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Kronikár obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č. 25/2014/B-19 zo dňa 24. 3.
2014 za kronikárku obce Ivetu Žoldákovú s účinnosťou od 01. 01. 2014.
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1. január 2016 – NOVÝ ROK

Rok sa s rokom stretol a obyvatelia Margecian už tradične oslávili
príchod Nového roka 2016 na námestí pred obecným úradom, neodradilo
ich ani mrazivé počasie. Prekrásny ohňostroj, dobrá nálada, šampanské
a starostovský rumový čaj so štipkou tajnej ingrediencie už neodmysliteľne
patrí k oslavám.
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Pre spestrenie tohto podujatia predviedli ohňovú show členovia Spolku
šarišských šermiarov SÁRUS.
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Novoročný príhovor starostu obce Ing. Igora Petrika
Vážení spoluobčania!
Srdečne vás pozdravujem v novom roku 2016 a zo srdca vám želám,
aby bol ešte lepší, ako si sami želáte a predstavujete. Prajem vám hlavne
veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a sily naplniť svoje sny.
Dovoľte mi, aby som sa však ešte na chvíľu obzrel za rokom 2015, s ktorým
sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili. Bol to rok jubilejný, keďže sme
oslávili 780. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci a bol to aj prvý rok
nového volebného obdobia. Rozhodne však nemožno povedať, že by sme
len oslavovali, alebo sa ešte rozhliadali na štartovacej čiare. Práve naopak.
Opäť sme si obrazne, aj doslova vysúkali rukávy a pustili sme sa do roboty.
A čo sa nám za uplynulých 12 mesiacov podarilo?
Vybudovali sme zberný dvor, dokončili sme urnový háj a hrobové kaskády,
vyčistili sme cestný Bujanovský tunel, skrášlili sme zeleň okolo obecného
úradu, zmodernizovali sme verejné osvetlenie led technológiou, postavili
sme fit park pre seniorov, dovybavili sme našich hasičov novou technikou
a uskutočnilo sa aj mnoho iných, prospešných projektov.
Vďaka tomu, že sme postavili ďalšie dve kotolne v základnej škole, sme ju aj
spolu s materskou školou odpojili od centrálneho vykurovania, ktoré bolo
ekonomicky nevýhodné.
Určite vás poteší, že sme našu obec zapojili aj do projektov Dátové
centrum obcí a miest a Integrované obslužné miesta, vďaka čomu od
nového roku sprístupníme elektronické služby občanom a podnikateľom.
Margecany sa opäť vo veľmi dobrom svetle predstavili celému Košickému
kraju, ale určite aj časti Prešovského kraja, keďže Margecianske fajnoty sa
nám opäť mimoriadne vydarili...
Takto by som mohol pokračovať ešte hodnú chvíľu, no ako sa hovorí, čo
bolo-bolo, teraz nás čaká nový rok a náš kalendár je opäť plný plánov.
vylepšovať. Nebude to ľahké, ale prekážky sú na to, aby sa prekonávali.
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Preto aj vám v novom roku želám, aby ste prekážky, ktoré vám život
prinesie do cesty zvládali ľahko a nedali sa v ničom odradiť.
Všetko dobré Vám želám.
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6. január 2016 – NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Po Novom roku - 6. januára 2016 sa uskutočnil jubilejný, už dvadsiaty
ročník Novoročného turnaja dvojíc v bleskovom šachu. Organizátori
podujatia privítali na pôde Obecného úradu v Margecanoch štyridsať
dvojčlenných družstiev. V turnaji hranom na sedem kôl tempom 2x5 minút
odohral každý hráč dvadsaťosem partií. Po tuhom zápolení boli finančnými
a vecnými cenami odmenení súťažiaci na prvých piatich miestach.
1. Maník Mikuláš-Zambor Norbert 18b
2. Kravec Patrik-Pavlík Milan 16b
3. Tropp Oliver-Tropp František 16b
4. Jacko Vladimír ml.-Medvec Miroslav 16b
5. Kušiak Matej-Csala Ján 15b
Ocenení boli aj víťazi v kategórii priemerné ELO do 2000, ELO do 1800 a
ELO do 1600 bodov.

10. január 2016 – OSLAVA STOROČNICE

Unikátna oslava stých narodenín sa v sobotu 10. januára 2016 konala
v reštaurácii Lesnica.
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Jubilantom bol občan Margecian pán Ján Klein, ktorý sa narodil
9. januára 1916. Pracoval v „Rušňovom depe“ v Margecanoch ako
rušňovodič na parnom rušni. Spolu s manželkou Alžbetou vychovali tri deti.
Má 4 vnúčatá a 3 pravnúčatá.

V kruhu najbližších
Srdečne blahoželáme!
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16. január 2016 – Fašiangy
Fašiangy sú prechodným obdobím
medzi zimou a jarou, je to čas medzi
Troma

kráľmi

a Popolcovou

stredou,

kedy u ľudí prevláda bujará zábava,
zabíjačky,

hodovanie,

pitie,

sú

symbolom zábavy a veselosti. Potom
nasleduje štyridsať dňový pôst až do
Veľkého piatku.
Členovia folklórnej skupiny Jadlovec
už

tradične

pripravujú

„Fašiangové

popoludnie“, kde sa podávala typická fašiangová pochúťka z kysnutého
cesta - šišky vyprážané na masti, v našom nárečí „kreple“,
a tancovalo.
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spievalo sa

Zľava Novotný, Kovalčík, Jusková, Tremková
Seniori zaspomínali na svoju mladosť a všetci si spolu príjemne posedeli v
„kudzeľnej chiži“. Vonku bolo obzvlášť chladno a tak blahodarne padol
pohárik páleného na zahriatie.
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6. február 2016
Ples obce
Margecany
„NOC PREMIEN“
Posledný
veľkonočným
tradične

víkend

pred

pôstom

je

venovaný

margecianskemu plesu, ktorý
blízke aj široké okolie obce
vníma ako prestížnu kultúrnospoločenskú

udalosť

nádychom noblesy.

s

Tento

rok po dvadsiaty prvýkrát prechádzalo vestibulom obecného úradu skoro
250 hostí a na uvítanie im hrala ľudová hudba Šarišanci.

Starosta Ing. Igor Petrik a Juraj Mokrý
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Mažoretky Shining Stars
O zaujímavé otvorenie plesu sa zaslúžili mažoretky „Shining Stars“

z

Prakoviec, ktoré sa pýšia viacerými titulmi z majstrovstiev Slovenska, Európy,
dokonca v roku 2014 sa stali majsterkami sveta v mažoretkovom športe.
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Počas celej noci bavil hostí svojim humorným slovom a spevom vzácny
hosť plesu Juraj Mokrý. K perfektnej nálade nemalým podielom prispela
hudobná skupina Montana Band z Bardejova. Hostia sa pri rezkých
melódiách zabávali do rána, ešte o štvrtej hodine bol plný parket
tancujúcich párov a to je neklamný znak toho, že ples „Noc premien“ stál
za to.
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5. marec 2016 – Parlamentné voľby

Voľby poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu Slovenskej
republiky – do Národnej rady SR sa konajú raz za štyri roky. Vo voľbách si
občania zvolili 150 poslancov – zástupcov politických strán.
V rámci Slovenskej republiky bola volebná účasť 60 %, počet platných
hlasov 2 607 750.
Do Národnej rady SR boli zvolené tieto politické strany:
SMER-SD – 28,28 %, SaS – 12,1 %, OĽANO – NOVA – 11,02 %, SNS – 8,64 %,
ĽS Naše Slovensko – 8,04 %, SMER RODINA – Boris Kollár – 6,62 %,
MOST – HÍD – 6,5 % a SIEŤ – 5,6 %.
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Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2016 v našej obci:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1 656

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

1 113

Percento účasti

67,21

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo
koalíciu - obec Margecany:
SMER – sociálna demokracia

415

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

109

Slovenská národná strana

92

Sloboda a solidarita

84

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

83

Sieť

82

SME RODINA – Boris Kollár

72

Kresťanskodemokratické hnutie

53

ŠANCA

38

MOST-HÍD

20

Komunistická strana Slovenska

12

Strana TIP

11

Strana zelených Slovenska

8

Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia

4

Slovenská občianska koalícia

4

Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana

2

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

2

VZDOR – strana práce

1
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19. marec 2016 – Jarné upratovanie
Pred veľkonočnými sviatkami sa každoročne upratujú nielen príbytky, ale
aj verejné, či súkromné priestranstvá. Všetko musí byť vyhrabané,
vyzametané, upravené, kríky a stromy zostrihané.
Veľká noc toho roku prišla skôr ako obvykle a tak sa v našej obci
upratovalo už v polovici marca. Počasie bolo prijateľné, keďže nesnežilo.
Oddychová zóna okolo obecného úradu, trávnaté plochy pred bytovkami
a základnou školou nadobudli krajší, čistejší, kultivovanejší vzhľad.

Biologický odpad odvážali pracovníci technického úseku na obecné
kompostovisko.
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Oficiálne bol otvorený aj novovybudovaný „Zberný dvor“, kde si mohli
obyvatelia Margecian vyviezť svoj odpad a hlavne ho separovať do
pripravených, farebne odlíšených, kontajnerov.

Zberný dvor

13. apríl 2016
Country skupina
„MÁRGIT“

Od 1. októbra 2015 sa začala schádzať skupinka žien - dobrovoľníčok,
ktoré vypĺňali svoj voľný čas tancovaním na country piesne. Zapáčilo sa im
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to natoľko, že svoju aktivitu chceli oficiálne potvrdiť a uviesť do života.
V stredu podvečer 13. apríla 2016 za účasti krstných rodičov starostu obce
Igora Petrika a predsedníčky Základnej organizácie jednoty dôchodcov
Slovenska v

Margecanoch Anny Pitoňákovej sa konal slávnostný krst

ženskej senior tanečnej country skupiny. Bola pokrstená menom „MÁRGIT“,
povedie ju Mária Kavuličová, má štrnásť členiek, ktorých vekový priemer je
63 rokov.
Členky: Marta Belušková
Terézia Fidlerová
Anna Iwaniecová
Oľga Kandrová
Emília Kollárová
Viera Kožariková
Jana Mareková
Silvia Očvárová
Oľga Petríková
Anna Pitoňáková
Danica Reváková
Katarína Varková
Kristína Richnavská

Slávnostný príhovor starostu obce – krstného otca
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Želáme veľa elánu a už sa tešíme na ich prvé verejné vystúpenie.

23. apríl 2016 - Zahraj, že mi zahraj...

V sobotu 23. apríla 2016 sa v kultúrnom dome konala regionálna súťažná
prehliadka hudobného folklóru detí „Zahraj, že mi zahraj“, kde sa zišlo skoro
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dvesto detí. Na tejto prehliadke sa predstavilo za okres Gelnica a Spišská
Nová Ves celkom 30 sólistov spevákov, 5 sólistov inštrumentalistov, 11
speváckych skupín a 2 detské ľudové hudby.
Odborná porota pracovala v zložení: predsedníčka Mgr. Katarína
Babčáková, PhD. – NOC Bratislava, Mgr. Viktória Svetkovská – etnologička,
Smižany a Ing. Ján Čarnogurský – hudobník, Spišská Nová Ves.
Porota na rozborovom seminári konštatovala, že kvalita tejto prehliadky
po organizačnej stránke, ale aj výberom piesňového materiálu a jeho
zvládnutia,

prevyšuje

úroveň

niektorých

krajských

prehliadok.

Porotcovia mali ťažkú úlohu vybrať spomedzi talentovaných spevákov a
hudobníkov najlepších, ktorí postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční
dňa 29. 5. 2016 v Buzici.
Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch opäť bodovala. Za
sólistov, spevákov si na krajskú súťaž postup vybojoval Jerguš Kiráľ.
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V kategórii spevácke skupiny si prvé miesto vyspievala a na krajskú súťaž
postúpila chlapčenská spevácka skupina DFS Jadlovček.

K úspechu srdečne blahoželáme.

6. máj 2016
71. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe
Mier, to nie je žiadna rvačka,
ktorá zachvátila nás,
ale každá detská hračka,
teplo, čo sa skrýva v nás.
Mier je radosť, detské radovánky,
žiadna starosť, letia k nám škovránky.
Škovránky letia, každý si píska.
Vojny, hádky, preč z ihriska!
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Jerguš
veršami

Kiráľ

týmito

otvoril

malú

slávnosť, ktorá sa konala
pri príležitosti 71. výročia
ukončenia
vojny

II.

svetovej

v Európe

pred

Pamätníkom padlých.
Čestnej stráže pri mohyle
pamätníka sa ujali naši
dobrovoľní

hasiči

a

Mgr. Miroslav Dubecký,
zástupca starostu obce
v príhovore pripomenul vtedajšie kruté udalosti. Program príjemne spestrili
slovenské piesne v podaní ženskej speváckej skupiny Borievka.

Na záver zakrúžili nad hlavami všetkých prítomných dva páry holubíc,
na znak večného mieru.
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8. máj 2016 - „Deň rodiny“

Rodina je prvou skupinou, ktorej členom sa človek stáva ihneď po
svojom narodení. Sme s ňou úzko spätí, výrazne nás ovplyvňuje a do
značnej miery ovplyvňujeme aj my ju. Každým rokom je iná, sústavne sa
mení, členovia pribúdajú, vyvíjajú sa, dospievajú, niektorí nás navždy
opúšťajú. Každý v nej máme svoje miesto, tu sa spolu tešíme, aj liečime
svoje bôle. Rodinu, priateľstvo a lásku si za žiadnu cenu nikde nekúpime,
ako si ich počas života pestujeme, hýčkame, zveľaďujeme, takú odmenu
v podobe

vzájomného

porozumenia,

pomoci

a

rodinnej

harmónie

dostaneme.
8. mája 2016 sme si v Margecanoch pripomenuli jedinečnosť a
nenahraditeľnú funkciu rodiny. Rekordných 350 hostí prišlo do sály
kultúrneho domu, aby si pozrelo pestrý program, v ktorom vystúpili
najmenšie detičky z materskej školy, aj staršie deti z tunajšej základnej školy.
Hrou na klavír, heligonku a tanečným číslom potešili

diváka žiaci SZUŠ

v Margecanoch. Členovia DFS Jadlovček sa predviedli zase ľudovým
tancom a spevom.
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Zlatým klincom programu bolo vystúpenie senioriek novovzniknutej
ženskej country tanečnej skupiny „Márgit“.

Bolo to krásne popoludnie, zaznelo veľa príjemných slov, ktoré vniesli
pohodu a teplo do našich sŕdc.

25. máj 2016 – Seniorsky zelený deň
Na štadióne TJ Lokomotívy sa zišlo 82 členov Základnej organizácie JDS
Margecany, aby si zašportovali, pobavili sa a strávili príjemný deň. V úvode
členky Borievky zaspievali pieseň ušitú práve na túto príležitosť – hymnu
seniorov, ktorej slová napísala pani Otília Kočíková. K súťažiacim sa
prihovorili zástupcovia obecného úradu,

starosta Ing. Igor Petrík a Mgr.

Miroslav Dubecký. Od začiatku bola medzi súťažiacimi výborná nálada
a vzájomné povzbudzovanie. V dvoch vekových kategóriách do 65 rokov
a nad 65 rokov si v troch disciplínach zmerali svoje sily.

348

V hode granátom sa na prvých miestach umiestnili Emília Majerníková,
Mária Fonferová, Jozef Ludrovský a Juraj Tremko.
Ďalšou športovou disciplínou bol kop do brány a tu najlepšie obstáli
Dáša Foldešová, Mária Miklušová, Jozef Ludrovský a Jozef Grainda.
Posledná súťaž bola streľba zo vzduchovky, tu excelovali Mária Safková,
Mária Uličná, Jozef Zahornacký a Ivan Fleischer.

Naši seniori podali obdivuhodný výkon, aj keď sa niektorým ťažšie
pohybuje, súťaživosť, zdravá rivalita a dobrá nálada im nechýbajú.
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29. máj 2016
PUĽS
Poddukelský
ľudový

umelecký

súbor

profesionálne,
ambiciózne
teleso

je

jedinečné,
umelecké

s pôsobiskom

Prešove,

ktoré

za

v
vyše

šesťdesiat rokov existencie
na domácej scéne absolvovalo viac ako desaťtisíc kvalitných predstavení
a desiatky v zahraničí. Javiskovo stvárňujú vokálno – hudobné a tanečné
bohatstvo Rusínov, ale tiež folklórne tradície ostatných regiónov Slovenska.
Po prvý krát vo svojej kariére sme ho mohli vidieť na margecianskom pódiu
pred

do

posledného

miestečka

vypredaným

hľadiskom.

tanečníkov v sedemdesiat minútovom, pestrom programe

Desiatky
podalo

obdivuhodné, až akrobatické výkony, ktoré diváci mnoho krát odmenili
búrlivým potleskom.
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Jedným zo sólových tanečníkov PUĽS je Peter Malik, učiteľ ľudového
a klasického tanca , ktorý pôsobí v Súkromnej základnej umeleckej škole
v Margecanoch. Na našom javisku zažiaril a predviedol
umenie.

Peter Malik
351

svoje tanečné

Máj 2016 – Bezbariérový prístup do budovy
obecného úradu
V máji 2016 bola pracovníkmi technického úseku ukončená realizácia
projektu „Bezbariérový prístup do budovy obecného úradu - rampa“
v rámci akcie – RAVEN pre Slovensko. Na základe tohto projektu, bola
postavená železná konštrukcia bezbariérovej rampy, ktorá umožňuje
pohodlnejší prístup mamičiek s kočiarmi, starších a imobilných občanov do
budovy Obecného úradu v Margecanoch.
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3. jún 2016 – 2. ročník Hasičského dňa detí

Pre nepriaznivé počasie
sa Deň detí nekonal na
ihrisku TJ Lokomotíva, ako
sa plánovalo, ale všetky
aktivity

sa

presunuli

do

privítal

deti

starostu

Mgr.

telocvične ZŠ.
Na

úvod

zástupca

Miroslav Dubecký, po ňom
si zobrala slovo predseda
DHZ

Renáta

Šumáková, v krátkosti
pripomenuli vznik a význam
MDD u nás aj vo svete.
Starší

škôlkari

predviedli scénkou,

sa
ktorú

nacvičili s pani učiteľkou
Adrianou Rímskou “Repka“. Dedko, babka, vnučka aj psík ťahali repku
a keď sa im nedarilo, privolali hasičov.
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Mladší škôlkari pod taktovkou

Jozefa Halcina st. nacvičili scénku

„Povodeň“ kde ukázali svoju šikovnosť, obetavosť a odvahu pri zásahu
v boji zo živelnou pohromou. Deti to brali veľmi vážne a podali neuveriteľné
herecké výkony, za čo zožali aj patričný potlesk.
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Pre deti boli pripravené rôzne darčeky od štedrých sponzorov, obdarení
boli všetci, malí aj veľkí. V kine sa premietala rozprávka, pri simulovanej
dopravnej nehode sa riešila neľahká situácia, súťažilo sa a zabávalo.
Na koniec sa aj počasie umúdrilo a tak si starší žiaci mohli zastrieľať
z rôznych druhov vzduchových zbraní na multifunkčnou ihrisku.

Z podujatia odchádzali deti pomaľované rôznymi obrázkami na tvárach,
rukách aj nohách, ktoré im uštedrila Silvia Kandrová, odborníčka v tomto
odbore, ale hlavne rozosmiate a rozšantené. Bol to deň, ktorý im darovali
naši hasiči a bol vydarený. Deti sa už teraz môžu tešiť na budúci rok, čo
zaujímavého im margecianska DHZ-ka opäť pripraví.
Dovidenia na III. ročníku Margecianski hasiči deťom – 2017.
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10. jún 2016 - Jubilujúca SZUŠ Margecany

V roku 2006 sa podujal bývalý riaditeľ ZUŠ v Gelnici Mgr. Vojtech Foglar
vytvorit podmienky pre vznik samostatnej súkromnej umeleckej školy
s odbormi: tanečným, výtvarným a hudobným.

S pochopením obce,

s podporou rodičov a kolegov otvorila svoje brány SZUŠ svojim prvým 139
žiakom

1.

septembra

2006.

V škole

začali

vyučovať

erudovaní

pedagogóvia, upravovali a vylepšovali sa priestorové podmienky.
V tomto jubilejnom desiatom školskom roku škola disponuje kvalitným
pedagogickým zborom, estetickým a účelovým prostredím. Vyučuje 93
tanečníkov,

51

hudobníkov

a

23

výtvarníkov

v piatich

odborných

učebniach.
Zriaďovateľom

SZUŠ je Mgr. Vojtech Foglar a riaditeľkou školy je

Mgr. Klaudia Pribičková.
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Pedagogický zbor:
Mgr. Pribičková Klaudia – tanečný odbor
Mgr. Foglar Vojtech – hudobná náuka
Maliňáková Jana, DiS. art. – klavír
Jamnická Terézia, DiS. art. – klavír
Földes Róbert, DiS. art. – gitara
Bc. Földes Martina, DiS. art. – dychové nástroje, hudobná náuka
Novotný Jozef – heligónka, ústna harmonika, korepetícia
Mgr. Palko Vladimír – husle
Mgr. Vilhanová Marcela – výtvarný odbor
Mgr. Foglarová Marta – tanečný odbor
Peter Malik – tanečný odbor
Tivadar Róbert – tanečný odbor
Fiľakovská Zlatica – tanečná príprava
V piatok 10. júna 2016 sa konal jubilejný program žiakov a absolventov
školy. Sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch a veru, bolo sa na čo
pozerať. Dvojhodinový pestrý program poskytol divákom vzorku tých
najlepších tanečných a hudobných vystúpení mladších i starších žiakov,
prezentovali sa aj absolventi školy. Odmenou za úsilie a drinu účinkujúcim
a hlavne ich učiteľom bol búrlivý potlesk divákov, ktorý niekoľkokrát odznel
v preplnenej sále počas programu.
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Vernisáž a výstava prác žiakov výtvarného odboru sa konala počas
troch dní v prístavbe kultúrneho domu a vo vestibule obecného úradu.
Želajme

tejto

škole,

aby

aj

naďalej

prinášala

svojim

žiakom,

pedagógom a priaznivcom radosť a stále nové umelecké ale aj ľudské
hodnoty.
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2. – 10. júl 2016
Dni obce Margecany – Vitaj leto 2016

Jedným z najočakávanejších a najobľúbenejších podujatí, ktoré
obec organizuje, sú práve Dni obce Margecany. Konajú sa začiatkom leta,
trvajú niekoľko dní a skladajú sa z množstva menších akcií.
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2. júl 2016 – 15. Batôžkový bál
Batôžkový bál bol úvodom celého podujatia a organizovala ho
Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Margecanoch.
Margecianski seniori sa zabávali v prístavbe kultúrneho domu a do tanca
im hrala hudobná skupina KIN.

7. júl 2016 – Detský Kermeš
Štvrtkové popoludnie začalo „Úsmevným futbalom“, kde sa vo
futbalovom zápase proti sebe postavili žiaci 1. stupňa základnej školy a
družstvo seniorov. Všetci podali obdivuhodný športový výkon, keďže
v horúcom letnom dni bolo behanie za loptou po ihrisku pre všetkých veľmi
vyčerpávajúce. Zápas o jeden gól vyhrali žiaci, no do poslednej minúty
nebolo jasné, na koho sa “Šťastena“ usmeje. Celý zápas moderoval sám
pán starosta.

Hráči s náhradníkmi pod taktovkou starostu obce Igora Petrika
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Príprava na víťazný gól
Po skončení zápasu sa predviedli „Mladí hasiči – KRTKO“ v scénke
„Povodeň“, ktorú s maličkými deťmi nacvičil Jozef Halcin st. Za zvuku rezkej
hudby malí hasiči zachraňovali svojich kamarátov, postihnutých veľkou
povodňou.
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Pracovali ako jeden tím, kde mal každý svoju úlohu. Nakoniec všetko
dobre dopadlo, záchranná akcia skončila úspešne a všetci sa dostali do
bezpečia.
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Na záver členovia Občianskeho združenia Strážcovia pravých pokladov
storočí pripravili pre deti zaujímavé dobové súťaže v lukostreľbe, maľovanie
a vybíjanie erbov, dokonca si sami mohli upiecť svoj posúch na ohni.
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Bolo to netradičné popoludnie, plné zaujímavých činností, ktoré deti
pobavili a hlavne zaujali.

8. júl 2016 – filmové predstavenie
Piatkový večer bol venovaný rodinám, ktoré mohli stráviť spoločné
chvíle v kine pri humornej animovanej rozprávke „Zootopia“. Pred
predstavením nás navštívila mladá, nádejná spisovateľka, rodáčka z našej
obce Ľudmila Hladtová. Predstavila nám svoje dielo, knižnú publikáciu
z vlastnej tvorby pod názvom „Katkine sny“, ktorá je plná jej vlastných
ilustrácií .

9. júl 2016
Športové

dopoludnie

začalo

na

ihrisku

Telovýchovnej

jednoty

futbalovými zápasmi, ktoré prerušil silný lejak. Našťastie sa počasie umúdrilo
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a viac v ten deň nezapršalo. Členovia gulášových tímov od skorého rána
pripravovali tie najchutnejšie guláše podľa vlastných, tajných receptov.

Paťka Palkova – futbalový talent
Hlavný

program

dňa,

ktorý

moderoval

Matúš

Gavlák,

spolu

s vyhodnotením súťaží začal pred obecným úradom o 15.30 h. Humorným
slovom pobavil ľudový rozprávač Jožko Bryndza, zahrali hudobné skupiny
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Castelans Elán Revival Band, Rockovanka revival Tublatanka a populárna
HEX, ktorá bola top hosťom večera. Veľký potlesk zožala novovzniknutá
ženská tanečná country skupina „Márgit“ za svoju tanečnú formáciu.

country skupina „Márgit“

HEX
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Najmladší obdivovateľ hudobnej skupiny HEX
Titul najlepšej cukrárky získala Marienka Hudáková, majstrom vo varení
gulášu sa stal tím Jána Ježa a v pílení guľatiny boli najsilnejší a najrýchlejší
Roman Klein s Matúšom Klefflerom.
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Putovný pohár starostu obce si odniesol futbalový tím „Lordi“.
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Na záver hrala hudobná skupina Q plus, ktorej chytľavé hity prilákali aj
prvých tanečníkov. Nálada bola výborná, počasie ukážkové a hostia
hádam spokojní.

10. júl 2016 – divadelné predstavenie
Dni obce Margecany vyvrcholili divadelnou hrou „Ženský zákon po
našom“

v podaní

Divadelného

súboru

Jozefa

Gregora

Tajovského

z Jakloviec.

20. august 2016 – Beh Margecian

Miestny klub politickej strany Šanca v Margecanoch v spolupráci
s obcou Margecany usporiadal už XIV. ročník Behu Margecian. Do
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štartovacej listiny sa zapísalo 125 bežcov. Absolútnym víťazom súťaže sa stal
Tibor

Sahajda

z košického

klubu.

Medzi

najlepšie

umiestnenými

Margecancami sa ocitol Július Kaľavský s vynikajúcim celkovým 9. miestom,
v kategórii žien to bola Marie Landolt Kalická, ktorá obsadila 3. miesto.
Ďalším úspešným Margecancom sa stal vozičkár Stanislav Sokolský, ktorý
bez problémov zvládol desať kilometrovú trať.
Aj umiestnenie v mladších kategóriách patrilo prevažne margecianskym
deťom.
Chlapci do 15 rokov: 1. Oliver Jakubišin, 3. Martin Rychnavský
Dievčatá do 15 rokov: 1. Laura Vidová,
Chlapci do 12 rokov: 1. Tomáš Papcun, 2. Erik Salamon, 3. Zdenko Meliška, y
Dievčatá do 12 rokov: 1. Zuzana Majlathová,
Chlapci do 6 rokov: 1. Cyprián Papcún, 2. Lukáš Čech, 3. Samuel Hedvig,
Dievčatá do 6 rokov: 1. Nella Kandrová.
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27. august 2016
50. výročie presídlenia Rolovčanov

Ubehlo 50 rokov od vtedy, ako sa celé rodiny Margecancov
a Rolovčanov museli vysťahovať zo svojich domovov a umožniť tak
výstavbu dôležitého vodného diela Ružín. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo
stretnutie bývalých aj terajších obyvateľov Rolovej Huty, ktoré zorganizoval
Jozef Zacharik so skupinkou nadšencov v spolupráci s obcou Margecany.
Svätou omšou pri pôvodnej kaplnke sa oficiálne stretnutie otvorilo,
uviedla sa do života tabuľa, ktorá na začiatku Rolovej Huty víta všetkých
návštevníkov. Je na nej vyobrazený mýticky vták Fénix ako symbol rodiny
Rollovcov, ktorá bola zakladateľom hutníckej osady.
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Uvítacia tabuľa s vtákom Fénixom
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Zišlo sa tu viac ako 80 pozvaných hostí, niektorí sa dlhé roky nevideli
a zvítanie bolo veľmi dojemné. Starší, aj deti sa zabavili pri súťažiach o
„Siláka Rolovej“, ktorej neohroziteľným víťazom sa stal Dušan Jakubišin.
V podvečer zahrala country kapela aj skupina KIN. Nálada bola úžasná
a tancovalo sa do neskorého večera.

Dušan Jakubišin
50 rokov zanechalo svoju pečať nielen na krajine, ale aj na ľuďoch,
mnohí pôvodní obyvatelia sa na nás dívajú už len zhora, no stretli sa ich
deti a vnuci, ktorí si radi pozreli miesta, kadiaľ chodili ich predkovia, s kým sa
stretávali, ako žili. Určite vznikli nové priateľstvá, obnovili sa vzťahy, pretože
minulosť spája ľudí.
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28. august 2016
Lampiónový sprievod

Pri príležitosti osláv 72. výročia Slovenského národného povstania sa
opäť konala pietna spomienka pri Pamätníku padlých. Prišiel naozaj
rekordný počet účastníkov rôzneho veku, od tých najmenších až po
seniorov.
Na úvod zaspievala ženská spevácka skupina Borievka, riaditeľka ZŠ s MŠ
PaedDr. Eva Mrázová pripomenula udalosti z vtedajšej doby a Jerguš Kiráľ
sa prihovoril slovami básnika.
Po oficiálnej časti pred pomník vybehli dvaja zamaskovaní vojaci
a začali strieľať. Našťastie to nebola skutočnosť, ale začiatok scénky
v podaní Krtkov – mladých hasičov, ktorú s maličkými dvoj-troj ročnými
detičkami nacvičil Jozef Halcin st.
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Po útoku malých ozbrojencov začala záchranná akcia napadnutých
obyvateľov. Pribehli maličké ošetrovateľky, aj drobučkí hasiči s húkajúcim
hasičským autom. Ranení boli ošetrení a prevezení do bezpečia. Celá
akcia mala úspešný záver, kiežby sa takto úspešne ukončili všetky
nezmyselné spory vo svete.
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Pomaličky sa začalo stmievať a to bol ten najvhodnejší čas na
zapálenie ohníkov v lampiónoch a krátkym sprievodom si uctiť túto pietnu
chvíľu. To ani zďaleka ešte nebol koniec. Nasledovalo vystúpenie členov
Capoeira oxumare Košice, ktorí predviedli boj ukrytý do plynulého pohybu
tanca so sprievodom hudby a spevu.
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Základnou

filozofiou

capoeiry

je

akrobacia

pomalého

pohybu

s náznakom boja, nie však za účelom násilného útoku, ale hry ako pre
tanečníkov, tak aj pre prizerajúcich. A veru, bolo sa na čo pozerať.
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Na záver sa zapálila dvojmetrová povstalecká vatra a pri príjemnej
country hudbe sme spoločne strávili sviatočný nedeľňajší večer.

3. september 2016
40. výročie založenia folklórnej skupiny JADLOVEC
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Folklórna skupina JADLOVEC oslávila svoju štyridsiatku. Už štyri desaťročia
teší oko diváka svojimi vystúpeniami. Počas svojho pôsobenia na folklórnej
scéne členovia skupiny navštívili mnoho folklórnych festivalov doma
i v zahraničí. Jej úspešné účinkovanie ostalo hlboko v pamäti divákov vo
Východnej, Detve, Strážnici, Dargove, aj na

oblastných folklórnych

slávnostiach: Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí, Zemplínske
slávnosti na Šírave, Turčianske slávnosti v Martine alebo Zamagurské
slávnosti v Červenom Kláštore. Skupina úspešne vystúpila na XX. Valnom
zhromaždení

CIOFF

v

Považskej

Bystrici.

Nemôžeme

nespomenúť

vystúpenia v zahraničí – v Jasle v Poľsku, festival podunajských krajín v
Kalocsi v Maďarsku, na medzinárodnom festivale v Blessane v Taliansku, na
Srem Folk Feste v Sremskej Mitrovici v Srbsku, na medzinárodnom festivale
v Skopje v Srbsku.
K historickým vystúpeniam, ktoré má skupina doposiaľ vo svojom
repertoári patrí ,,Regrútska rozlúčka“, na celoslovenskej prehliadke v Žiline
získala hlavnú cenu, ,,Ondreju, Ondreju na tebe olovo leju“, sfilmované
zvykoslovné pásmo piesní a čarov, ,,Margecianska svadba“, sfilmované
scénické pásmo a vystúpenie v programe Anderov rebriňák.
Členovia skupiny oslávili štyridsiatku spolu so svojimi obdivovateľmi
v kultúrnom

dome,

kde

sa

pred

naplneným

hľadiskom

predstavili

celovečerným programom. Pásmo spomienkových programových čísel
patrilo dlhoročným členom skupiny, ktorí už nie sú medzi nami, no isto sa
dívali z folklórneho neba.

Na záver programu sa na javisku zišli terajší

vedúci skupiny Jozef Gajdoš s bývalou vedúcou Máriou Uličnou. Skvelým
moderátorom a prevádzačom programu bol bývalý dlhoročný člen
skupiny Ján Kovalčík. Na záver prichádzali na javisko blahoželať vzácni
hostia, kyticiam a búrlivému potlesku nebolo konca-kraja.
To ešte nebol záver oslavy, tancovalo a spievalo sa do neskorej noci pod
taktovkou ľudovej hudby Gajdošovci.
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Jozef Gajdoš

Mária Uličná a Ján Kovalčík
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18. september 2016
5. ročník Margecianskej inline hodinovky
Obec Margecany aj tento rok využila možnosť zapojiť sa do kampane
Európsky týždeň mobility. Cieľom kampane je umožniť občanom vyskúšať
alternativně

spôsoby

dopravy

/peši,

bicyklom

či

na

kolieskových

korčuliach/ a podporiť tak myšlienku ochrany a skvalitnenia životného
prostredia. Táto akcia je vynikajúcou príležitosťou na zlepšenie zdravia a
kvality života, poskytuje možnosť zamyslieť sa nad otázkou znečistenia
životného prostredia, uvedomit si závislosť na individuálnej automobilovej
doprave. Hoci tento rok prišlo o niečo menej účastníkov, za vymedzený čas
– jednu hodinu aktívneho pohybu zdolali spolu 465 kilometrov. Odmenou
im bol dobrý pocit, že urobili niečo pre svoje zdravie.
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14. – 15. október 2016 - MARGECIANSKE FAJNOTY

Aj v tomto roku boli Margecianske fajnoty zaradené do TOP podujatí
Košického samosprávneho kraja pre rok 2016, konali sa pod záštitou
programu Terra Incognita a podujatie podporil z verejných zdrojov aj Fond
na podporu umenia.
Tradičné jedlá, zaujímavý program a množstvo atrakcií prilákali počas
dvoch víkendových dní do Margecian rekordný počet návštevníkov. Toľko
hostí Margecany ešte nezažili, odhaduje sa, že v okolí obecného úradu sa
ich premlelo až 6000.
Kulinárske špeciality z Margecian a okolitých obcí sa pripravovali pred
očami hostí, na počkanie. Varilo sa podľa starodávnych receptov,
starodávnym

spôsobom. Keďže hladných hostí

sústavne pribúdalo,

predlžovali sa aj rady čakajúcich, nasýtenia chtivých hladošov.
V „Gazdovskom dvore“ predávali svoje špeciality Poľnohospodárske
družstvo Branisko zo Širokého, Kľuknavská mliekareň, drobní podnikatelia
predávali med, medovinu, zdobené perníčky, oblátky, prútené košíky,
kovové ozdoby, drevené hračky, či voňavé sviečky.
V „Uličke remesiel“ margecianski majstri prezentovali svoje diela z kože,
dreva, rôzne ručné práce, obrazy, ručne vyrobené hračky, aj do kroja
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oblečené bábiky. OZ Strážcovia pravých pokladov storočí pripravilo pre
deti rôzne tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať streľbu z luku, maľovanie
erbov, výrobu príveskov a náramkov, prácu v kováčskej dielni, aj ochutnať
chutný jednoduchý posúch, ktorý si sami upiekli.

V dopoludňajšom programe „Aj mi še chceme zabavic“ vystúpili detské
folklórne súbory Jadlovček, Jedlinka, Krompašanček, Oriešok, Bradlanček
a Maguráčik. V hlavnom programe potešili oko diváka programové čísla
folklórnych súborov Čačina, Vargovčan, Liptovská Teplička a Magurák.
K dobrej nálade humorným slovom prispel ľudový rozprávač Jožko Jožka.
Jednou zo sprievodných akcií bola ukážka národnej a technickej
pamiatky Margecianskeho tunela , „Galérie ELFO gitár“ v Jaklovciach, aj
hasičskej zbrojnice, kde boli aplikované graffiti.

389

Členovia folklórnej skupiny JADLOVEC pri príprave špecialít
390

V kinosále sa zišlo 230 obyvateľov Margecian starších ako 65 rokov,
ktorých sme pohostili aj obdarovali v rámci mesiaca „Úcty k starším“.

Veľmi zaujímavým a príjemným spestrením bolo rozhodenie letáčikov
z lietadla priamo nad hlavami návštevníkov.
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Vo večerných hodinách do nálady aj do tanca zahrala ľudová hudba
Gajdošovci, duo Element a záverečnou bodkou bolo vystúpenie hudobnej
skupiny Crea Cage.

ĽH Gajdošovci
V nedeľu ráno o 9.00 h dorazil historický vláčik s hosťami z Košíc do
Margecian a pokračoval až do Mníška nad Hnilcom. O 11.00 h sa pred
obecným úradom začal slávnostný program pri príležitosti 80. výročia
dokončenia trate Margecany - Červená Skala. Zahrala dychová hudba zo
Spišskej Novej Vsi a svojim programovým číslom „Už me z Košic veže ta
veľka mašina“ členovia detského folklórneho súboru Jadlovček všetkým
pripomenuli ako sa cestovalo voľakedy.
Po

obede,

aj

napriek

veľmi

daždivému

a chladnému

počasiu,

odštartoval festival dedinskej kultúry „Veniec krásy vekmi uvitý“, v ktorom
na javisku pred obecným úradom vystúpili folklórne skupiny z východného
Slovenska.
Počas celého dňa sa opäť varili a ochutnávali regionálne špeciality.
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Historický vláčik zvážal hostí

Stretnutie hostí - 80. výročie dokončenia trate Margecany-Červená Skala
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Skrášlená hasičská zbrojnica

Letecký záber na Margecianske fajnoty
Veľkolepé podujatie sa úspešne skončilo, no v povedomí návštevníkov
isto budú ešte dlho doznievať krásne spomienky.
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26. november 2016
Adventné Božie slovo a spev
V predvečer prvej adventnej nedele
sa

tradične koná v chráme svätej

Margity

„Adventné Božie slovo a spev“.

Toto podujatie má už

jedenásťročnú tradíciu, desať rokov ho s veľkým nadšením inicioval
a organizoval Mgr. Bohumil Kaman, no tento rok to už nestihol. 15. mája
2016 nás náhle navždy opustil v nedožitých šesťdesiatich rokoch. Bol
kňazom Cirkvi československej husitskej, zanieteným členom Českého
spolku v Košiciach, dlhé roky spolupracoval s ekumenickým spoločenstvom
cirkví v Košiciach, pretože myšlienka jednoty kresťanov mu veľmi ležala na
srdci. Zmapoval históriu viacerých obcí, bol autorom aj margecianskej
kroniky.

Mgr. Bohumil Kaman
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Oplýval hlbokou empatiou,

nikdy si nepotrpel na kvetnaté ďakovné

slová, no jedno veľké ďakujem v podobe ďakovného listu za mimoriadny
prínos v duchovnej oblasti i publikačnej činnosti a za kultúrno-spoločenskú
angažovanosť v našej obci mu venoval a odovzdal jeho manželke pani
Kamanovej starosta obce Ing. Igor Petrik. Ostane navždy v našich srdciach
a v diele, ktoré tu pre nás zanechal.

Chorus Universitatis Šafarikianae
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Cirkevný spevácky zbor Kwapka
Aj tento rok sa pod jednou strechou zišli predstavitelia rímskokatolíckej,
gréckokatolíckej, evanjelickej, pravoslávnej cirkvi aj cirkvi československej
husitskej. Zazneli povzbudivé slová aj príjemný spev v podaní Chorus
Universitatis Šafarikianae z Košíc, aj Cirkevného speváckeho zboru Kwapka
z Margecian. Škoda, že neprišlo viac Margecancov a nezaplnili sa všetky
miesta na sedenie. Bolo to veľmi príjemné strávenie sobotného večera.
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V nedeľu sa zažal prvý lampáš na spoločnom adventnom venci pred
obecným úradom za prítomnosti širokej verejnosti a pána farára, ktorý ho
slávnostne

posvätil

a všetkým

zaželal

predvianočné obdobie.
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pokojné,

rodinné

a príjemné

6. december 2016
Prišiel k nám Mikuláš
Legenda

o svätom

Mikulášovi,

najobľúbenejšom

svätom, siaha do roku 270,
kedy
Patare,

sa
na

narodil
južnom

v meste
pobreží

Malej Ázie. Bol povestný svojou
dobročinnosťou,

ktorá

ešte

vzrástla, keď sa stal biskupom.
Konal dobré skutky, pomáhal
a obdarovával

chudobných

ľudí tak, že ho pri tom nikto nevidel. Vždy nebadane zmizol. Medzi známe
legendy sa radí aj epizóda, ako nepozorovane v noci dal trom chudobným
dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ pramení
zvyk, že v noci pred sviatkom svätého Mikuláša sa dávajú deťom darčeky
tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. Išlo o výnimočnú osobnosť, ktorá
pútala pozornosť a vyvolávala úctu. Ako čas plynul, svätý Mikuláš sa trochu
zmenil až do dnešnej podoby. Či je to svätý Mikuláš, Santa Claus, Dedo
Mráz, pre všetkých zostane navždy symbolom blížiacich sa Vianoc.
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Slnkom zaliaty, aj keď mrazivý utorok sa vôbec nepodobal zimnému
dňu, kedy by nás večer mal navštíviť Mikuláš. A predsa, dátum 6. 12. 2016
tomu jasne nasvedčoval. V podvečer prichádzali pred obecný úrad
rodičia so svojimi deťúrencami, ktoré netrpezlivo poskakovali kade-tade.
A vtedy sa to stalo. Spoza budovy sa zrazu zjavil v zlatom plášti, vysokej
bielej čapici, s veľkým červeným vrecom cez plece ozajstný svätý Mikuláš.
Prišiel v sprievode anjelika a čerta. Pomaly, unavene sa blížil k nám a spolu
s ním sa zažínali všetky svetielka na stromčekoch, stĺpoch, budovách. Deti
ostali stáť v nemom úžase. Bol to magický okamih a všetci sme ho privítali
búrlivým potleskom.

Žiaci SZUŠ Margecany mu zavinšovali aj zaspievali a Mikuláš všetkých
obdaroval sladkosťou. Keď sa pobral za ďalšími čakajúcimi deťmi ,
v kinosále, na premietacom plátne sa objavila rozprávočka, ktorá bola
súčasťou prekvapení tohto čarovného mikulášskeho večera.
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18. december 2016 – Vianoce s úsmevom

Úsmev je úžasný ľudský fenomén, nestojí nič a prináša mnoho.
Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho
dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je taký
bohatý, aby sa bez neho obišiel a nikto nie je taký chudobný, aby ho
nemohol darovať.
Týmito slovami začal vianočný koncert, ktorý sa už tradične koná
v poslednú adventnú nedeľu.
V programe sa predstavili dvaja mladí, nadaní umelci. Martin Vetrák,
finalista súťaže Česko-Slovensko má talent 2016, muzikálový spevák
z Brezna a Timotej Zavacký, študent Akadémie muzických umení v Prahe
v hre na klasickú gitaru.
Členovia najstaršieho košického súboru Čarnica ponúkli divákom
kvalitné, profesionálne tanečné, hudobné aj spevácke vystúpenia.
K vianočnému programu neodmysliteľne patrí aj domáci folklór. Žiaci
SZUŠ zahrali na heligónkach, zavinšovali ako sa patrí na Vianoce
a zatancovali „Zemplínsky čardáš“.
Členovia folklórnej skupiny Jadlovec sa predviedli v scénickej úprave
„Na Mladzenki“. Bolo to pôsobivé, humorne ladené oživenie dávnych
tradícií a z vianočnej hudobnej truhlice zahrali a zaspievali Gajdošovci.
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Žiaci SZUŠ

FS Čarnica
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Martin Vetrák

Timotej Zavacký
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Fsk Jadlovec

Žiaci SZUŠ
Záverečnú pieseň „Tichá noc“ s Martinom Vetrákom zaspievali všetci
účinkujúci a pridali sa aj prítomní diváci.
Bola

to

pôsobivá

chvíľka,

kedy

a spontánne začalo spievať.
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sa

publikum

zjednotilo,

vstalo

31. december 2017
Výstup na Roháčku
Tento rok sa pre milovníkov zimnej turistiky konal už 32. ročník
„Silvestrovského výstupu na Roháčku“. Zraz bol v Hostinci pod orechom,
kde sa zaregistrovalo

účastníkov.

Jasné, slnečné počasie ponúklo magický pohľad na okolie.

405

31. december 2017
Detská silvestrovská diskotéka
Posledný deň v roku 2016 oslávili aj naši najmladší obyvatelia so svojimi
blízkymi. Aj napriek mrazivému popoludniu prišli pred obecný úrad, kde ich
privítal DJ Stano chytľavou tanečnou hudbou. Všetky detičky boli
obdarované svietiacimi darčekmi, podával sa teplý čaj na zahriatie, všade
poletovali balóny a svietili farebné svetielka.
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Ohňostroj bol záverom tejto milej detskej akcie.
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VÝSTAVBA A INVESTIČNÉ AKCIE V OBCI
Rekonštrukcia areálu - TJ LOKOMOTÍVA MARGECANY
Pracovníci technického úseku previedli rekonštrukciu priestorov v areáli
TJ LOKOMOTÍVA, ktoré úplne zmenili vzhľad. Vymenili sa okná, vchodové
dvere, vybrúsila a natrela sa kovová konštrukcia tribúny, boli vymenené
dosky na lavičkách aj

zadné plechové steny

a čiastočne bolo

zrekonštruované vnútorné oplotenie.

Nové byty nad starou materskou školou
V našej obci pribudlo 13 nových bytov, bytová jednotka bola
dokončená. Od 1. decembra 2016 sa začali noví nájomníci sťahovať do
nových priestorov, kde oslávili svoje prvé

vianočné sviatky. Všetkých

žiadostí na nové bývanie bolo 37.

Denný stacionár
Občianske združenie Deduško v spolupráci s obcou Margecany urobili
všetky potrebné kroky na to, aby sa od januára budúceho roku začalo
s prevádzkou „Denného stacionára“. Ide o sociálnu službu pre seniorov,
ktorí žijú osamelo a potrebujú počas dňa pomoc, podporu a zmysluplné
naplnenie dňa v kolektíve. Denne je pre nich pripravený program s rôznymi
aktivitami, teplý obed a občerstvenie.

Rekonštrukcia priestorov obecného úradu
Vnútro budovy obecného úradu dostal nové ošatenie. Zrekonštruovalo
sa schodisko, chodby, umiestnili sa vitríny a billboardy s historickými
fotografiami Margecian. Rekonštrukcie sa konečne dočkala aj zastaralá
kuchyňa v starej spodnej sále. Vybudovala sa nová elektroinštalácia,
vodovod a kanalizácia, osadili sa nové okná, dvere, dlažba a obklady.
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Ročne sa tu koná množstvo rodinných osláv, konferencií a schôdzí a tak
tieto úpravy výrazne prispejú k väčšiemu komfortu pri príprave cateringu.

Bezbariérová rampa
Pracovníkmi technického úseku bola postavená k obecnému úradu
bezbariérová rampa so železnou konštrukciou, ktorá umožňuje pohodlnejší
prístup starších, imobilných občanov a mamičiek s kočiarmi do budovy
obecného úradu.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Železničná
V mesiacoch september až október bola opravený úsek Železničnej
ulice od „trojuholníka“ pred cukrárňou. Bola tu položená zámková dlažba
a upravilo sa

spádovanie cesty podľa požiadaviek tu bývajúcich

občanov.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Starosta obce:

Ing. Igor Petrik

Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslav Dubecký
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Mgr. Miroslav Dubecký,
JUDr. Ľubomír Šima,
Ing. Dušan Jakubišin,
Ing. Eva Novotová,
Ing. Jozef Kováč,
Marián Keruľ,
Ing. Jaroslav Vaščura,
Ing. Ľubomír Fidler,
Miroslav Zvirinský.
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KOMISIE OZ:
Komisia finančná, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania
– predseda JUDr. Ľubomír Šima.
Členovia:
- poslanci- Ing. Jozef Kováč, Marian Keruľ, Ing. Dušan Jakubišin, Mgr. Miroslav
Dubecký
- odborníci z radov obyvateľov obce- Ján Jakubišin, Mgr. Peter Popadič.

Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
– predsedkyňa Ing. Eva Novotová.
Členovia:
- poslanci- Ing. Jozef Kováč, Ing. Ľubomír Fidler, Marian Keruľ
- odborníci z radov obyvateľov obce- PaedDr. Eva Mrázová, Ing. Jozef Gajdoš,
Jaroslav Očvár ml.

Komisia verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu,
podnikateľských činností , prešetrenia a vybavovania sťažností podľa
zákona č.9/2010 Z. z – predseda Miroslav Zvirinský.
Členovia:
- poslanci- Ing. Jaroslav Vaščura, JUDr. Ľubomír Šima
- odborníci z radov obyvateľov obce - Juraj Mesároš, Peter Kovalčík, Ján
Čarnoký.

FARNOSŤ MARGECANY
Po dvanástich rokoch odišiel z Margecian na nové pôsobisko pán farár
Mgr. Jozef Halčin. Bol dôležitou súčasťou našej obce, bol našim kňazom,
oporou, duchovným povzbudením, aj priateľom s láskavým a obetavým
prístupom.
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Mgr. Jozef Halčin

Od 1. 7. 2016 do našej obce prišiel nový pán farár ThLic. Stanislav Cifra.
ThLic. Stanislav Cifra
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KINO DRUŽBA
V marci 2014 bol podaný projekt na „Modernizáciu kina Družba
Margecany“. Po úspešnom schválení projektu Audiovizuálny fond poskytol
11 000 € na rekonštrukciu nášho kina a obec vyčlenila zo svojho rozpočtu
na spolufinancovanie ďalších 6 000 €.
Premietacie prístroje a zvukové prehrávanie sa kompletne vymenili.
Ozvučenie a technika DOLBY SURROUND, digitálna projekcia FULL HD
poskytuje možnosť premietať formáty BLUE RAY aj DVD. Celkový vzhľad a
kvalita premietania sa dostala na profesionálnu úroveň aj vďaka výmene
premietacieho plátna, ktoré v uhlopriečke dosahuje 10 m.
Od začiatku roka 2015 sa v našom kine premieta dvakrát týždenne.
Jedno predstavenie pre dospelých a jedno pre deti. Dokonca je možné
pripraviť filmové predstavenie aj na objednávku pri dodržaní určitých
pravidiel.
V roku 2016 kino Družba navštívilo skoro 1700 divákov a premietlo sa
viac ako 100 filmových predstavení. Každý piatok bolo večerné vystúpenie
pre dospelých, v nedeľu zase detské predstavenia, kedy sa premietali
hlavne animované filmy.

OBECNÁ KNIŽNICA
Knižnica je umiestnená v priestoroch obecného úradu. Pre verejnosť
bola prístupná každý pondelok a piatok v čase od 15.30 h do 17.00 h.
Knižničný fond tvorilo viac ako 7300 kníh. V tomto roku si 644 návštevníkov
vypožičalo spolu 1685 kníh.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
V školskom roku 2016/2017 pod vedením riaditeľky PaedDr. Evy Mrázovej
a zástupkyne RNDr. Stanislavy Hrickovej mala
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škola 159 žiakov v 1. - 9.

ročníku základnej školy, 58 žiakov v dvoch oddeleniach školského klubu
detí a prijatých 66 detí v materskej škole.
V základnej

škole

pracovalo

12

kvalifikovaných

pedagogických

zamestnancov, dve vychovávateľky školského klubu detí a jedna asistentka
učiteľa. V materskej škole pôsobilo v troch oddeleniach 6 kvalifikovaných
učiteliek, z toho jedna cez zamestnanecký projekt z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. V škole pracovalo v tomto školskom roku 10
nepedagogických zamestnancov.
Žiaci sa počas roka predviedli na mnohých kultúrno-spoločenských
akciách obce. Úspešne reprezentovali školu na rôznych olympiádach, kde
dosiahli mimoriadny úspech v celoštátnom kole Technickej olympiády, boli
úspešní vo vedomostných,

matematických, streleckých, výtvarných i

športových súťažiach. V rámci oddychu a relaxu škola organizovala rôzne
výlety, spoločenské akcie a exkurzie.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR JADLOVČEK
V školskom
v tanečnom,

roku
62

2016/2017

mala

škola

212

v hudobnom

a 29

žiakov

vo

žiakov,

z toho

výtvarnom

121

odbore.

K hudobným nástrojom pribudli bicie.
V tomto

roku

škola

oslávila

okrúhle

10.

výročie

svojho

vzniku

celovečerným programom.
Medzi pozoruhodné úspechy patrí krásne 3. miesto na tanečnej súťaži
Show cup 2016 v Košiciach, členovia DFS Jadlovček svojim vystúpením
otvorili

12.

ročník

Medzinárodného

festivalu

„Mariánsky

podzim“

v Mariánskych Lázňach a zúčastnili sa na mnohých kultúrno-spoločenských
podujatí v obci aj mimo nej.
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FOLKLÓRNA SKUPINA JADLOVEC
V tomto roku skupina oslávila okrúhle 40. výročie svojho vzniku a pri tejto
príležitosti vedúci skupiny Ing. Jozef Gajdoš prevzal v košickom divadle
„Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja“ za reprezentáciu
obce Margecany a Košického samosprávneho kraja.
Počas roka sa zúčastnili viacerých folklórnych festivalov v Smižanoch,
Spišskom Podhradí aj vo Východnej, speváckych a tanečných súťaží.
V Smižanoch sa im mimoriadne darilo, zvíťazili v 5 speváckych kategóriách.
Ako sa u nás pečú obľúbené gruľovníky ukázali v STV1 v relácii „Slovensko
chutí“.
V rámci našej obce potešili

diváka programovými vystúpeniami aj

piesňami, ktoré zahrala ľudová hudba „Gajdošovci“.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
Jednoty dôchodcov Slovenska
K 1. 1. 2016 odstúpil z funkcie predseda ZO JDS Štefan Žec. Na výborovej
schôdzi 1. 2. 2016 bola zvolená

za predsedníčku organizácie Anna

Pitoňáková, za podpredsedu Anna Iwaniecová, predsedom revíznej
komisie sa stal Imrich Hudák a členom revíznej komisie Marta Beľušková.
Základná organizácia JDS má 139 členov, ktorí aj v tomto roku žili
bohatým a pestrým životom. Zasúťažili si v lúštení krížoviek, v hre „Dáma“,
v „Úsmevnom

futbale“

„Batôžkový bál“,

aj

v stolnotenisovom

turnaji.

Zorganizovali

predvianočné stretnutie, „Seniorsky zelený deň“,

stretnutie v rámci mesiaca „Úcty k starším“, turistickú vychádzku na
Dedinky. Navštívili Tatranský ľadový dom na Hrebienku, muzikál v Košiciach,
folklórne stúpenie PUĽSu v Prešove, „Krížovú cestu“ v Starom Smokovci, aj
celoslovenskú výstavu „Zlaté ruky“ v Bardejove, kde sa popýšili vlastnými
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prácami. Štyridsať členov organizácie sa zúčastnilo rekreačného pobytu
v Piešťanoch.
Veľmi obľúbenou činnosťou sa stalo čítanie slovenských rozprávok
detičkám v materskej škole pred poobedňajším spánkom.
Členky ženskej speváckej skupiny „Borievka“ sa pravidelne stretávali
v klubovni, aby sa pripravili na vystúpenie pred verejnosťou na rôznych
kultúrno-spoločenských podujatiach v obci.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Výbor ZO SZZP v Margecanoch v roku 2016 pripravoval pre svojich
členov rôzne vlastné akcie a členovia sa zároveň zúčastňovali aj na
akciách organizovaných Okresnou radou v Gelnici.
Členovia organizácie

boli na návšteve divadelného predstavenia

Rysavá jalovica v Spišskom divadle, dvakrát na vystúpení PUĽZ-u v Prešove,
na zájazde v Ľutinej a na kúpalisku Delňa v Prešove, aj na zájazde v Poľsku.
Pripravili 3. ročník okresnej súťaže „Zábavný trojboj“, ktorého súčasťou
bola výstava ručných prác.
Zároveň pre členov zabezpečovali rekondičné pobyty podľa ponuky
Okresnej rady SZZP v Gelnici.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v tomto roku zasahovali pri
požiari kompostoviska v obci, ktoré úmyselne zapálil neznámy podpaľač.
Tlejúci plameň vzplanul viackrát a tak museli hasiči zasahovať skoro celú
noc.
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V druhom

polroku

sa

členovia

DHZ

zamerali

hlavne

na

prácu

s mládežou. Vedenie krúžku mladých požiarnikov, ktorý pracuje pri Centre
voľného času v ZŠ prevzala Dominika Kovalčíková. V rámci práce s deťmi
predškolského veku vznikol krúžok „Mladý hasič – KRTKO“, ktorý pracuje pri
DHZ pod vedením Jozefa Halcina st. Majú za sebou už niekoľko
fingovaných

hasičských

zásahov,

ktoré

odprezentovali

na

rôznych

podujatiach obce a zožali veľký úspech.
V spolupráci so ZŠ s MŠ a obcou Margecany pripravili už 2. ročník
„Hasičského dňa detí“.
Okrem toho, že naša hasičská zbrojnica je jedinečná, čo sa vzhľadu
týka, členovia zboru previedli aj úpravu príjazdovej cesty ku garáži.

ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Rok 2016 bol pre zpozákov jubilejným rokom. Uplynulo 25 rokov od vzniku
Združenia ZPOZ Človek - človeku v SR. Vzniklo, aby podporilo prácu zborov,
ktoré rozvíjajú svoju činnosť už od roku 1953. Náš kolektív je súčasťou
Združenia ZPOZ-u od jeho začiatku.
V tomto roku mali členovia zboru milú povinnosť, ktorá bola výnimočnou
tým, že pozdravili nášho najstaršieho občana pána Jána Kleina, ktorý sa
dožil krásnych sto rokov 9. januára 2016. Pre občanov našej obce pripravili
stretnutia

pri

príležitosti

životných

jubileí,

slávnosť

uvítania

našich

najmladších občiankov do života obce, slávnosti uzavretia manželstva.
Našim najstarším spoluobčanom k ich jubileu zasielali pozdravy.

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
Miestny spolok SČK sa aj v tomto roku zapojil do verejnej zbierky Ligy
proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“. Za štyri hodiny sa vyzbieralo
570,72 eur. Peniaze boli poštovou poukážkou odoslané na účet Ligy.
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Na podnet miestneho spolku podpísala naša základná škola zmluvu
s Občianskym združením „Dobrota pre Afriku“ o pomoci dvom chlapcom
z Kene vo veku 10 rokov vo forme zbierky. Podarilo sa vyzbierať 290 eur,
ktoré poputujú na financovanie školských výdavkov dvoch žiakov z Kene.

STOLNOTENISOVÝ KLUB ŠKST TOPSPIN
Stolnotenisový klub sa v tohoročnej sezóne zúčastnil so svojimi družstvami
súťaže - Liga skupiny Východ, kde mužstvo Margecian odohralo súťaž proti
družstvám z Rožňavy, Humenného, Kysuckého Nového Mesta, Čadce,
Žiliny, Revúcej, Rimavskej Soboty, Veľkých Kapušan, Valče, Udavského
a Ružomberku. Stanovenie cieľa pred štartom súťaže bolo udržať 1. Ligu na
ďalšiu sezónu, čo sa im však nepodarilo a mužstvo nasledujúcu sezónu
odohrá v 2. Lige.
Mužstvo tvorili hráči: Feješ Juraj, Roba Peter, Tomaga Ľudovít, Vasiľ Tibor
V súťaži 3. liga Západ mužstvo Margecian odohralo priemernú sezónu
s nevyváženými výsledkami, ale aj napriek tomu obsadili v súťaži pekné
6. miesto.
Súťaž odohrali hráči:, Šiška Emil, Pacák Marián,

Zahornacký Jozef,

Kluknavský Peter.

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTÍVA
Žiaci Futbalového klubu Telovýchovnej jednoty Lokomotíva sa stali
víťazným družstvom v turnaji o „Pohár Eduarda Kessela“, ktorý sa konal
v júni v Spišskej Novej Vsi. Najlepším obrancom turnaja bol vyhlásený Marko
Macejko. V súťaži SOFZ

U15 B obsadili prvé miesto, keď zvíťazili nad

mužstvom OŠK Rudňany. Trénerom žiackeho mužstva je Ing. Stanislav
Sokolský, ktorý trénuje aj prípravku, kde je 16 detí vo veku od 6 do 10 rokov.
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ODDIEL KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
V termíne od 22. – 24. Júla 2016 sa v priestoroch lodenice v Rolovej
Hute konal 31. Ročník Regionálneho zrazu turistov Spiša, na ktorom sa
zúčastnilo 48 turistov. Uskutočnil sa splav Hornádu v úseku Malá Lodina –
Kysak.
Uprostred leta sa uskutočnil ďalší ročník letnej margecianskej vodáckej
turistiky na rieke Dunajec, kam si našlo cestu 126 priaznivcov splavovania.
Pätnásť z nich ešte absolvovalo aj jesenný splav tejto rieky.
K záverečným podujatiam klubu v tomto roku patril Silvestrovský výstup
na Roháčku.

OBECNÝ ŠACHOVÝ KLUB
V sezóne 2015/2016 sa hráčom A-družstva podarilo uhájiť účasť v 1. lige,
a to konečným umiestnením na 9. mieste. Tento rok sú v priebežnom poradí
po odohraných 4 kolách s dosiahnutou jednou výhrou a jednou remízou
na 8. mieste.
B-družstvo využilo príležitosť, ktorá sa mu naskytla uvoľnením jedného miesta
v 2. lige a z 3. pozície postúpilo do 2. ligy. Po odohraných 6 kolách
s bodovým ziskom z dvoch remíz je na 12. pozícii v tabuľke.

Úspešný Margecanec v zahraničí.
Absolútnym víťazom majstrovstiev v naturálnej kulturistike federácie
UKDFBA /the United Kingdom Drug Free Bodybuilding Association/ vo Veľkej
Británii sa stal Štefan Kuruc. Zároveň sa stal držiteľom profesionálnej karty vo
svetovej naturálnej kulturistiske WNBF Pro card a postúpil na majstrovstvá
sveta, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014 v Bostone USA, kde obsadil
krásne 10. miesto.
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Štefan Kuruc na majstrovstvách vo Veľkej Británii
Stefan was unbeatable – Štefan bol neprekonateľný, napísali o ňom
v Londýne.
Srdečne blahoželáme.

OSOBITOSTI POČASIA
Úvod roka bol mrazivý s 15 stupňami pod nulou. Bola to mrazivá, no
chudobná zima na sneh.
Začiatkom apríla boli 25 stupňové teploty a pár dní na to, koncom
apríla, napadal sneh.
Leto bolo veľmi priaznivé, s bohatou nádielkou vlahy, so znesiteľnými
teplotami.
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Po dlhom čase boli krásne, romantické Vianoce. 25. 12. 2016 napadol
sneh, ktorý sa udržal celú zimu.

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
K 31. 12. 2016 mala naša obec 1934 obyvateľov, z toho 980 žien a 954
mužov.
Do 18 rokov to bolo 285 občanov, do 62 rokov 1232 a nad 62 rokov
398 obyvateľov.
Najstarší obyvateľ Margecian Ján Klein oslávil okrúhlu stovku a 10 žien a 2
muži prekročili 90 rokov.
Narodilo sa 13 detí, manželstvo uzavrelo 12 párov a zomrelo 23 ľudí.

Zápis do kroniky bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 23/2017/B-7 zo dňa 9. 5. 2017. Zapísala Iveta Žoldáková.
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