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ako to vidí...

Len tak ďalej

V  rukách  držíte  prvé  tohtoročné 
číslo Abovského hlásnika. Už sedem 
rokov  je  našou  súčasťou  štyrikrát 
v roku. Hlásnik nás informuje o dianí 
v obciach z nášho mikroregiónu Hor-
nád. O spoločenských, kultúrnych aj 
športových udalostiach. 

Je  dôležité  vedieť,  ktorá  obec 
sa  inovuje,  ako  napreduje,  skráš-
ľuje  svoje  okolie  a  čerpá  finančné 
prostriedky  z  eurofondov.  Ako  sa 
pasuje  s  vandalstvom,  neprispôso-
bivými občanmi alebo neporiadkom 
na uliciach. Môže to byť inšpiráciou 
alebo, naopak, výstrahou pre ostat-
né obce v našom mikroregióne.

Aj tento rok Vám budeme prinášať 
prostredníctvom Abovského hlásni-
ka zaujímavé udalosti, ktoré každo-
denne spoločne prežívane. Uvítame 
aj Vaše príspevky a postrehy.

Dovoľte  mi,  aby  som  Vám  po-
priala  k  blížiacim  sa  veľkonočným 
sviatkom  len  to  najlepšie,  najkraj-
šie a najpríjemnejšie, čo sviatočné 
dni môžu ponúknuť. Duševnú poho-
du, veľa lásky, pokoja a krásne dni 
s našimi najbližšími.

Božena Letková
starostka Trsteného pri Hornáde

Vo  Valalikoch  sa  na  Veľkú  noc 
chystajú už od Vianoc. Zakladateľ-
ka  tamojšieho  Klubu  dôchodcov 
Jolana Takáčová  pripravila  hŕbu 
maľovaných  a  inak  zdobených 
kraslíc, aby v marci odovzdala svo-
je skúsenosti kolegom v klube. Po-
darilo  sa.  Nadšené  dôchodkyne 
chystajú za dlhým stolom v domá-
cich priestoroch bývalého obecné-
ho úradu za kostolom vajíčka zdo-
bené  farebnou  krupicou,  slamou 
či stužkou. Chystajú dekorácie na 

prvý apríl. Nie na žart, ale na Vala-
lické maľované vajíčko. Slovenský 
zväz chovateľov ZO Geča prinesie 
živé  kurčiatka  a  zajačiky.  Do  tvo-
rivých dielní a výstav v kultúrnom 
dome sa zapoja aj deti Základnej 
a  Materskej  školy  vo  Valalikoch 
a tiež miestny Detský domov.

„Tipy mi dáva dcéra Beátka, 
ktorá je v zdobení vajíčok profesi-
onálom,“  vysvetľuje  pani  Jolana. 
Na otázku, ako to všetko stíha, sa 
zapálená Valaličanka len pousme-

je. Kolegyňa Eva Vyrostková hovo-
rí jednoznačne: „Je naším hnacím 
motorom.“ 

Klub Valaličanov v jeseni života 
funguje  už  päť  rokov.  Dôchodco-
via sa stretávajú raz mesačne. Do 
svojich  aktivít  zapája  sedemde-
siat seniorov aj deti. Hlavne v lete. 
V  horúcich  dňoch  navštevujú  čle-
novia klubu kúpaliská. Po celý rok 
chodia  do  divadiel  aj  na  nákupy. 
Najbližšie sa chystajú do Poľska. 

Veronika Cvengrošová

Čas kraslíc a prebúdzania

Kým žienky zdobia vajíčka, chlapi v pozadí hrajú karty.
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AKTUALITY

Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská republika
2007-2013

Čo s križovatkou smrti?
Križovatka medzi Haniskou a Čaňou robí už dlhší čas vrásky na čelách 

občanov dotknutých  i okolitých obcí. V rokoch 2007  - 2011 došlo na nej 
k 21 dopravným nehodám s tromi úmrtiami. Do smutnej štatistiky pribudli 
v januári toho roku dvaja nadšenci zo stredného Slovenska, ktorí smerovali 
do Gyňova na Rekonštrukciu bojov z druhej svetovej vojny. 

Nehodovosť nie je jediným problémom križovatky. Tá je v čase striedania 
zmien v spoločnosti U.S. Steel Košice permanentne upchatá. Od jesene 2010 
situáciu komplikuje aj stavenisková doprava pri realizácii rýchlostnej cesty R4 
Košice – Milhosť, ktorá by mala byť ukončená v prvom polroku 2013. Haniš-
ťanov trápi aj zvýšená premávka v obci. „Vodiči, ktorí vedia o upchatej križo-
vatke, prechádzajú cez obec a tak sa dostanú na hlavnú cestu Košice - Seňa, 
z ktorej následne na križovatke odbočia do Čane už ako z hlavnej cesty, pre-
to nemusia dávať prednosť,“  vysvetľuje  starosta Hanisky  Ing. Miloš Barcal 
a dodáva: „Situácia sa vyhrotila počas rekonštrukcie, keď bolo centrum našej 
obce asi mesiac uzatvorené pre autá, a tak si to skracovali aj cez naše úzke 
miestne komunikácie, ktoré sú poväčšine stavané ledva na jedno auto.“

Hlava obce dostala od 350 občanov v novembri minulého  roku petíciu 
na  riešenie  neúnosnej  dopravnej  situácie.  M.  Barcal  s  kolegami  z  Regio-
nálneho  združenia  obcí  Hornád  dali  hlavy  dokopy  a  napísali  otvorený  list 
ministrovi dopravy Jánovi Figeľovi a predsedovi Košického samosprávneho 
kraja Zdenkovi Trebuľovi so žiadosťou o pomoc pri riešení vzniknutej situ-
ácie. A výsledok? Prísľub z ministerstva, že v  tomto  roku odborníci vypra-
cujú  technickú štúdiu s podrobným dopravno  -  inžinierskym prieskumom. 
Výsledkom analýzy bude návrh riešenia úpravy alebo prestavby križovatky 
vo viacerých variantoch. 

Veronika Cvengrošová

Kvôli  cyklistom.  V  rámci  projek-
tu  prihraničnej  spolupráce  súvisia-
ceho  s  vytvorením  súvislej  72  km 
cyklotrasy  prechádzajúcej  cez  18 
obcí z Košíc do Sárospataku sa na 
slovenskej  strane  začali  na  jeseň 
minulého roku stavebné práce. Tie 
si  žiadajú  menšie  zásahy  do  príro-
dy.  Obnovu  topoľovej  aleje  medzi 
Ždaňou a Čaňou, spevnenie koruny 
ochrannej hrádze pri Gyňove aj osa-
denie  pilierov  lávky  v  Trstenom  pri 
Hornáde. Výrazne sa však zvýši bez-
pečnosť pohybu cyklistov a chodcov 
medzi  jednotlivými obcami. Staros-
ta Čane Michal Rečka ubezpečuje, 
že sa obec postará o vysadenie no-
vej  topoľovej  aleje.  Túto  povinnosť 
jej ukladá aj  rozhodnutie obvodné-
ho úradu životného prostredia. 

Cyklotrasa  prechádza  štátnou 
hranicou  po  zrekonštruovanej  ces-
te  cez  Skároš  do  Ždane,  odtiaľ  po 

novovybudovanom  cyklochodníku 
ved ľa cesty do Čane až k železnič-
nému priecestiu, ďalej okolo jazera 
Tajvan po novom asfaltovom úseku 
do Gyňova s pokračovaním k Horná-
du. Medzi obcami Gyňov a Trstené 
pri Hornáde pribudne závesná  láv-
ka cez rieku a po zrekonštruovanej 
ceste  medzi  obcami  bude  možné 
prejsť bicyklom späť do Skároša. 

Prostredníctvom  projektu  posta-
via  firmy  Strabag  a  Eurovia  Košice 
12 km úsek cyklotrasy, pribudnú tri 
odpočívadlá a vyše sto orientačných 
tabúľ.  Slovensko  do  projektu  inves-
tuje  764  173,50  eur.  Nenávratná 
dotácia od Európskej únie je vo výš-
ke 649 547,91 eur, štátny rozpočet 
Slovenskej republiky prispeje sumou 
76  417,40  eur.  Zvyšok  uhradia  zú-
častnené  obce.  Projekt  bude  ukon-
čený v júni tohto roku.

jk/red

Prečo miznú topole?

Nová topoľová aleja vyrastie ďalej od cesty.

Štadión v Čani ešte nedokončili
Aj keď sa čaniansky štadión mal otvoriť už koncom marca, športoví 

nadšenci musia ešte chvíľu vydržať. V šatniach prebiehajú dokončova-
cie  práce  -  sadrokartónové  stropy,  elektroinštalácia,  sanitná  inštalá-
cia. Prácu skomplikovalo komplexné riešenie elektrického príkonu pre 
technologickú časť zimného štadióna. Ľady sa už pohli zmluvou s dis-
tribútorom transformátora. V apríli štadión napoja na distribučnú sieť, 
čo umožní ďalší postup prác a spustenie budovy do skúšobnej prevádz-
ky. Štadión by mal fungovať od septembra 2012. 

mr/red

Stavebný ruch v Nižnej Hutke
 � V Nižnej Hutke pribudli ulice s novým vodovodom - Poľovnícka, Pri stud-

ničke, Krátka a časť Urbárskej. Obec dostala dotáciu na pokračovanie stavby 
„Vodovod Nižná Hutka“ v novembri lanského roku od Environmentálneho fon-
du vo výške 70 000 eur. Východoslovenská distribučná spoločnosť prispela 
sumou 3 500 eur. Žiadosť o dokončenie vodovodu podala obec v roku 2012.

 � Nižnohutčania majú od decembra aj nové viacúčelové ihrisko. Finan-
cie obec získala prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Hornád - Slan-
ské vrchy, a to 26 228,80 eur z prostriedkov Európskeho poľnohospodár-
skeho fondu pre rozvoj vidieka a tiež zo štátneho rozpočtu 6 557,20 eur. 
Z obecnej kasy putovalo na projekt 6 557,20 eur.

ms/red

V niektorých častiach obce je v studniach málo vody. Obyvatelia ne-
trpezlivo čakajú na kolaudáciu a oživenie vodovodu.

Pamätný list pre Hlásnik
Abovský hlásnik získal pamätný list za účasť v treťom ročníku celoslovenskej 

súťaže obecných, miestnych, regionálnych,   kultúrnoinformačných a kultúrno-
turistických novín a časopisov „Miestne noviny 2011“. Usporiadatelia súťaže 
pochválili redakciu za prehlbovanie miestnej a regionálnej informovanosti. Ve-
ríme, že sa v ďalšom ročníku umiestni náš časopis na jednej z prvých priečok.

redakcia
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ČÍM ŽIJEME

Január a február sa každoročne nesie v znamení karnevalov, z ktorých sa 
vždy najviac tešia deti. Spomedzi krásnych masiek ratolestí Základnej a Ma-
terskej školy v Čani nevedeli vybrať najkrajšie, a preto odmenili všetky - vy-
stúpením kúzelníka Wolfa zo Spišskej Novej Vsi. Pre deti to bol úžasný záži-
tok. Mnohé so zázračným kúzelníkom aj účinkovali v magických scénkach. 

ocú Čaňa/red

V  závere  fašiangov  sa  na 
Veľkú noc pripravovali aj v Niž-
nej Hutke. Mamičky spolu so 
svojimi deťmi pod dohľadom 
Márie Gajdošovej zdobili veľ-
konočné  figúrky  a  srdiečka. 
Nakoniec  posedeli  pri  horú-
com  čaji  a  čeregoch,  ktoré 
pre  nich  upiekla  starostka 
Mária Szászfaiová.

ms/red

Na februárovom karnevale vo Vyšnej Hutke starostka spala. Rola snehu-
lienky jej nedovolila inak. O zábavu sa 60 deťom postarali siedmi trpaslíci 
(členky súboru Hutčanka) Terka, Evka, Marika, Ľudka, Vierka, Marienka 
a Stanka a šašo. Starostke Agáte Nosáľovej sa po dlhšej prestávke poda-
rilo obnoviť niekdajšiu tradíciu karnevalov v obci.

cveng

Sviatky jari v Geči
V Geči sa tradície najväčších sviatkov kresťanstva zachovávajú do-

dnes. Ako ich prežíva starostka Monika Bérešová, prezradila špeciál-
ne pre čitateľov Abovského hlásnika.

„Chodia k nám ešte stále kúpači, okrem dvoch synov máme predsa tri 
dcéry. A teraz aj tri vnúčatá - dvoj, troj a päťročné. Veľkú noc by som si ne-
vedela predstaviť bez tradičných bohoslužieb v kostole či svätenia jedla. 
U nás v Geči posväcujeme šunku, vajíčka, klobásku či syrek už v sobotu. 
Pre hostí doma pripravujeme chrenovú nátierku, červenú cviklu. U nás 
nenájdete veľa koláčov, zvykneme pripraviť len jeden ovocný ku káve. 
Mám rada Veľkú noc. Omše sú slávnostné, kostoly preplnené. Do nášho 
chrámu Narodenia Panny Márie prichádzajú aj veriaci zo susedných ob-
cí. Najkrajšia na sviatkoch je sobota... keď sa umlčané zvony opäť rozo-
zvučia. Veľmi emotívna chvíľa, pod kožu mi vháňa zimomriavky.“

Veronika Cvengrošová 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc je tu
 � Na tradičnom fašiangovom plese 

v Kokšove-Bakši sa v januári veseli-
la  stovka  zúčastnených.  O  zábavu 
sa postarali Bakšane, DJ Marcel aj 
latinsko-americkí  tanečníci  pod  ve-
dením  Petra Majoroša.  Zvláštnos-
ťou osemnásteho ročníka podujatia 
bolo udelenie titulu „Pár plesu“. Po 
polnoci  nechýbala  tradičná  tombo-
la. O výborné jedlo sa postarala pa-
ni Begányiová. Bolo super ako vždy. 
Kto ples prešvihol, môže ľutovať.

ocú Kokšov-Bakša/red

 � Gyňov  nadviazal  na  tradície 
a zor ganizoval Fašiangový karneval. 
Skôr, ako sa začal veľkonočný pôst, 
sa podľa starostky Mgr. Denisy Var-
govej  v  minulosti  usporadúvali  za-
bíjačky, priadky a dedinské zábavy. 
Ľudia  sa  tiež  obliekali  do  masiek, 
ktoré nemali  len zabávať, ale hlav-
ne  chrániť  človeka  pred  negatívny-
mi silami. Zabezpečovali  tiež úrod-
ný  rok  a  plodnosť  hospodárskych 
zvierat.  Na  karnevale  preto  okrem 
sladkých šišiek (kreple) podávali aj 
hody  zo  zabíjačky.  Gyňovčania  sa 
na ples zodpovedne pripravili a väč-
šina hostí si zadovážila aj masky. 

ocú Gyňov/red

Z titulu „Pár plesu“ sa tešili man-
želia Andrej a Viera Genčúrovci.

Ručne vyrobené masky porota oce-
nila dobrotami z jarnej zakáľačky.

Najkrajšie, najmladšie i naj-
staršie masky si do reality od-

niesli aj sladké maškrty.

Rozprávkové bytosti Materskej školy v Čani.

Bibka, Lenka a Natálka zdobia medovníčky.

V hlavnej úlohe deti
Karneval mali aj žiaci Materskej a Základnej školy v Skároši. Pripravila ho 

obec v spolupráci s rodičmi a sponzormi. Kuchárky napiekli voňavé šišky, 
obecný úrad sa postaral o pohostenie a štedrí sponzori o darčeky do tombo-
ly. Deti aj dospelí tancovali vo februárový štvrtok až do večera.  

ocú Skároš/red

Do  mikroregiónu  zavítali  Asterix 
a  Obelix.  Dokonca  aj  Červená  čia-
počka s Ribanou. Vo februári sa malí 
i veľkí Ždaňania zmenili na rozpráv-
kové a filmové bytosti. Na korčuliach 
prežili veselý karneval na ľade. 

ocú Ždaňa/red

V tradícii rodičovských karnevalov budú Skárošania pokračovať aj 
na budúci rok.
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NAVŠTÍVILI NÁS

Kľúče  od  nového  darčeka  odo-
vzdal  do  rúk  požiarnikom  minister 
vnútra  Daniel Lipšic  so  slovami 
povzbudenia  a  priania:  „Ak ho bu-
dete musieť použiť aj do ostrých 
výjazdov, nielen na súťaže, aby ste 
sa vždy vrátili živí a zdraví domov 
k svojim blížnym a s pocitom, že ste 
urobili všetko preto, aby ste zachrá-
nili tie najvzácnejšie hodnoty našej 
spoločnosti. Ľudský život, zdravie 

a majetok.“  Okrem  ministra  vnút-
ra sa na slávnostnom odovzdávaní 
vo  Valalikoch  zúčastnili  aj  poslan-
kyňa  NR  SR  Mária Sabolová,  pre-
zident  Hasičského  a  záchranného 
zboru  SR  plk. Ing. Pavol Mikulá-
šek,  generálny  sekretár  Dobrovoľ-
nej požiarnej  ochrany SR Vendelín 
Horváth, riaditeľ krajského riaditeľ-

stva HaZZ Košice plk. Ing. Ľubomír 
Hochvart,  duchovný  správca  far-
nosti Všetkých svätých Mons. Juraj 
Kamas a poslanci obecných zastu-
piteľstiev so starostami susedných 
obcí. O kultúrny program sa posta-
rali  mažoretky  aj  dychová  hudba 
Valaličanka. 

Podľa Ing. Štefana Petríka auto 
žiadajú  od  ministerstva  päť  rokov: 
„Už odvtedy, ako sa naši hasiči zak-

tivizovali do Dobrovoľného požiarne-
ho zboru (DPZ), vytrvalo píšeme na 
ministerstvo. A teraz sa to podarilo,“ 
teší sa starosta Valalík. Radosť ne-
skrýva ani predseda zboru DZP La-
dislav Tkáč: „Rozhodnutie minister-
stva prekvapilo, ale viac potešilo.“ 

Tri obce združujúce dobrovoľných 
hasičov  -  Geča,  Valaliky  a  Kok šov-

Bakša - majú spolu 7 000 obyvate-
ľov. „Na financovaní zboru sa podie-
ľame všetky tri obce. Sme radi, že 
takýchto aktivistov máme. Mladí sa 
tak zapájajú do prospešných činnos-
tí,“ nazdáva sa starostka Geče Mo-
nika Bérešová. Cyril Hudák, staros-
ta Kokšova-Bakše, sa nádeja, že sa 
v obciach zvýši príchodom auta po-
cit  bezpečia.  Jeho  slová  potvrdzuje 
aj skupina žien v publiku. „Kvôli to-
mu meškáme na skúšku,“  priznáva 
sa Marta, členka speváckej skupiny 
Parádne ňevesti a pokračuje: „Sme 
rady, že máme nové auto. Budeme 
sa cítiť bezpečnejšie.“  Ako  gesto 
politickej  kampane  pred  marcový-
mi  voľbami  to  nevníma.  Podobne 

zmýšľa  aj  starosta  Valalík:  „Či je to 
kampaň, to neriešime. Je to dobrá 
správa pre obce a chlapci budú mať 
ďalšiu motiváciu pre svoju činnosť.“

O predchádzajúcej motivácii z ro-
ku 2011 porozprával L. Tkáč. „V au-
guste sme dostali novú striekačku 
až z Japonska. Je prenosná s prie-
tokom vody 1 800 litrov za minútu. 

A váži len 80 kilogramov!“ jasá pred-
seda  DPZ.  V  porovnaní  so  starou 
striekačkou vážiacou štvornásobok 
to je zrejme iná káva. Finančne zbo-
ru  pomáhajú  hlavne  starostovia. 
Prispievajú podľa počtu obyvateľov 
a vždy sa vedia dohodnúť. Peniaze 
hľadajú hasiči aj v eurofondoch. 

Auto  bude  „spať“  vo  Valalikoch. 
Hasiči  si  plánujú  z  garáže  postup-
ne  vytvoriť  požiarnu  zbrojnicu.  Ob-
čanom  sú  pripravení  pomáhať 
kedykoľvek.  „Doteraz sme pomá-
hali „len“ pri záplavách, odčerpá-
vali sme vodu z pivníc. Starosta 
z Kokšova-Bakše nám počas po-
vodní 2010 daroval staré čerpadlo 
„stodvanástku“. Keďže šlo nepre-
tržite  deň-noc, vypovedalo službu,“ 
spomína  predseda  DPZ.  Podobne 
skončilo aj staré hasičské auto SAS 
16, ktoré kedysi vo Valalikoch mali. 
Keď doslúžilo, šlo do šrotu. 

V  DPZ  je  momentálne  36  regis-
trovaných  požiarnikov,  z  toho  sú 
traja profesionáli. Okrem Ladislava 
Tkáča z Koštian ešte Václav Hudák 
z  Čane  a  Vladimír Račko  z  Geče. 
Najmladší  dobrovoľník  má  16  ro-
kov. V zbore sú aktívne aj dve ženy. 

Okrem  Valalík  dostala  nové  ha-
sičské  auto  ešte  tridsiatka  ďalších 
dobrovoľných požiarnych zborov na 
Slovensku.  Na  východe  takto  po-
mohlo  ministerstvo  vnútra  výlučne 
obciam. „Odporúčania na zbory dá-
va ministerstvu dobrovoľná požiar-
na ochrana. Hlavným kritériom bol 
fungujúci zbor a využiteľnosť vozi-
dla,“  hovorí  Daniel  Lipšic.  Valaliky, 
Kokšov-Bakša  a  Geča  spĺňali  obe 
požiadavky.  Vďaka  ochotným  dob-
rovoľníkom  i  „vďaka“  záplavovým 
oblastiam v mikroregióne. 

Veronika Cvengrošová

Prekvapenie od ministra
Dobrovoľný hasičský zbor obcí Geča, Valaliky a Kokšov-Bakša 
mal koncom februára veľký deň. Päťročné úsilie ochrancov 
zdravia a majetku v mikroregióne Hornád dostalo od Minister-
stva vnútra SR nový impulz - hasičské auto IVECO DAILY.

Kľúče od sedemmiestneho vozidla odovzdal minister vnútra Daniel Lipšic priamo do rúk hasičom.

Taký darček sa neodovzdáva každý deň. Ceremóniu si aj napriek krutej zime nenechali ujsť desiatky divákov.
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KULTÚRA

Čas pred pôstom využili na zábavu aj v Skároši. Miestna Základná or-
ganizácia  slovenského  zväzu  zdravotne  postihnutých  zorganizovala  vo 
februári štvrtý ročník krojovaného plesu. Výborná hudba, dobré jedlo a prí-
jemná atmosféra prispeli k vynikajúcej zábave mladých i starších Skároša-
nov. A nielen ich. Na plese sa každoročne výborne bavia aj hostia z Ďurko-
va, Nižnej Myšle, Trsteného pri Hornáde, Geče, Košickej Belej, Prešova či 
okresného mesta. 

ocú Skároš - red

Keď dvaja sú jedno
Valentínsky čas sa na Hornom Above niesol v znamení Národného týž-

dňa  manželstva  (NTM).  Projekt  neskrsol  v  mysliach  organizátora  na  Slo-
vensku, ktorým je Občianske združenie národného týždňa manželstva. His-
tória tejto  iniciatívy siaha až do Veľkej Británie. Od roku 1997 sa projekt 
vyvíja a rozširuje. Momentálne je do neho zapojených 14 krajín. Medzi nimi 
aj Slovensko. Záštitu nad druhým ročníkom u nás drží manželka prezidenta 
SR Silvia Gašparovičová.

Ideu NTM podporila aj cirkev. Veriaci farnosti Čaňa sa napríklad zapojili 
do týždňa modlitieb za manželov. Úmysel svätých omší obetovali každý deň 
za rozličné okolnosti v manželstve. Za bezdetných, ovdovelých, manželov 
v kríze i tých, ktorí sa do sviatostného zväzku ešte len vstúpiť chystajú. 

Z mikroregiónu Hornád akciu podporili obce Čaňa, Ždaňa, Valaliky a Gy-
ňov. Cieľom NTM je pripomenúť si hĺbku, rozmanitosť a jedinečnosť man-
želského  vzťahu.  Obce  preto  premietali  filmy  s  tematikou  manželstva. 
„Minulý rok sme manželov pozvali na film „Ohňovzdorný“. Občania si ho 
pochvaľovali. Prišli, pozreli, porozprávali sa. Išlo o to, aby boli spolu, aby 
niečo spoločne zažili a precítili,“ vysvetľuje dôvody zapojenia sa do projektu 
druhýkrát starostka Gyňova Mgr. Denisa Vargová.

V piatok zorganizovali v ždanianskom Kultúrnom dome koncert manže-
lov Husovských z Prešova. Publikum zaujali ako spevom a hrou, tak aj zá-
žitkami z vlastného manželstva. Gréckokatolícky kňaz z Belže JCLic. Peter 
Paľovčík  počas  moderovania  koncertu  rozprával  o  tom,  ako  sa  pripraviť 
a neskôr zotrvať v manželstve v dobrom i zlom. Táto myšlineka bola aj mot-
tom Národného týždňa manželstva.

Pre manželov Jolanu a Stanislava Janotkovcov z Čane bol najemotívnej-
ším zážitkom premietaný film „V dobrom i zlom“, ktorý bol zároveň mottom 
celého týždňa. Pri jeho sledovaní sa im vraj tisli slzy do očí. „Uvedomili sme 
si, že aj tie najťažšie situácie v manželstve sa dajú prekonať, ak máme silnú 
vieru v Boha a dostatok lásky,“ vysvetľujú manželia. 

ocú Ždaňa-red

Martin Husovský spieva a hrá v skupine Komajota, manželka Veroni-
ka je speváčka a muzikálová herečka.

,,Ej, fašengi, fašengi,
ej, fašengovo časi,
kec zme źedľi slaninu,
źedzme i klobasi...“

...pospevovali si na fašiangovom popoludní členovia Klubu dôchod-
cov v Nižnej Myšli. Seniori sa tretiu februárovú nedeľu len nezabávali. 
Hodnotili  tiež  práce  svojho  klubu  v  roku  2011.  Predsedníčka  Johana 
Hudáková predniesla plán aktivít na tento rok. Po oficiálnej časti prišli 
na rad humorné scénky a tanec s jubilantom Júliusom Koščom, ktorý 
práve oslávil okrúhle 70. narodeniny.

Za  výborné občerstvenie a  večeru  „klubisti“ ďakujú  šikovným člen-
kám výboru a hlavne poslankyni OZ Janke Véberovej, stálej účastníčke 
podujatí klubu dôchodcov.

jmb

Zábava v krojoch

Spev a tanec do rána bieleho... sobotňajšia noc v Skároši.

Mínomety,  guľomety,  ručné  zbrane.  Pušky  a  samopaly  sovietskej 
a nemeckej výroby. Pyrotechnické výbuchy navodili v januári v Gyňove 
atmosféru  skutočných bojov,  ktoré  sa na  týchto miestach odohrávali 
v tom istom čase pred 67 rokmi.

Atmosféru  z  roku  1945  navodzovalo  v  druhom  ročníku  podujatia 
70  účinkujúcich  z  Čiech  a  Slovenska.  Diváci  prežili  bojovú  činnosť  
sovietskej  Červenej  armády  pri  útoku  a  bránenie  obranných  pozícií 
nemeckým  Wehrmachtom.  Na  záver  rekonštrukcie  miestny  furman 
s vozom ťahaným koňmi a s pomocou sovietskych vojakov pozbierali 
„mŕtvych a ranených“. Akciu organizovala obec v spolupráci s Klubom 
vojenskej  histórie  Svoboda.  Obec  Čaňa  a  Regionálne  združenie  obcí 
Hornád podujatie finančne podporili. 

Daniel Szilágyi/red
Foto: ocú Gyňov

Vojna v Gyňove
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PRÍRODA

Nadšenci  turistiky  z Nižnej Myše 
a  okolia  sa  koncom  januára  stretli 
na 43.  ročníku Prechodu Slanským 
pohorím.  Veliteľom  prechádzky  bol 
aj tento rok Július Dulovič. 

Snehová  pokrývka  patrí  k  janu-
áru.  Krajina  ako  z  rozprávky.  Niet 
divu, že 14-kilometrová túra zbehla 
veľmi  rýchlo. Po prechádzke sa zú-
častnení  zastavili  ešte pri  pomníku 
s  nápisom  „Zomreli,  aby  sme  my 
mohli žiť“. Spomienku za tých, ktorí 
v  boji  položili  za  nás  životy,  si  veli-
teľ prechodu, starosta obce aj jeho 
zástupcovia  uctili  symbolickým  po-
ložením  vencov.  Sobotné  popolud-
nie  ukončil  v  miestnom  Kultúrnom 
dome výborný guľáš, ktorého šéfku-
chárom bol starosta Ľudovít Grega.

ml/red

Viete, čo majú spoločné sokol rároh, sova dlhochvostá, ďateľ hned-
kavý, bocian biely a prepelica poľná? Domov v mikroregióne Hornád. 
A dokonca chránený.

Vstupom do Európskej únie prijalo Slovensko okrem viacerých výhod 
aj povinnosti. Jednou z nich je chrániť vtáky a ich biotopy. Podľa publi-
kácie NATURA 2000  je Abovský mikroregión  zahrnutý do panónskeho 
bioregiónu, v ktorom bolo vyhlásené chránené vtáčie územie. Zahrňuje 
južnú časť Košickej kotliny. Okrem Valalík a Kokšova-Bakše do nej patria 
katastre obcí Gyňov, Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Skároš, Nižná a Vyšná 
Myšľa a časť obcí Haniska, Geča, Čaňa, Nižná a Vyšná Hutka a Košická 
Polianka vrátane vodných nádrží Kechnec, Seňa, Bočiar, Čaňa (západne 
od  železničnej  trate) a  ľavobrežné alúvium Hornádu od slovensko-ma-
ďarských hraníc až po sútok Torysy a Hornádu (pozri mapku).

Na danom území žijú chránené druhy vtákov európskeho významu. 
Čo to znamená v praxi? Vo vymenovaných oblastiach nemožno vykoná-
vať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ochranu vzácnych vtá-
kov. Operence teda nemožno chytať, zabíjať alebo  im zbierať vajíčka. 
Pozor  tiež  na  používanie  hnojív  a  pesticídov,  ktoré  môžu  nepriaznivo 
vplývať na biotopy chránencov. 

foto: www.sopsr.sk, text: Čeněk Čermák

Modrým zvýraznené chránené vtáčie územie v Košickej kotline.

Opäť na stope 
Prechádzka prírodou, prikrmovanie zveri, streľba zo vzduchovky,  jazda 

na koni, tombola, pravý poľovnícky guľáš. To všetko organizátori sľubovali 
v pozvánke na obľúbenú akciu v mikroregióne „Po srnčej stope“, ktorú sme 
avizovali aj v Abovskom hlásniku. Sľuby splnili. Do bodky.

Sviatok Troch kráľov využili na turistiku Skárošania aj turisti z okolia. Po 
devätnásty raz sa vydali po stopách lesnej zveri. Aj keď sa k začiatku janu-
ára viacej hodí sneh ako blato a cestu neuľahčovala ani hustá hmla, milov-
níci prírody neostali sklamaní. Spolu so skúsenými poľovníkmi a ďalšími, 
ktorí sa starali o bezpečnosť, sa  túry mohli  zúčastniť ako dospelí,  tak aj 
mládež a deti.  Vo  vzduchu  rozvoniaval  guľáš,  vetru  robilo  vokály praska-
nie ohňa. Výskanie detí, smiech starých známych. Dobrá nálada ohriala aj 
tých, ktorým bola najväčšia zima.  

 h Prišli medvede aj králi

Čanianske  medvede  si  jednu  z  najväčších  akcií  roka  nenechali  ujsť. 
Družstvo Hrabov, poľovníkov a priateľov prírody z obce Skároš chvália za 
výbornú organizáciu a skvelý guľáš, ktorý v chladnom počasí prišiel vhod. 

V dave ľudí sa objavili aj traja králi. Potešili nielen výzorom, ale aj darček-
mi, ktoré rozdávali. Atmosféru umocňovala aj tombola s viacerými výhrami. 
Organizátori si pietnou spomienkou uctili zakladateľku tejto výnimočnej ak-

cie Ing. Evu Fedorovú.  Fotografia 
a  horiaca  sviečka  pripomínala  jej 
prítomnosť  na  prechádzke  zimnou 
prírodou. Aspoň symbolicky. 

Budúcoročný dvadsiaty ročník Po 
srnčej stope je výzvou pre organizá-
torov,  aby  na  turistiku  prilákali  eš-
te viac ľudí. Hlavne tých, ktorí sa na 
krásu prírody radšej dívajú z okna. 

mh/sj

Jar otvára 
náruč

Pre  pravidelných  účastní-
kov  prechodu  Slanskými  vrch-
mi  máme  dobré  správy.  Túra 
„Z Polianky do Polianky“  je  to-
ho  roku  naplánovaná  na  piaty 
máj.  V  prípade  nepriaznivého 
počasia  sa  29.  ročník  obľúbe-
nej  16  kilometrovej  prechádz-
ky  posunie  na  ôsmy  máj.  Bliž-
šie  informácie  nájdete  na 
www.regionhornad.sk. 

 kdz

Lepšie počasie v porovnaní s mi-
nulým ročníkom prechodu oceni-
lo 140 tohtoročných účastníkov.

Prechod pre spomienku

Vzácne vtáky u nás

Najväčší zážitok mali najmenší z jazdy na koni v sprievode dospelých.

ABOVSKÝ hlásnik6

Štvrťročník združenia obcí mikroregiónu Hornád



BRIGÁDA

Jedno z najčistejších miest sve-
ta je vraj Ottawa v Kanade. Žijú 
v ňom ľudia, ktorí sa na svet po-

zerajú cez „zelené okuliare“. Každý 
rok počas  jarného upratovania čis-
tia svoje okolie. Nie je ich desať. Ani 
sto. Ale viac ako 60 tisíc. A teraz sa 
pozrite  z  okna.  Chcete  bývať  v  Ot-
tawe?  Dobrá  správa!  Aj  doma  má-
me ľudí, ktorí vidia na zeleno. Nie je 
ich 60 tisíc, ale dosť na to, aby sa 
z mikroregiónu Hornád stalo krajšie 
a čistejšie miesto. 

Predseda  OZ  Priatelia  trsten-
skej  prírody  Rastislav Šelepský 
a predseda Regionálneho združe-
nia obcí Hornád Ing. Ján Kokarda 
dostali nápad usporiadať 14. aprí-
la  veľké  jarné  upratovanie  v  ob-
ciach  mikroregiónu.  Akciu  nazva-
li  Vyčistime  si  región.  Zároveň  ju 
prepojili  s  podujatím  Vyčistime  si 
Slovensko. Ministerstvo životného 
prostredia SR ho organizuje každý 
rok pri príležitosti Dňa Zeme (22. 
4.) Cieľ? Upratať a skrášliť okolie. 
Malá  motivácia  –  plastové  vre-
cia a gumené  rukavice,  ktoré do-
stanú  registrovaní  účastníci.  Túto 
možnosť  využijú  aj  školy,  občian-
ske  združenia  a  samotné  obce. 
A  prečo  spoločné  upratovanie? 
R.  Šelepský  má  jasnú  odpoveď: 

„Nepochybujeme, že každá obec 
priebežne upratuje, ale neporia-
dok stále pribúda. Dúfame, že 
spoločná hromadná aktivita oslo-
ví veľa občanov. Prispejú tak k po-
riadku v našom regióne a nabudú-
ce si rozmyslia, či odpad vynesú 
niekam pod les, k Hornádu alebo 
vedľa cesty.“ Prepravu vyzbierané-
ho  odpadu  a  jeho  následné  spá-
lenie  zabezpečia  košické  spoloč-
nosti U.S.Steel a Kosit.

Potrebu odstránenia nelegálnych 
skládok vyzdvihli aj starostovia ob-
cí  Čaňa  a  Gyňov.  Jeho  starostku 
Mgr. Denisu Vargovú  trápia  čier-
ne  skládky  odpadu  na  mŕtvych  ra-
menách  Hornádu.  Starosta  Čane 
Michal Rečka verí, že hromadným 
upratovaním  si  obyvatelia  vstúpia 
do svedomia. 

Do  akcie  Vyčistime  si  región  sa 
zapoja  aj  deti.  V  Trstenom  pri  Hor-
náde  pozbierajú  deň  pred  veľkým 
upratovaním  menší  komunálny  od-
pad  a  zmapujú  výskyt  skládok.  Vo 
Vyšnej Myšli poupratujú okolie ško-
ly a multifunkčné  ihrisko. Nad ma-
lou motiváciou uvažujú v Geči. „Za 
odmenu pôjdu na výlet. Chceli sme 
ich vziať na Krásnu Hôrku, ale po 
nešťastí, ktoré sa stalo, porozmýš-
ľame nad iným miestom,“ hovorí 
starostka  Monika Bérešová.  V  tej 
istej obci sa do akcie zapoja aj po-
slanci. Gečania budú čistiť pri kos-
tole,  obecnom  úrade,  ihrisku  a  pri 
potoku  Myslavka.  Vyšná  Hutka  sa 
bude  sústrediť  na  okolie  kostola 
a  Torysy.  Priekopy  v  obci  už  vyčis-
tili  aktivační  pracovníci,  za  čo  im 
starostka  Agáta Nosáľová  ďaku-
je.  Aktivačnými  prácami  sa  do  ak-
cie zapoja aj obce Belža a Valaliky. 
V  Nižnej  Hutke  bude  prioritou  cin-
torín. Po minuloročných nezdaroch 
a  nízkej  účasti  obyvateľov  starost-
ka  Mária Szászfaiová  verí,  že  sta-
rostlivosť  o  miesto  odpočinku  pri-
láka  všetkých  obyvateľov.  Po  zime 
je  znečistená  aj  cyklotrasa  v  okolí 
Štrkoviska  v  Kokšove-Bakši.  Ešte 
pred tým, ako tam zavítajú cyklisti, 
ju čaká vyčistenie. Jasnú predstavu 

o  spoločnom  upratovaní  má  aj  je-
den z  iniciátorov projektu J. Kokar-
da:  „Obciam sme navrhli jednotný 
systém upratovania. Týka sa to nie-
len dátumu, ale aj postupu. Vyčistiť 
by mali svoje územie, okolie vodných 
tokov, krajnice ciest.“ Učiť  zodpo-
vednosti a motivovať svojich nepri-
spôsobivých občanov chcú v Nižnej 
Myšli. Pod heslom „nikto nelení“ by 
sa mali zapojiť naozaj všetci. Efek-
tívnou môže byť aj stratégia rozde-
liť  obyvateľov  do  skupiniek  a  tým 
prideliť  jednotlivé  lokality. Osvedči-
lo  sa  to  minulý  rok  v  Trstenom  pri 
Hornáde. Vyčistenie celého územia 
a naloženie odpadu do kontajnerov 
vtedy trvalo šesť hodín. 

Starosta  Košickej  Polianky  Fran-
tišek Smrčo  si  možno  oblečie  aj 
kuchársku  zásteru:  „Aby mali naši 
ľudia na upratovanie energiu, bude-
me variť guľáš.“  Zapojiť  čo  najviac 
dobrovoľníkov má v pláne aj staros-
ta  Skároša  JUDr. Ľubomír Vranka: 
„Miesto stretnutia vyhlásime v obec-
nom rozhlase a do akcie zapojíme aj 
hasičov, poľovníkov a deti.“ K čistote 
a poriadku priložia ruku aj obyvate-
lia Hanisky. Starosta Ing. Miloš Bar-
cal  ich už niekoľko  rokov motivuje: 
„Spoločné jarné upratovanie má 
v našej obci päťročnú tradíciu. Po 
upratovaní nasleduje obecná ope-
kačka a potom aj prvá jarná cyklotú-
ra z Hanisky do Gyňova. Tohto roku 
sa prispôsobíme termínu regionál-
neho upratovania.“

Organizátori, starostky a starosto-
via dúfajú v čo najväčšiu účasť. Cieľ 
majú spoločný. Žiť čisto a pekne.

Gabriela Kuchárová
Foto: Jana Šlosárová, 

Rastislav Šelepský

POZOR: Veľké jarné upratovanie

V Trstenom pri Hornáde sa minulý rok upratovalo s úsmevom na tvári.

Do jarného upratovania sa kaž-
doročne zapájajú aj deti.
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AKTÍVNY REGIÓN - PREDSTAVUJEME FIRMY

„V máji 2010 sme rekonštruovali, na jeseň pribudli prvé sliepky. Na-
sledoval rok v strate. Už sme ani neverili, že bude aj lepšie,“ spomína 
na rozbiehanie Eggro-farm s.r.o. v priestoroch bývalého Agrokombiná-
tu Torysa v Košickej Polianke Ing. Róbert Göbl, jeden z majiteľov. Spo-
lu s otcom Eduardom prevádzkujú hydináreň aj v Medzeve. Na farme 
si s rekonštrukciou aj montážou technológií pomáhajú svojpomocne. 
V areáli hydinovej farmy v Košickej Polianke už vynovili tri budovy, ďal-
šie štyri prídu na rad postupne. 

Lepšie časy prišli vraj až tento rok. Podľa nariadenia Európskeho par-
lamentu sa k spotrebiteľom v Európskej únii od roku 2012 nedostanú 
vajcia nosníc z klietok poľského či maďarského trhu. Predovšetkým tie-
to  dve  krajiny  zásobovali  slovenský  trh  vajciami  z  dnes  už  nepovole-
ného  klietkového  chovu.  Vo  svojich  krajinách  takéto  vajcia  predávať 
môžu – ale len do júna 2012, potom budú musieť prejsť na obohatený 
klietkový chov.

Taký  majú  v  Eggro-farm  v  Košickej  Polianke.  „Obohatený klietkový 
chov zabezpečuje nosniciam lepší komfort a pohodlie. Sliepky majú pre 
svoju existenciu k dispozícii väčšiu plochu, znáškové hniezdo a bidlá,“ 
vysvetľuje základné rozdiely medzi chovmi R. Göbl. V Eggro-farme dnes 
znáša vajcia 34 000 nosníc rodu Isa brown. Na farme nechýbajú ani 
mládky, neodborne zvané kurčiatka. Chovajú ich na predaj aj na vlast-
nú potrebu. 

Záujem o vajcia  je čím ďalej  tým väčší. Zákaz dovozu vajec od su-
sedov  vyháňa  ceny  jednej  z  najzákladnejších  potravín  ľudstva  nahor 
závratnou rýchlosťou. „Vraj ich počas sviatkov bude v obchodoch málo. 
A tie, čo budú k dispozícii, budú drahé,“  predpovedá osud  trhu  vajec 
pred Veľkou nocou majiteľ hydinárne. Mikroregiónčanov však Göblovci 
nenechajú v štichu. Vajec majú dostatok. Zatiaľ. 

Svojimi  produktmi  Eggro-farma  zásobuje  drobné  obchody,  penzióny, 
cukrárne a hotely v Košiciach a Prešove. V budúcnosti plánujú expandovať 
aj do iných miest hlavne na východe Slovenska. Do piatich rokov plánujú 
zvýšiť počet nosníc na trojnásobok. 

Veronika Cvengrošová

Sanačné práce v mikroregióne
V Nižnej Myšli prebehla vo  februári a marci prvá etapa sanácie zosu-

vu z roku 2010. Finančné prostriedky vo výške 2,5 mil. eur obec získala 
z environmentálneho fondu, sama prispeje 5 %-ným podielom (125 000 
eur). K už existujúcej pilotážnej stene z roku 2011 pribudne do hĺbky 12-
13 metrov 61 kusov pilót s priemerom 60 centimetrov. Ďalších 63 kusov 
kovových kotiev zasadia do hĺbky 18-25 metrov. Zosunuté územie zastabi-
lizujú 28 horizontálnymi vrtmi. Jeden taký vrt má cca 100 metrov. Zo šmy-
kových plôch pôdy odvedú vodu. Zosunuté územie odvodnia aj pomocou 
drenážnych  rebier.  Tie  budú  zhotovené  na  základe  doplnkov  z  ďalšieho 
geologického prieskumu.

ml - red

Sanačné práce ukončili v okolí kostola, na Malej Nemeckej ulici 
a v časti Obchodnej ulice.

Opravujú aj Hutky
 � V marci začali so sanačnými prácami aj vo Vyšnej Hutke. Z environmen-

tálneho fondu obec dostala 34 157,21 eur, 1 707,86 eur investuje z vlast-
ných zdrojov. V rámci úprav budú vykonané technické a sanačné práce. Na 
cintoríne a Majeri urobia dva hydrogeologické vrty do hĺbky 15 m určené 
na sledovanie hladiny spodnej vody, jeden inklinometrický vrt, odvodňova-
cie rigoly a drenážne ryhy. Práce realizuje firma GEO Slovakia, s.r.o. 

cveng

 � V Nižnej Hutke chcú odstrániť príčinu a následky zosuvov  z roku 2010. 
Sanácia geologického prostredia bude pozostávať zo súboru geologických, 
meračských, stavebných a iných technických prác na dlhodobú stabilizáciu 
porušeného územia. Pomôcť by mali  subhorizontálne odvodňovacie vrty, 
rigoly a drenážne ryhy. Tieto opatrenia by mali zlepšiť životné podmienky 
a  zvýšiť  pocit  bezpečia  obyvateľov  obce.Aj  Nižná  Hutka  získala  finančné 
prostriedky z Environmentálneho fondu (100 123,44 eur). Z rozpočtu obce 
odíde na tento účel viac ako päťtisíc eur.

ocú Nižná Hutka/red

Príprava na ťažké časy
Na realizáciu protipovodňových opatrení chce Čaňa využiť získanie 

nenávratného  finančného  príspevku  z  prostriedkov  Európskej  únie. 
V hre je 280 000 eur. O výsledku projektu vás budeme informovať. 

Vajce nad zlato

Róbert Göbl a kurčiatko. Jedno z 37 000, ktoré na farme chovajú.

Denne v Eggro-farme znášajú nosnice 30 000 vajec.
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LISTÁREŇ   |  INZERCIA

Milá redakcia Abovského hlásnika,
 
dostala  som  do  rúk  môj  obľúbený  Abovský 

hlásnik, v ktorom si prečítam každý jeden článok, 
ktorý píšete o našom regióne.

Veľmi ma potešil článok o súťaži 7 divov mikroregiónu, v ktorej získa-
la prvé miesto naša obec a hlavne naše cirkevno-archeologické múze-
um, v ktorom sú vystavené skvosty vykopávok. Ďakujem Vašej redakcii, 
že zaradila na prvé miesto práve naše múzeum.

Prajem  Vám  veľa  dobrých  článkov,  ktoré  sú  aj  tak  vynikajúce  pre 
nás, pretože bez Vášho-nášho hlásnika by sme veľmi málo vedeli o dia-
ní v našom regióne.

Ešte raz veľká vďaka Vášmu kolektívu.

Mária Jamborová
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INZERCIA

 � Prečo práve reštaurácia 
a prečo práve Čaňa?

Čaňa je veľká a hlavne pokro-
ková  obec,  no  niet  sa  kde  po-

riadne najesť. Aspoň doteraz ne-
bolo. Nielen Košičania potrebujú 
zdravo  a  kvalitne  jesť.  Aj  ľudia 
v obciach v okolí  veľkomesta si 
zaslúžia vychutnávať výborné je-
dlo v príjemnom prostredí. Preto 
sme sa rozhodli otvoriť reštaurá-
ciu práve tu v Čani. Doteraz v ob-
ci  nebola  možnosť  na  úrovni  si 
posedieť a najesť.

 � V čom ste iní ako 
konkurencia?

Vo všetkom a v ničom zároveň. 
Konkurenciu  v  pravom  zmysle 
slova  totiž  nemáme.  Ako  jediná 
reštaurácia  v  Čani  ponúka  Elle-
gance  obedové  menu.  Robíme 
dokonca  aj  donášku.  Ostatným 
prevádzkam  v  Čani  sa  nepletie-
me do kapusty - pizzu v ponuke 
nenájdete. O zákazníkov sa sta-
ráme príkladne - máme nefajčiar-
ske  a  klimatizované  miestnos-
ti. Komfort zvyšuje aj neplatené 

a osvetlené parkovisko pred bu-
dovou. Riadime sa heslom: Náš 
zákazník - náš pán.

 � Na čo sa zákazník môže tešiť 
v ponuke jedál Ellegance?

Všetky  jedlá  pripravuje  náš  ši-
kovný  kuchár  z  vždy  čerstvých 
surovín.  V  ponuke  máme  raňaj-
ky,  obedové  menu,  minútky.  Va-
rí  sa  u  nás  do  večerných  hodín, 
takže keď má niekto chuť na kva-
litnú  večeru,  je  u  nás  vítaný.  Vý-
ber jedál je naozaj široký - pripra-
vujeme  mäso  kuracie,  bravčové, 
hovädzie  na  rôzne  spôsoby.  Ne-
zabúdame  ani  na  vegetariánov. 
Cestoviny,  šaláty,  ryby,  široký  vý-
ber polievok aj múčnikov. Pre kaž-
dú chuť sa u nás niečo nájde. 

 � Na čo všetko sa dajú využiť 
priestory elegantnej reštaurácie?

Zákazníkom vychádzame v ústre-
ty.  Možný  je  prenájom  salónika 
na oslavy, krstiny, svadby, ale aj 
kary,  stužkové,  maturitné  stret-
nutia,  obchodné  rokovania,  fi-
remné akcie, plesy či posedenia 
pri živej hudbe. 

 � Čo na Ellegance hovoria 
klienti?

Sú  milo  prekvapení,  na  akú 
úroveň sa nám s manželkou po-
darilo reštauráciu vyzdvihnúť. Cí-
tia sa u nás príjemne, a to vďaka 
rodinnému  prostrediu,  ktoré  tu 
navodzujeme a špičkovému per-
sonálu, ktorý je pripravený splniť 
zákazníkovi všetky možné a nie-
kedy aj nemožné želania. Veľmi 
nás teší, keď klienti odchádzajú 
od nás spokojní, dobre najedení 
a hlavne - s úsmevom na tvári.

Splnený sen v prospech Čaňanov

Náš zákazník - náš pán

Manželom Božene a Imricho-
vi Matiovcom z Čane sa splnil 
sen. Po dvaapol ročných prípra-
vách otvorili v januári toho ro-
ku dlho očakávanú reštauráciu 
Ellegance. Budovu oproti Želez-
ničnej stanici v Čani zmenili zo 
starej chátrajúcej na modernú 
a elegantnú. Na nepoznanie. 

Jedna zo špecialít ponuky Ellegance.
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SÚŤAŽE │ OBČIANSKY SERVIS

Nádejným fotografom z mikroregiónu ponúkame väčší priestor. V ostat-
nom čísle Abovského hlásnika (4/2011) sme vyhlásili fotosúťaž o čo naj-
vernejšie  zobrazenie  vašej  obce  prostredníctvom  objektívu  fotoaparátu. 
Vianoce zrejme u mnohých z vás rezonovali tento rok o čosi dlhšie, než zvy-
čajne, o čom svedčí zvyšujúci sa záujem o súťaž až v termíne jej uzávierky. 
Čas na vytvorenie najoriginálnejšieho obrazu vašej obce predlžujeme do 

konca mája 2012. Fotky posielajte 
mailom na: office@communication-
house.sk.  Tých,  čo  sa  stihli  zapojiť 
v  riadnom  termíne  ubezpečujeme, 
že ich výtvory budú hodnotené s ma-
lým červeným plusovým bodíkom za 
dochvíľnosť.  Všetky  fotky  uverejní-
me na www.regionhornad.sk. 

Foto: zdroj internet
redakcia

Večera so starostom 

Ž i v i ó !
Najstarší obyvatelia mikroregiónu Hornád

Z každej obce uvádzame najstaršieho občana (občianku), ktorý osla-
voval v mesiacoch január, február a marec 2012. V budúcom čísle po-
kračujeme s aprílovými, májovými a júnovými oslávencami.

Belža  . . . . . . . . . . . . . . . .Ľudovít Hancár  . . . . . . 85  *marec 1927
Čaňa . . . . . . . . . . . . . . . . .Alžbeta Ivanová . . . . . . 92  *január 1920
Geča . . . . . . . . . . . . . . . . .Alžbeta Eliášová  . . . . . 90  *marec 1922
Gyňov . . . . . . . . . . . . . . . .Anna Dudríková . . . . . . 92  *január 1920
Haniska  . . . . . . . . . . . . . .Štefan Varga  . . . . . . . . 90  *február 1922
Kokšov-Bakša  . . . . . . . . .Helena Hudáková  . . . . 89  *marec 1923
Košická Polianka . . . . . . .Ondrej Lengyel. . . . . . . 89  *február 1923
Nižná Hutka   . . . . . . . . . .František Bajus . . . . . . 88  *marec 1924
Nižná Myšľa . . . . . . . . . . .Margita Kozlaiová . . . . 91  *február 1921
Skároš  . . . . . . . . . . . . . . .Mária Jaššová . . . . . . . 90  *február 1922
Sokoľany. . . . . . . . . . . . . .Alžbeta Potemriová . . . 94  *január 1918
Trstené pri Hornáde. . . . .Elena Drotárová. . . . . . 92  *február 1920
Valaliky . . . . . . . . . . . . . . .Tomáš Sajko    . . . . . . . 99  *marec 1913
Vyšná Hutka. . . . . . . . . . .Alžbeta Janočková. . . . 87  *január 1925
Vyšná Myšľa . . . . . . . . . . . Irena Vasiľová  . . . . . . . 86  *január 1926
Ždaňa . . . . . . . . . . . . . . . .Žofia Pancuráková. . . . 93  *marec 1919

Oslávencom v mene redakčnej rady a redakcie prajeme veľa zdravia a šťastia. 

Predlžujeme fotosúťaž

Veselé príhody v abovskom nárečí

Zo starostovského zápisníka 
V jednej z obcí mikroregiónu Hornád spôsoboval výpadky 

elektriny zlý stav elektrickej siete a  transformátorov. Stáva-
lo sa to najmä pri vysokom odbere elektrického prúdu pred 
sviatkami, kedy gazdinky piekli vo veľkom cukrové dobroty. 
Pri jednom takomto výpadku elektriny pred Veľkou nocou pri-
behla na obecný úrad rozhorčená žena a osopila sa na sta-
rostu obce:

„Pan preceda, ta to ňe je možne! Ňemožem ňič dopesc, 
cesto mi dolu ľeci bo ňet eľetrika a rura ňepeče. Dam vam 
nahradzic škodu!“

„To češko, mila paňi, eľetriku Vam ňedodava obecni urad, 
aľe elektrarňe. Jim patri eľetricka sieť, ňe obci. Teras pred 
śviatkami je problem, bo śe v každim dome peče a je bars vi-
soki odber,“ vysveľuje bezradne starosta.

„No, sluhajce, dze bi ňepekľi, kec idu śviatki?!“
„Paňi zlata, kim eľektrarňe neobnovia sieť a ňepostavia je-

den novi transformator, ta furt budze problem. S tim ňič ňe-
zrobime,“ rečie starosta. „Ňet inše rešeňe.“ 

„Jak, že ňet, jak, že ňet?!“ nedá sa gazdiná „Vi to muśice 
zaregulovac!“

„Rad bi som, aľe jak???“
Dômyselná  pani  na  to:  „Ta baaaars jednoduho, pan pre-

ceda! Sluhajce: Už aj vihlaśce v obecnim rozhlaśe, žebi doo-
beda pekľi v domoch s ňeparnima čislami a poobedze v do-
moch s parnima čislami. A eľetrika nam budze fungovac. Na 
to ňetreba aňi visoku školu!“

kdz
foto - Lucia Trubíniová

Vyhodnotenie osemsmerovky
Darčekový  balíček  za  správne  vylúštenú  osemsmerovku  „Mikroregión 

Hornád“  získava pani Marta Štofová  z Hanisky. Výherkyňu prosíme, aby 
sa s redakciou telefonicky skontaktovala na čísle 623 00 70. Zároveň jej 
v mene starostu Hanisky  Ing. Miloša Barcala  blahoželáme k  životnému 
jubileu, ktoré nedávno oslávila. Všetko najlepšie!

Na obede s kráľom

Tomáš Bodnár z Čane na „vysúťaženom“ obede s redaktorkou 
Abovského hlásnika Veronikou Cvengrošovou. 

„Ani som nevedel, že u nás 
máme takú peknú reštauráciu,“ 
pochválil  nový  podnik  Ellegance 
v Čani Tomáš Bodnár. Práve tento 
sympatický  Čaňan  správne  vylúš-
til  sudoku  v  Abovskom  hlásniku, 
odpoveď poslal do redakcie a mal 
to šťastie, že sme spomedzi ostat-
ných  korešpondenčných  lístkov 
z klobúka vytiahli práve ten jeho. 

Pozvanie na obed do novootvo-
renej  reštaurácie  prijal  62-ročný 
pán  s  nápadnými  modrými  oča-
mi  ako  správny  gentleman  -  na 
prvý „šup“. Čo všetko o sebe pre-
zradil? Dozvedeli sme sa, že pán 

Bodnár  je  kráľ.  Ako  otca  troch 
dcér ho tak neraz nazvali príbuzní 
i priatelia. Presnú polovicu života 
pracoval  ako  vodič  sanitky.  Jeho 
dobré  srdce  a  ochotu  pomáhať 
nielen  svojim  blížnym  mu  teda 
nemožno uprieť. Chutné jedlo i pi-
tie v príjemnej atmosfére ozvlášt-
ňovali  životné  príbehy,  múdrosti 
i  skúsenosti  človeka,  ktorý  ešte 
stále nestratil chuť žiť či pracovať. 
Doteraz  je  aktívny  -  momentálne 
v Expres Tesco Čaňa.

Veronika Cvengrošová
foto: Ellegance
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Polianka na bežkách
Turisti z Košickej Polianky a oko-

lia využili  februárovú nádielku sne-
hu  na  prejazdy  na  bežkách  To-
rysko-olšavským  okruhom  zdravia. 
Tamojší    Klub  slovenských  turistov 
bezplatne  poskytol  kompletný  ly-
žiarsky výstroj i metodiku pre pohyb 
na  bežkách  klientom  i  odborným 
zamestnancom Domova sociálnych 
služieb DOMKO v Košiciach. 

Karol Dzugas
Foto: autor

Ždaňania v ringu
Ždanianski  boxeri  hviezdili  v  Nitre.  Vo  februári  súťažili  v  prvej  lige  dorastu. 

Na  prvom  mieste  sa  umiestnili  Ondrej Zupko,  Peter Takáč  a  Jerguš Ujjobba-
gy, na druhom Dávid Moravič. Zverenci trénera Rafaela Horvátha dosiahli veľký 
úspech aj v uplynulom roku. V 1. slovenskej lige sa umiestnili na treťom mieste.

ocú Ždaňa

Miroslav Bajus, Dávid Moravič, Matúš Zupko, Miroslav Lajoš, Jerguš 
Ujjobaggy, Rafael Horváth. Dolný rad: Peter Takáč , Ondrej Zupko.

Bowlingová Čaňa
Pondelky  aj  utorky  počas  troch 

týždňov patrili bowlingu v Čani. Pilot-
ný turnaj o pohár starostu obce mal 
obrovský  úspech.  Súťažili  družstvá 
aj  jednotlivci.  Prvý  ročník  bowlin-
gového  turnaja  „spískal“  domáci 
obecný  úrad  a  obecné  zastupiteľ-
stvo.  Do  súťaže  sa  zapojilo  92  hrá-
čov  v  23  družstvách.  Najviac  kolov 
zhodilo družstvo KMP z Košíc. Druhý 
najvyšší počet bodov získali domáci 
MAKAČI a na treťom mieste skončil 
PAHULYI team z Geče. Osem najlep-
ších hráčov turnaja súťažilo vo finá-
le jednotlivcov. Na prvom mieste sa 
umiestnil Alojz Foriš z Košíc, druhé 
miesto  obsadil  Gečan  Juraj Adam-
čík a pohár starostu si z tretej prieč-
ky odniesol aj Košičan Ján Falis.

redakcia, foto - ocú Čaňa

Do turnaja sa zapojili aj starosto-
via. Ich RICHTARS TEAM v zložení 
T. Suchý a M. Suchá zo Sokolian, 
M. Barcal z Hanisky a J. Kokarda 
zo Ždane obsadili štvrté miesto.  

Jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajú-
cich športov týchto čias - florbal zaží-
va boom aj v mikroregióne Hornád. 
Svedčí  o  tom  účasť  školákov  z  Ha-
nisky,  Valalík  aj  Čane  na  majstrov-
stvách  okresu  žiakov  ZŠ  v  Rozha-
novciach. Dievčatá a mladší chlapci 
z Čane obsadili druhé miesto. Star-
ší  žiaci  boli  úspešnejší.  Vybojovali 
víťazný pohár a otvorili si bránu na 
krajské majstrovstvá do Košíc.

ocú Čaňa

Okrem škôl z mikroregiónu Hornád 
súťažili aj školy z Budimíra, Bido-
viec a Poproča.

Florbal boduje

V Čani píšu novú športovú históriu. Začiatkom marca sa okrem domácich 
zišli na zumba maratóne v miestnej športovej hale aj ženy z Geče, Skároša, 
Gyňova, Valalík a Košíc. Tanečný maratón viedla trénerka Lenka Bačová. 
Salsa, merenge, samba, hip-hop, ľudovky. Ženy v dobrej kondícii tancovali 
na každý druh hudby. Popritom chudli a posilňovali každú časť tela. 

ocú Čaňa

V kurze aj zumba

Zumba je tanečná fitnes disciplína plná energie, skvelej hudby 
a dobrej nálady.

V stolnom tenise víťazili Košičania
Druhú  marcovú  sobotu  to  v  telo-

cvični  ZŠ  Čaňa  žilo.  Hráči  stolného 
tenisu z celého okresu tu bojovali už 
deviaty  raz  o  pohár  starostu  obce. 
Hlavným  rozhodcom  bol  nový  tréner 
najmenších žiakov v Čani pán Solár.  
Víťazné  trofeje  však  neostali  doma. 
Prvé  miesto  vybojoval  Košičan Ro-
man Cisko, druhé Roman Sisák z Va-
lalík a trofej z tretieho miesta odniesol 
takisto do Košíc Martin Ružbarský. 

ocú Čaňa
Pohár starostu obce chceli vyhrať 
domáci aj hostia z celého okresu.

Turistika na bežkách má v Košic-
kej Polianke už 20-ročnú tradíciu. 
Záujem mladých chlapcov a diev-
čat je zárukou jej pokračovania.
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