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Obec Poproč je pôvodom banícka obec, ktorej vznik sa datuje od roku 1255. Jej zakladateľom bol kráľ Belo IV. Leží  
v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria  na ľavom brehu rieky Bodvy. Stred obce dosahuje nadmorskú výšku  356 m  
nad morom. Obec patrila do Abovsko-turnianskej župy, okresu Moldava nad Bodvou, Košického kraja, neskôr do okresu 
Košice - vidiek, Košice okolie a do Košického samosprávneho celku.

Na úvod

Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný Časopis

“Na vyjadrenie pr vých pocitov je ešte priskoro”
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Od posledných volieb, ktoré sa konali na sklonku minulého roka, ubehli skoro tri mesiace. Do starostovského kresla 
v našej obci zasadol nový starosta Ing. Štefan Jaklovský. Aké sú jeho plány, vizie a predstavy o budúcnosti našej obce, 
a tým aj nás všetkých, sme sa pokúsili zistiť ,keď sme mu položili niekoľko otázok k témam, ktoré vás najviac zaujímajú. 
Dozvedeli sme sa nasledovné. 

Pán starosta, ako sa cítite 
v „starostovskom kresle“? Aké sú vaše 
prvotné pocity, dojmy? Splnili sa zatiaľ 
vaše očakávania?

Na vyjadrenie prvých pocitov je ešte 
priskoro. Doba môjho úradovania je veľmi 
krátka, a preto ani očakávania nemôžu 
byť ešte naplnené. Predpokladam, že po 
ročnom pôsobení na obecnom úrade sa 
budem môcť k tejto otázke vyjadriť. 

Za svojho zástupcu ste si vybrali 
Dr. V. Timku. Poviete našim čitateľom 
prečo?

Vybral som si ho na základe dlhoročnej 
spolupráce v rôznych oblastiach spoločen-
ského života v obci a jeho bohatých 
profesijných a životných skúseností. Riadim 
sa krédom, že nikto nie je bezchybný, 
a práve preto je na každom  nadriadenom, 
ako dokáže vo svojom tíme potlačiť 
negatívne a dostať maximum pozitívneho. 
Som presvedčený, že moje rozhodnutie bolo 
správne. 

S akými problémami sa môžu občania 
obracať na vás, prípadne čo rieši zástupca 
starostu?

(čítajte viac na str. 2)
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“Na vyjadrenie prvých pocitov je ešte priskoro”

Rozhovor s novým starostom našej obce

Občania sa na mňa môžu obrátiť 
s akýmikoľvek problémami týkajúcimi 
sa života v obci. Pokiaľ to bude v mojich 
a obecných možnostiach, ochotne im 
objasním a pomôžem. Kompetencie 
zástupcu starostu sú uvedené v štatúte 
obce, podrobnejšie v Organizačnom 
poriadku OÚ a konkrétne v jeho 
poverovacom dekréte. Zjednodušene 
povedané, zástupca starostu je zástupcom 
štatutárneho orgánu a zastupuje starostu 
v jeho neprítomnosti, alebo tiež na rôznych 
podujatiach a akciách v prípade poverenia 
samotným starostom.

Kedy je zástupca starostu prítomný 
na OcÚ?

Zástupca starostu nie je zamestnancom 
obecného úradu, zúčastňuje sa na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva  
a finančnej komisie, ktorej je členom, 
prípadne ďalších komisií, ktoré sa konajú 
na obecnom úrade, kde ho môžu občania 
zastihnúť.

Ku koncu minulého roka bola zrušená 
pozícia prednostu OcÚ. Plánujete túto 
funkciu obnoviť? Kto by ju mal vykonávať?

 Funkcia prednostu OÚ bola a je 
v organizačnej štruktúre aj v súčasnosti. 
Považujem za potrebné vysvetliť, že funkcia 
prednostu bola obsadená na 0,2 úväzku 
kumulované so spoločným stavebným 
úradom na 0,8 úväzku v jednej osobe. 
V súčasnosti spoločný stavebný úrad je 
presťahovaný do Jasova s tým, že v našej 
obci je k dispozícií každý pondelok celý 
pracovný deň, čo predstavuje 0,2 úväzku. 
Pozícia 0,2 uväzku prednostu v súčasnosti 
nie je obsadená a vzhľadom k úsporným 
opatreniam ani v blízkej budúcnosti 
obsadená nebude. Kompetencie a činnosti 
prednostu prešli na mňa, teda starostu.

Čo považujete za najdôležitejšie vo 
svojej práci v tomto roku?

Za najdôležitejšie v tomto roku považujem 
zrealizovať už rozbehnuté a pripravené 
projekty na realizáciu. Jedná sa o RCZ obce 
a Areál športu a hier a stabilizovať finančné 
toky tak, aby sa zabránilo opakovaniu 
problémov z roku 2010. To, že to nebude 
ľahké, už naznačilo rokovanie finančnej 
komisie pri prejadnávaní návrhu rozpočtu 
na tento rok, ktorý bol schvaľovaný na 
zasadnutí OZ dňa 28.02.2011. Pripravené 
su aj ďalšie projekty, ktoré by pomohli 
zlepšiť život v obci ako je Zberný dvor, 
Cintorín, Zdravotné stredisko, Kultúrny dom 
a najviac miestne komunikácie.

Počítate s vybudovaním detského 
ihriska tak, ako to bolo naplánované?

Samozrejme, že počítam s vybudovaním 

detského ihriska tak, ako je to 
naprojektované v projekte LEADER cez MAS 
Rudohorie. V tejto súvislosti sa pripravuje 
realizácia rekonštrukcie trafostanice pri 
ihrisku, ktorá je podmienkou bezpečnosti 
z dôvodu vzdušného elektrického vedenia. 
Podľa informácií z MAS Rudohorie tento 
projekt by sa mal zrealizovať v druhej 
polovici tohto roka a v súčasnosti je 
v procese schvaľovania.

Ako to vyzerá s naším zdravotným 
strediskom? Má budúcnosť? Bude sa 
nejako vynovovať aj jeho areál?

Na túto otázku som už čiastočne 
odpovedal. Všetko je otázkou financií 
a priorít, ktoré si obec stanoví. Zdravotné 
stredisko celkom určite zastáva veľmi 
významné miesto v našej obci a primerane 
tomu by sa mu mala venovať aj pozornosť. 

Máte jasnú predstavu o tom,akým 
smerom by sa mala  uberať naša obec 
v ďalších rokoch? Neplánuje sa tu 
nejakým spôsobom vytvoriť priestor pre 
nové pracovné príležitosti?

Podľa môjho názoru by sa naša obec 
mala uberať smerom rozvoja cestovného 
ruchu s ohľadom na geografickú polohu 
a prítomnosť množstva kultúrnych, 
historických a prírodných krás vo svojom 
okolí a v neposlednom rade na bohatú 
tradíciu našej obce. Týmto sa zároveň 
vyjadrujem k druhej časti otázky týkajucej sa 
vytvorenia nových pracovných príležitostí.

Čo očakávate od „svojich“ poslancov?
V prvom rade maximálnu účasť 

na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
a na odborných komisiách, čo v minulosti 
predstavovalo vážny problém. Budem 
sa snažiť o spoluprácu a o prijímanie 
kompromisov pre čo najlepšie rozhodnutia 
v prospech občanov. Chcem, aby 
zasadnutia OZ boli vecné, konštruktívne 
a dobre pripravené.

Plánujete meniť štruktúru, resp. 
reorganizáciu na OcÚ?

V najbližšom období určite nie. Nechcem 
použiť financie na to, aby som si objednal 
personálny audit, ktorý by mi povedal, 
či sú a kde sú rezervy. Tento proces si 
sám monitorujem a vyhodnocujem. Sám 
som v tomto prostredí nový a musím sa 
dennodenne veľa učiť a vzdelávať. Otázkou 
stále je presun kompetencií štátnej správy 
na obec alebo naopak a s tým súvisiacich 
povinností obce, ktoré sú stále v rovine 
diskusií a rozhodovania. Je však možné, že 
ak si to okolnosti a doba budú vyžadovať, 
k organizačným zmenam dôjde.

Čo plánujete v obci urobiť v najbližšom 
období pre jej obyvateľov z hľadiska 
vekovej štruktúry – pre mladých, starších 
i strednú generáciu?

Podľa mojho názoru pre všetky vekové 
generácie je v obci dostatok príležitostí 
na kultúrne, športové a spoločenské vyžitie. 
Máme naplánované kultúrno-spoločenské 
akcie v kultúrnom dome na celý rok, ktoré 
zabezpečuje a spoluorganizuje vedúca 
MKS. Pre priaznivcov športu sú športové 
podujatia na futbalovom ihrisku, ktoré 
zabezpečuje a spoluorganizuje vedúci KC. 
Tieto aktivity zastrešuje komisia kultúrno-
športová. Pre všetky vekové kategórie 
sú k dispozicii dve multifunkčné ihriská 
a telocvičňa. 

Skúste v stručných krokoch priblížiť 
obyvateľom obce, čo ich čaká v tomto 
roku v súvislosti s realizáciou už začatého 
projektu revitalizácie obce – čo bude na 
mieste vyrúbaných stromov, kde bude 
zastávka autobusu, kedy a pod.

 Realizácia daného projektu sa začala 
v novembri 2010 s plánovaným ukončením 
do 18 mesiacov, t.z. do konca apríla 2012. 
Hlavná stavebná činnosť bude realizovaná 
v tomto roku. Miesto nutne vyrúbaných 
stromov je súčasťou komplexného projektu 
stavebného objektu SO-014 VÝPUST 
POTOKA, ktorý sa skladá z časti - Terénne 
úpravy pred realizáciou, príprava výstavby, 
v ktorej je odstránenie všetkej vegetácie, 
teda aj výrub stromov. Ďalšou časťou na 
tomto mieste je Odvodnenie staveniska 
pre budovanie spádovej šachty, ktorá je 
ďalšou časťou SO-014. Potom nasledujú 
časti prekrytia potoka, realizácia výustného 
čela, realizácia otvorenej časti potoka, 
zemné zásypy, realizácia odvodňovacích 
rigolov, povrchové opevnenie a povrchové 
úpravy a poslednou časťou po ukončení 
zemných prác sú schody na prekonanie 
výšky. Autobusová zastávka "Stredná" sa 
meniť nebude pri príchode autobusu do 
obce Poproč, avšak pri odchode sa posunie 
smerom k obchodu Agro Milk. Stavenisko 
sa bude obchádzať po chodníku okolo 
obchodu Agro Milk cez dvor Reštaurácie 
Banik. K tejto zmene dôjde s veľkou 
pravdepodobnosťou v marci tohto roku, 
kedy sa začnú stavebné práce realizácie 
tohto projektu. Na 23. februára 2011 bol 
zvolaný v poradí 6. kontrolný deň od začatia 
realizácie projektu. Pri tejto priležitosti 
chcem poprosiť všetkých občanov 
o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie 
s tým súvisiacich obmedzení počas celej 
realizácie projektu.

Ďakujeme za rozhovor.                  DŠ
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Závery z ustanovujúceho rokovania
Obecného zastupiteľstva obce Poproč dňa 27. 12. 2010

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči 
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

 1. Berie na vedomie
a/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy 

obce Poproč konaných dňa 27.11.2010.
b/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Poproč.
c/ Informáciu novozvoleného starostu obce  

o poverení JUDr. Vincenta Timka na výkon 
funkcie zástupcu starostu obce Poproč 
v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

d/ Informáciu starostu obce o delegovaní 
členov politických strán z radov poslancov 
do komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov obce v zmysle 
ústavného zákona č. 357/2004 čl. 2 a § 20 
a Štatútu obce Poproč a to:

 za politickú stranu SMER  
   JUDr.  Vincent Timko
 za politickú stanu SNS  
   Ing.  Ľudovít Petráš
 za nezávislých kandidátov 
   Ing.  Branislav Hanko
e/ Diskusne príspevky poslancov OZ a to 

Ing. Hanka, Ing. Komoru a JUDr. Timka.

 2. Schvaľuje
a/ Plat starostu obce.
b/ Žiadosť OBCE JASOV o pristúpenie 

k Zmluve o spoločnom obecnom úrade na 
zabezpečovanie výkonu úloh prenesenej 
štátnej správy zverených do pôsobnosti 
zmluvných strán zákonom č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, doposiaľ uzavretú medzi obcami 
Poproč, Rudník, Šemša, Malá Ida a Bukovec, 
a to dňom 1.1.2011.

c/ Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu. 

d/ Vytváranie zvukových záznamov 
z jednotlivých zasadnutí OZ vo volebnom 
období rokov 2010 – 2014 a to 
prostredníctvom diktafónu.

e/ Hospodárenie a činnosť obce Poproč 
v rozpočtovom  provizóriu a to do  schválenia 
rozpočtu na rok 2011.

	 3.	Konštatuje	že
a/ novozvolený starosta obce Ing. Štefan 

Jaklovský zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce.

b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:

 1. PhDr. Zita Baníková
 2. Ing. Branislav Hanko
 3.  Peter Heinz
 4. Ing. Viliam Komora
 5. Ing. Ľudovít Petráš
 6. Mgr. Dajána Špegárová
 7. JUDr. Vincent Timko
 8. Bc. Iveta Vincová
 9. Mgr. Mária Vincová

 4. Volí
a/ predsedu finančnej komisie:
  Ing. Ľudovít Petráš
 členov finančnej komisie:
   Peter Heinz

  JUDr. Vincent Timko
b/ predsedu komisie životného prostredia  
 a projektového plánovania:
  Ing. Branislav Hanko
 člena komisie životného prostredia   
 a projektového plánovania:
  PhDr. Zita Baníková
c/ predsedu komisie školstva a sociálnych vecí:
  Bc. Iveta Vincová
 člena komisie školstva a sociálnych vecí:
  Mgr. Mária Vincová
d/ predsedu komisie kultúry a športu:
  Mgr. Dajána Špegárová
 člena komisie kultúry a športu:
  Ing.  Viliam Komora

 5. Ukladá
a/ predsedom a členom jednotlivých komisií 

písomne predložiť na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva návrhy na členov 
komisií z radov občanov – odborníkov pre 
jednotlivé oblasti.

b/ zabezpečiť  Obecnému úradu v Poproči 
techniku potrebnú pre vytváranie zvukových 
záznamov zo zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Poproč.

 K: starostovi obce
 T: do 28. februára 2011

 6. Poveruje
a/ Mgr. Dajánu Špegárovú ako poslankyňu  

oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva v prípadoch 
určených § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona 
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

Závery z rokovania OZ v Poproči dňa 17. 1. 2011
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 1/2011

 A - Obecné zastupiteľstvo v Poproči:

 1. Berie na vedomie

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ.

b/ Informáciu starostu obce o investičnej akcie 
v obci: „Revitalizácia centrálnej zóny v obci 
Poproč“ - o 4. kontrolnom dni a úlohách 
vyplývajúcich pre obec z tohto kontrolného 
dňa.

c/ Informáciu starostu obce o návrhu riešenia 
a cenovú  ponuku na zabezpečenie zvukových 
záznamov z jednotlivých zasadnutí OZ.

d/ Informáciu starostu o podanej žiadosti obce 
do Dexia banky Slovensko, a.s. o stanovenie 
splátkového kalendára pre splátku istiny 
vyplývajúcej zo Zmluvy o Dexia Komunál 
úvere č. 03/019/09 zo dňa 9. 7. 2009 po 
ukončení projektu „Modernizácia ZŠ s MŠ 
Poproč“.

e/ Informačné listy Advokátskej kancelárie 
SOTAC, s.r.o. :

 Informačný list k zmene informačného 
zákona.

 Informačný list k ústavnému zákonu 
o ochrane verejného záujmu.

 Informačný list k zmene zákona o majetku 
obcí.

f/ Informáciu starostu obce o zmene predsedu 
Komisie na obnovu evidencie niektorých 
pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP).

g/ Informáciu starostu obce o liste Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany, Okresný výbor Košice–
okolie + informáciu o založení Občianskeho 
združenia DHZ Poproč.

h/ Informáciu starostu obce o ďakovnom liste obce 
Nižná Myšľa.

i/ Informáciu starostu obce  o konaní sa 
zasadnutia RZMO Rudohorie a to dňa 
25. 1. 2011 v obci Jasov.

j/ Informáciu starostu obce o podnete na 
prešetrenie –  Vlasta Sopková – vytekanie 
vody z lesa na Lesnú ulicu.

k/ Informáciu starostu obce o podpise 
Zmluvy o postúpení práv investora na časti 
stavby: „Poproč – kanalizácia“ súvisiacej 
s projektom „Zásobovanie pitnou vodou 
a odkanalizovane obcí v mikroregióne 
Bodva“.

l/ Informáciu starostu obce o zabezpečovaní 
vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou 
AVE – V.O.D.S, odpadové hospodárstvo, a.s. 
formou objednávky na I. štvrťrok 2011.

m/ Informáciu starostu obce o aktualizovaní 
web stránky obce Poproč.

n/ Smernicu o cestovných náhradách 
zamestnancov obce Poproč, údržbe 
a používaní motorových vozidiel platnú od 
18. 1. 2011.

 2. Schvaľuje:
a/ Výšku poplatku za stočné pre rok 2011 vo 

výške 0,53 €/ m3.

b/ Žiadosť p. Petra Petríka, trvale bytom Košice, 
Ružová 50 o prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa na 
parc. č. 1326, vedených pod súpisným č. 969 
zapísaných na LV č. 1190 (bar na Brezovej ulici 
č. 20) a to za účelom vytvorenia prevádzky 
v zmysle žiadosti a odprezentovaného 
podnikateľského zámeru.

c/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2011.

d/ Harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Poproč na r. 2011.

e/ Menovaných členov jednotlivých komisií 
z radov občanov – odborníkov:

 Komisia finančná: 
 1. JUDr. Ján Petráš, Mieru 151, Poproč
 2. Bc. Miroslav Cimerman, ml., Slnečná 47, Poproč
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 3. Ing. Mariana Pavlišinová, Mieru 23, Poproč
 
Komisia životného prostredia a projektového 
plánovania:
 1. Ing. Peter Murgaš, Slnečná 66, Poproč
 2. Ing. Martin Štovčík, Slnečná 45, Poproč
 3. Ing. Jana Murgašová, Slnečná 66, Poproč
 4. Ing. František Petráš, Brezová 5, Poproč

 Komisia kultúry a športu:
 1. Karol Hiľovský, Poľná 11, Poproč
 2. Martin Vinca, Oľšavská 5, Poproč
 3. Dana Sakáčová. Lesná 23, Poproč
 4. Ing. Hiľovská Zuzana, Kostolná 80, Poproč
 5. Mgr. Mária Mašatová, Potočná 2, Poproč
 
Komisia školstva a sociálnych vecí:
 1. Mgr. Eva Klešíková, Slnečná 25, Poproč
 2. Martin Benko, Požiarna 10, Poproč
 3. Miroslav Cimerman, st., Slnečná  47, Poproč
 4. Mgr. Zuzana Bradová, Nová 26, Poproč

f/ Sobášiacich:  

  1. Ing. Štefan Jaklovský

 2. JUDr. Vincent Timko

 3. Ing. Ľudovít Petráš

g/ Používanie súkromného motorového vozidla 
Kia Sportage, evidenčné číslo: KS 312CP pre 
služobné účely. 

h/ Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku 
zamestnancov obce platný od 1. 2. 2011.

i/ Kronikára obce Poproč, a to Olega Bradu 
bytom Poproč, Nová 26 počnúc dňom 
18. 1. 2011.

j/ Bezplatné užívanie viacúčelového ihriska 
v areáli komunitného centra pre všetky 
mužstvá OFK Slovan Poproč, a to v prípade 
nepriaznivého počasia (posudzuje správca), 
v rámci tréningovej časti - od 15. 1. 2011 do 
20. 6. 2011.

k/ Prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce nachádzajúcich sa na 
parc. č. 1326, vedených pod súpisným č. 
969 zapísaných na LV č. 1190 (bar na 
Brezovej ulici č. 20) pre   Petra Petríka, trvale 
bytom Košice, Ružová 50 na dobu 10 rokov 
s výškou nájomného 165,95 €/ mesiac. 

 3. Volí:
a/ Členov a náhradníkov Komisie na 

prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti 
v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach 
v znení neskorších predpisov a to: 

 Členovia:

  1. Peter Heinz

  2. PhDr. Zita Baníková

  3. Mgr. Dajána Špegárová

 Náhradníci:

  1. Bc. Iveta Vincová

  2. Ing. Ľudovít Petráš

 4. Ukladá:
a/ Obecnému úradu v Poproči rokovať 

s Urbariátom obce Poproč o možnostiach 
riešenia problému vytekania vody z lesa na 
Lesnú ulicu.

  K: starostovi obce

 5. Ruší:
 a/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce   

Poproč č. A.8/2.k./2008, ktorým schvaľuje 
používanie súkromného motorového vozidla 
Ford C-Max, evidenčné číslo: KS-789BS pre 
služobné účely. 

 B - Obecné zastupiteľstvo  
 v Poproči sa uznáša na:
a/ Všeobecne záväznom nariadení obce 

Poproč č. 1/2011 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorej 
zriaďovateľom je obec Poproč.

Obecné zastupiteľstvo v Poproči
 1. Berie na vedomie
a Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho   

zasadnutia OZ.
b/ Informácie starostu obce o jeho činnosti od 

posledného zasadnutia OZ.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania.

d/ Programový rozpočet obce Poproč 
s výhľadom na roky 2012 - 2013.

e/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu Programového rozpočtu obce 
Poproč na r. 2011 s výhľadom na r. 2012, 
2013.

f/ Správa hlavného kontrolóra obce 
o kontrolnej činnosti za II. polrok r. 2010.

g/ Informáciu starostu obce o zmene výšky 
stravného pre zamestnancov obce v zmysle 
§ 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov.

h/ Informáciu starostu obce o pozvánke 
spoločnosti VVS, a.s. na rokovanie za účelom 
prípravy valného zhromaždenia spoločnosti 
VVS, a.s. – 9. 3. 2011, Košice.

i/  Informáciu starostu obce o ukončení 
platieb obci Štós za TV Markíza z dôvodu 
digitalizácie vysielania. 

j/  Informáciu starostu obce o rekonštrukcii 
trafostanice v areáli komunitného centra 
v súvislosti s projektom „Areál športu a hier“ 
prostredníctvom projektu LEADER.

k/ Informáciu starostu obce o obnove žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
„Zberný dvor Poproč“.

l/ Informáciu starostu obce o 6. kontrolnom 
dni v súvislosti s projektom „Revitalizácia 
centrálnej zóny v obci Poproč“.

m/  Informáciu starostu obce o rokovaní so 
spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. 
Košice v súvislosti s odkanalizovaním obce 
spoločnosťou VVS, a.s.

n/ Informáciu starostu obce o podpísaní 

nájomnej zmluvy medzi obcou Poproč a  
Petrom Petríkom, bytom Košice, Ružová 50 
týkajúcu sa prenájmu nebytových priestorov 
vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa na 
parc. č. 1326, vedených pod súpisným č. 
969 zapísaných na LV č. 1190 (bar na 
Brezovej ulici č. 20).

o/ Informáciu starostu obce o vyradení 
pracovného stroja DH 112 z majetku obce.

p/ Žiadosť spoločnosti BelasaNET s.r.o. Moldava 
nad Bodvou o povolenie umiestnenia 
konzoly pre retrans internetovej konektivity 
prostredníctvom ISP Belasa NET  s.r.o. 

r/ Žiadosť obyvateľov Baníckej ulice
s/ Podnety a návrhy od občanov: Františka 

Petráša, Martina Benka,  Mareka Filčáka.

 2. Schvaľuje
a/ Prijatie úveru vo výške 600.000,00 € 

poskytnutého zo strany Dexia banky 
Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, 
IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného súdu 
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
za podmienok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve s možnosťou opakovanej 
prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny 
úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely 
zabezpečenia financovania investičného 
projektu: „Revitalizácia centrálnej zóny 
v obci Poproč“   s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva formou Regionálneho 
operačného programu spolufinancovaného 
Európskym fondom regionálneho rozvoja, 
Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 
4.1 Regenerácia sídel.

 Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje 
vystavenie vlastnej vista blankozmenky 
na rad banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru, 
vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista 
blankozmenky na rad banky za účelom 
nahradenia poskytnutého zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre 

prípad prolongácie prijatého úveru alebo 
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.

b/ Poskytnutie dotácie Stolnotenisovému 
športovému klubu Poproč z rozpočtu 
obce na rok 2011 vo výške 1.650,00 € 
s klauzulou v zmluve o poskytnutí dotácie,  
že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany 
štátu, nebude tomuto združeniu poskytnutá 
dotácia v plnej výške, ale dotácia bude 
Stolnotenisovému športovému klubu Poproč 
poskytnutá len v takej výške ,ako to rozpočet 
obce umožní.

c/ Poskytnutie dotácie pre Občianske združenie 
Fortuna Poproč z rozpočtu obce na rok 
2011 vo výške 1.300,00 € s klauzulou,  že 
v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany 
štátu nebude tomuto združeniu poskytnutá 
dotácia v plnej výške, ale dotácia bude 
Občianskemu združeniu Fortuna Poproč 
poskytnutá len v takej výške, ako to rozpočet 
obce umožní.

d/ Poskytnutie dotácie pre Dychovú hudbu 
Popročanka z rozpočtu obce na rok 2011 
vo výške 3.570,00 € s klauzulou v zmluve 
o poskytnutí dotácie,  že v prípade krátenia 
rozpočtu obce zo strany štátu, nebude 
tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej 
výške, ale  dotácia bude Dychovej hudbe 
Popročanka poskytnutá len v takej výške, 
ako to rozpočet obce umožní.

e/ Poskytnutie dotácie pre OFK Slovan 
Poproč z rozpočtu obce na rok 2011 vo 
výške 16.600,00 € s klauzulou v zmluve 
o poskytnutí dotácie,  že v prípade krátenia 
rozpočtu obce zo strany štátu, nebude 
tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej 
výške, ale dotácia bude OFK Slovan Poproč 
poskytnutá len v takej výške ako to rozpočet 
obce umožní.

f/ Poskytnutie dotácie pre DHZ Poproč 
z rozpočtu obce na rok 2011 vo výške 
2.600,00 € s klauzulou v zmluve o poskytnutí 
dotácie,  že v prípade krátenia rozpočtu obce 
zo strany štátu nebude tomuto združeniu 
poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácia 
bude DHZ Poproč poskytnutá len v takej 

Závery z rokovania OZ v Poproči dňa 28. 2. 2011
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2011
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KOMISIE

Odpovedá najbl ižš í  poradca starostu

Komisia finančná: 
1. Ing. Ľudovít Petráš - poslanec, predseda komisie

2.  Peter Heinz- poslanec, člen komisie

3. JUDr. Vincent Timko - poslanec, člen komisie

4. JUDr. Ján Petráš, Mieru 151 - menovaný člen

5. Bc. Miroslav Cimerman ml., Slnečná 47 - menov. člen

6. Ing. Mariana Pavlišinová, Mieru 23 - menov.členka

Komisia	životného	prostredia	a	projektového	
plánovania:
1. Ing. Branislav Hanko - poslanec, predseda komisie

2. PhDr. Zita Baníková - poslankyňa, člen komisie 

3. Ing. Peter Murgaš. Slnečná 66 - menovaný člen

4. Ing. Martin Štovčík, Slnečná 45 - menovaný člen

5. Ing. Jana Murgašová, Slnečná 66 - menov. členka

6. Ing. František Petráš, Brezová 5 - menovaný člen

Komisia školstva a sociálnych vecí:
1. Bc. Iveta Vincová - poslankyňa, predsedníčka 

2. Mgr. Mária Vincová - poslankyňa, členka komisie

3. Mgr. Eva Klešíková, Slnečná 25 - menov. členka

4.  Martin Benko, Požiarna 10 - menovaný člen

5.  Miroslav Cimerman, st., Slnečná 47 - menov. člen

6. Mgr. Zuzana Bradová, Nová 26 - menovaná členka

Komisia kultúry a športu:
1. Mgr. Dajána Špegárová - poslankyňa, predsedníčka

2. Ing. Viliam Komora - poslanec, člen  komisie

3.  Karol Hiľovský, Poľná 11 - menovaný člen

4.  Martin Vinca, Oľšavská 5 - menovaný člen

5.  Dana Sakáčová. Lesná 23 - menov. členka

6. Ing. Hiľovská Zuzana, Kostolná 80 - menov. členka

7. Mgr. Mária Mašatová, Potočná 2 - menov.členka

Obecné zastupiteľstvo Poproča tvorí 
9  poslancov. V  každom čísle nášho časopisu 
vám prinesieme rozhovor s  dvomi z  nich. 
Začíname poslancom, ktorého si pán starosta 
zvolil za svojho zástupcu v  čase svojej 
neprítomnosti, Dr. Vincentom Timkom.

 Pán Timko, s akými predsavzatiami 
ste išli do volieb?

Do volieb som išiel s predsavzatím 
angažovania sa vo veciach verejných, ale 

hlavne s túžbou zmeny. A to 
tak po vecnej stránke, ako aj 
personálnej zmeny vo vedení 
obce, ktoré  už nereprezentovalo 
vôľu prevažnej väčšiny 
obyvateľov obce.

Čo plánujete urobiť pre 
obec ako poslanec a ako 
zástupca starostu?

Ako poslanec ponúkam 
svoje celoživotné skúsenosti, 
vedomosti a kontakty pre 
riešenie problémov obce. 
Dlhodobým neriešením 
základných problémov obce/
napr.pitná voda,cesty a pod./ 
sa mnohé stali už skoro 

ohrozujúcimi kvalitu života obyvateľov obce. 
Po prvom oboznámení sa so situáciou sa 
podľa  mňa otázky pitnej vody stávajú 
prioritnými a tam musí smerovať aj moja 
pomoc.

Čo sa týka funkcie zástupcu starostu, 
tu je potrebné uviesť, že zástupca, pokiaľ 
starosta riadne funguje, v podstate nemá 
dôležitosť. Nanajvýš  môže ovplyvňovať 
chod obce ako najbližší poradca starostu. 

Zástupca zastupuje starostu počas jeho 
neprítomnosti / napr. choroba a pod./. Verím, 
že situácií, keď budem musieť zastupovať, 
starostu bude čo najmenej. Ale keď takáto 
situácia nastane, som presvedčený, že sa 
svojich povinností zhostím a nebudem iba 
zástupcom na papieri tak, ako tomu bolo 
doteraz.

Aké sú vaše osobné životné 
priority a aké v tomto roku v obecnom 
zastupiteľstve?

Osobnou životnou prioritou v mojom 
prípade by už konečne malo byť zdravie. 
V tomto som však naďalej lajdák. Môj život 
je ovplyvňovaný viacerými prioritami, medzi 
ktoré patri aj celoživotná angažovanosť vo 
veciach verejných, úcta a pomoc obyčajným  
ľuďom. Prioritou práce v obecných orgánoch 
v tomto roku musí  byť riešenie pitnej vody, 
pretože o pár rokov, obrazne povedané, 
uhynieme.

Ďakujeme za rozhovor.  DŠ

(Ak chcete svojim poslancom položiť 
konkrétnu otázku, na ktorú ste zatiaľ nedostali 
odpoveď, môžete ju zaslať na adresu našej 
redakcie popnoviny@gmail.com a my sa opýtame 
za vás .– redakcia)

výške, ako to rozpočet obce umožní.

g/ Poskytnutie dotácie pre Klub slovenských 
turistov Poproč z rozpočtu obce na rok 2011 
vo výške 200 €.

h/ Vyčlenenie finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce Poproč na rok 2011 vo výške 
200 € pre aktivity Slovenského červeného 
kríža - miestneho spolku.

i/ Vyčlenenie finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce Poproč na rok 2011 vo výške 
300 € pre aktivity Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v Poproči.

j/ Programový rozpočet obce Poproč na rok 2011.
k/ Programy a podprogramy obce Poproč 

s výhľadom na roky 2011, 2012, 2013.
l/ Doplnenie menovaných členov komisií 

z radov občanov – odborníkov/zamestnancov 
obce/ do Finančnej komisie 

   Ladislavu Mihaľovú, Jarná 3, Poproč.
m/ Doplnenie menovaných členov komisií 

z radov občanov – odborníkov/zamestnancov 
obce/ do Komisie životného prostredia 
a projektového plánovania

  Bc. Annu Benkovú, Lesná 5, Poproč.

n/  Doplnenie menovaných členov komisií 
z radov občanov – odborníkov/zamestnancov 
obce/ do Komisie školstva a sociálnych vecí 

  Evu Benkovú, Slnečná 19, Poproč.
o/ Doplnenie menovaných členov komisií 

z radov občanov – odborníkov/zamestnancov 
obce/ do Komisie kultúry a športu

 Olega Bradu, Nová 26, Poproč.
p/  Cenu stravného lístka pre zamestnancov 

obce vo výške ustanovenej v § 5 ods. 2 
zákona č. 283/2002 Z.z o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov pre 
časové pásmo 5 až 12 hodín.

 3. Poveruje
a/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce 

Poproč, k podpísaniu zmluvy pre poskytnutie 
úveru zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. 
so sídlom Hodžova 11, Žilina, Slovenská 
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 
2020372541, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: 
Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve 
na účely zabezpečenia financovania 
investičného projektu: „Revitalizácia 
centrálnej zóny v obci Poproč“. 

b/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce 

Poproč,  rokovať so spoločnosťou BelasaNET 
s.r.o. Moldava nad Bodvou o možnostiach 
komplexného a kvalitného zabezpečenia 
prístupu k elektronickým komunikačným 
službách /internetu/ pre celú obec.

c/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce 
Poproč,  vypracovať a v termíne do 30.6.2011 
predložiť Obecnému zastupiteľstvu obce 
Poproč jednoduchú personálnu analýzu 
zamestnancov obce vrátane funkčnej 
platovej triedy v porovnaní s minimálne 
dvoma obdobnými obcami Košického 
samosprávneho kraja.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči 
 sa uznáša na:
a/  Všeobecne záväznom nariadení obce 

Poproč č. 2/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy 
a žiaka školských zariadení so sídlom na 
území obce Poproč.

b/ Dodatku č. 2 k VZN obce Poproč č. 1/2009 
o úhradách za sociálne služby.

c/ Dodatku č. 1 k VZN obce Poproč č. 
8/2008 o určení prevádzkového času 
a o podmienkach predaja a poskytovaní 
služieb.
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Napriek všetkému sa ešte vieme zabávať
V čase fašiangov, ktorý je určený na zabávanie sa pred 

pôstnym obdobím, sme zorganizovali 26. februára už po 16. 
rok v spolupráci s obecným úradom fašiangovú matičnú 
zábavu. Nechýbal tu ani pán starosta a o príjemný program 
sa postarala spevácka skupina Fortuna, tanečná škola 
Poprocký a hudobná skupina Starlight. Sme veľmi radi, 
že náš „ples“ sa dostal do povedomia občanov a stala sa 
z neho fašiangová tradícia Poproča. Hoci je dnešná doba 
veľmi zložitá, ľudia sa aj napriek mnohým ťažkostiam ešte 
radi prídu zabaviť a aspoň na chvíľu zabudnú na svoje 

Kul túra

starosti a problémy. Spokojnosť našich hostí je pre nás 
najväčšou odmenou. Ich otázky, kedy bude nasledujúci ples, 
okamžite odzbroja organizátorov a tí hneď zabudnú na všetky 
starosti, ktoré majú pri realizácii tejto akcie. Aj tohto roku sa 
nám spoločenská udalosť vydarila a úsmev a spokojnosť 
vyžarujúca z tvárí našich hostí nás zaväzuje k tomu, aby sme 
sa o rok opäť stretli a aj keď so starosťami, túto peknú akciu 
pripravili.

Katarína KatušákováIlu
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Mesiac marec si už tradične 
spájame nielen s príchodom jari, ale 
i mesiacom knihy. Kniha od vynálezu 
kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných 
spoločníkov mladých či starých. Ale 
prečo práve v marci? Pri pátraní 
v slovenskej histórii sme sa dopracovali 
k známej a zaujímavej postave - Martin 
Hrebenda Hačavský Tento legendárny 
šíriteľ slovenskej a českej knihy, a tým 
aj osvety a vzdelanosti, sa narodil aj 
zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko 
miloval knihy, že sa mu stali osudom. 

Putoval po Gemeri, Malohonte až do 
Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy 
a zachraňoval ich. Medzi slovenských 
vlastencov a vzdelancov roznášal nové 
slovenské a české knihy. Zaslúžil sa tým 
o rozvíjanie slovenského národného 
povedomia a života v období národného 
obrodenia. Marec ako mesiac knihy 
bol prvýkrát v bývalom Československu 
vyhlásený v roku 1955 na počesť 
Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie 
a podporenie trvalého záujmu o knihy. 
Dnes už úlohu šírenie kníh a knižnej 

kultúry a podporu vzdelávania plnia 
knižnice. Aj napriek tomu, že má 
literatúra v bežnom i študentskom 
živote svoje stále miesto, nevnímame 
ju tak intenzívne ako kedysi, keď bolo 
oveľa menej možností vzdelávania a 
získavania informácií ako dnes. Skúsme 
teda urobiť krok vzad. Nebuďme ako 
vidiaci, čo nič nevidia, ale prekonajme 
svoju lenivosť a možno aj predsudky 
a urobme si marec každý mesiac.                                                                                                   

Oleg Brada

Kul túra

Začiatok roka je časom rôznych štatistík. 
Či chceme, alebo nie, nevyhneme sa im ani 
my v našej knižnici. Ponúkame vám prehľad 
o našej činnosti za posledné obdobie.

Granty: 
 Rok 2005: 30000,-Sk nákup kníh

 Rok 2007: 30000,-Sk nákup kníh 

 Rok 2009: 950,- € počítač ako

 pomocník + katalogizačný program SNK 

 Rok 2010: 400,- € nákup kníh

Ďakujeme všetkým čitateľom obecnej 
knižnice, ktorí v posledných rokoch prichádzajú 
po svoje knihy, aby si každý mesiac vybrali 
z našej ponuky.

O. Brada

Prekonajme predsudky a zlozvyky

Kto číta, rastie duchom

Rok Čitatelia Výpožičky Návštevníci 
knižnice MVS ** Používatelia	

internetu

2004 164 2927 1487

2005 187 3700 1354

2006 237 4954 1878 31

2007 239 3587 1384 43 3998

2008 392 4289 1750 30 5886

2009 317 3725 1300 64 4895

2010 292 3905 1836 88 5225

spolu 1828 27087 10989 256 20005

priemer 261 3870 1570 51 5001

Rok Čitatelia Výpožičky Návštevníci 
knižnice MVS ** Používatelia	

internetu

2009 317 3725 1300 64 4895

2010 292 3905 1836 88 5225
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Mamičku môže vystriedať 
otecko i babička

Stretnutia mamičiek s deťmi sa v zimných mesiacoch 
uskutočňujú každý	utorok	od	16.00	do	19.00  v kultúrnom 
dome v miestnosti na poschodí oproti knižnici. Dohodnutý 
poplatok 1,-EURO na osobu (mamičku) sa využíva nielen na 
nákup materiálu na výrobu ozdôb, ale aj na nákup malého 
občerstvenia či darčekov pre deti. V prípade zaneprázdnenej 
mamičky uvítame  oteckov i babičky. Dieťa sa určite poteší 
malej zmene. Tešíme sa na každého nového člena.

mamičky

Príďte a dozviete sa viac o našej činnosti
Uplynulý rok sme sa snažili v Základnej organizácii 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Poproči udržať 
aktivity a činnosti, ktoré pomáhajú našim členom aspoň 
na krátke chvíle zabudnúť pri spoločných stretnutiach na 
zdravotné problémy, s ktorými väčšina z nás zápasí a ktoré sa 
stali súčasťou nášho bytia. Nechceme zľaviť z akcií, na ktoré  
sme si už zvykli. Od 28.2.2011 do 6.3.2011 sa 9 našich členov 

zúčastnilo rekondičného pobytu v Turčianskych Tepliciach. 
Výročná členská schôdza sa uskutoční 26.marca 2011 vo 
veľkej sále MKS, na ktorú už teraz členov  aj sympatizantov 
srdečne pozývame. Prajeme všetkým našim členom v tomto 
roku veľa zdravia, lebo je potrebné, veľa lásky, lebo tej je 
stále málo a hlavne veľa Božieho požehnania, lebo s ním ide 
všetko ľahšie.  

 výbor ZO SZZP
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Poznáme už budúcich 
prvákov ZŠ

Je to aj vec osobnej prestíže

Škola,  škôlka,  škol ička

Dňa 3. februára sa uskutočnil na našej škole zápis do 
1. ročníka. Trochu netradičným spôsobom sme našich 
budúcich prváčikov vtiahli do tajov ZŠ. V prípravnej miestnosti 
s využitím IKT, pracovných listov a maľovaniek sme hravou 
formou preverili  ich pripravenosť na školu. Deti prekvapili 
svojimi zručnosťami s počítačom, čo ich aj najviac pobavilo. 
V miestnosti vládla priateľská atmosféra                                                                                                           

Mgr. P. Hiľovská

Vedomostné súťaže, športové súťaže 
a olympiády sú súčasťou výchovy 
a vzdelávania našich žiakov. Vynikajúce 
umiestnenie v nich je mnohokrát vecou 
osobnej prestíže a snahy dieťaťa niečo 
dokázať. Každý túži po najlepšom 
umiestnení. Naši športovci pri získaní 
medailového umiestnenia na druhý deň 
v škole s hrdosťou chodia v  dresoch 
s medailami na krku a spoločne 
počkajú na umiestnenie svojho pohára 
vo vitríne školských úspechov. V tej 
chvíli sú hrdí a šťastní. A čo neúspech? 
Má zmysel učiť sa, trénovať, keď 
nezískame vytúžené 1. miesto? 
Určite áno. Neúspech naučí dieťa 
zvládať záťažové situácie, prekonávať 
prekážky a rozvíjať samostatnosť. 
Takto „súťažami ostrieľané“ dieťa má 
suverénne vystupovanie a je lepšie 
pripravené do bežného života ako 
ostatní rovesníci.

Sviatok sv. Valentína sa dá oslavovať 
rôzne. Napríklad aj takým meraním si 
síl vo vedomostiach. Týmto spôsobom 
sme to urobili my v škole, keď sme pre 
našich žiakov pripravili a zrealizovali 

15. februára Valentínskeho Milionára. 
Súťaž bola určená pre žiakov 5.-9.
ročníka. A hoci sme Milionára nenašli, 
predsalen boli niektorí úspešnejší 
ako tí druhí. Najúspešnejšími sa stali 
títo žiaci: Lucia Hužvárová a Peter 
Benko z 5.r., zo 6.r. Daniel Žakarovský 
a Michaela Grácová, zo 7.r. Gabriel 
Beres , z 8.r. Šimon Novotný a Maroš 
Hužvár a napokon z 9.r. Marián Bercík 
a Lukáš Matyi. Podujatie pripravili 
Ing.V.Mullerová, Mgr.M.Farkašová 
a Mgr.M.Juhásová. Moderátorskej 
funkcie sa výborne zhostili Eva Baníková 
z 5.r. a Martin Kuzder zo 6.r. Ceny 

do súťaže boli hradené z prostriedkov 
rodičovskej rady. Aj takto sa dá pestovať 
láska k vedomostiam.

Milionár sa hľadal, ale nenašiel sa

Názov súťaže Súťažiaci Umiestnenie

Obvodové kolo vo florbale 

- mladšie žiačky
Biharyová, Flachbartová, Juhárová,
Hiľovská, Leščinska, Ricková, Žilová,Veselá

1.miesto

Obvodové kolo vo florbale 
- starší žiaci

Borovský, Lackaň, Matyi, Grác, 
Hiľovský, Pavlišin, Raščák, Novotný

3.miesto

Obvodové  kolo v plávaní 
M. Biharyová
M. Pavlišinová
Š. Novotný

2. miesto
3. miesto
4. miesto

Obvodové kolo Orion florbal cup 2011 
–starší žiaci

Borovský, Lackaň, Matyi, Grác, Hiľovský, 
Pavlišin,Raščák,Novotný,Budai

3.miesto

Cezpoľný beh M. Hiľovská 4. miesto

Geografická olympiáda- obvodové kolo
K. Leščinska 
M.Stropkai

3. miesto
úsp.riešiteľ

Takto sa nám od septembra doteraz darilo:

 RNDr.B.Mihóková

Mgr.M.Farkašová
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Zápis detí 
do materskej školy

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ oznamuje, že zápis detí 
do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 
2011/2012 sa uskutoční dňa 10. marca 2011 v čase 
od 13:00 do 17:30 v budove materskej školy. K zápisu 
je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Peňazí nikdy nie je dosť. To pociťuje aj naša materská 
škola. Preto sa snažíme peniaze získavať všade, kde sa 
to dá. Jednou z možností je účasť na rôznych zberoch. Už 
štyri roky sa zapájame do zberu vrchnáčikov z mliečnych 
výrobkov SABI. Za získané peniaze sme nakúpili pomôcky 
na výchovno–vzdelávaciu činnosť a pomôcky na športové 
aktivity detí do našej novozriadenej telocvične. V tomto 
školskom roku sme sa prihlásili do súťaže vyhlásenej firmou 
AVE a zbierame starý papier a vrchnáky z PET fliaš. 
Veľmi lákavá je suma, ktorú ponúka usporiadateľ súťaže 
– spoločnosť Garp Cz a názov súťaže: STAROSTLIVOSŤOU 
O SVOJ DOMOV POMÁHAJTE DEŤOM. Tu je potrebné zasielať 
pokladničné bloky z nákupu výrobkov DOMESTOS alebo CIF. 
Tá suma je 10 000 EUR a radi by sme ju získali. V minulom 
školskom roku nás od výhry delilo iba pár miest. Preto 
prosíme občanov obce Poproč, aby nám k výhre pomohli 
a bločky so spomínaným tovarom neodhadzovali, ale doručili 
do MŠ. Súťaž trvá do konca júna a v septembri by sa mohli 
deti našej MŠ tešiť z nového školského ihriska. Samozrejme, 
že sa potešíme aj vrchnáčikom z PET fliaš alebo SABI 
viečkam. ĎAKUJEME.

kolektív MŠ

O vplyve výživy na zdravie človeka dnes už niet pochýb. 
V živote človeka nie je vhodnejšie obdobie ako detský vek, 
keď sa rýchlo a ľahko fixujú vhodné stravovacie návyky, 
ktoré ho potom sprevádzajú až do dospelého veku. Témy, 
ktoré sa zameriavajú na správnu výživu, sú v súčasnosti 
spracované do školských vzdelávacích programov škôl. 
Preto 8. decembra 2010 navštívili našu MŠ bábkoherci z 
Prešova, ktorí nám zahrali pekné divadielko „DANO A DANKA 
UČIA DETI O ZDRAVEJ VÝŽIVE". Deťom sa predstavenie 
mimoriadne páčilo,veď bábkohercov odmenili potleskom.                                                                                    

H.Hiľovská, uč.MŠ

Aby naše deti boli šťastné a úspešné, potrebujú byť hlavne 
zdravé. Pohyb je prirodzenou vlastnosťou každého z nás, len 
ho treba vedieť správne využiť. A preto aj v našej MŠ v novej 
telocvični realizujeme aktivitu pod názvom "OCKO, MAMI, 
CVIČTE S NAMI". Deti sa na chvíľku premenia na žabky, 
zajkov či medvedíkov, no nechýbajú pri tom aj ich rodičia a 
starí rodičia. Učia sa spolu so svojimi ratolesťami na novom 
náradí a náčiní ,až sa im na tvárach ligocú jemné slzičky 
potu. Domov odchádzajú unavení, no šťastní, s dobrým 
pocitom, že  urobili malý, ale významný krôčik pre svoje 
zdravie.                                                                                                                                         

G.Hiľovská, uč.MŠ
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Škola,  škôlka,  škol ička

Pomôžte svojim deťom

Jablko áno, cukrík nie, aj vaše dieťa to už vie

Spolu je to zábava!
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Rôzne

Verili by ste?
Skutočnosť, že naše zariadenie pre 

seniorov je s kapacitou 20 obyvateľov 
malé zariadenie rodinného typu, asi 
každý občan Poproča pozná. Už menej 
známe je, koľkým ľuďom v núdzi za 13 
rokov existencie  domov dôchodcov 
poskytol pomoc. Takže vám v skratke 
ponúkame malú štatistiku: podľa 
údajov kmeňovej knihy obyvateľov ku 
dňu 31.12.2010 prah nášho zariadenia 
prekročilo 86 obyvateľov.

Súčasná skladba obyvateľov 
k 31.12.2010 je nasledovná:

Rok nástupu Obec Pohlavie Vek Dĺžka pobytu v rokoch

 1998 Prešov žena 81 rokov 12
 1998 Svinica žena 77  rokov 12
 2001 Nováčany žena 82  rokov 9
 2005 Poproč žena 89  rokov 5
 2005 Poproč žena 80  rokov 5
 2005 Poproč žena 84  rokov 5
 2007 Košice žena 89  rokov 3
 2007 Poproč muž 71  rokov 3
 2007 Jaklovce muž 91 rokov 3
 2008 Poproč muž 96 rokov 2
 2008 Poproč žena 92 rokov 2
 2008 Gelnica muž 72 rokov 2
 2008 Turňa n./B. žena 74 rokov 2
 2009 Bukovec žena 76 rokov  1
 2009 Poproč žena 73 rokov 1
 2009 Šemša žena 86 rokov 1
 2010 Poproč žena  86 rokov -
 2010 Poproč muž 88 rokov -
 2010 Poproč muž 83 rokov - Ing. Mária Petrášová, riaditeľka DD
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Kde bolo – tam bolo, aj u nás v škôlke bolo...

Kde bolo,tam bolo...Väčšinou sa takto začínajú rozprávky 
pre našich najmenších. Kniha má v živote dieťaťa významné 
výchovné poslanie. Preto sme sa aj my v MŠ dali pozvať 
Olegom Bradom do obecnej knižnice. Po milom privítaní sme 
sa už nechali unášať jeho slovami. Ukázal nám tajomstvá 

kníh ukryté v čarovnej truhlici. Deti ho počúvali so zatajeným 
dychom až do konca. Za odmenu dostali aj sladkosť a knižný 
kútik obohatili svojimi peknými kresbami.

G.Hiľovská, uč.MŠ

Počet ľudí z našej obce: 35
Počet ľudí z iných obcí: 51
Počet žien: . . . . . . . . . 64
Počet mužov: . . . . . . . 22

Najstaršie obyvateľky, ktoré sú u nás 
od roku 1998, sú: 

Magdaléna Kubincová 
Margita Bindičová

Rekapitulácia:
obec Poproč: . . . . . 10 obyvateľov
iné obce: . . . . . . . . . . 9
ženy: . . . . . . . . . . . . 13
muži: . . . . . . . . . . . . . 6
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Zmeny a plány v našom futbale

Čo sa čakalo, sa aj splnilo

16. januára 2011 sa 
uskutočnila hodnotiaca 
výročná schôdza OFK 
Slovan Poproč. V správe 

boli hodnotené výsledky za uplynulý rok 
2010 a plány na rok 2011 (v priebehu 
zasadnutia sa uskutočnili aj voľby na 
nové funkčné obdobie výboru OFK Slovan 
na obdobie rokov 2011-2012). Účasť na 
členskej schôdzi bola pomerne vysoká 
(53 členov) a konala sa za prítomnosti 
starostu obce Ing. Štefana Jaklovského. 
Postavenia našich futbalových mužstiev 
po jesennej časti sú nasledovné: žiaci 
1. trieda – 5. miesto, dorastenci – 
účastník 4. ligy skupiny Juh – 9. miesto 
a mužstvo dospelých – účastník V. ligy 
skupiny Juhovýchod 1. miesto. Po zimnej 
prestávke 16. januára začali s jarnou 
prípravou aj futbalisti mužstva dospelých 

a dorastencov pod staronovým vedením 
- mužstvo dospelých – Ľubomír Graban 
a dorast Martin Timko. Žiacke mužstvo 
začalo s prípravou 11. februára pod 
vedením Martina Gráca. V mužstve 
dospelých došlo k niekoľkým zmenám 
– do tréningového procesu sa nezapojili 
JUDr.  Peter Pavlínsky, Richard Lelák. 
A naopak, do tréningu sa zapojili po 
zdravotných problémoch Ivan Vinca 
a Ľubomír Blahovský. Do kádra sa 
vrátil Rastislav Jaklovský a čaká sa na 
rozhodnutie ďalších - Štefanek, Kováč 
a Drábik ml. V príprave vypomáhajú aj 
dorastenci Podprocký, Kudlík, Matej 
Varga. Mužstvo má vytvorené výborné 
podmienky v domácom prostredí – 
multifunkčné ihrisko, tréningové ihrisko, 
telocvičňa a umelý trávnik v Moldave 
nad Bodvou. V pláne je 18 prípravných 

zápasov. Veríme, že po tvrdej príprave 
budú výkony mužstva v jarnej časti 
ročníka 2010/2011 hodnotené konečným 
umiestnením v tabuľke V. ligy. Najväčšie 
zmeny nastanú vo výbore OFK Slovan 
Poproč, pre pracovné povinnosti sa vzdal 
funkcie predseda OFK Slovan Poproč 
Eduard Jasaň. Z výboru OFK Slovan 
Poproč odstúpili aj členovia Pavol Mudroň 
a Alexander Humár. Do výboru bol zvolený 
Rastislav Jaklovský. Výbor pracuje 
v zložení: Ing. Milan Lelák, Martin Timko, 
Eduard Hegeduš a Rastislav Jaklovský. 
Po odstúpených členoch výboru doplní do 
pôvodného stavu obecný úrad. Veríme, 
že novozvolený výbor bude pokračovať 
v práci úspešne a splní cieľ -  postup do 
IV. Ligy, keď veľkú podporu prisľúbil aj 
starosta obce.

Športový klub stolného 
tenisu má za sebou prvú 
polovicu celkovej súťaže. 
Naše prognózy sa naplnili, 
to, čo sa čakalo, sa aj 

splnilo. „A“ družstvo 4 ligy sa umiestnilo 
na 2. mieste, takže minuloročné 
prvenstvo sa nám nepodarilo obhájiť. 
Pravdou je, že na súperov sme nemali 
a prvý zápas na domácich stoloch sme 
hladko prehrali, aj keď v kútiku duše 
sme očakávali iné. Ale do konca súťaže 
je ešte ďaleko a zápasy Play-off môžu 
ešte poriadne zamiešať karty v poradí. 
Nádej na víťazstvo zomiera posledná 
a my budeme bojovať do posledného 
dychu. Veľkým prekvapením súťaže bolo 

3. miesto „B“ družstva 4. ligy. Tento 
úspech vnímame ako veľké pozitívum, 
lebo po minulé roky sa družstvo 
umiestňovalo na poslednom mieste. 
Veríme, že do konca súťaže bude toto 
3. miesto aj udržané. Zásluhu na tom 
má najmä Ing. Rudolf Flegner, ktorý 
podáva vynikajúce výkony. Mládežnícke 
kategórie, družstvo dorastencov 
a starších žiačok nezaznamenali žiaden 
väčší úspech. Táto veľká súťaž je pre 
nich dosť náročná, lebo  majú ešte málo 
skúseností. Na víťazstvo si budú musieť 
ešte pár rôčkov počkať. V neposlednom 
rade nás veľmi teší záujem mladších detí. 
Pevne veríme, že sa nám podarí udržať 
ich chuť venovať sa tomuto športu aj 

do budúcna a vychováme z nich ďalších 
úspešných hráčov.

Šport  a zábava

A. Humár

M.Gumaň
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Zumba nie je čokoláda s pravopisnou chybou
Začať s pravidelným pohybom je možné v každom veku. 

Aby sme však pocítili jeho účinky, je dôležité zvoliť si taký 
cieľ, ktorý je splniteľný a tiež taký druh pohybovej aktivity, 
na ktorú máme predpoklady a možnosti. V našej obci už 
minimálne 25 rokov cvičia ženy pri hudbe. Za toto obdobie 
prešli rôznymi formami cvičenia. Od džezgymnastiky, rytmickej  
gymnastiky, aerobiku, kalanetiky, jogy, pilates, strečingu až 
k najnovšiemu hitu vo svete fitness - zumbe. Čo je zumba? 
Zumba je spojenie cvičenia a tanca doplnené exotickou 
hudbou v latinskoamerickom rytme. Zostavy zumby sú 
dynamické, ich súčasťou sú aerobne cviky, no na rozdiel od 
aerobiku nemajú zvláštne pravidlá. Stačí sa len uvoľniť a hýbať 
v rytme super hudby. Tento druh pohybu a hudby boduje aj 
u našich žien a dievčat. Ostáva len veriť, že ich chuť urobiť 
niečo pre svoje zdravie im vydrží. Rady medzi sebou privítame 
nových záujemcov o pohyb vždy v pondelok a piatok o 19.00h. 
v telocvični ZŠ. 

Eva Spišáková Timková
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Osemsmerovka

Skrášľujme bez porušovania zákonov a nariadení

Prvé zrkadlá boli ... tajnička – 36 písmen ... Prvé skutočné zrkadlá 
tvorila doska z lešteného kovu – medi, mosadze, bronzu, striebra 
a zlata. V roku 1500 boli vytvorené prvé zrkadlá dnešného typu 
(sklo a odrazná kovová vrstva), tzv. benátske zrkadlá. Súčasné 
zrkadlá sú tvorené tenkou vrstvou hliníka naneseného na zadnú 
stranu sklenenej tabule.

ZÁBAL-ZÁBAVA-ZÁBER-ZÁBEZPEKA-ZÁDER-ZÁHON-ZÁKAL-ZAKLADATEĽ-
ZÁKLON-ZÁKON-ZÁKOP-ZÁKROK-ZÁLIV-ZÁLOŽŇA-ZÁĽUBA-ZÁMER-
ZÁMKA -ZÁMOK-ZÁMORIE-ZÁNIK-ZÁPAS-ZÁPIS -ZÁREZ-ZÁROBKY-
ZÁROBOK-ZÁSADA-ZÁSEK-ZÁSKOK-ZÁŠKRT-ZÁTIŠIE-ZÁTKA-ZÁTOKA-
ZÁTOŇ-ZATYKAČ-ZÁVAN-ZÁVÄZOK-ZÁVEJ-ZÁVER-ZÁVES-ZÁVIT-ZÁVOD-
ZÁVOJ-ZÁVOZNÍK-ZÁVRAT-ZÁZEMIE-ZÁZNAM-ZÁZRAK-ZÁŽITOK-ZBERAČ-
ZBIERKA-ZBOROVŇA-ZBORY-ZDANIE-ZDESENIE-ZDRAP-ZDRAVIE-ZEBRA-
ZEMIAK-ZENIT-ZHODA-ZINOK-ZJAZD-ZJEDNOTENIE-ZLATO-ZĽAVA -
ZLOMOK-ZLOSŤ-ZLOSYN-ZLOZVYK-ZLOŽKA-ZMENA-ZMIJA-ZMLUVA-
ZMRZLINA-ZMYSEL-ZNAKY-ZONULA-ZOSKOK-ZOSTAVA-ZOŠIT-ZOZNAM-
ZRANENIE-ZRAST-ZRAZY-ZRÁŽKA-ZRIADENEC-ZRNKO-ZUBADLO-ZUBÁRI-
ZUBOR-ZVADY-ZVÁRAČ-ZVARY-ZVERINA-ZVONÁR-ZVRAT

autor: Agnesa Timková

S príchodom jari, čistením záhrad, 
orezávaním stromov sa zvyšuje 
objem biologického odpadu v našich 
domácnostiach. Občanom, ktorí nemajú 
možnosť spracovať a uložiť tento odpad, 
nahlásením na obecný úrad na tel. číslo 
055/4668 171 bude vyvezený pracovníkmi 
obecných služieb podľa poradia nahlásenia. 
Biologický odpad máte možnosť vyviezť 
aj sami na zberný dvor, a to každú stredu 
a sobotu v čase od 10:00 do 18:00 hod. 
Zároveň vás žiadame o upravenie 

konárov skrátením do dĺžky 1,5 metra 
kvôli nakladaniu a prevozu dopravným 
prostriedkom obecných služieb, tiež aj 
uloženie drobného biologického odpadu do 
vriec, resp. iných nádob. Biologický odpad 
uložený a zistený v kukanádobách vám pri 
vývoze komunálneho odpadu spoločnosťou 
AVE V.O.D.S. nemusí byť  vyvezený v zmysle 
VZN obce Poproč č. 6/2008 o trvalo 
udržateľnom nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
Triedenie a možnosť ukladania ostatných 

odpadov bolo súčasťou harmonogramu 
vývozu na letáčikoch, ktoré boli doručené 
do vašich domácností. Dodržujte tieto 
návody! Týmto sa snažíme bojovať aj proti 
vytváraniu čiernych skládok v našom 
katastri. Množstvo odpadov v našej obci 
narastá aj nedôsledným triedením, čím 
sa zvýšenou mierou odbúravajú finančné 
prostriedky z obecného rozpočtu za zvoz 
a uloženie komunálneho odpadu.                                                                                                                                     
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Hasiči poznajú svoje priority
Dobrovoľní hasiči z Poproča sa v minulo roku podieľali na 

rôznych aktivitách. Na výročnej členskej schôdzi DHZ Poproč za 
rok 2010 bol osobne odovzdaný ďakovný list z prezídia DPO 
SR za pomoc pri odstraňovaní povodní do rúk predsedu DHZ  
Branislava Hužvára. Toto ocenenie patrí všetkým členom, ktorí sa 
podieľali pri tejto nezištnej pomoci. Aj v tomto roku ich čaká kopec 
práce. Prioritou však zostáva byť nápomocní našim spoluobčanom 
v núdzi, ako aj iným obciam (napríklad minulý rok sme pomáhali 
obciam postihnutým povodňami). Čakajú nás rôzne pohárové 
súťaže alebo obvodové kolá, ale aj požiarne taktické cvičenia či 
rôzne odborné školenia. Veľmi dôležitá pre nás bude aj práca 
s mládežou, tá je zdá sa na dobrej ceste. Mňa ako predsedu 
to veľmi teší. Dôležitým okamihom v tomto roku pre nás budú 

oslavy 90. výročia založenia DHZ v obci Poproč, na ktoré sa 
chceme a musíme dôkladne pripraviť. V neposlednom rade musím 
spomenúť aj práce v rámci údržby a opráv obcou nám zverenej 
techniky alebo priestorov požiarnej zbrojnice, ako aj pokračovanie 
v protipožiarnych preventívnych prehliadkach v našej obci.

B.Hužvár - predseda DHZ Poproč


