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STAROSTA INFORMUJE
Milí spoluobčania.
Minulý rok o takomto čase nás zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu a dnes tu
už máme pred sebou tretiu
vlnu. Ako vidíme aj na príklade
iných krajín, šírenie covidu-19
sa im darí zmierniť či zastaviť
očkovaním.
V našej obci bolo ku koncu mesiaca september prvou
dávkou vakcíny zaočkovaných
48 % obyvateľov a druhou dávkou 51%. Všetko je na vašom
rozhodnutí, myslite však pri
tom na seba a na zdravie a ochranu svojich blízkych.
Uvoľnenie opatrení v letných mesiacoch nám umožnilo
po minuloročnej prestávke narýchlo zorganizovať Dni obce
Margecany spojené so slávnostným otvorením cyklistickej lávky „Červeňák“.

Výročie SNP sme si pripomenuli rekordnou účasťou.
Rovnako najviac vás prišlo aj
na Margeciansku inline hodinovku spojenú s detskými
rolovskými súťažami.
Každým rokom v takýto
čas som vás v Hlásniku pozýval na Margecianske fajnoty.
Už minulý rok sa nám ich kvôli
pandémii nepodarilo zorganizovať, tento rok sme si ich pripomenuli aspoň na „Maľučkych margecanskych fajnotoch
v Košicoch“. Ďakujem organizátorom, ktorí sa podieľali na
ich vydarenom priebehu, aj
keď toho času na prípravu bolo
veľmi málo.
Ďakujem aj organizátorom všetkých už spomínaných
podujatí.

Oddychová zóna pri 13-bytovej jednotke
Stavbu sme skolaudovali
a už je aj vidieť, ako si detský
mobiliár, multifunkčné ihrisko, altánok, lavičky a všetko
ostatné užívate. V závere mesiaca október pripravujeme aj
slávnostné spustenie tohto
areálu do prevádzky.

Cesta v Rolovej hute
Technický úsek zrealizoval súvislú opravu cesty v Rolovej hute z vyfrézovaného
asfaltu. Áno, nie je to síce dokonalý asfalt, ale pre účely
takejto cesty je postačujúci, aj
vzhľadom na to, že jej úprava
novým asfaltom by bola ekonomicky nerozumná.

Rozšírenie kapacity školy a
vytvorenie odborných učební
Školský rok sme začali aj
tým, že sme tieto novovybudované učebne dovybavili nábytkom a modernou výpočtovou a didaktickou technikou.
V novovytvorenej školskej
knižnici tiež pribudli knihy,
ktoré už slúžia našim deťom.

Detský mobiliár pri bytovom
dome v Olši
Z finančného daru, ktorý
nám poskytla Prvá stavebná
sporiteľňa, sme zakúpili a inštalovali detskú preliezačku a
hojdačky pri bytovom dome,
čím sa snažíme skrášliť a spríjemniť prostredie okolo bytoviek.
(Pokračovanie na 3. strane)

K dokonalej atmosfére
prispel dobrý program a pekná
účasť. Súčasťou bol aj Deň komunálu za účasti štátneho tajomníka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušana Veliča a
ďalších hostí z vedenia Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS), ako aj kolegov starostov z Gelnického okresu a
primátora Gelnice.

Stavebný obvod Pod Hôrou
Chcem sa poďakovať
všetkým osloveným vlastníkom pozemkov Pod Hôrou za
odpredaj potrebných častí vašich parciel a musím povedať,
že zatiaľ súhlasili s odpredajom všetci oslovení vlastníci.
Verím, že to bude dobrý príklad
pre ďalších oslovených vlastníkov parciel potrebných na
rozšírenie uličného priestoru.

Strana 3

2021, číslo 3

Pamätník padlým
Z dotačných finančných
prostriedkov (4 300 €) reštaurátor zreštauroval sochu v našom parku, ktorej autorom je
významný košický umelec
Vojtech Löffler. Práce spočívali v čistení mechanickom a
chemickom, v spevňovaní,
tmelení, patinovaní a záverečnom ošetrení hydrofóbnym
náterom.
Autobusová zastávka
pri Pamätníku padlým
Z dotačných prostriedkov
miestnej akčnej skupiny MAS
Hnilec (20 000 €) sa začala
komplexná rekonštrukcia autobusovej zastávky pri Pamätníku padlým. Chcem všetkých

veľmi pekne poprosiť, dávajte
si pozor keď pôjdete peši týmto
smerom a dodržujte obmedzujúce opatrenia tak, aby sa
nikomu nič nestalo.

Webstránka obce
Finišujeme s tvorbou novej webstránky tak, aby sme
nielen zadosťučinili legislatívnym povinnostiam, ale aj vytvorili moderný digitálny informačný priestor našej obce.
Verím, že nová funkčná web- Pripravované podujatia
stránka bude pekným mikulášDúfajme, že nám situácia
skym darčekom pre nás všet- dovolí, aby sme v závere roka
kých.
usporiadali, hoci aj s príslušnými opatreniami, nasledovné
Cesty na Kozinci
podujatia:
V rámci projektu podané- 28. 11. 2021
ho na Košický samosprávny Pomenší adventný večer pri
kraj nám bola schválená do- adventnom venci
tácia vo výške 6 000 € na vy- 6. 12. 2021
štrkovanie a zhutnenie ciest v Príchod Mikuláša
rekreačnej oblasti Kozinec. 31. 12. 2021
Práce realizuje náš technický Silvestrovská rozlúčka so staúsek.
rým a vítanie nového roka
Október – mesiac úcty k starším
Bohužiaľ, už druhý rok z
dôvodu pandemických opatrení nemôžeme zorganizovať
oslavy a uctiť si tak našich
seniorov.
Avšak pri tejto príležitosti
sme pre všetkých našich obyvateľov nad 65 rokov veku pripravili malé darčeky, ktoré do
vašich domácností donesú čle-

Milí spoluobčania,
veľmi si želám, aby sme
spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli aj
túto tretiu pandemickú vlnu.
Opatrujte sa, dávajte si pozor
na seba a svojich blízkych, aby
jeseň mohla byť príjemným a
farebným časom. Hlavne veľa
zdravia, všetkým.
Ing. Igor Petrik
starosta obce

Marian Keruľ,
MBA

1 milión = 1 000 000

(Pokračovanie z 2. strany)

Ocenenie obce
Naša obec získala ocenenie Komunálny líder pre oblasť
GREEN v rámci celoslovenskej súťaže za Využitie dažďovej vody pre verejnú zeleň a
športové ihrisko.
A za čo sme to ocenenie vlastne
dostali? Za zachytávanie dažďovej vody do podzemných
nádrží zo strechy obecného
úradu, tribúny TJ, obecnej
bytovky, z nového multifunkčného ihriska, pričom, túto vodu
využívame na zavlažovanie
verejnej zelene, futbalového
ihriska či iných plôch.

Podané a schválené projekty
Na základe prieskumu vyhláseného v obecnom rozhlase
a na základe vášho prejaveného predbežného záujmu sme
podali na ministerstvo práce a
sociálnych vecí projekt o dotáciu (15 640 €) na opatrovateľskú službu pre obyvateľov
obce Margecany.
Obec Margecany s finančnou podporou Fondu na podporu umenia Ministerstva kultúry SR aktuálne realizuje
projekt „Knihy sú nemí učitelia“ zameraný na rozšírenie a
skvalitnenie knižničného fondu. Z dotácie vo výške 1 100 €
plánujeme zakúpiť odborné
publikácie a náučnú literatúru z
oblasti umenia, kultúry, techniky, prírodných a spoločenských vied.
Ministerstvo hospodárstva SR nám schválilo dotáciu
(4 744 €) na výstavbu nabíjacej
stanice pre elektromobily vrátane úpravy 2 parkovacích
miest v priestore za kultúrnym
domom.

V ostatnom
čase sa v správach, či už z domova alebo zo
zahraničia, čoraz
viac v súvislosti s
financiami spomínajú miliardy.
Doteraz sa
hovorilo prevažne o miliónoch a
to už stálo za to,
keď sa spomenulo pol miliardy.
Matematicky
jedna miliarda
sa rovná tisíc
miliónov.
Aby sme si
tento rozdiel vedeli lepšie predstaviť porovnal
som milión a miliardu na grafe.
Pôvodne som
chcel ako milión
použiť 1 cm.
Lenže 1 miliarda
by tak bol stĺpec
vysoký 10 metrov a ten by mi do
Hlásnika nevošiel. Preto milión
v grafe zobrazujem čiarkou hrubou 0,25 mm a
pri nej je miliarda
vysoká 25 cm.
Je to obrovský rozdiel. To, či
sa miliardy, o
ktorých možno aj
denne počúvame,
používajú alebo
použijú správne
nechám na každom z Vás.

000000

novia JDS Margecany, za čo
im úprimne ďakujem a prosím
ich, aby pri roznáške boli obozretní v súvislosti s aktuálnou
epidemickou situáciou.

1 miliarda = 1 000 000 000

STAROSTA INFORMUJE MILIARDA
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Z činnosti SZUŠ Margecany
Milí čitatelia. Dovoľte mi
zaspomínať si v tomto sychravom jesennom počasí na leto.
7.8.2021 sa v krásnom prostredí prírodného amfiteátra v Kokave nad Rimavicou konal
30. ročník Festivalu ľudovej
kultúry – stretnutie mladých
folkloristov Koliesko 2021. V
programe sme sa predstavili
choreografiami Margecianske
tance, Kolesá a Monika Lešková s Tomášom Papcunom zatancovali margeciansku krutu.
S dobrým pocitom z dobrého
výkonu, plní príjemnej festivalovej atmosféry, sme sa po celú
cestu späť v „spievajúcom
autobuse“ tešili na ďalšie pripravované vystúpenia a koncerty.
Prišla jeseň. Hodilo by sa
povedať, že tak ako každý rok
sa 2. septembra otvorili aj
brány našej umeleckej školy.
Ale nebolo to celkom tak. Tešili sme sa o čosi viac. V dnešnej dobe totiž nie je úplne
samozrejmé, že všetky deti
chodia do školy. To napätie
akosi podvedome pretrváva
naďalej. A hoci sme už na
dištančné vyučovanie pripravení a opäť by sme ho spoločnými silami určite zvládli, stále

pevne veríme, že nebude nutné
ho realizovať. Plní elánu sme v
tomto školskom roku prijali 54
nových nádejných talentov.
Spolu budeme vyučovať 227
žiakov. 93 v hudobnom, 111 v
tanečnom a 23 vo výtvarnom
odbore.
Z dôvodu zhoršujúcej sa
situácie bolo opäť zrušené podujatie Margecianske fajnoty,
na ktorom každoročne vystupovali žiaci tanečného, ale aj
hudobného odboru našej školy.
Z toho istého dôvodu sa nemohli zúčastniť tanečnej súťaže SHOWTIME DANCE
LEVICE 2.10.2021 ani žiačky
tanečného odboru pod vedením pani učiteľky Timei Chlebovcovej, hoci sa na súťaž
svedomito pripravovali.
Školský rok je v plnom
prúde. Želám všetkým našim
žiakom veľa chuti a elánu pri

zdolávaní rôznych prekážok na
ceste za umeleckým zdokonaľovaním a veľa úspechov pri
prezentácii svojich umeleckých schopností. Všetkým pedagógom prajem veľa energie
a duševných síl, aby stále s radosťou, láskou a trpezlivosťou
odovzdávali svoje vedomosti a
skúsenosti svojim žiakom.

Nech sme všetci zdraví, aby
sme sa bez obmedzení opäť
mohli stretávať a tešiť sa z výkonov našich mladých umelcov na rôznych koncertoch,
vystúpeniach a výstavách.
Mgr. Klaudia Pribičková,
riaditeľka SZUŠ
Margecany

Denný starcionár DEDUŠKO
Život – pár písmen, no
nespočetné množstvo zážitkov, úsmevov a radosti , ale aj
množstvo sĺz i potu. Každá
etapa života prináša svoje
krásne, ale i bolestivé okamihy. My v dennom stacionári
Deduško sa snažíme dôchodcom – starobným aj invalidným spríjemniť a naplniť im
ich každodenný život. Klientom sme nápomocní pri
drobných bežných činnostiach a individuálne pristupujeme ku každému jednému z
nich. Len cieľ máme stále rovnaký – aby ich dni boli naplnené spokojnosťou a radosťou. Aby mali pocit, že keď
nemajú nablízku svoje deti,
vnúčatá, tak nie sú na problém
sami, ale majú nás a môžu sa
na nás obrátiť a my im v rámci
možností pomôžeme.
Október je Mesiac úcty k

starším – teda naši klienti
majú celý mesiac sviatok. A
tak prajem aj všetkým seniorom v obci, aby svoje dni trávili plnohodnotne a v zdraví.
Aby sa usmievali a tešili sa z
každého rána. A aj v chladnom a upršanom dni našli
niečo pekné. Ak máte pocit, že
Vám niečo chýba, alebo potrebujete počas dňa pomoc,
môžete sa na nás počas pracovných dní obrátiť. Určite
spolu niečo vymyslíme.
A čo je aj pre mňa osobne
veľmi dôležité a chcené je
zachovávať tradície a spomienky na minulosť. Aby sme
nezabúdali na to, v akých
ťažkých a neistých časoch vyrastali a žili aj naši predkovia.
Že nemali na ružiach ustlané a
že tie boľavé kĺby nie sú zo
samých tancovačiek, ale z
práce na poliach. A boľavé

ruky? Tie vyprali v koryte
toľko prádla, a vyplákali ho v
studenom potoku a zamiesili
toľko chleba, že teraz, keď už
nevládzu lyžičku udržať,
netreba sa čudovať. Treba
chápať. Aj nás mladších bude
raz niečo bolieť, raz... Ale
teraz sme tu a takto si trávime
jesenné dni:
Pekné počasie si vychutnávame na lavičkách okolo
zariadenia a taktiež na cvičebných strojoch. Jesenné obdobie je u nás plné narodeninových oslávencov, a tak

oslavujeme a spievame si.
Teraz, keď už je ihrisko pod
našimi oknami takmer pripravené pre návštevníkov, parádime si svoje okná, aby sme
prispeli k príjemnej atmosfére
okolia. A jemnú motoriku si
cibríme množstvom kreatívnych činností a ručných prác.
Plánujeme si tvorbu „dušičkových“ aranžmánov a optimisticky plánujeme aktivity
na obdobie adventu.
Mgr. Eva
Bednárová

Strana 5

2021, číslo 3

Činnosť o.z. Margecianske Fajnoty „Čítanie je pre myseľ tým,
Park Fajnot bohatší o šachový stôl
O.z. Margecianske Fajnoty sa dlhšie roky snaží zveľaďovať park a každý rok prispieť k skrášleniu verejného
priestranstva pred železnicou
stanicou. Aj začiatkom tohto
roka bolo občianske združenie
úspešné v organizácii Spojme
hlavy a vybrané spomedzi 25
projektov na vzdelávací kurz s
témou ,,ako sa zapájať do aktivačnej činnosti vo svojej obci a
využívať na to rôzne dotačné
schémy na Slovensku“. Celý
kurz zastrešovala Nadácia pre
deti Slovenska s podporou Iceland Liechtenstein Norway
Active citizens fund. V rámci
Projektu sa okrem odborného
školenia podarilo vybaviť do
Parku Fajnot nové drevené
vybavenie pre občanov z Margecian a širokého okolia.
Pribudli lavičky, stoličky
a špeciálny stôl s hracou plochou na šach a dámu. Nadácia
pre deti Slovenska prispela na
materiál. Samotná realizácia
prebehla vďaka dobrovoľní-

kom. Za spoluprácu ďakuje
združenie Obecnému úradu,
zvlášť technickému úseku ,za
umiestnenie drevených prvkov
do parku. Občianske združenie
Margecianske Fajnoty plánuje
do budúcna zveľadiť úplne
celý park tak, aby bol plne
vybavený pre potreby oddychu
občanov.
Mgr. Alžbeta
Gajdošová Keruľová

Vývoz komunálneho odpadu
Od 1. 8. 2021 sme zrušili
žetóny na kuka nádoby na
zmesový komunálny odpad a
nahradili sme ich čipovaním.
V súčasnosti by mali byť
všetky kuka nádoby v obci
opatrené čipmi.
Keďže v zmluve so zberovou spoločnosťou je uvedené, že kuka nádoby majú v deň
vývozu byť pristavené na
krajnici cesty, prosíme Vás,
aby ste tak urobili. V opačnom prípade sa môže stať, že
Vám komunálny odpad
nebude vyvezený.
Ak má niekto z dôvodu
bezvládnosti problém pristaviť kuka nádobu ku

krajnici, nech deň pred vývozom do 14:00 hod. zavolá
na t. č.: 0902 906 712 a naši
pracovníci ráno pred vývozom Vám nádobu vyložia ku
krajnici cesty.
Podľa nariadenia obce
Margecany o nakladaní s
komunálnymi odpadmi:
1) každá domácnosť má nárok používať jednu zbernú
nádobu. Domácnostiam, v
ktorých na základe trvalého
pobytu žije 5 osôb a viac, môže byť umožnené používať
druhú zbernú nádobu. Ak
klesne počet osôb v domácnosti pod 5 osôb, vlastník je
povinný vrátiť druhú zbernú

čo cvičenie pre telo.“ Jozef Addison
Žiaci III. A triedy zo základnej školy z Margecian sa s
triednou pani učiteľkou Mgr.
Vierou Labaničovou rozhodli
precvičiť svoju myseľ. Dňa 6.
10. 2021 sa preto vybrali na exkurziu do obecnej knižnice.
Inšpirovaní boli aj hlavnou
postavou z knihy Matilda, ktorá bola vášnivou, výnimočnou
čitateľkou a návštevníčkou
knižnice už od malého dievčatka. Do praxe uviedli pojem exkurzia, o ktorom sa učili na pracovnom vyučovaní. Exkurzia
je výučba mimo triedy na mieste, kde majú žiaci možnosť
zažiť priamu skúsenosť s tým,
o čom sa v škole učia, ide teda o
učenie prepojené so životom.
V dnešnej dobe je samozrejmosťou vedieť čítať a písať. Veľa detí má problém čítať
s porozumením. Čím ďalej,
tým viac trávia mnohé deti voľný čas v ruke nie s dobrou knihou, ale skôr s mobilom či

nádobu,
2) pôvodca odpadu je povinný ukladať odpad do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené
zberné nádoby, nie vrecia.
Chcem Vám ešte pripomenúť, aby ste vykladali len
plné nádoby, lebo obec zbytočne platí obslužné za poloprázdne nádoby. Keďže sú
nádoby začipované, máme
prehľad o počte vývozov z
jednotlivých domácností.
Nakladanie s biologicky
rozložiteľným odpadom
Upozorňujeme občanov,
že na základe Zákona o odpa-

počítačom. Paradoxom je, že
čím viac technických vymožeností žiakov obklopuje, tým sú
nepozornejší a nesamostatnejší. Nehovoriac už o ich slovnej
zásobe a vyjadrovaní v komunikácii v škole. Zodpovednosť
za túto situáciu je veľakrát na
pleciach rodičov.
Knižnica je preto dobrým
námetom na zmenu kurzu.
Celá trieda bola očarená novými knihami a mnohí žiaci si aj
založili čitateľské preukazy. V
mene celej triedy by som sa
chcela poďakovať pracovníčke
knižnice pani Janke Maťašovskej, že nám umožnila navštíviť knižnicu počas hodiny
čítania.
Verím, že to nie je posledná návšteva našej triedy, ale
žiaci tam veľmi radi zavítajú,
či už so svojou pani učiteľkou
alebo s rodičmi.
Mgr. Viera Labaničová

doch sú samosprávy povinné
zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu
(BRKO). Vyzývame domácnosti, aby svoj BRKO kompostovali a predložili nám o
tom čestné prehlásenie (vzor
čestného prehlásenia je k
dispozícii na webovej stránke
obce a na obecnom úrade).
Obecný úrad vám na uľahčenie kompostovania poskytne
zdarma vedierko. Jeho prevzatie potvrdíte podpísaním
čestného prehlásenia.
Netriedenie biologického odpadu sa môže prejaviť
vo výraznom navýšení poplatku za komunálne odpady.
Mgr. Pavol Stano
Pavol Hricko
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Riaditeľka školy informuje
Modrý vták neba naďalej si plachtí.
Ale ja skrúcam prázdninové plachty na lodi s menom: LESNÁ MALINA.
Je september. A škola začína...
Aj tento školský rok 2021/22
sme vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii otvorili
prostredníctvom školského
rozhlasu v pohodlí tried, kde
žiakov netrpezlivo očakávali
triedni učitelia. Prváčikov v
prvý školský deň sprevádzali
ich rodičia. Veselou septembrovou básňou všetkých pozdravili žiačky V. A triedy Linda so Sárkou a slávnostným
prejavom sa žiakom, učiteľom
i rodičom prihovorila riaditeľka školy.


Prváčikov osobne pozdravili: starosta obce Ing. Igor
Petrik, pani zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Novotová a
riaditeľka školy PaedDr. Eva
Mrázová. Tá osobne navštívila
všetkých žiakov v jednotlivých
triedach, z ktorých sa školou
niesol smiech a veselá vrava.
Všetci si želáme, aby sme tento
školský rok zvládli v plnom
zdraví, aby bol bezproblémový
a úspešný pre žiakov a ich
rodičov, ako aj pre všetkých
zamestnancov našej školy...
 Materskú školu (MŠ) v tomto
školskom roku navštevuje 67

detí. V materskej škole momentálne pracuje 6 kvalifikovaných učiteliek v troch triedach. Do predčasného dôchodku odišla z MŠ pani učiteľka
Dana Šloffová, ktorej ďakujeme za jej dlhoročnú prácu s
deťmi v našej organizácii a želáme jej pevné zdravie a rodinnú pohodu.
 Našu základnú školu v školskom roku 2021/2022 navštevuje 209 žiakov v 12. triedach
v ročníkoch 1 – 9. V základnej
škole pracuje 17 kvalifikovaných učiteľov a 3 kvalifikované vychovávateľky. Naše
rady posilnili učiteľky 1. stupňa ZŠ: Mgr. Júlia Uličná, ktorá
je triednou učiteľkou v IV.A
triede a Mgr. Ivana Bednárová,
ktorá je triednou učiteľkou v
IV.B triede. V školskom klube
detí máme 4 oddelenia, ktoré
navštevuje 89 detí. V troch
oddeleniach pracujú pani vychovávateľky a v štvrtom oddelení pracujú pani učiteľky
Mgr. Uličná a Mgr. Bednárová.
 Do Centra voľného času
(CVČ) pri našej základnej škole odovzdalo svoj vzdelávací
poukaz 153 žiakov. CVČ v
tomto školskom roku ponúklo
žiakom 14 záujmových útvarov.
 V školskej jedálni pracuje
pod vedením vedúcej stravy 5
kuchárok. K ostatným zamestnancom školy patrí ekonómka
školy, školník a štyri upratovačky.
 Na rodičovskej dovolenke
máme aj tento školský rok dve
učiteľky Mgr. Miriam Guma-

novú a Mgr. Patríciu Tirpákovú.
 13.9.-14.9.2021 absolvovali
všetci žiaci 1. a 3. ročníka našej
školy testovanie pohybových
zručností, výsledky ktorého
majú nasmerovať žiakov na
rôzne druhy športov na základe
ich daností.
 13.9.2021 absolvovali žiaci
2. stupňa ZŠ teoretickú prípravu v zmysle prierezovej témy
Ochrana života a zdravia v 5.9. ročníku ZŠ v rozsahu 5-tich
vyučovacích hodín.
 14.9.2021 absolvovali žiaci
2. stupňa ZŠ praktickú časť
účelových cvičení v prírode,
kde mali možnosť overiť si v
praxi svoje vedomosti a zručnosti z civilnej obrany, zdravotnej prípravy, pobytu a pohybu v prírode so zaujímavými
športovými aktivitami.
 27.9.2021 sme si v našej škole pripomenuli Európsky deň
jazykov. Na akcii sa podieľali
vyučujúce cudzích jazykov
Mgr. Katarína Ciprusová, Mgr.
Zuzana Hvizdošová a Mgr.
Abigail Liptáková v spolupráci
s členmi žiackej školskej rady.
 Žiaci 4. ročníka absolvovali v
dňoch 4.10. - 8.10.2021 Školu
v prírode v Krpáčove. Týžden-

ný pobyt v prírode v lone Nízkych Tatier ponúkol štvrtákom
možnosť pobytu na čerstvom
vzduchu, možnosť spoznať
seba samého i kamarátov v rôznych športových aktivitách,
ako aj v rôznych situáciách v
inom prostredí ako je to školské. Veríme, že na školu v prírode budú štvrtáci ešte dlho
spomínať.
 5.10.2021 sa žiaci našej školy
zúčastnili okresného kola športovej súťaže Cezpoľný beh,
ktorá sa konala na Futbalovom
štadióne v Gelnici. Družstvo
dievčat v zložení Janka Majláthová, Lenka Balogová a
Magdaléna Pavlovová bolo úspešnejšie ako družstvo chlapcov a skončilo na 4. mieste z
11-tich zúčastnených družstiev. Janka Majláthová dobehla v poradí štvrtá z 34. zúčastnených bežkýň.
Aj v nasledujúcom období máme záujem pokračovať v
rôznych triednych i školských
aktivitách a zároveň sa zapájať
do rôznych súťaží, ak nám to
epidemiologická situácia
dovolí.
PaedDr. Eva Mrázová
riaditeľka školy

Foto na stránke:
Ing. Jozef Mráz
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Cez leto nás čakali tanečné, spevácke,
herecké i organizačné výzvy

Leto 2021 bolo krajšie,
veselšie a uvoľnenejšie než to
minuloročné. Aj pre nás folklóristov boli slnečné dni lepšie,
keď sme sa mohli stretávať,
spievať a tancovať opäť spolu,
reálne, nie iba online.
13. augusta sme boli pozvaní na 161. výročie košickej
železničnej stanice, kde vystúpili naše ženy a dievčatá za doprovodu primáša Ľudovej hudby Gajdošovci, Lukáša Gajdoša. Plná stanica sledovala pekný tanečný program, ktorý
niesol myšlienku prepojenia
minulosti s prítomnosťou a budúcnosťou. Bolo zaujímavé
vystupovať s tanečníkmi swingu či breakdancu na jednom
tanečnom priestranstve. Výzvy
nás však ako tanečníkov a spevákov posúvajú ďalej. Napokon sme zo stanice odchádzali
obohatení o grafický tablet,
ktorý vyhrala ako víťazka výtvarnej súťaže naša členka,
Martinka Richnavská.
August patrí zväčša účasti
na najobľúbenejších slovenských festivaloch. Tentokrát
sme svoju pozornosť venovali
netradične prípravám Maľučkych Margecianskych Fajnot

pred košickým Auparkom, ktoré boli naplánované ako pozvánka pre Košičanov aby prišli
k nám do Margecian v októbri.
Bohužiaľ, pandemická situácia
sa nevyvinula pozitívne a Margecianske Fajnoty v Margecanoch boli napokon zrušené.
Aspoň v Košiciach si tak mohli
východniari vychutnať obľúbené gruľovníky a vypočuť
krásny hudobný program.
Prehliadkou krojov z Kojšova,
výstavou ekologických áut ako
aj detskými atrakciami si 22.
augusta v našom malom vytýčenom areály prešli stovky
návštevníkov.
Záver prázdnin sme trávili

tvrdými tréningami. V spolupráci s ochotníckym divadlom
Jozefa Gregora Tajovského v
Jaklovciach sme sa podieľali
na príprave muzikálu Ženský
zákon pri príležitosti 100. výročia divadla. Jadlovec mal
okrem vedľajších postáv tanečníkov zastúpenie aj v radoch hercov. Medzi hlavnými
postavami bola okrem domácich Jaklovčanov aj členka
Jadlovca Betka Gajdošová Keruľová, ktorá strárnila postavu
Aničky Javorovej. O hudobný
doprovod sa počas celého
predstavenia starala Ľudová
hudba Gajdošovci.
4. septembra bolo na pre-

miére viac ako 150 divákov,
ktorí boli z vystúpenia nadšení.
Prijali sme výzvu ako tanečníci, speváci, herci a muzikanti a
tú sme dokázali pretaviť do
fantastického vystúpenia, ktoré, veríme, ešte párkrát odohrajeme.
Nadchádzajú nám chladné mesiace, ktoré sme trávili
prípravami Margecianskych
Fajnot. Mnohých vás čakajú
zabíjačky, vinobrania i príchod
sviatkov. Prežite ich s rodinou
v pokoji a zdraví.
Mgr. Alžbeta
Gajdošová Keruľová
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HOVORÍ SA, ŽE „ZOSTARNÚŤ NIE JE UMENIE,
UMENIE JE VEDIEŤ STAROBU ZNÁŠAŤ“
Základná organizácia JDS.
Milí naši členovia, celé
obdobie pandémie je veľmi náročné, plné strachu a neistoty.
Mnohí z nás sa stretli s vírusom
COVID - 19 či už priamo, alebo v okruhu svojich blízkych,
milovaných. Celá táto situácia
sa odzrkadlila aj na našej
činnosti a len veľmi pomaly sa
nám darí ju obnovovať v rámci
opatrení OTP.
Tak ako po minulé roky, aj
v tomto roku sme na 1. možnej
výborovej schôdzi vypracovali
plán činnosti, ktorý sa kvôli
platným opatreniam nedarí
vždy dodržiavať. Hneď na
začiatku sa nedal zrealizovať
náš obľúbený „Seniorský zelený deň“, a preto sme na
okresné športové dni vybrali a
poslali členov, ktorí pravidelne
na SZD dosahovali dobré výsledky a oni nás úspešne reprezentovali 28.7.2021 na
okresných športových hrách
(OŠH) v Mníšku nad Hnilcom.
Výročná členská schôdza.
Tieto schôdze sa zvyknú
robiť vo februári alebo v marci,
ale tohto roku sme ju museli
posunúť až na 17.augusta. Zúčastnilo sa na nej 59 členov. V
programe bolo zhodnotenie
činnosti za predošlý rok, správa o hospodárení a oboznámenie s plánovanými aktivitami
na druhý polrok 2021 v základnej i okresnej JDS.
V druhej časti schôdze
sme upriamili pozornosť na
činnosť v tomto kalendárnom
roku. Nebolo jej veľa, ale aj tak
sa podarilo urobiť lavičku pri
kríži pod Gočalovou, na čom
má zásluhu I. Hudák a p. Podhorský, ktorý, aj keď nie je
naším členom, vykopal schody
ku krížu .
15 členov sa zúčastnilo na
XVI. ročníku OŠH v Mníšku
n. Hnilcom. Súťažilo sa v 2
kategóriách a v 5 disciplínach
– hod šípkami, kop na bránku,
hod granátom, petangue,
streľba zo vzduchovky. Spolu
získali 10 medailí. Súťažiacim
gratulujeme.

Výsledky súťaží OŠH
28.7.2021, okres Gelnica
Ženy do 70.rokov
Streľba so vzduchovky:
2. miesto: Anna Bucková
Ženy nad 70.rokov
Hod granátom:
1. miesto: Marta Zahornacká
2. miesto: Marta Beľušková
Streľba so vzduchovky:
3. miesto: Marta Zahornacká
Muži do 70.rokov
Hod granátom, streľba zo
vzduchovky:
2. miesto: Juraj Tremko
3. miesto: Jozef Ludrovský
Kop do bránky:
1. miesto: František Mackovjak
Streľba so vzduchovky:
3. miesto: František Mackovjak
Muži nad 70.rokov
Hod granátom:
3. miesto: Ján Grainda
Kop do brány:
2. miesto: Ján Grainda
Pri príležitosti osláv 77.
výročia SNP v Margecanoch
dňa 28. augusta zaspievala spevácka skupina Borievka pri
pomníku dve piesne.
Okresná organizácia JDS v
Gelnici pripravila 24.9. v Prakovciach 2. ročník okresnej
prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby
seniorov, kde našu ZO JDS
ú s p e š n e re p re z e n t o v a l a
PhDr. Silvia Očvárová.
Naša základná organizácia
mala v tomto roku pridelených
10 poukazov na rekondičné
pobyty a tie boli pridelené členom podľa záujmu. Oznam o
týchto pobytoch bol zverejnený vo vývesných vitrínach pred
obecným úradom a v Olši už od
marca 2021.
V tomto období sme na
schôdzi nemohli podávať
občerstvenie v interiéri, tak
sme prítomným pripravili a
rozdali balíčky. V závere
schôdze sme premietli v
kinosále fotografie z rôznych
podujatí za posledné roky.
Ústredie JDS v spolupráci s
Krajskou organizáciou JDS

Bratislava a Staromestským
centrom kultúry a vzdelávania
MÚ Bratislava I. usporiadali
VIII. Celoslovenskú prehliadku ručných prác seniorov 2021. Cieľom prehliadky
je príležitosť, ktorá podporuje úsilie základných i krajských organizácií udržiavať
a rozvíjať ľudové tradície,
ale aj podporu tvorivých aktivít ľudí v seniorskom veku.
Obdobné aktivity, aj keď v
súčasnom období v menšom
rozsahu, sú zdrojom podnetnej
inšpirácie k činnosti ZO JDS a
prostriedkom na rozvoj duševného zdravia seniorov.
Prehliadka sa konala v
dňoch 1. – 2. 10. vo Výstavných sieňach Pistoriho paláca v
Bratislave.
Krajská organizácia JDS
Košice poverila ZO JDS
Margecany, aby reprezentovala Košický kraj.
Prehliadky sa zúčastnili A. Hudáková, A. Bucková, A. Pitoňáková, I. Hudák. Svoju úlohu
menovaní zvládli a Košický
kraj i obec Margecany repreZLATÉ RUKY 2021
Čáry – máry – fuk. Kúzelná
palička vyčarila toľkú krásu
z kufrov, tašiek nejedného
balíčka...!
Prázdny priestor rozkvitol
ako bájne stromy v Raji
čarokrásnou kvetenou –
umom starkých,
šikovnosťou,
dávnych rokov ozvenou.

zentovali na vysokej úrovni.
Ve ľ m i p e k n e ď a k u j e m e
členom, ktorí prepožičali
svoje výrobky na túto prehliadku, okrem menovaných
to boli: Mgr. V. Hlásna, E.
Halcinová, A. Kalická, I.
Balaszházy, R. Holotňáková,
Z. Mackovjaková.
Srdečná vďaka patrí
všetkým, ktorí nás v tomto
roku reprezentovali na OŠH,
na prehliadkach prednesu i
ručných prác.
Osobitne ďakujeme Ing.
Pavlovi Buckovi za sponzorské dary pre našu organizáciu, zdravotnej poisťovni
Dôvera za upomienkové darčeky a obecnému úradu za
propagačný materiál na prehliadku Zlaté ruky.
Klub jednoty dôchodcov
je otvorený vždy v stredu od
15. hod. podľa aktuálnych
pandemických opatrení.
Rúško je povinné. V prípade,
že sa situácia zhorší, klub bude zatvorený.
A. Pitoňáková
Len sa milí podívajte
a vzdajte hold tejto kráse!
Bez „zlatých rúk“, fantázie,
žiadne ,,čaro“ nevyrastie.
Nech sa preto nezabudne!
Aj vo vnukoch rozkvitá!
Človek lásku, dobro, krásu –
prácu potrebuje ako soľ,
chlieb a vodu –
hlboké žriedla ŽIVOTA.
D. L.
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Očkovanie – ako to vidím ja
Projekt

„Knihy sú nemí
učitelia“
Obecná knižnica v Margecanoch získala aj v tomto roku dotáciu z Fondu na podporu
umenia Ministerstva kultúry
SR. Poskytnutú finančnú podporu vo výške 1 100 € využijeme na rozšírenie knižničného
fondu o nové tituly z oblasti
odbornej a náučnej literatúry.
Pravidelným dopĺňaním kníh
so širokým tematickým záberom sa snažíme vyhovieť požiadavkám používateľov všetkých vekových kategórií. Pozývame všetkých priaznivcov
dobrej knihy - využite možnosť navštíviť naše knižničné
priestory. Srdečne Vás pozývame do našej knižnice.
PhDr. Janka Maťašovská

VÝZVA
Vyzývame tých čitateľov, ktorí majú už dlhšiu
dobu vypožičané knihy a
doposiaľ ich nevrátili, aby
tak urobili čo najskôr.
Nákup kníh je finančne
náročná záležitosť. Nevrátením kníh sa poškodzuje
nielen naša knižnica, ale aj
iní čitatelia, ktorým požadované tituly nemôžeme poskytnúť.
Naša obecná knižnica
si týmto krokom sľubuje
opätovné získanie dlhodobo
nevrátených kníh.
Prevádzkové hodiny knižnice sú každý pondelok a
stredu v čase od 15.30 do
17.00 h.
PhDr. Janka
Maťašovská

Posledné mesiace našu
spoločnosť rozdeľujú názory
na očkovanie proti Covidu
19. Aj ja chcem vyjadriť svoj
názor ako občan tejto spoločnosti, ale aj ako lekár, ktorého
očkovanie je každodenným
chlebom. Je nesporné, že očkovanie a vynález vakcín boli
míľnikom medicíny minimálne tak ako objav penicilínu. Od prvých zachránených na vysoko život ohrozujúce čierne kiahne a besnotu
až po milióny zachránených
na závažné ochorenia, s ktorými ste sa už mnohí ani nestretli (snáď aj preto niektorí
neveria, že stále existujú),
akými sú záškrt, tetan, čierny
kašeľ, detská obrna. Očkuje
sa proti nim už niekoľko desaťročí. Novšie očkovania sú
proti miernejším chorobám,
ale tiež majúcim vážny priebeh a hlavne vážne následky,
ako je žltačka A, B, zápal
mozgových blán, rakovina
krčka maternice, osýpky,
ružienka, mumps, kliešťový
zápal mozgu.
Osobité je očkovanie
proti chrípke, jej vírus sa každý rok mení, podobne ako
Covid, a preto sa vakcína vyrába každý rok s novým zložením, ktoré predpokladá jej
najlepšiu účinnosť a očkovať
sa je potrebné každý rok novou vakcínou. Aj keď je očkovanie doporučené, percento zaočkovanosti je nízke
(okolo 5%), a to každý rok
zomiera na chrípku a jej
následky len u nás na Slovensku okolo 800 ľudí. Na
chrípku sme si zvykli, nebojíme sa jej, skôr máme rešpekt
pred očkovaním. Vakcíny, tak
ako všetko v medicíne, sa tiež
vyvíjajú od jednoduchých s
oslabenými baktériami cez
rekombinantné, teda umelé

až po dnešné vektorové a
mRNA vakcíny, u ktorých sú
nežiadúce účinky minimálne,
lebo do tela dávajú len informáciu o časti vírusu.
Aby sme chránili zdravie populácie, sú vo všetkých
vyspelých krajinách zavedené očkovania, ktoré majú
chrániť najmä malé deti pred
závažným priebehom a následkami očkovaných ochorení. Deti sa očkujú do veku
1,5 roka proti 10 ochoreniam
a ja som sa počas mojej dlhoročnej praxe nestretla s vážnym nežiadúcim účinkom po
očkovaní. Preto aj všetky
očkovania odporúčam.
A teraz je tu nové ochorenie, tiež spôsobené vírusom
s podobnými príznakmi ako
má chrípka, ale s vakcínami,
ktoré sú používané len niekoľko mesiacov. Chápem
preto obavy ľudí pred niečím
novým a naozaj nie tak dlhodobo a dostatočne preskúmaným.
Na celom svete je novými vakcínami proti COVID
19 zaočkovaných už niekoľko miliónov ľudí, na Slovensku skoro 2,5 milióna. Nové
mRNA vakcíny sa testujú na
dobrovoľníkoch posledné 3
roky a začali sa vyvíjať už na
nejakom základe, len ich podávanie nie je ešte dostatočne
dlhé. Ale v situácii, keď nám
skoro skolabovalo zdravotníctvo, odsunuli sa dôležité
operácie a vyšetrenia a zomierali stovky ľudí denne,
máme inú možnosť ako veriť
očkovaniu?!
A tak sme to my, očkovaní, riskli. Nielen pre svoju
ochranu, ale aj pre našich
blízkych. Veď v živote stále
niečo riskujeme, celý náš život je akýmsi nepredvídateľným dobrodružstvom.
V medicíne vždy kladieme na váhu dve veci: aké sú
benefity a aké je riziko očkovania.
A tu je to úplne jednoznačné: benefit z očkovania
výrazne prevyšuje riziko

predstavujúce nežiadúce
účinky vakcíny, s ktorými
sme sa doteraz stretli.
Vakcína nás nechráni
pred vírusom – vírus nevie, že
práve my sme očkovaní. Ak
nebudeme dodržiavať základné zásady, najmä pri styku s chorými alebo s množstvom ľudí, o ktorých nič nevieme (v autobuse, vo vlaku,
na štadióne, v kine...), tak celkom ľahko vnikne do nášho
organizmu, až vtedy zistí, že
vyvolať chorobu v organizme
očkovaného je už oveľa ťažšie. Môžeme nákazu prekonať úplne bezpríznakovo, s
miernymi príznakmi, ale v
niektorých prípadoch môže
mať aj ťažší priebeh a aj hospitalizáciu v nemocnici. To
platí najmä pre ľudí starších s
pridruženými ochoreniami
(cukrovka, obezita, ochorenia
srdca a ciev, ochorenia pľúc,
rakovina...).
V čase, keď som písala
tento článok, nastúpila tretia
vlna a začali sa plniť infekčné
oddelenia, kde sú 2/3 ľudí
nezaočkovaných, na JIS a
umelej pľúcnej ventilácii by
ste nezaočkovaných spočítali na prstoch rúk a z očkovaných priamo na COVID 19
nezomrel dosiaľ nikto. Toto
sú dostatočné dôkazy o benefitoch očkovania. Položiť na
misku váh krátkodobé nežiadúce účinky vakcíny (teplota,
triaška, bolesti hlavy, svalov)
s akútnymi prejavmi a následkami ochorenia COVID 19
(sťažené dýchanie z poškodených pľúc, pretrvávajúca
únava, vypadávanie vlasov,
psychické ťažkosti...smrť) je
naozaj neprimerané.
Nikto z nás, či už sme zaočkovaní alebo nie, nemá
svoj život pod úplnou kontrolou, ale urobme všetko, čo si
myslíme, že je správne na
ochranu seba aj svojho
okolia.
MUDr. Mária Popadičová,
všeobecný lekár pre deti
a dorast

Strana 10

2021, číslo 3

Mladý hasič KRTKO Margecany
Napriek tomu, že aj našu
činnosť obmedzila „korona“,
sme s deťmi z krúžku Mladý
hasič KRTKO zrealizovali
okrem pravidelných štvrtkových tréningov aj niekoľko
verejných vystúpení.
Dňa 5. 6. 2021 sme na
pozvanie starostu mestskej
časti Košice Sever Ing. Františka Ténaia, MBA, vystúpili s
ukážkami hasičskej práce na
oslavách Medzinárodného dňa
detí na Aničke v Košiciach.
Všetci prítomní mali možnosť
zároveň si pozrieť aj ukážky
príslušníkov polície, hasičov a
záchranárov.
Dňa 10. 7. 2021 KRTKOvia opäť cestovali do Košíc, do
Detského areálu Anička. Malých aj veľkých návštevníkov
areálu sme zabávali niekoľko
hodín s programom „Hasičský
deň s KRTKOm“.
Dňa 16. 7. 2021 sme pri
slávnostnom otvorení Červeňáka, lávky cez Ružín, nasimulovali prvú nehodu, pri ktorej
sa ťažko zranil cyklista. KRTKOvia mu poskytli prvú pomoc.
O týždeň neskôr, dňa 17.
7. 2021, sme účinkovali v
Športovo-zábavnom areáli na
Alejovej ulici v Košiciach.
Dňa 13. 8. 2021 sa KRTKOvia pri príležitosti 161.
výročia príchodu prvého vlaku
do Košíc zúčastnili odhaľovania Welcome pointu, ktorý sa
nachádza v priestoroch Železničnej stanice Košice. Svoje
vystúpenie začali ako obvykle
slávnostným nástupom a zaspievaním KRTKOvskej hymny. Pred samotným odhalením

Welcome pointu však museli
KRTKOvia odstrániť osie
hniezdo, ktoré ohrozovalo cestujúcich. Našťastie sa jednalo
iba o umelé osy ☺. Za odvahu
a záchranu občanov si od organizátorov prevzali krásny pohár. Po obrovskom aplauze a
posilnení sa super zmrzlinou sa
KRTKOvia rozbehli pred budovu stanice, kde za prítomnosti starších kolegov z DHZ
Rozhanovce predviedli verejnosti, ako to vyzerá, keď hasiči
zachraňujú a hasia požiar.

sa predviedli hasiči z HaZZ
Gelnica, ktorí ako termity rozstrihali osobné vozidlo. KRTKOvia ihneď spozorneli a snažili sa odpozerať čo najviac. K
obohateniu programu sa predviedli aj KRTKOVia a isto sa
nemali za čo hanbiť. Dostať
pochvalu a ocenenie od starších, skúsených hasičov, ktorí
už majú toho veľa za sebou,
bola veľká odmena. Aj keď
nebola v tento deň posledná.
Hasiči z DHZ Gelnica pozvali
KRTKOv na pohostenie, pri

V mesiaci august sme
dostali pozvanie od našich kolegov z DHZ Gelnica na oslavy konajúce sa pri príležitosti
ich 140. výročia. Keďže takéto
pozvanie sa neodmieta, dňa 4.
9. 2021 sme sa osláv zúčastnili.
Pre KRTKOv to bola opäť nová skúsenosť a obrovský zážitok. Boli sme zaradení do
slávnostného pochodu mestom
Gelnica medzi dospelými hasičmi za hudobného sprievodu
dychovky Seľanka. Po slávnostných príhovoroch a ocenení dospelých hasičov prišli na
rad hasičské ukážky. Ako prví

ktorom si prevzali okrem darčekov a sladkostí aj krásny
pohár do zbierky.
V dnešnej dobe, keď už
takmer nikde nenájdete ulicu
bez zaparkovaného auta, nastáva obrovský problém. Vozidlá

sú častokrát zaparkované nevhodne, a tým vzniká problematický prejazd záchranných
zložiek Integrovaného záchranného systému. Z tohto
dôvodu košickí hasiči rozbehli
projekt s názvom „3 metre k
životu“, prostredníctvom ktorého apelujú na vodičov, aby

pri odstavení svojich vozidiel
mysleli okrem iného aj na to, že
cesta má byť trvalo voľná v
šírke 3 metre. Na túto akciu
ihneď zareagovali aj KRTKOvia, ktorí spoločne so svojimi vedúcimi rozdávali informácie a rady vodičom.
Vystrojení v uniformách a
vyzbrojení letákmi vyrazili dňa
25. 8. 2021 do ulíc a na parkoviská v našej obci. So zastavovacími terčíkmi sa postavili
do cesty (samozrejme pod
prísnym dozorom vedúcich) a
zastavovali autá. Šoféri boli
poriadne prekvapení, čo sa
deje. Takéto hliadky ešte na
cestách nikde nestretli. Po vysvetlení a odovzdaní informačných letákov však s radosťou a
uznaním poďakovali a pokračovali ďalej. Veríme, že si tieto
informácie zapamätali a svoje
vozidlá budú parkovať tak, aby
záchranné zložky nemali problém dostať sa na potrebné
miesta.
Dňa 27. 8. 2021 sme sa už
tradične v takmer plnom počte
zúčastnili na oslavách SNP v
parku pri Pamätníku padlým v
obci Margecany. Samozrejme,
vzorne vystrojení a disciplinovaní, ako vždy. S radosťou sme
sa taktiež zapojili do lampiónového sprievodu obcou.

Dňa 28. 8. 2021 konečne
prišlo to, na čo sme sa tešili
celé leto a čo sme nemohli z
dôvodu účasti na rôznych
akciách uskutočniť skôr. V
tento deň sme totiž oslávili už
5. výročie nášho vzniku (1. 6.
2016 - 1. 6. 2021).
(Pokračovanie na 11. strane)
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VÝZVA
na odhalenie – dolapenie zlodeja!

(Pokračovanie z 10. strany)

Oslavu sme začali KRTKOvskou hymnou v našej klubovni v hasičskej zbrojnici. A
keďže na každej poriadnej
oslave nesmie chýbať ani torta,
tak o tú našu sa postarala
vedúca Dadka. Po slávnostnom prípitku (detské šampanské) a zjedení torty sme sa
premiestnili do parku, kde nám
ockovia pripravovali grilovačku. Počas dňa sme sa poriadne zabavili pri súťažiach,
hrách, hudbe, tancovaní a tombole až do večera. Pri príležitosti osláv 5. výročia výbor
krúžku vyznamenal každého
člena pamätnou medailou,
diplomom za vernosť a vecnými darmi. Vedúca a zakladateľka krúžku Ing. Emília Glovčíková bola ocenená Plaketou za
VERNOSŤ - za založenie a
dlhoročnú činnosť v prospech
krúžku Mladý hasič KRTKO
Margecany. Veliteľka krúžku
Laura Glovčíková bola ocenená Plaketou za VERNOSŤ za dlhoročnú činnosť v prospech krúžku Mladý hasič
KRTKO Margecany.
Mladý hasič K RT K O
Margecany bol inšpiráciou pre
Dobrovoľnú požiarnu ochranu
Slovenskej republiky, ktorá v

roku 2021 po prvýkrát vydala
“Pravidlá pre prípravku mladých hasičov do 8 rokov”.
Dovtedy mohli totiž súťažiť
iba hasiči od 8 rokov.
K dnešnému dňu navštevuje krúžok Mladý hasič
KRTKO Margecany 17 detí vo
veku od 3 do 9 rokov, a to:
Laurinka Glovčíková (veliteľka), Filipko Glovčík, Lukáško
Maruščák, Nelka Maruščáková, Tatianka Lihaniová,
Janka Holotňáková, Stellka
Nováková, Emmka Nováková,
Samko Bencko, Emmka Matisová, Sárka Matisová, Adamko
Hulej, Sofinka Ciprusová,
Branko Šima, Tamarka Šimová, Lukáško Kollár, Peťko
Kollár.
Pre všetky odvážne deti
vo veku od 3 do 10 rokov, ktoré
majú chuť športovať, učiť sa
nové veci, učiť sa pomáhať
iným, sú naše dvere kedykoľvek otvorené.
Našu činnosť môžete vidieť aj TU:
https://www.facebook.com/
mladyhasickrtko
Nadzbormajster Jozef Halcin
Ing. Emília Glovčíková
vedúci krúžku Mladý
hasič KRTKO Margecany

Začiatkom septembra
som zistil, že z hasičskej
zbrojnice bol ukradnutý z historickej striekačky vyrobenej
v roku 1933 nápis
„STRATÍLEK“
(viď foto) zo zadného čela karosérie. Táto striekačka bola
zakúpená pre DHZ Margecany a je majetkom obce Margecany. Má okrem historickej
aj umeleckú hodnotu. Naviac
boli z poličky vo vestibule
ukradnuté dve historické medaily, ktoré pre náš zbor vybojovali ešte naši otcovia a
dedovia.
Vyzývam touto cestou
zlodeja vrátiť ukradnuté veci,

prípadne ak niekto vie o tomto skutku, aby toto nahlásil na
obecnom úrade alebo priamo
mne (hoci aj anonymne) na
tel. č. 0905 127 240.
Info: do hasičskej zbrojnice
majú prístup okrem hasičov
aj cvičenci zo súkromného
fitka, ako aj rôzni pracovníci
počas rekonštrukčných prác
na zbrojnici.
Nadzbormajster
Jozef Halcin
hlavný iniciátor renovácie
historickej striekačky
STRATÍLEK
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10. ročník Margecianskej inline hodinovky
Európsky týždeň mobility
prebieha každý rok v rovnakom termíne od 16. do 22.
septembra, jeho cieľom je
maximálne obmedzenie automobilovej dopravy a nahradiť
ju alternatívnymi zdrojmi.
Motivovaním jednotlivcov,
aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná
hromadná doprava, pešia
chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a spríjemniť miesta pre život a prácu.
Naša obec sa už 10 krát
zapojila do tejto celoeurópskej
kampane a zorganizovala
„Margeciansku inline hodinovku“ na nedeľné popoludnie
19. septembra 2021. Na Poč-

kaji sa zišla stovka nadšencov,
ktorí peši, na bicykli, korčuliach, kolobežke jednu hodinu
zdolávali vzdialenosť na trase
medzi štartom na Počkaji a Rolovou Hutou - lodenica. Trénovanejší prešli túto trasu aj
osemkrát, tí ktorí sa vybrali peši dvakrát. Počasie nám prialo a
keď sme zrátali všetky absolvované kilometre, vyšiel nám
obdivuhodný počet 812 kilometrov, ktoré účastníci podujatia prešli počas jednej hodiny.
Po skončení si mohli účastníci
tohto podujatia oddýchnuť pri
živej hudbe v Karene. Pre deti
tu boli pripravené zábavné
súťaže a starosta našej obce
víťazov patrične odmenil.
Iveta Žoldáková

SNP - lampiónový sprievod
V našej obci si pravidelne pripomíname dôležité
medzníky a udalosti, ktoré sa
hlboko zapísali do dejín Slovenska. Medzi také bez pochýb patrí aj Slovenské národné povstanie. Možno si
niektorí poviete, načo stále
spomínať na minulosť, na
vojny a prežité útrapy. Pokoj a
mier v našej krajine je veľmi
krehký a nie je žiadnou samozrejmosťou. Všetko sa môže v
okamžiku zmeniť a preto je
dôležité pripomínať si všetky
tie smutné udalosti, ktoré sú
akýmsi zdvihnutým varovným prstom, výstrahou a všetci sa musíme pričiniť o to, aby
sa už nikdy nezopakovali.

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho
odboja počas druhej svetovej
vojny proti vstupu nemeckých okupačných jednotiek
na územie Slovenskej republiky. Začalo sa 29.8.1944 a
centrom povstania bola Banská Bystrica.
Toho roku sme si pripomenuli už 77. výročie týchto udalostí položením kytice
kvetov a pietnou spomienkou
pri Pamätníku padlých. V
krátkom kultúrnom programe
vystúpila zástupkyňa starostu
Eva Novotová, ktorá pripomenula, čo sa udialo koncom
leta 1944 a povstalecké piesne

zaspievala spevácka skupina
Borievka. Čestnú stráž pri
mohyle pamätníka držali členovia DHZ a vzorne nastúpení v hasičských uniformách
stáli aj naši najmladší hasiči
„Krtkovia“.
Na záver všetkým poďakoval starosta obce Ing. Igor
Petrik a pozval nás do krát-

keho lampiónového sprievodu, ktorého sa nevedeli dočkať hlavne najmenší účastníci.
Záver už tradične patril
zapáleniu povstaleckej vatry,
pri ktorej sme strávili príjemný sviatočný večer.
Iveta Žoldáková
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