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01. 01. 2017 Príchod nového roka
Oslavy príchodu nového roka sa niesli celým svetom. Aj občania našej obce nový rok 2017 privítali pred
obecným úradom niekoľko minút po polnoci krásnym ohňostrojom. Nehľadiac na počasie sa tu stretli
mladí aj starí. Zabával ich finalista súťaže Česko – Slovensko má talent spevák Martin Vetrák.
V popoludňajších hodinách sa prihovoril prostredníctvom obecného rozhlasu občanom obce starosta
Ing. Igor Petrik.

06. 01. 2017 Šachový turnaj
Stalo sa už tradíciou, že Obecný šachový klub organizuje novoročný bleskový turnaj dvojíc, tzv. blicák.
Turnaj sa hrá na sedem kôl tempom dvakrát 5 minút. Tohto roku sa na turnaji stretlo 28 dvojíc zo
Slovenska. Turnajové víťazstvo si odnieslo družstvo z Gelnice.

09. 01. 2017 101 rokov p. Ján Klein
Deviaty január 2017 bol sviatočným dňom nielen pre jubilanta pána Jána Kleina a jeho najbližších,
ale aj pre celú dedinu. Veď uplynulo krásnych 101 rokov od jeho narodenia. Vzdať úctu a česť
najstaršiemu občanovi Margecian sa rozhodol Zbor pre občianske záležitosti. Jeho členky spolu so
starostom obce pripravili pre jubilanta pozdrav a darček. Zdravotný stav jubilanta neumožnil mu ho
odovzdať osobne. Zomrel niekoľko dní po dovŕšení tohto výnimočného veku 15. januára 2017. Bol
jedným z troch občanov našej obce, ktorí sa dožili 100 rokov (Ján Macko – 100 rokov, 1870 – 1970,
Alžbeta Kaľavská – 105 rokov, 05. 05. 1893 – 08. 09. 1998, Ján Klein – 101 rokov, 09. 01. 1916 –
15. 01. 2017).

16. 01. 2017 Denný stacionár
Po dôkladných prípravách bol v spolupráci s Obecným úradom v Margecanoch a neziskovou
organizáciou Deduško 16. januára 2017 otvorený denný stacionár pre seniorov (dôchodcov starobných
aj invalidných). Toto zariadenie sa prevádzkuje v priestoroch kultúrneho domu v Margecanoch.
Pracovníčky Mgr. Eva Bednárová a Božena Dorková pripravujú pre klientov rôzne činnosti.
K dispozícii je televízor, internet, masér, masážne kreslá, spoločenské hry a iné. Zabezpečujú taktiež
pitný režim a desiatu zdarma a obed je v cene jedného Eura. Naši seniori tak dostali možnosť sa aj vo
svojom veku stretávať a spríjemňovať si spoločne jeseň života.
Klient prichádza do zariadenia ráno. Poobede ide domov, čo mu zabezpečuje kontakt s rodinou. Denný
stacionár je sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej osoby v zariadení na určitý čas
počas dňa. Cieľom je zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá fyzickej osobe so zohľadnením jej
potrieb prirodzených vzťahov so spoločenským prostredím, aktiváciou, podporou jej samostatnosti
a zodpovednosti. Denný stacionár vytvára podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája
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fyzickú osobu do tvorivých činností, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne
kompetencie. Zabezpečuje záujmovú činnosť. Napomáha zvyšovať kvalitu života.

10. 02. 2017 Vranovčan
Z – B – O – H – O – M , najnovšie folklórne tanečné divadlo folklórneho súboru Vranovčan, s ktorým
prišiel vystúpiť pred margecianskeho diváka 10. februára 2017. Členovia FS Vranovčan veľmi
zaujímavo spracovali tému vojny ako tragikomédiu. Predstúpili pred obecenstvo s posolstvom hlbokého
rešpektu k ľudskému životu. Mrazivé i úsmevné príbehy ľudí odkrývali hlboký ľudský cit, žiaľ i bôľ,
ktoré do slovenských dedín priniesla vojna.

11. 02. 2017 Fašiangy so susedmi
Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a najrozšírenejších fašiangových pesničiek.
No nie je to úplne tak. Veľká noc príde po Fašiangoch a o sedem týždňov po nej turičné sviatky.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fašiangy. Sú prechodom medzi zimným
a jarným obdobím. Počas Fašiangov prevláda bujará zábava. Neodmysliteľnou súčasťou sú rôzne tzv.
fašiangové hry sprevádzané magicko – rituálnymi úkonmi. Jedným slovom svet počas Fašiangov je
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„hore nohami“. FS Jadlovec zachováva tradíciu a pripravila v kultúrnom dome program pod názvom
Fašengi so sušedami. Vystúpili v ňom folklórne skupiny Krompašan, Sedličan, Jalinka zo susedných
dedín a domáci Jadlovec. Po ňom bolo posedenie s muzikou pre všetkých účinkujúcich a pozerajúcich
sa, ktorí sa zabávali neskoro do noci.
Najveselšie obdobie roka strieda 40 dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a pochová sa basa. Je to
ľudová hra, ktorej motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu.

18. 02. 2017 Detský ples
Členovia Hasičského zboru v Margecanoch zorganizovali 18. februára 2017 pre deti z materskej školy
a prvého stupňa základnej školy 1. ročník detského plesu. Hostiteľmi všetkých detí boli členovia
detského hasičského krúžku Krtkovia. Plesajúcich zabávali pozvaní hostia, DFS Krompašanček, deti
zo Súkromnej umeleckej školy Margecany, Elsa so snehuliakom a nechýbala ani tombola. Ples podporili
aj sponzori z radov miestnych podnikateľov. Výťažok z plesu išiel na podporu činnosti mladých
hasičov Krtkov.

25. 02. 2017 Ples obce Margecany
Tradičným ukončením fašiangového obdobia v obci bol už 22. Ples obce Margecany pod názvom „Noc
priateľských stretnutí“. Tento aj bežne nazývaný starostovský ples, je známy v širokom okolí svojou
noblesou a obľubou, o čom svedčí takmer 300 plesajúcich hostí z blízkeho i ďalekého okolia. Vítali ich
tanečné sály a slávnostné stolovanie v zelenej farbe a jej odtieňoch, ktorá bola vyhlásená za farbu roka.
Úvodný tanec patril niekoľkonásobným majstrom Slovenska v spoločenských tancoch Lukášovi
Spišákovi a Eve Tibenskej. O dobrú náladu počas celej noci sa postaral známy slovenský herec,
zabávač, spevák a moderátor Štefan Skrúcaný. Do tanca hrali hudobná skupina MONTANA BAND
a ľudová hudba Šarišan. Ples bol podľa návštevníkov jedeným z najlepších za posledné roky. Na
plesajúcich hostí čakalo množstvo cien v tombole od sponzorov z radov domácich podnikateľov
a firiem z okolia. Nálada bola vynikajúca, jedlo výborné, hostia sa bavili do skorého rána.

07. – 08. 04. 2017 Jarné upratovanie
Všetkým, ktorým záležalo na čistom a bezodpadovom prostredí sa zapojili do jarného upratovania
v obci. To sa rozšírilo na dva dni, aby pracovníci technického úseku dokázali zabezpečiť zvoz
bioodpadu a iného odpadu z obce na zberný dvor. Do upratovania verejných priestranstiev sa zapojili
pracovníci obecného úradu, základnej školy s materskou školou, členovia rôznych organizácií ako aj
ostatní občania. Týmto dokázali, že poriadok a čistota k svojmu okoliu a obci im nie je cudzia.
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23. 04. 2017 Beh na Roháčku
Beháme pre radosť, pre zdravie a preto, že nás beh napĺňa. Posúvame ním hranice svojich možností...
Amatérsky bežecký klub ALL 4 RUN Margecany v spolupráci s obcou Margecany usporiadali 23.
apríla 2017 Beh na Roháčku. Je to trailový beh do vrchu pre každého. Trať je dlhá asi 8 km v teréne
so zmenami rytmu. Kumulované prevýšenie je 800 metrov. Trasa viedla z Margecian (330 m. n. m.) na
Roháčku (1 028 m. n. m.) Behu sa zúčastnilo 149 súťažiacich zo Slovenska. Víťazom sa stal Daniel
Kraviansky Pro – body triatlon team Košice, 2. Zbigniew Jaworski a 3. Marián Zimmermann zo
Sanasport ZRT Kluknava. Najlepší výsledok z margecianskych účastníkov dosiahol Július Kaľavský,
ktorý sa umiestnil na siedmom mieste.

08. 05. 2017 Deň víťazstva nad fašizmom
V podvečer 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa konala v parku pri Pamätníku padlých
pietna spomienka spojená s kladením vencov. Čestnú stráž držali členovia DHZ. Prítomným sa
prihovoril a pripomenul hrôzy, ktoré priniesla do životov ľudí vojna, zástupca starostu Mgr. Miroslav
Dubecký. K dôstojnej oslave prispela piesňami ženská spevácka skupina Borievka a zazneli aj slová
básne v podaní M. Durkáčovej. Na záver bola vypustená holubica ako posol mieru.

19. 05. 2017 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
Pri príležitostí 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime sa v Kostole sv. Margity v Margecanoch
konal hudobno – poetický program pod názvom Zázrak v údolí Cova da Iria. Toto zjavenie má
prívlastok ako najväčší zázrak v dejinách katolíckej cirkvi v 20. storočí. Fatimské posolstvo je plné
materinskej lásky, ktorú treba nielen prijímať ale i rozdávať. Tomuto boli venované aj jednotlivé obrazy
v programe. Sólista Opery SND Ján Babiak zaspieval nádherné diela svetových skladateľov. Husľový
virtuóz Miroslav Dudík a Martina Ovečková na orgáne zahrali klenoty svetových skladateľov.
Vladimír Dobrík sa poslucháčom prihovoril zase poéziou Milana Rúfusa a Rudolfa Dilonga. Celú
atmosféru tohto programu dotváral a umocňoval zborovým spevom Kňažský zbor sv. Jakuba. Umelci
priniesli všetkým prítomným nevšedný umelecký a duchovný zážitok.

28. 05. 2017 Deň rodiny
Medzinárodný deň rodiny bol vyhlásený OSN v roku 1983 a ľudia si ho pripomínajú po celom svete
15. mája. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí si, že rodina je základnou bunkou spoločnosti
a tvorí dôležitú súčasť našej spoločnosti. Pri tejto príležitosti sa konali po celom Slovensku milé
slávnosti pod spoločným heslom „Aby deti otcov mali, aby mali mamy!“ (Milan Rúfus). V našej obci
bol 28. 05. 2017 k tomuto dňu pripravený bohatý kultúrny program, ktorý bol príjemným spestrením
májovej nedele a prejavom vďaky všetkým mamám, starým mamám, otcom, dedom, ujom, tetám...
V programe vystúpili žiaci zo ZŠ s materskou školou a žiaci SZUŠ v Margecanoch.
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03. 06. 2017 Rusadle
Svätodušné sviatky Turice, na východnom Slovensku zvané Rusadle, prichádzajú sedem týždňov po
Veľkej noci. Sú to tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.
Naši predkovia boli prevažne poľnohospodármi. Leto pre nich znamenalo predovšetkým prácu na
poliach a v hospodárstve. Preto boli rusadeľné sviatky jednou z posledných možností oddýchnuť si
a zabaviť sa pred letnou sezónou, ktorá trvala do jesene. V niektorých regiónoch Slovenska sa na tieto
sviatky stavali máje a tento zvyk bol spojený so zábavou. Inač to nebolo ani v Margecanoch. Členovia
FS Jadlovec túto tradíciu zachovávajú a s muzikou chodia po dedine a stavajú máje – štíhle briezky,
ktoré dievčence a ženy zdobia farebnými stužkami. Najkrajší máj postavili pred obecným úradom.
Potom bola pripravená tzv. Rusadeľná opekačka pri fontáne. Každý, kto prišiel, doniesol si proviant.
Najpočetnejšiu skupinu zabávajúcich sa odmenil starosta obce dvomi kilogramami špekačiek. Do
nálady hrala Ľudová hudba Gajdošovci.
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07. – 16. 07. 2017 Dni obce Margecany
VITAJ LETO!
Pod týmto výstižným názvom sa niesli dni obce v Margecanoch. Šnúru kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí odštartovalo premietanie filmu v Letnom kine na Počkaji. Bola to novinka
a prilákala pozrieť si film do prírody pod nočnou oblohou mnoho divákov. Druhý film sa premietal 14.
07. 2017. Ďalšou tradičnou udalosťou tohto podujatia bol 08. 07. 2017 Batôžkový bál, ktorý
pripravila JDS v Margecanoch s podporou Obecného úradu v Margecanoch. Zábavychtivým do tanca
hrala skupina KIN.
V sobotu 11. júla si odvážlivci mohli zapožičať kajaky v Lodenici Rolová a absolvovať vyhliadkovú
plavbu po Ružínskej priehrade.
13. júla sa na multifunkčnom ihrisku konal Detský kermeš.
Jeho úvodným podujatím bolo slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska. Pásku prestrihli
pozvaní hostia Ing. Jozef Halcin ml. – riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR,
Ing. Ladislav Olexa PhD. – vedúci odboru dopravy KSK a starosta obce Ing. Igor Petrik. Deti po
príhovoroch ihrisko úspešne otestovali na pripravených bicykloch. V rámci tohto podujatia zohrali
úsmevný futbalový zápas seniori a žiaci zo základnej školy. Rozhodcu robil starosta obce a diváci ich
búrlivo povzbudzovali.
Naši malí hasiči Krtkovia si pre divákov pripravili ukážku požiarneho zásahu. Hasili skoro ozajstný
oheň.
Ďalšou zaujímavou akciou tohto popoludnia bol už druhý diel Letnej školy strážcov pokladov. Deti
si v nej mohli vyskúšať zručnosti v súťažiach streľba z gumipušky do terča, v pílení a rúbaní dreva,
pečení posúchov na ohni. Po absolvovaní všetkých disciplín dostali certifikát. Garantom tejto školy
bol Mgr. Michal Keruľ PhD. a pomáhali mu členky Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
(SZZP).
Všetci zúčastnení sa mohli posilniť grilovanými špekáčikmi, ktoré pre nich pripravili zástupca starostu
obce Mgr. Miroslav Dubecký a poslankyňa Ing. Eva Novotová.
V sobotu 15. júla sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj o Pohár starostu obce. Súčasne
varilo guláš 6 družstiev, ktoré súťažili, kto navarí najchutnejší. Pred obecným úradom sa oceňovalo
najúspešnejšie futbalové družstvo LORDI, guláš partia – Poslanci, ktorí svoju výhru, vŕtačku,
darovali technickému úseku, cukrárka – Lucia Sčurko – Hladtová a v pílení guľatiny zvíťazili Nižník
a Terpák. Prítomných pobavil Ander z Košíc, krásne piesne zaspievala Jadranka a country skupina
Margit zatancovala choreografie pod vedením M. Kavuličovej. Vo večernom programe účinkoval
Bekim a DJ Vulgara Rapper a trhákom večera bolo vystúpenie Zuzany Smatanovej. V neskorých
večerných hodinách zabávala divákov skupina Exit.
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V nedeľu 16. júla pokračovali dni obce slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Margity. Nedeľné
popoludnie sa nieslo v duchu bábkových rozprávok a country. V programe vystúpili country skupina
The Fathers a bábkové divadlo Lienka.

20. 08. 2017 Beh obce Margecany
Miestny klub politickej strany Šanca v spolupráci s Obcou Margecany usporiadal 15. ročník Behu
Margecian. Na štart sa aj napriek nepriaznivému počasiu postavilo 58 bežcov. Súťažilo sa v 13
kategóriách. Beh mal po prvýkrát iba jednu desaťkilometrovú trať. Absolútnym víťazom Behu
Margecian sa stal Marián Zimmermann z Kluknavy, druhé miesto obsadil Orest Babjak z Ukrajiny
a tretie Tomáš Kamas zo Spišskej Novej Vsi. Najlepším Margecancom sa stal Radoslav Kočík
a Margeciankou Zuzana Majlátová. Stanislav Sokolský st. absolvoval celú trať ako jediný vozičkár.
Behu sa aktívne zúčastnil aj starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý bol tretím najlepším Margecancom.
Víťazom odovzdali ceny a poblahoželali Ing. Fratišek Oľha – podpredseda strany Šanca, Ing. Igor
Petrík – starosta obce a Marián Keruľ – hlavný organizátor a riaditeľ Behu obce Margecany.

Víťazi v kategóriach:

Chlapci do 15 rokov:

Muži do 39 rokov:

1. Matúš Klein, Opátka

1. Marian Zimmermann, Kluknava

Dievčatá do 15 rokov:

Muži do 49 rokov:

1. Zuzana Majlátová, Margecany

1. Orest Babjak, Ukrajina

2. Laura Vidová, Margecany

Muži do 59 rokov:

Chlapci do 12 rokov:

1. Anton Hudák, Falck

1. Tomáš Papcun, Margecany

Muži nad 60 rokov:

2. Matúš Kaľavský, Margecany

1. Peter Vilhan, Košice

3. Cyprián Papcun, Margecany

Ženy do 49 rokov:

Dievčatá do 12 rokov:

1. Zuzana Majlátová, Margecany

1. Zuzana Majlathová, Margecany

Ženy nad 50 rokov:

3. Janka Majlathová, Margecany

1. Danica Božová, BK Poprad

Chlapci do 6 rokov:

Dorastenci:

1. Samuel Hedvig, Margecany

1. Lukáš Koperdák, Sp. N. Ves
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Dievčatá do 6 rokov:
1. Tamara Sanigová, Margecany
2. Laura Glovčíková, Margevany
3. Sabina Sanigová, Margecany

28. 08. 2017 Oslavy SNP
V predvečer výročia SNP sa zišli občania obce pri Pamätníku padlých, aby si uctili hrdinské činy
bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní. Pietny akt sa začal hymnou, kyticu kvetov pri pomníku
položil starosta obce. Občanom sa prihovoril Mgr. Miroslav Dubecký (zástupca starostu). Odzneli aj
slová básne a tóny piesní. Čestnú stráž držali členovia Hasičského zboru v Margecanoch a malí
Krtkovia, najmladší to hasiči. Prítomní zapálili lampióny a sprievodom prešli po obci, vrátili sa späť
k pamätníku, kde v parku vystúpili členovia akrobatického silového zoskupenia KEEP MOVIN. Na
záver starosta obce zapálil povstaleckú vatru.
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01. 09. 2017 Deň ústavy
Jedným z dôležitých medzníkov našej novodobej histórie je prvý september, Deň ústavy, ktorej prijatie
pred 25 rokmi predchádzalo vzniku samostatného slobodného a demokratického Slovenska. Ústava je
základným zákonom suverénneho štátu. Diktuje a rámcuje spravovanie vecí verejných a občiansky
život. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických
skupín, sociálne, kultúrne ale aj hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu. Samotná
ústava je živým dokumentom, ktorý prešiel za svojej existencie mnohými zmenami.
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16. 09. 2017 Inline hodinovka
Európsky týždeň mobility sa koná v septembri s cieľom povzbudiť občanov, aby využívali na prepravu
multimodálnu dopravu (peši, bicyklom, hromadnou dopravou). Témou tohto európskeho týždňa
mobility bola „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Do tejto akcie sa zapojila aj Obec Margecany
a v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch zorganizovali už šiesty ročník Margecianskej
inline hodinovky. Účastníci svojou aktivitou urobili niečo pre svoje zdravie, upozornili na ochranu
životného prostredia a dokázali, že vzdialenosť sa dá prekonať aj inak ako motorovými prostriedkami.
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16. 09. 2017 Súťaž o najsilnejšieho chlopa Roľovej
V Lodenici Rolová Huta sa konal už 12. ročník súťaže o najsilnejšieho chlopa Roľovej. Zúčastnilo sa
ho asi 80 ľudí. Súťažilo sa v rúbaní dreva, ťahaní klady, dvíhaní plného suda, v hode polenom a v behu
so sudmi. Všetky tieto disciplíny museli súťažiaci úspešne absolvovať. Najlepším a najsilnejším
chlopom sa stal Jozef Langoš alias Púčik. O občerstvenie sa postaral p. Henrich Papcun z Karenu
a sponzori prispeli na guláš pre všetkých účastníkov. Všetkých prítomných zabávala a do tanca hrala
skupina KIN.
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20. 09. 2017 Krajská prehliadka seniorských speváckych skupín
Dňa 20. septembra sa v priestoroch Obecného úradu v Margecanoch konala krajská prehliadka
speváckych skupín seniorov. Zúčastnilo sa jej 11 kolektívov. Jedným z nich bola aj spevácka skupina
Borievka z Margecian. Na prehliadke vystúpili hostia z Maďarska a Žiliny.

JEDNOTA
SLOVENSKU

DÔCHODCOV

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA JDS KOŠICE

POZVÁNKA
Pod záštitou starostu obce Margecany Ing. Igora Petrika
sa bude konať Krajská prehliadka speváckych skupín seniorov
Košického kraja ,seniorov z ČR , seniorov z MR a seniorov

ktorá sa uskutoční 20. septembra 2017

KO JDS Žilina,
v kultúrnom dome v Margecanoch so začiatkom o 10,00 hod,
na ktorú Vás čo najsrdečnejšie pozývame.

Ján Matúško

Predseda KO JDS Košice
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14. – 15. 10. 2017 Fajnoty
Opäť po roku v októbri bol na Dolnom Spiši trochu iný svet. Prišli voňavé radostné a chutné
Margecianske fajnoty. Vďaka obrovskej snahe organizátorov patria k najobľúbenejším podujatiam
v Košickom kraji. Po prvýkrát boli dvojdňové a sľubovali zaujímavý pútavý program ako aj zážitok
pre mlsné jazyky. Dobroty si návštevníci mohli nielen vychutnať, ale sledovať celý proces ich prípravy
z rúk naslovovzatých odborníkov z Dolného Spiša. Tohto roku sa predstavili prvýkrát aj kuchyne zo
zahraničia (Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, Česko, Bulharsko, Švédsko).
Neodmysliteľnou súčasťou Fajnot je bohatý sprievodný program, ktorý začal v piatok 13. októbra
premietaním filmu vo večernom Letnom kine pod Bránou a tiež vystúpením heligonkárov.
V sobotu 14. októbra sa už ráno rozbehol predajný jarmok a v „Uličke remesiel“ si rozložili svoje
stánky margeciansky majstri.
Na veľkom pódiu spievali a krepčili detské aj dospelácke folklórne skupiny. Prišli aj hostia
z Rumunska, Srbska a Česka.
V sobotu sa navyše mohli fanúšikovia bezplatne presunúť kyvadlovou dopravou do Gelnice na
Majstrovstvá Európy Enduro 2017, obzrieť si Margeciansky tunel, ktorý je národnou technickou
pamiatkou a areál Husej pláže. Tu si návštevníci mohli užiť rôzne detské atrakcie – jazdu na koni,
kontaktnú zoo, požičať štvorkolku.
Pod Hasičskou zbrojnicou si mohli záujemcovia vypožičať čln a plaviť sa po Ružínskej priehrade.
V parku pri železničnej stanici boli odhalené ručne vyrezávané sochy, maskoti Margecianskych fajnot,
muž a žena v životnej veľkosti s kuchynským náradím (autor Jozef Varga z Margecian).
Na malej scéne po obidva dni predvádzali prípravu rôznych kulinárskych špecialít Tatranský klub
slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a Prešovský klub slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.
Na spestrenie programu vystúpili žiaci SZUŠ Margecany, hudba ZUŠ Gelnica a KeFer. V tanečnej
horúčke sa návštevníci mohli naučiť základné kroky valčíka, čardášu, samby.
Neoddeliteľnou súčasťou Fajnot je aj stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aj
tohto roku ich čakalo bohaté občerstvenie, ktoré pripravili členovia FS Jadlovec, pomáhali členovia
JDS a SZZP. Prítomných pozdravila predsedníčka JDS p. Pitoňáková, starosta obce Ing. Petrik
a primátor Košíc a kandidát na predsedu VÚC p. Richard Raši. Seniori dostali pekný darček CD
folklórnej skupiny Jadlovec, perníkové srdce od starostu. Do nálady im hrali hostia z Čiech.
V nedeľu pokračoval jarmok, varili hostia zo zahraničia, seniorský festival country. Festival dedinskej
kultúry pod názvom Veniec krásy vekmi uvitý pohladil oči i dušu prítomných. V popoludňajších
hodinách si svoje nové CD pod názvom Špievali kohuci pokrstila folklórna skupina Jadlovec. Dianie
pokračovalo vystúpením skupiny Lojzo, hudobnej skupiny Sám Sebou a KIN.
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Po obidva dni počasie odmenilo organizátorov takmer letnými teplotami. O tom, že toto podujatie je
veľmi obľúbené, svedčí aj rekordná účasť návštevníkov. Po sčítaní predaných vstupeniek (prvýkrát
bolo podujatie spoplatnené) organizátori skonštatovali, že podujatie navštívilo približne 13 400
návštevníkov.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou KSK v rámci programu Terra Incognita.

04. 11. 2017 Voľby do vyšších územných celkov (VÚC)
Termín volieb do VÚC stanovil predseda Národnej rady SR Andrej Danko na 04. novembra 2017.
Župné voľby boli po novom jednokolové. Obyvatelia si v nich volili poslancov do VÚC a jeho predsedu.
Slovensko je aktuálne rozdelené na osem samosprávnych krajov. Právo voliť mali obyvatelia Slovenska,
ako aj cudzinci, ktorí mali trvalý pobyt v príslušnom kraji a dovŕšili 18 rokov veku života v deň volieb.
V Košickom samosprávnom kraji (KSK) bolo 14 kandidátov na predsedu. Na poslancov za šiesty
obvod (Gelnický okres) sa zaregistrovalo 15 kandidátov, z ktorých si občania volili dvoch zástupcov
do 57 členného parlamentu VÚC.
Celkovo prišlo na Slovensku k volebným urnám 29,94% voličov. V KSK bola 26,72 percentná účasť
a v Gelnickom okrese 25,80 percentná.
Za Gelnický okres do Krajského zastupiteľstva za poslancov boli zvolení Ing. Dušan Tomaško, MBA
(2 708 hlasov) a Ing. Igor Petrik (2 429 hlasov). Za predsedu bol zvolený Ing. Rastislav Trnka (58 599
hlasov, t. j. 37,8%).

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA,
KONANÝCH 4. 11. 2017 V OBCI MARGECANY

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:

1652

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:

677

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu KSK:

628

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva KSK:

666

Účasť vo voľbách v percentách:

40,98 %
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Voľby predsedu KSK:
Meno a priezvisko

Počet hlasov

Robert Bačinský
Ing. Jozef Bobík
Ing. Rudolf Botka
PhDr. Jozef Červeňák
RNDr. Ing. Jaroslav Džunko
Ing. Karol Pataky
Ing. Oliver Petrík
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Lukáš Sisák
Ing. Vladislav Stanko, MBA
Ján Struk
PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
Ing. Adam Šepetka
JUDr. Ing. Jarmila Tkáčová
Ing. Rastislav Trnka

18
5
0
1
4
11
2
332
14
9
1
16
24
13
185

Voľby do zastupiteľstva KSK (poslanci) :
Meno a priezvisko

Počet hlasov
Ing. Antonín Cicoň
41
Radoslav Dlugoš
6
Ján Duch
23
Ivan Dunka
1
Ing. Mária Eperješiová
1
Ing. Roland Franko
14
Mgr. Vladimír Hojstrič
14
Ján Kalafus
1
Marián Keruľ
172
Ing. Zuzana Kleinová
28
Mgr. Bibiána Krajníková
25
PhDr. Jarmila Michalovová 5
Ing. Kamil Münnich, Phd. 27
Ing. Jozef Papcun
11
Ing. Igor Petrik
575
Milan Plachetka
22
Ing. Dušan Tomaško, MBA 169

Dňa 15. 11. 2017 podal neúspešný kandidát
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH na Ústavný
súd žiadosť o prešetrenie sčítania hlasov.
Žiadosť bola podaná na základe podnetu
jedného z členov okrskovej komisie.

02. 12. 2017
Adventné
ekumenické popoludnie

Advent – slovo, ktoré má základ v latinskom
slove „Adventus“ príchod. Obdobie adventu má
svoj duchovný význam. Veriaci sa počas neho
schádzajú
v chrámoch
k modlitbám
a zamysleniu. Adventný čas je určený štyrmi
nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša
Krista. Symbolizuje 4 000 rokov čakania na
Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja. Roku 922 bola na synode v Aachene ustanovená
definitívna podoba adventu.
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Stíš sa, otvor svoje srdce, nechaj sa preniknúť Božím slovom a srdcom. V tomto duchu sa nieslo
adventné popoludnie v Rímskokatolíckom kostole sv. Margity v Margecanoch za účasti
predstaviteľov štyroch cirkví (rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická a cirkev československá
husitská). Prítomným sa prihovorili Božím slovom, ktoré ich na chvíľu zastavilo a duchovne posilnilo
pred nadchádzajúcimi adventnými dňami. Hostia Chorus Via Musica, Ľudová hudba Gajdošovci
a cirkevný spevácky zbor Kwapka svojím spevom umocnili túto predvianočnú atmosféru. Adventné
popoludnie bolo ukončené modlitbou Pána a spoločným požehnaním.
Významným symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú každú
adventnú nedeľu. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Takýto veniec
bol pripravený aj pred obecným úradom. V nedeľu po svätej omši sa občania zišli pri venci, pán farár
ho posvätil a zapálila sa prvá svieca.
Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška,
tešíme sa na Ježiška.

05. 12. 2017 Mikuláš
„Mikuláš príď k nám!“ takto volali na
Mikuláša nedočkavé deti, ktoré prišli pred
obecný úrad. Tohto roku Mikuláš zavítal
k deťom so svojimi pomocníkmi čertom
a anjelom na hasičskom aute za zvukov
húkačky. Vo vreci doniesol balíčky pre
všetky dobré deti, ktoré ho vítali výskotom
a potleskom. S jeho príchodom sa rozsvietila
aj svetelná vianočná výzdoba v celej obci.
Mikuláša privítali spevom a vinšmi žiaci zo
SZUŠ v Margecanoch. Keďže vonku nasnežilo a všetkým bola od dlhého čakania zima, presunuli sa
do vysvieteného kultúrneho domu. Tam na deti a ich rodičov čakali členovia BABY SITTING z Košíc
v kostýmoch postavičiek tatka Šmolka, Šmoulinky a ich usmiatych pomocníčok. Spolu sa zabávali,
spievali a tancovali. Mikuláš rozšanteným deťom rozdal balíčky. Deti Mikuláša a jeho pomocníkov
presvedčili, aby prisľúbil, že o rok príde zas.
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09. 12. 2017 Rekonštrukcia mosta
50 ročný most cez vodnú priehradu Ružín bol uzavretý pre havarijný stav dňa 22. 12. 2016 pre všetky
motorové vozidlá. Táto situácia spôsobila vážne problémy hlavne obyvateľom Hnileckej doliny
a z okresu Spišská Nová Ves. Stratili tak rýchle a priame spojenie s Košicami. Mnohí z nich
dochádzajú do Košíc a okolia za prácou. Pri ceste do Košíc mali obyvatelia možnosť využiť
obchádzkové trasy, ktoré ju nielenže časovo predĺžili ale aj predražili. Obchádzky cez Prešov, či
Margecany – Klenov – Ruské Pekľany – Obišovce boli časom plné kolón. Obyvatelia začali preto
protestovať a prostredníctvom predstaviteľov dotknutých obcí žiadali predstaviteľov KSK o riešenie
tejto situácie. Výsledkom protestov bola upravená účelová lesná komunikácia medzi Opátkou
a Zlatníkom. Komunikáciu opravili, vyasfaltovali a kritické úseky rozšírili. Aj napriek tomu jazda po
nej bola plná adrenalínu.
Ružínsky most začali rekonštruovať 28. júna 2017 s predpokladaným ukončením prác 8. decembra
2017. Rekonštrukciu realizovala firma STRABAG s. r. o. v predpokladanej sume dvoch miliónov Eur.
Robotníci najprv pracovali pod mostom a na zabezpečení statiky. Keď získala svoje pôvodné
vlastnosti, presunuli sa na most, kde vyfrézovali starý asfalt, odstránili zábradlia aj rímsy. Začala
prebiehať kompletná obnova mosta. Po ukončení stavebných prác sa 29. novembra 2017 uskutočnila
záťažová skúška. Po jej úspešnom prevedení nasledovalo 6. decembra 2017 kolaudačné konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Na základe záverov z týchto konaní Okresný úrad Košice – okolie vydal 7.
decembra 2017 kolaudačné rozhodnutie. Mimoriadna situácia na moste trvala 363 dní. Po jej odvolaní
9. decembra 2017 most slávnostne otvorili prestrihnutím pásky prednosta Okresného úradu Košice
Jozef Lazár a predseda KSK Rastislav Trnka.
Vodičom, ktorí museli pri ceste do Košíc využívať obchádzky, sa tak po roku čakania uľavilo.
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17. 12. 2017 Vianočný koncert
22

„A ja vám vinšujem vešele šviatky, ščešlivi novi rok, Božoho požehnaňa na každi krok. Každomu
dobroho zdravička a na stol vše šviežoho chlebička. Do šerdca radosci, do duši veľo Božej milosci. Žeby
vás tak Pán Boh žehnal po cali rok.“ Takýmito vinšovačkami a koledami sa začal vianočný koncert
pod názvom Čarovné Vianoce. Bol plný hudby piesní a tanca v podaní detí zo SZUŠ v Margecanoch,
folklórnej skupiny Jadlovec a hostí zo Spišskej Novej Vsi folklórneho súboru Čačinare. Na záver
koncertu nechýbala najznámejšia koleda Tichá noc. Spievali nielen účinkujúci ale aj plné hľadisko.

22. 12. 2017 Vianočný turnaj v stolnom tenise
Klub ŠKST v Margecanoch pripravil pre priaznivcov stolného tenisu Vianočný stolnotenisový turnaj
pre neregistrovaných hráčov. Zúčastnilo sa ho 14 záujemcov (mužov). Turnaj bol kvalitatívne na
výbornej úrovni. Víťazom sa stal Marcel Hudák, na druhom mieste skončil Michal Uličný a tretí bol
Ján Rychnavský.
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31. 12. 2017 Silvestrovský výstup na Roháčku
Na Silvestra OKST Margecany pozvala milovníkov zimnej turistiky už na 33. ročník Silvestrovského
výstupu na Roháčku. Zraz účastníkov bol pri Hostinci pod orechom. Zdatnejší jednotlivci vyšliapali
celú trasu, tí menej zdatní sa odviezli autobusom na Strelnicu a odtiaľ pokračovali na vrchol Roháčky.
Tento výstup je medzi nadšencami turistiky obľúbený, preto sa na Roháčke zišlo takmer 400 turistov
aj z okolitých dedín.

31. 12. 2017 Detský Silvester
V nedeľu na Silvestra sa pred Obecným úradom zišli zábavychtivé deti so svojimi rodičmi. Prišli sa
symbolicky rozlúčiť so starým rokom 2017. Do tanca im hral a zabával ich Stano. Deti dostali drobné
darčeky a mohli sa posilniť čajom. Na záver všetkých prítomných potešil ohňostroj.
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Obyvateľstvo
K 31. 12. 2017 mala obec Margecany prihlásených k trvalému pobytu 1899 obyvateľov. Z toho:
žien

964

mužov

935

detí do 6 rokov

103

detí 7 – 14 rokov

89

detí 15 – 18 rokov

68

občanov nad 60 rokov

483

K 01. 01. 2017 žilo v obci 15 obyvateľov vo veku života 90 a viac rokov. K 31. 12. 2017 ich bolo už
iba 8. Najstaršou ženou bola 96 ročná Mária Cifrová a 95 ročná Zuzana Sokolská a Anna Králiková.
Najstarším mužom bol 91 ročný Ján Jakubišin a Ing. Ján Voško.
Do obce sa prisťahovalo v priebehu roka 13 obyvateľov a 30 sa odsťahovalo.
Sobáš uzavrelo 10 párov a rozviedli sa 3 páry, narodilo sa 16 detí a zomrelo 32 občanov.
Tradičný ľudový kroj nosí osem žien:
Zuzana Sokolská (05. 03. 1922), Hlinná 28
Alžbeta Nalevanková (22. 05. 1928), Veterná 7
Mária Krupárová (22. 12. 1928), Bystrá 41
Veronika Hlebová (16. 07. 1930), Jarná 9
Zuzana Petríková (25. 08. 1931), Olše 60
Anna Macková (08. 04. 1933), Školská 33
Mária Očvárová (09. 09. 1933), Olše 8
Mária Hajduková (28. 11. 1938), Jarná 16
V obci je registrovaných 415 domov a 27 bytových jednotiek s 247 bytmi.
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Investičné akcie v obci za rok 2017
Výstavba detského dopravného ihriska – sa uskutočnila z prostriedkov dotácie Ministerstva vnútra
SR v rámci programu prevencie kriminality. Práce vykonali pracovníci technického úseku. Otvorenie
bolo v rámci Detského kermeša 13. júla 2017.
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Rekonštrukcia časti Železničnej ulice smerom k Meniarni bola na základe požiadaviek občanov
žijúcich v tejto časti obce vykonaná na základe kompromisu. Občania Marek Šuster a Juraj Klein bez
nároku na odmenu urobili pokládku obrubníkov a dlažby. Obec poskytla kompletný materiál, potrebnú
techniku a pomohli aj pracovníci technického úseku. Vzniklo spoločné dielo, ktoré spríjemní bývanie
občanom tejto časti ulice. Po vybudovaní betónovej cesty k Meniarni taktiež zlepší prístup na Zberný
dvor.
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Program obnovy dediny – z dotácie Ministerstva životného prostredia sa zrealizoval projekt Využitia
vody pre verejnú zeleň. Zmyslom projektu je zachytávanie dažďovej vody v okolí Obecného úradu
počas zrážok do podzemnej nádoby a pomocou automatického zavlažovacieho systému ju využívať na
polievanie zelene a drevín. Tie boli vysadené pred Obecným úradom a doplnené záhradnou
architektúrou.

Rekonštrukcia spodnej (starej) sály Obecného úradu – rekonštrukcia bola možná z prostriedkov dotácie
Ministerstva financií v sume 10 000 Eur. Začala sa po Dňoch obce pracovníkmi technického úseku.
Cieľom bolo, aby sa používala pri spoločenských akciách na sedenie pre hostí, pretože je priamo pri
vynovenej kuchyni. Rekonštrukcia bola ukončená v októbri 2017. Vymenili sa podlahy, okná, kúrenie,
osvetlenie a spravili sa nové omietky. Vďaka tejto rekonštrukcii sú úž všetky kultúrno – spoločenské
priestory Obecného úradu obnovené.
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Rekonštrukcia toaliet na prízemí Obecného úradu – pracovníci technického úseku vo vlastnej réžii
Obecného úradu zrekonštruovali priestory toaliet na dolnej chodbe.

Zakúpenie kotolne pre 9 – bytovú jednotku na Školskej ulici 2A – obec ju zakúpila od firmy Veolia
energia Slovensko. Technický úsek prevzal kotolňu do správy. Týmto sa obyvateľom dotknutej bytovky
zabezpečilo teplo za primeranú cenu.
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Investičné aktivity vykonané vo vlastnej réžii

- chodník pri bytových domoch v časti obce Olše
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- výmena lámp verejného osvetlenia za nové led svietidlá v časti obce Olše
- osvetlenie cintorína
- chodník zo Železničnej ulice k podjazdom
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- zmodernizovanie a doplnenie kamerového systému (stanica, pošta)
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Úspešní rodáci
Naše rodáčky Ľudmila Hladtová a Michaela Ella Hajduková sú už známe spisovateľky.
Ľudmila Hladtová sa venuje detskej literatúre. Píše knihy pre deti, v ktorých hľadá hravou formou
odpovede na zvedavé otázky detí. Tohto roku jej vyšla už druhá kniha pod názvom Snehové vločky.
Michaela Ella Hajduková píše romány, pre ktoré hľadá námety v hlbšej histórii dejín. Tohto roku jej
vyšli dve knihy, Nepriznaná o Ľudovítovi Štúrovi a Adele Ostrolúckej a v poradí už siedma kniha
Dorianova kliatba je príbeh inšpirovaný slávnym obrazom Doriana Greya od Oscara Wildea, ktorý
prináša príbeh o láske, ktorú môže rozbiť odhalená pravda. Knihy si môžu čitatelia vypožičať
v miestnej knižnici.
Veľkým milovníkom folklóru, výrobcom ľudových nástrojov a drevorezieb je Ján Koľ, ktorý o svojej
láske k drevu a folklóru hovorí: „Môj vzťah k drevu som cítil už ako malý chlapec, keď som sa snažil
kuchynským nožíkom vyrezať jednoduché postavičky z drevených triesok. Tie mám dodnes schované a
pri pohľade na nich si zaspomínam na moje rezbárske začiatky. Vtedy sa mi ani len nesnívalo, že moje
drevorezby budú tešiť ľudí, a tobôž nie, že aj za hranicami našej krajiny. Mám z toho dobrý pocit,
ktorý ma ženie ďalej v mojom ,,rýpaní sa v dreve, ktoré som zdedil po mojom pradedovi.“ Svoje výrobky
vystavoval na mnohých folklórnych akciách ale aj medzi najlepšími ľudovými umelcami Slovenska
napr. v Markušovciach, Detve. Na jeho nástrojoch hrajú známi umelci (Felix Slováček, Marián
Čekovský a iní), inštrumentalisti v divadlách (Florencia, Maďarsko...), v ľudových školách umenia,
folklórnych súboroch po celom svete (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, USA...).
V našej obci žijú aj občania, o ktorých málokto vie, že pomáhajú všetkým, ktorí potrebujú vzácnu
tekutinu – krv. Za svoje skutky boli 07. 12. 2017 v Košiciach medzi darcami krvi odmenení aj Marek
Ontko – dostal medailu MUDr. Kňazovického za 100 bezpríspevkových odberov krvi a Marek
Majerník bol ocenený diamantovou plaketou Jánskeho za 80 odberov.

Tragické udalosti
V katastri obce sa v roku 2017 stali tri tragické udalosti. 19. marca 2017 bol vyhlásený za nezvestného
Ján Poláček (1953) z Rolovej Huty, ktorého vyplavila voda Ružínskej priehrady po mesiaci. Dňa 24.
a 25. júla po zrážke s vlakom tragicky zahynuli dvaja muži vo veku 17 a 34 rokov, ktorí neboli našimi
občanmi.

Základná škola s materskou školou
ZŠ s MŠ v školskom roku 2017/2018 poskytuje predprimárne a primárne vzdelávanie pre 234 žiakov
v dvanástich triedach, z toho pre 69 žiakov v troch triedach materskej školy. Škola pracuje pod
vedením riaditeľky PaedDr. Evy Mrázovej, zástupkyne RNDr. Stanislavy Hrickovej a zástupkyne
pre materskú školu Dagmar Hrickovej. Zamestnancov školy tvorí 20 pedagogických zamestnancov (12
kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, 2 vychovávateľky a 6 učiteliek v materskej škole) a 10
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nepedagogických pracovníkov. Pri ZŠ s MŠ pracuje školská jedáleň s vedúcou Renátou Holotňákovou,
ktorá pripravuje stravu aj pre seniorov a pracovníkov Obecného úradu, Školský klub detí, Centrum
voľného času a Školské športové stredisko. Žiaci počas celého školského roka úspešne reprezentovali
školu na rôznych olympiádach, vedomostných aj športových súťažiach, kde dosahovali veľmi dobré
výsledky. Účinkovali na mnohých kultúrnospoločenských podujatiach v obci. Učitelia školy pripravili
pre žiakov výlety, exkurzie, návštevy divadelných a filmových predstavení ako aj pobyt v škole
v prírode vo Vyšných Ružbachoch. Do školy sa hlásia aj deti z iných školských obvodov pre jej výborné
výsledky, prostredie, ponuku ŠKD a záujmovej činnosti.

Knižnica
KNIHA AKO STUDNICA ZÁŽITKOV A VEDOMOSTÍ
Knižnica bola zriadená ako organizačná zložka Obecného úradu v Margecanoch v roku 2005. Pri
poskytovaní služieb obyvateľom obce spolupracuje so Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi, ktorá
plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Knižnica
sprístupňuje knižničný fond (kultúrne hodnoty) a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov rôznych
vekových kategórií a k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Organizuje a zabezpečuje
kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne
stretnutia, besedy, spolupráca so základnou a materskou školou...). Knižničné fondy sú
sprístupňované voľným výberom. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný
a výpožičný poriadok. Knižničný fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním
abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.
V piatok 15. decembra 2017 do našej obecnej knižnice zavítala
spisovateľka Michaela Ella Hajduková. Vždy sa teší na podobné
stretnutia s čitateľmi.
Vo veľmi príjemnej atmosfére sme sa dozvedeli veľa nielen o jej
živote, ale aj o jej tvorbe. Svojimi odpoveďami na otázky prítomných
uspokojila ich zvedavosť. Zároveň predstavila svoju novú knihu
Dorianova kliatba, z ktorej predniesla krátky úryvok.
Mali sme možnosť nazrieť do procesu tvorenia kníh, dozvedeli sme
sa o hľadaní inšpirácie a o autorkiných ďalších spisovateľských
zámeroch.
Po skončení besedy bolo možné zakúpiť si jej knihy, ktoré ochotne
podpísala aj s venovaním.
Obec Margecany s finančnou podporou Fondu na podporu umenia Ministerstva kultúry SR v
súčasnosti realizuje projekt „Kniha ako studnica zážitkov a vedomostí“. Jeho cieľom je rozšírenie a
obnovenie knižničného fondu v obecnej knižnici v Margecanoch a skvalitnenie služieb obecnej knižnice
prostredníctvom nakúpenia knižničných jednotiek. Projekt bol podporený sumou 1 000 eur.
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Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
V živote človeka sú situácie, ktoré chce prežiť medzi ľuďmi. Len vtedy cíti, že sú slávnostné
a jedinečné. Akoby tí druhí v tej chvíli dávali dar, nenahraditeľný pocit, istotu, že niekam patríme,
prežívame čosi, čo je výnimočné – narodenie dieťaťa, sobáš, životné jubileum, posledná rozlúčka. To
všetko boli príležitosti, pri ktorých sa občania mohli stretnúť s členmi ZPOZ – u. Členovia sa taktiež
zapájali aj do ďalších kultúrnych a spoločenských aktivít v obci. Neopakovateľným zážitkom bola
návšteva 101 – ročného občana Margecian pána Jána Kleina. Aby sa práca zboru rozvíjala, jeho
členovia sa zúčastňujú podujatí organizovaných Združením ZPOZ-u Človek človeku (prehliadky,
semináre, školenia).

Farnosť
Rok 2017 sa v Margecianskej farnosti začal netradične. Štáb TV LUX natočil príspevok zo života
farnosti do relácie Týždeň s farnosťou, ktorá bola odvysielaná 27. 02. 2017. V predvečer 100. výročia
zjavenia Panny Márie vo Fatime sa v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Margecanoch konal
hudobno-poetický program - Zázrak v údolí Cova da Iria. Jeho posolstvom bolo priblížiť nekonečnú
lásku Panny Márie a poukázať na jej historický odkaz ľudstvu v podaní umelcov - Jána Babjaka,
Miroslava Dudíka, Martiny Ovečkovej a kňazského Zboru sv. Jakuba z Košíc.
V deň 100. výročia fatimských zjavení, 13. mája sa v Boľkovciach uskutočnil mariánsky deň
Rožňavskej diecézy, na ktorom sa zúčastnilo vyše 3000 veriacich a medzi nimi aj veriaci z našej
farnosti spolu s kňazom ThLic. Stanislavom Cifrom. Pri tejto príležitosti si celá diecéza pripomenula
potrebu ochrany Panny Márie a mnohí pútnici zažili nesmiernu silu modlitby ruženca.
Po roku vytrvalých príprav, trpezlivosti i láskavých slov, ktorými náš duchovný otec ThLic. Stanislav
Cifra spolu so svojím tímom vštepovali lásku ku Kristovi našim tretiakom, nastal deň, keď pristúpilo
k slávnosti 1. svätého prijímania v nedeľu 11. júna 16 detí.
Dňa 16. júla 2017 sa v tunajšom kostole, ktorý je zasvätený sv. Margite, konala odpustová slávnosť.
Správca farnosti ThLic. Stanislav Cifra na nej privítal veriacich nielen z Margecian, ale aj z okolitých
farností. Hlavným celebrantom bol fr. Marián Slavomír Hovanec OP, prior košického konventu.
Mládežnícky spevácky zbor Kwapka dotvoril atmosféru odpustovej slávnosti svojimi piesňami.
V septembri sa rodiny s deťmi stretli na farskej opekačke.
Počas celého
mesiaca prebiehala v kostolnom sklade kompletná renovácia a sanácia priestorov, počnúc novou
maľovkou až po inštaláciu nového policového systému. V kostole bolo nainštalované nové ozvučenie
mikrofónov, ktoré prispelo ku skvalitneniu bohoslužobných obradov. Pre zlý technický stav nášho
organu ho bolo nutné repasovať. Pristúpilo sa k výmene starého motora i k ďalším nevyhnutným
opravám.
Letné mesiace nám priniesli aj situácie, na ktoré bolo treba reagovať. Jednou z nich bolo odstúpenie
kostolníkov p. Ireny Zahornackej a jej brata Jozefa Zahornackého. Novou kostolníčkou sa od 01. 10.
2017 stala p. Terézia Zahornacká s pomocníčkami p. Gizelou Uličnou a p. Máriou Staroveckou.
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V predvečer prvej adventnej nedele, dňa 02. 12. 2017 sa v Kostole svätej Margity Antiochijskej v
Margecanoch, už po dvanásty - krát konalo podujatie s názvom Adventný večer Božieho slova a
hudby. Jeho posolstvom bolo, aby sme sa v tejto uponáhľanej dobe nachvíľu zastavili, stíšili, otvorili
svoje srdce a nechali sa duchovne posilniť a zamyslieť nad nastávajúcimi dňami s Božím slovom a
hudbou. V čase Vianoc skauti zo Spišského Podhradia priniesli do našej farnosti vzácny dar
Betlehemské svetlo. Zaspievali, zavinšovali a pokračovali vo svojom putovaní do ďalších farností, aby
sa jeho posolstvo dostalo k všetkým ľuďom. Každé odpálenie svetla odkazuje ďalej tiché prianie, aby
sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach.
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Dobrovoľný hasičský zbor
Od začiatku roka 2017 bola činnosť DHZ Margecany zameraná na zdokonaľovanie pripravenosti
svojich členov. V mesiaci marec absolvovali kurz prvej pomoci, ktorý je dôležitou súčasťou hasičskej
pripravenosti. Zúčastnili sa protipožiarneho taktického cvičenia v Perlovej doline, ako aj kurzu na
obsluhu elektrocentrály, boli školení na manipuláciu s povodňovým vozíkom a pod...
Dobrovoľný hasičský zbor sa v roku 2017 rozrástol o 6 nových členov a jeho členovia sa zúčastnili 19
výjazdov.
Požiare
Technické zásahy
Cvičenia
Iné udalosti

2
10
3
4

V roku 2017 došlo k zmene a miesto Radovana Gregu bol obcou do funkcie Preventivár vymenovaný
Ing. Michal Ludrovský.
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Zloženie výboru DHZ Margecany:
Renáta Šumáková
Peter Kovalčík
Jozef Halcin
Ing. Michal Ludrovský
Jozef Salamon
Anna Hicárová
Daniela Nalevanková
Juraj Zahornacký

Predseda
Veliteľ
Tajomník, kronikár
Preventivár, Člen výboru
Strojník
Referent pre mládež
Člen výboru
Člen výboru

Členovia DHZ Margecany sa v priebehu roka aktívne zúčastňovali na podujatiach, ktoré sa konali
v našej obci – Dni obce Margecany, Fajnoty, Oslavy SNP a mnohé ďalšie. Boli súčasťou XV. ročníka
športového podujatia „Beh Margecian“. Členovia sa zúčastňujú aj podujatí, ktoré pripravujú ich
kolegovia hasiči v okolitých obciach. V septembri sa jeden z členov, Lukáš Hudec, zúčastnil I. ročníka
podujatia Železný hasič, ktoré organizoval DHZ mesta Prešov. Na tomto podujatí bol najmladším
účastníkom. V roku 2017 boli hlavným organizátorom III. ročníka „Hasičského dňa detí“ a tento rok
podali pomocnú roku pri organizovaní obecného Mikuláša. Pri príležitosti 72. výročia ukončenia II.
svetovej vojny sa hasičská jednotka zúčastnila na pietnom akte kladenia venca pri pomníku našich
padlých občanov v I. a II. Svetovej vojne.
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Mladý hasič KRTKO- krúžok pri DHZ Margecany
Ing. Emília Glovčíková bola v máji 2016 hlavnou iniciátorkou založenia krúžku „ Mladý hasič
KRTKO“ pri DHZ Margecany zo žiakov MŠ v Margecanoch spolu so svojím otcom, Zbormajstrom
Jozefom Halcinom st., tajomníkom a členom DHZ.
Krúžok mladých hasičov, najmladších hasičov na Slovensku, začal svoju oficiálnu činnosť dňa 1. júna
2016 s počtom členov 12, vo veku od 2 do 4 rokov.
2. júna 2016 vystúpili členovia krúžku na II. ročníku Margeciansky hasiči deťom MDD so scénkou
Povodeň. Okrem pravidelných tréningov vystúpovali počas „Dni obce Margecany Vitaj leto“ so
41

scénkou Povodeň, zúčastnili sa osláv konca druhej svetovej vojny a výročia SNP v Parku padlých.
Zorganizovali I. ročník Hasičský Mikuláš.
3. februára 2017 pripravili Prvý detský ples Krtkov pre deti z obce. V hasičských uniformách
a prilbách sa zúčastnili na sv. omši sviatku sv. Floriána, na májových oslavách konca druhej svetovej
vojny, osláv SNP, na 3. ročníku Margecianski hasiči deťom (MDD). Prvého júla sa zúčastnili súťaže
o Pohár primátora mesta Gelnica, kde predviedli svoj požiarny útok s vodou na štyri prúdy za veľmi
nepriaznivého dažďového počasia. Svoju ukážku požiarneho útoku predviedli mladí hasiči počas
Rezbárskej šou na Husej pláži v Jaklovciach, kedy teplomer ukazoval 33˚C. Šiesteho júla oslávili svoje
prvé výročie v lodenici turistov v Rolovej Hute. V júli, na požiadanie TV JOJ, urobili ukážku
požiarneho útoku s vodou. V októbri sa zúčastnili na „Jesennej súťaži Mladých hasičov v Iliašovciach“
za prítomnosti TV JOJ, kde zožali obrovský úspech a chvály aj od zástupcov Uz. výboru
DPO/SNVGL.
V októbri sa zúčastnili natáčania príspevku pre RTVS do relácie „ (NE) celebrity“ o vedúcom krúžku
Krtko Jozefovi Halcinovi st.( zo života Turistu a Hasiča).
Deviateho decembra usporiadali v telocvični ZŠ II. ročník Mikulášskej párty, tentokrát aj pre
verejnosť.
Krúžok funguje aj za pomoci sponzorov. Prostredníctvom úspešného projektu KSK a Embraco SNV
získali finančné prostriedky a zakúpili Mladým hasičom Krtko novšiu výstroj a doplnili výzbroj.

Súkromná základná umelcká škola
V dňoch 18. a 19. 02. 2017 sa v Krompachoch v lyžiarskom stredisku Plejsy konala tradičná
fašiangová slávnosť Pankuškove fašiangy 2017. V pestrom dvojdňovom programe sa v sobotu v dvoch
dvadsaťpäť minútových blokoch predstavil aj DFS Jadlovček.
Popoludní už tanečníci otvárali 1. detský ples mladých hasičov.
Žiaci pod vedením pána učiteľa Tivadara spestrili večerný program zabávajúcim sa na Divadelnom
plese v Jaklovciach choreografiami Noc v divadle a 4 štýly.
Učitelia SZUŠ v Margecanoch sa pri príležitosti Dňa učiteľov zúčastnili dňa 31. 03. 2017 v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove predstavenia pôvodného slovenského muzikálu Jana z Arku. Umelecký
zážitok bol umocnený tým, že jednu z postáv stvárnil kolega z tanečného odboru pán učiteľ Peter
Malik.
Dňa 25. 05. 2017 sa Nina Nalevanková, žiačka 1. ročníka hry na klavíri u pani učiteľky T. Jamnickej,
zúčastnila súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde získala bronzové pásmo.
Dňa 22. 04. 2017 sa Jadlovček zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov
„Na tej luke, na žeľenej“ v Smižanoch, so scénickým pásmom pod názvom „Taňec ňe robota, aľe chto
ho ňezna ta psota...“. Umiestnil sa v striebornom pásme a postúpil do krajského kola. To sa konalo 13.
05. 2017 v Buzici. Jadlovček zvíťazil. Dňa 03. - 04. 06. 2017 na celoštátnom kole tejto súťaže Pod
Likavským hradom Jadlovček spomedzi štrnástich najlepších kolektívov získal zlaté pásmo a titul
Laureát.
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Dňa 13. 06. 2017 sa uskutočnila vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru. Výstava bola
otvorená pre verejnosť do 16. 06. 2017 a vystavených bolo viac ako 150 prác. Výsledky úsilia
muzikantov a tanečníkov prezentovali na Záverečnom koncerte žiakov a súborov školy, ktorý sa
uskutočnil 16. 06. 2017 v Kultúrnom dome v Margecanoch. Súčasťou pestrého programu bolo
slávnostné vyradenie absolventov prvého stupňa našej školy.
28. 06. 2017 sa konala exkurzia žiakov hudobného odboru do Letohrádku Dardanely
v Markušovciach, kde sa konala interaktívna výstava viac ako 90 ľudových hudobných nástrojov od
18 výrobcov z celého Spiša. Zaujímavé okrem iného bolo, že medzi vystavovateľmi nechýbali ani
exponáty pána Jána Koľa z Margecian.
Jadlovček nechýbal ani tento rok na už 45. ročníku Spišských folklórnych slávností na Spišskom salaši,
kde účinkoval 24. 06. 2017 a ako víťaz celoslovenskej súťaže detských folklórnych súborov v Likavke
2017 účinkoval súbor dňa 01. 07. 2017 na medzinárodnom folklórnom festivale vo Východnej.
Obrovskou poctou bolo pozvanie do úvodného programu pred reprezentačným vystúpením súboru
Lúčnica v Tatrách pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom plese dňa 03. 08. 2017. Spevácka skupina
Štrbän zo Štrby, Veseličky z Liptovských Sliačov, Detský folklórny súbor Ďumbier z Liptovského
Mikuláša, Jadlovček z Margecian, Letnička z Popradu a Pramienok z Liptovského Mikuláša si za
svoje vystúpenia vyslúžili od obecenstva, ktoré tvorilo okolo šesťtisíc divákov neutíchajúci potlesk.
"Raz budete spomínať, že ste boli predskokanmi Lúčnice," fandili ich výkonom Marcel Forgáč a
Milan Junior Zimnýkoval, ktorí program moderovali.
Školský rok 2017/2018
Škola prijala 50 nových talentov. Vyučuje 121 žiakov v tanečnom, 73 v hudobnom a 28 vo výtvarnom
odbore, spolu 222 žiakov.
Pedagogický zbor:
Mgr. Klaudia Pribičková – riaditeľka školy, tanečný odbor
Mgr. Vojtech Foglar – hudobná náuka
Jana Maliňáková, DiS.art. – klavír
Jozef Novotný – heligónka, ústna harmonika, korepetícia
Róbert Földes, DiS.art. – bicie, gitara
Terézia Jamnická, Dis.art. – klavír
Mgr. Marcela Vilhanová – výtvarný odbor
Mgr. Vladimír Palko – husle
Bc. Martina Földes, DiS.art. – flauta, hudobná náuka
Peter Malik – tanečný odbor
Mgr. Marta Foglarová – tanečný odbor
Denisa Keruľová – hudobno - pohybová výchova, tanečná príprava
Mgr. Štefánia Kaľavská – tanečný odbor
Renáta Švehláková – tanečný odbor
Zuzana Fiľakovská – nepedagogický pracovník
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Dňa 05. 09. 2017 sa predstavili speváčky z Jadlovčeka poslucháčom Rádia Regina Východ, ale aj
divákom vo veľkom štúdiu, vo verejnej nahrávke programu „Zahrajte mi túto“ pri príležitosti Dňa
otvorených dverí.
Žiaci hudobného odboru zahrali a zaspievali obecenstvu na prehliadke heligonkárov Kojšovská
heligónka 2017 dňa 10. 09. 2017 v Kojšove a 22. 09. 2017 vystúpili na oslavách Dňa baníkov, ktoré
sa konali pri príležitosti 80. výročia odhalenia sochy baníka na gelnickom Baníckom námestí.
V dňoch 14. 10. a 15. 10. 2017 sa v Margecanoch uskutočnilo už tradičné podujatie Margecianske
fajnoty, na ktorom sa okrem vystúpenia Jadlovčeka a heligonkárov predstavili po prvýkrát aj žiaci
hudobného odboru a žiaci tanečného odboru s moderným tancom.
Dňa 15.10 sa Jadlovček zúčastnil kastingu do šou „Zem spieva“, ktorý sa konal v skanzene v Starej
Ľubovni. Napriek únave z nekonečného sedem hodinového čakania, kým prišli na rad, súbor postúpil
do prvého kola. Tomu predchádzalo natáčanie dokrútky s lokálpatriotom, ktorým sa stala známa
speváčka Katka Knechtová. Konalo sa 05. 11. 2017 v nedeľu v podvečerných hodinách v priestoroch
SZUŠ a na javisku. 17. 11. 2017 sa v štúdiu RTVS v Bratislave konalo natáčanie 1. kola súťaže.
13. 12. 2017 sa pred obsadenou sálou kultúrneho domu konal Vianočný koncert školy, na ktorom
vystúpili takmer všetci žiaci tanečného a hudobného odboru. Predvianočnú atmosféru umocnili vo
vestibule obecného úradu práce žiakov výtvarného odboru.
17. 12. 2017 prispel Jadlovček svojím vystúpením do programu vianočného koncertu obce.

22. 07. 2017 Zomrel profesor Ing. Štefan Nosáľ
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Vo veku 90 rokov zomrel v sobotu 22. júla nestor slovenského folklóru, zakladateľ a dlhoročný
umelecký šéf, choreograf, tanečník a režisér folklórneho súboru Lúčnica, pedagóg, národný umelec,
profesor, inžinier Štefan Nosáľ.
Ako umelecký vedúci a choreograf ovplyvnil umelecký štýl vývoja Lúčnice. Vytvoril svojský štýl
prekomponovania pôvodných ľudových tancov a ich javiskovej štylizácie. Ako pedagóg vychoval
stovky tanečníkov a desiatky špičkových choreografov. Jeho choreografie sú známe po celom svete.
Dôverne poznal autentický folklór a stvárnil ho divácky príťažlivým, ale umelecky náročným
spôsobom. Jeho choreografie patria k najvýznamnejším umeleckým výtvorom v oblasti scénickej
štylizácie ľudového tanca. Poznajú ho milovníci folklóru po celom svete. Amatérske súborové hnutie
ovplyvňoval ako režisér programov na folklórnych festivaloch v Strážnici, Východnej a Detve.
Najvýznamnejší bol jeho osobný a odborný prínos vo funkcii predsedu odborných porôt
choreografických súťaží. Aj naši margeciansky folkloristi mali možnosť ho na týchto podujatiach
stretávať a počúvať jeho rady a pripomienky. Zažili aj obdivné slová pri tancovaní margecianskej
kruty. Stretnúť pána Nosáľa osobne, bolo vždy veľkým zážitkom. V jeho osobe odchádza jeden
z géniov slovenského národa, ktorý naň môže byť právom pyšný. Veď bol studňou, z ktorej bude náš
národ ešte dlho piť.

Folklórna skupina Jadlovec
Fsk Jadlovec pod vedením p. Ing. Jozefa Gajdoša začala rok 2017 nahrávaním pásma ,,Tradície na
Fašiangy“ v relácii Klenotnica ľudovej hudby, ktorú si mohli Slováci vypočuť na vlnách Rádia Regina.
10. februára už po druhýkrát zavítal do Margecian FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, ktorý sa
margecianskym divákom zapísal do pamäti s galaprogramom ,,Čiernobiely svet“ už v roku 2016.
V roku 2017 vypredanú sálu kultúrneho domu v našej obci zaujali predstavením ZBOHOM, s ktorým
sa neskôr predstavili aj v kanadskom Toronte. Neodmysliteľnou súčasťou začiatku roka je už tradične
fašiangová zábava. Tohto roku program s názvom ,,Fašengi so sušedami“ rozveselil plnú sálu ľudí,
ktorí sa mohli zabaviť s FS Krompašan, FS Sedličan a s FS Jelinka a pochutiť si na pripravených
krepľoch na fašiangovej ľudovej zábave. V marci Fsk Jadlovec vyslala na krajskú tanečnú súťaž
Šaffova ostroha do Bidoviec až 5 tanečných párov, ktoré získali zlaté a strieborné pásma ( L.
Jarošíková – L. Majerník/ zlaté pásmo, P. Fidlerová – J. Richnavský, P. Korfantová – D. Bartko, L.
a M. Jarošíkové, M. Lučanský – V. Gajdošová/ všetci strieborné pásma). Ako nositelia tradícií taktiež
vystúpili manželia Gajdošovci a tanečný pár M. Papcunová a J. Petrík. Členovia folklórnej skupiny
sa v apríli so svojimi gruľovníkmi už po niekoľkýkrát zúčastnili na Rušňoparáde v Košiciach a stovky
návštevníkov v krásnom počasí si tak mohli pochutiť na margecianskej špecialite, domácich koláčoch
i ,,zašekanej poľevke“. Na májovej regionálnej prehliadke folklórnych skupín v Gelnici pod názvom
,,Hnilecké ozveny“ sa skupina predstavila prvýkrát s malou choreografiou ,,Udobreňe“, ktorá zožala
veľký úspech.
3. júna, na Rusadľe, pripravila skupina celodenný zážitok pre celú dedinu. Od rána chodili chlapi
s muzikou stavať 35 májov dievčatám a ženám, ktoré ich pantličkami omájali. Na záver prišiel na rad
aj najvyšší máj pred obecným úradom, ktorý bol ozdobený za tanca a spevu margecianskych dievčat
a žien. Poobede sa Margecanci zišli na pripravenej ,,Folk Gril Party“, kde si všetci spolu opekali
a výborne sa až do noci zabávali. K tradičným vystúpeniam, ktoré absolvuje každoročne Fsk Jadlovec,
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patria Spišské Folklórne Slávnosti, tento rok s margecianskou scénkou ,,Mladzenkovane“. Na činnosti
neboli skúpe ani letné mesiace, kedy ženská, dievčenská a mužská zložka, sólisti a ĽH Gajdošovci
nahrávala CD nosič s názvom ,,Ej špjevaľi kohuci“. August patril najmä vystúpeniam u našich
susedov v Slovinkách na ,,Titilombome“ a v Sedliciach na ,,Hoscine v Šedľicoch“.
Posledné letné dni strávili členovia skupiny na medzinárodnom folklórnom festivale FESTIVALUL
INTERNATIONAL ECURI MESESENE v Rumunskom meste Zalau. Folklóristi znovuotvorili
Detskú folklórnu skupinu Margarétka pod vedením Terézie Ondášovej, do ktorého sa prihlásilo viac
než 20 talentovaných detí.
14. – 15. október sa zaradili k najchutnejším dňom v Hnileckej doline, keďže sa v Margecanoch pieklo,
varilo, ochutnávalo, zabávalo, tancovalo i spievalo. Prvýkrát dvojdňové podujatie Fsk Jadlovec
a Obce Margecany hostilo nielen domáce kuchne z okolitých dedín, ale i profesionálnych šéfkuchárov.
Margecianske Fajnoty 2017 mali tentokrát aj medzinárodnú účasť kuchní zo Švédska, Ukrajiny,
Rumunska, Srbska a Česka. V rámci bohatého programu mohli hostia vidieť aj krst nového CD ako aj
vystúpenia zahraničných súborov. Skupina začala taktiež chodievať na čepenia na svadbách. Pred
Vianocami skupinu čakalo ,,Katarínske popoludnie“ v Jablonove a spríjemnenie adventných dní
seniorom na Opátke. Fsk Jadlovec ukončila úspešný rok 2017 vystúpením na domácom vianočnom
koncerte ,,Čarovné Vianoce“.
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Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
V roku 2017 ZO JDS sa snažila spríjemniť voľné chvíle seniorom. Pripravila pre nich rôzne športové
podujatia ako sú 9. ročník stolnotenisového turnaja, úsmevný futbalový zápas Seniori – žiaci ZŠ,
Seniorsky zelený deň, kde sa zišlo takmer 100 seniorov. Víťazi reprezentovali ZO na Okresných
športových dňoch, kde boli veľmi úspešní. Získali 20 medailí, jedna členka Pohár primátora mesta
Gelnica a družstvo pohár Najlepšie družstvo. Dve členky reprezentovali okres Gelnicu na Krajských
športových hrách v Košiciach, kde získali dve zlaté a jednu striebornú medailu. Postúpili na XX.
celoslovenské hry, kde získali po jednej zlatej, striebornej a bronzovej medaile. Členovia výboru
organizovali turistické potulky po Slovensku, kultúrno - poznávacie zájazdy a rekondičný pobyt
v Turčianskych Tepliciach.
Súčasťou JDS je aj spevácka skupina Borievka, ktorá sa tiež zúčastňuje rôznych akcií v Margecanoch
a prehliadok mimo obce.
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Činnosť Tanečnej country skupiny seniorov MÁRGIT v roku 2017
Country skupina Márgit účinkuje v našej obci 2 roky. Má 15 členov, ktorí trávia svoj voľný čas na
tanečných aktivitách v priestoroch SZUŠ v Margecanoch.
V tomto roku country skupina Márgit reprezentovala našu obec v blízkom okolí, ale aj za
hranicami nášho regiónu.
10. 06. 2017

Vystúpenie - Veľký Folkmar

27. 06. 2017

Vystúpenie Levoča – Stredná pedagogická škola

08. 07. 2017

Batôžkový bál - Dni obce Margecany

15. 07. 2017

Verejné vystúpenie pre obec Margecany – Dni obce
Margecany

26. 08. 2017

Country večer so Zahurákmi, Olše - Margecany

15. 09. 2017

Country bál Za Huru

24. 09. 2017

Srdce ako dar Michalovce - skupina získala Diplom a Pohár

29. 09. 2017

Žilina - Festival seniorov

15. 10. 2017

Margecianske Fajnoty - Tanečný country Festival seniorov

11. 11. 2017

Country festival v Gelnici

Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých
(SZZP)
Členovia ZO SZZP v Margecanoch v duchu hesla „Neseď doma, poď s nami“ pripravujú celoročne
aktivity pre skupinu ľudí telesne znevýhodnených. Dôkazom toho je bohatá činnosť organizácie. Pre
svojich členov pripravila výlet do prírody, návštevu predstavení Rusínskeho divadla v Prešove,
úspešnú súťaž Zábavný trojboj (4. ročník okresnej súťaže) spojenú s výstavkou ručných prác. Členovia
sa zúčastňujú rôznych súťaží organizovaných ZO v okrese Gelnica, kde dosahujú veľmi dobré
výsledky, taktiež sa zapojili do Letnej školy Strážcov podkladov. Oddýchnuť si mohli so svojimi
rodinnými príslušníkmi na rekondičných pobytoch v Bardejove, Dudinciach, Turčianskych,
Trenčianskych a Rajeckých Tepliciach, Vyšných Ružbachoch. Na súťažnej krajskej prehliadke „Srdce
ako dar“ v Michalovciach nás reprezentovala country skupina Márgit, ktorá si odniesla diplom
a pohár. Veľmi silným zážitkom bola aj účasť na charitatívnom koncerte Integrácia v Poprade.
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ZO pracovala pod vedením výboru, ktorý si členovia zvolili na výročnej schôdzi 2. marca 2017
v zložení predseda Mgr. Mária Miklušová, členovia výboru Zdena Uličná, Mária Kovalčiková, Mária
Janusová, Magdaléna Nováková, revízna komisia Ing. Oľga Papcunová, Ing. Michal Cehlár
a Ľudmila Nalevanková.

Červený kríž
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Margecanoch má 28 členov, predsedníčkou je MUDr.
Mária Popadičová.
Práca v miestnom spolku je dobrovoľnícka, zameriava sa najmä na oblasť dobrovoľného darcovstva
krvi, výuku prvej pomoci, finančné zbierky, prípadne materiálne, za účelom pomoci sociálne slabším
skupinám .
Každý štvrťrok v marci, v júni, v septembri a pred Vianocami organizuje v spolupráci s miestnym
spolkom v Jaklovciach spoločný odber krvi pre dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi. Tohto roku
mal spolok 1 darcu oceneného diamantovou plaketou Dr. J. Jánskeho za 80 odberov, bol to pán Marek
Majerník a jedného darcu oceneného medailou Dr. Kňazovického za 100 odberov, Mareka Ontku.
V apríli pomáhal pri verejnej zbierke Ligy proti rakovine Deň narcisov, v ktorej v spolupráci so žiakmi
ZŠ - deviatakmi vyzbieral peknú sumu a odoslal ju na pomoc ľuďom postihnutým onkologickým
ochorením. Taktiež pomáhal pri organizovaní potravinovej pomoci sociálne slabším skupinám.
Pre základnú školu v Margecanoch zorganizoval výučbu prvej pomoci s názornými ukážkami na
určených maketách.
Na okresnom kole v súťaži mladých zdravotníkov obsadilo družstvo z Margecian 3. miesto.
Tak ako v celoslovenskom meradle aj v miestnom spolku počet členov klesá, vekový priemer sa zvyšuje
a zo strany mladých ľudí nie je o dobrovoľnícku prácu záujem. Aj počet aktivít je preto obmedzený a
do budúcna je ohrozená aj existencia miestneho spolku.

Stolný tenis
Stolnotenisový klub sa v sezóne 2017 zúčastnil so svojimi družstvami súťaží a to:
II. liga - krajská súťaž
Družstvo Margecian - družstvo tvorili hráči: Emil Šiška, Marián Pacák, Tomaga Ľudovít, Vasiľ Tibor
Družstvo obsadilo 8. miesto z 12 účastníkov.
III. liga Západ - krajská súťaž
Družstvo Margecian tvorili hráči: Zahornacký Jozef, Kluknavský Peter, Hanko Ivan, Bobák
Radovan
Družstvo obsadilo posledné 12. miesto a zostúpilo o súťaž nižšie.
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Obecný šachový klub (OŠK)
Aj v roku 2017 štartovali pod značkou OŠK Margecany dve družstvá.
„A“ družstvo pôsobiace v 1. lige dosiahlo svoj historicky najlepší výsledok a to 6. priečku v konečnom
poradí.
„B“ družstvo nedokázalo udržať svoju pozíciu a po jednoročnom pôsobení v 2. lige sa vrátilo do 3. ligy.

Športovo - strelecký klub
Členovia Športovo - streleckého klubu usilovne trénovali pod vedením Zdenka Mastiláka, o čom
svedčia dosiahnuté úspechy v roku 2017:
Diana Beniková je v reprezentácii už od roku 2015.
Majstrovstvá sveta Juniori - guľové zbrane - 22. 06. – 30. 06. 2017, Suhl, Nemecko, 36. miesto.
Majstrovstvá Európy – guľové zbrane – 21. 07. – 04. 08. 2017, Baku, Azerbajdžan, 16. miesto
Majstrovstvá Slovenska – guľové zbrane – 08. 09. – 10. 09. 2017, Domaniža, Slovensko, 1. miesto
OH Nádeje (IC OFOH) – vzduchové zbrane – 10. 11. – 12. 11. 2017, Nitra, Slovensko, 3. miesto
Medzinárodný pretek Grand Prix Praha – vzduchové zbrane – 08. 12. – 10. 12. 2017, Plzeň, Česká
republika, 2. miesto
Majstrovstvá Slovenska žiaci ZŠ – Slavia – 07. 04. 2017, Brezno, Macko Matej, 14. miesto
Majstrovstvá Slovenska mládež – vzduchová puška, vzduchová pištoľ – 07. 04. – 08. 04. 2017,
Brezno, Vargoško Sebastián, 4. miesto a družstvo – Košický kraj, 4. miesto

Obecný klub slovenských turistov (OKST)
OKST Margecany má 96 členov. Aktívne sa zúčastňujú športovo – turistických podujatí, organizujú
pre členov aj priaznivcov turistiky rôzne akcie.
V rámci vodnej turistiky sa zúčastnili regionálneho zrazu Spiša v Rolovej Hute (49 členov). V dňoch
04. 08. – 08. 08. 2017 sa 147 priaznivcov vodnej turistiky zúčastnilo 32. ročníka Splavu Dunajca,
jesenného splavu (07. 09. – 09. 09. 2017) 15 členov. Členovia výboru pripravili tradičný Silvestrovský
výstup na Roháčku, kde sa stretli turisti z celého okolia. V Margecanoch bolo prezentovaných 150
ľudí.
Členovia OKST sa na bežkách zúčastňovali na týchto akciách:
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Po ľade na Bradan
Klenov – Malá Lodina
Telgárt - Telgártska Priehyba
Výstup na Sľubicu
Kojšov – Kojšovská Hoľa
Po Muránskej Planine
Telgárt – Čuntava
Výstup na Kloptaň
Beskydy – Javorníky – Poľana – Zlamana – Dybalka – Chata Kmínek – Chata Bumbalka –
Melocik – Semeteš – Kamenite – Turzovka
Zimný zraz KST Ružomberok
Po stopách kpt. Kvitinskeho – Slovenský raj
Na bicykloch:
Dobšinská ľadová jaskyňa - Margecany
Údolím Čierneho Váhu
Margecany – Lačnov
Poprad – Sliezsky Dom
Štrba - Popradské pleso
Zo Stratenej cez Poráč do Margecian
Plavnica – Červený Kláštor – Szcavnica – Litmanová – Plavnica
Poprad – Bystrá dolina – Závratné – Kubašok - Poprad
Pešo:
Krížový vrch
Liptovský hrad
Ferata – Kyseľ
Rakytov
Zbojnícka chata
Hoverla – najvyššia hora Ukrajiny
Rysy
Morské oko – Dolina Pieciu Stawow Polskych
Sivý vrch
Koprovský štít
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Inštitúcie, organizácie, firmy a prevádzky
V Margecanoch pôsobia tieto inštitúcie, organizácie, firmy a prevádzky:

Obecný úrad (s miestnou ľudovou knižnicou a matrikou), starosta Ing. Igor Petrik
Školský úrad, vedúca úradu PhDr. Janka Maťašovská
Základná škola s materskou školou, riaditeľka PaeDr. Eva Mrázová
Súkromná základná umelecká škola, riaditeľka Mgr. Klaudia Pribičková
Farnosť ThLic. Stanislav Cifra
Slovenská pošta s pobočkou Poštovej banky
Calmit – vápenka, riaditeľ Ing. Dušan Jakubišin
Regionálne stredisko lesnej techniky, Lesy SR
Železničná spoločnosť Cargo a. s. – nákladný dopravca
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. – osobný dopravca Železnice Slovenskej republiky so svojimi
zložkami:



Mostný obvod Košice – MSV Margecany
Železničné zdravotníctvo – Železničná lekárska stanica
o stomatologická ambulancia MUDr. Miloš Buzga
o praktický lekár pre dospelých, MUDr. Jana Kišidayová





Oblastné riaditeľstvo ŽSR Košice
Železničná stanica – SRD Žst. – pod ktorú patria nesamostatné stanice Krompachy, Spišské
Vlachy, Gelnica a Prakovce
Strediská miestnej správy a údržby
o SMSÚ ŽTS TO Margecany – údržba tratí
o SMSÚ ŽTS ÚB Poprad – údržba budov
o SMSÚ MDS Štrba – údržba mechanizácie
o SMSÚ OZT ZT Spišská Nová Ves – údržba zabezpečovacej
techniky
o SMSÚ OZT OT Košice – údržba oznamovacej techniky
o SMSÚ EE TV Košice – údržba trakčného vedenia (OTV
Margecany)
o SMSÚ EE NaSpS Košice – údržba napájacích a spínacích staníc (trakčná meniareň)
o SMSÚ EE SZ Košice – údržba silnoprúdových zariadení (obvodová elektrodielňa)
53

Neštátne zdravotnícke zariadenia:






detský lekár, MUDr. Mária Popadičová
zubný lekár, MUDr. Karol Földeš
praktický lekár pre dospelých MUDr. Ľudovít Tomaga
zubná technika, Marcela Fabišíková
Stanica záchrannej zdravotnej služby, Partizánska 30

Lekáreň Margeciana, Obchodná 6
Veterinárny lekár



MVDr. Ivan Miklóšik, Školská 14
MVDr. Henrich Macko, Jarná 22

Predajne potravín








Milk Agro, Obchodná 6
CBA Karmen, Obchodná 6
CBA Karmen, Partizánska 24
Potraviny Olše, Eventuality, s. r. o.
Mäso – údeniny, Alžbeta Nalevanková, Železničná 94/24
Mäsiarstvo Šuna, Marián Šuna, Obchodná 6
Predajňa ovocia a zeleniny Agrovit Plus, Miroslav Zákutný, Železničná 25

Eko – hydina, Stanislav Furajtár
Železiarstvo Mapox, Miroslav Zvirinský
Rozličný tovar, Emíla Rendošová
Predajňa Obuv - odevy, Ing. Eva Novotová
Spektrum, Vlasta Rendošová, budova Železničnej stanice
Predajňa novín a časopisov Media Press, s. r. o.
Stavebniny DS, Dušan Slovinský
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Gastroprevádzky










Reštaurácia Lesnica, Juraj Mesároš
Pivnica Pub (pizzéria), Tomáš Mesároš
Staničná reštaurácia (Občerstvenie – Snack), Patrik Ščurko
Bistro Fajnotka, Vitalino, s. r. o., Matúš Zaskalický (Železničná stanica)
Cukráreň – lahôdky, Jozef Vojtek
Bar Pod bránou, Juraj Mesároš
Pohostinstvo Pod orechom, Jozef Vojtek
Bar Republika, Olše, Jozef Papcun
Počkaj Beach, Jozef Papcun

Služby















Prvá stavebná sporiteľňa Agáta Lešková
HIXAR, polygrafické štúdio, Anna Hicárová
Krajčírstvo LF – Lenka Fogarášová
Kozmetika Monika, Monika Jusková, Železničná 94/24
Kozmetika – Silvia Kandrová, Obchodná 7
Kaderníctvo Mária Gregová, Obchodná 7
Holičstvo - Kaderníctvo pod bránou, Dominika Kovalčíková
AB Facility – upratovacia firma, Oľga Lorková
Variomarket, s. r. o. – čistiareň, Jozefína Slivenská, Partizánska 30
Autodoprava, Vladimír Dzurňák
Autoservis, Miroslav Krčmár
TOM CAR SERVIS, Tomáš Čech
Pneuservis, Stanislav Zemánek
Tipovacie zariadenia
o Tipsport, Jozef Vojtek
o Tipos, Patrik Ščurko
o Victoria Tip, Kakalejčík
o Victoria Tip, Juraj Mesároš

Organizácie





Obecný dobrovoľný hasičský zbor, Renáta Šumáková
Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska, predseda Anna Pitoňáková
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, predseda, Mgr. Mária Miklušová
TJ Lokomotíva Margecany, Bc. Jaroslav Očvár
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Topspin, stolnotenisový klub, MUDr. Ľudovít Tomaga
Klub slovenských turistov, Dušan Jakubišin
Obecný šachový klub, Ing. Peter Sabol

Záujmová činnosť






Folklórna skupina Jadlovec, vedúci Ing. Jozef Gajdoš
Detská folklórna skupina Jadlovček, vedúca Mgr. Marta Foglarová
Detská folklórna skupina Margarétka, vedúca Terézia Ondášová
Cirkevný spevokol Kwapka
Country skupina Márgit, vedúca Mária Kavuličová
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Počasie
Počasie na začiatku roka prinieslo silné mrazy. Teploty klesali pod –20˚C, padali teplotné rekordy. 08.
01. 2017 namerali meteorológovia v Dudinciach najnižšiu teplotu od 50. rokov 20. storočia -29,8˚C
a v Oravskej Lesnej -35,2˚C. Oteplenie prišlo okolo 15. januára.
Bociany prileteli koncom marca.
Veľká noc bola veľmi veterná a chladná.
19. apríla snežilo a teplota cez deň dosahovala iba okolo 4˚C.
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V máji 9. – 13. lámalo počasie rekordy (1951, 1953, 1978) boli mínusové teploty. Traja zmrznutí
neostali svojmu menu nič dlžní.
Jún – posledných 10 júnových dní zasiahla Slovensko vlna horúčav. Bola to prvá šnúra mimoriadnych
horúčav, kedy sa teploty šplhali nad 35˚C, čo znamená subtropický deň. Druhá vlna tropických
horúčav postihla Slovensko na prelome júla a augusta. Teploty vystúpili 3. augusta na 35,8˚C.
V Margecanoch sme namerali 2. augusta o 22:30 hod. až 26˚C. V priebehu dní sa teplota šplhala nad
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35˚C. V Chorvátsku stúpali teploty na rekordné hodnoty 40˚C, aké nenamerali odkedy meteorologické
stanice zaznamenávajú počasie. Najteplejšia noc bola na juhu Slovenska, kde namerali 26,8˚C.
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29. októbra zasiahla Slovensko aj celú strednú Európu silná víchrica a následne 30. októbra napadol
prvý sneh. Na prvú adventnú nedeľu (02. 12. 2017) napadlo niekoľko centimetrov snehu a prvýkrát
bol použitý snehový pluh na čistenie miestnych komunikácií. Snehový poprašok vydržal až do
vianočných sviatkov. Záver decembra bol teplý s hmlami a dažďovými prehánkami.
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Obrazová príloha
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Denný stacionár
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Fašiangy
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Ples Krtkovia
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Ples obce Margecany
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Beh na Roháčku
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08. 05. 2017 Deň víťazstva nad fašizmom
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100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
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Deň rodiny
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Dni obce
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Speváčka Zuzana Smatanová
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Speváčka Jadranka
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Beh obce Margecany

94

95

96

97

98

99

Fajnoty
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Adventný večer
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Mikuláš
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Vianočný koncert
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Obec Margecany
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