:46
18:26

32
32
27
23
20
18
17
16
15
14
13
12
10
8

Zimná údrža ciest vs. autá
zaparkované na uliciach
Vyzývame vlastníkov motorových vozidiel, aby
svoje autá nenechávali v zimnom období na cestnej
komunikácii. Predídu tak možému pošodeniu
svojho vozidla počas zimnej údržy.
Ilustračné foto

Názov: Hlásnik. Vydané: December 2021. Číslo: 4. Ročník: XXVII. Vydavateľ: Obecný úrad v Margecanoch. IČO: 00 329 347. Redakčná rada:
Mgr. Miroslav Dubecký, PhDr. Janka Maťašovská, Anna Novotná, Iveta Žoldáková, Marian Keruľ, MBA. Adresa: Obecný úrad Margecany,
Obchodná 7. PSČ: 055 01. Číslo telefónu: 053/4894 239. Vydávanie povolené: Schválené OZ č. 4-B/9 zo dňa 23. februára 1995. EV: 3827/09.
Sadzba a grafická úprava: Marian Keruľ, MBA. Tlač: Cofin, a.s. Prešov. Náklad: 750 kusov. Vychádza: 4x ročne. ISSN 1339-3812. Nepredajné!

