Kronika
obce
Margecany
2015

225

Kronikár obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č. 25/2014/B-19 zo dňa 24. 3.
2014 za kronikárku obce Ivetu Žoldákovú s účinnosťou od 01. 01. 2014.
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1. január 2015 – NOVÝ ROK

Novoročný príhovor starostu obce Ing. Igora Petrika
Vážení spoluobčania!
Srdečne Vás zdravím v novom roku 2015 a želám Vám hlavne veľa zdravia,
šťastia a Božského požehnania.
Keď sme si o polnoci pripili na rozlúčku so starým rokom a na privítanie
nového, každý z nás sa aspoň v duchu spýtal, aký bude tento nový rok?
Bude lepší, než ten odchádzajúci? Čo nás v ňom čaká? Bude viac dobrých
správ a príjemných udalosti?
Ak sa obzrieme za rokom 2014 v našej obci, môžeme skonštatovať, že síce
nebol ľahký, no aj tak bol pre nás v konečnom dôsledku úspešný.
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Najťažším orieškom bola, samozrejme, otázka, ako gazdovať s pridelenými
peniazmi, keďže roboty stále pribúda, no zaplatiť treba všetky náklady
a položka výdavky jednoducho neklesá.
Šetrenie trápi samosprávu už dlho a my sme sa aj tento rok snažili, aby sa to
na chode tej našej samosprávy, odrazilo čo najmenej. To znamená, že sa
musí na niektorých miestach šetriť, ale nie na úkor kvality poskytovaných
služieb občanom.
S radosťou však konštatujem, že sa nám nielen podarilo prežiť a vyžiť
s pridelenými financiami, ale že sme opäť získali nejaké peniaze na ďalšie
investičné zámery a vylepšenia. Bokom nezostala ani kultúra a šport a aj
vďaka

tomu

Margecany

opäť

postúpili

na

akomsi

pomyselnom

spoločenskom rebríčku.
Dúfam, že ste tieto obecné úspechy pocítili aj vy osobne a že sa vám tu
opäť žije o čosi lepšie. Že ste hrdí na kvalitné a vychýrené kultúrne
a spoločenské

akcie,

ktoré

sa

u nás

konajú

,akými

sú

napríklad

Margecianske fajnoty, že vás teší napríklad krajší školský areál s vynovenou
fasádou telocvične, rekonštrukcia cintorína, regulácia potoka Bystrý,
vybudované odpočívadlá do Rolovej Huty a mnohé iné zlepšenia
a skrášlenia.
Pochopiteľne, práce je stále dosť a spolu s novozvoleným obecným
zastupiteľstvom v nej budeme pokračovať aj v tomto roku.
A aký bude rok 2015? Povedal by som, že nebude ľahký, no verím, že na
jeho konci dodám, že aj napriek tomu úspešný.
V najbližšom roku chceme predovšetkým začať s realizáciou 13 bytovej
jednotky nad starou materskou školou, chceme zrekonštruovať časť
chodníka na Školskej ulici a postaviť fit park pre seniorov.
V prvom rade to však bude rok jubilejný! Pripomenieme si totiž 780. výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci!
Je to veľkolepá udalosť a dúfam, že sa nám ju podarí aj patrične osláviť,
veď naše Margecany za to stoja.
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Ešte raz Vám teda želám, milí spoluobčania, aby tento jubilejný rok pre
našu obec bol významným aj pre každého z Vás. Aby sa v ňom udialo len
to, čo si želáte a čo vás zo srdca poteší.
Teda nech je rok 2015 šťastný.

3. január 2015
Novoročný šachový
turnaj
Aj tento rok Obecný šachový
klub Margecany zorganizoval
tradičný Novoročný turnaj dvojíc v bleskovom šachu. Dňa 3.1.2014 sa na
Obecnom úrade v Margecanoch stretlo 42 družstiev zo Slovenska
a Ukrajiny, aby bojovali

o niektorú z odmeňovaných pozícií, či už

v celkovom poradí alebo v kategórii podľa koeficientu ELO.
Konečné poradie v turnaji dvojíc:
1. Maník M.-Zambor N. 19b
2. Razin V.-Gerasymenyuk M. 18b
3. Tropp F.-Tropp O. 16b
4. Feník ml. J.-Polačko ml. F. 15b
5. Sremaňák S.-Kovaľ M. 15b
6. Švaňa K.-Korytko P. 15b
Kravec P.-Pavlík M. 15b
Kategória do 2000 Elo: J.Fenik - F.Polačko ml.
Kategória do 1800 Elo:.J.Dujava - J.Kovaľ
Kategória do 1600 Elo: D.Jakubčo - F.Polačko st.
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19. januára 2015
Zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015 boli schválení
predsedovia a členovia jednotlivých komisíí:

1. predseda komisie finančnej, správy majetku, výstavby,
verejného obstarávania – JUDr. Ľubomír Šima.
Členovia:
- poslanci- Ing. Jozef Kováč, Marian Keruľ, Ing. Dušan Jakubišin, Mgr.
Miroslav Dubecký
- odborníci z radov obyvateľov obce- Ján Jakubišin, Mgr. Peter Popadič.

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

3. predseda komisie verejného poriadku, životného prostredia,
cestovného

ruchu, podnikateľských činností , prešetrenia

a vybavovania sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z – Miroslav
Zvirinský.
Členovia:
- poslanci- Ing. Jaroslav Vaščura, JUDr. Ľubomír Šima
- odborníci z radov obyvateľov obce- Juraj Mesároš, Peter Kovalčík, Ján
Čarnoký.
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Zástupcom starostu obce Ing. Igora Petrika sa stal Mgr. Miroslav
Dubecký.

7. február 2015
Referendum o OCHRANE RODINY
Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať na Slovensku referendum
o OCHRANE

RODINY,

ktoré

sa

konalo

v sobotu

7.

februára

2015

a obsahovalo 3 otázky:
1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou
ženou?“
2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná
výchova?“

3.

„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

O 22:00 h sa skončilo hlasovanie v ôsmom referende od vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Podľa výsledkov bolo referendum neplatné. Zúčastnilo
sa len 21,4 percent ľudí. Na úspešné hlasovanie by ich musela byť viac
ako polovica, teda nad 2 milióny voličov.

Výsledky hlasovania v rámci Slovenska:
Na 1. otázku odpovedalo ÁNO 94,5% voličov a NIE 4,1% voličov.
Na 2. otázku odpovedalo ÁNO 92,4 % voličov a NIE 5,5 % voličov.
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Na 3. otázku odpovedalo ÁNO 90,3 % voličov a NIE 7,3 % voličov.

Výsledky hlasovania v obci Margecany:
Počet oprávnených občanov zapísaných v zozname na hlasovanie: 1648
Počet oprávnených občanov, ktorým vydali hlasovacie lístky:
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Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:

420

Na 1. otázku odpovedalo ÁNO 402 voličov a NIE 17 voličov.
Na 2. otázku odpovedalo ÁNO 392 voličov a NIE 23 voličov.
Na 3. otázku odpovedalo ÁNO 380 voličov a NIE 33 voličov.

8. február 2015
FAŠIANGY
Februárová
tradične

patrila

nedeľa

už

príjemnému

posedeniu v „kudzeľnej chiži“,
ktoré zorganizovali a pripravili
členovia

folklórnej

skupiny

Jadlovec.
Starší

porozprávali zážitky zo

svojich detských čias, mladší si
zatancovali a všetci sa dobre
zabavili.
Jedla a pitia bolo pre každého
dostatok, zahrala Ľudová hudba Gajdošovci a tak sa spievalo a tancovalo
do neskorého večera.
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Ľudová hudba Gajdošovci

Žienky z folklórnej skupiny Jadlovec napiekli „kreple“ , ktoré chutili všetkým.
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Zľava pani Zahornacká, Kavuličová, Jusková, Vaščáková

Príjemným spestrením bolo vystúpenie členov Fsk Jadlovec na javisku.
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14. február 2015
„Noc lásky pod
dohľadom“

Ples obce Margecany
je prestížnou kultúrno spoločenskou

udalosťou,

so štipkou noblesy a koná
sa vždy posledný víkend
pred

veľkonočným

pôstom. Organizoval sa už
po

dvadsiaty

krát

14. februára 2015 a dostal
výstižné

pomenovanie.

Keďže sa konal v „Deň
všetkých

zaľúbených“

a jedným z pozvaných hostí bol Michal Hudák alias Miki Hric zo seriálu
Profesionáli mal názov „Noc lásky pod dohľadom“.
Skoro tristo hostí prešlo vestibulom obecného úradu, kde na uvítanie
hrala ľudová hudba Stará Borievka. Krásne dámy a elegantní páni sa
usádzali do vyzdobených priestorov kinosály, prístavby aj spodnej sály.
Úvodné slovo mal herec a zabávač

Michal Hudák, pár svojich hitov

venoval ďalší pozvaný hosť večera, spevák Paľo Drapák, žiaci SZUŠ
v Margecanoch sa predviedli

v choreografii tancov na piesne z filmov

Pomáda a Rebelové a svoju veľkú premiéru v speve pred publikom mala
Saška Múdra z Krompách. Prípitkom nášho starostu Ing. Igora Petrika bol
„Ples obce Margecany“ oficiálne otvorený a voľná zábava pod taktovou
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ESH DEEJAY, ľudovej hudby Stará Borievka a domácej hudobnej skupiny Kin
mohla začať.

Mišo Hudák

Paľo Drapák
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Ján Kočiš
Pred polnocou medzi plesových hostí zavítal Ján Kočiš z Popradu,
Majster sveta v TRIAL SHOW, ktorý sa predviedol so svojou profesionálnou,
úžasnou, akrobatickou jazdou na bicykli.
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Atmosféra

na

jubilejnom

plese

bola

nezabudnuteľná

aj

vďaka

moderátorovi večera Mišovi Hudákovi, ktorý bavil hostí svojim humorným
slovom celý večer. Prvá cena v tombole bol opäť bicykel od starostu obce
a pod dohľadom zástupcu starostu Mgr. Miroslava Dubeckého bola
vylosovaná dáma, ktorá takú istú cenu vyhrala na minuloročnom plese
v Margecanoch. Neuveriteľná náhoda.
Bola to noc plná tanca, chutného jedla a hlavne dobrej nálady. Mnohí
z hostí vyslovili želanie, že už teraz si objednávajú vstupenky na ples v roku
2016.

19. marec 2015 – Vyhlásenie najúspešnejších
športovcov regiónu Spiš za rok 2015

Obec Margecany bola toho roku organizátorom kultúrno - športovej
akcie pod názvom „Najúspešnejší športovec regiónu Spiš za rok 2014“
v úzkej spolupráci s Okresným úradom Spišská Nová Ves a Olympijským
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klubom Spiš. Bol to už 42. ročník vyhlásenia najlepšieho športovca okresov
Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica, ktorý sa konal v sále kultúrneho domu
19. 3. 2015 so začiatkom o 17.00 h. Odovzdali sa ocenenia 27 najlepším
športovcom a

3 športovým kolektívom

jednotlivci, kolektívy, talent roka do

nášho regiónu v kategórii

15 rokov a cena fair-play. Primátori

miest Gelnica a Spišské Vlachy a starostovia obcí

Hrabušice, Jamník,

Kluknava, Prakovce a Margecany ocenili svojich najlepších športovcov,
ktorí propagujú šport v danom meste, či obci.
Na tomto podujatí boli ocenení aj športovci z Margecian.

Sebastián

Vargoško v kategórii jednotlivcov za úspechy v športovej streľbe, cenu fairplay získal Ing. Imrich Keruľ za reprezentáciu vo futbale a Diana Beníková,
ktorá za úspechy dosiahnuté v športovej streľbe bola na ocenenie
nominovaná za našu obec.

Diana Beniková so starostom Margecian Sebastián Vargoško
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Ing. Imrich Keruľ /uprostred/
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Spestrením tejto akcie boli diváckemu oku aj uchu lahodiace vystúpenia
žiakov SZUŠ Margecany, ktorí sa predviedli hrou na klavír, ústnu harmoniku,
gitaru aj heligónku, zatancovali moderné i rezké ľudové tance. Na úvod aj
na záver do nálady zahrala ľudová hudba Gajdošovci z Margecian.
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11. apríl 2015
Regionálna
prehliadka
detských
folklórnych súborov
Na súťažnej prehliadke pod názvom „Na tej luke na žeľenej“ sa
predstavilo 5 detských folklórnych súborov, ktoré sa zišli v Kultúrnom dome
v Margecanoch. Okres Spišská Nová Ves zastupovali DFS Krompašanček
z Krompách a DFS Poračanik z Poráča. Okres Gelnica reprezentovali DFS
Sosninka zo Závadky, DFS Bradlanček z Kluknavy a DFS Jadlovček
z Margecian.
V úvode programu, ako správny hostiteľ,
folklórny súbor Jadlovček.
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vystúpil domáci

detský

Po slávnostnom otvorení súťaže starostom obce Ing. Igorom Petríkom
a zástupcom starostu Mgr. Miroslavom Dubeckým, margecianske javisko
patrilo už len súťažiacim kolektívom.

Odborná porota

Odborná porota v zložení: Mgr. Katarína Babčáková (pracovníčka NOC
v Bratislave, etnografka a tanečná pedagogička) - predsedníčka poroty,
Mgr.

Marcela

Maniaková

(riaditeľka

ZUŠ

v Smižanoch,

speváčka,

hudobníčka), Ing. Ján Čarnogurský (muzikant a zberateľ ľudových piesní na
Spiši) po vzhliadnutí všetkých súťažných programov rozhodla takto:
Za okres Spišská Nová Ves zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž
získal DFS Poračanik z Poráča, strieborné pásmo DFS Krompašanček
z Krompách. Za okres Gelnica získal zlaté pásmo s postupom na krajskú
súťaž DFS Jadlovček z Margecian, strieborné pásma DFS Bradlanček
z Kluknavy a DFS Sosninka zo Závadky. Postupujúce kolektívy sa stretnú 31.
mája 2015 na krajskej súťaži v Buzici.
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Porota konštatovala vysokú úroveň pripravenosti regionálnej súťaže, čo
v niektorých konkrétnych prípadoch presahuje úroveň krajskej prehliadky.
Taktiež pochválila vedúcich súborov za ich snahu učiť deti prirodzenou
formou spoznávať nárečie, rôzne hry, piesne a tance vlastnej obce.

Vystúpenie DFS Jadlovček

Medzi postupujúcimi kolektívmi sa ocitol aj DFS Jadlovček
s programovým číslom pod názvom „Už me s Košic veže ta veľka mašina“.
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7. máj 2015
70. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny sa pri Pamätníku
padlých konal pietny akt kladenia vencov. Udalosti vtedajších ťažkých čias
nám

priblížil

v slávnostnom

príhovore

Mgr.

Miroslav

Dubecký,

pár

slovenských piesní zaspievala ženská spevácka skupina Borievka a slovom
básnika sa prihovorila Martina Durkáčová.
Členovia

Základnej

organizácie

dobrovoľného

v Margecanoch prišli odetí v hasičských uniformách .
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hasičského

zboru

Prešlo 70 rokov od strašného utrpenia, ktoré vojna miliónom ľudí priniesla,
je nutné sa všetkými silami snažiť, aby sa táto krutá minulosť nestala našou
budúcnosťou. Na znak večného mieru bol na záver vypustený pár holubíc.
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10. máj 2015
Deň rodiny

Rodina

tvorí

veľmi

dôležitú súčasť života každého
z nás,

je

školou

ľudskosti,

v ktorej sa učíme vzájomnej úcte a láske, prežívame tu svoje bôle aj radosti.
Aj v Margecanoch sme si pripomenuli jedinečnosť a nenahraditeľnú funkciu
rodiny, vzdali sme hold a vďaku všetkým matkám a otcom. 10. mája 2015
sa konala veľká slávnosť v kultúrnom dome v Margecanoch.
Najmilšou súčasťou rodiny sú deti a práve ony prišli pozdraviť skoro 350
hostí svojim spevom, tancom a básnickým slovom. V kultúrnom programe
vystúpili najmenšie detičky z materskej školy, aj staršie deti z tunajšej
základnej školy.
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Hrou na klavír, heligonku a tanečným číslom potešili diváka žiaci SZUŠ
v Margecanoch. Členovia DFS Jadlovček sa predviedli zase ľudovým
tancom a folklórnym číslom „Už me z Košic veže ta veľka mašina“, s ktorým
na okresnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súbrov získali postup
na krajskú súťaž.
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Všetky vystúpenia boli veľmi milé a vniesli pohodu a teplo do našich sŕdc.
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23. máj 2015
Rusadle
Kresťanský sviatok, ktorý sa
oslavuje 50. deň po Veľkej noci
je spojený s oslavou zoslania
Ducha svätého. Mesiac máj sa
vo všeobecnosti považuje za
obdobie lásky a zrodu nového
života.

Májová

zeleň

je

symbolom sily a dobrého rastu.
Najvýznamnejšie

postavenie

medzi rastlinami má strom, ktorý
sa v tejto súvislosti označuje ako
máj a práve ten neodmysliteľne patrí k Rusadliam.
Tieto sviatky vrcholiacej jari sa už tradične u nás oslavujú a pri tejto
príležitosti aj toho roku členovia folklórnej skupiny Jadlovec vyzdobili našu
obec vysokými briezkami. Aj napriek vytrvalému daždivému počasiu ich
rozvážali po uliciach na voze s konským záprahom, panovala dobrá
nálada, rozliehal sa spev a hudba.
V podvečer sa konala slávnosť pri obecnom úrade, ženy a dievčence
z folklórnej skupiny Jadlovec zaspievali a muži spoločnými silami vztýčili
farebnými stužkami ovenčený, skoro 15 m vysoký „Máj“. Nebolo to
jednoduché , pretože fúkal nepríjemný vietor a pršalo.
No všetko dobre dopadlo, zástupca starostu Mgr. Miroslav Dubecký
chlapov odmenil fľašou páleného a na záver boli všetci pozvaní na
„Rusadeľnú zábavu“, ktorá sa konala v sále kultúrneho domu. Do rána
vyhrávala Ľudová hudba Gajdošovci a Duo Element.
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Bolo veľmi príjemné sa aspoň na chvíľu

ponoriť do

pripomenúť si a zaspomínať na zvyky našich predkov.
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minulosti,
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28. máj 2015
Športový zelený deň ZO JDS Margecany
Dňa 28.5.2015 sa uskutočnil 14.ročník ,,Seniorského zeleného dňa“ na
ihrisku TJ Lokomotívy v Margecanoch. V úvode sa prihovoril

účastníkom

a poprial veľa úspechov predseda ZO JDS Štefan Žec a zároveň oboznámil
všetkých, ktorí sa rozhodli súťažiť, s pravidlami všetkých súťaží.
Členovia ZO JDS súťažili v troch disciplínach: kop lopty na bránu /muži
cez prekážku/, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky. Súťažilo sa
v dvoch vekových kategóriách do 65 rokov a nad 65 rokov. V areáli TJ
Lokomotíva sa zišiel úctyhodný počet členov organizácie, bolo ich skoro
sto.
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1. jún 2015
HASIČSKÝ DEŇ DETÍ
Jeden

z najobľúbenejších

sviatkov našich malých, aj tých
starších

ratolestí,

vyučovania,
skúšania

bez

a písomiek,

deň

bez

povinností,
deň

plný

odmien, súťaži a zábavy, tak to je
sviatok

všetkých

detí.

v Margecanoch bolo 1.

Aj
júna 2015

veselo už od

rána. Členovia

dobrovoľného hasičského zboru, vedenie základnej školy s materskou
školou

a obec

Margecany

dali

hlavy

a sily

dokopy

a pripravili

margecianskym deťom dopoludnie plné prekvapení.
Začínali sme animovanou rozprávkou, ktorú si školáci pozreli v našom
kine a keďže počasie bolo krásne, slnečné, presunuli sme sa z kinosály na
futbalové ihrisko, kde bol pripravený program pre všetky vekové kategórie.
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Najmenší škôlkari si mohli preveriť svoje znalosti dopravných predpisov,
keď sa na kolobežkách a bicykloch pohybovali na naaranžovanej
križovatke so semaformi a dopravnými značkami.
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Pre

mladších

žiakov

členovia

dobrovoľného

hasičského

zboru

zinscenovali požiarne zákroky pri simulovanom požiari lesa, kde bolo treba
zachrániť zvieratká, či pri požiari školy, kde sa zranili ľudia.
Deti sa naučili ako sa majú v takýchto neľahkých situáciách zachovať,
kam zavolať, ako poskytnúť prvú pomoc.
Zoznámili sa s protipožiarnou technikou, vyskúšali si hasenie

ohňa prúdom

vody, či beh cez prekážky s hasičskou hadicou.

Súťaže na záver boli zlatým klincom programu. Lovenie jablka bez
pomoci rúk z nádoby plnej vody, fúkanie balóna do prasknutia, beh vo
vreci, štafetové plnenie fľaše vodou, či obliekanie hasičského zásahového
obleku na rýchlosť boli výbornou príležitosťou na pobavenie a smiech.
Rozdalo sa vrece sladkostí a sponzorských darčekov pre 200 detí.
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Bolo to naozaj vydarené podujatie, všetci odchádzali príjemne unavení
a spokojní,

s opálenými tvárami. Verím, že na budúci rok sa zídeme pri

druhom ročníku Hasičského dňa detí.
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2. jún 2015 – vzácna návšteva
Mgr. Peter Pollák PhD.
V doobedňajších hodinách prechádzal Margecanami Mgr. Peter Pollák
PhD. a tak prijal neplánované pozvanie starostu obce Ing. Igora Petrika
a na chvíľu sa zastavil v našej obci. So záujmom si pozrel areál základnej
školy s materskou školou, dokonca navštívil aj triedu materskej školy.
Rozprával s pracovníkmi technického úseku obce, ktorí tu pracujú.
Pri tejto návšteve bol prítomný aj Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky.

Starosta obce odovzdal nášmu hosťovi darček na pamiatku - Kroniku
Margecian.
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29. jún 2015
Záverečná
konferencia
k projektu
„Máme vodu
v suchu“
V kinosále kultúrneho domu sa konala záverečná konferencia k projektu
„Máme vodu v suchu – prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s
MŠ Margecany“, ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a
Nórska prostredníctvom Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
Pozvanie prijal aj vzácny hosť, bývalý minister školstva SR
Prof. PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.
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V kultúrnom programe zaspievali aj zatancovali žiaci SZUŠ Margecany.

Na záverečnom pohostení si so všetkými pán Čaplovič aj zaspieval.
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4. júl – 12. júl 2015
Dni obce
Margecany –
Vitaj leto 2015
V našej obci sme si toho
roku pripomenuli okrúhle 780. výročie prvej písomnej
zmienky o obci. Bola to
skvelá

príležitosť

maratón

pripraviť
rôznych

kultúrnych, spoločenských
a športových
všetky

akcií

vekové

pre

kategórie

v rámci už tradičných Dní obce Margecany – Vitaj leto 2015, ktoré sa konali
od 4. 7. – 12. 7. 2015. Toho roku bol výnimočne nabitý a pestrý program.

4. júl 2015
Členovia

Základnej

organizácie

jednoty

dôchodcov

Slovenska

v Margedanoch v spolupráci s obcou Margecany organizovali už

po

14-krát „Batôžkový bál“. V sále kultúrneho domu sa zišlo viac ako
sedemdesiat hostí, ktorým do tanca hrala hudobná skupina KIN, pre
spestrenie programu vystúpila tanečná countrey skupina „Camélie“
z Gelnice. Bol to zábavný a vydarený večer, na ktorom sa všetci zabávali
do neskorých nočných hodín.
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6. júl 2015
Za účasti Ing. Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra SR a starostu obce Ing. Igora Petrika sa
uskutočnilo slávnostné odovzdanie „FIT PARKU PRE SENIOROV“. Projekt bol
finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality.

FIT PARK bol dokončený hlavne pre našich seniorov, kde sa môžu
udržiavať v skvelej fyzickej kondícii počas celého roka. Symbolický kľúč
prevzal predseda ZO JDS v Margecanoch Štefan Žec. Názornú ukážku
a inštruktáž k používaniu vybavenia FIT PARKU predviedol Imrich Kočík.
Zaspievali členky ženskej speváckej skupiny Borievka a po tancoch
a speve členiek folklórnej skupiny Jadlovec, ktoré na husliach doprevádzal
Lukáš Gajdoš sa spustil hustý lejak a rozohnal všetkých účinkujúcich aj
divákov.
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Slávnostné prestrihnutie stužky – Ing. Jozef Halcin, Ing. Igor Petrik, Štefan
Žec.

Ženská spevácka skupina Borievka.
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Členky FS Jadlovec, na husle doprevádza Lukáš Gajdoš

Ukážka, ako používať cvičebné náradie – Imrich Kočík.
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9. júl 2015
Štvrtkové popoludnie bolo venované našim deťom, aj našim seniorom.
O 14.00 h na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Margecanoch so žiakmi ZŠ zinscenovali požiarny zákrok,
kde bolo jasne, názorne ukázané, ako sa v takejto situácii máme zachovať,
kam volať. Na záver prišlo požiarne auto so sirénou a malým požiarnikom sa
podarilo úspešne požiar zlikvidovať. Bola to krátka divadelná scénka, kde
každý hral svoju rolu.
Nasledoval „Úsmevný futbalový zápas“ medzi žiakmi I. stupňa ZŠ
a seniormi aj napriek neutíchajúcemu mrholeniu. Stretnutie bolo veľmi
vyrovnané a skončil nerozhodne 6:6. O víťazovi rozhodli až samostatné
pokutové kopy, kde skórovali žiaci. Pre všetkých hráčov aj divákov

na

záver pripravil grilované klobásky zástupca starostu Mgr. Miroslav Dubecký.
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Aby to bolo pre deti čo najzaujímavejšie, boli tu rôzne kolotoče, ktoré sa
roztočili, keď spoza mračien vykuklo slniečko.
Pre neutíchajúci dážď sa vystúpenie kúzelníka Wolfa presunulo do
kinosály kultúrneho domu. Zišlo sa tu asi 200 deti, pričom s tými najmenšími
prišli rodičia, alebo dedkovia a babky. Bolo veľmi veselo, kúzliť sa učili aj
deti a na záver kúzelník Wolf čaroval s balónmi. Šikovnými ťahmi vyrábal
zvieratká, meče, aj srdiečka, ktorými obdaroval všetky deti.

10. júl 2015
V piatok sa tesne po obede konalo slávnostné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v kinosále kultúrneho domu, kde boli ocenení pozvaní
občania Margecian, ktorí sa pričinili o rozvoj našej obce. Pri tejto príležitosti
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sa podpísali do pamätnej knihy a bola im odovzdaná plaketa za vykonané
zásluhy spolu s krásnou červenou ružou ako prejavom vďaky.
Zoznam ocenených občanov:
Cena obce Margecany - In memoriam
Mária Kovalčíková, za prínos pre rozvoj obce
Veronika Zahornacká, za prínos pre rozvoj obce
Ján Vaščák , za prínos pre rozvoj obce
Cena obce Margecany
Ing. Ján Voško, za prínos pre rozvoj obce
Jaroslav Očvár st., za dlhoročnú aktívnu činnosť pre rozvoj športu
Ing. Imrich Keruľ st., za dlhoročnú aktívnu činnosť pre rozvoj športu
Ing. Ladislav Bödi, za hospodársky rozvoj obce
Ing. Dušan Jakubišin, za hospodársky rozvoj obce
TJ Lokomotíva Margecany, za zásluhy o rozvoj športu
Marian Keruľ, za prínos pre rozvoj a propagáciu obce
Ing. Jozef Kováč, za prínos pre rozvoj a propagáciu obce
Cena starostu obce Margecany
Ján Čarnoký, za záslužnú činnosť pre rozvoj a propagáciu obce
Ing. Peter Hricko, za záslužnú činnosť pre rozvoj a propagáciu obce
Ladislav Šando, za záslužnú činnosť pre rozvoj a propagáciu obce
Mgr. Mária Fonferová, za aktívnu činnosť v ZO JDS Margecany
Milan Rabada, za záslužnú činnosť v športe
Ján Petrík, za vzornú reprezentáciu obce a propagovanie ľudových tradícií
Mária

Papcunová,

za

vzornú

reprezentáciu

obce

a propagovanie

ľudových tradícií
Ing. Jozef Gajdoš, za vzornú reprezentáciu obce a propagovanie ľudových
tradícií
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Marcela Gajdošová, za vzornú reprezentáciu obce a propagovanie
ľudových tradícií
Mária Tremková, za záslužnú činnosť v oblasti kultúry
Anna Jusková, za dlhoročnú činnosť v oblasti ľudovej kultúry
Jozef Halcin, za aktívnu činnosť v ZO DHZ Margecany
Renáta Šumaková, za aktívnu činnosť v ZO DHZ Margecany
Marta Zahornacká, za aktívnu činnosť v ZO DHZ Margecany
Ing. Jozef Halcin, za záslužnú činnosť v prospech obce
Bc. Peter Kandra, za záslužnú činnosť v prospech obce
Mária Sokolská, za dlhoročnú pomoc pri práci s DFS Jadlovček
Barbara Vaščáková, za pomoc pri uchovávaní autentickosti krojov
Po skončení tejto oficiálne slávnostnej ceremónie boli všetci zúčastnení
usadení pred obecným úradom za doprovodu slávnostných bubnov. Po
zaznení slávnostných saliev strelcov v dobových kostýmoch bol oficiálne
otvorený slávnostný program, ktorý prebiehal na stage pred OcÚ.
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Úvodné slovo
obce

a

mal

odkrojil

starosta

prvý

kúsok

z gigantickej slávnostnej torty, na
ktorej

bol

vyobrazený

margeciansky kostol.

Desiatky

hostí z nej mohli aj ochutnať.
Celé

podujatie

moderoval

Ján Tribula, zaspieval víťaz súťaže
Česko – Slovensko má talent 2013 – Miroslav Sýkora, zatancovali
a zaspievali žiaci SZUŠ Margecany a domáca Fsk Jadlovec.

Miroslav Sýkora

Členovia Fsk Jadlovec

Žiačky SZUŠ v Margecanoch
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O 17.00 h vystúpili hudobné skupiny Olympic Revival z Prešova, Crea
Cage a posledným účinkujúcim bol Adam Ďurica so svojou hudobnou
skupinou.

11. júl 2015
V sobotu o 8.00 h začali futbalové zápasy o „Pohár starostu obce“ na
ihrisku TJ Lokomotíva a získal ho mužský futbalový tím „Lordi“.
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Po obede vystúpila ľudová rozprávačka Araňa, hodnotilo sa a súťažilo.
V súťaži o najlepší guľáš sa na prvom mieste umiestnil tím „Poľovníci“, titul
najlepšej cukrárky si odniesla Mária Hudáková za svoj výborný tvarohový
zákusok. Deti súťažili, kto najskôr zje pár kúskov koláčov a s náskokom vyhral
Danko Comba, no všetky deti, ktoré sa súťaže zúčastnili boli odmenené.
Ďalšia súťaž spočívala v tom, kto čo najrýchlejšie prepíli guľatinu dreva, zišli
sa tri dvojice a zvíťazila dvojica Kráľ a Grega.

Keď začali svoje vystúpenie Kandráčovci, bolo zaplnené celé námestie
aj blízke okolie stovkami návštevníkov. Zožali veľký úspech a diváci sa s nimi
len horko-ťažko lúčili.
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Zaplnené námestie

Bodkou sobotňajšieho večera bolo vystúpenie hudobnej skupiny Team
Revival „U BABY“ z Martina, ktorá celé obecenstvo
a roztancovala.
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rozospievala

12. júl 2015
Kermeš je v Margecanoch každoročne na Margitu, pretože práve sv.
Margita je patrónkou nášho kostola. V nedeľu sa schádzajú členovia rodiny
a pozvaní hostia, podáva sa slávnostný obed. Aj keď poobedie patrí
oddychu a debatám pri káve, ku podivu sa v kinosále kultúrneho domu
zišla

stovka nadšencov, aby si pozrela predstavenie potulného divadla

„Na doske“ z Prešova. Divákov pobavila humorná hra „Rysavá jalovica“,
kde štvorica hercov podala obdivuhodný herecký výkon.

23. august 2015 - Beh ulicami Margecian
Miestny klub strany Šanca v spolupráci s obcou Margecany usporiadal
už 11. ročník „Behu Margecian“, na ktorom sa toho roku do štartovacej
listiny zapísalo rekordných 153 bežcov. Toto športové podujatie otvori
poslanec NR SR Viliam Novotný a podpredsedníčka Šanca Jarmila
Lukačovičová, ktorá si aj zabehla 5 km trať.

Štart
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Absolútnym víťazom Behu Margecian sa stal Ukrajinec Eduard Hapák,
najlepším Margecancom Július Kaľavský, ktorý obsadil pekné 6. miesto.
Najlepšie umiestnenou Margeciankou sa stala Simona Oberhauserová,
ktorá obsadila celkovo 5. miesto.

Najlepšie Margecianky: 1. Simona Oberhauserová,
2. Natália Spišiaková,
3. Zuzana Majlathová
Najlepší Margecanci:
1. Július Kaľavský
2. Róbert Spišiak
3. Radoslav Kočík
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28. august 2015 - Lampiónový sprievod

Pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania sa v našej
obci konal pietny akt , kedy sme položili kytice vďaky k symbolickému
„Pamätníku padlých“.
Celé podujatie sa konalo v predvečer týchto historických udalostí 28. 8.
2015. Minulý rok sa po veľmi dlhej dobe pri tejto príležitosti zažali lampióny
a vytvoril sa početný sprievod, ktorý prechádzal ulicami Margecian. Toho
roku sme boli milo prekvapení, keď sa do lampiónového sprievodu zapojilo
skoro dvesto mladších, starších, aj celkom maličkých obyvateľov. Aj
trojročné detičky

veľmi opatrne niesli farebné ozdoby so zapálenou

sviečkou. Celá akcia sa konala, keď zapadlo slnko a začalo sa stmievať
a tak vizuálny efekt bol o to silnejší a krajší.
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Zaspievali nám speváčky ženskej speváckej skupiny Borievka, slovom
básnika sa prihovorila Ľudmila Dubecká. Mgr. Miroslav Dubecký vo svojom
príhovore priblížil o čo v Slovenskom národnom povstaní vlastne išlo, prečo
a kde prebiehali boje, kto stál proti sebe, aby sme si všetci uvedomili, aké
krásne a vzácne je žiť v mieri. Zdá sa nám, že to bolo príliš dávno a nie je
potrebné o tom hovoriť? OMYL! Teraz žijeme v pohode, nie je to však
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samozrejmosť, stačí tak málo a všetko sa môže zmeniť, všetko môže byť
úplne inak. Preto strážme si čo máme a myslime vždy na to, že pokoj a
sloboda sú nad všetko bohatstvo.

Pre spestrenie celej akcie vystúpila skupina historického šermu „Cohors“
z Prešova, ktorej členovia v dobových oblekoch vypálili štyri slávnostné
salvy na úvod a pobavili nás svojim bojovým umením v ťažkom brnení
s historickými zbraňami.
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Záver neodmysliteľne patril zapáleniu vatry a príjemnému posedeniu
pri hudbe . Zrazu sme si boli o čosi bližší, usmievavejší, zhovorčivejší a práve
to je jedným z dôvodov, prečo sa tieto podujatia konajú.

18. – 19. september 2015
4. ročník Margecianskej inline hodinovky
Európsky týždeň mobility je kampaň Európskej únie,

organizuje ju

Európska komisia a každoročne sa pripravuje v rovnakom čase od 16.
do 22. septembra. Jej cieľom je propagovať udržateľné dopravné
opatrenia a podporovať občanov v používaní alternatívnych druhov
dopravy. Je zameraný

na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

a ochrany životného prostredia. Každé ráno, keď sa ľudia rútia do práce sú
cesty úplne zavalené vozidlami, pričom každé auto odčerpáva z nášho
kyslíka a vypúšťa do ovzdušia jedy. O čo lepšie by sa nám dýchalo, keby
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ľudia využívali hromadnú dopravu, nejazdili každý sám, alebo prešli niekedy
pár metrov peši, či bicyklom.
Aj tento rok sa obec Margecany zapojila do tejto celoeurópskej
kampane. V piatok 18. 9. 2015 v dopoludňajších hodinách pripravili učitelia
množstvo zaujímavých aktivít pre žiakov materskej aj základnej školy. Keďže
motorovým vozidlám bol prechod Školskou ulicou v tento deň zakázaný,
mohli tu prebiehať rôzne súťaže, deti sa bicyklovali, korčuľovali a hravou
formou získavali základné vedomosti o pravidlách cestnej premávky.
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V ten istý deň prebehla kondičná príprava na 4. ročník Margecianskej
inline hodinovky vo „Fit parku“. Pod odborným dohľadom Imricha Kočíka si
na cvičebných prístrojoch zacvičili aj naši seniori. O zdravotný dohľad a
zmeranie krvného tlaku sa postarali pracovníčky zdravotnej poisťovne
Union.
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V sobotu 19. septembra sa konalo hlavné podujatie v rámci Európskeho
týždňa mobility – 4. ročník Margecianskej inline hodinovky na Počkaji. Zišlo
sa tu 64 nadšencov, ktorí počas jednej hodiny peši, bicyklom, na
korčuliach, či kolobežke zdolávali 4 kilometrovú trasu Počkaj – Rolová Huta
a späť. Starší účastníci ju prešli raz, mladší na kolieskových korčuliach aj
osem krát. Po záverečnom zrátaní všetkých zdolaných kilometroch sme
zistili, že spolu to bolo obdivuhodných 552 kilometrov.
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Záverečné

fotenie

pre

spomienku

bolo

príjemným

úsmevným

ukončením celého podujatia a večer patril oddychovému posedeniu pri
hudbe na „Pláži Počkaj“.
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25. september 2015
Návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra
Podpredseda

vlády

a minister

vnútra

Robert

Kaliňák

so

svojou

delegáciou navštívil 25. septembra 2015 našu obec. Ako sa sluší a patrí
neprišiel na prázdno, priviezol sa na krásnom novom IVECO Daily
s prívesným vozíkom, ktoré osobne šoféroval a daroval ho Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Margecanoch.

Aj keď jeho návšteva bola naplánovaná po 20.00 h a vytrvalo mrholilo,
námestie pred obecným úradom bolo celé zaplnené ľuďmi. Na úvod
veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Peter Kovalčík zavelil svojej hasičskej
jednotke „Pozor!“ a ministrovi vnútra podal hlásenie. Nasledovalo privítanie
starostom obce, členovia Fsk Jadlovec ho ponúkli chlebom a soľou, deti
predviedli hasičský útok pri záchrane farmy a žiaci SZUŠ zahrali, zaspievali aj
zatancovali.
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Po

požehnaní

postriekaním

vozidla

šampanským

našim

mokom

neformálne rozhovory s občanmi.

pánom

a spoločným

farárom, slávnostným
foto

prišli

na

rad

Pán minister konverzoval s prítomnými

návštevníkmi, veľmi ochotne odpovedal na všetky
zapózoval s fotenia chtivými Margecancami.
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otázky, dokonca aj

17. – 18. október 2015
MARGECIANSKE FAJNOTY

V rámci Košického samosprávneho kraja bolo v tomto roku vyhlásených
osem „Top podujatí 2015“. Jedným z nich sa už po druhý krát stali
Margecianske fajnoty, ktoré sa konali pod záštitou

programu Terra

Incognita v dňoch 17. a 18. októbra 2015. Obec Margecany v úzkej
spolupráci s folklórnou skupinou Jadlovec vložili do jeho príprav veľa
energie a nadšenia, ktoré, dobre zmixované so skúsenosťami, znamenali
pre návštevníkov pestrý celodenný program. Situáciu dopoludnia trochu
komplikovalo nepriaznivé počasie, no popoludní sa predsa len objavilo aj
vytúžené slnko.

Ústrednou témou fajnot bola príprava a ponuka tých najchutnejších
jedál, ktoré sa pripravovali pred očami ochutnania chtivých návštevníkov.
Gruľovníky, hurky, klobásky, pirohy, pečené jabĺčka, šarpance, džatky,
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halušky, placky a rôzne iné špeciality priniesli „kuchňe“ z Kojšova, Veľkého
Folkmara, Jakloviec, Margecian, Krompách, Sloviniek, Kolinoviec, Kluknavy,
Olcnavy, Gelnice aj z Miklušoviec. Tisíce hostí prechádzalo pomedzi stánky
po našich uliciach.
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Mohli si pozrieť diela miestnych majstrov, zakúpiť výrobky z Gazdovského
dvora, prezrieť si výstavu zbraní športovej streľby, navštíviť výstavu
historických

fotografií

Gelnického

okresu,

pozrieť

vernisáž

„Graffiti

Margecany Jam“, dokonca navštíviť národnú a technickú pamiatku –
Margeciansky tunel.

Výstava historických fotografií Gelnického okresu

Graffiti Margecany Jam

292

Ukážka „Margecianskeho tunela“
Sprievodný program pamätal aj na deti, pre ktoré boli pripravené
tvorivé dielničky, stredoveké hry, kolotoče a súťaže.To všetko podfarbovali
ľudové piesne v podaní folklórnych súborov DFS Jadlovček, FS Sedličan,
FS Jahodná, FSK Sliačanka. Vyvrcholením folklórneho programu bolo
vystúpenie FS Železiar.
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V rámci „Mesiaca úcty k starším“ sa v kinosále kultúrneho domu hostilo
a zabávalo viac ako 200 margecianskych seniorov. Pozdraviť ich prišiel
Ing. Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.
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Posedenie seniorov
Jazdu

historickým

vláčikom

z Košíc

si

mohli

vychutnať

deti

a záujemcovia, ktorí chceli zažiť romantiku cestovania spred polstoročia.
Deň nabitý pestrým programom, fajnového jedla a hudby ukončila
tancovačka pod holým nebom. Gajdošovci vyhrávali do neskorých
večerných hodín.

Ľudová hudba Gajdošovci
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Dôstojnou bodkou za celým podujatím bolo nedeľňajšie vystúpenie FS
Vranovčan,

ktorý

predviedol

úžasné,

pôsobivé,

profesionálne,

dvojhodinové predstavenie „Čierno-biely svet“. Viac ako 300 divákov
odchádzalo spokojných, s veľmi silným umeleckým zážitkom.

To

bol

záver

vydareného,

Margecianske fajnoty, ktoré

nadregionálneho

TOP

podujatia

aj napriek uplakanému počasiu navštívil

rekordný počet domácich, cezpoľných i zahraničných návštevníkov.
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29. november 2015 - ADVENT

Adventné obdobie sme v našej obci začali výzdobou gigantického
adventného venca na námestí, kde ho v prvú adventnú nedeľu požehnal
náš pán farár. Zaželal všetkým láskyplné predvianočné obdobie. Každý
týždeň sa zažne jedna zo štyroch

sviecí

Mier, Viera, Láska, Nádej. Ich

symbolický plameň by v našom živote nikdy nemal vyhasnúť a všetci
spoločne by sme sa mali snažiť, aby horeli v každom z nás po celý rok.

požehnanie adventného venca
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4.

december

2015
PRIŠIEL MIKULÁŠ
Aj

tento

rok

boli

margecianske detičky
poslušné a tak, ledva
čo sa v piatok zošerilo,
kde sa vzal, tu sa vzal,
na námestí zrazu stál Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Prišiel s veľkým
červeným vrecom, plným sladkostí, v sprievode anjela a čerta.

Prvé ho privítali dievčatá a chlapci zo SZUŠ Margecany, zavinšovali aj
zaspievali.
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V kinosále sa na javisku vytvoril dlhočizný rad netrpezlivých maličkých aj
starších detí, ktoré Mikulášovi recitovali aj spievali, on ich s veľkým záujmom
počúval a každé obdaroval sladkým darčekom. Keď rozdal všetko, čo
priniesol, pobral sa ďalej. So všetkými sa rozlúčil a prisľúbil, že o rok sa opäť
vráti.

Záver tohto milého popoludnia patril zaujímavej animovanej rozprávke,
ktorá sa premietala na veľkom premietacom plátne v našom kine.
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5. december 2015
Adventné Božie slovo a spev

Za účasti celebrantov Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Evanjelickej,
Právoslavnej

cirkvi aj Cirkvi československej husitskej sa v sobotu 5.

decembra 2015 konalo „Adventné Božie slovo a spev“ v Chráme sv.
Margity. Tento rok to bolo už 10. výročie tohto podujatia. V programe
vystúpili

Ženský

zbor

Českého

spolku

z Košíc,

sólisti

Alžbeta

Smolíková, Barbora Sopková a Miroslav Keruľ, Fsk Jadlovec, Ľudová hudba
Gajdošovci a Cirkevný spevácky zbor Kwapka z Margecian. Bolo to veľmi
emotívne vystúpenie, zazneli prekrásne vianočné piesne aj duchovné
slovo, ktoré pohladili dušu a pripomenuli, že Vianoce už netrpezlivo klopú
na dvere. Na záver zaznelo spoločné požehnanie všetkých celebrantov.
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Pán farár Jozef Halčin

Fsk Jadlovec
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Miroslav Keruľ

Ľudová hudba Gajdošovci
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20. december 2015 – vianočný koncert
„TANEČNÉ VIANOCE“

Stalo sa už tradíciou, že sa v poslednú adventnú nedeľu, keď sa zažína
štvrtá sviečka na adventnom venci koná vianočný koncert. Tento rok sa
opäť naplnila kinosála v kultúrnom dome divákmi, aby si pozreli vystúpenie
členov FS Lipovec z Vranova nad Topľou, členov DS tanečného studia
z Košíc, aj žiakov SZUŠ Margecany a členov Fsk Jadlovec. Bol to maratón
rôznych tanečných štýlov, od najmodernejších cez spoločenské, cigánske,
goralské, pozdišovské, až po tie najstaršie margecianske.
So želaním pokojných a krásnych vianočných sviatkov zaznelo aj prianie,
aby sme sa v novom roku 2016 mali všetci tak dobre, že nebude dňa, aby
sme nemali chuť si zakrepčiť.
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FS Lipovec

DFS Jadlovček

Gajdošovci a Lucka Jarošíková

Fsk Jadlovec
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Záverečná scéna patrila vianočnej piesni „Tichá noc“, ktorú spievali tak
účinkujúci, ako aj všetci hostia v sále.

31 december 2015
Silvestrovský výstup na Roháčku
Pre milovníkov turistiky OKST Margecany

organizoval už 31. ročník

„Silvestrovského výstupu na Roháčku“. Stovky turistických nadšencov
z Margecian, Hrabkova, Ovčieho, Klenova, Víťaza, Širokého, Miklušoviec, aj
Sedlíc sa v tento deň už tradične stretáva na vrchole Roháčky.
Pre Margecancov je to stredne náročná túra dlhá 15 km, ktorú
absolvovali zdatnejší celú peši, menej zdatní sa vyviezli autobusom
k Strelnici a potom pokračovali po vlastných.
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Príprava na výstup
Počasie bolo ideálne, slnečné a tak Roháčka ponúkla všetkým za
odmenu takýto magický pohľad na okolie.
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Po krátkom oddychu sa všetci s príjemným pocitom a turistickým
zážitkom vybrali na spiatočnú cestu.
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31. december 2015
SILVESTROVSKÁ SHOW PRE
DETI
Posledné kultúrne podujatie v tomto
roku

bolo

venované

najmenším

obyvateľom Margecian – našim deťom.
V hojnom počte sa so svojimi rodičmi aj
starými rodičmi zišli pred obecným úradom,
aby spoločne oslávili záver roka. Keďže sa výrazne ochladilo, bol pre
nich pripravený chutný malinový čaj, zašantili si pri hudbe a na záver sa
veľmi potešili mini ohňostroju, ktorý zarachotil len pre ne.
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VÝSTAVBA A INVESTIČÉ AKCIE V OBCI
FIT PARK PRE SENIOROV
Do užívania bol odovzdaný „FIT PARK PRE SENIOROV“. Projekt bol
finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality. Svoju fyzickú kondíciu si tu môžu zlepšovať hlavne skôr narodení
občania Margecian, no dvere majú otvorené všetci, ktorým cvičenie na
špičkových náradiach prinesie osoh.
ZBERNÝ DVOR
Pri meniarni ŽSR bol postavený zberný dvor a vďaka sponzorskej
materiálnej pomoci stavebnej firmy Ing. Imricha Petkáča, spoločnosti
EUROVIA, a. s., závod Košice, Ing. Márii Kebiskovej, Považské cementárne,
a. s. Ladce a Ing. Dušana Jakubišina bola vybetónovaná aj prístupová
cesta.
CINTORÍN - URNOVÝ HÁJ
Bol dokončený urnový háj a osadených bolo 15 urnových pomníkov,
ktoré si občania môžu zakúpiť za 320 eur.
NADSTAVBA STAREJ MŠ – 13-BYTOVÁ JEDNOTKA
13 bytov bolo dokončených a skolaudovaných a predpokladaný termín
prideľovania bytov je stanovený na letné mesiace 2016.
Kvôli finalizácii tejto rekonštrukcie bytového domu sa uskutočnila výmena
priestorov medzi záchrankou a JDS.
Súčasťou stavby bola aj čiastočná rekonštrukcia chodníka na Školskej ulici.
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ČISTENIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY
V tomto roku bol zavŕšený trojročný projekt čistenia Ružína. Počas tejto
doby bolo vyzbieraných

skoro 100 veľkokapacitných kontajnerov

komunálneho odpadu. Je dôležité, aby sa tento program spustil aj v roku
2016, čo záleží na rozhodnutí novej vlády SR.
REGENERÁCIA VEREJNEJ ZELENE
Z finančných prostriedkov Programu obnovy dediny sa urobili parkové
a sadové úpravy pri obecnom úrade a pred prístavbou kultúrneho domu.
OBNOVA CESTNÉHO MARGECANSKÉHO TUNELA
S finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporitelne bol vyčistený
cestný tunel v Rolovej Hute. Odstránilo sa odtiaľ asi 100 ton bahenného
nánosu. Postarali sa o to pracovníci technického úseku a nezamestnaní
z projektov úradu práce.
VÝSTAVBA KOTOLNÍ
Ministerstvo školstva poskytlo dotáciu na riešenie havarijného stavu
vykurovania základnej školy. Vybudovali sa samostatné plynové kotolne
pre budovu telocvične a školskej jedálne, čím sa škola definitívne odpojila
od centrálnej kotolne a už v tomto vyykurovacom období predpokladná
úsporu na vykurovaní.
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Ministerstvo hospodárstva SR schválilo projekt a teda aj nenávratný
finančný príspevok vo výške 86-tisíc eur na rekonštrukciu časti verejného
osvetlenia na uliciach Partizánska, Prešovská, Požiarnická a na celej
Židovskej Hôrke. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena 8 kilometrov kábla
a rekonštrukcia rozvádzača. Práce boli koncom roka ukončené.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
V školskom roku 2015/2016 má škola 150 žiakov v 1. – 9. ročníku
základnej školy a prijatých 55 detí v materskej škole. Oproti minulému
školskému roku je to o 20 nových žiakov z okolitých obcí viac.
V základnej

škole

pracuje

12

kvalifikovaných

pedagogických

zamestnancov pod vedením PaedDr. Evy Mrázovej – riaditeľky ZŠ s MŠ, 2
vychovávateľky v školskom klube detí a jedna asistentka učiteľa.
V materskej škole pôsobí 5 kvalifikovaných učiteliek, ktoré pracujú v troch
triedach. V tomto školskom roku bolo otvorené 3. oddelenie materskej školy
pre 12 detí mladších ako tri roky.
V škole pracuje 10 nepedagogických zamestnancov.
Žiaci sa počas roka reprezentovali školu na rôznych olympiádach,
predviedli sa na mnohých kultúrno – spoločenských akciách, zabavili sa na
výletoch, exkurziách, aj na filmových predstaveniach.
Dosiahli pekné umiestnenia na vedomostných aj športových súťažiach. Na
1. mieste sa umiestnili v okresných kolách na Olympiáde v nemeckom
jazyku, Matematickej olympiáde, Hviezdoslavovom kubíne, Geografickej
olympiáde,

Technickej olympiáde, Sláviku Slovenska, vo výbíjanej, aj

v stolnom tenise.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR JADLOVČEK
SZUŠ navštevuje 172 žiakov, z toho 97 v tanečnom, 52 v hudobnom a 23
žiakov vo výtvarnom odbore. Riaditeľkou školy je Mgr. Klaudia Pribičková
a vedie 13 členný pedagogický zbor.
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V apríli sa žiaci SZUŠ, ktorí sú zároveň členmi DFS Jadlovček predstavili na
okresnom kole súťaže detských folklórnych súborov „Na tej luke na želenej“,
ktorá sa konala v Margecanoch. Stali sa laureátmi a postúpili do krajského
kola, kde sa opäť stali laureátmi. V celoštátnom kole v tejto súťaži sa
umiestnili v zlatom pásme a zaradili sa tak medzi päť najlepších detských
folklórnych súborov na Slovensku. Tento úspech zožali so scénickým
pásmom „Už me z Košic veže ta veľka mašina...“, ktorého autorkou je Mgr.
Marta Foglárová. 28. a 29. 11. 2015 sme mohli vidieť skrátenú verziu pásma
na STV 2 v relácii Kapurka.
Pred

koncom

školského

roka

Medzinárodného folklórneho festivalu

prijali

pozvanie

organizátorov

„Joy on the beach“ v mestečku

Aheloj v Bulharsku, kde v kategórii súborov vyhrali hlavnú cenu festivalu –
cenu Grand prix.
Žiaci SZUŠ svojim vystúpením potešili oko diváka nielen na rôznych
podujatiach organizovaných obcou Margecany, ale aj za hranicami našej
obce.

FOLKLÓRNA SKUPINA JADLOVEC
Štyridsaťčlenný kolektív folklórnych nadšencov vedie Ing. Jozef Gajdoš.
Členovia Fsk Jadlovec a Ľudová hudba Gajdošovci sa počas roka
zúčastňujú rôznych súťaží, aj spoločensko-kultúrnych akcií.
Prehľad podujatí, ktorých sa zúčastnili:
- Regionálna súťažná previerka folklórnych skupín „Nositelia tradícií“, kde s
pásmom „Košeňe po košeňu“ postúpili do krajského kola,
- V Margecanoch na Fašengy
- tanečná súťaž „Šaffova ostroha“,
- nesúťažná prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov „Ty
vodičko čistá“ vystúpili s pásmom „Na svatoho Marka, vindzi žima z jarka“ ,
- medzinárodný folklórny festival v meste Skopje v Macedónsku,
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- naše gruľovníky piekli a s veľkým úspechom ponúkali na Rušňoparáde
v Košiciach, na Dňoch hradnej pani v Gelnici, aj na Gurmán Feste v
Košiciach,
- Rusadle v Margecanoch,
- Spišské folklórne slávnosti, kde sa umiestnili v striebornom pásme,
- folklórne slávnosti vo Východnej,
- Deň tradícií v Miklušovcoch
- folklorne slávnosti Kolinovce
- Dni obce Margecany,
- Poctivý farmár v Košiciach – podujatie Remeselný dvor,
- Margecianskej fajnoty,
- Adventný večer v tunajšom kostole,
- Vianočný koncert v Krompachoch
- Vianočný koncert v Margecanoch.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY
DOCHODCOV SLOVENSKA
Organizácia prešla v tomto roku istými zmenami. 24. februára sa
konala výročná členská schôdza, aby sa po troch rokoch zase uskutočnili
voľby do výboru.
Do volieb už nekandidovala predsedníčka Mária Fonferová a
podpredsedníčka Mária Kaľavská.
Nový výbor ZO JDS pracuje v tomto zložení:
Predseda: Štefan Žec,
podpredseda: Anna Pitoňáková,
tajomníčka: Ľudmila Ľupšáková,
hospodárka: Margita Šefčíková,
členovia: Margita Fidlerová, Marta Šandová, Juraj Tremko.
Predseda revíznej komisie: Anna Iwaniecová,
členovia revíznej komisie: Anna Kožariková a Vladimír Vaľa, ktorý
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1. júna 2016 odstúpil z výboru zo zdravotných dôvodov a nahradil ho Imrich
Hudák.
Členovia JDS žijú pestrým životom. Organizujú turistické vychádzky
spojené s čistením chodníkov a studničiek, či zbieraním liečivých bylín.
Navštívili Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici a pomník SNP v Banskej
BystricI. Zorganizovali športový „Seniorsky zelený deň“, kde si zmerali sily
v streľbe zo vzduchovky, kope loptou na bránu a hode granátom. Zabavili
sa na „Batôžkovom bále“, navštívili kaštieľ Betliar, Bardejovský jarmok,
Gurman Fest v Tatranskej Lomnici, aj Čerhov. Každoročne sa schádzajú pri
príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, radi si zahrajú dámu, žolíka a stolný
tenis. Neuzatvárajú sa do seba, ale hľadajú cestu ako prežiť aktívne peknú
jeseň života a očividne sa im to darí.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVAZU
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Základná

organizácia

zdravotne

postihnutých

v Margecanoch

neustále rozvíja svoju činnosť a výbor pripravuje pre svojich členov rôzne
zaujímavé podujatia.
V máji to bol vedomostno-zábavný trojboj, kde súťažili v lúštení krížoviek,
osemsmeroviek a sudoku. V septembri pripravili celodenný výlet do Prešova
a oddýchli si na kúpalisku Delňa. V októbri si pozreli v Spišskom divadle
veselohru

Zberné

stredisko.

Pravidelne

navštevovali

športové

akcie

v Smolníku, Mníšku nad Hnilcom, Helcmanovciach a v Jaklovciach, kde sa
konali okresné stolnotenisové hry.
V decembri ZO v Kluknave pripravila pre najmenších členov Mikuláša
a ZO v Nálepkove podujatie Náš deň, ktoré je poďakovaním členom
výboru zo základných organizácií SZZP z okresu Gelnica a zároveň si na
tejto akcii pripomenuli Deň dobrovoľníctva.
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V uplynulom roku si členovia
príslušníkmi
Turčianskych

na

rekondičných

Tepliciach,

mohli oddýchnuť spolu s rodinnými
pobytoch

Trenčianskych

v Rajeckých
Tepliciach,

Tepliciach,

vo

Vyšných

Ružbachoch, Dudinciach a Bardejovských kúpeľoch, ktoré organizuje
okresná rada SZZP v Gelnici.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Členovia DHZ sa zúčastňovali na podujatiach, ktoré sa konali v našej
obci, alebo boli na podujatiach ktoré pripravili kolegovia hasiči v okolitých
obciach.
Boli hlavným organizátorom „Hasičského dňa detí“, ktorý sa mimoriadne
vydaril.
V júli sa družstvo hasičov zúčastnilo súťaže o putovný

pohár DHZ

Krompachy kde si zasúťažili v požiarnom útoku.
Pre najmladších hasičov usporiadali v auguste celodennú akciu
s loptovými hrami, skúškou striekania vody z prúdnic a rôznymi súťažami.
Zašportovali si na futbalovom večere a zabehali si ulicami Margecian. Na
oslavách SNP vzdali úctu padlým vojakom čestnou stážou pri „Pomníku
padlých vojakov“.
25.

septembra

dostali

nové

motorové

vozidlo

IVECO

DAILY

a protipovodňový vozík z rúk ministra vnútra a podpredsedu vlády JUDr.
Roberta Kaliňáka.
Po dlhoročnej odmlke pod vedením Veroniky Salamonovej a Tatiány
Tiburákovej začal svoju činnosť krúžok mladých požiarnikov. Krásne
ocenenie „Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja“ za prácu v
hasičskom zbore si z rúk JUDr. Zdenka Trebuľu prevzal v Košiciach 27. 11.
2015 Jozef Halcin st. Do košického divadla mu prišli zablahoželať starosta
obce Ing. Igor Petrik a poslankyňa OcÚ Ing. Eva Novotová. K oceneniu
blahoželáme.
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ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Stáť pri človeku v každej chvíli - či vo chvíľach sviatočných i radostných,
ale i o chvíľach ťažkosti i zármutku – to je podstatou

práce Zboru pre

občianske záležitosti . Tak to bolo aj tohto roku. Pre občanov našej obce
členovia ZPOZu pripravili stretnutia pri príležitosti životných jubileí pre 49
občanov, slávnosť uvítania našich 27 najmladších občiankov do života
obce, štyri slávnosti uzavretia manželstva. Pripravili aj dôstojnú poslednú
rozlúčku so zosnulým spoluobčanom.

MIESTNY

SPOLOK

SLOVENSKÉHO

ČERVENÉHO

KRÍŽA
Miestny spolok SČK sa už po 14 krát zapojil do celoslovenskej akcie
organizovanej Ligou proti rakovine – „Deň narcisov“, čo je najväčšou
národnou zbierkou na podporu kontroly rakoviny na Slovensku. V tomto
roku sa v našej obci vyzbieralo 626 eur. Dobrovoľné odbery krvi sa
organizujú počas celého roka.

STOLNOTENISOVÝ KLUB ŠKST TOPSPIN
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2014/15 zúčastnil so svojimi družstvami
týchto súťaží:
1. Liga skupiny Východ,
mužstvo

Margecian

odohralo

súťaž

proti

protivníkom

z miest:

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

stanovenie cieľa pred štartom súťaže bolo udržať 1. Ligu na ďalšiu
sezónu, čo sa im podarilo napriek tomu, že obsadili 11 miesto, z
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dôvodu, že sa na nasledujúcu sezónu neprihlásilo mužstvo z vyššej
súťaže,
-

mužstvo tvorili hráči: Feješ Juraj, Roba Peter, Tomaga Ľudovít, Vasiľ
Tibor.

3. Liga Západ,
mužstvo Margecian odohralo priemernú sezónu s nevyváženými
výsledkami, ale aj napriek tomu obsadili v súťaži pekné 6. miesto.
Súťaž odohrali hráči:, Šiška Emil, Pacák Marián, Zahornacký Jozef,
Kluknavský Peter.
4. Liga skupina Spiš - Gemer,
mužstvo obsadilo v súťaži posledné miesto a vypadlo do 5. ligy pekné 5. miesto, o čo sa pričinili hráči v zložení: Hanko Ivan, Bobák
Radovan a Rychnavský Ján, Labancová Danka, Kaľavský Šimon.

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTÍVA
V tomto roku oslávila TJ Lokomotíva Margecany 80. výročie svojho
vzniku a je tak najdlhšie fungujúcou organizáciou v obci.
V tomto roku spoluorganizovali podujatia – Turnaj o pohár starostu obce,
Športový deň ŽSR a Deň jednoty dôchodcov. Naše dorastenecké mužstvo
sa na dva roky spojilo s mužstvom TJ Nový život Kluknava.
Žiackemu mužstvu FK TJ Lokomotíva sa výnimočne darí. Pod vedením
trénera

Ing. Stanislava Sokolského zo 14-tich zápasov vyhrali 12.

V súčasnosti sa žiaci v rámci futbalového krúžku pripravujú v telocvični ZŠ 2x
do týždňa, kde majú tréningy. Trénuje tu aj futbalová prípravka, kde sa
pripravuje na svoju kariéru 12 najmenších futbalistov.
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ODDIEL KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
Členovia oddielu každoročne organizujú obľúbené jesenné podujatie –
splavovanie Dunajca. Toho roku sa opäť stretli v hojnom počte 136, aby
spolu strávili pár dní, oddýchli si a zašportovali. Na Okresný zraz vodákov do
Rolovej Huty ich prišlo 74 a na silvestrovský výstup na Roháčku sa ich
prezentovalo 205.
Náročnejšie trasy zdolávali v
rámci vysokohorskej turistiky.
Výstupmi vo Vysokých a Nízkych
Tatrách, v Slovenskom raji aj vo
Volovských vrchoch zdolali
298 kilometrov, ktoré dokonale
preverili fyzickú kondíciu.

lezenie ľadopádu

OBECNÝ ŠACHOVÝ KLUB
V sezóne 2015 postavili margecianski šachisti družstvá v 1. lige a v 3. lige.
A-družstvo snažiace sa obhájiť svoje zaradenie do 1.ligy je po odohraných
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šiestich kolách na 10. pozícii. Šesťbodový zisk dosiahlo víťazstvami nad BŠK
Bardejov a MŠK Spišská Nová Ves. Štyri výhry v 3. lige radia B-družstvo na 5.
miesto v tabuľke.

V oboch súťažiach ostáva odohrať ešte päť zápasov.

ÚSPEŠNÉ MARGECIANKY
Michaele Elle Hajdukovej vyšla tretia kniha –
Zákon krvi.
O našej rodáčke sme naposledy písali v roku 2013,
pri príležitosti vydania jej druhej knihy Tajomstvo
tvojho rodu. Pribudla k prvotine Všetky moje tváre.
Koncom tohto roku sa k nim pridala aj tretia. Jej
názov je Zákon krvi a Michaela si vzala na mušku
tému druhej svetovej vojny.
Natália Kandrová, Silvia Kandrová, Michaela Papcunová
V našej obci je skupina dievčat, ktoré sú členkami športového klubu
Severan v Jaklovciach, ktorý im umožňuje venovať sa rôznym aktivitám so
psami – mushingu /psie záprahy/, agility /psík musí v čo najlepšom čase
zdolať rôzne prekážky/, tancu so psom, dogtrekingu. Že nejde len
o hocijakú zábavku, ale pravidelné a cieľavedomé tréningy, svedčí i to, že
sa zúčastňujú
V Margecanoch

rôznych domácich i medzinárodných súťaží a pretekov.
máme

reprezentantku

ME

v psích

záprahoch

na

Donovaloch /2009 - Natália Kandrová a aljašský malamut Beky/ a
v súčasnosti sa dievčatá venujú predovšetkým tréningu agility, v ktorom
dosahujú výborné výsledky. V júli tohto roku sa dve členky klubu Severan –
Silvia Kandrová so šiperkou Lea a Michaela Papcunová so psíkom Icy
z Margecian zúčastnili Majstrovstiev Európy juniorov

v agility v Českej

republike. Na podujatí pretekalo 370 pretekárov z 22 krajín sveta, boli to
veľmi náročné preteky. Aj keď Silvia a Michaela medaily nezískali,
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v náročnom preteku v obrovskej konkurencii sa nestratili a skončili uprostred
výsledkového poľa.

Miška Papcunová

Silvia Kandrová

OSOBITOSTI POČASIA
Začiatkom januára poriadne prituhlo, bolo až mínus dvadsať stupňov
Celzia a koncom prvého mesiaca zase nasnežilo. Snehová kalamita
postihla hlavne východ Slovenska, kde tisíce domácnosti bolo bez elektriky
z dôvodu poškodenia elektrického vedenia.
Leto bolo veľmi horúce a suché. Zaznamenali sa viaceré teplotné
rekordy, dokonca bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred vysokými
teplotami.
Od. 3. do 17. augusta neklesla teplota cez deň pod 30 stupňov, dokonca
šesť dní bolo nad 35 stupňov. Štatisticky sa uvádzalo, že takéto dlhotrvajúce
teplo na Slovensku nebolo 145 rokov.
Na Vianoce boli desať stupňové teploty, po snehu ani stopy a prituhlo až
na Silvestra.
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Aj v tomto roku sa počasie s nami pohralo a prinieslo pár extrémov, na
ktoré si v budúcnosti budeme musieť zvyknúť, pretože teplotné anomálie sú
čoraz častejšie.

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
K 31. 12. 2015 mala naša obec 1942 obyvateľov, z toho 980 žien a 961
mužov.
Do 18 rokov to bolo 294 občanov, do 62 rokov 1247 a nad 62 rokov
401 obyvateľov.
Narodilo sa 24 detí, zomrelo 14 ľudí a 19 párov sa zosobášilo.
Najstarší obyvateľ Margecian Ján Klein má 99 rokov, 93 rokov majú Anna
Králiková a Zuzana Sokolská.
V Margecanoch žije 13 občanov, ktorí majú viac ako 90 rokov.

Zápis do kroniky bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 14/2016/B-1 zo dňa 22. 2. 2016. Zapísala Iveta Žoldáková.
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