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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 2014 - Nový rok

Stalo sa už tradíciou, že sa o polnoci na Silvestra schádzajú ľudia pred
Obecným úradom v Margecanoch, aby spoločne oslávili príchod Nového
roka.

Ani tento rok nebol výnimkou, no s takým množstvom zábavy

chtivých ľudí, aké sa zišlo tu práve toho roku málokto počítal. Po odbití
polnoci sa začalo námestie pred obecným domom zapĺňať rozveselenými,
roztancovanými skupinkami mladých, ale aj starších ľudí, dokonca prišlo aj
pár detí so svojimi blízkymi . Budova obecného úradu rozžiarená stovkami
svetielok pripomínala veľkú žeravú guľu. Hudba z reproduktorov sa
rozliehala do širokého okolia a na prednú stenu budovy sa cez
videoprojektor premietali videoklipy piesní. Starosta obce Ing. Igor Petrík
všetkých privítal a zavinšoval

všetko dobré do nového roku. Hromadnú

silvestrovskú párty odštartoval pestrofarebný ohňostroj, odstreľovaný zo
strechy obecného domu. Za zvuku známej piesne od skupiny ABBA Happy
new year sa nad hlavami viac ako päťsto ľudí rozsväcovalo tisíce iskričiek.
Za hlasného obdivného pokriku
minútového

farebného

boli svedkami jedinečného, niekoľko

nebeského
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divadla.

Aby

každý

v tom

nasledujúcom roku našiel cestu, po ktorej pôjde, zapaľovali sa desiatky
obrovských prskaviek ako symbol akéhosi svetla, čo všetkým pomôže nájsť
tú správnu cestu.

Po zaznení prvých tónov známej piesne Jede, jede

mašinka ľudia vytvorili niekoľko desiatok metrov dlhého hada a v rytme
tejto chytľavej melódie sa roztancovalo celé námestie.
Do nálady hral SilverMusic, pre všetkých sa čapovalo viac ako sto litrov
čaju s rumom.
Námestie Margecian vrelo búrlivou náladou, tancom a spevom skoro do
tretej hodiny.
Bola to výnimočná noc, ľudia sa spolu zabávali či sa poznali, alebo sa videli
prvý krát v živote, bez rozdielu veku a postavenia. Z každého vyžarovala
akási radosť zo života, čo sa málokedy vidí v tejto neľahkej dobe, mali
k sebe oveľa bližšie než obyčajne. Kiežby táto pozitívna energia vydržala a
nevyprchala počas celého roka.
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2. január 2014
Prostredníctvom, miestneho rozhlasu sa starosta obce Ing. Igor Petrik
prihovoril všetkým obyvateľom Margecian:
„Vážení spoluobčania!
Pozdravujem vás v novom roku 2014 a vinšujem vám hlavne zdravie, šťastie,
hojné božské požehnanie, úspechy v práci i v osobnom živote, aby vás
obchádzali nepríjemnosti a aby ste mali vždy dôvod na radosť.
Dovoľte mi, aby som sa trochu obzrel za rokom 2013, s ktorým sme sa pred
pár hodinami rozlúčili a aby som sa tak trochu pozrel do budúcnosti, čo nás
čaká v tomto novom roku.
Rok 2013 nebol ľahký, bol to rok konsolidácie financií a výrazného šetrenia.
Ako sa hovorí, tie opasky sme si museli poriadne utiahnuť a odrazilo sa to aj
na našich investičných zámeroch. Skrátka, nedalo sa toho robiť toľko a v
takom rozsahu, ako by sme chceli, ako by sme si v ideálnych podmienkach
vedeli predstaviť. No aj napriek tomu, že sme zaviedli úsporné opatrenia, sa
nám zase o čosi podarilo náš obecný majetok zveľadiť, skrášliť, či vylepšiť a
tým samozrejme, zlepšiť kvalitu života v našej obci. Pribudli nám nové byty,
ďalší zateplený a vymaľovaný pavilón v základnej škole s materskou školou
a mnoho iných, drobných, no veľmi užitočných prác, či investícií. Teší ma,
že sme po dlhých rokoch úspešne ukončili proces pozemkových úprav a
tým vznikla reálna šanca vytvoriť nový stavebný obvod pod Hôrou.
Samozrejme, ešte nejaký čas potrvá, kým v ňom bude zavedená aj
potrebná infraštruktúra, no berieme to ako výzvu, ktorú chceme zvládnuť.
Rok 2013 bol zlomový aj v našom úsilí boja za čistotu Ružínskej priehrady.
Verím, že dobre rozbehnutý projekt bude pokračovať a nám sa konečne
podarí odstrániť tento boľavý otlak, ktorý nás trápi už veľmi dlho.
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Som veľmi rád, že v Margecanoch nestagnuje ani kultúrny a spoločenský
život. Dôkazom toho sú pribúdajúce nové podujatia a fakt, že tie tradičné
sú z roka na rok kvalitnejšie a úspešnejšie, ako napríklad Margecianske
fajnoty, ktoré mali vynikajúci ohlas v celom regióne. Je skvelé, že u nás
znovu začalo fungovať kino a že sa na rôznych akciách môžu kultúrne vyžiť
mladí aj tí skôr narodení.
V roku 2013 sa v našej spoločnosti udialo veľa zmien a súviseli napríklad aj s
nedávnymi voľbami do vyšších územných celkov. Aj vďaka vašej pomoci
má obec Margecany poslanca v Košickom samosprávnom kraji. Ďakujem
vám za prejavenú dôveru.
Hovorí sa, že človek sa nemá pozerať dopredu a robiť si márne nádeje a
nemá sa ani vopred zbytočne trápiť nad tým, čo mu osud prinesie.
Čo prinesie našej obci, to môžeme zatiaľ len hádať. Už teraz však vieme
povedať, že to opäť nebude ľahký rok, pretože budeme musieť naďalej
fungovať v maximálnom úspornom režime. To však neznamená, že
rezignujeme.
Máme pripravené investičné akcie, ktoré budeme v roku 2014 realizovať.
Tohto roku nás čakajú ďalšie voľby – na jar prezidentské, na jeseň
komunálne a pre mňa to znamená posledný rok v tomto volebnom
období. Urobím všetko pre to, aby sme pokračovali v usilovnej a úspešnej
práci, tak ako doteraz, v prospech našich spoločných Margecian.“
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4. január 2014 – Šachový novoročný turnaj dvojíc
V sobotu 4.1.2014 usporiadal šachový klub OŠK Margecany už 18.ročník
„Novoročného turnaja dvojíc v bleskovom šachu“, ktorého sa zúčastnilo 90
hráčov.

Turnaj získal veľkú obľubu u hráčov rôznej výkonnostnej úrovne. Každý hráč
si zahrá 28 partií. V tomto ročníku dominovala dvojica Mikuláš Maník –
Norbert Zambor.
Bojovalo sa aj o ceny v kategóriách do 1600 Elo: J.Šromovský st. –
J.Šromovský ml., do 1800 Elo: F.Polačko ml. – J.Feník, do 2000 Elo: R.Zrost ml.
– Pacholský M. (Martin Pacholský)
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Turnaj dvojíc:
1.M.Maník-N.Zambor (2354) 21b 2.M.Kovaľ-S.Sremaňák (2129) 16b 3.F.TroppO.Tropp (2060) 16b 4.R.Zrost ml.-M.Pacholský (1963) 16b 5.J.Druska-V.Jacko
(2333) 15b 6.V.Kopnický-J.Krajňák (2073) 15b 7.M.Svoboda-D.Kall (1952) 15b
8.M.Tauber-M.Hoták (2112) 13b 9.J.Banóci-P.Garančovský (1986) 13b
10.M.Dučay-R-Beliš (2009) 13b.
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21. január 2014
Pri príležitosti 69. výročia oslobodenia našej obce sa pri Pamätníku
padlých konal spomienkový pietny akt, kde sme si pripomenuli udalosti
vtedajších dní.

Postupujúca Sovietska, Červená
armáda,
vojny

aj

počas
v

II.

Svetovej

našom

chotári

zanechala svojich bojovníkov.
V Bystrom
z nich,

je

hrob

jedného

„Neznámeho

vojaka“,

ktorý práve 21. januára 1945
prišiel o svoj život počas bojov
o oslobodenie našej obce od
fašistických vojsk, čo dokazuje
zápis

na

monumente

jeho
na

drevenom
hrobe.

Paradoxne v ten istý deň bola
naša obec slobodná.
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6. február 2014
Dňa 6. februára 2014 sa v
našej základnej škole konal
zápis detí do 1. ročníka na
školský

rok

2014/2015.

Samotný zápis a jeho nástup
do

školy

je

jedným

z

významných období v živote
dieťaťa.

Čakali na nich

usmiate učiteľky – Mgr. S. Gallová, Mgr. Z. Hvizdošová, Mgr. P. Kohutová
a Mgr. I. Korfantová. Predškoláci mali možnosť v písomnom teste i počas
ústnej skúšky predviesť všetko, čo sa doteraz naučili v materskej škole i
doma. Do 1. ročníka základnej školy svoju prvú skúšku úspešne zložilo 20
detí.
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15. február 2014 - Ples obce Margecany
Stalo sa už tradíciou, že vo februári sa u nás organizuje Ples obce
Margecany. 15. Februára 2014 to bolo už devätnásty krát, čo sa zišli hostia
z celej Hnileckej doliny, aby sa stretli a zabavili.
Oficiálne otvorili ples členovia DFS Jadlovček, ktorí sú zároveň žiakmi SZUŠ
v Margecanoch. Úvodný valčík zatancovali v bielom ľudovom kroji, ktorý
bol slávnostným oblečením našich prababičiek.

Hosťom plesu býva známa osobnosť zo slovenskej hudobnej, či hereckej
scény. Svojim vystúpením nás už potešili Otto Weiter, Vašo Patejdl, Peter
Cmorík, Michal Hudák, toho roku prijal pozvanie Paľo Hammel s gitarovým
doprovodom Jurajom Burianom. Po zaznení prvých akordov známych
piesní

roztancovali

všetkých

hostí

na

parkete.

Okrem

tohto

charizmatického dua do tanca hrala aj ľudová hudba Železiar a DJ Vojt
z rádia Prešov.
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Plesy v Margecanoch majú v sebe akúsi prirodzenú noblesu, jedinečnosť
a každý má svoje pomenovanie. Ten tohoročný niesol sladký názov „Noc
Medulienky“.
Zišlo sa tu skoro tristo hostí, nálada bola skvelá, jedlo výborné, dámy krásne
a páni elegantní.
Posledné páry opúšťali parket za úsvitu.
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23. február 2014
Fašiangy
Obec

Margecany

v

úzkej

spolupráci s FSk JADLOVEC pripravili
fašiangové
ochutnávali

posedenie,

kde

sa

fašiangové dobroty -

kreple, spievali sa žartovné piesne a
tancovalo sa s ľudovou hudbou Lukáša Gajdoša. Vládla tu príjemná,
rodinná atmosféra, pri ktorej si naši starkí zaspomínali ako sa zabávali vo
svojej mladosti. A veru bolo na čo spomínať...
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Zľava: A. Jusková, B. Vaščáková, M. Zahornacká, M. Kavuličová

Zľava: Igor Petrik, Michal Novotný, Jozef Gajdoš
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15. marec 2014 – Voľby prezidenta SR
Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 bola v poradí štvrtou
priamou voľbou hlavy štátu Slovenskej republiky. Voľby vyhral Andrej Kiska
s 59,38 % platných hlasov v rámci SR.
V prvom kole konanom 15. marca kandidovalo štrnásť kandidátov.
Volebná účasť v prvom kole v rámci SR bola 43,4 % voličov.

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR 15. 3. 2014 v obci Margecany:
Počet oprávnených voličov

1681

Počet odovzdaných obálok

842

Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov 834
Účasť v percentách

50,09

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Bárdos Gyula

3

2. Behýl Jozef

3

3. Čarnogurský Ján

5

4. Fico Robert

303

5. Fischer Viliam

11

6. Hrušovský Pavol

28

7. Jurišta Ján

4

8. Kiska Andrej

188
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9. Kňažko Milan

91

10. Martinčko Stanislav

3

11. Melník Milan

1

12. Mezenská Helena

18

13. Procházka Radoslav

176

14. Šimko Jozef

0

Keďže ani jeden z kandidátov v prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu
oprávnených voličov, konalo sa 29. marca 2014 druhé kolo volieb, do
ktorého postúpil Robert Fico a Andrej Kiska s rozdielom 4,0 %. Druhého kola
volieb sa zúčastnilo v rámci SR 50,48 % oprávnených voličov.

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR 29. 3. 2014 v obci Margecany:
Počet oprávnených voličov

1686

Počet odovzdaných obálok

904

Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov

893

Účasť v percentách

53,62

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Fico Robert

454

2. Kiska Andrej

439
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12. apríl 2014 – Jarné upratovanie
Poriadok a čistota je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu
okoliu i k samotnej obci, preto občania Margecian venovali jednu voľnú
sobotu upratovaniu súkromných aj spoločných priestorov.

Príkladom bol náš starosta Ing. Igor Petrik a jeho zamestnanci, ktorí sa pustili
do čistenia oddychovej zóny pred obecným úradom.

Pracovníci technického úseku zabezpečili odvoz biologického odpadu
z verejných priestorov na obecné kompostovisko. Spoločným pričinením
naša obec nadobudla čistejší, krajší, kultivovanejší vzhľad.
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3. máj 2014
„Batôžkový bál“

Členovia

ZO

v Margecanoch

3.

zorganizovali už

JDS

mája

2014

13. Batôžkový

bál. Konal sa vo vkusne pripravenej
spoločenskej
úradu.

Na

sále
úvod

obecného
sa

prítomným
predsedníčka
výboru

Mgr.

všetkým
prihovorila

organizačného
Mária

Fonferová

a starosta obce Ing. Igor Petrik. Členky skupiny „Kamélie“ z Gelnice
zatancovali country tanec a do programu prispeli aj členky

speváckej

skupiny „Borievka“. Do nálady aj do tanca hrala skupina KINN. Súťaž
o najlepšie interpretovaný vtip všetkých veľmi pobavila a
rozchádzali v neskorých nočných hodinách v dobrej nálade.
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domov sa
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7. máj 2014
V predvečer 69. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe sa konal
spomienkový akt pri Pamätníku padlých.
II. svetová vojna, ktorá trvala šesť rokov poznačila životy miliónov ľudí
a otriasla celým svetom. Zapísala sa veľkými čiernymi písmenami do histórie
ľudstva a preto nesmieme zabudnúť, že aj keď teraz žijeme v pokoji, nie je
to samozrejmosť. Stačí tak málo a všetko sa môže zmeniť, všetko môže byť
úplne inak. Buďme v strehu a myslime vždy na to, že sloboda a mier je nad
soľ i nad zlato.

11. máj 2014 – Deň rodiny
Rodina tvorí veľmi dôležitú súčasť života každého z nás, je školou
ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej úcte a láske, prežívame tu svoje bôle
aj radosti. V sále kultúrneho domu sa konala milá slávnosť, kde sme si
pripomenuli nenahraditeľnosť funkcie rodiny.

Vyše tristo hostí si prišlo pozrieť kultúrny program, v ktorom najmenšie
detičky z materskej školy zaspievali a zarecitovali.
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Žiaci z margecianskej
základnej školy sa
predviedli v divadelnej
hre „Koza - Roza“,
v pásme básničiek
a piesní, aj moderným
tancom.
Do programu prispeli
svojim vystúpením aj
žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy z Margecian. Malí tanečníci
upútali pozornosť valčíkovou choreografiou a moderným tancom.

Folklór neodmysliteľne patrí ku všetkým podobným podujatiam a tak sa
všetci hostia mohli pokochať pohľadom na malých aj veľkých folkloristov,
keďže niektorí žiaci SZUŠ sú aj členmi DFS Jadlovček. Menšie deti ukázali
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ukážky zo starodávnej svadby, dievčence v pôsobivých bielych krojoch
zatancovali rusínske tance a ukázali sa aj v modernejšej verzii ľudových
tancov pod názvom „Ruslana“.
Program bol pestrý, zaujímavý a vniesol pohodu a teplo do našich sŕdc, aj
keď vonku bol nepríjemné, daždivé počasie.

24. máj 2014 – voľby do Európskeho parlamentu
V Európe sa začal volebný maratón, ktorý na päť rokov určí smerovanie
Európskej únie. V sobotu, 24. mája 2014 od 7.00 h do 22.00 h boli vyhlásené
voľby do EÚ. Volilo sa 13 poslancov, ktorí budú Slovensko zastupovať v EÚ.
Občan mohol zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov jednej strany či
koalície, ktorí boli uvedení na hlasovacom lístku.
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Margecany:
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

1674

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky

208

Počet platných odovzdaných hlasov

199

Účasť v percentách

12,43

Víťazom eurovolieb sa stala politická strana SMER-SD a získala štyri miesta
europoslancov v EÚ /Maroš Šefčovič, Monika Flašíková Beňová, Boris Zala,
Vladimír Maňka/, KDH získala dve miesta

/Anna Záborská, Miroslav

Mikolášik/, SDKÚ-DS tiež dve miesta /Ivan Štefanec, Eduard Kukan/, OĽaNO
jedno miesto /Branislav Šrkipek/, Most-Híd jedno miesto /József Nagy/, SaS
jedno miesto /Richard Sulík/, SMK jedno miesto /Pál Csáky/ a NOVA tiež
jedno miesto /Jana Žitňanská/.
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V eurovoľbách 2014 volilo na Slovensku opäť rekordne málo ľudí, účasť
dosiahla 13,05 percenta.

28. máj 2014 – Seniorský zelený deň
Členovia

Základnej

organizácie

v Margecanoch usporiadali už

Jednoty

dôchodcov

Slovenska

13. ročník „Seniorského zeleného dňa“,

ktorý sa konal na štadióne TJ Lokomotíva v Margecanoch.

V dvoch vekových kategóriách do 65 rokov a nad 65 dokov sa súťažilo
v streľbe zo vzduchovky, hode granátom na cieľ a kope loptou do brány.
Počasie bolo krásne, nálada vynikajúca a o úsmevné príhody nebola
núdza. Seniori, ktorým fyzická kondícia dovolila súťažiť, so všetkých síl
bojovali a ostatní ich s nadšením povzbudzovali.
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7. jún 2014 – Rusadle
V dejinách kultúry každého národa významné miesto patrí ľudovým
tradíciám

a zvyklostiam.

Ich

zachovaním

prejavujeme

úctu

a spolupatričnosť k našim predkom, celé storočia prechádzajú z otca na
syna, z matky na dcéru.
V Margecanoch sa úspešne darí oživovať takéto ľudové zvyky vďaka
členom folklórnej skupiny Jadlovec. K Rusadliam neodmysliteľne patrí
stavanie

„Májov“.

Kedysi

mládenci na tento sviatok
stavali

k domu

svojej

vyvolenej

dievčiny

farebnými

stužkami

vyzdobené briezky, Všetko
sa

to

dialo

v noci,

pod

rúškom tmy a bol to symbol
vážnych úmyslov mládenca.
Naši

folkloristi

názorne

ukázali, ako také stavanie
„Májov“
v minulosti.
bol

prebiehalo
Veľkou

rebrinák

záprahom,

raritou

s konským
vyzdobený

vetvičkami, na ktorom vozili
briezky. Nezaobišlo sa to bez muziky, po celej obci sa rozliehal spev
a hudba. V podvečer sa návštevníkmi a milovníkmi ľudových tradícií
zaplnilo námestie pred obecným úradom, kde sa konal hlavný obrad. Na
konskom povoze mládenci priviezli asi 20 metrov vysokú brezu, ktorú
dievčence vyzdobili farebnými stužkami. Päť chlapov malo čo robiť, aby ju
vztýčili a osadili do zeme hneď vedľa hlavného vchodu do budovy.
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Po ťažkej práci prišla zábava. Do tanca zahrala Ľudová hudba Lukáša
Gajdoša a tak sa rozospievalo a roztancovalo skoro celé námestie. Bolo to
pôsobivé a veselé popoludnie, za ktoré starosta obce členov Fsk Jadlovec
patrične odmenil, dokonca si s nimi zakrepčil čardáš. Po poháriku ostrého
a kúsku domáceho koláčika sa ušlo aj divákom.
Na záver boli všetci pozvaní

na Rusadeľnú

pokračovala do rána bieleho.
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zábavu,

kde

oslava

9. – 13. júl 2014
Dni obce Margecany a Vitaj country leto 2014
Obec Margecany už tradične každé leto organizuje Dni obce
Margecany, počas ktorých sa konajú detské, kultúrne, aj športové akcie. Aj
toho roku si občania Margecian mohli vybrať zo širokej škály podujatí.

9. júla 2014 bol pripravený futbalový
zápas seniorov a žiakov 1. stupňa
Základnej
Všetko

školy
sa

v Margecanoch.
dá

zorganizovať

a naplánovať, ale vrtochy počasia
občas nepoznajú medze. V utorok
večer hviezdnatá obloha sľubovala,
že

podujatie

prebehne

bez

problémov, no v stredu ráno bolo všetko úplne inak. Pretrvávajúci hustý
dážď neprestával a tak sa tento obľúbený „Úsmevný turnaj“, ako ho
nazvala predsedníčka ZO JDS Margecany Mgr. Mária Fonferová, musel
presunúť na nasledujúci deň.

10. júla 2014 nastal až neskutočný obrat počasia. Už od rána po daždivých
oblakoch nebolo ani stopy a slniečko poctivo svietilo do večera. Zábavné
detské popoludnie zaznamenalo rekordnú účasť maličkých detí, ktoré prišli
v sprievode svojich rodičov, aj starších, ktorí sa prišli pobaviť. Každý si mohol
vybrať, čo sa mu páčilo. Do sýta sa mohli vyblázniť v nafukovacom hrade,
či povoziť sa na živých poníkoch. Keďže bolo veľmi teplo, vhod padla
zmrzlina, pri ktorej bol stále nekončiaci rad čakajúcich maškrtníkov. Veľký
úspech mali dievčence, ktoré maľovali tváre detí a tak asi po hodinke sa
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ihrisko hemžilo spidermanmi, mačičkami, či upírmi. Raritou bol šašo na
chodúľoch, ktorý zabával deti rôznymi súťažami.

O 15.00 h sa začal

„Úsmevný futbalový turnaj“, v ktorom si sily zmerali

seniori so žiakmi základnej školy na multifunkčnom ihrisku pri základnej škole.
Všetci podali obdivuhodné športové výkony, no šťastie bolo tento krát
bližšie pri našich deťoch. Chlapci a dievčatá sa stali víťazmi a boli
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odmenení sladkosťami. Po vyčerpávajúcom zápase sa všetci posilnili
špecialitami, ktoré na grile pripravil zástupca starostu Bc. Miroslav Kaľavský.
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11. júla 2014 o 18.00 h sa premietal v kine Družba český film „Nežné vlny“.
12. júla 2014 o 8.00 h ráno začal turnaj v minifutbale na futbalovom ihrisku
TJ Lokomotívy Margecany v Oľše o „Pohár starostu“. Keďže do rána opäť
výdatne pršalo, futbalové turnaje pripomínali skôr vodné pólo ako hru na
trávnatom povrchu. Pre nepriaznivé počasie sa tieto zápasy nemohli
odohrať všetky a tak „Pohár starostu“ nebol udelený.
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Počas celého dňa prebiehali rôzne súťaže:
 o najlepší guláš - bol odmenený kolektív KST
 o najlepšiu cukrárku - vyhrala Terézia Fidlerová
 o najlepšieho píliča dreva – na 1. miesto sa prepílili Michal Keruľ
a Jozef Terpák
 o najlepšieho rodeo jazdca na elektronickom býkovi: do 10 rokov –
Samko Sokolský, od 10 do 15 rokov – Jožko Halcin, od 15 do 18 rokov
–Michal Šimoňák, nad 18 rokov Juraj Šebest, ktorý vyhral víkendový
pobyt pre dve osoby do Wellnes strediska na Prednej Hore
 o najväčšieho jedáka koláčov: zúčastnilo sa šesť detí a všetci boli
odmenení
 o najväčší klobúk, túto súťaž vyhrala členka hudobnej skupiny Veslári
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Po vyhlásení a odmenení všetkých víťazov prišiel na rad hlavný program,
v ktorom vystúpili hudobné skupiny: Drišľak, Smola a Hrušky, Zahuráci, Veslári
a Crea Cage.
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13. júla 2014 o 10.00 hod. sa konala slávnostná svätá omša, kde obetu niesli
členovia Fsk Jadlovec.

V poobedňajších hodinách, v kinosále kultúrneho domu, sa členovia
Mestského divadla Actores z Rožňavy predstavili v divadelnej rozprávke
„Ako Ondro peklo prekabátil“.
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24. august 2014 – Beh Margecian

Miestny zväz SDKÚ DS usporiadal už 12. ročník „Behu Margecian“.
Zúčastnilo sa ho 45 detí, 10 žien, 2 dorastenky, 50 mužov a 6 dorastencov.
Štart aj cieľ bol pred obecným úradom a bežalo sa ulicami Margecian
vrátane Rolovej Huty po asfaltovom povrchu.
V behu mužov na 10 kilometrov obsadil 1. miesto Anatolij Malyi, Mgr. Július
Kaľavský z Margecian obsadil krásne 6. miesto a Igor Vančišin 11. miesto.
V behu žien na 5 kilometrov sa na 1. mieste umiestnila Natália Malayi,
Zuzana Majlátová z Margecian bola 6. a Katarína Melíšková 9.
V behu dorastencov na 5 kilometrov na 1. mieste sa umiestnil Dávid Vereš,
Lukáš Majerník z Margecian obsadil veľmi pekné 3. miesto.
V behu dorasteniek na 5 kilometrov 1. miesto patrilo Zuzane Frankovej.
V kategórii vozičkár sa aj toho roku zúčastnil Mgr. Stanislav Sokolský a 10
kilometrov prešiel za úctyhodný čas 1:06:28.
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V kategórii deti do 15 rokov sa ukázali aj margecianske talenty, medzi ktoré
patria: Matúš Kaľavský, Jakub Novotný,Ninka Kaľavská a Silvia Kandrová.
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28. august 2014
70. výročie osláv SNP
Každý rok si v našej obci pripomíname
udalosti z 29. augusta 1944. Pri príležitosti
okrúhleho

70.

výročia

Slovenského

národného povstania boli oslavy tento rok
osobitejšie a pestrejšie než po iné roky.
V predvečer týchto udalostí vo štvrtok 28.
augusta sa pri Pamätníku padlých zišli rodinky
s malými deťmi, mládež i starší obyvatelia
obce. Konal sa tu spomienkový pietny akt,
na

ktorom

zaznela

hymna

Slovenskej

republiky, slovo básnika pridala Martina Durkáčová, nechýbal spev
v podaní speváckeho zboru Borievka, ani slová vďaky v slávnostnom
príhovore Mgr. Miroslava Dubeckého.
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Po oficiálnej časti sa začali zapaľovať plamienky v lampiónoch, ktoré mali
deti už pripravené. Z približne 200 účastníkov sa začal formovať dlhý
lampiónový sprievod, ktorý tu nebol už pekných pár rokov.

Svetielka lampiónov nás doviedli na námestie pred obecný úrad, kde na
nás čakala pôsobivá ohňová show v podaní Moniky a Ondreja, akrobatov
z Popradu. Bolo to naozaj veľmi pôsobivé vystúpenie,

sprevádzané

množstvom farebných svetielok.

Záver osláv vyvrcholil zapálením vatry, symbolu povstalcov. Keďže
k večernému posedeniu pri ohni neodmysliteľne patrí hudba a spev, do
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nálady na gitarách zahrali starosta obce

Ing. Igor Petrik a Ján Hajduk.

Náhodne sa k nim pridal aj náš huslista Lukáš Gajdoš a spolu tak vytvorili
nezvyčajné hudobné trio, pri ktorom sme sa zabávali do neskorých
nočných hodín.

Atmosféra bola výborná, množstvo ľudí sa zišlo a zabavilo, čo je v súčasnej
dobe už vzácnosťou.

Myslím, že pre deti to bol pekný záver školských

prázdnin a lampiónový sprievod sa stane neoddeliteľnou súčasťou osláv
SNP v našej obci v nasledujúcich rokoch.
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21. september 2014
Margecianska inline hodinovka
Slovenská agentúra životného prostredia sa v rámci realizácie Kampane
za čistejšie ovzdušie – na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách
a obciach na Slovensku

opäť rozhodla zapojiť do programu Európskej

komisie s názvom „Európsky týždeň mobility“. Cieľom národnej osvetovej
kampane je zníženie produkcie oxidu uhličitého a tuhých prachových
častíc v ovzduší. Presadzuje sa mobilita a alternatívna automobilová
doprava, ktorá nezaberá veľa verejného priestoru, neškodí ovzdušiu a je
ohľaduplná k ostatným účastníkom dopravy.
V roku 2014 prebieha už 13. ročník tohto obľúbeného podujatia a naša
obec je jednou z 27 slovenských miest a obcí, ktoré sa do tohto projektu
zapojili.
Vďaka kreativite a nápaditosti učiteľov sa aj žiaci ZŠ s MŠ hravou formou
zapojili do zaujímavých aktivít.
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V piatok 19. septembra 2014 bola celé dopoludnie uzavretá Školská ulica,
kde

veľkí i malí žiaci

bicyklovali, korčuľovali a preverovali si základné

vedomosti o pravidlách cestnej premávky.

V nedeľu 21. 9. 2014 popoludní sa v rámci toho istého projektu konal už
3. ročník Margecianskej inline hodinovky. Na Počkaji sa zišlo 76 nadšencov,
ktorí peši, na bicykli, či na korčuliach jednu hodinu zdolávali vzdialenosť na
trase medzi štartom na Počkaji a Rolovou Hutou – lodenica. Niekto prešiel
určenú 4 kilometrovú trasu raz, tí, čo išli na korčuliach aj štyri krát a na bicykli
sa to pár športovcom podarilo aj sedem krát. Keď sme to zrátali, tak spolu
všetci prešli 792 kilometrov. Keď berieme do úvahy, že vek účastníkov bol
od 3 mesiacov do 80 rokov, bol to obdivuhodný výkon.
Toto podujatie bolo spojené

so slávnostným otvorením odpočívadiel

vybudovaných popri ceste Margercany - Rolová Huta v rámci programu
„Spoločne pre región 2014“.
Na záver zahrala hudobná skupina M & T Červené jabĺčko z Jakloviec
a pre všetkých bolo prichystané malé občerstvenie.
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3. október 2014
Prezentácia projektu „Máme vodu v suchu“

V kinosále kultúrneho domu sa konala konferencia k projektu „Máme
vodu v suchu – prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ a MŠ
Margecany“, ktorý bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a
Nórska prostredníctvom Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky

a z grantu

Nórskeho

kráľovstva

prostredníctvom

Nórskych

grantov. Stavebné práce realizovala firma BD Plus, s.r.o.
Konferencie sa zúčastnili žiaci základnej školy s materskou školou, pozvaní
hostia i širšia verejnosť. Členovia detského folklórneho súboru Jadlovček,
ktorí sú zároveň žiakmi SZUŠ v Margecanoch pozdravili prítomných krátkym
kultúrnym

programom.

Ciele

a podstatu

projektu

priblížila

prítomným prostredníctvom prezentácie Mgr. Zuzana Hvizdošová.
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všetkým

Projekt sa realizoval v areáli ZŠ s MŠ, kde snahou bolo vyriešiť nakladanie
s dažďovou vodou zo spevnených plôch areálu školy a čiastočne striech.
V prvom rade bol zameraný na využitie dažďovej vody na závlahu
novozaložených minizáhrad napodobňujúcich rôzne prírodné biotopy.
Vysadené dreviny plnia poznávaciu a estetickú funkciu. Výsledkom
projektu je skrášlený a jedinečný areál školy, ktorý veľmi pozitívne vnímajú
nielen žiaci školy, ale i širšia verejnosť našej obce.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii
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18. október 2014
MARGECIANSKE FAJNOTY – FAJNOTY DOLNÉHO SPIŠA

Obec Margecany v úzkej spolupráci s folklórnou skupinou Jadlovec
opäť pripravila

veľmi obľúbené a populárne podujatie MARGECIANSKE

FAJNOTY, ktoré sa toho roku stalo jedným z trinástich TOP PODUJATÍ
Košického samosprávneho

kraja. Pod záštitou Terra Incognity sa

pripravovalo niekoľko mesiacov.
Hlavnou myšlienkou akcie bola prezentácie tradičných jedál okolitých
miest a obcí . Svoje typické pochúťky ponúkali „kuchňe“ z Margecian,
Kojšova, Veľkého Folkmara, Jakloviec, Krompách, Sloviniek, Kolinoviec,
Kluknavy a svoje špeciality pripravila aj banícka „kuchňa“ z Gelnice.
Pripravili sa obrovské množstvá jedál ako pirohy, trešenina, halušky, beľuše,
džatky, gruľovníky, hurky, domáce klobásy, podhardlina aj

domáce

kysnuté koláče, na ktoré sa spotrebovalo viac ako 22 kg múky.
Členky Fsk Jadlovec upiekli 1140 kusov gruľovníkov zo 150 kg zemiakov a 80
kg múky. V ponuke boli aj pečené domáce klobásy, na ktorých prípravu sa
spotrebovalo 136 kg mäsa.
Všetky dobroty sa pripravovali na starých, tradičných peciach priamo pred
očami návštevníkov, ktorých sa tu zišlo viac ako štyri tisíc.
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Námestie Margecian zaplnené návštevníkmi

Kultúrny program si pozrelo stovky ľudí
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Margecianska „kuchňa“
Medzi sprievodné akcie patrila ukážka Margecianskeho tunela, vernisáž
historických fotografií z okresu Gelnica, graffiti na stenu podjazdu pri
reštaurácii Lesnica s folklórnym motívom aj súťaž o „najfajnejšu kuchňu“.
Prívlastkom „najfajnejša“ sa mohla popýšiť banícka „kuchňa“ z Gelnice.

Projekt GRAFFITI FOLK JAM, realizovaný Spišským osvetovým strediskom
170

Slovinky

Jaklovce

Krompachy

Kojšov

Gelnica

Kolinovce

Veľký Folkmar

Kľuknava
171

Nebola núdza ani o detské atrakcie. O dobrú zábavu sa postaral obrovský
nafukovací hrad s mega šmýkalkou, rôzne kolotoče, maľovanie na tvár,
streľba z luku, deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti pri zdobení
medovníkov, výrobe príveskov, či maľovaní erbov.
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Veľmi zaujímavá bola výstava diel zručných margecianskych majstrov.

Jozef Novotný a Imrich Balásházy

Bábiky Anny Pitoňákovej

Anna Jusková
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Košíky Emílie Halcinovej

Majstrovské diela Ing. Jána Koľa

Kožené výrobky Henricha Papcuna
V poobedňajších hodinách bol pre účastníkov podujatia pripravený
kultúrny program, v ktorom vystúpili FS Omladina, FS Dúbrava, DFS
Jadlovček. Veľký aplauz zožal aj Ján Ambróz, ktorý zaspieval s ľudovou
hudbou Borievka.
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SZUŠ Margecany - DFS Jadlovček
Každoročne sa podujatie MARGECIANSKE FAJNOTY spája s posedením
margecianskych seniorov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
Tento krát sa v kinosále kultúrneho domu zišlo skoro 250 seniorov z
Margecian nad 65 rokov. Pochutili si na fajnom jedle, vypili za pohárik
vínka, porozprávali sa, posedeli. Odchádzali spokojní, s úsmevom aj
s darčekom, ktorý dostali od Obce Margecany.
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Na záver ľudová hudba Lukáša Gajdoša a duo Element zabávali hostí do
neskorých večerných hodín.
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28. október 2014
Stretnutie bývalých pracovníkov ZŠ a MŠ
Pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“ zorganizovalo

Riaditeľstvo ZŠ

s MŠ v Margecanoch stretnutie bývalých zamestnancov základnej aj
materskej školy, ktorí tu v minulých rokoch pracovali. Zišlo sa tak
28 bývalých pracovníkov, medzi ktorými boli riaditelia, učiteľky aj učitelia,
školníci, upratovačky a nechýbali ani kuchárky.
Hostiteľkami boli riaditeľka školy PaedDr. Eva Mrázová a jej zástupkyňa
RNDr. Stanislava Hricková. Stretnutie sa konalo v školskej jedálni, kde na
každého čakala chutná večera. Pri poháriku vínka si hostia zaspomínali na
časy minulé, odznelo aj zopár úsmevných príhod a o tom, že boli spokojní
svedčalo aj vyjadrenie mnohých, že už teraz sa tešia na priateľské stretnutie
v budúcom roku.
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15. november 2014
Komunálne voľby

Dňa 15. novembra 2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy v obci
Margecany.

Kandidáti na starostu obce Margecany
1. Igor Petrik, Ing., 50 r., starosta obce, Margecany, Jarná 49, SMER –
sociálna demokracia, SIEŤ
2. Ľubomír Šima, JUDr., 52 r., právnik, Margecany, Olše 64, Slovenská
demokratická a kresťanská Únia –Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
l. Tomáš Čech, 32 r., živnostník, Margecany, Školská 14, nezávislý kandidát
2. Miroslav Dubecký, Mgr., 59 r., zástupca riaditeľa ZŠ, Margecany, Školská
7, SMER-SD
3. Ľubomír Fidler, Ing., 48 r., strojmajster, Margecany, Hornádska 4, SMER-SD
4. Jozef Gajdoš, Ing., 46 r., manažér kvality prevádzky, Margecany, Olše 70,
nezávislý kandidát
5. Mária Hudáková, Bc., 22 r., študentka, Margecany, Bystrá 15, KDH
6. Štefan Chovanec, 45 r., elektrodispečer, Margecany, Prešovská 8, KDH
7. Dušan Jakubišin, Ing., 52 r., riaditeľ závodu, Margecany, Bystrá 29, SIEŤ
8. Ján Jakubišin, 48 r., majster, Margecany, Jarná 56, SMER-SD
9. Marian Keruľ, 50 r., riaditeľ KA SDKÚ-DS, Margecany, Prešovská 16, SDKÚDS
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10. Jozef Kováč, Ing., 57 r., lesný inžinier, Margecany, Hôrka 9, SDKÚ-DS
11. Peter Kovalčík, 28 r., elektromechanik, Margecany, Partizánska 56,
SMER-SD
12. Juraj Mesároš, 51 r., konateľ s.r.o., Margecany, Hlinná 16, SMER-SD
13. Eva Novotová, Ing., 50 r., živnostníčka, Margecany, Hlinná 34, SDKÚ-DS
14. Jaroslav Očvár, Bc., 32 r., obchodný zástupca, Margecany, Olše 12, SIEŤ
15. Peter Popadič, Mgr., 54 r., manažér pre verejnú správu a regióny,
Margecany, Prešovská 6, KDH
16. Ľubomír Šima, JUDr., 52 r., právnik, Margecany, Olše 64, SDKÚ-DS
17. Zdena Uličná, 51r., administratívna pracovníčka, Margecany, Dlhá 26,
SMER-SD
18. Jaroslav Vaščura, Ing., 52 r., vedúci STK, Margecany, Hornádska 7,
SMER-SD
19. Jozef Zacharik, 59 r., údržbár, Margecany, Rolová 22, SMER-SD
20. Miroslav Zvirinský, 49 r., živnostník, Margecany, Bystrá 18, SDKÚ-DS

VÝSLEDKY VOLIEB
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
v roku 2014 v obci Margecany
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1665
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 965
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného
zastupiteľstva:

940

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 954
Účasť vo voľbách v percentách: 57,96%
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na funkciu starostu obce:
Okrsok 1
356
110

1. Igor Petrik Ing.
2. Ľubomír Šima JUDr.

Okrsok 2
344
144

Spolu
700
254

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného
zastupiteľstva :

Meno priezvisko

Politická
strana

Eva Novotová, Ing.

SDKÚ-DS

239

249

488

1.

Miroslav Dubecký, Mgr.

SMER-SD

237

214

451

2.

Miroslav Zvirinský

SDKÚ-DS

200

242

442

3.

Ľubomír Šima, JUDr.

SDKÚ-DS

154

222

376

4.

Dušan Jakubišin,Ing.

SIEŤ

160

187

347

5.

Jozef Kováč, Ing.

SDKÚ-DS

150

197

347

6.

Marian Keruľ

SDKÚ-DS

142

191

333

7.

Jaroslav Vaščura, Ing.

SMER-SD

177

140

317

8.

Ľubomír Fidler, Ing.

SMER-SD

179

132

311

9.
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Okrsok Okrsok
1
2
Spolu

Por.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva:

Meno priezvisko

Politická
strana

Jaroslav Očvár, Bc.

SIEŤ

140

167

307

1.

Juraj Mesároš

SMER-SD

168

131

299

2.

Jozef Zacharik

157

125

282

3.

Jozef Gajdoš, Ing.

SMER-SD
nezávislý
kandidát

115

116

231

4.

Peter Kovalčík

SMER-SD

105

111

216

5.

Ján Jakubišin

SMER-SD

135

76

211

6.

Mária Hudáková, Bc.

85

92

177

7.

Tomáš Čech

KDH
nezávislý
kandidát

86

85

171

8.

Peter Popadič, Mgr.

KDH

75

96

171

9.

Zdena Uličná

SMER-SD

70

53

123

10.

Štefan Chovanec

KDH

41

45

86

11.
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Okrsok Okrsok
1
2
Spolu

Por.

29. november 2014
Adventné Božie
slovo a spev

V predvečer prvej adventnej nedele sa v Chráme svätej Margity
v Margecanoch

už

tradične

konal

„Adventný

večer“.

Za

účasti

Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v., Gréckokatolíckej cirkvi,
Pravoslávnej cirkvi, Cirkvi československej husitskej, vystúpil ženský zbor
Českého spolku z Košíc a cirkevný spevácky zbor Kwapka z Margecian.

Krásne vianočné piesne zaspievala Mária Hudáková za sprievodu ľudovej
hudby Lukáša Gajdoša. Adventný večer bol ukončený záverečným
požehnaním.
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Ženský zbor Českého spolku z Košíc

30. november 2014
Posvätenie
adventného venca

Duch Vianoc vstupuje do našich príbytkov každoročne zapálením prvej
sviečky na adventnom venci, ten náš, symbolický, sme mali ozdobený
priamo na námestí pred obecným úradom. Po obvode mal skoro 20
metrov a týčili sa na ňom štyri veľké lampáše. V prvú adventnú nedeľu
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dopoludnia sa tu konala malá slávnosť, počas ktorej bol náš adventný
veniec oficiálne posvätený pánom farárom Jozefom Halčinom. Hneď v ten
deň sa na ňom zažal prvý lampáš, ktorý nám všetkým pripomenul, že
Vianoce klopú na dvere.
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5. december 2014
Prišiel k nám Mikuláš
V piatok podvečer 5. 12. 2014, aj keď
sa pomaly začínalo stmievať,
Margecian
a smiechom.

ožívalo

detskou

Prichádzali

tu

námestie
vravou
rodinky

s deťmi, aj skupinky starších školákov.

V tvárach bolo vidieť

napätie, deti sa obzerali a netrpezlivo očakávali

príchod nášho hosťa. A zrazu to prišlo, zaznel silný, ostrý zvuk zvonca a v tej
chvíli sa rozsvietilo tisíce svetielok. Boli zavesené nad cestou, iné na
okolitých stromoch. Rozsvietil sa aj obrovský snehuliak, deťom dobre známy
Pinkipaj.

Sobia rodinka toho roku dostala krásne sane s plným vrecom

vianočného šťastia . Pestrá výzdoba celého námestia sa rozsvietila v plnej
paráde. Bolo počuť obdivné výkriky a smiech a zrazu kde sa vzal, tu sa vzal
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spoza budovy kráčal k nám Mikuláš. Vedľa neho kráčal krásny anjel
s veľkými bielymi krídlami a okolo pobehovali dvaja nezbední čertíci. Deti
výskali od radosti.
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Žiaci SZUŠ v Margecanoch mu zaspievali a zarecitovali a on ich obdaroval
sladkosťami, ktoré vyberal z veľkého červeného vaku.

Trochu sa ochladilo a tak sme sa všetci na čele s Mikulášom presunuli do
kinosály. Za riekanku, či pesničku detičky dostali čokoládku a keď sa vrece
s darčekmi vyprázdnilo, Mikuláš sa so všetkými rozlúčil a prisľúbil, že o rok sa
uvidíme opäť. Na záver sme si pozreli animovanú rozprávku „Ako si vycvičiť
draka“.
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21. december 2014 – „VIANOCE KEDYSI A DNES“

V poslednú

adventnú

nedeľu

21.

decembra 2014

sa v kinosále

Kultúrneho domu v Margecanoch zišlo viac ako 350 ľudí. Konal sa tu
vianočný koncert pod názvom „Vianoce kedysi a dnes“.
V programe vystúpili členovia folklórneho súboru Liptov z Ružomberka, ktorý
je na folklórnej scéne už skoro sedem desaťročí. Bola to pestrá prehliadka
ľudového spevu, tanca i hudby.
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Pozvanie
školy,

prijali aj tanečníci z tanečnej

ktorá

patrí

k najúspešnejším

a

najväčším na Slovensku - D. S. Studia
z Košíc. Patria im tituly majstrov Slovenska,
Európy a dokonca aj Sveta v hip-hopovom
tanci. Potešili oko diváka naozaj kvalitným
a profesionálnym vystúpením.
Zaspievala Petra Magdová

z Ovčieho,

ktorá tohto roku zažiarila v Hlase Česko –
Slovenska.
Ako to vyzeralo na „Katarínskej zábave“ v minulosti nám v autentickej
ukážke

predviedli

členovia

domácej

folklórnej

v doprovode ľudovej hudby Lukáša Gajdoša.
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skupiny

Jadlovec

Žiaci SZUŠ Margecany, z ktorých niektorí sú zároveň členmi detského
folklórneho súboru Jadlovček zavinšovali, zaspievali, zatancovali, aj zahrali
na rôznych hudobných nástrojoch. Podali obdivuhodný výkon.

Na záver zaznela vianočná pieseň „Tichá noc“, ktorú spievalo viac ako
štyristo hlasov. Zapojili sa všetci, účinkujúci aj diváci a bol to veľmi emotívny
záver nedeľňajšieho odpoludnia.
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26. december 2014
Vianočný stolnotenisový turnaj
Dňa

26.12.2014

zorganizoval

Stolnotenisový

oddiel

ŠKST

Topsin

Margecany Vianočný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov v
telocvični Základnej školy. Zúčastnilo sa ho 15 mužov, ktorí medzi sebou
odohrali veľmi kvalitné zápasy sprevádzané

príjemnou atmosférou.

Najlepšie prešli systémom turnaja Michal Uličný z ulice Dlhej a Ján
Rychnavský z ulice Partizánskej, ktorí sa stretli vo finále. Finále to bolo ako si
účastníci predstavovali, boj do poslednej loptičky, ktorú lepšie zahral
73 ročný Ján Rychnavský a zápas skončil 3:2 v jeho prospech a stal sa
víťazom. Michal Uličný skončil teda druhý a

tretie miesto si vybojoval

Marcel Hudák z ulice Hlinnej. Medailisti turnaja ako víťazné ceny dostali
poháre a vecné dary.
Všetci účastníci sa po odovzdávaní cien zhodli na tom, že musia trénovať,
aby Vianočný turnaj v roku 2015 odohrali s lepším úspechom.
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31. december 2014
Silvestrovský výstup na ROHÁČKU
Roháčka je so svojou výškou 1028 m n. m. najvyšším vrchom pohoria
Čierna hora. Vrch sa nachádza v severozápadnej časti pohoria, vypína sa
medzi obcami Margecany, Klenov, Hrabkov a Kluknava.

Takýto prekrásny pohľad sa naskytol všetkým milovníkom zimnej turistiky,
ktorí sa zúčastnili „Silvestrovského výstupu na Roháčku“. Každoročne Klub
Slovenský turistov Margecany, ktorého predsedom je Dušan Jakubišin
z Roľovej Huty, organizuje toto podujatie a posledný deň v roku, za
každého počasia, všetci nadšenci spoločne absolvujú približne 15 km.
Toho roku to bol výnimočný výstup, pretože sa konal tridsiaty krát.
Prezentácia prebiehala od 7.00 h v Hostinci pod orechom v Margecanoch
a zapísaných bolo 232 účastníkov. Nadšencov neodradil ani sedemnásť
stupňový mráz. Autobus postupne vyvážal ľudí k Strelnici – Klenov, odkiaľ už
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každý šľapal po vlastných. Zdatnejší zdolali vrchol za 1,5 hodiny, ostatní za
2 - 2,5 hodiny. Silvestrovský výstup na Roháčku je známy v širokom okolí a
tak sa pridali aj obyvatelia z Hrabkova, Ovčieho, Klenova, Víťaza, Širokého,
Miklušoviec, Sedlíc,

objavili sa aj návštevníci zo západného Slovenska,

dokonca aj dvaja Švajčiari.

Roháčku v tomto roku zdolalo viac ako

450 ľudí, z ktorých najmladší turista mal 4 a najstarší viac ako 75 rokov.

194

Je to krásne podujatie a všetci sa svorne zhodli, že na 31. ročníku sa
31. decembra 2015 na Roháčke stretnú opäť.
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DETSKÁ SILVESTROVSKÁ SHOW
S príchodom

Silvestra

sa

neskutočne

ochladilo. Na Štedrý deň bolo desať stupňov
nad nulou, krásne slnečno a o pár dní na to
mínus sedemnásť. No ani mrazivá zima bez
snehu neodradila obyvateľov Margecian, aby
sa prišli rozlúčiť so starým rokom. Býva zvykom,
že

oslavuje

mládež

a dospelí,

ale

táto

poobedňajšia akcia patrila práve najmenším detičkám, ktoré prišli pred
obecný úrad spolu so svojimi rodičmi a príbuznými. Zabával ich šašo na
chodúľach, SilverMusic – Jarka a Silvo Hvizdošovci spievali a postarali sa
o hudobnú zložku, premietali sa kreslené rozprávky Tom a Jerry na stenu
budovy obecného úradu, veľkou zábavou boli farebné bublinky a komu
bola zima, mohol sa zohriať pri pohári chutného teplého čaju.

Na začiatku sa zabávali staršie deti, no po krátkom osmelení sa pridali aj tie,
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čo nedávno začali chodiť a tie najmenšie sa usmievali z kočiarov.

Rozdávali sa balóny aj cukríky. Každý Silvester sa končí ohňostrojom a ten
nechýbal ani na tejto detskej show.
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Vrcholom večera bolo, keď sa po žiarivých strelách z neba začali sypať
farebné stužky, ktoré sa vystreľovali z balkóna obecného úradu. Aj keď bolo
naozaj mrazivo, deti aj rodičia vydržali do konca a domov odchádzali
s bohatými zážitkami.
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Investičné akcie a výstavba v obci
Rekonštrukcia kina DRUŽBA
Kinosála v margecianskom kultúrnom dome je roky pýchou obce. So
zasúvacím

hľadiskom

a veľkou

tanečnou

a javiskovou

plochou

je

jedinečná na okolí. Roky sa tu prevádzkuje aj kino DRUŽBA.
Čaro klasického premietania z 35 mm filmu, kedy sa z premietacej
miestnosti ozýval charakteristický zvuk premietačky je minulosťou. Po
skončení éry týchto starých kotúčových premietačiek bola svojpomocne
daná do prevádzky digitálna forma premietania. S ohľadom na finančné
možnosti bola zvolená varianta spúšťania DVD nosiča cez PC a obraz sa
premietal

cez dataprojektor na staručké, časom

opotrebované

premietacie plátno. Od leta 2013 takto po „NOVOM“ dvakrát do mesiaca
fungovalo kino a diváci každý druhý piatok prichádzali na filmové
predstavenie nielen z Margecian, ale aj z okolitých obcí.
V marci toho roku 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 € na rekonštrukciu nášho kina.
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 bude v našom kine premietať dvakrát týždenne.
Jedno predstavenie pre dospelých a jedno pre deti. Najväčšou snahou je
pritiahnúť divákov do kina, aby si prišli pozrieť

kvalitný film v kvalitnom

prevedení. Aj keď vo všeobecnosti návštevnosť kín klesá, nebude sa to
týkať kina v našej obci. K dispozícii je 320 pohodlných sedadiel.
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V roku 2014 kino Družba navštívilo 1062 divákov a premietalo sa 21 filmov.

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá v časti Oľše
Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa
11. 2. 2013 bola obci Margecany schválená Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na projekt s názvom Protipovodňové opatrenia na vodnom toku
Bystrá.
Projekt zabezpečil riešenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia
obce Margecany na vodnom toku Bystrá. Navrhovanými stavebnými
úpravami sa vylepšili odtokové pomery na toku, zamedzilo sa zaplavovaniu
súkromných a verejných pozemkov, objektov a záhrad, odstránilo sa
podmývanie

cestnej

komunikácie

č.

II/546.

Tento

projekt

bol

spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného
programu Životné prostredie.
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Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii
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Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica
V rámci schválených projektov Prezídia Hasičského a záchranného
zboru SR sa vymenili okná na hasičskej zbrojnici, tepelne boli zaizolované
stropy a vytvorila sa malá galéria pre historickú striekačku.
Rekonštrukcia schodov nákupného strediska
Kompletne boli zrekonštruované schody nákupného strediska /Milk Agro,
CBA, Lekáreň, Pošta/ tak, aby sa zvýšila bezpečnosť nakupujúcich, aj
estetický dojem z vynoveného objektu.
Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika do Rolovej Huty
V rámci grantového programu „Spoločne pre región“ bola obec
Margecany

jednou

z desiatich

úspešných

žiadateľov.

S finančnou

podporou Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice sa zakúpil materiál na
svojpomocnú výstavbu troch odpočívadiel s lavičkami a informačnými
tabuľami na ceste do Rolovej Huty.
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Ocenené Margecany
Minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Ján Počiatek udelil obci Margecany
diplom za 3. miesto v celoslovenskej súťaži
Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2013
v kategórii D – obnova bytového fondu a
prestavba nebytových priestorov na byty za
súťažný návrh „Bytový dom 9 b. j.“ – prestavba a nadstavba. Hlavným
motívom tejto súťaže bolo oceniť kvalitné a ekonomické riešenia bytovej
výstavby na Slovensku, ktoré sú progresívne a hlavne cenovo dostupné
pre našich občanov. Súťažný návrh obce bol ocenený za nové
zhodnotenie a využitie objektu materskej školy prestavbou a nadstavbou
na nájomné byty.
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Cesta na drevoskládke
Na základe dlhodobých požiadaviek bola upravená a spevnená
štrková cesta na drevoslkádke, aj cesta k radovej zástavbe v Oľši. Pri týchto
terénnych úpravách sa zároveň vytvoril priestor pre inžinierske siete.
Rekonštrukcia cintorína
Boli prevedené rozsiahle zemné práce na cintoríne, kde sa vytvorili
prírodné terasy, aby boli pripravené ďalšie rady na hroby. Vybudovali sa
prístupové chodníky a schody a v dolnej časti cintorína vzniklo miesto na
urnový háj, ku ktorému taktiež vedie prístupový chodník. Všetky práce boli
vykonané svojpomocne - pracovníkmi technického úseku.

Základná škola s materskou školou Margecany
V školskom roku 2014/2015 má škola 135 žiakov v 1. – 9. ročníku ZŠ a
43 detí v materskej škole v dvoch triedach. V základnej škole pracuje
13 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov na plný úväzok, jeden
kvalifikovaný pedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok a jedna
asistentka učiteľa. Riaditeľkou školy je PaedDr. Eva Mrázová a zástupkyňou
riaditeľky RNDr. Stanislava Hricková.
Školský klub detí má jednu vychovávateľku a pracuje tu výpomoc
prostredníctvom projektu z ÚPSVaR na dobrovoľníckej službe. V materskej
škole pôsobia štyri kvalifikované učiteľky, kde zástupkyňou pre MŠ je
Dagmar Hricková. Zároveň tu vypomáha pani Fabišíková prostredníctvom
dobrovoľníckej služby. Nepedagogických zamestnancov v škole pracuje
desať.
V súčasnej dobe má škola jedno oddelenie školského klubu detí, do
ktorého sa v tomto školskom roku prihlásilo 37 žiakov.
času

(CVČ) ponúklo žiakom

pedagogickí

zamestnanci

Centrum voľného

14 záujmových útvarov,

školy

aj
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externí

ktoré

zamestnanci

vedú

z radov

dobrovoľníkov našej obce. Koordinátorkou CVČ sa v tomto školskom roku
stala Mgr. Jana Mareková.
Žiaci sa stravujú v jedálni školy, kde štvorčlenný kolektív riadi vedúca Anna
Demková. V kuchyni pracuje na absolventskej praxi aj naša bývalá žiačka
Tatiana Tiburáková.
Žiaci sa pod vedením svojich pedagógov zúčastňujú rôznych olympiád,
vedomostných i športových súťaží, exkurzií, kultúrnych podujatí , výletov,
návšteva filmových predstavení v spolupráci s obcou a mnohých aktivít,
ktoré im škola

ponúka. Navštívili divadelné predstavenia v Spišskom

divadle v Spišskej Novej Vsi, Štátnom divadle v Košiciach, tiež Bábkové
divadlo v Košiciach. Žiaci mali možnosť viackrát sa pobaviť pri vtipne
a moderne spracovaných rozprávkach, ako aj výchovno-vzdelávacích
podujatiach, ktoré sa konali v telocvični školy.
Po rekonštrukcii budov a areálu základnej školy prišiel rad aj na vyriešenie
havarijného stavu v telocvični. V máji schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR dotáciu vo výške 28 500 € na výmenu okien a 30 000 €
na jej zateplenie. S prácami boli hotoví v júli 2014.
Najdôležitejšie udalosti v živote školy a žiakov:


Úcta k starším 28. 10. 2014,



rekonštrukcia riaditeľne, toaliet a WC a kuchynky v administratívnej
budove (január – február 2014),



návšteva knižnice žiakmi ZŠ,



zápis do 1. ročníka ZŠ (6. 2. 2014) – zapísaných 20 detí,



zápis do MŠ (24. 2. - 28. 2. 2014) – zapísaných 18 detí,



10. - 14. 2. 2014 – plavecký kurz žiakov VI. A v Gelnici,



školský karneval v ZŠ (28. 2. 2014),



12. 3. 2014 - Celoslovenské testovanie žiakov T9-2014 (v rámci okresu
v matematike skončili na 1. mieste a v slovenskom jazyku na
2. mieste; v rámci priemernej úspešnosti v SR v MAT dosiahli 60,25%
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/priemer SR bol 54,67%/ a v SJL dosiahli 62,80% /priemer v SR bol
62,00%/ - takže super výsledok!!!


cvičný požiarny poplach (20.03.2014),



Deň vody (21. 3. 2014),



organizácia

obvodného

kola

súťaže

Hviezdoslavov

Kubín

v priestoroch Obecného úradu v Margecanoch (26. 3. 2014) –
jubilejný 60-ty ročník,


Deň učiteľov (28.3. 2014 v reštaurácii Tatran v Gelnici),



Deň Zeme (24. 4. 2014),



Hravý

olympijský

deň

+

návšteva

filmového

predstavenia

(30. 5. 2014),


Deň detí (4. 6. 2014),



Didaktické hry a účelové cvičenia v prírode (24.06.2014),



Deň mobility (19.09.2014),



pečenie perníkov na Margecianske fajnoty,



Vianočná besiedka – celoškolská akcia (18.12.2014).

Súkromná základná umelecká škola Margecany
– detský folklórny súbor Jadlovček
Niekoľko víkendov na začiatku roka sa nieslo v znamení plesových
a fašiangových

vystúpení.

S valčíkom,

tancom

„Ruslana“,

či

s chlapčenskými hrami „Na salaši“ vystupovali na rôznych podujatiach v
Krompachoch, v Margecanoch, aj v Spišskej Novej Vsi. Na oslavách „Dňa
rodiny“ v Kultúrnom dome v Margecanoch sa členovia DFS Jadlovček
prezentovali v ukážke zo starodávnej svadby a dievčence zatancovali
rusínske tance.
V máji boli hosťom na Medzinárodnom folklórnom festivale Praha srdce
národov v Prahe. Počas štyroch Dní trvania festivalu účinkovali v piatich
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programoch na Staromestskom, Václavskom námestí a v gala programe,
ktorý sa konal v známom Divadle na Vinohradoch.

Jún sa niesol v znamení

mnohých vystúpení na výchovnom koncerte

v Margecanoch, na 45. ročníku Šarišských slávností piesní a tancov
v Raslaviciach, vystupovali na dni otvorených dverí v areáli prečerpávacej
vodnej elektrárne Ružín a 29. júna na Spišských folklórnych slávnostiach na
Spišskom salaši.
2. septembra sa v SZUŠ Margecany začal nový školský rok. 34 žiakov
výtvarného odboru, 14 žiakov výtvarného a 88 žiakov tanečného odboru
sa so svojimi pedagógmi pustilo do práce.
23. až 28. septembra členovia DFS Jadlovček úspešne reprezentovali školu,
obec a aj Slovensko na medzinárodnom detskom folklórnom festivale
Hanioti 2014 v Grécku.
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Oku diváka ulahodili vystúpením na „Margecianskych fajnotách“, aj na
oslavách železničiarov v Margecanoch. Vinšami a piesňami pozdravili
Mikuláša pred obecným úradom a boli úžasným spestrením vianočného
programu „Vianoce kedysi a dnes“, ktorý sa konal za účasti viac ako
350 divákov v sále Kultúrneho domu v Margecanoch .
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Z činnosti folklórnej skupiny JADLOVEC
Vedúcim folklórnej skupiny Jadlovec je od roku 2012 Ing. Jozef Gajdoš.
Skupina má 41 členov, ktorých vekové rozpätie je od 15 do 82 rokov.
Prehľad podujatí, ktorých sa členovia Fsk Jadlovec zúčastnili:
23. 2. 2014 - v Margecanoch na Fašengi ,
5. 4. 2014 - prehliadka veľkonočných zvykov v Jaklovciach „Ty vodičko
čistá“,
7. 4. 2014 - Reduta Spišská Nová Ves „Veľka noc prichodzi“,

17. 5. 2014 – účinkovanie na 10. výročí Fsk Hrabkovčan v Hrabkove,
7. 6. 2014 - Rusadle a Rusadeľná zábava,
14. 6. 2014 - Svetový deň remesiel v Košiciach,
29. 6. 2014 – Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí,
8.-14. 8. 2014 – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale
„Srem Folk Fest“ v Srbsku,
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23. 8. 2014 – folklórny festival „Titilombom“ Slovinky,
24. 8. 2014 – Festival celoliptovské dni matky 2014 - Liptovské Sliače,
18. 10. 2014 – Margecianske fajnoty,
20. 10. 2014 – nahrávanie piesní do rádia Regína Košice,
13. 12. 2014 - Vianoce s Borievkou – Veľký Folkmar,
20. 12. 2014 – pásmo vianočných zvykov a obyčajov v Krompachoch,
21. 12. 2014 – vianočný koncert „Vianoce kedysi a dnes“ v Margecanoch.
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Základná

organizácia

jednoty

dôchodcov

Slovenska v Margecanoch
Členovia ZO JDS sa pod vedením Mgr. Márie Fonferovej zúčastňujú
rôznych športových aj kultúrnych akcií, pravidelne sa stretávajú v klubovni,
každoročne organizujú posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
Batôžkový bál a Seniórsky zelený deň, kde aj toho roku podali obdivuhodné
športové výkony.
V lete chodievali na výlety do Zádielskej tiesňavy, Jasovskej jaskyne, do
Schusterovho múzea v Medzeve, aj na kúpalisko do Sárospataku.
Organizovali súťaže v šachu, mariáši, dáme, žolíku, stolnotenisový turnaj
i literárne popoludnie.

stolnotenisový turnaj
Zaznamenali aj výnimočný úspech, keď Juraj Tremko obsadil 1. miesto
v kope loptou do malej brány na XVII. ročníku celoslovenských hier
turistického zrazu členov JDS v Bratislave. ZO JDS reprezentuje aj ženská
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spevácka skupina Borievka pod vedením Mgr. Márie Uličnej. Žienkyspeváčky sa stretávajú každý týždeň a poctivo nacvičujú. 21. júna 2014 na
15. ročníku regionálnej speváckej súťaže detí, mládeže a dospelých pod
názvom Slovanská pieseň sa v kategórii „súťaž dospelých jednotlivcov
a skupín“ umiestnili v ZLATOM PÁSME. Vystúpili na oslávach SNP v obci, na
Batôžkovom bále.

Základná

organizácia

Slovenského

zväzu

zdravotne postihnutých v Margecanoch
Členovia organizácie sa v apríli zúčastnili zájazdu po múzeách Spiša,
relaxovali na kúpalisku Delňa v Prešove, pozreli si divadelnú hru „Ženský
zákon“ v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, súťažili v hre „Dáma“, vo
„Futbalovej jedenástke“, aj v streleckej súťaži. Organizovali v Kultúrnom
dome v Margecanoch 1. ročník okresnej súťaže „Zábavný trojboj“ v riešení
osemsmeroviek, krížoviek a sudoku.

Zbor pre občianske záležitosti v Margecanoch
Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ v Margecanoch v roku 2014 tak,
ako po iné roky, organizoval pre občanov našej obce slávnosti pri
významných životných udalostiach.
Pri príležitosti životného jubilea dožitých 70, 75, 80, 85 a 90 rokov pripravili
členovia slávnosť pre 57 občanov z obce.
Najstaršími občanmi boli:
90-siat roční Kaľavská Gabriela, Makulová Alžbeta, Elischerová Júlia,
Vaščáková Helena, Belušková Anna, Kaľavský Ján,
91-roční Jurenková Anna, Kaľavská Mária, Zahornacká Katarína, Šima
Michal,
92- ročná Sokolská Zuzana a Králiková Anna,
najstarším občanom bol 98 ročný pán Klein Ján.
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Členovia ZPOZ-u do života privítali 12 novonarodených detí a pripravili 5
slávností pri príležitosti uzavretia manželstva. Pripravili aj poslednú rozlúčku
pre dvoch občanov (p. E. Bosáková a Ing. J.Šefčík ).
Členovia sa zúčastňujú aj na iných aktivitách obce /pri oslavách SNP,
ukončení II. svetovej vojny, pri kultúrnych podujatiach obce, aj na
cirkevných pohreboch občanov obce/.
ZPOZ pracuje už niekoľko rokov v zložení :
predseda Zdena Uličná, podpredseda Mária Janusová, tajomník Ľudmila
Dubecká, matrikárka Ľudmila Nalevanková, člen MVDr. Ján Kovalčík.
Členmi aktívu sú speváčky a hudobný doprovod – Stanka Korfantová,
Beáta Mitríková, Mária Hudáková, Veronika Ivančová, recitátorky – Iveta
Žoldáková a Martina Durkáčová a rečníci určení z radov poslancov. Na
slávnostiach tiež účinkujú deti zo Základnej školy Margecany, žiaci
Súkromnej základnej umeleckej školy Margecany – členovia DFS Jadlovček
a členovia Fsk Jadlovec.

Dobrovoľný hasičský zbor Margecany
V roku 2014 sa v pôsobnosti DHZ Margecany nevyskytol žiadny požiar a
tak jeho členovia hasičskej jednotky nemuseli ani raz hasiť, ani zasahovať
pri živelných pohromách, ktoré by ohrozovali životy, alebo majetky, čo je
veľmi pozitívne konštatovanie.
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Tento rok bol pre DHZ úspešný, čo sa projektov týka. Boli schválené dva prvý na „Základnú prípravu členov hasičskej jednotky“ a druhý na
„Čiastočnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice“.
Základná príprava členov hasičskej jednotky pozostávala z teoretickej
časti, zdravotnej prípravy a vyvrcholila odbornými testami, ktorými prešli
všetci členovia.
20. marca 2014 bolo uskutočnené previerkové cvičenie DHZ na objekt ZŠ
s MŠ. Simuloval sa požiar v riaditeľni materskej školy, kde ostali dve zranené
osoby. Pod dozorom privolanej hasičskej jednotky sa

uskutočnila

evakuácia celého osadenstva školy /skoro 200 ľudí/, boli ošetrené zranené
osoby a požiar bol

zneškodnený.

Celý tento cvičný zásah bol

vyhodnotený ako veľmi úspešný.
Pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice boli vymenené okná, elektroinštalácia,
zaizolovali sa stropy. Vo vnútri sa vybudovala stena a tak sa vytvoril priestor
na šatňu, kuchynku a kanceláriu. Vytvorila sa výstavná vitrína pre historickú
striekačku „Stratílek“, ktorá je aj vo veku 81 rokov stále funkčná.
Koncom roka členovia DHZ vykonali preventívne prehliadky vo všetkých
domácnostiach v obci, kde sa zamerali hlavne na ochranu pred požiarmi
a kontrolovali, či sú dodržiavané protipožiarne opatrenia.
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Miestny spolok Slovenského červeného kríža
v Margecanoch
K najdôležitejším

aktivitám

patrí

organizovanie

bezpríspevkových

odberov krvi a získavanie nových darcov. Spolu s Miestnym spolkom SČK
v Jaklovciach organizovali štyri spoločné odbery v Kultúrnom dome
v Jaklovciach. V marci sa uskutočnil 16-hodinový kurz prvej pomoci určený
pre zamestnancov obce a hasičov. Prednášala MUDr. Mária Popadičová
a certifikát o absolvovaní kurzu získalo po úspešnom absolvovaní praktickej
časti a záverečného testu 15 účastníkov kurzu.
11. apríla 2014 sa uskutočnila verená zbierka organizovaná Ligou proti
rakovine pod názvom Deň narcisov. Za aktívnej pomoci žiačok deviateho
ročníka ZŠ Margecany sa podarilo vyzbierať doteraz najvyššiu sumu – 635 €.
Celá suma bola zaslaná šekom na ústredie Ligy proti rakovine a o jej využití
je možné získať informácie na webovej stránke www.lpr.sk
Na detskej ambulancii v Margecanoch celoročne prebieha charitatívna
zbierka šatstva pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.

Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany
V sezóne 2013/2014 žiacke futbalové mužstvo Lokomotívy Margecany
pod vedením Ing. Stanislava Sokolského obsadilo 5. miesto. Z 18-tich
zápasov 7 vyhralo, 4 remizovalo a 7 prehralo. Je potrebné vyzdvihnúť aj
odvahu a chuť do hry Dajany Trinkovičovej, ktorá ako prvé dievča v histórii
Lokomotívy Margecany odohrala majstrovský futbalový zápas a podľa
trénera podala dobrý výkon. O dobrej práci trénera žiackeho mužstva
svedčí aj skutočnosť, že pod jeho vedením vyrastalo 9 hráčov, ktorí
v sezóne 2013/2014 úspešne hrávalo za dorastenecké mužstvo, ktoré
v konečnej tabuľke obsadilo 2. miesto a hráči V. Novotný a K. Yacoob už
naberali skúsenosti v mužstve dospelých. Traja bývalí zverenci Ing. S.
Sokolského Jakub Novotný, Tomáš Grega a Martin Rychnavský úspešne

215

reprezentujú Lokomotívu Margecany v MFK Košice a FK Spišská Nová Ves,
kde podávajú veľmi dobré výkony.
Jesenná časť futbalovej sezóny 2014/2015 bola pre našich žiakov úspešná,
umiestnili sa na 3. mieste. Kolektív hráčov okolo kapitána Timoteja
Kaľavského podával veľmi dobré výkony. Zo 16-tich zápasov 12 vyhrali,
2 remizovali a 2 prehrali, aktívne skóre 61:15 a získali 38 bodov (+ 14 bodov).
Strelci gólov: P. Vaščák – 11 g., K. Dudy 9 g., V. Dudy, T. Kaľavský, - po 6 g.,
A. Lauf, D. Trinkovičová, B. Šaršan – po 5 g., T. Novotný – 4 g., D. Bartko - 3
g., M. Majerník – 2 g., M. Macko a S. Sokolský po 1 góle.

TJ Lokomotívu a obec Margecany úspešne reprezentoval PhDr. Stanislav
Sokolský na 90. ročníku MMM v Košiciach, ktorý v kategórii vozičkári obsadil
pekné 3. miesto. Bol to už jeho štvrtý maratón.
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Športovo strelecký klub v Margecanoch (ŠSK)
a Školské športové stredisko záujmovej činnosti pri
ZŠ s MŠ v Margecanoch (ŠSZČ)
Športoví strelci v Margecanoch trénujú pod vedením Zdeňka Mastiláka
a v streleckých kvalifikačných súťažiach dosiahli nejeden úspech.
Liga talentovanej mládeže – Lucia Fabriciová – 4. miesto,
Majstrovstvá kraja v športovej streľbe z malokalibrovky – L. Fabriciová, 3. m.,
Slovenská liga v športovej streľbe z malokalibrovky – L. Fabriciová, 4. miesto,
Majstrovstvá kraja v športovej streľbe z malokalibrovky – Lucia Fabriciová
obsadila 1. miesto a stala sa „Majstrom kraja“.
Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky žiakov ZŠ – víťazmi sa stalo družstvo ZŠ
s MŠ z Margecian v zložení : Matej Štencel, Sebastián Vargoško a Dajana
Trinkovičová a postupujú na Majstrovstvá Košického kraja.
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Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže 2014 – sumár za Košický kraj:
streľba zo zalamovacej pušky – Sebastián Vargoško obsadil 5. miesto.

Obecný šachový klub Margecany
Jar 2014 bola pre OŠK Margecany mimoriadne úspešná. Po šiestich
rokoch snaženia sa šachistom podaril návrat do 1. ligy. Cieľom sezóny
2014/2015 je potvrdiť minuloročný úspech a udržať si miesto v 1. lige.
Začiatok súťaže sa nám nevydaril. Všetky štyri zápasy odohrané na
domácej pôde sme prehrali. Nádej na záchranu ožila po vydarenom
zápasovom dvojkole proti Kežmarku a Jelšave. S plným šesťbodovým
ziskom sme sa z dna tabuľky posunuli na 9. priečku. Pred nami je ešte šesť
zápasov, ktoré preveria silu nášho tímu.

1.liga poradie po 6. kole
1

Družstvo

1

Liptovska sachova
skola B

*

2 Zilina TJ Mladost

2

3

4

5

6

7

5
*

8

9

4½ 4½ 4 4½ 4½

5½ 5½ 5½ 3½ 5½

3

Humenne Sachy
Reinter

2½ *

4

Michalovce SK
Zemplin

2½ 3½ *

5

Banska Bystrica SK
junior CVC

4½

3 2½
4½

7 Bardejov BSK

2½ 2

7

*

4

4

*

3

3½ 5½

3½

3½ 5 4½ *

2

9

Margecany OSK
Eltra

3½

1½ 2 2½ 6

*

3½ 1 2½
3

12 Dolny Kubin MSK

3½ 2 2½ 1½

31.5

15

29.0

12

29.0

12

27.0

4½

10

25.5

5

7

22.5

6

21.5

6

20.0

4

19.0

3

20.0

0

16.0

5 6½

6

Kezmarok MSK
CORA GEO KdV

2

15

4½ 6½ 5½ 5

8

3½

27.0

4½ 6 5½

4½

3½

11 Kosice TJ Slavia TU

16

6

6

*

6 Sabinov SK

10 Jelsava SK Magnezit 4

10 11 12 body skóre

3
4½

3½ *

3

5
3½ 3
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4½

3½ *
*

B-družstvo, ktoré zastupuje margeciansky šach v 3. lige, je po odohraných
šiestich kolách so štyrmi víťazstvami a s dvoma prehrami na 5. pozícii
v tabuľke.

3.liga poradie po 6. kole
Por. Družstvo
1

1

LŠ Stavcentrum
Poprad A

2

*

ŠO SKM Stará
Ľubovňa
4

4

*

5

7½ 5

5

3

*

KDv Kežmarok B

5

Eltra Margecany

2½ ½

6

Slovan Smižany

3

7

Partizán Vernár

8

ŠK Bijacovce

9

ŠK Hranovnica

5½

2½ *

3½

4½ *

1½

2
3½

2½

LŠ Stavcentrum
Poprad B

1½
3½ 4

1

10 11 12 body skóre

6½

6½ 4½

16

32.0

16

32.0

6

13

29.0

4½ 7 4½

12

28.0

7

12

26.0

10

25.5

5½

5½

6
5

5½

4

*

5

6

7

23.0

3

3 *

2½ 4½ 6

6

21.0

6

6

18.5

5½

3

19.5

3

15.5

1

18.0

5½ *
2½ 2 3½

1

3½

4

4

2
3½

2

9

6

2½ *

3

8

6 4½

2

11 Slovan Gelnica B

7
5

4

10 Štart Levoča

6

5½

Slovan Gelnica A

3

5

4

3

12

3

2
2½

5½

0
*

8
2 2½

*
*

Oddiel klubu slovenských turistov v Margecanoch
Predseda: Dušan Jakubišin
Členovia výboru: Mgr. Július Kaľavský, Pavol Rendoš, Pavol Šima a Jozef
Vojtek
Členovia revíznej komisie: MUDr. Karol Foldeš, Jozef Ondaš, Miroslav Petkáč
Členovia klubu sa zúčastnili výstupov na Sľubicu, Roháčku, na Kojšovskú
Hoľu,

Kloptaň,

v Bardejove,

Sivec. Boli účastníkmi

na 48. zimnom zraze turistov

na zimnej lyžiarskej turistike na Muránskej planine bolo

9 členov. Vo februári sa organizoval na Králikoch, na strednom Slovensku
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Medzinárodný zimný zraz turistov, kde náš klub zastupovali Jozef Dzurenko
a František Lorinc.
Ako každý rok, aj tento úspešne splavovali rieku Hornád a na jeseň
Dunajec.
V lete sa konal zraz vodákov z Margecian na Pieninách, kde strávili
nezabudnuteľných 6 dní.

Jozef Halcin, člen oddielu, sa roky venuje vysokohorskej turistike. Je
inštruktorom vysokohorskej turistiky, inštruktor – lektor turistiky mládeže,
220

inštruktor pretekov turistickej zdatnosti, aj inštruktorom cyklo turistiky. Je
držiteľom strieborného odznaku KST – „Turista SR“. Krížom krážom prešiel
Karpaty, Slovenský raj, Vysoké i Nízke Tatry, zdolal Fukotský štít, Plačlivé,
Ostrý Roháč, Volovec, Bachureň, Minčok, prešiel Juráňovú i Bobroveckú
dolinu a mnoho iných náročných trás.

Stolnotenisový klub ŠKST Topspin Margecany
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2013/14 zúčastnil so svojimi družstvami
týchto súťaží:
1. liga skupiny Východ,
mužstvo

Margecian

odohralo

súťaž

proti

protivníkom

z miest

Rožňava, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina, Revúca,
Rimavská Sobota, Veľké Kapušany, Valča, Bardejov a Ružomberok
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-

stanovenie cieľa pred štartom súťaže bolo udržať 1. Ligu na ďalšiu
sezónu, čo sa im podarilo a obsadili v histórií klubu najlepšie
umiestnenie, keď skončili na peknom 4. mieste spomedzi 12
účastníkov

-

mužstvo tvorili hráči Hruška Martin, Feješ Juraj, Roba Peter,
Tomaga Ľudovít, Vasiľ Tibor

2. liga Východ
mužstvo ako nováčik obsadilo v silnej konkurencií mužstiev konečné
14. miesto, čo

znamenalo pre nasledujúcu sezónu zostup do 3. Ligy.

Súťaž odohrali hráči Tomaga Ľudovít, Šiška Emil, Pacák Marián, Trojan
Stanislav, Zahornacký Jozef
4 liga skupina Spiš-Gemer
mužstvo obsadilo v súťaži pekné 5. miesto o čo sa pričinili hráči
v zložení Zahornacký Jozef, Hanko Ivan, Kluknavský Peter, Bobák
Radovan a Rychnavský Ján

Tragédie
2. februára 2014 sa stala tragická nehoda na Toryskej ulici v Košiciach, kedy
vodič na riadne vyznačenom prechode pre chodcov zrazil 25 ročnú
študentku z Margecian. Janka Jakubišinová z ulice Bystrá bola na mieste
mŕtva a vodič zbabelo ušiel z miesta nehody bez poskytnutia pomoci.
25. novembra 2014 sa stala tragédia, kedy na poľovačke v podvečer okolo
17.00 h vo švedlárskych lesoch bol nešťastnou náhodou zastrelený Miroslav
Hritz z Margecian.
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Osobitosti počasia
Začiatok roka bol bez snehu,

v januári aj februári sa lámali teplotné

rekordy. Jarné počasie prinieslo hospodárom radosť, bolo teplo a čo je
hlavné aj dosť dažďa a zem sa mohla zásobiť vodou. Predpoveď znela
veľmi priaznivo, čo sa úrody týka.
Ničivý vietor z 15. mája lámal a vyvracal v Tatrách aj listnaté dreviny.
Náporu vetra neodolali ani mladé lesné porasty, ktoré vznikli po kalamite v
roku 2004. Najmä v oblasti Smokovcov bolo takto poškodených cca 30
hektárov mladých lesných porastov. Na základe informácií od jednotlivých
obhospodarovateľov lesných pozemkov určili prvotný rozsah kalamity na
približne 426 000 kubíkov dreva.
Po veternej smršti prišli aj povodne. V dôsledku pretrvávajúceho dažďa
dochádzalo k zaplaveniu viacerých úsekoch ciest v okresoch Spišská Nová
Ves a Gelnica.
Leto bolo daždivé a teplé.
Prvé vločky snehu sme videli 24. októbra a vydržali asi hodinu, potom sa
premenili na vodu.
24. 12. 2015 na Štedrý deň bolo 10 stupňov Celzia a kvitli sedmokrásky. Zvrat
počasia nastal tesne po Vianociach, napadlo asi 20 cm snehu a na
Silvestra bolo mínus 17 stupňov.

Evidencia obyvateľstva
K 31. 12. 2014 má obec Margecany 1930 obyvateľov, z toho 955 mužov
a 975 žien. V Margecanoch žije 344 ľudí, ktorí majú nad 65 rokov. V rámci
obce je 13 občanov bez práce – nezamestnaných.
Počas roka 2014 pribudlo 11 narodených detí a ubudlo 18 občanov
Margecian, ktorí zomreli.
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 15 obyvateľov a z trvalého pobytu sa ich
odhlásilo 32. Do manželského zväzku vstúpilo 17 párov.
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Najstarší muž je Ján Klein, ktorý sa toho roku dožil krásnych 98 rokov
a k najstarším ženám patrí Zuzana Sokolská a Anna Králiková. Obe sa dožili
92 rokov. Všetkým želáme veľa zdravia.
V okolitých obciach, aj v tej našej sa pred 50 rokmi väčšina žien obliekala
do tradičného kroja. V súčasne dobe je veľkou vzácnosťou vidieť na ulici,
či v obchode ženu oblečenú v „kidli a rekliku“. V tomto roku okrem členiek
folklórnej skupiny sa v bežnom živote do margecianskeho kroja oblieka už
len 10 ženičiek, ktoré žijú v Margecanoch.

Zápis do kroniky bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 3/2015/B-1 zo dňa 27. 2. 2015. Zapísala Iveta Žoldáková.
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