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Kronikár obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č. 23/2017/B-8 zo dňa 09. 05. 2017 za kronikárku obce Zdenu
Uličnú s účinnosťou od 09. 05. 2017.
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Obec Margecany
Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad zložený zo zamestnancov obce.
V súčasnosti má úrad 11 administratívnych pracovníkov a 14 zamestnancov technického úseku. Dňa 07. 10. 2019
náhle navždy opustila svojich kolegov Ing. Martina Ludrovská. Počas celého roka úrad zamestnáva
prostredníctvom aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb aj občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej
núdzi
Obecný úrad pozostáva zo Stavebného úradu, Spoločného školského úradu, technického úseku a je sídlom
Matričného úradu.
Úrad nemá právnu subjektivitu. Vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce. Prácu OcÚ vedie a organizuje starosta obce. Vnútornú organizáciu, najmä jeho organizačné
členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich
vzájomné vzťahy, obsahuje Organizačný poriadok Obce Margecany, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov (9), zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. Rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú
právomoc podľa § 11 odst. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisoch. Obecné
zastupiteľstvo v roku 2019 zasadalo 10 krát. Na svojich zasadaniach reaguje aj na mimoriadne udalosti, ako to
bolo v prípade výbuchu plynu v 12 poschodovom bytovom dome 6. decembra 2019 v Prešove, kde prišlo o život 8
ľudí a všetci ostatní obyvatelia prišli o strechu nad hlavou. OZ odsúhlasilo prispieť do zbierky pre týchto ľudí
v núdzi sumou 1881 Eur (1 Euro za každého obyvateľa našej obce, uznesenie zo dňa 11. decembra 2019 č. 12)
a taktiež finančný príspevok na zmiernenie následkov tragickej nehody autobusu pravidelnej linky Nitra –
Koliňany – Jelenec zo dňa 13. novembra 2019 vo výške 200 Eur.
V priestoroch OcÚ sa celoročne uskutočňujú zasadnutia ZMOS-u, Združenia miest a obcí Hnileckej doliny
a iných inštitúcií samosprávy, školenia Záchrannej služby a iné.
Dňa 3. júla 2019 na tlačovej konferencii ZMOS-u v Margecanoch v rámci Modernizácii územnej samosprávy bol
ako príklad dobrej praxe vyhodnotený ako jeden z najlepších projekt využitia dažďovej vody v Margecanoch.
Predstavitelia ZMOS-u a externý hodnotiteľ ocenili, ako samospráva využila zrážkovú vodu zo strechy OcÚ na
zavlažovanie verejnej zelene v okolí úradu a zo šikmej strechy tribúny TJ Lokomotíva na závlahu trávnika
futbalového ihriska. O tomto ocenení informovali televízie JOJ a T A 3 a priniesli aj rozhovor so starostom.
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JANUÁR
01. 01. 2019 Príchod nového roka
Bohatý ohňostroj, starostovský čaj a DJ čakali v prvej hodine nového roka na ľudí pred OcÚ. Stretli sa tu občania,
ktorí chceli spoločne osláviť prvé hodiny v roku 2019. V popoludňajších hodinách sa občanom Margecian už
tradične prihovoril cez obecný rozhlas starosta obce. Vo svojom príhovore zhodnotil odchádzajúci rok 2018
a predstavil plány, ktoré čakajú obyvateľov v roku 2019. Na záver poprial všetkým, aby ich v roku 2019 čakali
len pozitívne a šťastné udalosti, aby bol rok 2019 krásny a vydarený.

05. 05. 2019 Šachový turnaj
V tento deň sa uskutočnil 23. ročník Novoročného turnaja dvojíc v bleskovom šachu. Tento ročník prekvapil
bohatou účasťou. Súťažilo 46 družstiev. Víťazný vavrín získala dvojica Kratochvíl – Sremeňák S., 2. miesto
obsadilo družstvo Nayhebaver S. – Scherbak S. a 3. pozíciu obsadil Tropp O. – Tropp F.

08. 01. 2019 Otvorenie stacionára
Starosta obce Ing. Petrik a zástupkyňa starostu Ing. E. Novotová prestrihnutím pásky symbolicky uviedli do
prevádzky priestory denného stacionára Deduško n. o.
Priestory bývalej materskej škôlky v roku 2018 z finančných prostriedkov Ministerstva financií Slovenskej
republiky a z vlastných zdrojov zrekonštruovali zamestnanci technického úseku. Seniori sa tak mohli po roku
strávenom v priestoroch spoločenskej sály OcÚ presťahovať do nových krásnych priestorov, ktoré budú slúžiť iba
im a kde budú zmysluplne tráviť chvíle svojej jesene života.
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FEBRUÁR
09. 02. 2019 Fašiangy so susedmi
Ktovie odkedy sa u nás tradujú fašiangy, dni neviazanej ľudskej veselosti, zvykov, obyčajov, zábav, plesov.
Zabíjačky, priadky, dedinské zábavy, množstvo svadieb, to všetko bolo charakteristické v minulosti pre toto
obdobie. Tradičným jedlom boli pampušky (šišky), z komory mizlo jedlo i pitie. Keďže po fašiangoch nasleduje 40
– dňový pôst, treba si pred ním všetkého dopriať.
V duchu tejto tradície FS Jadlovec pripravil podujatie Fašengy so sušedami v Kultúrnom dome. Stretli sa tu
folklórne skupiny Harichovčan z Harichoviec, Jamničan z Jamníka, Smižančanka zo Smižian, Detský folklórny
súbor Margarétka a Jadlovec z Margecian.
Popoludnie sa nieslo v svadobnom duchu, keďže v období fašiangov sa v minulosti konalo množstvo svadieb.
Folklórne skupiny predviedli predsvadobné zvyky, pripínanie a snímanie party, tanec s mladuchou, zvyky na prvý
svadobný deň, druhý svadobný deň. Zlatým klincom programu bolo čepenie mladej v podaní všetkých skupín
súčasne. Celým programom sprevádzal MVDr. Ján Kovalčík. Trefným komentárom a spomienkami na toto obdobie
zo života starých ľudí umocnil sviatočnú atmosféru. Po vydarenom programe boli všetci zábavychtiví diváci
pozvaní na posedenie pri pampuškách. Do nálady hrala Ľudová hudba Gajdošovci.

16. 02. 2019 Detský ples
Malí hasiči Krtkovia pripravili pre všetky deti a ich rodičov, starých rodičov 3. ročník Detského plesu. Všetkých
prítomných zabával a do tanca hral DJ B & M. Pripravené bolo interaktívne divadlo Ako dedko ťahal repku,
Smejo a Tanculienka, s ktorými natočili v roku 2018 pesničku BIM, BAM, BOM. Pre všetkých bolo pripravené
bohaté občerstvenie a tombola. Deti ukázali, že sa vedia na plese baviť tak, ako aj dospeláci.

23. 02. 2019 105. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
v Margecanoch
Dobrovoľný hasičský zbor v Margecanoch sa koncom minulého roka dožil krásnych 105 rokov svojej existencie.
Pri tejto príležitosti sa v tento februárový deň konala ich narodeninová oslava. Privítali medzi sebou vzácnych
hostí - Pavla Ceľucha, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Slovenskej republiky, Ing. Petra Wolfa,
predsedu Územnej organizácie DPO pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica, starostu obce Ing I. Petrika, ktorí
obdržali Pamätný list DHZ a obce Margecany.
Za toto dlhé obdobie sa v hasičskom zbore vystriedalo množstvo členov. Mnohí pracovali aj v Divadelnom krúžku.
Títo žijúci bývalí aktívni členovia boli odmenení Pamätným listom DHZ a obce Margecany, ktorý odovzdal
starosta obce a predsedkyňa DHZ Renáta Šumaková - Juraj Bednár, Barbora Fottová, Jozef Jusko, Anna
Marušková, Štefan Novotný, Ondrej Mráz, Mária Kaľavská, Marta Zahornacká. Ďakovný list za aktívnu
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činnosť obdržali Renáta Šumaková, Jozef Halcin a Jozef Blaho. Pánovi Františkovi Gašparovi odovzdal
prezident P. Ceľuch medailu za vernosť.
Po týchto oficialitách prišli prítomných pozdraviť so svojím vystúpením žiaci SZUŠ, tanečná country skupina
Margit a tiež Malí hasiči Krtkovia. Na kino plátne sa premietal prierez histórie DHZ od vzniku v roku 1913 až
po rok 2018. Mnohí z prítomných sa tam určite našli ako aj na výstave fotografií. Na oslave nemohol chýbať ani
Stratílek – hasičská striekačka.
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MAREC
02. 03. 2019 Ples obce Margecany
Stálou súčasťou plesového kalendára sa stal Ples obce Margecany. Tohto roku to bol už 24. ročník, ktorý sa konal
v posledný fašiangový víkend. O jeho obľube svedčí aj 260 hostí, ktorých vítali priestory Kultúrneho domu odetého
do korálovej farby (ktorá prináša zábavu, radosti a životnú pohodu, je vibrujúca a plná energie, vyžaruje
prirodzené teplo. Vo svete šedosti a uponáhľaného štýlu života je ako závan nového čerstvého a vrúcneho vzduchu)
– farby roka 2019. Medzi hosťami boli aj primátor Košíc Jaroslav Poláček, primátor Gelnice Dušan Tomaško,
starosta Jakloviec Matúš Fedor. Všetkých prítomných na úvod privítal moderátor plesu Ján Tribula, ktorý hostí
sprevádzal počas celej noci a starosta obce. Ples slávnostne otvorili tanečníci DFS Jadlovček, účastníci semifinále
Zem spieva. Do tanca hrala hudobná skupina EXIT, ĽH Junák a DJ Stano. Hosťami plesu boli hudobná skupina
BACK THE WARDS, ktorá hrá hudbu slávnej skupiny BEATLES. V škole tanca sa plesajúci pod vedením
tanečného majstra MIGUELA mohli naučiť základné kroky latino tancov. Pre všetkých hostí bolo pripravené
FUN fotenie, takže kto mal záujem, mohol si z plesu odniesť aj fotografiu. Neodmysliteľnou súčasťou plesu bola
aj hodnotná tombola. O tom, že sa hostia dobre bavili, svedčí aj to, že poslední plesajúci odchádzali v neskorých
nočných hodinách, lepšie povedané v skoré nedeľné ráno.

16. 03. 2019 Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z vyhlásil voľby prezidenta SR a určil
deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 v čase od 7.00 hod – 22.00 hod. V prípade druhého kola určil deň
konania na 30. 03. 2019 v čase od 7.00 – 22.00 hod.

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Margecany
I. kolo - 16. 03. 2019
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 636
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 891
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 891
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 884
Účasť v percentách 54,46 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Béla BUGÁR, Ing., 9
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 278
3. Martin DAŇO, 7
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4. Štefan HARABIN, JUDr., 131
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 30
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 113
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 36
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 0
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 29
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 0
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 242
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 1
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 0
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 3
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 5

22. 03. 2019 Deň vody
Téma: Nikoho nenechajme v úzadí – Voda pre všetkých
Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje vystavené veľkému znečisteniu ako aj
zvýšenej požiadavke na spotrebu. Preto sa valné zhromaždenie OSN rozhodlo vyhlásiť 22. marec za Svetový deň
vody. Stalo sa tak na jeho 47. zasadnutí v roku 1992. Tento deň je teda veľkou príležitosťou pripomenúť všetkým
dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia, pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Premeniť slová a záväzky na
činy v tejto oblasti sa rozhodli aj pracovníci OcÚ s dobrovoľníkmi.. Vyčistili časť brehu Ružínskej priehrady.
Dobrovoľníci sa do tejto činnosti zapájali počas celého mesiaca. Pracovníci technického úseku potom zabezpečili
odvoz vyzbieraného odpadu. Všetci takto prispeli k zlepšeniu kvality životného prostredia a ochrane vody
v priehrade.

30. 03. 2019 Voľba prezidenta SR – II. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 606
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 748
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 748
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 735
Účasť v percentách 46,58 %
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 348
2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 387
Víťazom druhého kola volieb prezidenta SR v Margecanoch sa stal JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Novou prezidentkou SR sa stala Mgr. Zuzana Čaputová, ktorá získala 58,4 % všetkých hlasov (1 056 582
hlasov). JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. získal 41,6 % hlasov (752 403 hlasov).
Celková volebná účasť na Slovensku v druhom kole prezidentských volieb bola 41,7%.
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MÁJ
07. 05. 2019 Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom
Občania obce si tak ako každý rok prišli k pamätníku padlých uctiť padlých v bojoch druhej svetovej vojny.
Prítomným sa prihovorili predstavitelia obce, poklonili sa a položili veniec. Čestnú stráž držali deti z hasičského
zboru Krtko a Hasiči.
Súčasťou osláv bolo slávnostné prestrihnutie pásky na zrekonštruovanom priestranstve parku pri Pamätníku
padlých. Pásku prestrihla spolu so starostom obce pani Mária Kaľavská, vdova po Jánovi Kaľavskom (1923 –
2009) účastníkovi bojov o oslobodenie. Počas vojny bol ako 21 ročný v koncentračnom tábore Neubrandenburg
a v meste Rottweil, ktorého útrapy prežil a domov sa vrátil v júni 1945.

25. 05. 2019 Voľby do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň
ich konania na sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. Na území Slovenskej republiky sa do
Európskeho parlamentu volí 14 poslancov. Boli to v poradí už dvanáste a na Slovensku štvrté voľby.
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Margecanoch:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 620
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Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 365
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 365
Počet platných odovzdaných hlasov 351
Účasť v percentách 22,53 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
SMER – sociálna demokracia

78

Kresťanská demokracia – Život a prosperita

35

Kotleba ľudová strana Naše Slovensko

51

KOREKTÚRA – Andrej Hryc

9

Slovenská národná strana

10

SME RODINA – Boris Kollár

10

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

17

SAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1

Strana práce

1

Strana tolerancie a spolunažívania

2

HLAD ĽUDU

2

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

0

DOPRAVA

0

Kresťanskodemokratické hnutie

29

Strana zelených Slovenska

4

MOST – HÍD

0

PRIAMA DEMOKRACIA

0

Strana rómskej koalície – SRK

1

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

2

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov

0

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

0

DOMA DOBRE

0
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Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce

5

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

1

Sloboda a Solidarita

34

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

0

NAJ – Nezávislosť a Jednota

0

Kresťanská únia

7

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

44

Demokratická strana

7

NÁRODNÁ KOALÍCIA

1

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike
25. mája 2019 si voliči na Slovensku zvolili štrnástich nových europoslancov, ktorí budú najbližších päť rokov
pôsobiť v Európskom parlamente. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa hlasovania zúčastnilo 22,74 %
oprávnených voličov. Ide o historicky najvyššiu účasť v eurovoľbách na Slovensku. Spomedzi krajín EU28 však
Slovensko s volebnou účasťou "obhájilo" posledné miesto.
SMER - sociálna demokracia

Monika Beňová

89 472

SMER - sociálna demokracia

Miroslav Číž

51 362

SMER - sociálna demokracia

Robert Hajšel

13 773

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Miroslav Radačovský

42 276

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Milan Uhrík

42 779

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Peter Pollák

23 815

Kresťanskodemokratické hnutie

Ivan Štefanec

33 128

Kresťanskodemokratické hnutie

Miriam Lexmann

27 833

Sloboda a Solidarita

Eugen Jurzyca

33 540

Sloboda a Solidarita

Lucia Ďuriš Nicholsonová

52 331

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

Michal Šimečka

81 735

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

Vladimír Bilčík

26 202

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

Martin Hojsík

27 549

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

Michal Wiezik

29 998
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26. 05. 2019 Deň rodiny – aby deti otca mali ... príď to povedať nahlas
Zámerom osláv Medzinárodného dňa rodiny v roku 2019 je vyzdvihnúť dôležitosť lokálnych aktérov pre tvorbu
pro-rodinnej atmosféry v spoločnosti. Medzinárodný deň rodiny bol vyhlásený OSN v roku 1993 a pripadá na 15.
máj. Hlavnou myšlienkou je stretnúť sa a dať svetu vedieť, že rodina je základom spoločnosti. V našej obci sa tak
stalo 26. mája v kinosále kultúrneho domu, kde deti od najmenších z materskej školy až po veľkých zo základnej
školy, ako aj žiaci zo SZUŠ pozdravili všetkých prítomných. Pripravili so svojimi učiteľmi kyticu uvitú z piesní,
tanca, básní, či hre na rôzne hudobné nástroje. Bola to milá oslava matiek, otcov a celej rodiny.

31. 05. 2019 Deň detí
Pri príležitosti MDD zorganizovali členovia Hasičského zboru 5. ročník Hasičského dňa detí. Pomáhali im aj
traja členovia z DHZ Gelnica. Na Školskej ulici bola pripravená hasičská technika, ktorú si deti mohli nielen
pozrieť, ale aj vyskúšať. Ma multifunkčnom ihrisku boli pripravené rôzne hry a súťaže, maľovanie na tvár, či
vymaľovanie si vlastného trička alebo šiltovky. Pre najmenších pripravili najmenší hasiči Krtkovia na školskom
dvore ukážky svojej práce a rodičia pre nich zase drobné darčeky a cukrovú vatu. Aj keď počasie deťom neprialo,
lebo bola zima, svoj deň si užili.
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JÚN
08. 06. 2019 Rusadle
Rusadle patria k tretiemu najväčšiemu sviatku kresťanov. V minulosti patrili k poslednej možnosti do sýta sa
zabaviť pred dlhou letnou sezónou plnou práce od svitu do mrku na poli, v hospodárstve, v lese. Spojené sú
s rôznymi zvykmi. V našej dedine to bolo stavanie májov a bujará zábava. Tieto zvyky v Margecanoch udržiavajú
členovia FS Jadlovec. Tak to bolo aj tohto roku. Mládenci stavali máje celé dopoludnie dievčatám a ženám.
Popoludní sa všetci zišli pred OcÚ, kde ženy, dievčatá a deti ozdobili stužkami krásnu brezu a chlapi ju aj za
pomoci starostu postavili na vyhradenom mieste pred OcÚ. Potom nasledovala obecná „Rusadeľná opekačka“ pri
fontáne, kde si v pripravených ohniskách mohli účastníci opiecť klobásky a na spestrenie ženy zo SZZP ponúkali
výbornú polievku. Tým, ktorým sa piecť nechcelo, mohli si kúpiť upečenú klobásu v stánku p. Kiraľa. Zišli sa tu
mladí aj starí, svorne si zaspievali aj zatancovali. Do nálady im hrala ĽH Jadlovec a country skupina Notáci.
Zábavu ukončil až dážď, ktorý sa prihnal do obce neskoro večer.
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JÚL
02. 07. 2019 Návšteva členov Československej obce legionárskej (ČSOL)
Pri príležitosti stého výročia bojov v takzvanej malej vojne za samostatnosť novovzniknutej samostatnej
Československej republiky navštívili členovia ČSOL hrob padlého vojaka Františka Hájka, ktorý sa nachádza
v katastri obe v časti Vlčia hôrka. Na Slovensko prišla výprava ČSLO, aby na mieste zmapovala zachované hroby
a pietne miesta. České ministerstvo obrany chce v nasledujúcich rokoch obnovu hrobov finančne podporiť. Skupina,
ktorá navštívila našu obec, položila kytičku na hrob v našej obci. Farárka Cirkvi Husitskej prečítala modlitbu a na
záver zaspievali hymnu. Za našu obec ich privítala p. Ing. Novotová, ktorá tiež položila veniec na hrob vojaka
pri tejto pietnej spomienke.
Ani nie rok po svojom vzniku muselo Československo bojovať o časť svojho územia proti Maďarom. Tí chceli
obnoviť svoj štát v bývalých uhorských hraniciach a preto v apríli 1919 začala Československo – Maďarská vojna.
Maďari spočiatku víťazili, dostali sa až k Bardejovu. Z Talianska a Francúzska prišlo 30 000 československých
legionárov, ktorí boli dobre vyzbrojení. Na Slovensku sa k nim zmobilizovali mladé ročníky mužov. Na ich čele
stál francúzsky generál Maurice Pellé a Josef Šnejdárek. Pod ich velením začala armáda dobýjať späť naše územie.
ČSOL vznikla 22. 05. 1921 ako spolok združujúci veteránov československého zahraničného a domáceho odboja,
vojnových veteránov a účastníkov zahraničných misií. Obec v súčasnej dobe združuje 3 800 členov v Českej
republike a zahraničí.

05. – 14. 07. 2019 Vitaj leto
Dni obce Margecany pod názvom Vitaj leto tradične otvárajú pomyselné dvere letným prázdninovým mesiacom.
Tohtoročné podujatie začalo premietaním filmov v letnom kine v Bare pod bránou 5. a 12. júla a pokračovalo
v sobotu 7. júla Batôžkovým bálom, ktorý pravidelne organizuje JDS. Na bále vystúpila domáca country skupina
Margit, Jazerské mažoretky z Košíc a do tanca hrali Notáci.
Vo štvrtok 11. júla sa mal na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ konať „Detský kermeš“. Jeho úvodným podujatím bol
úsmevný futbalový zápas medzi seniormi a žiakmi ZŠ. Rozhodcu im robil starosta obce a publikum búrlivo
povzbudzovalo. Malí hasiči Krtkovia predviedli prítomným požiarny útok. Súčasťou podujatia bola Letná škola
Strážcov pokladov pod názvom Dračie hody, kde si mohli deti vyskúšať svoje zručnosti a v kuchyni ochutnať
pečené zemiaky, hrachovú a ovsenú kašu, ktorú pre nich pripravili ženy zo SZZP. Pre starších i mladších pripravili
zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Novotová a poslanec Ing. Ľubomír Fidler grilované klobásky. Pre deti boli
pripravené aj skákací hrad, trampolína, maľovanie na tvár ako aj cukrová vata. Keďže celý štvrtok pršalo, program
sa presunul na piatok, kedy sa už počasie umúdrilo.
V sobotu 13. júla sa na futbalovom ihrisku hrali futbalové zápasy o Pohár starostu a varil sa guláš.
V popoludňajších hodinách pred OcÚ vystúpil Ľudo Kuruc Band, ktorý spieval piesne K. Duchoňa. Moderátor
večera Ján Tribula (moderátor televízie Markíza) vyhodnotil súťaže spolu s Ing. Novotovou. Najlepší guláš uvarili
klienti Denného stacionára Deduško, 2. miesto Grendzief a Perlová dolina a 3. miesto Zacharikovci. Najlepšou
cukrárkou sa stala p. Marta Zahornacká, na 2. mieste skončila Nela Kandrová a na treťom Jaroslava Petríková.

22

Ich sladké koláče zjedli deti v súťaži o najrýchlejšieho jedáka. Všetky boli odmenené drobnými darčekmi.
Najlepšími v pílení dreva boli p. Terpák Jozef a Novotný Matej. Víťazov v boji o putovný Pohár starostu obce
odmenil starosta Ing. Igor Petrik: 1. miesto AUCAJDRI, 2. miesto FORTUNA, 3. miesto LORDI. Bol to už 24.
ročník.
Vo večerných hodinách vystúpil tanečník LACI STRIKE so svojou tanečnou školou STREET DANCE
ACADEMY. Malí odvážlivci z obecenstva predviedli na javisku svoje tanečné umenie a najlepších LACI odmenil
tričkami. Potom zahrala rocková skupina HARVY a po nich známa slovenská skupina PETER BIČ PROJEKT,
ktorá roztancovala prítomných.
V nedeľu 14. júla pokračovali Dni obce slávnostnou svätou omšou v tunajšom kostole. Poobede na pódiu vystúpila
tanečná country skupina Margit a zahrali Notáci. Najväčším trhákom bolo vystúpenie speváčky Evy Mázikovej,
ktorej nestačilo javisko, spievala a zabávala priamo medzi obecenstvom.
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AUGUST
28. 08. 2019 Oslavy 75. výročia SNP
Pri Pamätníku padlých sa konala pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia osláv Slovenského národného
povstania. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa starostu obce p. Ing. Novotová aj týmito slovami: „Za
sedemdesiatpäť rokov, čo uplynuli od antifašistického vystúpenia slovenského ľudu, bol demokratický odkaz
Povstania neraz vystavený skúške a v časoch minulých i prítomných bol dokonca v reálnom živote popieraný. Ten
čas je už našťastie za nami. Musíme oceniť statočnosť a hrdinské činy tých, ktorí odporovali nacizmu a jeho
slovenskému satelitnému režimu a ktorí zachraňovali životy rasovo a politicky prenasledovaných spoluobčanov.
Vzdávajme hold všetkým, ktorí prehliadli falošnú hru fašizmu, ktorí sa postavili proti nemu. Večná pamiatka tým,
ktorí obetovali svoje životy a zahynuli v Slovenskom národnom povstaní. V hlbokej úcte a s pocitom vďačnosti
skláňame sa dnes pred pamiatkou ľudí, ktorí položili životy za našu národnú i sociálnu slobodu, ktorí vlastnou
krvou dokázali, že láska k vlasti, sloboda národa, šťastný život generácií sú silnejšie ako smrť.“
Nasledoval lampiónový sprievod ulicami obce. Po sprievode v parku pri pamätníku zabavil svojimi odvážnymi
kúskami majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš. Súčasťou osláv bolo aj zapálenie povstaleckej vatry starostom obce
Ing. I. Petrikom.
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SEPTEMBER
21. 09. 2019 Margecianska INLINE HODINOVKA
Už 18. krát sa konal v rámci celej Európy Európsky týždeň mobility, cieľom ktorého je ukázať občanom, že
existujú rôzne formy dopravy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Tohtoročným mottom bolo „Prejdime sa
spolu“. Naša obec sa k tomuto podujatiu aktívne pripojila. Žiaci ZŠ si v piatok 20. septembra preverovali
vedomosti o pravidlách cestnej premávky a zapojili sa do rôznych športovo – pohybových aktivít na Školskej ulici
a v areáli školy. V sobotu 21. septembra sa konal 8. ročník Margecianskej inline hodinovky so zrazom na Počkaji.
81 účastníkov rôznych vekových kategórií zdolávalo dvojkilometrovú trasu z Počkaja do Rolovej Huty peši, na
bicykloch, kolobežkách a kolieskových korčuliach. Spolu prešli 700 km.
V Rolovej Hute sa konalo športové podujatie o „Najsilnejšieho chlopa Rolovej“. Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie a posedenie pri hudbe skupiny KIN.
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OKTÓBER
12. - 13. 10. 2019 Fajnoty
V polovici októbra sa v obci konal už 9. ročník gastronomicko – kultúrneho festivalu. Podujatie bolo rozdelené do
dvoch dní plných dobrého jedla, kultúrneho vyžitia i zábavy. Tento rok usporiadatelia zmenili rozmiestnenie pódií
i kuchýň. Na jednu obrovskú kuchyňu sa zmenila Školská ulica, kde svoje kuchárske umenie predvádzali v sobotu
kuchári a kuchárky z okolitých obcí a v nedeľu hostia zo zahraničia (Čiech, Poľska, Vietnamu, Švédska, Ukrajiny,
Litvy, Rumunska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska). Počas oboch dní podujatia si diváci na malej
i veľkej scéne mohli pozrieť vystúpenie detských, dospeláckych i zahraničných folklórnych súborov a ľudových
hudieb. V uličke remesiel na Obchodnej ulici predvádzali svoje výrobky zruční remeselníci z blízkeho i ďalekého
okolia. V gastrostane bola prezentácia a ukážka prípravy jedál, kuchárskej knihy, spotrebičov a degustácia vína.
Na deti čakali kolotoče a detské zábavisko v prístavbe kultúrneho domu, kde si mohli pozrieť bábkové divadlo
a pre najmenších v knižnici relaxačný kútik
V parku pri kultúrnom dome predvádzal svoje vozidlá CITROËN. Súčasťou FAJNOT bolo v sobotu slávnostné
odhalenie piatich drevených sôch SVETLONOSOV (rezbár Adam Bakoš), vysokých 4 metre, na ceste do Rolovej
Huty, podporené z programu Terra Incognita, v nedeľu zase v Parku Fajnot pribudli dve nové sochy.
Sprievodnou akciou podujatia boli aj jazdy vyhliadkovým autobusom k Drevenému mostu v Štefanskej Hute ,
Margecianskemu tunelu, Štôlni Jozef v Gelnici a na Husiu pláž, kde boli pre deti i dospelých pripravené rôzne
atrakcie.
V predvečer Fajnot sa v kultúrnom dome uskutočnila oslava „Mesiaca úcty k starším“ – posedenie pre seniorov,
pre ktorých bolo pripravené drobné občerstvenie i kultúrny program. Drobný darček pre nich pripravil aj predseda
KSK Rastislav Trnka. Na podujatí sa zúčastnili a slávnostne ho otvorili predstavitelia KSK Ing. Rastislav Trnka
– predseda KSK, JUDr. Lenka Jurková Vargová – výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus, Mgr. František
Kašický – osobitný veľvyslanec pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórsky finančný
mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus a starosta obce Ing. Igor Petrik.
Usporiadatelia gurmánskeho festivalu, patriaceho do TOP 10 podujatí KSK, mohli byť spokojní, veď počasie bolo
ukážkové , účasť rekordná (cca 19 000 návštevníkov) a ako povedala moderátorka podujatia: „Bola to pastva pre
oči i ducha, veď bolo čím pohladiť uchá i bruchá“.
Podujatie bolo spolufinancované z prostriedkov KSK z programu Terra Incognita – krajina nepoznaná.
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NOVEMBER
30. 11. 2019 Adventný večer
V predvečer prvej adventnej nedele sa veriaci zišli v Kostole sv. Margity na ekumenickom popoludní. Prítomných
privítala a oboznámila s programom Betka Gajdošová Keruľová týmito slovami:
„Advent znamená príchod,
dejiny ho čakali,
dejiny sa ho dočkali.
My si tie dejiny pripomíname.
Pripomínanie je krásne, keď To dejinné prežívame.
Dejinné hovorím preto, lebo aj my píšeme dejiny ako ľudia,
keď každý z nás žije len okamih prítomnosti,
včerajšie je za nami, zajtrajšie je pred nami,
ale tú danú chvíľu prežívame tu a teraz a je dobré, ak ju prežívame naplno.“
V nedeľu po svätej omši sa občania zišli pred OcÚ, aby spolu zapálili prvú sviečku na adventnom venci, ktorý
posvätil pán farár.
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DECEMBER
06. 12. 2019 Mikuláš
V piatok popoludní navštívil opäť po roku našu obec Mikuláš so svojími pomocníkmi. Všetky poslušné deti
obdaroval sladkosťami. Pred obecným úradom ho privítali deti búrlivým potleskom a hlasným volaním. Piesňami,
vinšovačkami ho potešili žiaci SZUŠ v Margecanoch. Spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu v celej obci. Tohto
roku pribudol k tučniakovi a sobom do malej vianočnej svetelnej zoo krásny veľký pes. Po privítaní Mikuláša sa
uzimení malí i veľkí presunuli do kinosály kultúrneho domu, kde ich už čakali členovia Baby Siting-u, ktorí deti
zabávali rôznymi aktivitami.

15. 12. 2019 Vianočný koncert
V tretiu adventnú nedeľu sa konal v kinosále kultúrneho domu Vianočný koncert. V programe vystúpili FS
Jahodná, Jadlovec, Jadlovček, Margarétka a ĽH Gajdošovci. Adventné popoludnie spestrili svojími piesňami,
tancami, krásnymi vianočnými koledami a vinšovačkami. Na záver už tradične všetci prítomní účinkujúci i diváci
zaspievali koledu Tichá noc.
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26. 12. 2019 Vianočný stolnotenisový turnaj
V tento vianočný deň sa v priestoroch telocvične ZŠ v Margecanoch uskutočnil stolnotenisový turnaj
neregistrovaných hráčov, ktorého sa zúčastnilo 12 mužov. Turnaj bol kvalitatívne na výbornej úrovni a víťazom
sa stal najstarší účastník Ján Rychnavský, na druhom mieste skončil Lukáš Konc a tretí Jaroslav Šandor.

31. 12. 2019 Silvestrovský výstup na Roháčku
Členovia oblastného klubu slovenských turistov v Margecanoch pripravili pre milovníkov zimnej turistiky už 35.
ročník Silvestrovského výstupu na Roháčku. Každoročne sa ho zúčastňujú turisti ale aj obyvatelia okolitých obcí
v hojnom počte. Tohto roku sa prišlo symbolicky rozlúčiť s odchádzajúcim rokom 2019 vyše 450 účastníkov.

31. 12. 2019 Detský Silvester
Každoročne sa pred OcÚ prídu rozlúčiť so starým rokom deťúrence so svojimi rodičmi a kamarátmi. Tohto roku na
nich čakala diskotéka, členovia BABY SITING, ktorí ich zabávali a na záver malý ohňostroj.
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Naši športovci
V našej obci máme mnohých, ktorí sa venujú športu ako voľnočasovej aktivite ale aj súťažne. Medzi takých patria
aj bežci, ktorí zanechali stopu na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach:
Polmaratón (21,095 km) ženy: Erika Hricková, Zuzana Majláthová
muži: Ján Pribičko, Ján Rychnavský, Radoslav Klein, Roman Klein, Ján Majláth
vozičkári: Stanislav Sokolský
V ankete o najúspešnejšieho športovca regiónu Spiš za rok 2018 bol v kategórii talent roka ocenený Erik Kocurek
za vynikajúce výsledky v streleckom športe. Za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj športu v obci bola udelená
plaketa Mariánovi Keruľovi.

Športový čin roka
Ešte v roku 2018 (30. septembra) počas majstrovského zápasu II. ligy v Kežmarku zažili členovia Športového
klubu stolnotenisového TOPSPIN Margecany dramatické chvíle. Po odohratom zápase ich spoluhráč Tibor Vasiľ
skolaboval. Rýchly zásah spoluhráča a trénera v jednej osobe MUDr. Ľudovíta Tomagu mu zachránil život. Bez
akýchkoľvek prístrojov ho oživoval 20 minút do príchodu záchranárov. Tento čin bol ocenený Slovenským
stolnotenisových zväzom a dňa 30. januára 2019 mu bola v Bratislave udelená a odovzdaná cena „Stolnotenisové
srdce za športový čin roka 2018“.
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Obyvateľstvo
Margecany mali k 31. 12. 2019 1883 obyvateľov, z toho:
959 žien
924 mužov
96 detí do šesť rokov
115 detí od šesť do štrnásť rokov
59 pätnásť až osemnásť ročných
1 129 od 19 do 60 rokov
484 občanov nad 60 rokov
Najstaršími obyvateľmi obce boli:
Mária Cifrová, ktorá dovŕšila 98 rokov (matka tunajšieho farára), Králiková Anna 97 rokov, Sokolská Zuzana
97 rokov, Elischerová Júlia 95 rokov, Kaľavská Mária 93 rokov, Nalevanková Alžbeta 91 rokov, Ing. Voško Ján
93 rokov, Jakubišin Ján 93 rokov.
Do obce sa do konca roka prisťahovalo 30 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 33. Sobáš uzavrelo 16 párov
a rozviedli sa 2 páry, narodilo sa 18 detí a zomrelo 21 občanov. V obci je registrovaných 415 domov a 27 bytových
jednotiek s 247 bytmi.
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Investičné akcie v obci za rok 2019
Financovanie z Fondu na podporu umenia z Ministerstva kultúry:



Rekonštrukcia miestnej knižnice v marci
- výmena regálov na knihy, podláh, stierky
Nákup odbornej a náučnej literatúry do obecnej knižnice vo výške 1 000 Eur (Projekt Múdrosť sveta
v knihách ukrytá)

Financovanie z Ministerstva financií:
Oprava miestneho rozhlasu v Rolovej Hute a obnovenie ústredne na obecnom úrade vo výške 10 000 Eur, čo
umožňuje plánovať hlásenia miestneho rozhlasu v určitú hodinu a určité dni a možnosť pre občanov prehrať si
tieto vysielané správy na webovej stránke obce, či priame zaslanie sms vysielanej správy občanom.
Financovanie z Ministerstva vnútra:
Podpora projektu „Modernizácia a doplnenie kamerového systému“ v obci Margecany vo výške 10 000 Eur
Výstavba prístavby Hasičskej zbrojnice - príspevok vo výške 30 000 eur na stavebný materiál
Financovanie z Ministerstva školstva:
Rekonštrukcia telocvične v areáli ZŠ (júl – august) vo výške 69 579 Eur





nová odpružená parketová podlaha
úsporné osvetlenie
nová elektroinštalácia
rekonštrukcia sociálnych zariadení, spŕch a vstupnej chodby

Oprava podláh v triedach ZŠ vo výške 30 000 Eur
Financovanie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Dostavba podkrovia – zariadenia odborných učební a multimediálnej knižnice vo výške 164 000 Eur
Financovanie z Ministerstva Životného prostredia:
Rekonštrukcia budovy obecného úradu (september – december) vo výške 401 310 Eur









zateplenie budovy
nová fasáda
strecha
výmena radiátorov
vyregulovanie vykurovania
úsporné svietidlá
na streche fotovoltaická elektráreň
výmena okien (staré plastové okná boli osadené na prístavbu Hasičskej zbrojnice)
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Účelom rekonštrukcie bolo zníženie spotreby energie na vykurovanie o 60 %, odstránenie zatekania zo strechy,
zlepšenie tepelno – technických parametrov a architektonického vzhľadu budovy ako aj celkové predĺženie
životnosti budovy.
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Financovania z programu TERRA INCOGNITA (Košický kraj) vo výške 12 000 Eur:
Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok – inštalácia piatich drevených sôch trpaslíka Svetlonoška z dielne
umeleckého rezbára Adama Bakoša (autor ľudových sôch na Hrebienku, v Košiciach) stojacích pozdĺž cesty
z Margecian k Margecianskemu tunelu. Sú vysoké štyri metre, lampáš majú napájaný z fotovoltaického článku.
Účelom projektu je prilákať deti aj dospelých na prehliadku jeho príbytku tunela.
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Financovanie vo vlastnej réžii:





dofinalizovanie zámkovej dlažby a obnovenie múra pri Pamätníku padlých na Požiarnickej ulici
výmena ďalšej časti verejného osvetlenia za LED osvetlenie
výroba a inštalácia zábradlia na cintoríne
rekonštrukcia rigolu na Partizánskej ulici
výstavba prístavby Hasičskej zbrojnice (stavebný materiál financovaný Ministerstvom vnútra) – hrubá
stavba, zakrytie budovy strechou, osadené okná (použité staršie plastové okná z opravenej budovy
obecného úradu)
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Základná škola s materskou školou
ZŠ s MŠ v Margecanoch poskytuje predprimárne a primárne vzdelávanie pre deti z obce i širšieho okolia. Pre
žiakov pripravuje zaujímavé triedne i celoškolské akcie a aktivity. Pripravuje ich na rôzne vedomostné, umelecké
či športové súťaže. Úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na webovom sídle školy
www.zsmargecany.edupage.sk
Školský rok 2019/2020 bol slávnostne otvorený 2. septembra 2019, Do lavíc po prvýkrát zasadlo 21 prváčikov.
V tomto školskom roku má škola 182 žiakov v prvom až deviatom ročníku. V škole pracuje 14 kvalifikovaných
učiteľov, 2 vychovávateľky školského klubu detí. V materskej škole – Chrobáčikove sú 4 triedy s 81 deťmi a 8
učiteľkami. V škole je zamestnaných 12 nepedagogických pracovníkov v tomto zložení: 1 administratívny
pracovník, 4 upratovačky a školník, v školskej jedálni pracuje vedúca jedálne a 5 kuchárok, ktoré pripravujú stravu
pre žiakov ZŠ a MŠ. Do dôchodku odišla dlhoročná pani učiteľka a zástupkyňa pre MŠ Dagmar Hricková. Od
01. 09. 2019 po konkurze na jej miesto nastúpila p. Alexandra Lukáčová.
Počas letných mesiacov bola z eurofondov zrealizovaná rekonštrukcia telocvične. Urobila sa nová drevená
palubovka, drevený obklad, nová maľovka, osvetlenie, dvere. Zrekonštruovaná bola aj umyváreň, sprchy ako aj
vstupná hala.
Pri škole pracuje aj Rodičovské združenie a Rada školy, ktoré nie malou mierou pomáhajú organizovať rôzne
školské aktivity.

Knižnica
S finančnou podporou Fondu na podporu umenia boli v roku 2019 zmodernizované priestory obecnej knižnice.
Hlavným cieľom bolo vytvoriť príjemné a esteticky príťažlivé prostredie pre návštevníkov knižnice. Snahou obce
je rozšíriť rady čitateľov a dostať knižnicu do povedomia predovšetkým mladých ľudí. Je veľmi dôležité v dnešnom
pretechnizovanom svete ukázať mladej generácii cestu ku knihe. Zároveň sa vytvorili podmienky na účelné
využitie voľného času, zlepšil sa celkový obraz knižnice, stala sa dôstojným kultúrnym stánkom v obci.
Knižnica bola pre verejnosť nedostupná od polovice marca, slávnostne ju otvorili zhruba po dva a pol mesiaci
rekonštrukčných prác.
Zrenovovaná obecná knižnica bola slávnostne otvorená dňa 26. mája 2019. Sídli v priestoroch obecného úradu na
prízemí. Čitatelia v nej nájdu 5 770 kníh. Do knižničného fondu každoročne pribúdajú nové tituly, vďaka čomu
sa skvalitnili služby a zaznamenal sa zvýšený počet výpožičiek. Veľkou mierou k tomu prispeli finančné
prostriedky od zriaďovateľa (obce) a prostriedky získané z grantov.
V rokoch 2018 – 2019 sa uskutočnila previerka knižničného fondu, na základe ktorej boli z evidencie vyradené
fyzicky opotrebované a obsahovo neaktuálne knižničné jednotky.
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Letné kino v Bare pod bránou
Tohto roku sa počas celého leta premietali filmy pod letnou oblohou od 1. júna do 30. septembra v Bare pod
bránou. Tomuto premietaniu predchádzala projekcia priamych prenosov hokejových zápasov Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali v máji v Košiciach a Bratislave.
Počas celého roka sa v miestnom kine premietalo v piatok pre dospelých a v nedeľu pre deti. Kino malo počas
roka cca 1 667 divákov.

Zbor pre občianske záležitosti
Členovia ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve v Margecanoch počas roka pripravili slávnosť uvítania detí do života
a pozdrav pre jubilujúcich občanov obce. Keďže v septembri začala rekonštrukcia úradu a obradná sieň bola jej
súčasťou, preto tieto slávnosti nemohli byť pripravené pre všetkých. Aj sobáše museli byť uskutočnené na
Matričnom úrade v Jaklovciach. Avšak ZPOZ-isti na nich nezabúdajú a tieto podujatia pripravia vo vynovených
priestoroch obradnej siene v budúcom roku.

Farnosť
Okrem konania pravidelných bohoslužieb počas celého roka, sobášov, krstov detí a pohrebov sa vo farnosti konali
aj iné aktivity:
V sobotu 08. 06. 2019 sa skupinka birmovancov stretla poslednýkrát v školskom roku a pod vedením duchovného
otca Adama Mackovjaka sa rozprávali o Duchu Svätom. Mottom prednášky bol výrok zo svätého písma: „Pán je
Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda (2 Kor 3,17)“.
Dňa 16. 06. 2019 na slávnosť Najsvätejšej Trojice sa v našom farskom kostole sv. Margity Antiochijskej
uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. V tomto školskom roku v našej farnosti prvýkrát pristúpilo k
svätému prijímaniu 10 detí. Na tento deň sa pripravovali v škole na hodinách náboženstva i počas piatkových
katechéz. Počas homílie sa duchovný otec, ThLic. Stanislav Cifra, prihovoril deťom s názornou pomôckou v podobe
viniča. Na nej deťom priblížil podstatu výroku: " Ja som pravý vinič " (Jn 15, 1-8), ktorý bol ústrednou témou
tohtoročnej slávnosti.
Rímskokatolícky kostol v Margecanoch je zasvätený sv. Margite Antiochijskej, ktorej sviatok sme si pripomenuli
13. júla. Pri tejto príležitosti sa vo farskom kostole v nedeľu 14. júla o 10.30 hod. konala odpustová slávnosť.
Slávnostnú liturgiu odslúžil s prítomnými spolubratmi Mgr. Jozef Smetanka, kaplán z farnosti Hubošovce. Vo
svojej kázni priblížil v krátkosti životopis sv. Margity. Prítomným ponúkol však iný príbeh v nadväznosti na
vypočuté Božie slovo - o kráľovi Joasovi.
18. 10. 2019 sa deti našej farnosti zapojili do akcie - Milión detí sa modlí ruženec, ktorého zmyslom bola
modlitba Za jednotu a pokoj vo svete.
Dňa 30. 11. 2019 o 16:00 hodine, v predvečer prvej adventnej nedele sa v Kostole svätej Margity Antiochijskej v
Margecanoch už po štrnásty krát konalo ekumenické popoludnie s názvom - Adventný večer Božieho slova a
hudby. Jeho posolstvom bolo sa v tejto uponáhľanej dobe nachvíľu zastaviť, stíšiť, otvoriť svoje srdce, a nechať sa
duchovne posilniť a zamyslieť nad nastávajúcimi dňami s Božím slovom a hudbou.
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Dobrovoľný hasičský zbor
Svoju činnosť DHZ začala výročnou schôdzou 10. marca a pre malú účasť sa preložila na 13. apríla. Tu sa
k členstvu prihlásilo 25 členov, bol zvolený nový predseda Jozef Salamon, revízor Dominika Kovalčíková
a tajomník Anna Hicárová.
Členovia zboru zasahovali pri drobných požiaroch, čistení studní, čistení rezervoára v Bystrom. Pomáhali pri
živelnej udalosti – povodni v katastri obce Mlynky. Usporiadali prednášku v stacionári Deduško ohľadom
vykurovania a požiarnej prevencie v letných mesiacoch, v ZŠ pre deti o hasičskej technike a volaní na linku 112,
zúčastnili sa na oslavách SNP a oslavách ukončenia 2. svetovej vojny pri Pamätníku padlých, kde držali čestnú
stráž spolu s malými hasičmi Krtkami. Spolupracovali pri príprave MDD v ZŠ s MŠ a popoludní s Mikulášom,
na akcii Vitaj leto, Inline hodinovke – piati členovia tu boli ako asistenčná hliadka. Členovia DHZ sa počas celého
roka zúčastňujú rôznych školení a tréningov, aby boli odborne pripravení na svoju činnosť.

Mladý hasič KRTKO – krúžok pri DHZ Margecany

Od začiatku tohto roka, hneď po zimných prázdninách, vykonávali svoju činnosť na pravidelných tréningoch
(každý piatok) v zimnom období v telocvični ZŠ v Margecanoch. Na jar, keď už začalo hriať slniečko a mláky po
zime obschli, presunuli sa von do terénu, a to najčastejšie do Parku padlých hrdinov na Partizánskej ulici, a na
lúke pod Zahornackého hôrkou (Židovská hôrka).
Okrem pravidelných tréningov sa KRTKO-via opäť zúčastňovali na rôznych akciách počas celého roka:
16. februára 2019 zorganizovali 3. Detský ples KRTKO-v, kde pre hostí prichystali bohatý program v podobe
interaktívneho divadla „Ako dedko ťahal repku“, diskotéky s DJ B&M, bohatého občerstvenia, tomboly
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a záverečného prekvapenia. Na ples pozvali svojich kamarátov Smejka, Tanculienku a Huncútika, s ktorými
v roku 2018 nahrali KRTKO-via pesničku BIM, BAM, BOM.
23. februára 2019 sa zúčastnili na oslavách 105. výročia založenia DHZ Margecany.
05. mája 2019 sa zúčastnili v Rímskokatolíckom kostole sv. Margity v Margecanoch na svätej omši za hasičov pri
príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov.
07. mája 2019 sa zúčastnili na pietnom akte kladenia venca pri príležitosti osláv ukončenia 2. svetovej vojny. Na
záver KRKTO-via vypustili holubice ako poslov mieru.
13. mája 2019 – zorganizovali „Deň otvorených dverí“ v hasičskej zbrojnici v Margecanoch spojenej s náborom
nových záujemcov o členstvo v krúžku Mladý hasič KRTKO. Prihlásilo sa 6 nových členov.
18. mája 2019 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach.
31. mája 2019 pripravili v rámci 5. ročníka Margecianski hasiči deťom pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa
detí bohatý program pre žiakov MŠ v Margecanoch. Každý žiačik bol odmenený sladkosťami, vecnými cenami
a nechýbala ani „cuKRTKOvská“ vata.
28. – 30. júna 2019 sa zúčastnili na sústredení vo Svite. Pre KRKTO-v to bola odmena za dobré správanie,
reprezentovanie krúžku, DHZ a obce Margecany a hlavne za dobré vysvedčenia v MŠ a ZŠ.
12. júla 2019 sa zúčastnili na akcii Vitaj leto 2019 – Detský kermeš, kde sa predviedli s ukážkami práce hasičov
a záchranárov, deti naučili KRTKO-vskú zumbu.
17. augusta 2019 oslávili 3. narodeniny založenia krúžku Mladý hasič KRTKO v priestoroch lodenice v Rolovej
Hute.
28. augusta 2019 sa pri príležitosti 75. výročia SNP zúčastnili pietneho aktu spojeného s tradičným lampiónovým
sprievodom a zapálením vatry pri Pamätníku padlých v Margecanoch.
29. augusta 2019 sa na pozvanie vedenia T-Systems zúčastnili v Športovo-zábavnom areáli MČ Košice –Juh na
Alejovej ulici na akcii „Deň otvorených dverí“, kde sa predviedli so svojimi pripravenými ukážkami práce hasičov
a záchranárov. Okrem potlesku divákov a darčekov od organizátorov dostali KRTKO-via uznanie od svojich
starších hasičských kolegov – profesionálov, ktorí im odovzdali medaile.
21. septembra 2019 na pozvanie predsedu DHZ a pani starostky obce Spišský Hrušov boli na „Finále
východoslovenských hasičských líg“ v obci Spišský Hrušov.
7. decembra 2019 zorganizovali pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre deti „Mikulášsku párty KRTKO-v“,
kde nesmel samozrejme chýbať Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ale ani DJ B&M, občerstvenie a zábava.
Tohto roku sa im podarilo získať dotáciu 1 000 Eur cestou Projektu od spoločnosti SPP, vďaka ktorej mohli
zakúpiť pre členov krúžku nové uniformy, tričká, prilby, rozdeľovač. Je taktiež potrebné vyzdvihnúť prácu
vedúcich p. Ing. Emílie Glovčíkovej, p. Ing. Eriky Dzurňákovej, p. Mgr. Dariny Maruščákovej -Zahornackej, p.
Jozefa Halcina.
Krúžok Mladý hasič KRTKO má tohto času 18 členov vo veku od 2 do 7 rokov.

Súkromná základná umelecká škola
Činnosť SZUŠ Margecany sa v novom kalendárnom roku 2018 začala prípravou na praktické polročné skúšky
žiakov hudobného odboru.
Výtvarníci školy sa zapojili do Celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov
základných umeleckých škôl Maľovaná ZUŠ-ka.
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Žiaci tanečného odboru z triedy pani učiteľky Beáty Balúchovej sa 09. 02. 2019 zúčastnili 6. ročníka
choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 v Kuntshalle/Hale umenia v Košiciach. Porote sa
predstavili choreografiami moderného tanca Motýľ, Sestry, Sen, Kukučka. Získali tri prvé a jedno tretie miesto.
16. 03. 2019 súťažili na regionálnej kvalifikačnej súťaži vo výrazových tancoch Showtime Dance 2019, kde boli
opäť veľmi úspešní a všetky tri choreografie ( Motýľ, Sestry a Sen) získali prvé miesta a kvalifikovali sa do
celoštátneho kola súťaže GRAND FINÁLE 2019, ktoré sa konalo 11. mája 2019 v Leviciach. Opäť sa im veľmi
darilo. Choreografie sa umiestnili takto: Sen – 3. miesto, Motýľ – 4.miesto, Sestry – zlaté pásmo. Obrovským
úspechom je, že choreografie Sestry a Sen postúpili na 10. ročník STEGEDANCE EUROPEAN
CHAMPIONSHIP, čo je európsky pohár vo výrazových tancoch a uskutočnil sa v dňoch 20. - 25. 06. 2019
v Balatonfűred v Maďarsku. Choreografia Sestry získala strieborné pásmo a choreografia Sen 6.miesto.
Členovia DFS Jadlovček spolu so súborom heligonkárov vystúpili v slávnostnom programe, ktorý sa konal 23.
februára 2019 pri príležitosti 105. výročia založenia DHZ v Margecanoch.
2. marca 2019 najstarší tanečníci slávnostne, úvodným valčíkom, otvorili ples obce Margecany, na ktorom
zatancovali aj bašistovsku, marhaňsku a polku z Raslavíc.
Dňa 24. marca 2019 sa DFS Jadlovček s choreografiou: „ Tak to bulo dakedy“, v ktorej spracováva zvyky:
„špjevaňe na vodu a miškovaňe gruľoch na Jakuba“ zúčastnil regionálnej prehliadky DFS okresov Gelnica
a Spišská Nová Ves v Smižanoch. Umiestnil sa v zlatom pásme a postúpil do krajského kola súťaže, ktorá sa
konala 13. apríla 2019 v Buzici, kde získal strieborné pásmo.
29. apríla 2019 sa uskutočnil jarný hudobný koncert školy, kde sa okrem väčšiny žiakov hudobného odboru
predstavili aj žiaci tanečného odboru z triedy pani učiteľky Beáty Baluchovej.
1. mája 2019 DFS Jadlovček vystúpil v programe pri príležitosti stavania mája v Prakovciach.
23. mája 2019 sa žiačky HO zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže modernej a populárnej hudby pre žiakov
základných umeleckých škôl Piano v modernom rytme.
Žiačky z triedy pani učiteľky J. Maliňákovej sa umiestnili takto:
Michaela Mitríková a Heidi Miklóšiková - štvorručná hra – strieborné pásmo
Nina Beníková a Janka Majláthová - štvorručná hra – strieborné pásmo
Heidi Miklóšiková – sólo hra – strieborné pásmo
Magdaléna Pavlovová – sólo hra – bronzové pásmo
Žiačka pani učiteľky Terézie Jamnickej – Klára Čarnoká – sólo hra – bronzové pásmo.
26. mája 2019 v programe pri príležitosti Dňa rodiny vystúpili žiaci tanečného odboru z tried p. učiteliek
Pribičkovej, Kaľavskej, Trojanovej ,Fiľakovskej a Baluchovej. Na klavíri zahrali M. Fabišíková a K. Labaničová.
1. júna 2019 vystúpili už tradične žiaci p. uč. B. Baluchovej na festivale tanca v Krompachoch a 9. júna 2019
v programe pri príležitosti osláv Dňa otcov v Jaklovciach.
15. júna 2019 sa DFS Jadlovček predstavil na Detskom folklórnom festivale na amfiteátri v Gelnici a v sobotu
29. júna 2019 už tradične na Spišských folklórnych slávnostiach v programoch Zo šickich stran a To najlepšie, čo
doma máme.
10. júna 2019 sa v novej sále kultúrneho domu v Margecanoch uskutočnila vernisáž výstavy výtvarného odboru
pani učiteľky Marcely Vilhanovej Výtvarné očko 2019. Návštevníci si ju mohli pozrieť do piatka 14. 06. 2019,
kedy sa uskutočnil aj Záverečný koncert žiakov, súborov a absolventov školy. Vystúpili na ňom žiaci hudobného
a tanečného odboru.
18. augusta 2019 Jadlovček už po tretíkrát vystúpil v úvodnom programe detských folklórnych súborov na
Štrbskom plese pod skokanskými mostíkmi. Hlavným programom bol koncert Lucie Bílej.
12. októbra 2019 sa žiaci predstavili na podujatí Margecianske fajnoty. DFS Jadlovček vystúpil na veľkej scéne
v programe detských folklórnych súborov. Na malej scéne v hodinovom programe Začínajúce talenty zahrali
účastníkom festivalu klaviristi z triedy pani učiteľky J. Maliňákovej, gitaristi z triedy pána učiteľa R. Földesa,
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heligonkári z triedy pána učiteľa J. Novotného. Rodeo zatancovali najmladší tanečníci, žiaci prípravných ročníkov
z tried pani učiteľky Z. Fiľakovskej a dve choreografie moderného tanca: Sestry a Sen zatancovali žiačky pani
učiteľky B. Baluchovej.
Žiaci výtvarného odboru pripravili svoje práce do okresnej súťaže Výtvarná Gelnica 2019. Porota ocenila Adelku
Bérešovú, Natáliu Mackovjakovú a cenu primátora mesta Gelnica získala Alexandra Budinská.
24. novembra 2019 sa Jadlovček zúčastnil stretnutia detských folklórnych súborov v Krompachoch, kde účinkoval
v programe Podzme še hrac spolu s deťmi z Prakoviec, Gelnice, Spišských Vlách a Krompách.
V novembri začalo Margecianske folklórne občianske združenie v spolupráci so SZUŠ Margecany s realizáciou
projektu pod názvom 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám.
Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prvými z aktivít projektu boli školy tanca
na desiatich vyučovacích hodinách telesnej výchovy žiakov 1. stupňa základných škôl v Margecanoch,
Jaklovciach, Veľkom Folkmari, Gelnici a Krompachoch. Ich cieľom bolo veku primeraným spôsobom naučiť žiakov
základné princípy tanečných motívov ľudového tanca a priblížiť žiakom ľudovú pieseň, hry a tanec detí
v minulosti. Škôl tanca sa zúčastnilo viac ako 230 detí.
6. decembra – na Mikuláša Jadlovček vystúpil pred Obecným úradom v Margecanoch, po ktorom sa už tradične
rozožiaria vianočné svetielka v obci.
10. decembra sa žiaci všetkých odborov predstavili na vianočnom koncerte školy.
Výtvarný odbor prezentoval svoje práce na výstave, ktorá sa konala od 10. 12. do 31. 12. 2019 vo vestibule
Obecného úradu v Margecanoch.
11. decembra vinšovali a koledovali členom jednoty dôchodcov na ich výročnej schôdzi.
13. decembra vystúpil Jadlovček v programe Vianoce s folklórom v Spišskej Novej Vsi.
15. decembra sa najstarší tanečníci predstavili na vianočnom koncerte našej obce s choreografiami Ohlaš še mi
ohlaš, Z Raslavíc a Na Luciu.
29. 12. 2019 malí koledníci a jasličkári zavinšovali v kostoloch na Slovinkách a v Krompachoch.

Jadlovec
Prvým vystúpením v roku 2019 boli pre FSk Jadlovec Fašengy zo sušedami. 8. februára mohli v sále obecného
úradu vidieť diváci v programe ,,Svadzba na Spišu“ svadobné zvyky z Margecian i okolitých dedín v sprievode
ĽH Gajdošovci. 23. februára Jadlovec čakali zasnežené Plejsy v Krompachoch, kde sa konali Pankuškové fašiangy.
V mrazivom počasí Jadlovec predviedol tance a spevy z Margecian a potešil tak stovky návštevníkov podujatia.
24. marca reprezentovali najmenší folklóristi z Margarétky našu dedinu v regionálnej súťažnej prehliadke
detských folklórnych súborov a umiestnil sa v bronzovom pásme. V apríli členovia FSk Jadlovec absolvovali
víkendové spevácke sústredenie v Krompachoch, na ktorom sa pripravovali na spevácku súťažnú prehliadku.
Začiatkom mája už tradične rozvoniavali margecianske gruľovníky aj na Rušňoparáde vo vlakovom depe
v Košiciach. 19. mája sa dievčenská, ženská a mužská spevácka zložka Jadlovca zúčastnila speváckej súťaže
v Smižanoch. Štyri zlaté pásma a návrh na postup si odniesli dievčatá a sólistka Lucka Jarošíková. Začiatkom
júna, na Rusadľe, muži z Jadlovca doprevádzaní ĽH Gajdošovci, postavili máje po celej dedine. Následne 10. júna
bola skupina pozvaná ako hosť na 25. výročie FSk Folkmarčanka do Veľkého Folkmara.
Počas prvého letného víkendu, 4. – 6. júla, skupina Jadlovec reprezentovala tance a zvyky z Margecian na jednom
z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku, vo Východnej. Členovia Jadlovca sa v hlavnom programe
predstavili so scénkou ,,Na mladzenki“ a rovnako účinkovali aj v celovečernom programe Juliana, zlatá panna,
ktoré bolo naživo vysielané v televízii. Koncom júla prijal Jadlovec pozvanie zúčastniť sa folklórneho festivalu
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v neďalekom Poľskom meste Margonin. Spolu so skupinami z Rumunska, Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny
vytvorili krásny program pre divákov. Vďaka organizátorom mali margecianski folkloristi možnosť spoznať
prírodu ako aj pamiatky v okolí Margoninu. Tak ako býva v Jadlovci zvykom, aj tento rok sa margecianske piesne
a tance predstavili na známom festivale Titilombom na Slovinkách a o deň neskôr aj v Harichovciach. V septembri
sa naše margecianske kroje zviditeľnili vďaka folklórnej módnej prehliadke organizovanej FS Vranovčan
z Vranova nad Topľou, kde boli predvedené aj kroje z našej dediny.
Aj v roku 2019, 12. – 13. októbra FsK Jadlovec v spolupráci s Občianskym združením Margecianske Fajnoty
a obcou Margecany zorganizovali gurmánsky festival Margecianske Fajnoty, ktorý navštívilo viac ako 19 000
návštevníkov. Organizátori pozvali domáce i zahraničné folklórne súbory a zvýšili počet kuchní na viac ako 30.
26. októbra bol Jadlovec jedným z hostí osláv 1. narodenín Staničného Pivovaru na Stanici Košice. Bývalá členka
FSk Jadlovec Lucia Jarošíková získala na celoslovenskej speváckej súťaži Zlaté pásmo. Muzikanti z Jadlovca,
ĽH Gajdošovci, sa predstavila 30. novembra na každoročnom Adventnom večeri v chráme sv. Margity
v Margecanoch. Spolu s hosťujúcimi speváčkami Máriou Helešovou a Alžbetou Gajdošovou Keruľovou do
pripraveného programu vniesli tóny cimbalovky a adventných piesní. Posledným vystúpením v roku bol Vianočný
koncert v kinosále v Margecanoch, v ktorom sa predstavil Jadlovec s vianočnými koledami, pásmom Na rachunki
a mužskými spevmi, a taktiež ĽH Gajdošovci s adventnými melódiami v sprievode mladých jadloveckých
muzikantov.

Jednota dôchodcov Slovenska
JDS – organizácia, ktorá združuje seniorov v našej obci žije bohatým životom. Pre svojich členov pripravuje rôzne
aktivity v kultúrnej i športovej oblasti. V rámci výletov navštívili Ľadový dom na Hrebienku, kráľovské mesto
Kežmarok a v Žakovciach Inštitút Krista Veľkňaza – občianske združenie na pomoc ľuďom v núdzi, navštívili
divadelné predstavenie v Košiciach. Každoročne pripravuje pre členov Seniorsky zelený deň, tohto roku pod heslom
„Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami“, stolnotenisový turnaj, či úsmevný futbalový zápas v rámci Dní obce
Margecany medzi seniormi a žiakmi ZŠ.
V septembri pripravili prvý ročník okresnej prehliadky ručných prác pod názvom „Zlaté ruky“. V rámci mesiaca
úcty k starším (11. 10. 2019) v spolupráci s OcÚ pripravili pre seniorov nad 65 rokov posedenie s kultúrnym
programom, občerstvením a darčekom. V závere roka zase pre svojich členov zorganizovali predvianočné posedenie,
oficiálne sa prihlásili do celoslovenskej akcie „Slovensko spieva koledy“. Spoločne odspievali pri fontáne
s hudobným doprovodom 5 kolied. V adventnom čase nezabudli na dlhodobo chorých a imobilných členov
a rozniesli im balíčky.
Členovia JDS sa pravidelne stretávajú každú stredu v klubovni, kde si organizujú činnosť, hrajú spoločenské hry,
či sa len tak porozprávajú, pospomínajú, zaspievajú.
Súčasťou JDS je aj spevácka skupina Borievka, ktorá bola počas roka veľmi aktívna:
Spevácka skupina ,, BORIEVKA „ pri ZO JDS v Margecanoch bola založená v marci 2012. V súčasnosti má 15
členov, z toho 12 žien a 3 mužov.
V kalendárnom roku 2019 spievala na týchto akciách a podujatiach:
31. 01. - 05. 02. 2019 – vystúpenie na Neformálnom plese seniorov v Piešťanoch
20. 02. 2019 – vystúpenie na VČS JDS v Margecanoch
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30. 03. 2019 – pesničkové popoludnie v stacionári
24. 04. 2019 – výlet do Kežmarku a Žakoviec
(stretnutie s bývalým kňazom Jozefom Halčinom)
01. 05. 2019 – spomienka na Sviatok práce, opekačka v prírode – rybník v Bystrom
05. 05. 2019 – spev na oslave okrúhleho výročia členky Márie Kaľavskej
07. 05. 2019 – vystúpenie pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
22. 05. 2019 – spev na Seniorskom zelenom dni
27. 05. 2019 – rozlúčka s Veronikou Kaľavskou ( bývalou členkou Borievky )
08. 06. 2019 – Slovanská pieseň 2019 v Prakovciach – 20. ročník speváckej súťaže
Obdržali pamätný list a každý účastník spomienkový darček
28. 08. 2019 – 75. výročie SNP – spev pri pietnom akte kladenia vencov
11. 09. 2019 – vystúpenie na Okresnej prehliadke Zlaté ruky v Margecanoch
18. 09. 2019 – spev na oslave okrúhleho výročia radového člena JDS Štefana Novotného
30. 09. 2019 – Srdce ako dar v Michalovciach – 16. ročník súťažnej prehliadky ZUČ
zdravotne postihnutých. Obdržali diplom a pohár za účasť.
12. 10. 2019 – spev na oslave okrúhleho výročia člena Imricha Hudáka
24. 11. 2019 – spev na oslave okrúhleho výročia členky Terézie Fidlerovej
11. 12. 2019 – posedenie pri kapustnici – vystúpenie
11. 12. 2019 – Koledy spieva celé Slovensko – vystúpenie pri adventnom venci v obci
15. 12. 2019 – Vianočný koncert

Činnosť tanečnej country skupiny Márgit
1. októbra 2019 oslávila MÁRGIT svoje 4. narodeniny. Margitky, členky skupiny, veľmi rady potešia na
podujatiach svojich fanúšikov. Rozdávajú radosť a dobrú náladu. Aj v seniorskom veku majú dostatok energie,
chuť tancovať a tešiť sa zo života.
16. 02. 2019 - PLES Mostného obvodu v Košiciach
Potešili plesajúcich a tlieskajúcich železničiarov v Košiciach.
23. 03. 2019 - 105. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch
Slávnostné podujatie hasičov spestrili country tancom.
03.03. 2019 - Súťaž Tance národov v Košiciach
V silnej konkurencii, kde súťažili s kolektívmi nad 35 rokov, sa umiestnili na 5. postupovom mieste. Je to pre
kolektív veľký úspech.
30. 03. 2019 - Vystúpenie pre členku country skupiny, ktorá oslávila životné jubileum
17. 05. 2019 - Dni Jazerčanov, košická mestská časť Nad jazerom
Na pozvanie starostky a JDS účinkovali na podujatí Dni Jazerčanov.
06. 07. 2019 - Batôžkový bál JDS Margecany
14. 07. 2019 - Dni obce Margecany
Vystúpili spoločne so skupinou „Notáci“.
02. - 04. 08. 2019 - Tanečné sústredenie v Piešťanoch
Predsedníčka JDS v Margecanoch zorganizovala víkendový pobyt, ktorý spojili s vystúpeniami. Pripravili si
tanečnú šou pre kúpeľných hostí v dvoch hoteloch.
09. 08. 2019 - Vystúpenie na margecianskom Počkaji
Vo večerných hodinách vystúpili v prestávkach známej hudobnej country skupiny „The Faters“.
10. 08. 2019 - Coutry večer v Henclovej
Na pozvanie starostky z Henclovej vystupovali na Country veselici.
21. 09. 2019 - Dni mesta Krompachy a Krompašský jarmok
30. 09. 2019 - Srdce ako dar v Michalovciach
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Druhýkrát sa zúčastnili súťažnej prehliadky „Srdce ako dar“, na ktorom účastníci prehliadky prezentujú
záujmovo-umeleckú činnosť znevýhodnených skupín obyvateľstva. Súťažná prehliadka zbližuje ľudí a podporuje
hľadanie vlastných výrazových prostriedkov. Boli zaradení do kategórie „tanec“. Konkurencia bola veľká, pretože
tanečné skupiny boli z rôznych miest a dedín a bolo ich neúrekom.
Vo večerných hodinách ohlásili víťaza ceny „Laureát“ (najvyššie ocenenie v našej kategórii). Prevzali si diplom
a pohár za účasť a diplom a pohár Laureát v kategórii tanec.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP)
Základná organizácia si v tomto roku pripomenula 5. výročie svojho vzniku. Zakladalo ju 84 členov, teraz je ich
160. Počas celej svojej existencie sa členovia výboru snažia pripraviť pre svojich členov aktivity, ktoré vyhovujú
tejto skupine znevýhodnených občanov. V roku 2019 to bol výlet do Kežmarku a okolia, návšteva slovenských
miest – Martin, Humenné, Ľadový dom na Hrebienku. Zorganizovali okresnú vedomostnú súťaž, Zábavný
trojboj. Členovia ZO sa mohli zúčastňovať rôznych súťaží a podujatí organizovaných ZO z okresu Gelnica, kde
dosahovali popredné umiestnenia. Oddýchnuť si a nabrať nové sily mohli na rekondičných pobytoch v Turčianskych
Tepliciach, Bardejove, Dudinciach, Bojniciach, Piešťanoch, Podhájskej.

Červený kríž
V januári 2019 spoločne so starostom obce a zástupcami obecného úradu boli ocenení bezpríspevkoví dobrovoľní
darcovia krvi, ocenení boli starostom obce aj územným a miestnym spolkom SČK traja darcovia a to Erik Gajdoš,
Jaroslav Vaščura ml. bronzovou medailou Dr. Jánskeho, a Ján Bator, ktorý obdržal za viac ako 100 odberov
medailu Dr. Kňazovického.
Miestny spolok SČK v Margecanoch sa v roku 2019 podieľal v spolupráci so ZŠ na organizovaní Dňa narcisov
– celoslovenská zbierka na pomoc ľuďom trpiacim onkologickým ochorením. Zbierka sa konala v obci 11. apríla
2019 a vyzbieralo sa 682,06 Eur, ktoré boli odoslané organizátorom MUDr. M. Popadičovou na účet Ligy proti
rakovine.
V máji 2019 boli nápomocní príprave družstva žiakov na zdravotnícku súťaž mladých zdravotníkov v Spišskej
Novej Vsi.
Naši darcovia krvi sa zúčastňujú spoločných odberov organizovaných MS SČK v Jaklovciach a to 4x ročne a tiež
individuálne na odberovom mieste Kliniky hematológie a transfuziológie v Košiciach.
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Stolnotenisový klub ŠKST Topspin Margecany
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2019 zúčastnil so svojimi družstvami súťaží a to:
II. liga krajská súťaž
mužstvo Margecian tvorili hráči: Emil Šiška, Marián Pacák, Ľudovít Tomaga, Jozef Zahornacký, Tibor Vasiľ
mužstvo obsadilo 10. miesto z 12 účastníkov a zabezpečilo si účasť v ďalšom ročníku súťaže.
IV. liga Spiš-Gemer
mužstvo Margecian tvorili hráči: Zahornacký Jozef, Hanko Ivan, Bobák Radovan, Kaľavský Šimon, Trojan
Stanislav
mužstvo obsadilo 6. miesto z 12 účastníkov

65

66

Obecný šachový klub
Druholigovú sezónu 2018/2019 ukončili margecianski šachisti so získanými 11 bodmi na konečnom 7. mieste.
Novú sezónu 2019/2020 začali šachisti prekvapujúco úspešne. Po odohraných šiestich kolách si pripísali 13 bodov
za 4 výhry, 1 remízu a 1 prehru, a tým si zabezpečili priebežné 3. miesto v tabuľke.
V sobotu 4. januára 2020 sa v Margecanoch uskutočnil 24. ročník turnaja dvojíc v bleskovom šachu. V turnaji s
tempom 2x5 minút si zahralo 46 dvojíc. Víťazom sa stali Norbet Zambor a Matej Kušiak. Na druhej priečke sa
umiestnila dvojica Csala Ján - Balázs Ladislav a na tretej Kravec Patrik - Kovaľ Jakub.
V kategóriach podľa ELA ceny získali dvojice:
do 2000 ELO: Endrész – Nandraži,
do 1800 ELO: Krasnay – Bidulský,
do 1600 ELO: Kotlár - Knapík.

Športovo-strelecký klub a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s
MŠ Margecany
12. 01. 2019 Majstrovstvá kraja Prešov – Šarišské Michaľany
VzPi 40 ľah

- Korfantová Sára – 2. miesto
- Takáčová Karolína – 3. miesto

VzPi 40 seniori

- Vargoško Jozef – 3. miesto

VzPi 60 rán

- Vašak Marek – 10. miesto

16.- 17. 01. 2019 Národná liga mládeže Prešov – Sekčov
VzPu Slávia

- Kocúrek Erik – 1. miesto, 3. miesto
- Lukáč Martin – 6. miesto

VzPi 40 ľah

- Korfantová Sára – 6. miesto
- Takáčová Karolína – 5. miesto

19. 01. 2019 Extraliga + Liga talentovanej mládeže Martin 19. 1. 2019
VzPi 40 rán

- Korfantová Sára – 5. miesto
- Takáčová Karolína – 6. miesto
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Finále Okresnej streleckej ligy – ZŠ a SŠ okres Gelnica
Postupová súťaž na Majstrovstvá kraja ZŠ a SŠ. Družstvo ZŠ s MŠ Margecany v zložení Kocúrek Erik, Kalická
Laura, Lukáč Martin postúpili na Majstrovstvá kraja.

26. - 27. 01. 2019 Majstrovstvá kraja Prešov – Sekčov – mládež
VzPu Slávia

- Kocúrek Erik – 1. miesto
- Kalická Laura – 11. miesto

VzPi 40 ľah

- Korfantová Sára – 2. miesto, 2. miesto
- Takáčová Karolína – 1. miesto, 3. miesto

09. – 10. 02. 2019 Majstrovstvá kraja Košice – vzduchové zbrane
VzPi 60 rán

- Vašák Marek – 5. miesto

VzPi 40 rán senior - Vargoško Jozef – 3. miesto

01. 03. 2019 Majstrovstvá kraja Košice v streľbe žiakov šk. rok 2018/2019 Rožňava
VzPu Slávia

- Kaľavský Adam – 19. miesto – starší žiaci
- Lukáč Martin – 10. miesto – mladší žiaci
- Kocúrek Erik – 1. miesto – mladší žiaci – Majster kraja
- Kalická Laura – 5. miesto – mladšie žiačky

Družstvo

- Kocúrek Erik, Kalická Laura, Lukáč Martin – 3. miesto

02. – 03. 03. 2019 Národná liga mládeže – Rožňava
VzPi 40 rán

- Korfantová Sára – 3. miesto, 3. miesto
- Takáčová Karolína – 2. miesto, 2. miesto

VzPu zalamovacia – chlapci - Kocúrek Erik – 1. miesto
- Lukáč Martin – 7. miesto
- Kalická Laura – 3. miesto
Družstvo

- Kocúrek Erik, Kalická Laura, Lukáč Martin – 2. miesto
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16.- 17. 03. 2019 ZŠ Kluknava Majstrovstvá kraja Košice – mládež - vzduchové zbrane
VzPu 30 zalamovacia

- Kocúrek Erik -1. miesto, 1. miesto
- Lukáč Martin – 3. miesto, 2. miesto
- Kalická Laura – 3. miesto, 2. miesto

Družstvo

- Kocúrerk, Kalická, Lukáč – 1. miesto – Majstri kraja

VzPi 40 rán

- Takáčová Karolína – 4. miesto

23. 03. 2019 Brezno - Národná liga mládeže
VzPu zalamovacia 30

- Kocúrek Erik – 3. miesto
- Kalická Laura – 10. miesto

VzPi 40 rán

- Korfantová Sára – 5. miesto

Majstri Slovenska – športová streľba žiakov šk. rok 2018/2019
VzPu zalamovacia

- Kocúrek Erik – 11. miesto

Konečné poradie NLML – 2018/2019
VzPi 40 rán

- Korfantová Sára – 6. miesto
- Takáčová Karolína – 6. miesto

Okresné postupové kolo na Majstrovstvá Slovenska 2019/2020 – Gelnica
Zalamovacia puška 30 OM - starší žiaci

- Kocúrek Erik – 1. miesto

- staršie žiačky - Kalická Laura – 1. miesto
- mladší žiaci

- Vaľko Matúš – 1. miesto
- Lukáč Martin – 2. miesto

Družstvo

- Kocúrek, Kalická, Tymusová Radka – 1. miesto
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23. – 24. 11. 2019 Národná liga mládeže – vzduchové zbrane
VuPu ľah 40

- chlapci do 14 rokov - Kocúrek Erik – 4. miesto, 3 . miesto
- dievčatá do 14 rokov - Kalická Laura – 2. miesto, 5. miesto

Školská krajská strelecká liga – Košický kraj 2019
ZaPU 30 OM Slávia

- Kocúrek Erik – 1. miesto
- Kalická Laura – 2. miesto

Ľah 40 rán

- do 16 rokov

- Kocúrek Erik – 1. miesto
- Kalická Laura – 2. miesto

Výsledky športovcov, ktoré boli dosiahnuté v roku 2019, sú úspechom Športovo-streleckého klubu a Školského
strediska záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Margecanoch.

Obecný klub slovenských turistov (OKST)
Klub má k 1. januáru 2019 102 členov. Tohto roku sa členovia zúčastnili akcií, ktoré organizuje KST – Zimný
zraz turistov, Letný zraz turistov, Medzinárodný cyklo zraz Ruská Ves na Ukrajine. V zime sa zamerali na pešiu
turistiku a bežky: Štrbské Pleso, Kloptáň – Hanácky – dvojdňovka, Kráľová hoľa, Kojšovská hoľa a Lajoška.
Na jar a v lete naši turisti strávili pekné dni pešou turistikou a cykloturistikou: Slovenský raj, Chopok, Predné
Solisko, Jahňací štít, Slavkovský štít, Kojšovská hoľa, Kráľova hoľa, prechod Volovskými vrchmi, Zlatý stôl,
Folkmarska Skala, Levočské pohorie, Hornádska dolina a Hnilecká dolina.
Zúčastnili sa výstupu na Vihorlat – Sninský kameň, navštívili Morské oko na Vihorlate a pochodili po
pamiatkach východu, boli na Dukle a Poloninách.
Splavili Hornád, Hnilec a prielom Hornádu. Organizovali Regionálny zraz turistov v Rolovej Hute na lodenici.
Dunajec splavovali v dňoch 1. – 7. augusta 2019 a jesenný splav Dunajca sa konal v októbri. V decembri ich
čakal 35. Silvestrovský výstup na Roháčku.
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FK Lokomotíva Margecany
Rok 2019 začal pre naše futbalové mužstvo zimnou prípravou na jarnú časť sezóny 2018 - 2019, keď po jesennej
časti zimovali na 8. mieste 14 člennej tabuľky VI. ligy Spišského oblastného futbalového zväzu.
Počas zimnej prípravy v posledný februárový víkend absolvovali kondičné sústredenie na Domaši a zapojili sa do
projektu krajskej futbalovej ligy, ktorý vznikol v spolupráci KSK a VSFZ.
Pozitívom bolo, že k A – mužstvu sa v zime pripojili aj mladí dorasteneckí odchovanci.
Jarná časť 2018/19 priniesla uspokojivé výsledky a mužstvo obsadilo konečné 6. miesto, keď sa najlepším strelcom
súťaže s 25 gólmi stal náš útočník Stanislav Bandžuch.
Po krátkej letnej prestávke a dovolenkovom období úspešne vstúpili a absolvovali jesennú časť sezóny 2019 - 2020,
kde so ziskom 34 bodov a skóre 45:14, po 1 remíze, 2 prehrách a 11 výhrach skončili na 1. mieste tabuľky VI. ligy
Spišského oblastného futbalového zväzu. Naši hráči Adam Hoščuk s 18 gólmi a Stanislav Bandžuch s 12 gólmi
sú opäť na špici streleckej súťaže.
Výkony, ktoré späť prilákali na štadión fanúšikov a umiestnenie nielen A-mužstva, ale aj žiakov a dorastencov,
keď všetky naše kolektívy zimujú na 1.miestach svojich súťaží, sú odrazom poctivej, systematickej práce hráčov,
trénerov a vedenia futbalového klubu Lokomotíva Margecany.

Kojšov - Margecany

71

Letanovce - Margecany

Kojšov - Margecany
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Margecany – Mníšek nad Hnilcom
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Denný stacionár Deduško
V nových zrekonštruovaných priestoroch, ktoré dostali do užívania v januári sa veľmi rýchlo zabývali. Aktívne
chodili cvičiť do fit parku pre seniorov, navarili guláš, zorganizovali výlet k jazeru Úhorná. Vyskúšali si
Margecianske fajnoty s Kuchňou u Deduška. Pravidelne ich svojou návštevou tešia aj detičky z materskej školy.
Vždy sa tešia na ich milé vystúpenia. V spolupráci so školským klubom detí mali aktivitu Poobedie spoločenských
hier, kde školáci hrali rôzne hry s našimi dôchodcami. Absolvovali prednášky o bylinkách, oboznámili sa
s pomôckami pre slabozrakých a nevidiacich. Navštívili ich aj zástupcovia Policajného zboru SR, kde ich varovali
pred nástrahami zlodejov, aby seniori nedôverovali cudzím osobám, učili, ako rozoznávať falošné bankovky
a poskytli ešte množstvo iných zaujímavých a potrebných informácií. ktoré číhajú na dôchodcov. Ďalšie prednášky
spojené s diskusiou boli so zástupcami DHZ v Margecanoch, kde sa oboznámili s informáciami o vykurovaní
a vykurovacích telesách. Klientov stacionára zaujímala aj bezpečnosť rôzneho osvetlenia počas vianočných
sviatkov. Boli pozvaní ukázať svoju tvorivú činnosť na prezentácii prác „Zlaté ruky“, ktorú tento rok
organizovala ZO JDS Margecany. Stále sa snažia vyskúšať pre nich niečo nové, inšpiratívne. Pri každej činnosti
si celý kolektív užíva zábavu, každý pridá v rámci svojich možností ruku k dielu. A čo je najdôležitejšie, dni
prežívajú v kolektíve rovesníkov. Zabúdajú na svoje boliestky, trápenia. Majú si čo povedať, veď častokrát ich
spájajú podobné životné osudy. Vieme im poradiť a pomôcť v mnohých, pre nich tak dôležitých oblastiach. Ak
niekomu chýba spoločnosť, má potrebu porozprávať sa, potrebuje pomoc počas dňa, môže sa k nám prísť kedykoľvek
pozrieť. Sme tu pre Vás v pracovné dni od. 7.30 do 15.30 hod.
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Inštitúcie, organizácie, firmy a prevádzky
Zdravotnícke zariadenia:
Zubný lekár MUDr. Karol Földeš ukončil svoju prax odchodom do dôchodku k 1. marcu 2017, ambulanciu
prevzala MUDr. Barbora Kocáková.
Prevádzky:
Stavebniny zrušil p. Slovinský a prevádzku prevzal Milan Varga ml.
SPEKTRUM prevádzku zrušila Vlasta Rendošová, prevádzku prevzala Janka Jusková
Pani Amália Mesárošová prevádzkuje výrobu zákuskov už od roku 2008. V predchádzajúcom príspevku v kronike
za rok 2017, str. 41 o prevádzkach nebola uvedená.
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Počasie
Január bol typickým zimným mesiacom s mrazmi a snehovou prikrývkou.
Február – okolo 10. 02. sa oteplilo tak, že 16. 02. rozkvitli na Vlčej hôrke bahniatka. V noci boli teploty okolo
nuly a cez deň 8 – 12 ˚C, sneh a ľad zmizol v priebehu niekoľkých dní. Celé toto teplé obdobie bolo veľmi veterné
a vyvrcholilo 28. 02., kedy sa teplota na Slovensku vyšplhala na 20,6 ˚C v Hurbanove, čo je najvyššia nameraná
teplota v zimnom období od začiatku decembra do konca februára v celej histórii novodobých meraní a pozorovaní
u nás.
FOTO zo 16. 02.
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Začiatok marca bolo teplo, ale veľmi veterno. Počas celého mesiaca sa striedali teplé a slnečné dni s dňami
chladnými. V niektoré noci teplota klesla pod nulu. Celý marec bolo veľmi veterno.
V apríli sa striedali chladné a teplé dni. 12. apríla sa prudko ochladilo, cez deň bola teplota okolo 5 ˚C. Na
okolitých kopcoch nasnežilo. Toto chladné počasie trvalo do Veľkej Noci (19. 04. – 22. 04.), ktorá už bola teplá
a veterná. Po dlhom veľmi suchom období prišiel výdatnejší dážď (27. 04), ktorý ale nedokázal vyrovnať deficit
vlahy.
Prvá búrka bola 3. mája, dážď bol výdatný, sprevádzaný silným vetrom a krúpami. Búrkou začalo niekoľko dňové
veterné a daždivé obdobie. Zároveň sa prudko ochladilo. Šiesteho mája boli cez deň iba 4 ˚C a ráno boli vrcholky
stromov na Lazoch zasnežené. Po miernom oteplení prišli traja zmrznutí muži (12. – 14. 05.) a s nimi ochladenie.
14. mája pri chladnom veternom počasí padal dážď so snehom a cez deň boli iba 4 ˚C. V posledných dňoch mesiaca
prišlo mierne oteplenie. Máj bol veľmi chladný, veterný a daždivý, slnečných dní bolo málo. Bol najchladnejším
a najdaždivejším mesiacom od roku 1961.

FOTO zo 14. 05. – dážď so snehom
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Zamrznutý povrch záhradnej stoličky

Jún začal teplým letným počasím, ktoré prešlo do vlny horúčav. Denné teploty dosahovali 31 ˚C, v noci 13. júna
bolo v Margecanoch o 20.30 hod 26 ˚C. Na Slovensku dosahovali teploty tropické hodnoty cez deň 37 ˚C a v noci
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20 – 22 ˚C. Tropických dní počas tohto mesiaca bolo 16, kedy bolo počas dňa viac ako 30 ˚C. Jún bol veľmi teplý
a suchý, najteplejší v histórii merania.
FOTO z 15. 06. 2019

Na Lomnickom štíte namerali 1. júla 19,5 ˚C, čo je najvyššia teplota v 80. ročnej histórii merania a pozorovania.
Letné prázdniny sa začali suchým horúcim letným počasím. 15. júla namerali v Poprade -1 ˚C a u nás 5 ˚C. Zo 16.
na 17. júla nastalo zatmenie mesiaca, ktoré trvalo 3 minúty. Tento jav sme mohli pozorovať iba čiastočne, pretože
mesiac prekryli mraky. 29. 07. prišla búrka s krúpami a silným vetrom, ktorý vyvrátil starý ihličnan pred
železničnou stanicou. Na jeho odstránení pracovali hasiči.
August bol veľmi teplý s malými zrážkami. Posledné prázdninové dni boli horúce, teploty sa šplhali cez 30 ˚C. Na
Slovensku bolo niekoľko tropických dní (teplota nad 30 ˚C).
September začal horúcim letným počasím, no po niekoľkých dňoch prišla studená vlna a po nej nastali hmlisté
rána, cez deň svietilo slnko, občas zapršalo. Takéto počasie trvalo aj v prvých dňoch októbra.
1. októbra zasiahol Slovensko vietor o sile orkánu (100 km/hod) a vyvracal stromy. Jeden padajúci strom zabil
v Nitre 14 ročného chlapca. U nás bol iba búrlivý vietor, ktorý zlomil starý ihličnan pred ZŠ. Po tomto veternom
počasí zasiahol celú Európu studený arktický vzduch, ktorý doniesol teploty v noci okolo 0 ˚C a cez deň do 10 ˚C.
Prvý mráz a teplota - 3 ˚C sme v Margecanoch zaznamenali ôsmeho októbra. Nasledujúce dni sa začalo otepľovať,
prišlo babie leto (od 12. 10.), teploty stúpali k 20 ˚C. Na južnom Slovensku 21. 10. padali teplotné rekordy, teplota
stúpala na 25,3 ˚C, u nás nad 20 ˚C.
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November začal chladným počasím s prízemnými mrazmi. Nasledovalo oteplenie a daždivé počasie. Teploty stúpali
v noci na 7 ˚C a cez deň 10 ˚C až 15 ˚C (11. – 16. 10.). V niektorých oblastiach Slovenska boli po výdatných
dažďoch záplavy. 24. novembra teplota cez deň vystúpila na 14 ˚C cez deň v noci klesala na 9 ˚C. Cez deň vonku
poletovali muchy, občas zabzučala osa, ba i čmeliak. V novembri padali na Slovensku 60. ročné teplotné rekordy
(v južných častiach Slovenska namerali cez deň 19 ˚C). U nás na Katarínu (25. 11.) bolo ráno hmlisto, poobede
slnečno, no už chladnejšie (8 ˚C). Takéto počasie vydržalo do konca novembra.
December začal chladným počasím. 2. decembra napadol prvý sneh a začalo sa ochladzovať, keď sa aj denné teploty
držali pod nulou (05. 12. -5 ˚C). Takéto počasie vydržalo iba do 10. 12. Oteplilo sa, začalo teplé počasie, sneh
zmizol, veľa pršalo a teploty lámali 30. ročné rekordy (v noci bolo 9 ˚C a cez deň 14 ˚C – 19. decembra). Takéto
počasie sa držalo do 23. decembra, kedy sa mierne ochladilo a celé vianočné sviatky bolo sychravo, občas mrholilo.
Teplota ani v noci neklesala pod nulu (noc plus 3 až plus 5 ˚C a cez deň 5 až 8 ˚C). Posledné tri decembrové dni
teploty v noci klesli na - 4 ˚C a cez deň stúpala teplota nad nulu. V tieto dni pani zima poslala aj niekoľko
snehových vločiek, ktoré sa však neudržali.
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Zápis do kroniky za rok 2019 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 28.
septembra 2020 a schválený uznesením č. 16/2020/B-1.

..................................................
Dátum a podpis kronikára

......................................................
pečiatka obce
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podpis starostu obce
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