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Z činnosti DHZ MARGECANY
Rok 2018
Úlohou spoločnosti je nielen zhromažďovať duchovné a materiálne bohatstvo
národa, či štátu, ale ho aj zaznamenávať pre potreby budúcich generácií. V tomto
smere plní nezastupiteľné miesto kronika a stáva sa tak významným prameňom
poznania minulosti. Z toho dôvodu sa kronika stáva dôležitou súčasťou činnosti aj
našej DHZ Margecany. Kroniky majú mimoriadne významné a nezastupiteľné
miesto v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych spoločenských udalostí a
procesov a sú prameňom národopisného a historického poznania.
DHZ Margecany pôsobia v Margecanoch od roku 1913, prešli si viacerými
zmenami a tak ako každý rok aj v roku 2018 sa vo februári konala v prístavbe
kultúrneho domu v Margecanoch Výročná členská schôdza. Zúčastnili sme sa
v akurátnom počte a preberali sme, čo budeme v roku 2018 robiť a na čom budeme
pracovať.
Už 21. februára 2018 sme boli pomáhať nášmu spoluobčanovi p.
Kaľavskému na Veternej ulici, u ktorého sa objavil v pivničných priestoroch skrat
elektrického vedenia a od toho sa chytil papier a iné veci, ktoré mal v pivnici uložené.
DHZ Margecany zasahovali pri požiari kotolni. Udalosť bola ohlásená 14.20 a na
zásahu sa zúčastnili Juraj Zahornacký, Radovan Verba, Jozef Salamon, Veronika
Salamonová, Martina Hromotová. Po príchode na miesto tam boli už aj
profesionálni hasiči HAZZ Gelnica. Keďže profesionálni hasiči potrebovali kalové
čerpadlo, DHZ Margecany
museli

ísť

protipovodňový

po
vozík.

Neskôr na miesto zásahu
dorazili ďalší profesionáli
s CASkou.

Na

hasičskú

zbrojnicu naši kolegovia
dorazili o 16.20. Našťastie
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sa nikomu nič nestalo (ďalšie fotografie sa nachádzajú v obrazovej prílohe na konci
kroniky).
V apríli sme pracovali ako včeličky a upratali sme si hasičskú zbrojnicu. Na
tejto jarnej brigáde sa zúčastnilo viacero členov, pričom sa varil aj guláš. Jarné
upratovanie sa uskutočnilo 14. apríla 2018. Upratali sme zbrojnicu, vyčistili sme
techniku a zabavili sme sa pri guláši, kde si oddýchli aj naše deti.
31.12.2018 sme boli zapáliť na hrobe nášho zosnulého kolegu p. Juraja
Zahornackého sviečku a tak sme si na neho zaspomínali.

Akcie DHZ Margecany
Rok 2018
V máji t. j. 7. mája 2018 sme sa už tradične zúčastnili Dňa víťazstva nad
fašizmom. Boli sme pri pomníku padlých ako Čestná stráž, pri pietnej spomienke
na 73. výročie ukončenia 2. Svetovej vojny.
Už je to u nás tradícia, že Medzinárodný deň detí pripravujeme aj my
v spolupráci s obcou Margecany a Základnou a Materskou školou. MDD sa
uskutočnilo dňa 1. júna 2018.
Tak tomu bolo aj tento rok, kde
sme

si

zavolali

organizácie

v rámci

Slovenku,

ktorá

preplávala kanál La Manche p.
Mgr.

dobrovoľných záchranárov ZSV-RESCUE
– Východ, psovodov zo Spišskej Novej Vsi
a nechýbali ani najmenší členovia Mladý
Hasič Krtko. Deň sa niesol v duchu súťaží,
smiechu a nakoniec nechýbala penová
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Zuzanu

Jusková,

show, ktorá sa uskutočnila na TV Lokomotíva v Margecanoch.
Ďalšia akcia bola Vitaj leto Margecany 2018, ktorá sa uskutočnila 14.7.2018,
kde sme sa po prvý krát zúčastnili na varení gulášu za DHZ Margecany. Guláš varili
títo členovia: Ing. Martina Ludrovská, Veronika Salamonová, Anna Hicárová
a nechýbal ani hlavný dochucovač a ochutnávač ujo Ďuro Zahornacký. Vyhrali sme
1. miesto Guláš majster 2018.

Guláš sa vyhodnocoval (tajné
ingrediencie

nebudeme

prezrádzať) a my sme ani
netušili, že vyhráme 1. miesto.
Vyhrali

sme

tavnú

pištoľ

a liter moravskej slivovice (52
%

😊).

V podvečerných

hodinách sme sa zúčastnili na
protipožiarnej hliadke, kde
sme

boli

spolu

s dobrovoľnými záchranármi SZV-RECUE Gelnica.
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Augustovou akciou je už tradične Beh obce Margecany dňa 26. augusta
2018, kde sme sa zúčastnili ako hliadka na jednotlivých stanovištiach. Aj keď bolo
počasie nepriaznivé, fúkalo behu sa
zúčastnilo

49

z Margecian
zúčastnila
Martina

bežcov

a okolia.
Renáta

nielen

Akcie

sa

Šumáková,

Hromotová,

Radovan

Grega, Andrea Kipikašová, Lukáš
Hudec,

Dominika

Kovalčiková,

Peter Vaško, Jozef Halcin, Anna
Hicárová.

Augustovou akciou je tradične aj Kladenie vencov v rámci SNP
28.8.2018, kde sme sa zúčastnili pri pomníku padlých hrdinov a ako každý rok sme
zabezpečovali vatru.
Novinkou v roku 2018 bolo aj zúčastnenie sa na Top festivale dobrého jedla
Margecianske Fajnoty, ktoré sa konali počas víkendu v dňoch 13. a 14. októbra
2018, kde sme reprezentovali DHZ Margecany v rámci hasičskej kuchne. Varili sme
náš víťazný guľáš, nechýbali domáce koláče, domáce klobásky, ale aj hasičský bôčik.
Na tejto akcii sa zúčastnili Ing. Martina Ludrovská, Martina Hromotová, Lukáš
Hudec (dopísať dhz), Anna Hicárová, Radovan Verba, Martin Kaľavský, Ing. Michal
Ludrovský.
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Mikuláš Margecany sa konal 6.12.2018 túto akciu tradične pripravujeme
s obcou Margecany. Tento rok pri prípravách pomáhali Ing. Martina Ludrovská,
Anna Hicárová – členky DHZ Margecany.
Hasičská kapustnica sa
konala v starej sále kultúrneho
domu

v Margecanoch

dňa

28.12.2018, zúčastnilo sa na nej
menšie množstvo členov, ale na
zábave tomu neubralo.

Videá a obrázky z činnosti DHZ Margecany
https://www.youtube.com/watch?v=xQHHnX4xIbY&feature=share&ab_channel
=Hanula

https://photos.google.com/share/AF1QipO4Y0qi1FkGC9e2JPYz0znmF5xlBeoL_JEoEZZy9sOfoIRHfhMxnVB5zh85dQhqg?key=TkxEMU5jOGZuMkhsa29hNHFy
MVl0d1FwVHZMTC1B

https://photos.google.com/share/AF1QipNUXaQo9Hny7vhfS4XKOoxyWEU263jQS4PItou_pGeiq1z6DkihW9JJ_EqaFgfg?key=UV9ET2lrbjRKX3RMTmZDT01EbDg5dTMzVFVjRmRR
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Ocenenia DHZ Margecany
Rok 2018
 3.10.2018 sa na podujatí Margecianske Fajnoty 2018 uskutočnilo slávnostné
vyznamenanie členov DHZ Margecany z príležitosti 105.výročia vzniku DHZ
Margecany

(1913

–

2018).

Vyznamenanie bolo udelené:
 Juraj Zahornacký – Za mimoriadne zásluhy – IN MEMORIAM
 Ing. Igor Petrik - Za spoluprácu III.stupňa (starosta obce Margecany)
 Renáta Šumáková - Za zásluhy (predseda DHZ Margecany)
 Jozef Halcin - Za zásluhy (tajomník DHZ Margecany)
 Marcela Kaľavská - Za zásluhy (predseda revíznej komisie DHZ Margecany)
 Marta Zahornacká- Za mimoriadne zásluhy
 Peter Kovalčík - Stužka za vernosť 10.r.veliteľ (veliteľ DHZ Margecany)
 Radovan Grega -Za príkladnú prácu (vodič DHZ Margecany)
 Ambroz Fotta- Za príkladnú prácu.
 Ing. Emília Glovčíková - Za príkladnú prácu (zakladateľka a vedúca krúžku
Mladý hasič Krtko)
 Ing. Erika Dzurňáková -Za príkladnú prácu (vedúca krúžku Mladý hasič
Krtko)
 Mgr. Darina Maruščáková- Zahornacká - Za príkladnú prácu (člen krúžku
Mladý hasič Krtko)
Vyznamenania odovzdala: tajomníčka UzV DPO SR SNV/GL. p. Alžbeta
Kakalejová.

Autor: Anna Hicárová
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