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Nad zbormajster Jozef Halcin, tajomník –kronikár DHZ Margecany

KRTKO
Ešte v decembri 2017 sme podali žiadosť na MV SR o finančnú podporu pri zakúpení elektrického
autíčka pre náš krúžok „ Mladý hasič Krtko- Margecany“. Nuž a vo februári sme financie dostali a tak
sme kúpili toto HPX 6x4. Na fotke: zakladateľka a vedúcu krúžku Mladý hasič Krtko Ing. Emília
Glovčíková so svojou dcérkou, veľ. družstva Mladý hasič Krtko Laurinkou – testovanie autíčka.

„A takým to pozvaním začal náš Krtkovsky Nový rok 2018“
Vážený pane Halcin,
všimla jsem si na internetu, že se věnujete malých hasičům ze školky. Náš sbor v letošním roce pořádá
oslavy 140. výročí založení a při této příležitostí pořádáme tzv. Festival přípravek. Nevím zda jste se
setkali již tímto termínem, ale jedná se o jakousi přehlídku hasičských přípravek - tedy dětem ve věku
od 3 - 6 let, kteří pracují při sborech dobrovolných hasičů nebo v mateřských školách. Zde pak
předvádí nejrůznější ukázky práce hasičů. Na tento festival se sjedou děti z celé České republiky,
přijede také jedno družstvo s Polska a nás napadlo pozvat i někoho ze Slovenska. A tak jsme hledali a
narazili na Vás. Festival se bude konat 16. června 2018 v České republice ve městě Klimkovice, což
je v blízkosti Ostravy.
Tímto Vás s dětmi zveme k nám do Česka. Zde posílám odkaz na naše malé hasiče:
http://lvicatkaklimkovice.blogspot.cz/

Pokud by jste se rozhodli nás navštívit, zajistili bychom Vám stravování i ubytování. Dopravu však
nehradíme.
Vzhledem k tomu, že to není nejblíže zvažte naše pozvání. Byli bychom však moc rádi, kdyby jste nás
s dětmi navštívili.
Pokud je vedoucím někdo jiný prosím o předání emailu.
Těšíme se na navázání případné spolupráce
Děkuji za odpověď
S pozdravem
Za malé hasiče Lvíčátka Klimkovice
Radka Langrová

Naša odpoveď
Dobrý deň p. Radka, som Jozef Halcin a som spoluzakladateľom s Ing. Emíliou GlovčíkovouHalcinovou (je to moja dcéra) a sme vedúci nášho krúžku "Mladý hasič Krtko pri DHZ Margecany“.
Veľmi nás teší Vaše oslovenie, aj pozvanie a pripájam „takéto pozvania sa neodmietajú“.
Zajtra máme s deťmi a rodičmi Novoročné posedenie, prednesiem im Váš návrh a odpoviem ( už
teraz viem že prídeme :)
Nájdete nás na: https://www.facebook.com/mladyhasickrtko/
S pozdravom Nad zbormajster, Jozef Halcin DHZ Margecany SR.
Je to veľká česť, predsa my „Mladí hasiči KRTRKOVIA“ budeme reprezentovať naše DHZ,
obec Margecany, ale ako jediný zo Slovenska aj Slovensko. Komu sa toto podarilo z Margecian v tak
útlom veku a za tak krátky čas trvania zúčastniť sa na
5 január: Predvečer Troch kráľov - Krtkovia

medzinárodnej akcii ? ( ČR-PR-SR.).

8 január prvý tréning
Dedko vedúci- prajeme ti k narodeninám všetko najlepšie

3.februára

Návrh Jozefa Halcin st vlajka „MLADÝ HASIČ KRTKO“

8. február

Autíčko v pôvodnom – originálnom stave, po zmontovaní.

A po úprave - na HASIČSKÉ ( 21.6. 2018)

Dňa 21.2.2018 sme boli pomôcť nášmu občanovi na Veternej ulici, u ktorého sa objavil skrat
elektrického vedenia v pivničnom priestore, kde sa od toho chytil papier a ďalšie veci, ktoré tam mal
domáci uskladnené. Zasahovali sme pri požiari kotolni. Udalosť bola ohlásená 14.20, pričom príchod
k zásahu bol o 14.30, odchod do požiarnej zbrojnice bol o 16.50. Na zásahu sa zúčastnili Juraj
Zahornacký, Radovan Verba, Jozef Salamon, Veronika Salamonova a Martina Hromotová.
Po príchode na mieste už boli profesionálni hasiči z Gelnice. Keďže potrebovali kalové čerpadlo, DHZ
Margecany šli pre protipovodňový vozík. Neskôr na miesto zásahu dorazili ďalší profesionálni hasiči s
CASkou.

🚒

🚒

Nikomu sa našťastie nič nestalo,, aj keď privolaná pomoc bola opodstatnená.
(opis a foto: Jozef Halcin, z FB DHZ)

☺️

🚒

24.februára.
ČASŤ: Zápisnice z VČS DHZ 24.2.2018 o 14:00 v prístavbe kultúrného domu
Účasť podľa prezenčnej listiny 20 č. zo 45- VČS nie je uznášania schopná !
Zasadnutie otvorila predsedkyňa DHZ p. Renáta Šumáková, ktorá privítala účastníkov VČS, členov
DHZ Margecany, starostu obce Margecany p. Ing. Igora Petrika a delegátku za Územný výbor DPO
V SNV/GL p. Martu Petrovú.
Po prívitáni vyzvala prítomných členov min. ticha za našich zosnulých členov Jozefa Novotného
a Michala Fottu.
- správu o činnosti za rok 2017 prečéítal p. Peter Kovalčík veľ.
- správu o hospodárení prečítala p. Renáta Šumáková predseda.
- správu o činnosti krúžku Mladý hasič Krtko, prečítal Jozef Halcin zakladateľ a ved. krúžku.
- správu revízora (Marcela Kaľavská sa ospreavedlnila pre chorobu) prečítal p. Peter Kovalčík veľ.
-plán hlavných úloch( na UVDPO SNV/GL) prečítal p. Peter Kovalčík veľ.
- plán činnosti na rok 2018 prečítal p. Peter Kovalčík veľ.
-plán činnosti na rok 2018 krúžku Mladý hasič Krtko, prečítal Jozef Halcin ved. krúžku Mladý hasič
Krtko.
Zasadnutie VČS otvorila a viedla: predseda DHZ p. Renáta Šumáková

Z ľava: Ján Papcun, Juraj Zahornacký, veľ. DHZ Peter Kovalčík, delegát UVDPOSNV/GL, p. Marta
Petrová, predseda DHZ p. Renáta Šumáková, starosta obce Ing. Igor Petrik, čl. výboru DHZ a
p. Dominika Kovalčíková.

Minútou ticha sme si uctili pamiatku našich zosnulých kolegov v roku 2017, Jozefa Novotného
a Michala Fottu.

Margeciansky hasiči, ktorí mali snahu a ochotu sa nášho zasadnutia zúčastniť.

Počas príhovoru delegátky, UV DPO SNV/GL, p. Marta Petrová odovzdala v mene UV DPO
SNV/GL ocenenia pre vedúce a zástupcu rodičov, ktorí sa najviac angažujú v práci v našom krúžku
„Mladý hasič KRTKO-Margecany“

ĎAKOVNÉ LISTY. A to: p. Ing. Emílii Glovčíkovej-

zakladateľke a vedúcej krúžku, p. Ing. Erike Dzurňákovej - vedúcej krúžku a p. Mgr. Petre
Holotňákovej - zástupcu rodičov krúžku Mladý hasič Krtko. „ Blahoželáme“.

21.marca 2018
Bola z výroby doručená Jozefovi Halcinovi – tajomníkovi DHZ Margecany
VLAJKA:

Pre krúžok „Mladý hasič KRTKO MARGECANY“.

Vlajku (vzhľad) navrhol a zariadil jej výrobu zakladateľ a vedúci
krúžku „Mladý hasič KRTKO pri DHZ – Margecany“: Jozef Halcin st.
Znak na vlajke- LOGO - ERB - navrhla Ing. Emília GlovčíkováHalcinová, zakladateľka a vedúca krúžku „Mladý hasič KRTKO –
Margecany“.
Vlajku vyrobila firma: v hodnote 128 EUR.- dovoz 7EUR.
KPK Reklama s.r.o. | Južná trieda 82 / Gavlovičova ul. |
040 17 Košice.

Erb – Mladý hasič KRTKO- návrh p. Ing. Emílie Glovčíkovej- zakladateľka a vedúca krúžku.

Znak sv. Florián- foto. z priečelia Hasičskej zbrojnice , návrh vlajky Jozef Halcin spolu
zakladateľ a vedúcu krúžku, zabezpečil aj samotnú výrobu vlajky.

23.marca
Naši Mladý hasiči KRTKOVIA sa môžu tešiť z prvých medailí , ktoré dostanú v Českej republike
v júni na festivale v Klimkoviciach a 30. júna v Spišskom Hrušove na súťaži „Spišskej hasičskej
ligy“.

Dňa 1.4. Veľkonočná nedeľa
Sme sa zúčastnili na pietnom akte poslednú rozlúčku z bývalým veliteľom DHZ Gelnica
s Jankom Jurtinusom (59 rokov)

Za DHZ Margecany sme sa zúčastnili: na svätej omši (v kostole ako jediní hasiči
v uniformách), a rozlúčke v dome smútku a na cintoríne.
Jozef Halcin, Jozef Blaho, Jozef Salamon, Juraj Zahornacký, Radovan Grega, Radovan Verba,
Peter Vaško, Martina Hromotová.

22.apríl
4. ročník „ Margeciansky hasiči deťom“
Po rokovaniach členov DHZ sa rokovanie ohľadom príprav presunulo dňa 24.4. do ZŠ s MŠ, kde sme
organizovanie MDD preberali z vedením ZŠ.
Za DHZ Margecany sa tohto zúčastnili:
predseda DHZ p. Renáta Šumáková, tajomník DHZ p. Jozef Halcin , člen DHZ p. Anna Hicárová.
Za vedenie ZŠ sa zúčastnili:
riaditeľka ZŠ p. PaedDr. Eva Mrázová, a zástupca riaditeľa p. RNDr. Stanislava Hricková.
Za obecný úrad: p. Iveta Žoldáková.
Foto a text: Jozef Halcin

6.máj 2018
O 10:00 hod. sa začala v našom rímskokatolíckom kostole svätej Margity Svätá omša, nebolo by na
tom nič zvláštne, ale táto omša bola zameraná na hasičov, bolo to pripomenutie utrpenia sv. Floriána,
patróna všetkých hasičov na svete. Výnimočnosťou tejto omše však bolo VYSVIETENIE našej
VLAJKY MLADÝCH HASIČOV KRTKOV z DHZ MARGECANY, prvej Margecianskej
hasičskej vlajky za 105 rokov hasičstva v Margecanoch od založenia povinného hasičstva
nariadeného okresným úradom v Gelnici, roku 1909.
Tejto slávnostnej svätej omše sa zúčastnili členovia krúžku „Mladý hasič KRTKO DHZ Margecany“.
Veliteľka družstva: Laurinka Glovčíková a členovia krúžku: Laurinka Dzurňáková, Ellka Dzurňáková,
Barborka Andrašková, Matúško Andraško, Janka Holotňáková, Tanička Lihaniová, Marek Bucher,
Adamko Tirpák.
Zakladateľka a vedúca krúžku: Ing. Emília Glovčíková- Halcinová, spoluzakladateľ a technický
vedúci krúžku: Nad-zbormajster Jozef Halcin st., vedúca krúžku: Ing. Erika Dzurňáková.
Rodičia: Mgr. Petra Holotňáková, Tatiana Bucherová, Štefan a Zuzana Andraškovci, Eva Tirpáková,
predseda DHZ Renáta Šumáková a Marta Zahornacká.
„Je zarážajúce, že sa tejto omše nezúčastnil ani jeden dospelý uniformovaný hasič (okrem vedúceho
krúžku) hoci každý rok sa zopár hasičov na sv. omši zúčastnilo.“ Svätú omšu celebroval, správca
farnosti ThLic. Stanislav Cifra.
Ing. Emília Glovčíková: navrhovateľka LOGA- ERBU- krúžku Mladý hasič Krtko DHZ Margecany

cestou do kostola

pred kostolom - Krtkovia s vedúcim J. Halcinom st. a p. farárom Cifrom.

Krtkovia s rodičmi a p. farárom

Prichádzame do kostola

Tánička Lihaniová a Baška Andrašková - nesú obetu.

správca farnosti, p. farár ThLic. Stanislav Cifra posväcuje s veliteľkou KRTKOV Laurinkou
Glovčíkovou vlajku – Mladý hasič KRTKO DHZ Margecany.

Spoločné foto s p. farárom: Jozef Halcin, Ellka Dzurňáková, Adamko Tirpák, p. farár Cifra, Janka
Holotňáková, za vlajkou Tanička Lihaniová, Baška Andraškoivá, MarekBucher, Matúško Andraško
veľ. Laurinka Glovčiková.

s rodičmi: Štefan Andraško, Zuzana Andrašková, Eva Tirpáková, Mgr. Petra Holotňáková, Jozef
Halcin, Ing. Emília Glovčíková- Halcinová, Ing. Erika Dzurňáková, Tatiana Bucherová

6.mája
Náš dlhoročný člen p. Juraj Zahornacký oslávil svoje 80-te
narodeniny. Juraj sa narodil 6.5.1938, členom DHZ Margecany je
od roku 1953, t.j. úctyhodných 65 rokov. Pri tejto príležitosti okrem
gratulácii sme mu pripravili aj skromný darček a to „ foto-knihu“.
Do tejto knihy poskytlo tak DHZ a p. Jozef Halcin st.
foto
materiál zo života
Jurajovej
činnosti v hasičine. Knihu
vypracovala Anna Hicárová a tá ju aj dala vytlačiť vo firme PO
???????

Juraj je členom Dobrovoľného hasičského
zboru v Margecanoch, v rokoch 1962 a 1975 bol
veliteľom DHZ. Bol stále výborným mechanikom,
vodičom a vždy nápomocný pri akej koľ vek činnosti
v zbore.
V roku 2017 bol územným výborom DPO SNV/GL povýšený do hodnosti Vrchný technik.
Ocenenia – vyznamenania:
- pozdravný list za dlhoročnú obetavú prácu od ÚzV DPO SNV/GL-2009,
- z príležitosti 100. výročia v roku 2013 obdŕžal Ďakovný list za dlhoročnú obetavú
prácu v prospech DHZ Margecany
- za vernosť -20r.1973, za vernosť 30r. 1984, za vernosť 40r. 1993, 2017 za vernosť
60r., za príkladnú prácu 2009, vyznamenaný Medailou, za mimoriadne zásluhy, ktorá
mu bude udelená 13.10.2018 z príležitosti 105. výročia DHZ Margecany.

Preberanie medaily za Príkladnú prácu 2009, od starostu obce Ing. Igora Petrika

Juraj mechanik ( s kolegom Petrom Vaškom)

II. vysviacka
Margecany.

historickej striekačky Stratilek r.v 1933 pri príležitosti 100.rokov DHZ

Juraj
s kolegom
Jozefom Halcinom
pri požiari lesa nad
Rolovou
Hutou
2013.

7.mája
Zbor pre občianske záležitosti pri obecnom úrade, v parku padlých v Margecanoch usporiadalo
slávnostné kladenie venca z príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny, najhroznejšej vojny
v dejinách ľudstva.
P. Mgr. Miroslav Dubecký prítomným občanom pripomenul vo svojom prejave hrôzy tejto
apokalypsy, tiež mladým ľuďom pripomenul, aby nezabudli na činy svojich dedov, ktorí obetovali to
najdrahšie čo človek má, svoje životy za slobodu a zato, aby sme my, naše deti , vnúčatá, pravnúčatá
aj generácie po nás mohli žiť bezpečne a v mieri.
Tohto aktu sa zúčastnili okrem občanov obce, speváckej skupiny Borievka aj naši najmladší hasiči na
Slovensku „Mladý hasiči KRTKOVIA z DHZ Margecany“. Do parku vpochodovali v dvojstupe za
spevu svojej KRTKOVSKEJ hymny, na čele s vlajkonosičom a veliteľkou družstva KRTKOV
Laurinkou Glovčíkovou a vedúcim Jozefom Halcinom st. Za čo ich prítomní občania privítali
búrlivým potleskom a pokrikmi hurá, paráda ďakujeme a pod.
Ďakujeme našim KRTKOM, ktorí sa správali ozaj vzorne, ba ukážkovo. Počas Štátnej hymny stáli
v pozore a salutovali ako vojaci. Za odmenu boli prizvaní p. starostom obce Ing. Igorom Petrikom,
ktorý ich verejne pomenoval „naša čestná stráž“ k vypusteniu holubíc mieru.
Boli to:
Laurinka Glovčíková, Filipko Glovčík, Laurinka a Ellka Dzurňáková, Janka Holotňáková, Tanička
Lihaniová spolu so svojimi rodičmi.
Tu mi nijako nedá nepoznamenať „Na hanbu všetkých Margecianskych hasičov sa ani na
tomto( ani na svätej omši 6.5.) akte nezúčastnil ani JEDINÝ dospelý hasič! ( až na Juraja
Zahornackého v civile).

S úsmevom a za spevu: „Keď sa voda valí a či oheň horí, ani chvíľu neváhaj a KRTKOVI zavolaj- 1-5
a k tomu 0-takto sa KRTKOVI volá ....... !!

Krtkovia, spevácka skupina Borievka, starosta obce Margecany, Ing. Igor Petrik, p. Iveta Žoldáková,
Mgr. Miroslav Dubecký zást. starostu obce Margecany.

Mladý hasiči KRTKOVIA s vedúcimi – Čestná stráž „

Ing. Igor Petrik, starosta obce a p. Iveta Žoldáková – kladenie venca.

spevácka skupina Borievka s Mgr. Miroslavom Dubeckým

naši malí hrdinovia - vypúšťanie holubice mieru

1 jún MDD
Náš zbor tohto roku usporiadal už tradičnú akciu: „Margeciansky hasiči deťom ( 4.ročník)“, pri
tomto svetovom dni detí nemohli chýbať ako organizátori aj naši najmladší hasiči - Mladí hasiči
Krtkovia z DHZ Margecany.

S takouto parádou nastúpili na MDD naši najmladší hasiči na Slovensku – Krtkovia. Na Alegorickom
autíčku vezú vlajky niektorých sponzorov- Mladý hasič KRTKO, Olympijský výbor SNV, DHZ
Margecany.

Tohto roku prijala pozvanie aj svetoznáma Slovenská rekordérka p. Zuzana Jusková. Ktorú pozvala
čl. DHZ p. Anna Hicarová. V mene obce Margecany ju privítal Mgr. Miroslav Dubecký.

V družnej debate v Kinosále so žiakmi ZŠ – veľmi ochotne odpovedala na zvedavé detské otázky
( nebála ste sa žralokov ?  ?! a pod.)

Na štadióne TJ Lokomotíva Margecany prítomných zase privítala p. Ing. Emília Glovčíkováspoluzakladateľka krúžku Mladý hasič Krtko.

Príchoddetí

Krtkovia zahájili útok

V šiltovke, Filipko Glovčík 2,5r.. Tanička Lihaniová a Ellka Dzurňáková

Rodičia ako vždy ochotný pomáhať: Ing. Erika Dzurňáková, Zuzka Andrašková, Marián Maruščák,
Mgr. Darinka Maruščáková- Zahornacká
Krtkovia: veľ. Laurinka Glovčíková, Filipko Glovčík, Tanička Lihaniová, Lukáško Maruščák,
Adamko Tirpák, Matúško Andraško, Janka Holotňáková ,Laurinka Dzurňáková, Miško Majkut, Elka
Dzurňáková.

všetko sa dialo pod prísnym dohľadom – mužov zákona Polície SR – „Pomáhať a chrániť“
ukážka s práce kynológov PZ SR

A veru aj pena bola

hlavný miešač- Radovan Grega

Bolo treba aj zachraňovať

Ďakujeme všetkým deťom za účasť, hasičom, príslušníkom Polície SR, záchranárom a sponzorom za
vynikajúcu atmosféru na tomto úžasnom DNI DETÍ.

23.jún KLIMKOVICE

Spišský Hrušov- pozvanie „ Mladých hasičov KRTKOV“

Júl.
10.júla sme s Krtkami natáčali nové DVD-čko pre súkromnú televíziu zo ZVOLENASMEJKO a TANCULIENKA pod názvom BIM - BAM - BOM. Je treba zdôrazniť, že na toto
filmovanie nás oslovila samotná televízia, vraj sa dozvedeli o super malých hasičov v Margecanoch
a tak to chceli využiť a ukázať všetkým deťom, nie iba na Slovensku ako sa dá využívať voľný čas
a pracovať s deťmi. Je iba potešujúce pre nás KERTKOV, že sa o nás vždy niekto zaujíma, nakoľko
jestvujeme iba krátko a to od r. 2016, no už „sme na roztrhanie“ a to je fajn.
Natáčanie začalo prvou časťou v Margecanoch, po vyhlásení požiarneho poplachu sa
Krtkovia nahrnuli do hasičskej zbrojnice z každej strany ako veľká voda. Okamžite boli ustrojený na
zásah, pán režisér ich musel ukľudňovať a začalo sa vysvetľovanie čo od nich vlastne chcú a ako sa
majú správať- no režisér deti chválil a aj kameramani a ostatní pracovníci televízie- vraj nás chvála,
predbehla deti sú ozaj vzorné.
V druhej časti natáčania sme sa presunuli autobusom, ktorý sme si objednali od súkromnej
prepravnej spoločnosti zo Sp. Vlách do Prešova, kde natáčanie pokračovalo s historickou technikou.
Tak toto bola paráda, celý Prešov bol hore nohami, Prešovčania a náhodný hostia mesta niečo
podobné v živote nevideli, chodili za nami a vypytovali sa, fotili a pod. A ako to bolo počas
natáčania?

Smejko a Tanculienka pred hasičskou zbrojnicou v Margecanoch- že wáááu aká je pekná zbrojnica.

Hasičská Krtkovská jednotka v pohotovosti

Tancujeme a spievame podľa réžie

Rodičia to prežívajú ako keby filmovali ich samých- je to ozaj radosť

A ahoj Prešov

Pohostenie v štýle televízie

A náš hlavný štáb 

Skoč- skoč Smejko neboj sa zachraňujú ťa KRTRJOVIA, tak skoč !

Slávnostná jazda Prešovom

Ahoj na koncertoch so Smejkom a Tanculienkou

12.júla obec otvárala nové parkovisko pri železničnej stanici ( bývala nakladacia rampa) za účasti
predstaviteľov obce, železníc SR, vedenia KSK ( Košický samosprávny kraj) . Za prítomnosti
spoločenských organizácii obce , JDS, Jadlovec, a Mladých hasičov Krtkov - kto by vyskúšal
prevádzku nového parkoviska ako hasičská technika – KRTKOV.

Strihanie otváracej pásky – Ing. Igor Petrik, starosta obce Margecany a Ing. Rastislav Trnka, predseda
VUC KSK, „ otvorené“

s tetami z JDS

zaťažkávacia skúška parkoviska

13. júla
Na detskom ihrisku sme sa počas detského kermešu predstavili so scénkou zachraňovania mačičky zo
stromu, psíka, ktorý uviazol v kanalizačnom potrubí a vyriešili sme ťažkú dopravnú nehodu, kde bolo
havarované osobné auto a dvaja zranení. Museli sme uhasiť aj horiaci rušeň na detskom
multifunkčnom ihrisku.

14.júl
Na záverečnom koncerte z príležitosti „Vítaj leto Margecany 2018“ sme mali možnosť my Krtkovia
sa zúčastniť milého aktu „PRIPINANIE STÚH VĎAKY“ na našu Krtkovskú vlajku. Stuhy sú
poďakovaním tým firmám, ktoré nám najviac pomáhali.
Boli to: za Obecný úrad Margecany – starosta p. Ing. Igor Petrík, riaditeľ kancelárie MV SR –
odbor prevencie kriminality p. Ing. Jozef Halcin, za KSK – p. Daniel Rusnák, za firmu IMTOMA – p.
Marcel Vrchota, za firmy SPP Bratislava a BEKI Design Košice stuhy pripli KRTKOVIA, nakoľko sa
ich zástupcovia pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť.
Slávnostný príchod pred hlavnú tribúnu

K zúčastneným občanom a hosťom, ako aj sponzorom sa prihovorila p. Ing. Emília Glovčíková,
spoluzakladateľka a ved. krúžku Mladý hasič Krtko DHZ Margecany.

Za obec Margecany

za KSK Košice

za IMTOMA – KE

za MV SR- prevencia kriminality

ĎAKUJEME

30.6. SP. Hrušov
30. júna 2018 sme boli pozvaný našim kolegom
a kamarátom p. Rasťom Kleščom v mene DHZ Spišský Hrušov a p.
starostkou obce Spišský Hrušov p. JUDr. Adrianou Tkáčovou na
„3. kolo Spišskej hasičskej ligy a 3. ročník o pohár starostky obce“.
To bola nádhera, účasť cca 300 dospelých hasičov a my
KRTKOvia. Nosili nás doslova na rukách. Po našich ukážkach:
záchrany mačky, ktorá vyliezla na veľké hasičské auto, záchrany
psíka, ktorý uviazol v kanalizačnom potrubí, záchrany ranených pri
dopravnej nehode a ich transport do nemocnice, a po požiarnom
útoku s vodou na 4. prúdy so zapožičanou PS 12 sme zožali
obrovský potlesk, ovácie a obdiv. Za našu odvahu, snahu a výkon
sme okrem gratulácii dostali obrovský pohár, ktorý zdobí našu
hasičskú zbrojnicu a každý jeden z KRTKOV aj krásnu medailu
a plnú tašku odmien. A ako poďakovanie za ocenenie sme pre
všetkých zúčastnených zaspievali našu Krtkovskú hymnu.

Nádherná trofej KRTKOv zo Spišského . Hrušova – zdobí
našu hasičské zbrojnicu

Dňa 1. septembra 2018 keď sa všetky deti po prázdninách chystajú do školy a škôlky, my KRTKOvia
vyrážame na pozvanie starostky obce Helcmanovce, p. Mgr. Blanky Vargovej a veliteľa DHZ Helcmanovce p.
Mariána Kuchtu na Majstrovstvá vo varení Seľanských halušiek, kde nás odviezol zapožičaným autobusom od
TJ Lokomotíva ocko p. František Fiľakovský. Po úvodnej Krtkovskej hymne a následných požiarnych
a zásahových ukážkach nás diváci potľapkávali po pleciach a veľmi chválili, aký sme šikovní. Najviac nás však
poteší, keď za nami prídu starší kolegovia a poďakujú nám so slovami, že aj dospelí sa majú od nás čo učiť. Po
predvedených výkonoch sme boli odmenení každí porciou výborných halušiek a obdarovaní medailami
a darčekmi.

Príchod KRTKOv pred hlavnú tribúnu.

Slávnostný nástup – Hymna

Požiarny útok na štyri prúdy,

dopravná nehoda odvoz zranenej osoby

1.októbra

Juraj Zahornacký *6.5.1938 - 1.10.2018
1.októbra 2018 v ranných hodinách vo veku 80 rokov navždy dotĺklo statočné srdce otca, starého
otca, manžela, hasiča, kamaráta a nášho kolegu.
Ujo Juraj bol členom Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch, od 1953 (65) v rokoch
1962 a 1975 bol veliteľom DHZ Margecany.
Bol stále výborným mechanikom, vodičom a vždy nápomocný pri akej koľ vek činnosti v zbore.
V roku 2017 bol územným výborom DPO SNV/GL, povýšený do hodnosti Vrchný technik.
Ocenenia:
- pozdravný list za dlhoročnú obetavú prácu od ÚzV DPO SNV/GL-2009,
- z príležitosti 100 výročia v roku 2013 obdŕžal Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v prospech DHZ
Margecany ,
- za vernosť -20r.1973, za vernosť 30r. 1984, za vernosť 40r. 1993
- za príkladnú prácu 2009, vyznamenaný Medailou, za Mimoriadne Zásluhy ktorú by bol práve v týchto
dňoch 13.10.2018 aj dostal, žiaľ dostane ju už ako INMEMORIAM
„ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE – ODPOČÍVAJ V POKOJI, JURKO.

1. a 3.októbra
Osadenie Informačnej vitrínky pre
„ Mladých hasičov KRTKOV- DHZ Margecany“
Z objektívnych dôvodov ( na bezdôvodné a bezprávne rozhodnutie p. Ing. Martiny Ludrovskejpracovníčky OcÚ ma na starosti aj hasičstvo - tak mi to tvrdila p. Martina Hromotová, ktorá
odstránila fotografie a oznamy „Mladých hasičov
Krtkov“ dokonca aj plagát ktorým sme pozývali na
nábor nových členov detičiek z MŠ! Preto sme sa
rozhodli, že si osadíme svoju vlastnú Informačnú
vitrínu. Zo súhlasom p. starostu obce, Ing. Igora
Petrika o premiestnení od žel. stanice, kde vlastne
nespĺňala svoj účel, som to s pomocou chlapov z
chránenej dielne, hlavne ale p. Joža Petrika, a s
manažérskou pomocou výzdoby interiéru p. Mgr.
Darinky Maruščákovej –Zahornackej (členka Krtka)
sme to dali do konečnej podoby.

(Demontáž pri TIPOSe: 1.X.)
V tejto Informačnej vitrínke budeme
propagovať prácu a činnosť nás členov
„Mladý hasič Krtko - DHZ Margecany“ – ešte
stále jediných najmladších hasičov na
Slovensku.!
Tu pri zdravotnom stredisku

bude mať vitrínka svoje nové a stále miesto.

Týmto chceme aj takouto troškou prispieť k 105. výročiu
DHZ Margecany, ktoré oslávime dňa 13.10.2018.

Výkopové práce na nové osadenie a zabezpečenie pracoviska.

13.októbra – sme si pripomenuli 105. výročie DHZ Margecany
SCENÁR k 105.výročiu DHZ Margecany 13.X.2018
(13:50 Hod.)
Po úvodnej pesničke ( hymna Krtkova hliadka )
Hasiči v Margecanoch tohto roku oslavujú 105. výročie od
vzniku Dobrovoľného hasičstva v roku 1913.
Pri tejto príležitosti výbor DHZ Margecany v spolupráci s „Územným výborom DPO“- Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Sp. Novej Vsi a Gelnice oceňuje svojich najzaslúžilejších členov. Pri tejto
príležitosti výbor DHZ prepožičal vyššie hodnosti deviatim členom. Na návrh výboru DHZ
Margecany „Územný výbor DPO- Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Sp. Novej Vsi a Gelnice
prepožičal vyššie hodnosti 16. našim členom, zároveň Uz.V DPO –SNV/ GL. udelil vyššie
vyznamenania ôsmym našim členom.
Pred samotným oceňovaním prečítal Jozef Halcin, tajomník DHZ Margecany krátky príhovor:
Vážení kolegovia hasiči, občania obce Margecany, vážení hostia, chcel by som vám pár
slovami pripomenúť ako to pred vyše 100 rokmi v Margecanoch s hasičstvom bolo.
V roku 1909 bol v našej obci na nariadenie okresného úradu v Gelnici založený Povinný
hasičský zbor, tento Povinný zbor ako tak fungoval do roku 1913.
Preto v roku 1913 sa na veľkú snahu a obetavosť terajšieho pána veliteľa Eugena
KORACHA a Juraja FOTTU, bol náš „Povinný hasičský zbor preorganizovaný na „DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR MARGECANY – DHZ.“ Spolu zakladatelia boli: Jozef Novotný, Ondrej Hricko,
Imrich Fotta, Ambróz Fotta, Jakub Šima, Michal Klein, Jozef Zahornacký, Vincent Budinský, Anton
Budinský, Karol Sabol, Ján Papcun II, Ján Mackaňoš, Štefan Zahornacký, Ján Kaľavský- Žofčák,
a Michal Kaľavský. Zbor mal zo začiatku iba malú ručnú striekačku, ktorá bola zakúpená ešte pred
rokom 1911. V roku 1911 bola zakúpená väčšia, 2 kolesová striekačka pomocou pána hlavného
slúžneho Pavla Vinklera Po prvý krát sa náš zbor ako dobrovoľný zúčastnil pri požiari už v roku
1913 vo Veľkom Folkmári a v Gelnici, okrem toho štyri krát v tom istom roku aj v našej obci.
Prečo sa „Povinné“ hasičstvo zmenilo na Dobrovoľné, nie je presne známe, ale možno aj
preto, že čo bolo a či je povinné, nie je až tak dobré, nemožno ľudí do niečoho tlačiť silou, či
nariadením. A hlavne práca akou je "hasičina" - to sa nedá silou. Tu musí byť ochota, snaha a veľké
srdce pre túto ušľachtilú činnosť, veď to nie je práca, ale poslanie.
Dobrovoľní hasiči tu boli, sú a budú aj napriek meneniu sa spoločnosti, či politiky krajiny a ja
verím, že aj v našej obci sa stále nájde zopár ochotných ľudí vykonávať túto Bohumilú činnosť čo
rozšíria naše rady.
Chcel by som poďakovať naším predchodcom, súčasníkom, ale aj generáciám, ktoré prídu po
nás. Poďakovať za časy, ktoré doteraz prichádzali a prechádzajú naším zborom. Dať na vedomie
občanom a mladým ľuďom pocit tej ušľachtilej činnosti v hasičine a tak pozdvihnúť vaše vedomie
a nasledovať nás dobrovoľníkov, hlásiť sa do našich radov.
Chcel by som poprosiť mladých ľudí, aby zvážili ochotu postaviť sa do šíku tých, čo chránia
a pomáhajú iným a nečakajú na odmenu či chválu.

Lebo taký sme :
Sme mladí, sme starší, sme mládenci i slečny,
otcovia, mamičky aj dedovia, sme obyčajní ľudia a predsa iní - to sme my HASIČI.
Sme tí, ktorí neváhajú obetovať svoj čas, svoje pohodlie, námahu i zdravie a ak treba aj svoje životy
pre pomoc blížnemu svojmu.
Sme ľudia, čo nemajú radi faloš, ľahostajnosť, namyslenosť.
Sme tí, ktorí sa nepýtajú: "Čo dostanem za to, že idem do ohňa, do veľkej vody, či iného
nebezpečenstva, čo sa nestarajú o to, kto ich pochváli, či im niekto poďakuje za pomoc a obetavosť.
Sme tí, ktorí máme svoj problém, podlomené zdravie, pokrivené kosti, boľavé ruky či srdia, ale ak
zaznie naša poľnica nik nezaváha.
Sme iba obyčajní ľudia a preto nám odpusťte, ak sa nám niečo nepodarí.
„Blížnemu na pomoc a Bohu na slávu“
DHZ Margecany oceňuje za DHZ Margecany odovzdala predseda p. Renáta Šumáková
Ing. Emília Glovčíková

spoluzakladateľka a vedúca najmladších hasičov na Slovensku krúžok
Mladý hasič Krtko pri DHZ Margecany
Ing. Erika Dzurňáková
vedúca krúžku Mladý hasič KRTKO
Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká
obetavá, vždy nápomocná členka krúžku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za Územný výbor DPO v Sp. Novej Vsi a Gelnice, odovzdala ocenenia p. tajomníčka Alžbeta
Kakalejová
Marta Zahornacká, p. Zahornacká prevezala ocenenie aj za svojho nebohého manžela,
Juraja Zahornackého IN MEMORIAM
1.10.2018
Vyznamenaný Medailou za mimoriadne zásluhy - INMEMORIAN
Plaketu za celoživotnú prácu v prospech obce a DHZ odovzdal p. Marte Zahornacej p. starosta
obce Margecany Ing. Igor Petrik
Ujo Juraj, ako sme ho všetci volali, bol členom Dobrovoľného hasičského zboru
v Margecanoch od 1953 (65rokov) a v rokoch 1962 a 1975 bol veliteľom DHZ. Spolu s manželkou
Martou účinkovali v hasičskom divadelnom krúžku, bol spoluorganizátorom mnohých spoločenských
podujatí , ktoré pripravoval DHZ, zúčastňoval sa brigád a nechýbal ani na súťažiach, kde zastával
post strojníka. Nevynechal ani jeden ostrý zásah, či už horelo, alebo pri povodni .
Ako výborný mechanik a vodič sa vždy vzorne staral o zverenú techniku, a to aj
v úctyhodnom veku 80 rokov. Mnohí z nás mu závideli jeho energiu a silu byť vždy nápomocný pri
akejkoľvek činnosti v zbore. Svoje vedomosti veľmi rád odovzdával mladým.
V roku 2015 bol ocenený starostom obce Margecany za aktívnu činnosť v prospech obce a DHZ
Margecany.
V roku 2017 bola mu územným výborom DPO SNV/GL prepožičaná hodnosť Vrchný technik.
Ocenenia:
2009 - pozdravný list za dlhoročnú obetavú prácu od ÚzV DPO SNV/GL a Medailou Za príkladnú
prácu
2013 - z príležitosti 100. výročia obdŕžal Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v prospech DHZ
Margecany
1973-Za vernosť -20r., 1984- Za vernosť 30r.,1993- Za vernosť 40r., 2017- Za vernosť 60r.
Dnes mu UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za mimoriadne zásluhy –
IN MEMORIAN, z príležitosti 105. výročia DHZ Margecany, za prácu v prospech DHZ a obce
Margecany.

Marta Zahornacká
Vyznamenaná medailou - Za mimoriadne Zásluhy
Je už neuveriteľne dlhých 60 rokov aktívnou členkou nášho DHZ Margecany, do ktorého bola
prijatá v roku 1958.Od r. 2017 má hodnosť Mladší technik.
Počas svojho pôsobenia v zbore bola aj členkou hasičského divadelného krúžku, spoluorganizátorkou
hasičských majálesov, zábav, a aktívne sa ešte aj dnes zapája do všetkých podujatí konaných naším
zborom.
Ocenenia :
Čestné uznanie OVDPO 8.12.1984 , Pamätný list za dlhoročnú prácu 11.9.2013 , Ďakovný list k
100.výr.DHZ Margecany.
Za vernosť 20r.-1980 , Za vernosť 30r.-1988
V roku 2009 Medailou Za príkladnú prácu z príležitosti stého výročia DHZ Margecany
V roku 2015 bola ocenená starostom obce Margecany za aktívnu činnosť v prospech obce a DHZ
Margecany.
Dnes jej UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za mimoriadne zásluhy
z príležitosti 105. výročia DHZ Margecany, za prácu v prospech DHZ a obce Margecany.
Pani Marta ani v dôchodcovskom veku nepozná únavu a slovo nemôžem, nechcem, či nepomôžem.
Renáta Šumáková
Vyznamenaná medailou - Za zásluhy
Od roku 1972 začínala ako žiačka (mladý požiarnik), postupom času prešla do kategórie
dorastencov a žien.
Od 24.3.1985 do roku 2007 vykonávala rôzne funkcie a od roku 2007 je predseda DHZ Margecany.
Má hodnosť Mladší technik, absolvovala kurzy : základná príprava a zdravotná príprava mužstva.
Je spoluautorkou Hasičského kalendára na rok 2019, ktorý bol vydaný z príležitosti 105.výročia DHZ
Margecany. Menovaná je aktívnou členkou, jej veľmi dobré organizačné schopnosti, nápady a
návrhy majú stálu podporu členskej základne DHZ, čoho je výsledkom to, že náš zbor funguje na
dobrej úrovni. Svojou svedomitou prácou si získala rešpekt u všetkých členov DHZ.
Je ťažko si v tomto čase predstaviť prácu bez nej, zamestnaná žena, matka a babička, dobrovoľná
hasička už roky nepozná slovo neurobím, nechcem, nedá sa !
Ocenenia:
Medailu za Príkladnú prácu v roku 2013
Pozdravný list za dlhoročnú obetavú prácu od Úz VDPO SNV-2009,
Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v prospech DHZ.
Ďakovný list k 100.výr.DHZ Margecany.
V roku 2015 ocenená starostom obce Margecany za aktívnu činnosť v prospech obce a DHZ
Margecany.
Dnes jej územný výbor DPO Sp. Nová Ves a Gelnica udeľuje Medailu Za zásluhy z príležitosti 105.
výročia DHZ Margecany.
Ing. Igor Petrik – starosta obce a člen DHZ Margecany.
Vyznamenaný medailou - Za spoluprácu III. Stupňa.
Od čias kedy bol ešte iba poslancom Obecného zastupiteľstva a následne aj ako starosta obce sa vždy
zaujímal o dianie v hasičskom zbore a bol stále ochotný pomôcť. Stále mu záležalo na vylepšovaní
Hasičskej zbrojnice, hoci nie vždy to šlo tak ako by bol aj on chcel. „Územným výborom DPO SR
Spišská Nová Ves/Gelnica“ mu bola prepožičaná hodnosť „Starší technik“.
V hasičskom zbore absolvoval kurz Základná príprava a dňa 8.3.2014 kurz vodičov skupiny „C“,
vďaka čomu môže viesť motorové vozidla s prednosťou v jazde- to znamená, že smie jazdiť
s hasičskými autami pod majákmi a sirénami
Ocenenia:
Dnes UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za spoluprácu III. stupňa
z príležitosti 105. výročia DHZ Margecany, za prácu v prospech DHZ a obce Margecany.

Marcela Kaľavská
Vyznamenaná medailou - Za zásluhy
Už ako mladé dievča v roku 1977 bola členkou závodného hasičského zboru v Sez
Krompachy a do radov členov DHZ Margecany vstúpila v roku 1980 a už pekných 38 rokov je jeho
členkou. V zbore pracovala ako referent pre prácu zo ženami a zároveň bola veliteľkou ženského
družstva. Pod jej velením získali niekoľko medailí a ocenení na hasičských súťažiach. Zastávala
funkciu predsedu DHZ a neskôr pracovala ako tajomníčka DHZ. V súčasnosti zastáva funkciu
predsedu revíznej komisie. Počas celej svojej aktívnej činnosti sa zapája do všetkých činnosti, ktoré
organizuje DHZ a je vždy ochotná pomáhať tam, kde je to práve potrebné.
Ocenenia
-ocenená medailou za Príkladnú prácu bola v roku 1992,
-v roku 2009 obdŕžala Pamätný list za dlhoročnú prácu,
-v roku 2013 Ďakovný list z príležitosti stého výročia preorganizovania z Povinného hasičstva na
Dobrovoľný hasičský zbor Margecany,
-v roku 2017 bola povýšená do hodnosti Starší zbormajster.
Dnes jej územný výbor DPO Sp. Nová Ves a Gelnica udeľuje Medailu Za zásluhy z príležitosti 105.
výročia DHZ Margecany.
Peter Kovalčík
Vyznamenaný- Stužkou Za vernosť
V DHZ začal pracovať už ako dorastenec, kedy reprezentoval DHZ na súťažiach, neskôr
svoju pomoc zameral smerom k žiakom a pracoval ako referent pre prácu s mládežou. Od roku 2014
je vo funkcii veliteľa DHZ. Absolvoval veliteľsky kurz v r. 2014 a kurz strojníka a tiež zdravotnú
a základnú prípravu.
Ocenenia
Dnes mu územný výbor DPO Sp. Nová Ves a Gelnica udeľuje Stužku za vernosť z príležitosti 105.
výročia DHZ Margecany.
Ambróz Fotta
Vyznamenaný medailou - Za zásluhy
Do radov DHZ vstúpil v roku 1955. Ako člen požiarneho družstva v roku 1972 získal 2.
výkonnostnú triedu. Hodnosť nadrotníka mu bola udelená v r. 1975. V r. 1976 medaila za 20 ročnú
vernosť, v r.1985medaila Za príkladnú prácu a za 30 ročnú vernosť. V r. 1988 získal Čestné uznanie
Krajského výboru požiarnej ochrany. Zapájal sa do činnosti v zbore veľmi aktívne až kým
zdravotné problémy obmedzili jeho možnosti aktívnej služby, no i napriek tomu bol nápomocný pri
spoločenských aktivitách DHZ.
Dnes mu územný výbor DPO Sp. Nová Ves a Gelnica udeľuje medailu Za zásluhy z príležitosti 105.
výročia DHZ Margecany.
Jozef Halcin
Vyznamenaný medailou - Za zásluhy
Na návrh starostu obce a schválený obecným zastupiteľstvom bol navrhnutý v roku 2006 do
funkcie veliteľa DHZ Margecany.
Dôvodom bolo, že činnosť v DHZ už dlhodobo stagnovala, a pretože jeho dlhoročná práca s mládežou
v Klube turistov na Slovensku, a tiež jeho organizačné schopnosti viedli k tomu, že bol v marci 2006
na Výročnej členskej schôdzi uvedený starostom obce do funkcie veliteľ DHZ.
Následne potom absolvoval kurz veliteľov, kurz rozhodcov DPO v Sp. Novej Vsi –kvalifikáciu získal
skúškami 3.5.2006 a absolvoval kurz základná príprava mužstva. Veliteľom DHZ bol do februára
2011, kedy na základe zákona 314 o ochrane pred požiarmi dosiahol vek 62 rokov a túto funkciu by už
nemal vykonávať.
Od vtedy pracoval ako tajomník DHZ. Od vstupu do DHZ pracuje ako kronikár DHZ
Margecany. Hoci aj vo vyššom veku, ale svoje vedomosti si rozšíril aj o kurz strojníka a obsluhu
elektrocentrál.
Je autorom rozšírenej kroniky hasičstva v Margecanoch.

Bol organizátorom osláv stého výročia Povinného hasičstva v Margecanoch v roku 2009., ako aj
osláv stého výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch a II. vysviacky historickej
striekačky Stratilek v roku 2013.
Pri príležitostiach významných výročí hasičstva v Margecanoch spracoval knižné publikácie:
-1OO rokov Povinného hasičstva v Margecanoch 1909 – 2009,
-1OO rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch 1913-2013.
Je tiež autorom digitalizovanej kroniky hasičstva v Margecanoch od roku 1909 do 2017.
V roku 2016 bol zakladateľ krúžku najmladších hasičov na Slovensku „Mladý hasič Krtko“, pri DHZ
Margecany.
Je spoluautorom Hasičského kalendára na rok 2019, vydaného z príležitosti 105.výročia DHZ
Margecany.
Ocenenia:
V roku 2009, obdŕžal od obce Margecany Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v prospech obce
a DHZ Margecany.
Od územného výboru DPO Spišská Nová Ves a Gelnica obdržal Pozdravný list – za dlhoročnú
aktívnu činnosť pri príležitosti 100. výročia DHZ Margecany.
Bol vyznamenaný medailou za Príkladnú prácu pri príležitosti stého výročia DHZ Margecany. Za
iniciovanie z repasovanie historickej striekačky Stratilek 323, ktorá bola vyrobená v r. 1933, obdŕžal
repliku medaile k II. vysviacke historickej striekačky Stratilek.
V roku 2015 bol ocenený starostom obce Margecany za aktívnu činnosť v prospech obce a DHZ
Margecany.
Bola mu udelená plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za dlhoročnú aktívnu prácu
v prospech obce a DHZ Margecany.
Aktívne a ochotne sa zapája do činnosti v zbore a v obci, zrealizoval niekoľko návrhov pri vylepšení
hasičskej zbrojnice, bol nápomocný pri tvorbe projektov, aktívne sa zapája do brigádnickej činnosť,
vždy bez nároku na akúkoľvek odmenu.
Dnes UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za zásluhy z príležitosti
105.výročia DHZ Margecany.
Radovan Grega:
Vyznamenaný medailou - Za príkladnú prácu
Členom DHZ Margecany je od roku 1991, vodič, strojník a roky zastával funkciu Preventivár
obce. V roku 2017 získal hodnosť Mladší zbormajster .
Skromný, tichý chlap, ktorý je vždy pripravený plniť si povinnosti dobrovoľného hasiča aj
na úkor rodiny, nikdy neodmieta pomoc, či radu ak je to potrebné. Vždy ak mu zamestnanie dovolí sa
zúčastňuje zásahov, súťaží, brigád, je veľmi nápomocný a ochotný pomáhať aj našim najmladším
hasičom KRTKOM. Pre jeho charakterné a obetavé správanie mu dnes UZV DPO SR Spišská Nová
Ves/Gelnica udeľuje medailu Za príkladnú prácu z príležitosti 105.výročia DHZ Margecany.
Ing. Emília Glovčíková
Vyznamenaná medailou - Za príkladnú prácu s mladými hasičmi
Udelený ĎAKOVNÝ LIST - DHZ Margecany za obetavú prácu s detským krúžkom Mladý
hasič KRTKOČlenka DHZ Margecany
V roku 2016, je spolu zo svojim otcom zakladateľka a vedúca krúžku najmladších hasičov na
Slovensku- „Mladý hasič KRTKO - DHZ Margecany“.
Krúžok Mladý hasič Krtko je pod ich vedením veľmi aktívny už od svojho vzniku. Okrem
účasti na všetkých kultúrno spoločenských akciách obce Margecany účinkuje aj mimo región okresu
Gelnica a SNV, jeho aktivity siahajú aj do zahraničia. Je často pozývaný do verejnoprávnych
a súkromných televízii, kde aj touto formou zviditeľňuje domáci Dobrovoľný hasičský zbor, obec
Margecany a Slovensko.
Je spracovateľkou niekoľkých Projektov a Grantov v prospech mladých hasičov.
Organizátorkou účasti na hasičských súťažiach, aj mimo Slovenska. Je hlavnou usporiadateľkou
akcií Detský ples, Mikulášska párty, Vitaj leto, MDD, kde vystupujú naši najmenší hasiči
KRTKOVIA.

Organizátorkou pre televízne natáčania- televízii JOJ, RTVS, ako aj súkromnú televíziu Maska Smejko a Tanculienka.
Ocenená
Ďakovným listom v roku 2017 "UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica za aktívnu prácu s deťmi.
Dnes jej UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za príkladnú prácu za prácu
s mladými hasičmi z príležitosti 105.výročia DHZ Margecany,.
Výbor DHZ Margecany udeľuje „ Ďakovný list“ za Obetavú prácu a rozvoj krúžku „ Mladý hasič
KRTKO“ a za šírenie dobrého mena tak Margecianskych hasičov, ako aj obce Margecany.
Ing. Erika Dzurňáková
Vyznamenaná medailu - Za príkladnú prácu s mladými hasičmi
Udelený ĎAKOVNÝ LIST - DHZ Margecany
Zástupkyňa, vedúca krúžku najmladších hasičov na Slovensku „Mladý hasič KRTKO - DHZ
Margecany“.
Je vždy nápomocná pri organizovaní účasti na hasičských súťažiach, aj mimo Slovenska, pri akciách
Detský ples, Mikulášska party, Vitaj leto, MDD, kde vystupujú naši najmenší hasiči KRTRKOVIA.
Ocenená
Ďakovným listom v roku 2017 "UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica „ za aktívnu prácu s deťmi.
Dnes jej UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za príkladnú prácu, za prácu
s mladými hasičmi z príležitosti 105.výročia DHZ Margecany.
Výbor DHZ Margecany udeľuje „ Ďakovný list“ za Obetavú prácu a rozvoj krúžku „ Mladý hasič
KRTKO“ a za šírenie dobrého mena tak Margecianskych hasičov, ako aj obce Margecany
Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká
Vyznamenaná medailu - za Príkladnú prácu s mladými hasičmi
Udelený ĎAKOVNÝ LIST - DHZ Margecany
Mamička, členka krúžku najmladších hasičov na Slovensku-„Mladý hasič KRTKO - DHZ
Margecany.“
Je vždy ochotná, plná energie pomáhať, vymýšľať nové hry pre deti a aj sama sa zapájať do diania.
Výborná cukrárka , ktorá nás zásobuje sladkosťami, mamička a členka, ktorá nepozná slovo nechce sa
mi, nedá sa a pod. Veľmi nápomocná pri organizovaní účasti na hasičských súťažiach, aj mimo
Slovenska, pri akciách Detský ples, Mikulášska párty, Vitaj leto, MDD, kde vystupujú naši najmenší
hasiči KRTRKOVIA.
Ocenená
Dnes jej UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica udeľuje medailu Za príkladnú prácu, za prácu
s mladými hasičmi z príležitosti 105.výročia DHZ Margecany.
Výbor DHZ Margecany udeľuje „ Ďakovný list“ za Obetavú prácu a rozvoj krúžku „ Mladý hasič
KRTKO“ a za šírenie dobrého mena tak margecianskych hasičov, ako aj obce Margecany.
Všetkým dnešným oceneným hasičom blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej práce v
hasičstve.

Je len na zamyslenie:
hoci všetci členovia DHZ Margecany o tomto akte vedeli okrem už spomenutých ocenených,
a Mladých hasičov sa nik zo 43 členov DHZ Margecany (okrem kolegu p. Františka Gašpara)
nezúčastnil !

Príhovor: Nad zbormajster Jozef Halcin st. tajomník DHZ Margecany

P.

MARTA ZAHORNACKÁ

Starší Inšpektor p. Alžbeta Kakalejová, tajomníčka Územného výboru DOPO SR Sp.Nová Ves
a Gelnica odovzdáva vyznamenania: zľava- Mgr. Darina Maruščáková- Zahornacka, Ing. Emília
Glovčíková, Ing. Erika Dzurňákova ( sa ospravedlnila). Radovan Grega, Jozef Halcin, Ambróz Fotta,
Peter Kovalčík, Marcela Kaľavská, Renáta Šumáková, Marta Zahornacká. Mladí hasiči Krtkovia:
Laurinka Glovčíková, Filipko Glovčík, Lukáško Maruščák, v civile Matuško Andraško.
Fotograf -Pavel Hricko.

Renáta Šumáková, odovzdáva Ďakovné listy: DHZ Margecany, „Za obetavú prácu a rozvoj krúžku
Mladý hasič Krtko DHZ Margecany.
Mgr. Darine Maruščákovej- Zahornackej, Ing. Emília Glovčíkovej, Ing. Erika Dzurňákova sa
ospravedlnila.

Pri tejto príležitosti bol vydaný Historický kalendár na rok 2019
ktorého autormi sú:
Nad zbormajster –Jozef Halcin, tajomník DHZ Margecany
Mladší technik –Renáta Šumáková, predseda DHZ Margecany

Vyššie vyznamenania si prevzali:

"Modlitba hasiča"
Nech kdekoľvek oheň planie, ja splním si
svoje poslanie.
Životy spasiť Pane, daj mi sily dosť.
V náruči vyniesť dieťa, kým ešte nevypršal
čas.
Ale aj starca, matku, ktorá ma sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
Pred ohňom chrániť svojich, blížneho, jeho
dom.
Ak z Tvojej vôle ma sa stáť, že pri tom život
stratím,
požehnaj Pane mojej rodine a láskavou
rukou vráť im,
čo pri plnení poslania som iným dal.
Amen

20.oktober
Jozef Halcin, a Radovan Grega čl. DHZ Margecany sprístupnili ku kresťanskému krížu na
Petakovci chodník, osekali už opadávajúcu omietku, ktorou niekto v minulosti už tento podstavec
opravoval. Natreli čiernou farbou liatinový kríž a nafarbili zlatou farbou umučenie.
Na deň Pamiatky zosnulých tam zájdeme znova ( verím, že v hojnejšom počte) zavesíme
veniec a zapálime sviečku vďaky. Pretože 29.septembra 1959 tu havarovali pre technickú závadu
(porucha riadenia) na Hasičskom aute PRAGA RND naši Margeciansky hasiči. Nehoda sa stala počas
jazdy k falošnému požiaru na JRD Kluknava .
Z posádky jedenásť členov, okrem jedného ťažkého zranenia ( Ján Halcin- padlo mu rezervné
koleso na chrbát, sám bez pomoci sa vyštveral hore 8m. svahom a zastavil
náhodné auto ktoré ho odviezlo do nemocnice v Gelnici ) všetci hasiči
prežili. Boli to: Ján Fotta, Jozef Novotný, Michal Novotný, Ján Hricko, Ján
Halcin, Ondrej Krupár, Jozef Jusko, Štefan Čarnoký, Ambroz Fotta, Michal
Fotta a Imrich Kovalčík.
Tento kresťanský kríž, dali postaviť Americký Slováci - Margecanci ešte v
roku 1906.
V minulosti už bol podstavec opravovaný- betónovou maltou
Pilčík - Rado Grega

Natierač - Jožo Halcin

30.októbra sme si boli uctiť tajomník DHZ Jozef Halcin, Ing. Emília Glovčíková ved. krúžku Mladý
hasič KRTKO, predseda DHZ Renáta Šumáková, revízor DHZ Marcela Kaľavská, za rodičov Marián
Maruščák, za členov Krtko: Laurinka Glovčíková, Filipko Glovčík a Lukáško Maruščák z príležitosti
sviatku pamiatky zosnulých, malým pietnym aktom na mieste havárie našich starších kolegov- a otcov
na.Petakovci.
Vedúci dedko Jozef vysvetlil deťom, ale aj dospelým čo sa tu vlastne pred 59 rokmi stalo.
Margeciansky hasiči šli na falošný požiar do obce Kluknava a tu takmer oproti krížu pre technickú
poruchu riadenia auta havarovali, z 11. čl. posádky všetci prežili.

1.november:
dostali sme pre krúžok Mladý hasič KRTKO prvé pozvanie na rok 2019 do Poľskej republiky na II.
Medzinárodnú Olympiádu detských hasičských družín:

Nuž uvidíme ako to dopadne –je potrebné zohnať financie zatiaľ na dopravu cca 900 KM
tam a späť.

11.november :
bol ďalším úspešným dňom pre nás Mladých hasičov KRTKOV- dostali sme pozvanie a grátis
vstupenky na vystúpenie v Kežmarku od Smejka a Tanculienky- ĎAKUJEME.
Tohto
vystúpenia sa zúčastnili:
dole: zľava: Lukáško Maruščák 5r., Filipko Glovčík 2,5r., Laurinka Glovčíková 5r., Márius Kučera.
v strede sedia: SMEJKO a TANCULIENKA.
hore zľava: Lenka Forraiová, mamka Mgr.Darinka Maruščáková Zahornacká , tatko Marián
Maruščák. mamka Ing. Milka Glovčíková,.,

Smejko a Tanculienka: Do Kežmarku nás prišli pozrieť aj hasiči Krtkovia z Margecian!!!
vidieť v našom novom DVD Hip Hip Hurá v piesni Bim Bam Bom

trochu to zrekapitulujem: Za natáčanie

😊👍😁👍 môžete ich

😋😍❤️🐝🐞

odvoz autobusom z Margecian do Prešova 150 EUR,

občerstvenie v Prešove 50 EUR, vstupenky v hodnote 10 EUR za kus x 10 -100EUR, DVD+CD
v hodnote za kus 22 EUR x10 220EUR/- SPO
8. december
Opäť sme sa zišli v kinosále kultúrneho domu zorganizovali 2. ročník „Mikulášskej párty KRTKOV“,
kde bolo pre detičky pripravené Interaktívne divadlo plné pesničiek, tancov a hier, nechýbala super
disko s DJ B&M a samozrejme nesmel chýbať ani Mikuláš, ktorí pricestoval pre nedostatok snehu na
hasičskom aute, ktoré riadil náš dobrý kamarát a kolega hasič p. Radovan Grega. Do príchodu
Mikuláša deti zabávali tri víly, ale aj Mikulášovi pomocníci, anjel a dvaja čerti. Mikuláš bol zase ozaj
štedrý, rozdal balíčky pre každé dieťa (70 ks). Dokopy bolo 140 zúčastnených osôb.

Mikuláš si bol pozrieť aj našu hasičskú zbrojnicu.
Pokiaľ, ale Mikuláš docestoval, tak deti zabávali naše víly vedúce Ing. Milka Glovčíková , Ing. Erika
Dzurňáková, Mgr. Darinka Maruščáková—Zahornacká a ocko Majo Maruščák

Pozvanie od detí prijal aj p. starosta obce Margecany p. Ing. Igor Petrik, ktorý pochválil KRTKOV aj
ich vedúcich a rodičov a tiež im poďakoval za činnosť akú robia a za prezentáciu našej obce a hasičov.

No a Mikuláš nasadá do hasičského auta nakoľko sane musel nechať doma pre nedostatok snehu- aby
sa napokon vydal na dlhú cestu do kultúrneho domu, kde ho bezpečne doviezol hasič p. Radovan
GREGA. Doprovod okrem čertov a anjelika mu robil vedúci KRTKOV, Nad zbormajster Jozef
Halcin a predsedníčka DHZ Mladší technik p. Renáta Šumáková

je len samozrejme u nás KRTKOV, že
nezabúdame ani na vás, našich hostí a vieme
sa postarať aj vaše brušká.

Na záver roku 2018
Vedúci krúžku: „Mladý hasič KRTKO DHZ Margecany, Jozef HALCIN a Ing. Emília
GLOVČÍKOVÁ - Halcinová
vydali svoj PRVÝ trojroční
„“KRTKOvský
SPRAVODAJ““ ktorí sponzorsky vytlačila reklamná agentúra BEKI – KošiceŠebastovce (28 stranový farebný) o činnosti krúžku od jeho založenia v roku 2016 až
po koniec roka 2018. Tento časopis budeme vydávať už ako ročník- každý rok. Je to
časopis pre členov krúžku KRTKO a Sponzorov ako poďakovanie

