
„O našich pretekoch sa vraví, 
že nestihnete ani dvakrát mrknúť 
a už je koniec,“ uvádza nás do deja 
1. kola obvodnej súťaže okresu 
Košice - okolie Vendelín Fogaráš, 
predseda okresného a krajské-
ho výboru a tiež bývalý prezident 
dobrovoľnej požiarnej ochrany. Má 
pravdu. Prípravu dopravného vede-
nia do striekačky, spojenie sacieho 
vedenia z dvoch savíc, hadice na 
dopravné vedenie a zbitie terča 
prúdom vody z hadice zvládajú 
machri medzi dobrovoľnými hasič-
mi zo severnej časti okresu za pät-
násť sekúnd. Rovnaké zručnosti si 
každé z 36-tich družstiev z Chrast-

ného, Keceroviec, Čižatíc či Vtáč-
koviec skúša aj v štafete. Napätie 
a súťaživosť by sa vo vzduchu dali 
krájať, podstata podujatia sa však 
ukrýva niekde inde. „Sme radi, že 
pomáhajú obciam. Nielen súťažíme, 
ale zdokonaľujeme sa. Ak zvlád-
neme súťaž, dokážeme zachrániť 
životy i majetok,“ zdôrazňuje V. Fo-
garáš. Jeho slová vychádzajú z hes-
la dobrovoľných hasičov - Pomôž 
blížnemu ako sebe samému.

pokračovanie na str. 3
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Z denníka dobrovoľníka  �
Zo seniorskej olympiády �

ako to vidí...

Aj oslava spája...
Vážení čitatelia Abovského hlásnika,

nielen chlebom je človek živý. Mikrore gión 
Hornád zaviedol tradíciu, ktorá sa u na-
šich obyvateľov udomácnila a znamená pre 
mnohých významnú kultúrno - spoločenskú 
udalosť. Na programe sa zúčastňuje stále 
viac účinkujúcich a získava si aj početnejšiu 
divácku základňu. Hovorím o každoročnom 
Dni mikroregiónu Hornád v Skároši. Niekto 
z Vás by mi mohol povedať - ale minulý rok 
táto akcia nebola... Áno. Ale nie preto, že 
sme ju nechceli zorganizovať. Kvôli povod-

niam, ktoré v minulom roku značne zasiahli náš mikroregión sme usú-
dili, že usporiadať tento deň zábavy by nebolo vhodné. Množstvo našich 
občanov malo iné, niekedy aj existenčné problémy.

Poznáme aj porekadlo: Čas všetko zahojí, a tak sme ako organizáto-
ri usúdili, že už je chvíľa na znovuobnovenie tohto podujatia. Občania 
našich obcí na ňom predstavujú širokú paletu žánrov od folklóru po 
humor. Je to podujatie, na ktorom sa stretávame, príbuzní, známi, ale 
aby sme sa aj len tak pozreli a zabavili. Srdečne Vás pozývam na Deň 
mikroregiónu Hornád 26. júna 2011 do skárošského amfiteátra na 
bohatý program.

Michal Rečka, starosta Čane
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Dobrovoľníctvo v génoch

Predseda krajského výboru Vendelín Fogaráš blahoželá veliteľ-
ke dobrovoľných hasičiek dorasteniek Veronike Lukáčovej.

Malí piloti z Gyňova na hračke od 
dobrovoľníkov (foto k materiálu 

,,Sme radi, že sú s nami“ na str. 3).



AKTUALITY

Medzi tridsiatkou dobrovoľníkov 
a profesionálnych záchranárov, 
ktorých v máji ocenil prezident SR 
Ivan Gašparovič zlatými záchranný-
mi krížmi, bolo aj trinásť chlap-
cov z Nižnej Myšle. Pomáhali pri 
záchrane životov a majetkov počas 
minuloročných záplav a zosuvov 
pôdy. Porozprávali sme sa s jed-
ným z nich – Matúšom Marcinom.

Čo ste si prvé pomysleli,  �
keď ste dostali ocenenie? 

U pána prezidenta to bolo veľmi 
honosné. Nik z nás s cenou nerá-
tal. No keď prišla, potešili sme sa.

Ošipáreň v plameňoch
Obrovský čierny dymový mrak ako pri tornáde sa dvíhal vo štvrtok 

26. mája 2011 po 18. hodine z areálu bývalého veľkochovu ošípaných 
niekdajšieho Agrokombinátu, a.s. v Košickej Polianke. Dym mohli vidieť  
obyvatelia mnohých obcí nášho mikroregiónu i Košičania. Sprevádzal ho 
praskot explodujúcej eternitovej strešnej krytiny hál, v ktorých sa do roku 
2005 chovali tisícky ošípaných. Požiar lokalizovalo viacero osádok hasi-
čov HaZZ z Košíc a Bidoviec. Čierny dym vznikal pri horení tepelných izo-
lačných výplní stien hál z polystyrénu a iných ľahkých materiálov. Napriek 
hrozivému stavu k zraneniu osôb nedošlo, pretože areál už niekoľko ro-

kov neslúži svojmu 
účelu a chátra. Prí-
činou požiaru mohlo 
byť samovzniete-
nie  alebo s väčšou 
pravdepodobnosťou 
neopatrné spaľova-
nie izolácií elektric-
kých káblov, ktorých 
kovová časť mala 
skončiť vo výkupni 
rukami neprispôso-
bivých spoluobča-
nov. Príčiny a okol-
nosti vzniku požiaru 
vyšetruje polícia.

Karol Dzugas 
Foto: Vlado Mucha 

Príďte na Dni mikroregiónu!
Nedeľa 26. júna od 13.30 hodiny v amfiteátri v Skároši bude  patriť 

vystúpeniam ľudových umeleckých amatérskych súborov a skupín 
z náš ho regiónu a partnerských maďarských prihraničných obcí. Do tan-
ca zahrá aj ľudová hudba Kollárovci. Prečo bude u nás tak živo? Kvôli 
8. ročníku Dní Regionálneho združenia obcí Hornád, nášmu najväčšie-
mu a najpestrejšiemu podujatiu. Predseda združenia a všetci starosto-
via vás srdečne pozývajú. (o podujatí aj trochu inak v úvodníku na str. 1)

V sobotu 18. júna sa konala športová časť slávností na futbalovom 
štadióne v Čani, kde si vo finále Regionálneho futbalového turnaja 
zahrali tri víťazné mužstvá neprofesionálnych športovcov z Geče, Trs-
teného pri Hornáde a Ždane.            red

Nižná Myšľa po roku
Od ničivých povodní a zosuvov pôdy v Nižnej Myšli uplynul už rok. Dvad-

saťdeväť domov zbúrali. Na Ulici nádeje bývajú obyvatelia v pätnástich 
kontajnerových domoch. Predsedníčka vlády Iveta Radičová vyčleni-
la podporu vo výške 13 000 eur pre každú z 26-tich rodín, ktorá prišla 
o strechu nad hlavou. „Premiérka peniaze zaviazala účelovo na bývanie. 
Znamená to, že môžu obyvateľom pomôcť pri kúpe domu, bytu, stavebné-
ho pozemku či stavbe domu. Hľadáme ďalšie možnosti. Komunikujeme 
o nadobudnutí pozemku od farského úradu v Nižnej Myšli, na ktorom by 
chcela obec postaviť nájomnú bytovú jednotku. Mala by slúžiť občanom, 
ktorí prišli o bývanie a nie je v ich možnostiach postaviť si rodinný dom,“ 
priblížil aktuálnu situáciu starosta Nižnej Myšle Ľudovít Grega. Obyvate-
lia na čele s Ing. Petrom Cengeľom zároveň založili občianske združenie 
Človek v tiesni s cieľom vykúpiť pozemky, na ktorých stoja kontajnerové 
domy. Chceli by tam stavať. 

I. Radičová navštívila obec vlani v júli po katastrofe počas prvej pracov-
nej cesty po Slovensku. Pár dní potom, Úrad vlády vydal uznesenie, kde 
sa píše aj o sanácii kopca. Ako sa veci pohli v tejto oblasti? 

„Obec si nechala vypracovať znalecký posudok. Podľa Ing. Mariána 
Košutha z neho vyplýva, že ak sa situácia nebude ihneď riešiť, môžu byť 
postihnuté ďalšie rodinné domy. Preto som apeloval na ministra životné-
ho prostredia Józsefa Nagya. V jeho kompetencii je totiž sanácia kopca,“ 
informoval Ľ. Grega. Tá sa začala 13. júna.

Na situáciu spred roka si zaspomínalo aj trinásť chlapcov, ktorí dostali 
zlatý záchranársky kríž od prezidenta SR. Viac v interview. 

Katarína Šimková

Opravili cesty
Starostovia Nižnej Myšle, Čane a Ždane sa dohodli so Správou ciest 

Košického samosprávneho kraja a spoločnosťou Skanska - dodávateľom 
stavby rýchlostnej cesty R4. Od konca mája je výsledkom 12 000 m2  ob-
novených ciest v týchto obciach a Ruskove, odkiaľ sa z lomu vozil kameň 
na stavbu. „Sme radi, že sa takto aspoň trochu zmierni prejazd náklad-
ných vozidiel po našich vozovkách,“ vyjadril spokojnosť starosta Ždane 
Ing. Ján Kokarda. Skanska takisto denne prepraví 2 000 ton kameniva 
po železnici, čo by malo minimalizovať hluk a škody spôsobované ťažkou 
prepravou po regióne.

šim

Trinásti záchranári z Nižnej Myšle dostali zlaté kríže
Záchranári z Nižnej Myšle s prvým párom.

OCENIL ICH PREZIDENT

Kúdoly dymu vyzerali hrôzostrašne.
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Do Skároša na Deň poľovníctva
Poľovnícke združenie Domaška organizuje v nedeľu 26. júna Deň po-

ľovníctva v skárošskom amfiteátri. O 11. hodine sa začne slávnostnou 
svätou omšou. Od 12. do 13.30 hodiny vystúpia dychové súbory z Valalík 
a Trsteného pri Hornáde. Od 13.30 sa začne kultúrny program Dní Regio-
nálneho združenia obcí Hornád. Deň mikroregiónu strieda Deň poľovníc-
tva a to všetko v ten istý deň – v nedeľu 26. júna.

Počas celého dňa bude k dispozícií občerstvenie a vynikajúci guľáš.
red

Aký bol váš prvý impulz, keď ste si povedali - musím  �
pomôcť? 

Chceli sme, tak sme išli. Je to naša rodná dedina, všetci sa poznáme. 
Dvoch ocenených katastrofa zasiahla priamo. Najprv sme sa zišli štyria, 
začali sme čerpať vodu. To bolo ešte počas prvej vlny, keď začalo za-
plavovať domy v dolnej časti obce. Na druhý deň zavolal kamarát, že sa 
berie hasičská avia, či prídeme pomáhať. Partia sa zväčšila. Chodili sme 
spolu, striedali sa. Volali nás od suseda k susedovi, riadili nás aj z obec-
ného úradu. Vo štvrtok som išiel domov spať s tým, že prídem ráno a bu-
deme pokračovať. V noci mi však volal veliteľ hasičov, že sa niečo v Myšli 
stalo. Keď som prišiel ku kultúrnemu domu, zbadal som plno ľudí. Roz-
kladali sme lehátka, pracovali nonstop, kde sa dalo. Dole v dedine čer-
pali, hore sťahovali, kým neprišli vojaci. Neskôr sme len čerpali vodu.

Zmenilo sa niečo vo Vašom vnútri po tejto skúsenosti? �
S chalanmi sa častejšie stretávame, scelilo nás to, pomáhame si. 

Keď sa prejdem po dedine, spomeniem si na udalosti a vrátim sa v ča-
se. Človek však musí ísť ďalej.

Katarína Šimková, Foto: Plus 1 deň

OCENIL ICH PREZIDENT

Trstenčatá - vzor pre dospelých
Pod týmto názvom sa celá naša škola zapojila do akcie 

Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásil z príležitosti Dňa 
Zeme minister životného prostredia SR 
József Nagy. Žiaci a ich učitelia celé pred-
poludnie upratovali obec a jej okolie od 
odpadkov. Nazberali sme vyše šesťdesiat 
vriec odpadu z ulíc, z jarkov, z cintorína, 
z okolia Hornádu a z cesty smerom na 
Skároš.  Deti odchádzali domov s dobrým 
pocitom a vierou, že všetkým dospelým 
v našej obci dali svojou aktivitou jasne 
najavo, v akom prostredí chcú žiť.

Jana Olexová
Foto: OcÚ Trstené pri Hornáde

pokračovanie zo strany 1

Každá obec zápolí so svojou 
technikou, a tak tá podlieha aj kon-
trole. Za úspechom v súťaži - a zaň 
sa ráta vystrieknutie vody z hadice 
a „uhasenie“ terča - stoja hodi-
ny cvičenia. „Je to ťažká robota, 
za ktorú treba ľuďom poďakovať,“ 
vyslovuje sa skúsený hasič. Nebo-
ja sa jej ani ženy a dievčatá. Ako 
jediné v kategórii dorastenky súťa-
žia Skárošanky. „Na to, že sme tu 
prvýkrát, je to dobré. Máme riadny 
stres, dokonca sme boli aj mokré,“ 
hodnotia Michaela Vranková, Mo-
nika Jaššová a Veronika Lukáčová. 
Hoci ich trápili rozdeľovač a tiež 
hadica  B-éčka, „hlavná vec, že voda 
striekala. Keby bol požiar, vieme 
ho uhasiť,“ uznávajú. Prečo sa stali 
dobrovoľnými hasičkami? „Je to 
adrenalín, tiež reprezentujeme Ská-
roš. Hasičstvu sa venovali aj naši 
rodičia a súrodenci, my pokračuje-
me,“ zdôvodňujú dievčatá, mnohé 
tiež zo speváckej skupiny Virganek. 

Oddych aj zábava h

Multifunkčnosť potvrdzujú i ská-
rošské ženy: „Najprv nás prinútili 
k hasičstvu muži a teraz nadávajú, 
keď nie sme doma. Oddychujeme 
pri tom, zoznámime sa s ľuďmi, je 
to zábava. Väčšinou zasahujú naši 
chlapi. A čo ešte robíme? Na akci-
ách zvykneme šúpať cibuľu či krájať 
zemiaky,“ hovoria s úsmevom Mary 
Lukáčová a Mária Mikulová. „Pozri-
te na ne, pekné ženy a ponorené do 
vody, hasičky,“ komentuje Vendelín 
Fogaráš. Nuž a čo je náplňou dobro-
voľných hasičov počas roka? „Majú 
priamy príkaz sledovať, či sa v obci 
nevypaľuje tráva, pri žatve kontrolu-
jú, či je k dispozícii cisterna s vodou. 
Sú vždy v pohotovosti. Niekedy ani 
profesionálni hasiči nevedia, že 
dobrovoľníci zasahujú,“ podotýka V. 
Fogaráš. „Minulý rok počas povodní 

nebolo ani jedno družstvo dobro-
voľných hasičov, čo by nepomáha-
lo.“ Aktivity dobrovoľníkov oceňuje 
aj starosta Skároša JUDr. Ľubomír 
Vranka: „Vážim si, že sa počas osob-
ného voľna zapájajú do aktivít v pro-
spech spoločenstva, obyvateľov.“

Tvoria atmosféru i obraz h

Medzi nami žijú ľudia, ktorí to 
berú ako samozrejmú vec. Išli 
sme po stopách ďalších v našom 
mikroregióne. V Belži so železnou 
pravidelnosťou organizujú jarné 
upratovanie okolia a gréckokatolíc-
keho chrámu. „Veru, dobrovoľníkov 
je stále dosť! Vytvárajú celkový ob-
raz dediny a dotvárajú jej atmosfé-
ru,“ vyjadrila sa k téme starostka 
Andrea Prekopová.  

V Haniske dobrovoľne čistili aj 
pracovníci Obvodného úradu život-
ného prostredia Košice - okolie pod 
vedením prednostu Ing. Jaroslava 
Jeremiáša. Pri príležitosti Dňa Zeme 
sa rozhodli pomôcť Haniske pri lik-
vidácii čiernych skládok. V lesíku pri 
obci vyzbierali 18. mája plnú korbu 
nákladného auta. Starosta Hanisky 
Ing. Miloš Barcal im aj touto cestou 
ďakuje za neoceniteľnú pomoc.  

Nielen hasiť a upratovať sa dá 
dobrovoľne. Dokazujú to čriepky 
z aktivít, ktoré môžu motivovať aj 
ďalších počas Európskeho roka 
dobrovoľníctva 2011. „Naše žienky 
zo skupiny Hutčanka sa zapájajú 
nielen spevom, ale ochotne pečú 
koláče, obsluhujú hostí. Pred me-
siacom sme pri zastávke vytvorili 
krásnu skalku. Doniesli kvety, upra-
vili ju. S kameňmi pomáhali naši ak-
tivační pracovníci, ruku k dielu prilo-
žili tiež Ľudmila Zeleňáková a Mária 
Turanová,“ vyzdvihla starostka Vyš-
nej Hutky Agáta Nosáľová. Aké sto-
py zanechali dobrovoľníci v ďalších 
obciach? Čítajte aj na str. 2 a 7.

Katarína Šimková
Foto: autorka 

Sme radi, že sú s nami
Neviete, koho myslíme? Sú to naši spoluobčania, ktorým nechýba tvo-

rivosť a chuť do práce. V zime nás prekvapili krásnym Betlehemom. Zho-
tovili ho, aby nám všetkým, ale predovšetkým našim deťom vykúzlili pravú 
atmosféru Vianoc. Dlho nezaháľali a dali sa ďalej do práce. Pre deti v ma-
terskej škôlke vlastnoručne zhotovili krásne preliezačky z dreva. Pridali sa 
aj iní. Ako zamestnanci SPP získali 2 000 eur na kúpu nových prelieza-
čiek, lavičiek pre škôlku. Sú to ľudia, ktorí v minulosti, ale aj dnes dobre 
poznajú čísla v obecnom rozpočte a vzhľadom na to neočakávajú žiadnu 
odmenu. Preto aj prostredníctvom Abovského hlásnika im vyslovujem 
úprimné ďakujem za seba a všetkých, ktorým urobili veľkú radosť.

Denisa Vargová, starostka Gyňova  

Deti v akcii.

Skárošskí hasiči ocenení za dobrovoľníctvo.
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Zrekonštruovanú hasičskú stanicu Okresného riaditeľstva Hasičské-
ho a záchranného zboru Košice - okolie odovzdali v Čani koncom mája. 
Slávnostnú udalosť si nenechali ujsť štátny tajomník Ministerstva vnút-
ra SR JUDr. Maroš Žilinka, prezident Hasičského a záchranného zboru 
plk. JUDr. Alexander Nejedlý, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Košiciach plk. Ing. Jozef Fedorčák, riaditeľ OR 

HaZZ Košice - okolie 
pplk. Ing. Ľubomír 
Hochvart, prednos-
ta Obvodného úra-
du Košice - okolie 
Ing. Milan Raba-
tin. Stanica slúži 
všetkým šestnástim 
obciam mikroregió-
nu Hornád. 

Postavili ju v roku 
1981 pre obecných  
hasičov, o desať 
rokov neskôr v nej 
začali pôsobiť pro-
fesionáli. Na stanici 
vymenili okná, gará-
žové brány, nain-
štalovali vzduchotechniku a obnovili vnútorné priestory, sklad, spevnené 
plochy, tiež zatepľovali. Vybudovali kanalizáciu vrátane odlučovania ropných 
látok. Náklady na rekonštrukciu predstavovali sumu 292 326,94 eur z regio-
nálneho operačného programu, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných služieb.

rah, foto: OcÚ Čaňa

OBČIANSKY SERVIS

ABOVSKÝ HLÁSNIK V EURÓPSKEJ KOMISII

Na slovíčko s eurokomisárom 
pre medziinštitucionálne vzťa-
hy a administratívne záležitosti 
a podpredsedom EK Marošom 
ŠEFČOVIČOM:

Otázky sme slovenskému zá-
stupcovi v Európskej komisii (EK) 
položili počas novinárskej návštevy 
v Bruseli, kde sme prezentovali aj 
Abovský hlásnik.

Ako sa činnosť Európskej  �
komisie odráža v našom každo-
dennom živote? 

V oblasti životného prostredia sa 
zaoberáme tým, či ľudia majú čistú 
pitnú vodu, kde môžu byť sklád-
ky. Tiež riešime, ako sa ochraňujú 
spotrebitelia, keď si niečo nakúpia, 
aké práva majú pri cestovaní, koľ-
ko platia za mobilné telefóny či aké 
budú roamingové tarify. Až 80 % le-
gislatívy, ktorá platí na Slovensku, 
pochádza z európskeho prostredia. 
V Európskom parlamente sme ju 
prijali s ďalšími krajinami, takže 
to nie je len rozhodnutie Bruselu. 
Snažíme sa, aby podmienky, ktoré 
sa schvália pre všetky európske 
krajiny, boli výhodné aj pre obyva-
teľov na Slovensku. 

Čo robí Európska komisia  �
pre znižovanie regionálnych 
rozdielov?

Myslím si, že sme naozaj jediná 
inštitúcia, ktorej to leží na srdci. 
Často som svedkom veľmi zložitých 
diskusií, najmä s prispievateľmi. 
Pýtajú sa, prečo to majú robiť oni. 
Vravia, pomôžte si sami. Slovensko 
dostalo 1,6 miliardy v hotovosti. 
Krajiny si mohli klásť otázku, prečo 
majú prispieť na diaľnice alebo 
rekonštrukcie. Neurobili tak, lebo 
financie išli z fondu solidarity.

Aké sú aktivity pre malých  �
a stredných podnikateľov?

Jednou z priorít komisie v tejto 
oblasti je vytvoriť a zjednodušiť 
podmienky tak, aby mohli profito-
vať z veľkého solventného trhu. 
Napríklad prídeme s návrhom 
európskych hotelových kontak-
tov. Slovák nebude musieť vo 
Francúzsku riešiť, či pôjde podľa 
slovenského alebo francúzskeho 
práva. Bude sa riadiť európskym 
systémom so štandardizovanými 
kontaktmi, ktoré budú jednodu-
ché, budú sa dať stiahnuť z inter-
netu a budú mať európsku právnu 

silu. Jednoduchšie budú obchodné 
a právne vzťahy. Za celý program 
zodpovedá komisár pre priemysela 
a podnikanie a podpredseda Anto-
nio Tajani. Iniciatíva je orientovaná 
hlavne na stredných podnikateľov, 
lebo evidentne práve oni veľmi 
slabo profitujú z jednotného trhu. 
Väčšinou sú 500 miliónový trh 

schopní využívať len vo svojom 
okolí alebo cez najbližšiu hranicu. 
Prípady, že Slovák dodáva niečo 
do Francúzska alebo Írska, sa vy-
skytujú veľmi zriedkavo. Je to na 
škodu podnikateľov i jednotného 
trhu. Podmienky na podnikanie sa 
často líšia, právna kultúra je veľmi 
rôznorodá a malí a strední podni-
katelia sa toho obávajú. 

Ďakujem za rozhovor.
Katarína Šimková

Foto: autorka

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Maroš 
Žilinka počas slávnostného odovzdania.

Zrekonštruovaná stanica pomôže zlepšiť prácu hasičov.

Hasiči v novom

Euroinštitúcie pre nás
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Štefan Paholok, Haniska �
Na stránke som si 
pozeral fotky z No-
ci v škole. Občas 
na ňu zablúdim, 
keď si pozerám 
obecnú stránku. 
Oceňujem linky 

na stránky ďalších obcí. Privítal by 
som viac informácií z obce, ak sa 
zapojí do regionálnej akcie. Strán-
ka je prehľadná, dá sa na nej dosť 
nájsť.

Marcela Martonová, Nižná Myšľa �
O webe mikroregi-
ónu Hornád som 
nepočula. Preká-
ža mi, aké slabé 
stránky majú obce. 
Privítala by som 
ordinačné hodiny 

lekárov, telefónne čísla inštitúcií, 
napríklad materskej školy. Páči sa 
mi webka Valalík.

Peter, Nižná Myšľa �
Ešte som nenav-
štívil www.region-
hornad.sk. Myslím 
si však, že na re-
gionálnej stránke 
by nemala chýbať 
sekcia Zábava pre 

rodinu s príkladmi, kde sa naprí-
klad chodí dobre opekať. Pre rybá-
rov tipy na miesta, kde berú.

Anna Mária Beleyová, Bočiar �
Páčilo by sa mi 
viac obrázkov aj 
inde ako vo fotoga-
lérii. Na stránke sa 
môžem dozvedieť 
viac o obci a pou-
žiť  údaje naprí-

klad pri dejepisnom projekte. 

Ivana Kmeczová, Geča �
Nepoznám ten-
to web. Keď sa 
naň dostanem, 
najprv si  pozriem 
fotky. Ako vyzerá 
dedina aj región. 
Naj radšej by som 

si tam prečítala o športe - futbal, 
beh, hádzaná a hokej - to sú moje 
najobľúbenejšie. 

šim
Foto: autorka

OBČIANSKY SERVIS

Ku kráse životného prostredia 
môžeme prispieť aj sami. Všetkým 
záhradkárom odporúčam, aby si 
v tienistom kúte záhrady vytvorili 
vlastné kompostovisko. Počas leta 
a na jeseň sa vyprodukuje mno-
ho organického odpadu: burina, 
opadané lístie, tráva, poškodené 

či zhnité plody. Z takto uloženého 
odpadu získame kvalitný kompost, 
ktorý nám ušetrí čas, energiu aj 
cestu za dedinu či k potoku a záro-
veň skrášli naše prostredie.

Po jarnom ošetrení pokračujeme 
v ochrane ovocia proti chrastavitos-
ti a múčnatke a nezabudnime na 

obaľovače. Je dô-
ležité, aby všetci 
záhradkári realizovali postrek naraz 
a v správnom čase. Zvýšime tak 
efektivitu a predídeme prisťahova-
niu škodcov od susedov. V Ždani 
vyhlasujeme termíny ošetrenia plo-
dín cez obecný rozhlas a mohol by 
to byť dobrý tip aj pre región.

Záhradkári z regiónu, zbystrite 
pozornosť! Už teraz sa chystajte na 
výstavu ovocia a zeleniny v nede-
ľu 2. októbra do kultúrneho domu 
v Ždani. Uvidíte pozoruhodné vý-
pestky, jablko roka, ale aj bonsaje 
či aranžovanie kvetov. Poradíme 
a pomôžeme. Ročne si výstavu 
pozrie do sedemsto návštevníkov. 
Buďte medzi nimi! Ak sa chcete 
pochváliť plodom vašej záhrady 
alebo pomôcť sponzorsky, ohláste 
sa predsedovi základnej organizá-
cie Slovenského zväzu záhradká-
rov v Ždani Františkovi Verébovi 
do konca augusta cez obecný úrad 
v Ždani alebo na 055/699 79 62.

ver/red

Abovský hlásnik dostávate kaž-
dé tri mesiace do vašich schrá-
nok. Vedeli ste však, že novinky 
z mikroregiónu Hornád zistíte 
aj na webe www.regionhornad.
sk? Ako pravidelní návštevníci sa 
dozviete najaktuálnejšie novinky 
zo spoločenského, kultúrneho či 
ekonomického diania vo svojej, 
ale aj z okolitých obcí.

Ak si kliknete na podstránku 
obcí v rubrike Kto sme, stručne 
sa dočítate o ich vzniku, histórii 
aj zvykoch. Po otvorení sekcie 
Kam ísť nájdete zaujímavé mies-
ta, ktoré sa oplatí vidieť. Ťuknite 
na Fotogalériu a v nej nechýbajú 
fotky z akcií. Podstránka Zaují-
mavostí vám odhalí osobnosti, 
historické súvislosti aj kultúr-
ne pikošky, dokonca aj recepty 
typické pre hornádsku kuchyňu. 

Pozrite si tiež najobdivuhodnejšie 
lokality v regióne, nominované 
na sedem divov mikroregiónu.

Nestihli ste si prečítať niekto-
ré vydanie Abovského hlásnika? 
Ľahká pomoc. V sekcii Novinky 
si zvoľte Médiá o nás a v archíve 
nájdete všetky čísla. 

Web aktualizujeme pravidel-
ne podľa diania v mikroregióne. 
Píšeme samostatné príspevky, 
pridávame fotografie z podujatí, 
odkazy na články v médiách. Tiež 
navštevujeme tlačové konferen-
cie a informácie uverejňujeme 
na stránke. Často na nej môžete 
nájsť i to, čo sa nám do Abovské-
ho hlásnika nevmestilo. Aby bola 
pútavá, privítame aj spoluprácu 
obyvateľov.

Ak by ste sa aj vy chceli po-
deliť o zaujímavosti a novinky 

v novinách či na webe, skontak-
tujte sa s nami telefonicky na 
055/623 00 70 alebo mailom 
na office@communicationhouse.
sk. Kontaktou osobou je Katarína 
Šimková, ktorá je zároveň zodpo-
vednou redaktorkou Abovského 
hlásnika.

Sledujte, ako sa vaša obec roz-
víja a zároveň sa staňte súčasťou 
tohto rozvoja. 

Nikola Kozáková/šim

Web na pozeranie, Abovský 
hlásnik na rozchytanie

Anketa

Poznáte  
www.regionhornad.sk?

Ž i v i ó !
Najstarší obyvatelia mikroregiónu Hornád
Uverejňujeme jubilujúcich oslávencov narodených v mesiacoch apríl, máj 
a jún. V budúcom čísle pokračujeme júlovými, augustovými a septembrovými.

Sokoľany. . . . . . . . . . . . Margita Jankeová . . . 96 (*jún 1915)
Geča . . . . . . . . . . . . . . . Mária Buchlová. . . . . 94  (*máj 1917)
Valaliky . . . . . . . . . . . . . Margita Onuferová . . 92 (*máj 1919)
Haniska . . . . . . . . . . . . Imrich Horváth . . . . . 91 (*máj 1920)
Trstené pri Hornáde  . . Anna Horváthová . . . 90  (*máj 1921)
Valaliky . . . . . . . . . . . . . Mária Kyseľová . . . . . 90 (*máj 1921)
Valaliky . . . . . . . . . . . . . Veronika Sajková . . . 90 (*jún 1921)
Geča . . . . . . . . . . . . . . . Ľudovít Zupko . . . . . . 89  (*jún 1922)
Ždaňa . . . . . . . . . . . . . . Štefan Matis . . . . . . . 89 (*jún 1922)
Haniska . . . . . . . . . . . . Alžbeta Sabolová . . . 89 (*máj 1922)
Skároš . . . . . . . . . . . . . Helena Verebová. . . . 87 (*apríl 1924)
Skároš . . . . . . . . . . . . . Margita Časárová . . . 87 (*apríl 1924) 
Vyšná Hutka. . . . . . . . . Paulína Figľarová . . . 87 (*jún 1924)
Vyšná Myšľa . . . . . . . . . Alžbeta Oberleová. . . 86 (*máj 1925)
Vyšná Myšľa . . . . . . . . . Helena Pástorová . . . 86 (*jún 1925)
Ždaňa . . . . . . . . . . . . . . Elena Ballová . . . . . . 86 (*jún 1925)
Vyšná Hutka. . . . . . . . . Jaroslav Dufek . . . . . 84  (*máj 1927)
Gyňov . . . . . . . . . . . . . . Helena Jobbágyová. . 80 (*máj 1931)

Redakcia a redakčná rada srdečne jubilantom blahoželá a praje im 
pevné zdravie a veľa každodenných radostí.

Radíme záhradkárom
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VOĽNÝ ČAS

Pozvánky

Tip na nevšedný výlet Vyberte si

Poľovníci do Nižnej Hutky
Obvodná poľovnícka komora  Košice - okolie a Okresná organizácia 

Slovenského poľovníckeho zväzu Košice – okolie pozývajú na Poľovnícky 
deň 26. júna v Streleckom areáli v Nižnej Hutke. Začína sa o 9. hodine, 
o 9.40 dostanú ocenení lovci vyznamenania. Pre návštevníkov pripravili 
ukážky ich práce, kynológiu, sokoliarstvo, výstavu obrazov, streľbu pre 
dospelých a pre deti, vystúpenie folklórnych skupín, trubačov aj historic-
ké spôsoby lovu.  Variť a podávať sa bude guľáš a iné typické dobroty. 
Viac o podobnom podujatí v Skároši na strane 2.           rh

Oslavy SNP v Nižnej Hutke
Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka pod záštitou starostky obce uspo-

riada pri príležitosti osláv 67. výročia SNP na strelnici v Nižnej Hutke kul-
túrno-spoločenské podujatie. V sobotu 27. augusta od 10. do 16.-tej ho-
diny uvidíte stavanie dobových táborov, statickú ukážku, výstavu zbraní, 
techniky, uniforiem a iného z vojenského života. Medzi 16.-tou a 17.-tou 
sa chystá dynamická ukážka bojov Československej ľudovej armády. V ne-
deľu 28. augusta od 9.30 do 14.-tej hodiny nasledujú strelecké preteky 
o pohár SNP zo samonabíjacích zbraní a výstava. Medzi 15.-tou a 15.30 
je naplánovaný pietny akt pri pamätnej tabuli v Nižnej Hutke, od 16.-17. 
hodiny dynamická ukážka bojov sovietskych vojsk RKKA a nemeckých 
WH. O 20. hodine slávnostne zapália vatru.  

Podujatie podporujú okrem organizátorov aj Kluby vojenskej histórie 
Krasnogvardejci Košice, Tatranskí Vlci, Dukla Prešov. Tešíme sa na Vás!

ah

Centrum voľného času Technik, 
elokované pracovisko na Poprad-
skej 86 v Košiciach pripravilo pre 
deti z okolia Košíc viacero táborov:
Informácie na: Mgr. Anna Rutrichová, 
cvcokolie@gmail.com, t.č.055/633 
83 74, 055/633 50 08.

Pobytový tabor Happy Chil- �
dren Camp 10. - 16. 7. 2011:

Pre deti od 6 do 13 rokov zame-
raný na konverzáciu v angličtine. 
Ubytovanie vo Vojenskej zotavov-
ni na Zemplínskej Šírave. Plavba 
loďou, jazda na koni, odmeny, CD 
s fotografiami. 

Prímestské tábory pre deti  �
od 7 do 15 rokov denne v čase 
od 8.00 do 16.00 hod. 

11. 7. - 15. 7. 2011 Prázdni- �
ny v pohybe 

Pobyt vo westernovom mestečku 
Klatovianka, streľba z pušky a luku, 
opekačka, ukážka výcviku psa - ca-
nisterapeuta, celodenný výlet na 
Zemplínsku Šíravu, vyhliad ková plav-
ba loďou, kúpanie v bazéne, tvorivé 
dielne, návšteva kaštieľa a skan-
zenu v Humennom, detský areál 
Anička – minigolf, kolotoč, bludisko, 
trampolína, Krytá plaváreň

18. 7. - 22. 7. 2011 Potulky  �
Pobyt v Klatovianke, streľba 

z pušky a luku, opekačka, Veve-
ričí park – Štrbské pleso, tvorivé 
dielne, ZOO a kúpalisko v Spiš-
skej Novej Vsi, prehliadka kaštieľa 
v Budimíri.

25. 7. - 29. 7. 2011 Cesta  �
za poznaním 

Návšteva a exkurzia vojenské-
ho útvaru Veľká Ida, Spišská Nová 
Ves - kúpalisko a návšteva salaša 
v Iliašovciach, ukážka výroby ov-
čieho syra a oštiepkov, celodenný 
výlet do Humenného - návšteva 
kaštieľa a skanzenu, tvorivé dielne, 
jazda na koňoch na ranči Kráľovce, 
opekačka

1. 8. - 5. 8. 2011 Partička  �
Cesta detskou železnicou, ope-

kanie, detské atrakcie v detskom 
areáli Alpinka, Štrbské pleso – 
návšteva veveričieho parku, tvorivé 
dielne, návšteva najmladšej ZOO 
a kúpaliska v Spišskej Novej Vsi, 
Botanická záhrada a detský areál 
Anička – minigolf, kolotoč, bludis-
ko, trampolína

red

Pre deti cez prázdniny

Prírodu mikroregiónu spestru-
jú staré, mohutné a majestátne 
stromy v intraviláne obcí, ale aj 
vo voľnej krajine. Sú neodmysli-
teľnou súčasťou všetkého života 
a úzko späté s ľudskými dejina-
mi. Okrem známych druhov sa tu 
nachádzajú aj vzácnejšíe a chrá-
nené. V poli za Belžou už čitate-
ľom známy tristoročný dub letný, 
pri kaštieli v Sokoľanoch pozo-
ruhodná lipa malolistá. V Čani 
nájdeme morušu bieloružových 
plodov, dulu vo farskej záhrade 
a vyše stopäťdesiatročné pagaš-
tany konské na Mlynskej ulici 
a Pri mlyne, tiež tri lipy malolisté 
na cintoríne i staré vysoké a ko-
šaté pagaštany. V Ždani môže-
me obdivovať majestátne staré 
lipy na cintoríne a mohutnú lipu 
veľkolistú. Pri kríži pred vstupom 

do Trsteného pri Hornáde upútajú dve lipy. Pod Červeným vrchom 
rastie sedem hrušiek planých a v Skároši stojí za zmienku sedem veľ-
korozmerných dubov letných a košatý mohutný pagaštan konský nad 
kultúrnym domom. 

Čeněk Čermák, turistická legenda, ochranca prírody,  
držiteľ Ceny primátora Košíc

Foto: Róbert Janotka

Starý košatý pagaštan konský v Čani.

Nový bowling si odskúšali už aj starostovia.

Do Čane na bowling i tenis
Najväčšia obec v mikroregióne – Čaňa ponúka možnosti pre športovcov. Pri-

budne tam ďalší tenisový kurt. V športovom areáli futbalového klubu v reštau-
rácii Šport si môžete zahrať bowling. V jedinom takomto športovisku v našich 
obciach sú vám k dispozícii dve dráhy. V júli tam zorganizujú súťaž o pohár sta-
rostu obce, na ktorú všetkých pozývajú.

kš, Foto: Róbert Janotka

Za pozoruhodnými 
stromami
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INVESTÍCIE/DOBROVOĽNÍCTVO

Z denníka dobrovoľníka 

Haniska 
rekonštruuje

V Haniske to žije stavebným ruchom. Nečudo, rastú tam nové autobu-
sové zastávky, chodníky, detské ihrisko či parkoviská. Dodávateľ stavby 
Skanska tiež opravuje cesty a premosťuje potok. Chystajú promenádny 
chodník s osvetlením a novou zeleňou. Na ploche pre vystúpenia a upra-
venom svahu by sa diváci, spevácke skupiny a súbory mohli objaviť už 
v septembri, keď bude všetko hotové. Obec na projekt získala nenávratný 
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov vo výške 657 202 eur pri 5 % 
financovaní obce, čo tvorí cca 33 000 eur.

r, Foto: šim

Tu už onedlho budú vystupovať súbory a spevácke skupiny.

V Košickej Polianke 
kolaudovali

Projekt Revitalizácia centra obce Košická Polianka financovaný 
z eurofondov v rámci výzvy ROP 4.1.a ukončili kolaudáciou na konci 
mája. Stavebné práce na verejných priestranstvách začali vlani v zá-
vere augusta a po vynútenom trojmesačnom zimnom prerušení pokra-
čovali v apríli a máji. Realizáciu projektu v objeme vyše 330 tis. eur 
skomplikovalo niekoľko objektívnych skutočností. Napríklad nová 
výška DPH, zmena štatutára obce po komunálnych voľbách, realizač-
né zmeny a práce naviac. Napriek tomu bolo možné kolaudovať o dva 
mesiace skôr, ako vyplývalo zo zmluvy medzi obcou a dodávateľom 
stavebných prác HS HSV, s.r.o.

Fotografia je z voľnočasovej oddychovej zóny pre najmenších pri ha-
sičskej zbrojnici v starej časti obce.

Text a foto: Karol Dzugas

Deti zónu s preliezačkami využívajú už pred prázdninami.

Novinka jarnej brigády v Hanis-
ke - trvala dva dni. V piatok sa zú-
častnili žiaci Základnej školy, pra-
covníci Obecného úradu a nemohli 
chýbať ani naši dôchodcovia. V so-
botu sa k nim pridala okrem iných 

občanov aj väč-
šina poslancov 
Obecného zastupiteľstva. Všetkým 
brigádnikom patrí naša vďaka. Čo 
sa v piatok začalo, to sa v sobotu 
dokončilo. Starší  žiaci sa pustili do 

likvidácie čiernych skládok a úpravy 
verejných priestranstiev a športo-
vísk, mladší upratali okolie školy. 
V oddychovej zóne Domb sa dokon-
čoval kozub na opekanie i lavičky 
v prístrešku. Novinkou sú schody na 
basketbalovom ihrisku a na kopčeku 
zvanom Kremeňák.

Nezabudli sme ani na Grajciar, 
kde sme v sobotu likvidovali čierne 
skládky, pripravovali sa podmien-
ky pre budúce futbalové ihrisko 

a osadzovali prietokové potrubie 
na dažďovú vodu pri hlavnej ceste. 
Odchádzali sme síce unavení, ale 
hrdí na to, čo všetko sme zvládli. Po 
skončení brigády sme ešte nazbierali 
energiu na tradičnú cyklotúru do Gy-
ňova a späť. Za celodennú námahu 
sme sa odmenili večernou opekač-
kou. Veríme, že sa v takej dobrej ná-
lade stretneme pri plnení prospeš-
ných myšlienok aj o rok.

Denisa Dzurová/red
Foto: OcÚ Haniska

Pomáhali malí i veľkí.

Víťazi nad 
odpadom

Do Sociálnej poisťovne už ne-
budete musieť cestovať do Košíc. 
Jej pobočku pre 20 000 obyvate-
ľov regiónu otvoria koncom júna 
v zrekonšturovanej budove bývalé-
ho obecného úradu v Čani.

rah, foto: OcÚ Čaňa

Novoty z Belže
V kultúrnom dome v Belži vynovujú kuchyňu. Pripravujú sa tak na Deň 

obce, keď v nej mamičky a babičky napečú koláče a guláš. Do slávnosti 
3. septembra by chceli tiež  otvoriť nový klub mládeže a klub dôchodcov.

kš

Otvoria pobočku 

Už čoskoro tu nájdete Sociálnu 
poisťovňu.
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KULTÚRA

V Trstenom tanečne
Sviatočnú kyticu pre mamičky pripravili deti materskej školy z hudobno-

tanečného pásma o včielke Maji. Školáci v Trstenom pri Hornáde prispeli 
scénkami, moderným aj ľudovým tancom a spevom. Bol to príjemný pod-
večer plný lásky. Zvedavé babičky a mamičky sledovali vnúčatá a deti ob-
čas so slzami dojatia v očiach.

Jana Olexová
Foto: OcÚ Trstené pri Hornáde

Deťúrence vystupujú.

V Nižnej Myšli 
environmentálne

Kto nám stráži postieľku, kto nám stráži  spánok... 
Takto sa začínala oslava najláskavejšieho, najlepšieho, najkrajšieho, naj-
múdrejšieho, naj... človeka na svete – MAMY v materskej škole v Nižnej 
Myšli. Keďže celým školským programom Usilovné včeličky našej mater-
skej školy sa vinie ako zelená stužka environmentálna výchova, panie uči-
teľky ju zakomponovali aj do programu pre mamky. 

Deti všetkých prítomných i napriek smutným udalostiam spred roka 
pripomenuli, aká veľmi dôležitá pre náš život na našej planéte je voda. 
Červenú čiapočku mamka poslala k babičke, aby jej odniesla jabĺčko 
i hruštičku, ale hlavne vodičku, aby babku osviežila a uzdravila. Cestou 
stretla kvietky, vtáčiky. Tie za osvieženie vodou predviedli všetkým prítom-
ným pekné tančeky.

 V láskavom náručí svojich mamiek sme najšťastnejšie deti na sve-
te - ĎAKUJEME MAMKY.

Kolektív učiteliek MŠ N. Myšľa
Foto: MŠ Nižná Myšľa

O červenej čiapočke.

V Skároši jubilejne
Prvú májovú nedeľu sa sála kultúrneho domu rozozvučala hudbou, 

spevom a tancom, aby si veľkí aj malí uctili svoje mamy, babky a všetky 
ženy. Program s piesňami, básňami a tancami pripravili deti materskej 
školy, žiaci základnej školy, dievčatá zo súboru Virganek a mužská spe-
vácka skupina Karoske beťare. Prišli zablahoželať, vyjadriť obdiv, lásku 
a poďakovanie. Starosta obce JUDr. Ľubomír Vranka obdaroval sedem 
najstarších žien – Máriu Molnárovú, Máriu Ruščákovú, Alžbetu Lengyelo-
vú, Máriu Jaššovú, Margitu Bérešovú, Elenu Jesenskú a Júliu Mašľárovú 
kyticami kvetov. Dovŕšili alebo v najbližšej dobe dovŕšia 90 rokov. 

tom/ah

Spevavé hviezdičky
Pôvodné slovenské detské pesničky, talentovaní speváci a speváčky a ha-

la plná kričiacich fanúšikov, tak by sme vnímali atmosféru semifinálového 
kola speváckej súťaže Hviezdička v mikroregióne Hornád. V závere apríla 
sa v športovej hale v Čani prezentovalo na našej malej Superstar osem spe-
váčok a jediný spevák v mladšej a staršej kategórii. Žiaci najprv predstavili 
aktivity a novinky škôl z Hanisky, Trsteného pri Hornáde, Ždane, Čane a pr-
výkrát aj zo Sene. Bolo vidieť, že deťom nechýbala dobrá nálada, rozpráva-
li aj v nárečí, predviedli scénky i básne. Spestrili tak priebeh súťaže, ktorú 
dobre poznáme z minulého roka. Moderovali Vlado Železňák so synom Vlad-
kom. Od čias, keď si ho pamätáme z televízie, riadne vyrástol. V zmenenom 
zložení hodnotila porota. Tvorili ju výlučne odborníci - hudobník Rado Žele-
nák, režisér a producent Fero Stružák a spevák a hlasový pedagóg Ladislav 
Bubnár. Neboli tam náhodne. Spoločne s Vladom Železňákom avizovali štart 
súkromnej umeleckej školy, do ktorej sa môžu prihlásiť deti z mikroregiónu. 

Ale späť k súťaži. Speváci a speváčky si vybrali na stránke Hviezdič-
ky pieseň, naučili sa ju a jednotlivé školy vybrali do semifinálového kola 
svojich favoritov. Bojovali statočne. „Tento rok pozorujem veľmi vyrovnané 
výkony spevákov,“ podotkol pre Abovský hlásnik organizátor V. Železňák. 
Ako sa však viackrát v priebehu programu spomínalo, víťazom sa mohol 
stať len jeden v každej kategórii. V tomto ročníku najviac presvedčila 
Patrícia Verebová z Trsteného pri Hornáde medzi mladšími a Timea Hor-
váthová zo Sene medzi staršími. Záverečné finále ich čaká v Košiciach 
v novembri. Prerazia v ďalšej konkurencii? Podľa slov predsedu Regionál-
neho združenia obcí Hornád Ing. Jána Kokardu majú na to: „Kvalitatívna 
úroveň súťaže sa stále zvyšuje,“ komentoval pre Abovský hlásnik.

Katarína Šimková
Foto: autorka

Timea Horváthová. Patrícia Verebová.

Chrámové zbory v Čani
Jarný ekumenický festival chrá-

mových spevokolov prilákal v prvú 
májovú nedeľu do reformovaného 
kostola v Čani mnohých návštev-
níkov. Viacerí z nich tam boli prvý 
raz, aby si vypočuli štyri zbory - rím-
skokatolícky sv. Faustíny z Geče, 
gréckokatolícky z košickej Terasy, 
rímskokatolícky Gaudium zo Ždane 
a spevokol Reformovanej cirkvi Ča-
ňa - Ždaňa - Skároš. 

Stanislav Janotka/red
Foto: OcÚ Čaňa

Zazneli nábožné aj národné hym-
nické piesne.

Deň matiek

ABOVSKÝ hlásnik8

Štvrťročník združenia obcí mikroregiónu Hornád



ZAUJÍMAVOSTI

V diváckej ankete druhého roční-
ka súťaže a výstavy Plastic Model 
Čaňa najviac zaujala dioráma Petra 
Zemana z Popradu, znázorňujúca 
posledné hodiny druhej svetovej 
vojny v Berlíne. Výstava mala pod-
titul Memoriál Ondreja Šándora 
podľa rodáka z Čane, ktorý sa stal 
prvou obeťou vojny spomedzi čes-
koslovenských pilotov. Žiaci Jozef 
Chmelár z Popradu a Rastislav Ma-
kovník z Rožňavy zbierali medaily 
vo všetkých svojich kategóriách. 
Najviac sledovanými boli modely lie-
tadiel československej výroby z me-
dzivojnového obdobia 1918 - 1939. 
Zlatý pohár si odniesol jeden z naj-
talentovanejších východosloven-
ských modelárov Václav Hochmuth 
z Prešova. Jeho Avia Ba.122 - legen-
dárne akrobatické lietadlo českoslo-
venských pilotov bola excelentnou 
ukážkou perfektnej modelárskej prá-
ce v mierke 1/72.  Bohatý program 
spestrili popri premietaní historic-
kých filmov aj členovia dvoch klubov 
vojenskej histórie z Popradu a Košíc 
v uniformách a so zbraňami z druhej 
svetovej vojny. 

Klub plastikových modelárov 
Čaňa usporiadal na čele s hlavným 
organizátorom Mgr. Stanislavom 
Žoldakom, s obecným úradom, 
miestnou organizáciou Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovní-
kov a viacerými sponzormi druhý 
ročník súťaže a výstavy v sobotu 
9. apríla v jedálni a priestoroch ZŠ 
v Čani. V devätnástich kategóriách 
sa prezentovalo až 88 súťažiacich 
žiakov, juniorov a seniorov s 274 
modelmi vojenských a civilných lie-

tadiel, kole-
sovej a páso-
vej vojenskej 
techniky, vrtuľníkov a lodí. K tomu 
ďalších takmer 80 nesúťažných 
modelov. Popri východniaroch 
prišli aj modelári zo stredného 
a západného Slovenska, dokonca 
aj z Miškovca, čím sa súťaž stala 
medzinárodnou.

PhDr. Dušan Slezák/red. 
krátené

Foto: OcÚ Čaňa

Tanečníci 
z Hanisky pri 
Guinessovom 
rekorde

Osem štvoríc žiakov zo ZŠ Ha-
niska sa ako jediných z okresu 
Košice - okolie zapojilo do štvrtého 
ročníka štvorylky a v Košiciach me-
dzi 6 252 tanečníkmi pridalo ku Gu-
inessovmu rekordu. V tom istom ča-
se sa tancovalo v Prešove, Banskej 
Bystrici, Žiline, vo Svidníku a ďalších 
55-tich európskych mestách.

šim
Foto: ZŠ Haniska

Langoše prišli 
s cestou

Zrekonštruovaná cesta medzi 
Ždaňou a Hollóházou prináša svo-
je ovocie, resp. langoše. Susedskí 
predavači z blízkej maďarskej ob-
ce ponúkajú občerstvenie v Ždani 
či Skároši. I takto sa môže rozvi-
núť spolupráca.

kš

Virganek do 
Štrasburgu

Virganek zo 
Skároša pre-
zentoval abov-
ský folklór, 
Abov a Košice 
na návšteve Európskeho parlamen-
tu v Štrasburgu. Dostal sa tam ako 
najlepšia ženská spevácka skupina 
tohtoročnej Dargovskej ruže. Spolu 
s nimi cestovali aj víťazní sólisti 
a mužská skupina. Na 41. ročníku 
nesúťažnej prehliadky v speve ľu-
dových piesní okresu Košice - oko-
lie v kultúrnom dome v Svinici sa 
zúčastnilo 21 ženských, 5 muž-
ských speváckych skupín a 13 só-
listov. Odborná porota, ktorej člen-
mi boli - vedúca katedry hudobnej 
a výtvarnej výchovy Pedagogickej 
fakulty Prešovskej univerzity Paed-
Dr. Anna Derevjaníková PhD., zbor-
majster speváckeho zboru Credo 
zo Šace Miro Soták a Mgr. Ľubomír 
Varinský kvalifikovane hodnotili, 
pochválili, pokritizovali, ale hlavne 
poradili. Sólistov sprevádzala ľu-
dová hudba Železiar, ktorá dodala 
piesňam kvalitu a vyššiu úroveň. 
Podujatie zorganizovalo Kultúrne 
centrum Abova a obec Svinica, 
záštitu prevzala europoslankyňa 
Mgr. Monika Smolková. Nádherné 
piesne, úžasná atmosféra v sále 
aj mimo nej, bola tou najlepšou vi-
zitkou tejto krásnej akcie. Účinku-
júci sa počas prestávok spoločne 
zabávali, spievali, tancovali. Bolo 
jedno, kto je odkiaľ, každý sa bavil 
s každým. 

Xénia Tomková, vedúca súboru 
Virganek

Košťanci slávili
Tridsiatka detí z troch partnerských obcí - valalické Košťany, Košťany 

nad Turcom a české Košťany sa stretla, aby pri Martine oslávila MDD pes-
trým týždňovým poznávacím programom po pútavých miestach. Spoluprá-
ca obcí sa tak rozšírila aj na naše ratolesti.

 kš

Bohatá 
spolupráca

Blížite sa k záverečnej strane 
Abovského hlásnika. Určite ste si 
všimli pestrosť týchto novín. Za-
čiatok leta v našom mikroregióne 
charakterizujeme spojením bohatá 
sezóna... 

Na kultúru, šport, dobrovoľnícke 
aktivity na stranách 1, 2, 3 a 7, ale 
aj na Vaše príspevky, ktoré sme do 
redakcie dostali v dosiaľ najvyššom 
počte. Potešili nás najmä tie dýcha-
júce kolegialitou a hrdosťou na to, 
čo sa vám podarilo. Keď ste nám 
o tom dali vedieť, obohatili ste nie-
len noviny, ale aj čitateľov. Pretože 
sa Vaším príkladom môžu inšpiro-
vať a šíriť dobré myšlienky ďalej.

Katarína Šimková Zoradení pred štvorylkou.

Mgr. Stanislav Žoldak pri exponátoch.

Čaňa centrom modelárov
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SPEKTRUM

Súťažne naladení dôchodcovia 
sa zišli na 1. ročníku športovej 
olympiády seniorov na futbalovom 
ihrisku v Haniske. V stredu 11. má-
ja 2011 si sily zmerali päťčlenné 
družstvá z Gyňova, Moldavy nad 
Bodvou, Mokraniec, Vyšného Čaju, 
Ruskova, Slanca, Kysaku, Olšovian 
a Hanisky. Za zvukov olympijskej 
hymny sa osemdesiatka olympio-
nikov v úctyhodnom veku 70 - 80 

rokov zoradila do družstiev s ta-
buľkami s názvom svojej obce. 
Najstarší Jozef Gajdoš, súťažiaci 
za Moldavu, mal 87 rokov. Ne-
chýbal ani olympijský oheň, olym-
pijská zástava, sľub pretekárov 
a rozhodcov o fair play hre. Seniori 
hádzali granátom na cieľ, šípkami 
do terča, kopali na bránku, strieľali 
na basketbalový kôš a bežali okolo 
prekážok s pohárom vody. „S dis-

ciplínami sa popasovali bravúrne, 
súťaž brali veľmi vážne. Dokonca 
aj trénovali,“ komentovala De-
nisa Dzurová z obecného úradu 
v Haniske. 

Najviac bodov získalo družstvo 
z Ruskova, len s malým rozdie-
lom obsadili druhé miesto seniori 
z Kysaku a tretí skončili Gyňovča-
nia. Perníkové medaily a víťazný 
pohár za zvuku fanfár odovzdá-
val starosta Hanisky Ing. Miloš 
Barcal a predsedníčka Jednoty 
dôchodcov v Haniske Marta Što-
fová, ktorá medaily sama upiekla. 
K výbornej atmosfére prispela aj 

fantastická moderátorka, riadi-
teľka Základnej školy v Haniske 
Mgr. Helena Borufková. Na jej 
podnet dôchodcovia spievali pies-
ne z regiónu, nakoniec si všetci 
zatancovali karičku. Pri obednom 
posedení  v kultúrnom dome po 
súťaži si vymenili starkí svoje 
skúsenosti, poznatky. Názor, že 
športovať treba v každom veku, 
si len utvrdili. Víťazi prisľúbili, že 
druhý ročník olympiády zorganizu-
jú v Ruskove.

organizátori z Hanisky/rah
Foto: Štefan Pástor

Z prvej olympiády seniorov v Haniske

Šport v každom veku

Hod granátom.
Nastúpené olympijské družstvá.

Majstrovská torta pre hokejistov aj od Anaty z Hanisky

Počula si? V obec-
nom rozhlase hlásili, 

že my tiež fandíme 
hokejistom na maj-

strovstvách sveta! Vraj 
dostanú deväťkilovú tortu 

v tvare trofeje a ešte takú, 
čo vyzerá ako hokejové ihris-

ko s maskotom. Fíha! Vymyslený 
dialóg? Ani nie. Skutočnosť pred 

75. Majstrovstvami sveta v ľa-
dovom hokeji. Ako sme my 

z Valalík, Geče či Hanis-
ky držali palce našim 

chlapcom a dali im to 

najavo? Jediní na Slovensku ne-
tradičným spôsobom. Využili sme 
čas, keď hrali prípravné zápasy 
pred šampionátom v Košiciach 
so Švédskom a odovzdali im spo-
mínané sladké diela v spolupráci 
s časopisom Torty od mamy, ob-
čianskym združením Mamám Slo-
venska vedno v reprezentačných 
priestoroch košickej Historickej 
radnice počas ich prijatia s primá-
torom mesta Richardom Rašim. 

„Sladkým pohárom chceme slo-
venskú reprezentáciu motivovať 
k chuti získať ten naozajstný,“ zdô-
vodňuje Ing. Ján Kokarda, predse-
da Regionálneho združenia obcí 
Hornád. Prítomnosťou podporuje 
starostka Gyňova Mgr. Denisa Var-
gová. Hokejistov torty prekvapujú. 
„Sú veľmi pekné, určite ich urobili 
šikovné dámy,“ hodnotí brankár 

Ján Lašák. Obdivujú aj špeciálnu 
tortu od cukrárky Anaty z Hanisky. 
„Ako predlohu na marcipánového 
maskota mi redakcia poskytla ply-
šového, aby vyzeral ako skutočný. 
Som na takomto podujatí prvýkrát 
a je veľmi zaujímavé,“ vyjadruje 
sa. Na torte s dvoma príchuťa-
mi maškrtia hostia, novinári aj 
deň na to aj starostovia nášho 
mikroregiónu. 

Známy útočník Miro Šatan ko-
mentuje: „Podporu cítime odvša-
diaľ a vážime si ju.“  Kto má „na 
svedomí“ cukrovú trofej? Košická 
amatérska tortárka Mirčuš, ktorá 
ju vyrábala vyše 60 hodín. 

Na šikovnosť dvoch našich 
cukrárok sme nadviazali v ce-
loslovenskej súťaži o najkrajšiu 
hokejovú tortu z vašich kuchýň 
na www.regionhornad.sk a www.

Marcipánová 
verzia majstrov-
skej trofeje od 
Miriam (Mirčuš) 
Kovalčíkovej 
z Košíc.

Keď cukrárky držia palce
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SÚŤAŽE A ZÁBAVA

Hľadáme 
tvorcu 

krížoviek 
Vážení čitatelia,

naším veľmi dobrým externým 
spolupracovníkom počas celého 
minulého roka bol dôchodca Ján 
Smik z Košíc. Doslova „na mie-
ru“ nášho štvrťročníka vyhotovo-
val krížovky. Žiaľ, už nepribudne 
žiadna. Jeho milujúce srdce do-

tĺklo v 77-om roku života.   

Je medzi vami niekto, kto tvorí 
krížovky? Dajte nám o sebe 

vedieť! Napíšte alebo zavolajte 
priamo do redakcie na kontakty 
uvedené v tiráži alebo predsedo-
vi redakčnej rady Mgr. Karolovi 
Dzugasovi na 0905 472 426.

 ah

Čo skrýva sudoku?
Tajničku krížovky z minulého čísla nám poslali štyria z vás. Za správnu 

odpoveď Sčítanie obyvateľov, domov a bytov posielame CD s dokumen-
táciou rekonštrukcie oslobodenia Gyňova Anne Poľákovej zo Ždane. Rie-
šenie sudoku zašlite do 31. 8. 2011 na adresu redakcie Abovský hlás-
nik, Communication House, Štefánikova 6, 040 01 Košice. Na výhercu 
čaká baterka od obecného úradu zo Sokolian a DVD Valalická svadba 
od OcÚ Valaliky.

red

Sedem divov mikroregiónu Hornád

S víťazom na výlet 
Poznáme kandidátov na 

prestížny titul Div mikrore-
giónu Hornád. Cirkevno-ar-

cheologické múzeum, vykopávky 
v oblasti Várheď, archeologická 
oblasť Skalka, kláštor a rímsko-
katolícky kostol sv. Mikuláša, 
Koscelek medzi Nižnou a Vyšnou 

Myšľou a  tristoročný dub v Belži. 
Počítate správne, je ich iba šesť. 
Ktorý je najväčší? A ktorý by 
mal byť siedmy? Na webe www.
regionhornad.sk sme zriadili 
špeciálnu sekciu Sedem divov 
mikroregiónu. Dočítate sa v nej 
všetko podstatné o prihlásených 

miestach. Posielajte nám Vaše 
poradie a tip na siedmy div poš-
tou na adresu redakcie Abovský 
hlásnik, Štefánikova 6, 040 01 
Košice alebo e-mailom na ksim-
kova@communicationhouse.
sk do 31. augusta 2011. Body 
sčítame a slávnostne vyhlásime 
Sedem divov mikroregiónu Hor-
nád. Odmeníme troch z vás. Pr-
vého vezme redakcia Abovského 
hlásnika na výlet po víťazných pa-
miatkach, ďalší získajú darčeky 
od starostov obcí a knihu Orecho-
vá slávnosť od vedúcej redaktor-
ky Kataríny Evy Čániovej.

rah
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Veselé príhody v nárečí

Zo starostovského zápisníka 
Z telefónneho automatu na košickej autobusovej stanici 

volá na pevnú linku obecného úradu v jednej z našich obcí 
rozhorčená cestujúca:

„Pan starosta, co to za poradki?! Naš altobus ňepristavil, 
meška už petnac minut a mi tu šicke maržňeme v tej žime.“

„To je nemilé, to je nemilé“ – pritakne starosta, „ale prečo 
voláte mne na obecný úrad, veď ja nie som dispečer esádé.  
Dispečer sedí v tej miestnosti na boku hore pri výstupišti.  
Tam to treba ísť oznámiť.“

„Ta še ňehňevajce, pan starosta, ta čom bi žme behali za 
dajakim dispečerom, cudzim človekom. Vi sce naš človek 
a mi žme Vas voľiľi, ňe dajakeho cudzeho dispečera. Sce 
naš starosta – ta še postarajce!“

kdz

tortyodmamy.sk. Špeciálnu cenu 
mikroregiónu - šľahač v hodnote 
30 eur - vyhrala cukrárka na we-
be familiárne nazývaná veve04 
za tortu Narodeniny a MS záro-
veň. „Ďakujeme za tento výborný 
nápad ako šíriť myšlienku šam-
pionátu,“ vyzdvihuje spomínané 
iniciatívy redakcie Abovského 

hlásnika riaditeľ Organizačného 
výboru MS 2011 IIHF v Košiciach 
Petr Handl. 

Fotky zo stretnutia s hokejista-
mi a súťažnými dielkami nájdete 
na www.regionhornad.sk 

Katarína Šimková
Foto: autorka

Majstrovská torta pre hokejistov aj od Anaty z Hanisky

Hokejové ihrisko s maskotom Gooolym od Anaty z Hanisky.
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Vážení inzerenti,
tešíme sa zvýšenému dopytu o inzerciu v Abov-
skom hlásniku. Záleží nám na tom, aby sme Vašim 
požiadavkám mohli vyhovieť čo najrýchlejšie. V prípade 
záujmu sa, prosím, skontaktujte s redaktorkou Mgr. Kata-
rínou Šimkovou na 055/623 00 70 alebo 0911 192 830. Po 
prijatí Vašej objednávky podľa hore uvedeného cenníka si do-
hodneme obsahové či grafické náležitosti. Uzávierka inzercie do 
3. čísla Abovského hlásnika je 31. 8. 2011.

Ďakujeme, redakcia

Nový cenník inzercie pre štvrťročník Abovský hlásnik  
(platný od 3. 5. 2011)
Štvrťročník vydávaný Regionálnym združením obcí Hornád

Zvyšujeme štandard inzercie. Odteraz bude pre vás k dispozícii 
len príťažlivejšia forma vo farbách. Snažíme sa, aby bola inzercia 
prijateľná pre všetkých, preto sme ceny znížili v priemere o 15 %.

Formáty plošnej inzercie - strana má veľkosť A4
1 strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €
1/2 strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 €
1/3 strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 €
1/4 strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 €
1/8 strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 €

Riadková inzercia
Nekomerčný riadkový inzerát len pre občanov (1znak) - 0.05 €
Vkladané letáky do novín - 0,015 eur za ks 
Uvedené ceny platia pri dodaní hotového grafického návrhu. 
Ak grafický návrh pripravuje redakcia, účtuje sa 19,92 €/hodina 
bez DPH.

Zľavy za opakovanie plošnej inzercie vo vydaniach novín za sebou
2x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
3x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
4x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %

Štvrťročník Abovský hlásnik dostáva zadarmo do schránok 
24 000 obyvateľov 16-tich obcí mikroregiónu Hornád.

Dôležitý oznam

ŠPORT, INZERCIA

DIOXÍNY a PCB sú TICHÍ ZABIJACI

KONTAMINÁCIA VAŠEJ PÔDY A VAŠICH ZVIERAT MÔŽE 
BYŤ TAKÁ, ŽE OHROZUJE VAŠE ZDRAVIE

Vyliečte pôdu aj zvieratá prípravkami

HUMAC AGRO
HUMAC NATUR

Predáva: TAJBA Čaňa, VMI s.r.o. Košice
Informácie: 055 6252442, 0903611774

Doprajte zdravé potraviny sebe a svojim deťom

www.vmi.sk

Úspešný štart mladých boxerov
Dve zlaté a jednu striebornú medailu z Majstrovstiev Slovenska v sú-

ťaži jednotlivcov pre rok 2011 priniesli mladí boxeri Ondrej Zupko - víťaz 
v mladšom doraste, prvý v staršom doraste Matúš Zupko a druhý Samuel 
Budkovič.  V súťaži žiakov skončil Miloš Ujjobbagy na 2. mieste, ďalším 
úspešným je Jerguš Ujjobbagy.  

Tohoroční majstri republiky Zupkovci zároveň reprezentujú Slovensko 
v mládežníckych kategóriách aj na medzinárodných turnajoch. 

Úspešní športovci cvičia štyrikrát týždenne pod vedením skúseného 
trénera Rafaela Horvátha v telocvični ZŠ Ždaňa v športovom klube pri TJ 
Hornád Ždaňa. Pridávajú sa nielen domáci, ale aj chlapci z blízkeho okolia. 
Cieľom je rozšíriť členskú základňu a venovať sa výlučne mladým boxerom.

rah
Foto: OcÚ Ždaňa

Ocenení športovci. Vľavo dole Ondrej Zupko, vpravo hore Matúš Zup-
ko, pod ním Miloš Ujjobagy. V strede tréner Rafael Horváth.

Sedmička Behu Plachého
Mladí bežci zo Slanca, Popro-

ča, Ruskova, Trsteného pri Hor-
náde, Valalík, Ždane aj domáci 
sa v Čani stretli na preteku Beh 
Plachého. Medzi dievčatami 
zvíťazila talentovaná Čanian-
ka Radka Škovranová s časom 
1:58 min. na 600 m, medzi 
chlapcami vyhral Valaličan Pat-
rik Horňák, ktorý zabehol 1 000 
m za 3:22 min. Obaja postupujú 
na okresné kolo do Košíc, ktoré 
bude koncom júna. 

red
Foto: OcÚ Čaňa

Radka Škovranová.
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