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„ 1909 – 2014 „
&&&&
„Rok 2015“

.

2015
február
Dňa 1. februára na požiadanie technického pracovníka Obecného úradu p. Viliama Vojteka, že je
potrebné vyčerpať vodu po výdatnom daždi zo zatopenej garáže u p. Kožarikovej na ul. Dlhá. Aby
sme to urobili my hasiči – hneď na to som sa dostavil do chránenej dielne Ob. úradu a za pomoci p.
Vladimíra Kaľavského sme hasičským elektrickým kalovým čerpadlom túto prácu previedli, výdatne
nám pomáhal občan p. Anton Vojtek, ktorý nikdy neodmietol pomoc ak bolo treba.
(Halcin Jozef)

Anton Vojtek s p. Kožarikovou

Vladimír Kaľavský

Jozef Halcin

marec
Jarné upratovanie na výzvu Obecného úradu pripojiť sa k akcii „ Jarné upratovanie 28.3.2015“
sme túto akciu naplánovali a oznámili všetkým členom nášho zboru. Na výzvu zareagovali:
Zahornacký Juraj, Halcin Jozef, Kovalčík Peter, Šumáková Renáta, Kaľavská Marcela v čase od 10:00
do 12:15 sme upratali všetky priestory v Hasičskej zbrojnici a taktiež okolie hasičskej zbrojnice.

apríl
na výročnej čl. schôdzi navrhla predsedníčka Renáta Šumáková, aby sme v roku 2015 usporiadali
DD- Deň deti. Všetci sme s veľkým ohlasom súhlasili, že je to dobrý nápad (no, ale keď bolo treba
pracovať a pomáhať entuziazmus sa pomaly vytrácal! ). Ako tak sme to rozbehli a Renáta požiadala
o spoluprácu p. riaditeľku ZŠ s MŠ, PaedDr. Evu Mrázovu, ako aj p. Ivetu Žoldákovú sekretárku
a kultúrnu pracovníčku obce. Myslím si, že zatiaľ v začiatkoch Renáte najviac pomáham ja Halcin
Jozef. (nie je to samochvála) píšem tak ako sa vecí majú.

Dňa 17.4
Projekt: Máme vodu v suchu.
V dopoludňajších hodinách sa v našej základnej škole uskutočnila II. časť „DEŇ ZEME - projektu
Máme vodu v suchu“– prevencia pred povodňami a suchom, ktorý je financovaný z grantov Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
a z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom nórskych grantov.
Projekt „Máme vodu v suchu,“ ktorý prišli prezentovať nejakí dvaja chlapci z BB a urobili
deťom v telocvični diskotéku. Po ich ukončení rachotu a hluku čo nemalo hlavy ani päty predviedli
naši členovia pod vedením veliteľa DHZ Petra Kovalčíka hasičskú prezentáciu - pretože sme boli
oslovení školou ešte v októbri 2014 o spoluprácu. Lebo tento Projekt má veľkú nadväznosť aj na
hasičskú činnosť- Prevencia pred požiarmi, povodňami a suchami.
Dievčatá pod vedením Veroniky Salamonovej predviedli v digitálnej forme prezentáciu pod
názvom VODA o potrebe chrániť vodu a vodné zdroje, v druhej časti predviedli videoprojekciu
z činnosti nás margecianskych hasičov pri hasení lesných požiarov – prezentácia spočívala
v znečisťovaní, ochrane, a využití vody, pomáhali je hlavne Andrea Kipikašová, ktorá sa predviedla
ako šikovná moderátorka a pracovníčka s detičkami, pomáhala im aj Patrícia Palková. V teréne na
školskom ihrisku zase Peter Kovalčík a Peter Vaško predvádzali ako sa v prírode treba starať o lesné
studničky, ako zakladať ohniská s dodatkom kedy a kde sa nesmie toto robiť a praktické ukážky
likvidovania ohnísk a lesných požiarov.

Andrea Kipikašová

veľ. Peter Kovalčík

Veronika Salamonová

strojník: Peter Vaško

Jozef Halcin

DHZ: Jozef Halcin

(v sede) Veronika Salamonová, Patrícia Palková, Andrea Kipikašová, veľ. Peter Kovalčík a strojník Peter Vaško

Prípravný štáb osláv: Dňa detí – Hasiči deťom
Popoludní o 13:30 sme sa zase zišli v ZŠ a to za DHZ: predsedníčka p. Renáta Šumáková,
Peter Kovalčík a Halcin Jozef.
Za ZŠ s MŠ p. riaditeľka PaedDr. Eva Mrázová, so svojou zástupkyňou p. RNDr. Stanislavou
Hrickovou a p. Iveta Žoldáková za Obecný úrad.
Tu sme v pracovnom nasadení preberali varianty osláv, počnúc programom detských hier s hasičskou
tematikou, cez občerstvenie, stravu a pod.
Vo večerných hodinách od 19:00 sme sa zišli v has. Zbrojnici, kde sme preberali najprv správu
podal veliteľ, ktorý sa v ten deň zúčastnil aj na IMZ v Gelnici. A následne sme rozoberali oslavy Dňa
detí – ako tak sme sa zhodli (ako to bude pokračovať ukáže čas), kto čo zabezpečí. Stretnutia budú
pokračovať až do zdarného ukončenie týchto osláv.

25.4- Sobota
o 10:40 hod. mi volal pán starosta obce Ing. Igor Petrík, že za kostolom (na Dolinke) horí les:
Ja som bol akurát na túre v Slovenskom raji v rokline Malý Kyseľ – oznámil som mu túto skutočnosť
a informoval som ho aby volal nášho nového veliteľa p. Petra Kovalčíka. Za pár minút na to mi volal
vedúci tech. oddelenia Ob. úradu p. Viliam Vojtek a hneď na to aj naša predsedníčka p. Renáta
Šumákova. Tí zalarmovali náš manšanft a oznámili na Operačné stredisko 150 HaZZ.
Na hasení sa zúčastnili naši členovia: Zahornacký Juraj, Salamon, Jozef, Vaško Peter, Kaľavský
Vladimír, Šumáková Renáta, Salamonová Veronika, Adriana Kipikašová, Patrícia Palková.
Z občanov sa zúčastnili bratia Balogovi Peter a Róbert a hasiči z HaZZ Gelnica, tí robili aj ohliadku
požiaroviska.
Podľa vyjadrenia hasičov z HaZZ išlo o úmyselné zapálenie – našli sa tri ložiska podpálenia.

Juraj Zahornacký

Andrea Kipikašová
Jozef Salamon

Peter Vaško

30.apríl
Na požiadanie pána Viliama Vojteka, technický pracovník Obecného úradu a so súhlasom starostu
obce pána Ing. Igora Petrika, aby som ( Jozef Halcin st.) zabezpečoval horolezeckou technikou
pracovníkov chránenej dielne , pri demontáži strešnej krytiny na budove bývalej Materskej školy.

máj
Na deň 1.mája Halcin Jozef, zorganizoval brigádu v objekte Hasičskej zbrojnice a to
položenie betónových kociek 50x50x8 cm. pred garáž, nakoľko nám majú prísť nové vozidla a to
Tatra 148 cisterna a Iveco Daily preto je potrebné upraviť vstup do garáže.
Brigády sa zúčastnili: Halcin Jozef organizátor, Kaľavská Marcela (robí ako chlap) a Blaho Jozef

8.mája: Halcin Jozef, Kovalčík Peter, Grega Radovan a Salamon Jozef

Položili sme spolu 12 m2 dlažobných kociek,(50x50x8), bol to príspevok obce- ďakujeme.

3.máj
Z príležitosti sviatku Svätého Floriána - patróna hasičov sme sa zúčastnili na svätej omši
v našom Rímskokatolíckom kostole Sv. Margity:
Salamonová Veronika, Kovalčík Peter, Venzelová Dominika, Halcin Jozef, z M.P. (deti),
Erik Salamon, Michal Comba, Michaela Kaľavská.
Je na zamyslenie, že z cca 40 členov zboru už nie je záujem prísť ani do kostola.

Erik Salamon, Michal Comba, Michaela Kaľavská.
7. máj
Z príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Účasť našej hasičskej jednotky na Pietnom akte kladenia venca pri pomníku padlých, našich občanov
v I a II svetovej vojne je už tradícia.
Účastníci z DHZ: Halcin Jozef, Tiburáková Tatiana, Grega Radovan, Nalevanková Daniela, Kovalčík
Peter, Salamonová Veronika, Blaho Jozef, čestná stráž pomník: Zahornacký Juraj, Salamon Jozef.

Kladenie venca padlým Ing. Igor Petrik starosta obce.

Dobrovoľný hasiči

Mgr. Dubecký Juraj,

Žoldáková Iveta, Ing. Petrik Igor starosta obce

.
čestná stráž pomník: Zahornacký Juraj, Salamon Jozef
Borievka- Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
Na záver vypustila p. Iveta Žoldáková holubov ako poslov mieru.

31.máj
Účasť na okrskovej súťaži hasičských družstiev – v Smolníku

1.jún

„ HASIČI DEŤOM “

oslava Medzinárodného dňa detí v Margecanoch

Milé deti verím v mene všetkých kolegov „ HASIČOV v Margecanoch“, že sme vám tento VÁŠ sviatok
pripomenuli a spolu s vami aj patrične oslávili.
Áno na tak úžasný a aj krásny deň ako bol tohtoročný Medzinárodný deň deti asi dlho nezabudnete – taký
SUPER deň detí v Margecanoch ešte nebol.
„HASIČI DEŤOM“
– také jednoduché slová a aké krásne podujatie -!!!!
Chceli sme vám urobiť radosť, aby ste boli zas na chvíľu šťastné aj našou zásluhou a preto sme oslovili pár
dobrých ujov a tiet ktorí nám HASIČOM ochotne pomohli s darčekmi PRE VÁS. bolo vás 200 - a každý
dostal aj malý darček.
Naši sponzori rozdávali štedrou rukou, ktorým touto cestou aj za vás vyslovujeme veľké ĎAKUJEME boli
to:

pán Ing. Jozef Halcin – Riaditeľ odboru prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra – Slovenskej republiky.
pán Ing. Viliam Mjartan - Skynautik ,
pán Ing. Dušan Jakubišín CALMIT Margecany,
pani Marta Zvirinská MAPO-x - Domáce potreby,
pán Marián Keruľ KERM - Margecany
pán Marián Piatko TRIK - Krompachy
a my Hasiči z Margecian.

Tento úžasný nápad vymyslela naša predsedníčka hasičského zboru v Margecanoch teta Renáta
Šumáková a my všetci sme ju v tomto podporili.
Náš veliteľ, Peter Kovalčík pripravil s deťmi ZŠ scénku „Farma“, ujo Jožo Halcin „Horiacu
školu“, teta Renáta Šumáková s Marcelou Kaľavskou vymýšľali kopec súťaži a hier. Dopravné ihrisko
nám poskytla pani riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr. Evička Mrázová.
No a nemôžeme zabudnúť na nášho uja Juraja Zahornackého, ktorý vlastnoručne vyrobil naše HASIČSKÉ
autíčko.

ŠPZ:

DHZ – JZ - MG

VEĽMI pekne ďakujeme deťom čo sa zapojili do scénok a tak zabávali svojich spolužiakov!
Okrem členov nášho hasičského zboru DHZ Margecany, nám pomocné ruky pri stavaní prístrešku
- stanu, podali aj ujovia z chránenej dielne pri Obecnom úrade, aby vás netrápilo v tento deň ozaj silné
slniečko. Boli to Balog Peter, Balog Róbert, Demko Emil, Kaľavský Vlado, Kovalik Jožo. Dobrovoľní
občania Volák Janko, Halcin Pavel, o ozvučenie sa postaral pán Vilam Vojtek technický pracovník Ob.
úradu ,, konferencierka teta Iveta Žoldáková kultúrna pracovníčka Ob. úradu, na ihrisku nám vyšiel v
ústrety hospodár TJ Patrik Jusko.
Halcin Jožo

Juraj Zahornacký – výrobca autíčka

Aj my budeme hasičííííííííííííííííííííííííííí

Iveta Žoldáková, Andrea Kipikašová, Renáta Šumáková, Marek Regensbogen, Patrícia Palková

Chlapci pri opekaní klobások zapálili les!

V prééééééd velí Peter Kovalčík – Farma

Hru - horiaca škola pripravil a odpálil (dymovnice ) Halcin Jožo

Prvý prúd: vzadu Olívia Papcunová , vpredu Radka Gregová ( 4 trieda ZŠ)
súťaž fúkania balónov na čas do roztrhania - balónov

Peter Kovalčík (veliteľ DHZ) Marcela Kaľavská, Peter Vaško, Ivana Baluchová, Patrícia Palková.

Do videnia o rok hasičííííí ďakujeme a tešíííme sa !

(fotí: Viliam Vojtek)

Jožo Blaho

Marek Regensbogen

Iveta Žoldáková administratívna kultúrna pracovníčka obce,
Ing. Igor Petrik starosta obce, Renáta Šumáková predseda DHZ, Jozef Halcin kronikár DHZ

29. jún. Na pozvanie vedenia ZŠ s MŠ v Margecanoch na záverečnú prezentáciu
„ Máme vodu v suchu“ sa zúčastnili za DHZ Margecany, Renáta Šumáková a Jozef Halcin st.

„

Pozvan

Pozvanie prijal aj:

Prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. je slovenský politik, pôvodne historik a archeológ. Poslanec NR
SR, podpredseda vlády Slovenskej republiky a ex minister školstva. Je tiež podpredsedom strany
SMER – sociálna demokracia.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZSUŠ v Margecanoch a deti z Fs. Jadlovček za doprovodu
harmonikára Jozefa Novotného.
Slávnostná recepcia v ZŠ s MŠ.

foto: Jozef Halcin st.

Mi

m

Na prehliadke v ZŠ.
A napokon poďakovanie na slávnostnej recepcii v ZŠ.
foto: z prava: starosta obce Margecany Ing. Igor Petrik, Mgr. Ľudmila Mikolajová okr. Školský úrad
Margecany, Dušan Čaplovič, riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Eva Mrázová,
zástupkyňa riaditeľky, RNDr. Stanislava Hricková, Jozef Halcin DHZ Margecany.

Aj sme si zaspievali a prečo nie ?
Na klavíri sprevádzal: Vojtech Foglár

Však dielo sa podarilo, bol dôvod na radosť.

júl
10. júl
„Dni obce Margecany“ a oslavy 780. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Margecany.

Pri tejto príležitosti starosta obce Margecany ocenil
„Cenou starostu obce“ našich členov DHZ Margecany.
„Za príkladnú a obetavú prácu v prospech DHZ a obce Margecany“
CENU SI PREVZALI:
RENÁTA ŠUMÁKOVÁ, MARTA ZAHORNACKÁ, JOZEF HALCIN

Renáta Šumáková narodená 8.3.1962 v Margecanoch
Od roku 1972 začínala ako žiačka (mladý požiarnik) postupom času
prešla do kategórie dorastencov a žien.
Od r. 24.3.1985, do roku 2007 vykonávala rôzne funkcie a od roku
2007 je predseda DHZ Margecany. Má hodnosť Nadrotmajster,
absolvovala kurz základná príprava mužstva.
Ocenenia:
Medailu za Príkladnú prácu
Pozdravný list za dlhoročnú obetavú prácu od Úz VDPO SNV-2009,
Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v prospech DHZ.
Ďakovný list k 100.výročiu DHZ Margecany.
Je držiteľkou výkonnostných tried v požiarnom športe.
Menovaná je veľmi aktívnou členkou, jej veľmi dobré organizačné schopnosti, nápady a návrhy majú
stálu podporu členskej základne DHZ, čoho je výsledkom to, že náš zbor funguje na dobrej úrovni.
Svojou svedomitou prácou si získala rešpekt u všetkých členov DHZ.
Je ťažko si v tomto čase predstaviť prácu bez nej, zamestnaná žena, matka, manželka a dobrovoľná
hasička už roky nepozná slovo neurobím, nechcem, nedá sa !

Halcin Jozef nar. 8.1.1950 v Margecanoch
Na návrh starostu obce a schválený obecným zastupiteľstvom
bol navrhnutý do funkcie veliteľa DHZ Margecany.
Dôvodom bolo , že činnosť v DHZ už dlhodobo stagnovala, a
pretože jeho dlhoročná práca s mládežou v Klube slovenských turistov,
jeho organizačné schopnosti viedli k tomu, že bol v marci 2006 na
Výročnej členskej schôdzi uvedený starostom obce do funkcie veliteľ
DHZ.
Následne potom absolvoval kurz veliteľov, kurz rozhodcov DPO
v Sp. Novej Vsi –kvalifikáciu získal skúškami 3.5.2006, absolvoval
kurz, základná príprava mužstva. Veliteľom DHZ bol do februára 2011,
kedy na základe zákona 314 o ochrane pred požiarmi dosiahol vek 62 rokov a túto funkciu by už
nemal vykonávať. Od vtedy pracoval ako tajomník DHZ, momentálne má na starosti hospodárenie
s výstrojom a výzbrojou a je kronikár DHZ Margecany.
Je autorom rozšírenej kroniky hasičstva v Margecanoch.
Bol hlavným organizátorom osláv stého výročia Povinného hasičstva v Margecanoch v roku
2009, ako aj osláv stého výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch a II. vysviacky
historickej striekačky Stratilek v roku 2013.
Pri príležitostiach významných výročí hasičstva v Margecanoch spracoval knižné publikácie.
1OO rokov Povinného hasičstva v Margecanoch 1909 - 2009
1OO rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch 1913 - 2013
Je autorom digitalizovanej kroniky hasičstva v Margecanoch od roku 1909 do 2014.
Ocenenia:
Menovaný získal hodnosť Starší zbormajster.
Vyznamenaný medailou za Príkladnú prácu a medailou pri príležitosti stého výročia DHZ
Margecany „Za iniciovanie z repasovanie historickej striekačky Stratilek 323,

vyrobená v r. 1933 a do Margecian dodaná v septembri 1933, ktorá je funkčná a vystavená
v priestoroch hasičskej zbrojnice“.
Je držiteľom ďakovných listov za príkladnú prácu v prospech DHZ a obce Margecany.
Aktívne a ochotne sa zapája do činnosti v zbore a v obci, je realizátor niekoľkých návrhov pri
vylepšení hasičskej zbrojnice, bol nápomocný pri tvorbe projektov, aktívne sa zapája do brigádnickej
činnosť vždy bez nároku na akúkoľvek odmenu.
Marta Zahornacká narodená 3.10.1937 v Margecanoch
Je už neuveriteľne 57. dlhých rokov aktívnou členkou nášho DHZ
Margecany do ktorého bola prijatá v roku 1958. Má hodnosť
Nadzbormajster.
Počas svojho pôsobenia v zbore bola aj členkou hasičského divadelného
krúžku, spoluorganizátorka hasičských majálesov, zábav, a aktívne sa ešte
aj dnes zapája do všetkých podujatí konaných naším zborom.
Ocenenia :
Čestné uznanie OVDPO 8.12.1984
Pamätný list za dlhoročnú prácu 11.9.2013
Ďakovný list k 100.výročia DHZ Margecany.
Za vernosť 20 r.-1980
Za vernosť 30 r.-1988
Za príkladnú prácu 2009
Menovaná ani v dôchodcovskom veku nepozná únavu a slovo nemôžem, nechcem, nepomôžem a to
nie iba v hasičskom zbore, ale aj ako manželka, matka, babička
Výbor DHZ Margecany.

Počas osláv 780 výročia od prvej zmienky obce Margecany sme my hasiči usporiadali tiež pár
akcii a to:
S deťmi ZŠ sme predviedli v priestoroch Multifunkčného ihriska ukážku detského ostrého zásahu:
horí farma.

T 815 - plošina
Na základe spoločne podanej žiadosti DHZ a Ob. úrad v Margecanoch v roku 2014 na MV
SR, o pridelenie Špeciálu T 815 – plošina nám bola tohto roku 8.7.2015 aj dodaná.
Zaslúžili sa o to: Obec- starosta Ing. Igor Petrik, Ing. Jozef Magda, Vladimír Uličný
DHZ: Renáta Šumáková – predseda, Jozef Halcin hospodár.
Na preberaní v Liptovskom Mikuláši sa za obec zúčastnil hlavný preberač technický pracovník
Obecného úradu p. Viliam Vojtek, vodič Jozef Bencko a za DHZ Margecany p. Jozef Halcin st.
8. jún

Halcin Jozef ( 65r. ) Inštruktor VhT- Vysokohorská turistika, člen DHZ predviedol na štadióne
TJ Lokomotíva, zlaňovanie z novo dodanej plošiny T 815 ktorú obec dostala od MVSR.

august
„PAMÄTAJ ŽIVÝ, NA ROK ŠTYRIDSIATY ŠTVRTÝ,
KEĎ ODHODLANÍ NA SMRŤ, POVSTALI PROTI FAŠISTICKEJ SMRTI.
SYNOVIA VERNÍ A HOLOU HRUĎOU ZAŠTÍTILI MAŤ.
TO BRONILI UŽ ZORE, KTORÉ ROZŽAL NA OBZORE STALINGRAD“.
Pripomeňme a priblížme si stručne niektoré známe, či menej známe fakty, z dostupnej
literatúry.
Slovenskému národnému povstaniu predchádzala v roku 1944 komplikovaná situácia v strednej
Európe. Pomaly a isto sa približoval východný front, 19. marca obsadilo Nemecko susedné Maďarsko,
čo malo vplyv na obyvateľstvo, ktoré reagovalo na celkové dianie s neistotou, ktorá postupne
prerastala do nespokojnosti s režimom. Táto situácia výrazne dopomohla odbojovým skupinám, ktoré
boli zakladané už od roku novembra 1941, keď bol zakladaním partizánskych skupín, tzv. bojových
jánošíkovských družín .... (opis: J. Halcin)
28.augusta sme si v našej obci pripomenuli 71. výročie vzniku Slovenského národného povstania
„SNP“, ktorého sa zúčastňujú členovia Dobrovoľného hasičského zboru už tradične a držia

čestnú stráž pri pomníku padlých v oboch vojnách v našom parku hrdinov.
Slávnostnou básňou privítala prítomných účastníkov p. Ľudmila Dubecká, Mgr. Juraj
Dubecky ml. zase vysvetlil čo to vlastne bolo to SNP – hlavne mladej generácii, ktorá
o tomto vlastne vie pramálo.
V kultúrnom programe vystúpil aj spevácky kolektív Borievka pesničkami ospevujúcich
hrdinských partizánov.
Po pietnom akte prebehol už druhý ročník staronového „Lampiónového sprievodu“ (v minulosti, ako
pionieri sme to robili pravidelne a radi ) obcou za účasti predstaviteľov obce na čele zo starostom,
ešte žijúci občania protifašistického odboja, členovia spoločenských organizácii, deti a mládež
Margecian.
Po návrate do parku prebehla ukážka historického šermu členmi klubu „Cohors z Prešova“ a
následne starosta obce zapálil povstaleckú vatru, ktorú pre bezpečnosť mali pod kontrolou členovia
nášho DHZ.
Text a foto: „Halcin Jozef

čestná stráž DHZ

spevácka skupina BORIEVKA

Ing. Igor Petrik starosta, Iveta Žoldáková kultúrny pracovník, p. Ľuba Dubecká
Mgr. Miroslav Dubecký

Aj starosta si pamätá časy pionierske a aj sprievod bol jeho nápad- a prečo nie ?!
Radosť majú veľkí aj malí !!!

skupina Cohors z Prešova

starosta – zapaľuje Povstaleckú vatru

Jozef Halcin, Tatiana Tiburáková, Veronika Salamonová, Marek Regensbogen,
........... Jozef Blaho, Jozef Salamon

Povstalecká vatra SNP- 2015 Margecany

september
25 september IVECO DEILY a protipovodňový vozík.
Keď v novembri v roku 2013 podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert
Kaliňák prišiel medzi dobrovoľných hasičov predstavovať projekt celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky s ďalšími víziami, týkajúcimi sa
dobrovoľných hasičov, mnohí z nás jeho slovám nechceli veriť. Projekt celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek sa však naozaj rozbehol už v roku 2013 a v súčasnej dobe máme
pred sebou už jeho tretí rok existencie.
Ďalším zo sľubov podpredsedu vlády na týchto stretnutiach bolo odovzdanie 400 kusov hasičských
vozidiel IVECO DAILY pre činnosť dobrovoľných hasičov.
Tento sľub sa začal napĺňať pod starobylým hradom Devín dňa 27. februára 2015, keď dobrovoľní
hasiči z mestských častí Bratislavy, konkrétne z Devína, Devínskej Novej Vsi, Dúbravky, Čunova,
Jaroviec, Podunajských Biskupíc a Záhorskej Bystrice si z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra
SR Roberta Kaliňaka prevzali kľúče od týchto vozidiel.
Pri odovzdávaní hasičskej techniky nechýbal ani prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander
Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelín Horváth,
riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Martin Blaha, či veliteľ HaZÚ
Bratislava Marián Bugár.
Na ďalšie kusy hasičskej techniky sa môžu v dohľadnej dobe tešiť aj dobrovoľní hasiči na ďalších
obciach.
Ing. Ján Parčiš vedúci Sekretariátu DPO SR

Nuž a tak sa aj stalo v našej obci Margecany dnes dňa: 25.9.2015 o 20:15 hod. – navštívil
našu obec p. podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, p. JUDr. Róbert Kaliňák
a odovzdal nové vozidlo IVECO DAILY a PROTIPOVODŇOVÝ vozík nášmu Dobrovoľnému
hasičskému zboru Margecany. Kľúče od tohto darčeka prevzal z rúk p. ministra veliteľ DHZ
Margecany Peter Kovalčík za účasti prítomnej nastúpenej našej hasičskej jednotky a občanov obce.
Zároveň náš p. farár tejto novej technike požehnal, p. minister JUDr. Róbert Kaliňák, p.
starosta obce Margecany Ing. Igor Petrik a veliteľ DHZ p. Peter Kovalčík aj túto pokrstili - nuž a ako
inak ako Hasiacim prístrojom typ. ŠAMPANSKÉ, aby táto nová technika k spokojnosti a pod
hasičským heslom „ Bohu na vďaku blížnemu na pomoc“ aj dlhé roky slúžila.
Ja iba skromne dodávam – nech nikdy nemusíme túto techniku používať na to na čo je určená
t.j. k požiarom a povodniam či iným nehodám – ale žiaľ život je iný tak toto moje želanie mi asi ťažko
vyjde.
Jozef Halcin kronikár DHZ Margecany
hjh

p. podpredseda vlády SR a minister vnútra Slovenskej republiky, JUDr. Róbert Kaliňák prijíma
hlásenie od veliteľa hasičskej jednotky DHZ Margecany p. Petra Kovalčíka.
Margecanci tradične vítame vzácnych hostí „chlebom a soľou“ Mária Papcunová, Marcela Gajdošová

A pekným slovom:
Prichodzíme ku vám z valalu našoho, nešeme vám pozdrav šerdečny za šickych naších ľudzi zo šerca
caloho.
Prijmice želaňe šcesca i radosci a na každom kroku veľo Božich milosci.

Pán farár Mgr. Jozef Halčin žehná novej technike

minister vnútra a veliteľ DHZ krst novej techniky – šampanské

naši najmladší hasiči privítali p. ministra ukážkou hry „horí farma“

Margecianska jednotka dobrovoľných hasičov s pánom starostom obce, Ing. Igorom Petríkom

Naše dievčence s p. ministrom: Marta Zahornacká, Marcela Kaľavská,
predseda DHZ Margecany, Renáta Šumáková

Zľava: Veronika Salamonová, Tatiana Tiburáková, Jozef Halcin, JUDr. Róbert Kaliňák, Daniela Venzelová,
Daniela Nalevanková, Ing. Igor Petrik starosta, Andrea Kipikašová, Patrícia Palková, Ivana Baluchová

30.september
Dnes 30.9.2015 sme Halcin Jozef, Zahornacký Juraj, Vaško Peter a Popadič Milan odzbrojili
našu staručkú babičku Áviu – A 30.
Vyrobená bola v auguste 1978 a nášmu zboru pridelená zo Spišskej Novej Vsi, na jar 1980,
slúžila nám k spokojnosti až do dnes, no ale život prináša zmeny v piatok 25. 9. sme dostali IVECO
DAILY a tak sa potrebujeme rozlúčiť s Áviou. Bude prerobená mechanikmi chránenej dielne pri
Obecnom úrade v Margecanoch na prevoz pracovníkov dielne a materiálu. V prípade potreby bude
slúžiť aj k výjazdom pri požiaroch a pod. bude k dispozícii nášmu zboru.

Milan Popadič, Juraj Zahornacký, Peter Vaško, Jozef Halcin

Čiastočná úprava Ávie – mechanikmi chránenej dielne pri Obecnom úrade

október
1.10. IVECO DAILY pred garážou DHZ Margecany

Trochu sme upravili aj interiér – garáže, výzbrojou s Ávie

7.október
Na návrh obecného úradu sa v našej obci uskutočnilo nahrávanie RTVS - Rádio Regína z Košíc do
relácie „ Zvony nad krajinou“. Relácia bola odvysielaná dňa 18.10. o 11.00 hod. na nahrávanie boli
pozvaní zástupcovia miestnych organizácii, náš hasičský zbor zastupoval p. Halcin Jozef st.
( obr. Halcin Jozef st. s redaktorom Rádio Regína p. Jánom Kondorom)

7.október

Školenie „Dobrovoľná požiarna ochrana a samospráva
v Košiciach , hotel Centrum - Dňa. 7.10.2015.

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Prezídiom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
v rámci vzdelávacieho programu VP8 – Legislatíva, ktorý je súčasťou NP ZMOS Budovanie kapacít
na úrovni miestnej územnej samosprávy, organizuje cyklus troch školení na tému:
„DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA A SAMOSPRÁVA“.
Potešil nás váš mimoriadny záujem o školenie DPO v Košiciach. Žiaľ, napriek tomu, že sme rozšírili
počet účastníkov školenia v z 25 na 80, nemôžeme z kapacitných dôvodov vyhovieť všetkým
záujemcom.
Radi uvítame predstaviteľov samospráv a dobrovoľných požiarnych zborov na ďalších školeniach
ZMOS, realizovaných v rámci národného projektu Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej
samosprávy:
Podujatie sa realizuje v rámci vzdelávacieho programu VP8 – LEGISLATÍVA, ktorý je súčasťou NP
ZMOS Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy
(kód ITMS: 27140130193 / 27130330025)
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Za obec Margecany sa tohto školenia zúčastnili:

Ing. Igor Petrik
starosta obce Margecany

Renáta Šumáková
predseda DHZ Margecany

november

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom
Mierová 3, 066 01 Humenné
Mierová 3, 066 01 Humenné
Prajem pekný deň,
pozývame Vás na kurz „Protipovodňová ochrana pre DHZO“ v rámci projektu Aktívne
protipovodňové opatrenia, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.11-15.11.2015, v priestoroch Záchrannej
brigády HaZZ Humenné, Mierová 3, 066 01 Humenné.
Nástup na školenie je 14.11.2015 o 10,00 hod. Kurz končí dňa 15.11.2015 o 16,30 hod..
Predmetom školenia je výcvik a teoretická príprava lokálnych záchranárov a občianskych
dobrovoľníkov na zvládnutie krízových situácií týkajúcich sa povodňového manažmentu pri
nasadzovaní, ako aj použitie vybavenia na úrovni obce.
Vyžaduje sa pracovné oblečenie. Po absolvovaní školenia sa stanete školiteľom ďalších
záchranárov v obci.
So sebou si prineste protipovodňový vozík (postačí jeden kus za skupinu), písacie potreby a blok na
písanie.
Počas školenia je zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Raňajky a večere budú poskytnuté len
ubytovaným účastníkom.
Vaša účasť na kurze je povinná. Ak sa nebudete môcť zúčastniť stanoveného termínu, požiadajte
o náhradný termín koordinátorku, alebo môže nastúpiť náhradník.
Prosím o potvrdenie účasti u
057/4861275.

na adrese alexandra.bochinova, alebo telefonicky na čísle

Je potrebné oznámiť požiadavku na ubytovanie. V opačnom prípade Vám nemôžeme garantovať
možnosť ubytovania.
V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať.
S pozdravom,

por. Ing. Alexandra Bochinová v.r.

Za DHZ Margecany
Na návrh predsedu DHZ Renáty Šumákovej a odporúčanie starostu obce Ing. Igora Petrika
sa zúčastnil: Jozef Halcin hospodár DHZ
Na odporúčanie DHZ:

sa zúčastnil: Peter Vaško strojník DHZ

Peter Vaško

Halcin Jozef
preberanie Osvedčenia

17.novembra
zomrel náš dlhoročný člen Milan Popadič,
narodil sa 29.9.1946 – 17.11.2015 (69).
Členom nášho zboru bol od roku 1976,
v zbore zastával rôzne funkcie v rokoch 1990 - 1999 bol veliteľom nášho DHZ.
Bol držiteľom:
Čestného uznania OVDPO 9.12.1984,
Pamätného listu za dlhoročnú prácu - 2009 11.9.2013
Ďakovného listu k 100.výr.
DHZ Margecany za dlhoročnú prácu v prospech DHZ a obce Margecany
Mal hodnoť - Nadzbormajster.
Česť jeho pamiatke

Posledná rozlúčka : 19.11.2015 – Rímskokatolícky kostol Margecany.

18.november:
Kiežby sa Tatra 815 používala na takéto práce, a nemusela by zasahovať pri
nešťastiach či požiaroch.

23.november

27.november

Ing. Igor Petrik starosta obce,
Ing. Eva Novotová poslankyňa obecného zastupiteľstva,
Jozef Halcin st. v Štátnom divadle v Košiciach.

Moje ďakujem:
27.novembra 2015, som vo svojom živote prežil ozaj výnimočný deň.
Nikdy ma ani len vo sne nenapadlo, že toto sa môže stať aj mne, neviem to dosť dobre napísať a ani
vyjadriť svoje ĎAKUJEM ľuďom, ktorí ma na toto ocenenie navrhli ( už druhé tohto roku) prvé
ocenenie som dostal od nášho pána starostu 10. júla 2015 „ Cenu starostu obce Margecany“. Vtedy
som bol ocenený spolu s Renátou Šumákovou a Martou Zahornackou za aktívnu činnosť v ZO DHZ
Margecany.V septembri ma vedenie našej obce navrhlo ako jediného kandidáta za obec Margecany na
ocenenie „Predsedu košického samosprávneho kraja“ za dlhoročnú aktívnu prácu v Klube
Slovenských turistov a v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Margecanoch. Toto ocenenie a finančnú
odmenu 335 €.- som prevzal v Štátnom divadle v Košiciach z rúk pána predsedu Košického
samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Veľmi príjemný šok bol pre mňa, keď mi v štátnom divadle
prišili osobne zablahoželať náš starosta Igor Petrik a poslankyňa p. Ing. Eva Novotová.
Verte mi, že sú to naozaj výnimočné, príjemné pocity, keď si uvedomíte, že si vás a vašu prácu vážia
nie iba vaši kolegovia, kamaráti ale aj predstavitelia obce či kraja.
Celé roky som pracoval bez nároku na akúkoľvek odmenu a vedel som , že to stojí za to.
Nič sa tým na mojej povahe a spôsobe života nezmení a pokiaľ budem môcť a vládať, budem žiť
takýmto spôsobom aj naďalej a robiť stále aspoň trochu viac, ako sa bežne očakáva.
Dobre viem, že to už nebude také ako doposiaľ, vek poznačí každého jednotlivca, no snaha ma,
verím, neopustí.
Jozef Halcin.

december
12.decembra 2015
prebehlo Požiarno - taktické cvičenie, Dobrovoľných hasičských zborov IV. okrsku v priemyselnom
parku v Jaklovciach.
Bolo natiahnutých niekoľko útočných prúdov - samotné hasenia boli prevedené z cisterny.
Okrem DHZ Margecany sa tohto cvičenia zúčastnili aj hasičské zbory, z Jakloviec, Veľkého
Folkmara a Gelnice.
Naše farby zastupovali členovia:
Zahornacký Juraj, Grega Radovan, Vaško Peter, Nalevanková Daniela, Salamon Jozef a Salamonová
Veronika.
Text: Halcin Jozef, foto: DHZ Gelnica .

Priemyselný park – Jaklovce
Súčasnosť

a

pomaly história

Jozef Salamon, Juraj Zahornacký

Margecanci

Naši mladý hasiči
Ešte v roku 2013 začal fungovať pri našom zbore DHZ aj krúžok mladých hasičov (požiarnikov) od
roku 2015 spolupracuje aj s CVČ (centrum voľného času)pri ZŠ s MŠ v Margecanoch.
Pod svoje trénerské krídla si týchto mladých zanietencov zobrali naše členky DHZ:
Veronika Salamonová a Tatiana Tiburáková.
Členovia sa schádzajú pravidelne na svojich schôdzkach tréningoch v lete, vonku v prírode v zime im ZŠ poskytla
priestory telocvične.
Dá sa povedať, že pod heslom „ aj my budeme hasiči“ krúžok
pravidelne navštevujú títo chlapci a dievčatá: „Erik Salamon,
Michaela Kaľavská, Michal Comba, Vlado Balúch, Kristián
Marsálek ,Laura Vidová, Erik Guspan, Šimon Zákutný, Jakub Slivenský, Vida Patrik“.
Veru a mohli ste ich vidieť napríklad účinkovať na 1. ročníku MDD - Hasiči deťom, tiež z príležitosti
osláv Dňa 780 výročia obce Margecany, či v septembri scénkou – horí farma, na uvítanie
podpredsedu vlády a ministra vnútra SR, kedy nám dobrovoľným hasičom odovzdal novú techniku.
Veríme, a prajeme aby im ich doterajší elán vydržal, no a o pár rokov nastúpili na naše miesta
v zbore.
Zároveň ďakujeme za pomoc a spoluprácu vedeniu ZŠ s MŠ.

1.6.2015 - M D D – Hasiči deťom

Dni obce Margecany

25. 9.2015 – preberanie hasičskej techniky od ministra vnútra SR

Margeciansky hasičský zbor, do konca volebného roka 2015 viedol výbor v zložení:

Predseda
Renáta Šumáková

Veliteľ
Peter Kovalčík

Tajomník
Marcela Kaľavská

Členovia výboru
Juraj Zahornacký

Peter Vaško

Jozef Salamon

Veronika Salamonová

Pri výbore pracovali aj:
Preventivár
Radovan Grega

Hospodár, kronikár
Jozef Halcin

PF – 2016

Jozef Halcin kronikár.

