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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.
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Začiatok septembra sa už dlhoročne spája nielen so štátnym sviatkom, ale aj so začiatkom školského roka. V našej obci 
bolo otvorenie nového školského roka o to výnimočnejšie, že sa konalo na dvakrát. V magický deň 1. september 2010 bola 
slávnostne odovzdaná do užívania zmodernizovaná budova Základnej školy na Školskej ulici č.3 spolu s multifunkčným 
ihriskom na školskom dvore a následne 2. septembra otvorila svoje brány s požehnaním otcom opátom pre všetkých – malých 
aj veľkých. Svojím novým šatom sa tak stáva na nasledujúce obdobie druhou dominantou obce. (čítajte viac na st. 2)

1. september 2010

2. september 2010
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Dnešný prudký vedecký pokrok si 
vyžaduje zásadné zmeny už na najnižšom 
stupni vzdelávania, pri našich deťoch, 
ktorým už štandard bývalej školy 
neumožňoval kráčať s modernou dobou. 
Preto bol v roku 2008 vypracovaný projekt 
na rekonštrukciu hlavnej budovy miestnej 
základnej školy vrátane výstavby nového 
tretieho nadzemného podlažia, ktorého 
zámerom bolo rozšíriť kapacitu školy o 
nové priestory pre dve všeobecné triedy 
a niekoľko odborných učební – fyziky, 
chémie, biológie, geografie, počítačov, 
jazykov a ateliéru výtvarnej výchovy. Žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na zrealizovanie tohto projektu 
bola schválená v roku 2009, kedy sa aj 
začalo s prestavbou. Dlho očakávaný deň 
D nastal ešte pred otvorením nového 
školského roka, teda prvého septembra 
tohto roku.  Aj napriek nepriazni počasia 
sa v tento deň zišlo mnoho vzácnych hostí 

vrátane poslanca NR SR Dr. Viliama Jasaňa-
rodáka z Poproča, zástupcov firiem, ktoré sa 
podieľali na modernizácii budovy základnej 
školy a na výstavbe viacúčelového ihriska, 
starostov z regiónu Rudohorie, riaditeľov 
základných škôl z okolia, zástupcov ďalších 
inštitúcií a organizácií, ktorí prijali naše 
pozvanie na túto slávnosť. Nechýbali 
ani bývalí funkcionári našej obce, bývalí 
riaditelia našej základnej školy ktorí ju 
prišli spolu s nami a našimi spoluobčanmi 
s hrdosťou uviesť do novej etapy jej života.

Oficiálnu časť programu otvoril náš 
rodák Miloš Gesker Petráš po zaznení tónov 
štátnej a baníckej hymny v podaní dychovej 
hudby Popročanky za súčasného sprievodu 
speváckej skupiny Fortuna. Slávnostného 
príhovoru sa ujala starostka obce Ing. Iveta 
Komorová Hiľovská, ktorá v ňom vyzdvihla 
nielen dôležitosť tejto modernizácie pre 
dnešnú generáciu, ale zároveň pripomenula 
strastiplnú cestu od začiatku sna až po 

skutočnosť.

Po slávnostnom oznámení 
o skolaudovaní stavby sa prešlo k dlho 
očakávanej chvíli, k odovzdaniu 
symbolického kľúča od zmodernizovanej 
budovy základnej školy, ktorý z rúk 
zástupcu zhotoviteľa firmy J.P.Stav Rožňava 
v zastúpení konateľov Róberta Podrackého 
a Petra Jakobeja prevzala najprv starostka 
obce a následne ho odovzdala riaditeľke 
školy RNDr. Božene Mihókovej. 

Za tento darček, ktorý bude značným 
prínosom pre ďalšie generácie, sa riaditeľka 
školy v mene všetkých pedagógov a žiakov 
poďakovala v krátkom príhovore. Za 
sprievodu slávnostných fanfár sa pristúpilo 
k prestrihnutiu pásky, po ktorej boli všetci 
zúčastnení moderátorom pozvaní na prvú 
prehliadku zmodernizovaných priestorov 
školy.

      Ing. Z.Hiľovská



33Škola,  škôlka,  škol ička

Matematika a štatistika určite nepatria 
k najobľúbenejším predmetom v škole, ale 
pre chod a jej fungovanie majú veľký význam.  
Všetko, čo sa v škole plánuje a zrealizuje, 
treba zrátať, zdôvodniť a hlásiť ďalej. To, že 
na Slovensku počet detí nepribúda a každá 
vzdelávacia inštitúcia bojuje o svojich 
klientov je známy fakt. Aj od ich počtu závisí  
rozvoj školy. Najdôležitejším termínom 
pre ďalšie financovanie školy, škôlky, 
školskej jedálne a školského klubu detí 
je 15. september. Podľa stavu k danému 
dátumu je určená suma normatívneho 
financovania škôl a školských zariadení. 
Ak v priebehu roka nejakí žiaci pribudnú, 
škola už na ne peniaze nedostane. Rovnako 
je to  aj pri záujmovej činnosti. Dieťa sa musí 
do 15. septembra rozhodnúť, čo zvládne po 
vyučovaní, ktoré aktivity si vyberie na voľný 
čas. Ak sa niekto pozabudne, „štatisticky“ 
už nie je zaujímavý. 

A tak od prvého do pätnásteho 
septembra v škole zbierame údaje, 
triedime podklady, vydávame vzdelávacie 
poukazy, rozhodnutia, informujeme rodičov, 
vyberáme peniaze do triedneho fondu, za 
pracovné zošity... a snažíme sa nepomýliť 
v elementárnej matematike. Lebo tu 
jednoznačne platí, že z opomenutia malých 
čísel bývajú veľké problémy. Po uzamknutí 
všetkých webových aplikácií môžeme 
povedať, že k 15.9.2010 je v našej 
základnej škole s materskou školou 201 
žiakov ZŠ,  z toho je 5 žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, 48 detí 
je v MŠ, 37 detí v školskom klube. 
Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 
21 pedagogických zamestnancov 
a o chod školy a jej prevádzku sa stará 
14 nepedagogických zamestnancov. Po 
slávnostnom otvorení zmodernizovanej 
budovy ZŠ majú naši žiaci k dispozícii 11 

kmeňových tried, 6 odborných učební 
vybavených novým nábytkom, bielymi 
nástennými keramickými tabuľami 
a modernými učebnými pomôckami. 
Celkovo majú žiaci k dispozícii 36 nových 
počítačov vrátane notebookov, interaktívnu 
tabuľu, dataprojektory, tablety, vizualizér, 
výučbové softvéry, výtvarný ateliér na 
tvorivú prácu a nové multifunkčné ihrisko 
v areáli školy,  telocvičňu. Rovnako aj 
sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá 
sú vynovené a esteticky upravené. Naďalej 
nám však chýbajú učebnice pre žiakov 3. a 
7. ročníka, ktorí opätovne čakajú na nové 
knihy, ktoré sú potrebné na vzdelávanie 
podľa nového štátneho a školského 
vzdelávacieho programu.                                                                 

RNDr. B.Mihóková, riad. ZŠ
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Keď štatistika nepustí....

Športová činnosť v telocvični ZŠ

PONDELOK FUTSAL – FLORBAL 1. sk. K. ŠTOVČIKOVÁ 13.30 – 15.30 hod
 CVIČENIE  ŽENY E. TIMKOVÁ 19.00 – 20.00 hod
 ZUŠ - tanečná  13.10 – 16.55 hod

UTOROK FUTSAL – FLORBAL 2. sk. K. ŠTOVČIKOVÁ 13.30 – 15.30 hod
 STOLNÝ  TENIS M. GUMÁŇ 16.30 – 19.00 hod

STREDA BEDMINTON P. HIĽOVSKÁ 13.30 – 15.30 hod
 MLADÍ HASIČI T. KRIŽEK 16.00 – 18.00 hod
 LUKOSTRELCI J. ŽEMBA 18.00 -  20.00 hod

ŠTVRTOK BEDMINTON L. JAKLOVSKÁ 13.30 – 15.30 hod
 STOLNÝ  TENIS M. GUMÁŇ 16.30 – 19.00 hod
 ZUŠ - tanečná  13.10 – 16.40 hod

PIATOK ŠKD
 BEDMINTON M. JUHÁSOVÁ 13.30 – 15.30 hod
 CVIČENIE  ŽENY E. TIMKOVÁ 19.00 – 20.00 hod

SOBOTA LUKOSTRELCI NAGY dopoludnia
 FUTBAL  popoludní

školský rok 2010/2011
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REFERENDUM  2010

Referendum sa konalo dna 18. septembra 2010 v čase od 7.00 hod do 22.00 hod.  

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:

 Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
 1 198 1 132 2 330

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:

 Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
 275  /  22,95 % 229  /  20,22 % 504   /   21,63 %

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:

 Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
 272  227 499

V ý s l e d k y  h l a s o v a n i a  o b č a n o v  o b c e  P o p r o č :

Znenie otázky č. 1: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb 
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
  ÁNO NIE
 Okrsok č. 1 234 hlasov 34 hlasov 
 Okrsok č. 2 192 hlasov 24 hlasov 
 Spolu 426 hlasov 58 hlasov

Znenie otázky č. 2: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie 
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch? 
  ÁNO NIE
 Okrsok č. 1 262 hlasov  6 hlasov 
 Okrsok č. 2 218 hlasov 6 hlasov 
 Spolu 480 hlasov 12 hlasov

Znenie otázky č. 3: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? 
  ÁNO NIE
 Okrsok č. 1 262 hlasov 4 hlasov 
 Okrsok č. 2 213 hlasov 8 hlasov 
 Spolu 475 hlasov 12 hlasov

Znenie otázky č. 4: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci 
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur? 
  ÁNO NIE
 Okrsok č. 1 245 hlasov 20 hlasov 
 Okrsok č. 2 199 hlasov 15 hlasov 
 Spolu 444 hlasov 35 hlasov

Znenie otázky č. 5: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?      
  ÁNO NIE
 Okrsok č. 1 197 hlasov  63 hlasov 
 Okrsok č. 2 137 hlasov 63 hlasov 
 Spolu 334 hlasov 126 hlasov

Znenie otázky č. 6: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom 
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?      
  ÁNO NIE
 Okrsok č. 1 212 hlasov 39 hlasov 
 Okrsok č. 2 172 hlasov 26 hlasov 
 Spolu 384 hlasov 65 hlasov



5Informácie z  činnost i  orgánov obce

Vyhodnotenie účast i  poslancov Obecného 
zastupiteľstva obce Poproč na rokovaniach OZ

      23.2. 19.4.  27.4. 14.5.  22.6.  24.8. 26.10. 21.11. 14.12. Spolu

R  MR  R  MR  R  R  R  MR  R  

1. Ing. Alexander Benko  I ospr.  I I ospr.  I  ospr.  I  ospr.  5
2. Zdenko Drabik  I  I  I  I  I  I  I  I  I  9
3. Ing. Branislav Hanko  I  I  I ospr.  I  I  I  ospr.  I  7
4. Ing. Štefan Jaklovský  I  ospr.  I ospr.  I  I  I  I  I  7
5. Ľubomír Katušák  I  I  I  ospr.  I  I  ospr.  I  I  7
6. Ing. Viliam Komora  I  I   I  I  I  I  I  I  I  9
7. Ivan Sopko  I  I  I  I  ospr.  I  I  ospr.  I  7
8. Ing. Ladislav Toporèák  I  I  I  I  ospr.  I  I  I  ospr.  7
9. Iveta Vincová  ospr.  ospr.  ospr.  I  I  I  ospr.  I  I  5

      7.2.  22.2.  18.4.  19.5.  20.6.  15.8.  24.10.  12.12. Spolu

MR  R   R   MR  R   R  R    R 
1. Ing. Alexander Benko  I   I    I    I   I      ospr.   I    I  7
2. Zdenko Drabik  I   I    I    I   I    I    I    I  8
3. Ing. Branislav Hanko  I   I    I    I   I    I    I    I  8
4. Ing. Štefan Jaklovský  I   I    I    ospr.   I    I    I    I  7
5. Ľubomír Katušák  I  ospr.    ospr.    ospr.   ospr.    ospr.    ospr.    I  2
6. Ing. Viliam Komora  I   I     I     I   I    I    I    I  8
7. Ivan Sopko  I   I    ospr.     I   I    I    I    I 7
8. Ing. Ladislav Toporèák  I   I    I     ospr.   ospr.    I    I    I  6
9. Iveta Vincová  ospr.   I    I     I   ospr.    I   ospr.     I 5

      18.1.  19.2.  16.4.  5.5.  14.6.  25.6. 28.7. 27.9. Spolu

MR  R   R   MR  MR   R  MR  R
1. Ing. Alexander Benko I neospr. neospr.   neospr. neospr. neospr. neospr. neospr.   1
2. Zdenko Drabik I   I   I    I   I   I   I I   8
3. Ing. Branislav Hanko I   I   I    I   I   I   I I   8
4. Ing. Štefan Jaklovský I   I   I    I   I   I   I I   8
5. Ľubomír Katušák I   I   I   ospr.   ospr.   I   ospr. ospr.   4
6. Ing. Viliam Komora I   I   I    I   I   I   I I   8
7. Ing. Ladislav Toporèák I  ospr.   ospr.  ospr.   ospr.   ospr.   ospr. neospr.   1
8. Bc. Iveta Vincová I ospr.   I  ospr.   I   I   i i   6
9. Mgr. Dajána Špegárová I osrp.   I   I   I   I    I I   7

      20.2.  24.4.  26.6.  31.8.  23.10.  11.12. Spolu

R  R   R   R  R   R  
1. Ing. Alexander Benko I   ospr.    ospr.    I   ospr.      ospr.   2
2. Zdenko Drabik I   I   I    I   I   I   6
3. Ing. Branislav Hanko I   I   I  ospr.   I   I   5
4. Ing. Štefan Jaklovský ospr.   I   I   I   I   I   5
5. Ľubomír Katušák ospr.   ospr.   I   ospr.   ospr.   ospr.   1
6. Ing. Viliam Komora I   I   I    I   I   I   6
7. Ivan Sopko I   ospr.   ospr. --- - - - - - - - - -
8. Ing. Ladislav Toporèák I  I   ospr.  I   ospr.   I   4
9. Iveta Vincová ospr. ospr.  I  I   ospr.   I   3
10. Mgr. Dajána Špegárová - - - - - - - - - - - -   I   I    2

od 1.1. do 31.12.
2007

od 1.1. do 31.12.
2008

od 1.1. do 31.12.
2009

od 1.1. do 31.12.
2010
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Je zamestnancov na OcÚ málo alebo veľa?

Na slovíčko, pani starostka...

Otázka, s ktorou sa v poslednom 
čase stretávam často, hoci čo 
mňa osobne mrzí, vždy nepriamo, 
sprostredkovane. Nikto z tých, ktorí šíria 
„zaručené správy“ o prezamestnanosti 
na obecnom úrade nepríde priamo na 
obecný úrad a nesnaží sa položiť otázku 
priamo zainteresovaným, aby sa mohol 
presvedčiť o tom, koľko je „roboty“ 
na našom obecnom úrade. Dovolím si 
byť v tejto veci osobná, pretože som 
prešla rôznymi pracovnými pozíciami 
na našom úrade od roku 1991. Viem 
preto porovnať koľko bolo práce v roku 
1991, koľko v roku 1998, koľko v roku 
2002 a koľko je práce na obecnom 
úrade dnes. 

Lenže niekedy boli na obecnom 
úrade len 2 pracovníčky a stačili.

Je pravdou, že do roku 2002 
boli priamo na obecnom úrade 2 
pracovníčky. Ale k zvyšovaniu počtu 
zamestnancov na obecnom úrade 
prišlo postupne po roku 2004, keď 
bol schválený tzv. „kompetenčný 
zákon“, na základe ktorého obce začali 
vykonávať nielen svoje originálne, 
ale už aj prenesené kompetencie 
(tie, ktoré dovtedy vykonával štát 
prostredníctvom štátnych úradníkov).

Aké to boli kompetencie?

V tom čase to boli kompetencie 
v oblasti matriky, overovania 
a osvedčovania listín a podpisov, 
evidencie obyvateľov, v oblasti školstva, 
sociálnych služieb, v oblasti územného 
plánovania a stavebného poriadku, 
ochrany životného prostredia, obec 
sa stala cestným správnym orgánom. 
Na základe toho sa postupne menila 
a dopĺňala organizačná štruktúra obce. 

Tieto kompetencie obec musí alebo 
môže vykonávať ?

Tieto prenesené kompetencie je 
obec povinná vykonávať zo zákona a na 
tento účel dostáva každoročne účelovú 
dotáciu. To znamená, že peniaze, ktoré 

prídu do rozpočtu obce na zaplatenie 
zamestnanca a prevádzkových 
nákladov na jeho prácu (kancelárske 
potreby, výpočtovú techniku atď.), nie 
je možné použiť na iný účel. Dotácie je 
na konci každého roka obec povinná 
zúčtovať a sú prísne kontrolované zo 
strany štátu. Rovnako je potrebné 
vedieť, že väčšinu kompetencií nemôže 
vykonávať hocikto, ale iba zamestnanci, 
ktorí spĺňajú zákonom predpísané 
odborné vzdelanie a prax.

Ako postupovala obec pri vytváraní 
nových pracovných miest?

 Pri vytváraní každej novej pracovnej 
pozície v posledných 4 rokoch obec 
vždy na začiatku využila možnosť 
platiť prvý rok nového zamestnanca 
z rôznych projektov, kde si mohla 
tohto zamestnanca overiť. Zároveň 
získavanie odbornej spôsobilosti 
zamestnanca bolo hradené v rámci 
samotného projektu a nezaťažoval sa 
tak rozpočet obce. Tak sme získali 
odborne spôsobilého sociálneho 
pracovníka obce, komunitného 
pracovníka, zamestnanca kancelárie 
prvého kontaktu. 

Kedy došlo k ďalším zmenám a ako 
ste to riešili?

Pribúdanie ďalších kompetencií a 
s tým súvisiacej „roboty“ sme riešili 
v posledných rokoch prerozdeľovaním 
medzi už existujúcich zamestnancov 
obce. Ide o prevádzku čističky 
odpadových vôd a obecnej kanalizácie, 
o nový sociálny zákon a z neho 
vyplývajúce povinnosti, o nový zákon 
o pohrebníctve, o zákon o verejnom 
obstarávaní, o povinností obcí 
súvisiacich so vstupom do EÚ ( 
sledovanie legislatívy členských štátoch 
EÚ), o komplexné zabezpečovanie 
priestupkovej agendy obce, vedenie 
nových povinných evidencií (sťažností, 
súdnych sporov, atď). V oblasti 
ekonomickej pribudla povinnosť 
zostavovať okrem finančného rozpočtu 
obce aj rozpočet programový (k tomu 

povinnosť monitorovania plnenia tohto 
rozpočtu raz polročne), pribudlo akruálne 
účtovníctvo. Stále málo? Nuž priložím 
agendu prípravy a realizácie projektov 
z národných zdrojov, ale i zdrojov EÚ. 
Čo s tým súvisí? To môže skutočne 
objektívne zhodnotiť iba ten, kto sám 
skúsil pripraviť čo i len maličký projekt. 
Na túto agendu sme nezamestnali 
žiadneho nového zamestnanca. 
Od usporiadania pozemkov, cez 
prípravu podkladov pre projektové 
dokumentácie, zhromažďovanie 
rôznych potvrdení a vyjadrení rôznych 
štátnych úradov, ale už aj realizáciu 
projektov, ich účtovanie riešime 
spolu s kolektívom zamestnancov na 
obecnom úrade. Musím však povedať, 
že prevažná časť tejto práce zostávala 
na pleciach starostu obce. A ešte nie 
sme vo výpočte nových povinností obce 
na konci.

Skúste pokračovať vo výpočte...

 Obec sa zapája do rôznych projektov 
na vytváranie pracovných príležitostí – 
chránená dielňa (pracovisko knižnice), 
aktivačná činnosť, verejnoprospešné 
práce. Každá činnosť sa dnes 
vykonáva pod iným paragrafom zákona 
o zamestnanosti. Obec je povinná každý 
mesiac, každý paragraf, každú zmluvu 
zúčtovať úradu práce samostatne (fotiť, 
podpisovať doklady a to všetko 3 až 4 
krát). 

To sme už na konci vo výpočte 
povinností alebo ešte nieèo?

 Okrem všetkej tejto práce sme 
samozrejmé povinní riešiť podania 
a žiadostí našich spoluobčanov, 
rokovať, vzdelávať sa. Na záver sa 
ešte pokúsim zhrnúť oblasti, v ktorých 
obec dnes koná a zodpovedá za 
ich personálne zabezpečenie: 
oblasť komunálneho práva, oblasť 
ekonomická, oblasť územného  
plánovania a stavebného poriadku, 
oblasť správy daní a poplatkov, 
oblasť majetková, oblasť sociálnych 
vecí, oblasť kultúry a športu, oblasť 

Informácie z  činnost i  orgánov obce
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Spracovanie registra obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP) v  našej  obci  schválené 

– využite šancu rozumne

Už niekoľkokrát som osobne v rámci 
rôznych príležitostí prízvukovala 
problém majetkoprávneho usporiadania 
pozemkov v našej obci. Toto bolo 
prekážkou mnohých koncepčných 
a rozvojových aktivít obce, ale aj príčinou 
mnohých súdnych a susedských sporov 
našich spoluobčanov. Podľa zákona 
NR SR č. 185/95 Z.z. sa začína 
s vyhotovením registra pozemkov (tzv. 
ROEP) v katastrálnom území obce 
Poproč. Na základe informácií Správy 
katastra Košice – okolie  je už toho času 
ukončený proces výberového konania 
na firmu, ktorá bude nový register 
spracovávať. Po zriadení komisie na 

obnovu pozemkov a právnych vzťahov 
k nim zvolá Správa katastra Košice – 
okolie prvé zasadnutie tejto komisie. 
Ďalej bude zasadnutia komisie 
pripravovať, zvolávať a viesť predseda 
komisie (túto funkciu plní spravidla 
starosta obce). Predpokladaný termín 
prvého zasadnutia je koniec októbra, 
resp. začiatok novembra tohto roku. 
Následne začne celý proces spracovania 
registra obnovenej evidencie pozemkov. 
Toto je prvá základná informácia 
pre občanov. Samozrejme po začatí 
prác budú občania, domnelí vlastníci 
a užívatelia jednotlivých pozemkov, 
podrobne informovaní o postupoch, 

časovom harmonograme prác, ako aj 
o tom, aké doklady budú môcť občania 
komisii predkladať na preukazovanie 
svojho vlastníctva k tej ktorej parcele. 
Už v tejto chvíli chcem využiť príležitosť 
a obrátiť sa na našich spoluobčanov 
s prosbou, aby využili túto šancu na 
sprehľadnenie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom maximálne, ale tak, aby 
vedeli nájsť kompromis a dohodnúť 
sa medzi sebou v záujme vyriešenia 
dlhodobého problému v obci. Šanca je 
tu, len ju treba využiť rozumne.

                                                                                                                                
starostka obce

Informácie z  činnost i  orgánov obce

Je tu jeseň. Čas upratovania záhrad, hrabania lístia 
a... jeho pálenia. Lenže biologický odpad (teda odpad z údržby 
verejnej zelene, zo záhrad a parkov – tráva, listy, haluze, 
vinič..., kuchynský bioodpad – kuchynský odpad, zvyšky 
ovocia...) sa nesmie páliť. Ten, kto páli odpad, porušuje zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a rovnako porušuje aj 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Poproč č. 6/2008.  
Na základe tohto nariadenia je každý občan povinný odpad 
zo záhrad v prvom rade kompostovať vo vlastnom zariadení 
(kompostovisku), alebo má možnosť biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrady odviesť na 2 určené miesta v obci - 
na zberný dvor na Oľšavskej ul. č. 24  alebo k čističke 
odpadových vôd. Obec Poproč zároveň zabezpečuje vývoz 

sezónneho biologického odpadu zo záhrad (konáre, tráva) 
raz za mesiac v termíne vývozu separovaného odpadu. Ale 
pozor! Túto „BEZPLATNÚ“ službu neberte ako samozrejmý 
štandard, ktorý je obec povinná zabezpečovať. Naopak, 
nikde v okolí sa s takýmto servisom nestretnete. Ak sa 
vám však mimo plánu vývozu nahromadí väčšie množstvo 
biologického odpadu, môžete si odvoz aj objednať. Za 
jeden vývoz v takomto prípade zaplatíte 19,35€. Preto 
je nepochopiteľné, že niektorí občania stále pristupujú 
k páleniu nielen biologického odpadu vo svojich záhradách. 
Okrem toho, že sa dopúšťajú priestupku a môže im byť 
uložená pokuta až do výšky 165,97€, znepríjemňujú život 
a znečisťujú ovzdušie sebe, svojim blízkym i vzdialenejším 
susedom.

L. Molnárová

Nepáľte, lebo sa popálite hneď dvakrát!

cestovného ruchu, oblasť školstva, 
oblasť infraštruktúry obce, oblasť – 
kancelária samosprávnych orgánov, 
oblasť verejného obstarávania, 
oblasť hospodárskej správy, oblasť 
personalistiky a PaM, oblasť CO, BOZ 
a PO. 

Použili ste mnoho odborných 
termínov, ktorým mnohí obèania 

zrejme nebudú rozumieť...

Aj o tom je práca na obecnom 
úrade. Už len zorientovanie sa 
nového zamestnanca v legislatíve 
a v odborných pojmoch trvá minimálne 
jeden rok. Preto, ak niekto dnes tvrdí, 
že je nás na obecnom úrade veľa, 
môže tak činiť iba z dvoch dôvodov: 
buď vedome klame alebo jeho tvrdenie 
vychádza z neznalosti zákonov a z nich 

vyplývajúcich povinností obcí v tejto 
dobe. Dvere na obecnom úrade sú 
však otvorené počas stránkových dní 
všetkým občanom, ktorí majú úprimný 
záujem vidieť, čo zamestnanci na 
obecnom úrade robia. Príďte, prežite 
s nami minimálne jeden pracovný deň 
a potom si vytvorte názor na rozsah 
a obsah našej práce. 

starostka obce 
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Zmeny v Dome smútku v Poproči

Informácie z  činnost i  orgánov obce

Dôstojná rozlúčka s úctou a pietou si vyžaduje náležité služby 

1.júla 2010 došlo k zmenám 
v zabezpečení správcovstva Domu 
smútku. V záujme sprehľadnenia 
zodpovednosti a organizačných vecí 
s tým súvisiacich vám chceme poskytnúť 
podrobnejšie informácie.

Dom smútku je súčasťou pohrebiska 
(cintorína) v našej obci. Obec má 
spracovaný a schválený Prevádzkový 
poriadok pre pohrebiská na území obce 
Poproč. V ňom sú zakotvené základné 
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 
(obce), ale aj nájomcov hrobových miest 
a návštevníkov pohrebiska. 

Keďže obec prevádzkuje pohrebisko 
sama, musí mať v pracovnom pomere, 
alebo obdobnom pomere osobu, ktorá je 
odborne spôsobilá na túto činnosť. U nás 
tieto predpoklady spĺňa Peter Klein, ktorý 
je zároveň aj vedúcim úseku obecných 
služieb a súčasne zodpovedá aj za 
prevádzku ČOV. V jeho pracovnej náplni 
je zodpovednosť za prevádzku, údržbu  
a poriadok celého pohrebiska vrátane 
budovy Domu smútku. 

V Dome smútku je vytvorená na 
dohodu o pracovnej činnosti funkcia 
správcu domu smútku. Od 1.júla 2010 
sa obec dohodla na výkone tejto činnosti 
s  Veronikou Horváthovou, bytom Poproč, 

Ulica mieru 87. Jej pracovnou náplňou je:

• prijímanie rakvy so zosnulými 
k dočasnému uloženiu v chladiacom 
zariadení

• zabezpečenie dôstojnej rozlúčky po 
dohode s obstarávateľom pohrebu

• dodržanie čistoty, poriadku 
a dezinfekcie, riadne vetranie 
v smútočných sieňach a v hygienických 
zariadeniach

• vedenie evidenčného denníka 
o prevádzke chladiaceho boxu, 
v ktorom sa sleduje:

 – teplota v chladiacom boxe

 – doba uloženia zosnulého

 – názov pohrebnej služby, ktorá 
zosnulého doviezla a evidenčné 
číslo pohrebného auta

• nahlasovanie akýchkoľvek technických 
problémov (chladiace zariadenie, 
elektrické zariadenie a pod.) správcovi 
pohrebiska, resp. obecnému úradu

Vyššie uvedené činnosti nie je 
oprávnený vykonávať nikto iný iba 
obcou určený správca domu smútku, 
v tomto prípade Veronika Horváthová 

a v prípade zastupovania iba osoba 
zodpovedná za prevádzku pohrebiska, 
t.j. p. Peter Klein. To znamená, že oni sú 
obcou určené osoby pre prvý kontakt 
s pozostalými. Kontakty:

Peter Klein 

0915 926 661

Veronika Horváthová 

0903 894 997

V dome smútku sú obcou vyhradené 
priestory, ktoré majú v prenájme súkromní

podnikatelia, v ktorých poskytujú 
doplnkové služby (predaj kvetov, vencov, 
sviečok a pod.), všetko v súlade s ich 
oprávneniami na podnikanie. 

V predchádzajúcom období 
poskytovala tieto služby firma ERTS – 
Slavomír Juhár, od 1.novembra 2010 bude 
tieto služby poskytovať iba nová prevádzka 
firmy Bia – Veronika Horváthová. Snahou 
obce ja zabezpečiť v priestoroch domu 
smútku služby, ktoré sú predpokladom 
dôstojnej rozlúčky s našimi najbližšími pri 
zachovaní  úcty a piety.

starostka obce

Ponuka na dialóg

Obecná knižnica použila prvú polovicu dotácie z MK SR 
na nákup kníh. Niektoré tituly vám ponúkame v obrazovej 
publikácii. Druhá časť nákupu cez grantový program sa bude 
realizovať v najbližšom možnom termíne. Vyberte si z našej 

ponuky , na ktorú vás pozývame  slovami André   Mauroisa: 
„Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa 
kniha prihovára a naša duša odpovedá“.                  

O.Brada
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Leto v ZO SZZP 
Výbor Základnej organizácie 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
(ZO SZZP) Poproč celoročne pripravuje 
pre svojich členov podujatia, kde sa môžu 
spoločne stretnúť. Začína sa to výročnou 
členskou schôdzou na začiatku roka. 

V lete sme boli dvakrát na jednodňovom 
zájazde v kúpeľoch Číž. Prvýkrát nám nie 
veľmi prialo počasie, ale na druhýkrát 
nám to slniečko pekne vynahradilo. 17. 
júla sme pre tohtoročných jubilantov 

pripravili slávnostné posedenie v kultúrnom 
dome spojené s pohostením a darčekom. 
Predsedníčka ZO ich privítala pekným 
príhovorom s blahoželaním. 

4. septembra sa zas zišli členovia pri 
poľovníckej chate  na Lúčkach, kde im 
členovia výboru uvarili chutný guláš. Naši 
členovia sa zúčastňujú aj podujatí, ktoré 
pripravuje Okresná rada SZZP Košice - 
okolie. 

 Hiľovská Katarína
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Kul túrne okienko

V nočnej naberačke sme uspeli
31. júla 2010 sa v Čečejovciach 

uskutočnil druhý ročník o putovný pohár 
starostu obce nočnej súťaže hasičov. 
Súťažilo sa v dvoch disciplínach - nočná 
naberačka a nočný požiarny útok s vodou. 
Privítania súťažiacich sa ujal samotný 
starosta obce Štefan Magoči a predseda 
DPO SR Košice-okolie Vendelín Fogaráš 
a ostatní členovia a funkcionári DPO. Je 
to jedna z najkrajších súťaží v okrese 
Košice – okolie, na ktorej sa zúčastnilo 
11 mužských a 4 ženské družstvá. Pred 
otvorením súťaže sa domáci kolektív 
DHZ mužov a žien poďakoval starostovi 
obce za podporu a spolu sa odobrali 
zapáliť obrovskú vatru, ktorá horela až 
do samého rána pod kontrolou hasičov. 
Krásnym vyvrcholením súťaže bol súboj 
dvoch odvekých rivalov DHZ Kecerovce 

a DHZ Vtáčkovce. Zo súboja o putovný 
pohár starostu obce Čečejovce lepšie 
vyšiel kolektív DHZ Vtáčkovce s časom 
16,21s. Čo sa týka žien putovný pohár 
získal domáci kolektív DHZ Čečejovce. 
Nakoniec sa musím poďakovať kolektívu 
mužov aj žien s DHZ Poproč a pogratulovať 
aj v mene našej starostky za ich pekné 
tretie miesto v disciplíne nočná naberačka, 
a to vo veľmi silnej konkurencii ligových 
kolektívov ako sú DHZ Vtáčkovce, DHZ 
Kecerovce, DHZ Chrastné, DHZ Čižatice, 
DHZ Čečejovce, DHZ Ploské a mnohí ďalší. 
Vďaka patrí aj veliteľovi Martinovi Jasaňovi 
za prípravu kolektívu v krátkom čase. Aj 
naďalej budeme takto tvrdo pracovať 
a robiť dobré meno obci Poproč. 

Branislav Hužvár
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Deň obce Poproč netradične

Súčasťou osláv otvorenia budovy školy 
boli aj oslavy Dňa obce Poproč, ktoré sa 
konali v sobotu 28. augusta 2010. Tohto 
roku sme ich oslávili trošku netradične, a to 
v jeden deň spolu s  významnou historickou 
udalosťou. Povstalecká vatra nám 
pripomenula už 66. výročie Slovenského 
národného povstania, udalosti, ktorá 
významne zasiahla do histórie a ovplyvnila 
budúcnosť slovenského národa.

Spomienková slávnosť sa začala 
tradične položením vencov pri pamätníku 
padlých hrdinov  pred obecným úradom. 
Ani tento rok tu nechýbali príbuzní a rodina 
padlých rodákov Timkovcov a zástupcovia 
obce.

Keďže  ku dňom obce tradične patria aj 
športové súťaže, nebolo tomu inak ani tento 
rok. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, 
na hornom futbalovom ihrisku sa od rána 
odohrávali úvodné zápasy XI. ročníka 
Popročského minifutbalového turnaja O 
putovný banícky kahanec starostky obce 
Poproč. Družstvo Haldy –Viničky vyhralo 
túto súťaž už po tretíkrát za sebou, takže 
kahanec im ostáva natrvalo. 

V priebehu predchádzajúceho týždňa sa 
na hornom viacúčelovom ihrisku odohrali 
aj jednotlivé zápasy I. ročníka tenisového 
turnaja T-CUP. Súťažilo sa v troch 
kategóriách, takže máme aj troch víťazov. 

V kategórii žien si prvé miesto vyslúžila pani 
Eva Petrášová, v kategórii mužov Roman 
Benko a nakoniec v kategórii štvorhra Ján 
Toporčák ml. a Ján Toporčák st.

Oficiálnu časť večera otvorili o 18:00 
hodine tóny štátnej a baníckej hymny 
v podaní DH Popročanky. Po oficiálnom 
privítaní, príhovore starostky a krátkom 
kultúrnom programe v podaní speváckej 
skupiny Fortuna, sa už mohlo pristúpiť 
k zapáleniu povstaleckej vatry pod vedením 
pána Jakuba Timku.

Nezabudli sme samozrejme ani na 
našich najmenších. Trošku oddychu od 
rodičov im umožnili zábavné atrakcie ako 
obria šmykľavka, surfsimulátor a veľmi 
obľúbené autíčka, ktoré  im boli k dispozícii 
už od poludnia. Samozrejmosťou boli aj 
stánky s občerstvením, bez ktorých si 
oslavy už ani nevieme predstaviť.

O skvelú zábavu a príjemnú atmosféru 
až do neskorých večerných hodín sa nám 
postaral DJ Jano Spišák, ktorý svojím 
skvelým výberom hudby dostal do varu 
nielen tých najmenších, ale aj tých skôr 
narodených. 

Veríme, že sa vám aj tieto oslavy, hoci 
v skromnejšom duchu, páčili a nevynecháte 
ich ani nasledujúci rok.                                                                                                 

Ing. Z.Hiľovská
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Kul túrne okienko



11

Deň obce Poproč netradične

Kul túrne okienko
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Lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť...

Z upútavky júnového čísla sme sa 
dozvedeli, že ste Štrasburg navštívili 
na pozvanie poslankyne Európskeho 
parlamentu, Mgr. Moniky Smolkovej. Komu 
boli jej pozvania adresované?

Škála pozvaných bola rôznorodá. Medzi 
zúčastnenými boli študenti stredných 
škôl, ktorí dosahujú výborné výsledky 
v edukačnom procese, zástupkyne Únie 
žien Slovenska, predstavitelia rôznych 
orgánov štátnej správy a starostovia. Našu 
oblasť som zastupovala ja a starostka 
z Poľova.

Vieme, že v súčasnosti Slovenskú 
republiku zastupujú na pôde Európskeho 
parlamentu trinásti europoslanci. Majú 
možnosť pozvať občanov na zasadnutia. 
Za akým účelom ich tam pozývajú? 

Cieľom týchto návštev je zoznámiť 
verejnosť s fungovaním Európskeho 
parlamentu a jeho štruktúrami, získať 
predstavu o práci europoslancov, ich 
kompetenciách...

Ako ste zareagovali na ponuku a prečo 
ste pozvanie prijali?

Bolo to pre mňa príjemným 
prekvapením. Pozvanie som s radosťou 
prijala, veď kto by nevyužil možnosť 
dostať sa na miesta, kde sa rozhoduje 
o osudových otázkach Európy- či 

dokonca sveta. Lákala ma aj možnosť 
stretnúť sa s našimi zástupcami, 
prehodiť s nimi zopár viet, získať 
informácie potrebné pre každodennú 
prácu...

Vaše rozhodnutie o prijatí pozvania iste 
ovplyvnil aj ponúkaný program. Čo vám 
v ňom najviac zaimponovalo?

Ponúkaná prehliadka Štrasburgu, 
priama účasť na plenárnom zasadaní 

Európskeho parlamentu a možnosť 
stretnúť sa s europoslancami.

Stihli ste v takom krátkom èase  
absolvovať všetko?

Stihli, ale...Boli sme iba na otvorení 
pléna Európskeho parlamentu. Hodinka, 
ktorú sme tam strávili, bola venovaná 
otázkam a odpovediam. Navonok 
mi priebeh pripadal dosť chaotický. 
Poslanci priebežne prichádzali, hoci 
rokovanie už prebiehalo. Páčilo sa mi, 
že vystúpenia boli časovo limitované - 
minúta a dosť! Možno aj preto sa tam 
hovorilo skutočne k veci.

A čo rokovací jazyk? Rozumeli ste, 

o èom prebiehala diskusia?

Sú určené oficiálne rokovacie jazyky. 
A nakoniec, počúvacie zariadenia nám 
simultánne pretlmočili vystúpenia do 
slovenčiny.

Získali ste z návštevy aj nejakú 
negatívnu skúsenosť?

Neveľmi sa mi chce o tom zmieňovať, 
no bolo mi smutno, keď vystupujúci 
hovorili jazykom krajín, ktoré zastupujú, 
no zástupkyňa Slovenska vystúpila 
v maďarskom jazyku. Áno, viem, že jej 
to rokovací poriadok umožňuje, no mňa 
a nielen mňa to priviedlo do rozpakov.

Videli ste na zasadnutí aj našich 
europoslancov?

Áno. Mihol sa tam Eduard Kukan, 
Sergej Kozlík, Edit Bauer, Boris Zala...

S kým ste mali možnosť porozprávať 
sa? Kto si našiel čas podiskutovať si 
s návštevou zo Slovenska?

Mgr. Monika Smolková a Boris Zala.

Čo hovoria naši europoslanci o 
vzájomnej spolupráci a podpore, veď 
vieme, že sú stúpencami rôznych 
politických prúdov s odlišnými názormi?

Europoslanci za danú krajinu 
nepracujú ako kompaktný celok na 
národnom princípe. Pracujú v komisiách 
a politických frakciách. Pri bytostných 
otázkach pre našu krajinu sa však 
dokážu zmobilizovať a nájsť konsenzus. 

Ovplyvnila súčasná kríza aj fungovanie 
Európskeho parlamentu?

Nie som oprávnená dať 
vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku, 
lebo za taký krátky čas nemožno 
poznať všetko. Uvediem však príklad, 
ktorý by vám mohol dať uspokojivú 
odpoveď. Európsky parlament má dve 
sídla - Brusel a Štrasburg. Raz mesačne 
sa všetky materiály, zamestnanci, 
europoslanci, ich asistenti, tlmočníci, 
novinári, celá mašinéria presúva na 
zasadanie z Bruselu do Štrasburgu. 
Takéto ,,sťahovanie“ stojí nemálo 

V júnovom čísle nášho časopisu sme vám, našim čitateľom, prisľúbili, že zverejníme bližšie informácie o májovej ceste 
našej starostky do Štrasburgu. Pani starostka nám poskytla rozhovor, z ktorého záznam si máte možnosť prečítať.

Bola tam, kde sa tvorí nová tvár Európy
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financií. Ako je možný taký prepych 
v čase krízy, keď je potrebné šetriť na 
každom kroku?! Ľudia volajú po zmene, 
no Francúzi a Nemci sa bránia. Nechcú 
pripustiť zmenu, veď okrem iného im ide 
o obrovské finančné príjmy do štátnych 
pokladníc i pokladníc podnikateľských 
subjektov v celom regióne Štrasburgu 
(za ubytovanie, služby, pracovné 
príležitosti...) Národné záujmy zatiaľ 
predčia tie celoeurópske.

A čo dodáte na záver nášho rozhovoru?

Aj prostredníctvom nášho Poproča 
úprimne ďakujem pani europoslankyni 
Mgr. Monike Smolkovej za poskytnutú 
možnosť nahliadnuť na miesta, kde sa 
tvorí nová tvár Európy.

Ďakujeme za rozhovor.

redakčná rada
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Automatika neprichádza automaticky

Zmena adresy povolená

...sú to najmä kvapky ľudskosti...

Materské centrum v Poproči je otvorené každú stredu v čase od 16:00 do 19:00 hod. V zimnom období v miestnom kultúrnom 
stredisku a v letnom období v Komunitnom centre na Brezovej ulici č. 20. Poplatok je 1 EURO. V cene je zahrnuté káva, čaj, niečo na 
zahryznutie pre deti, pomôcky pre deti pri príležitosti usporiadania akcií, odmeny a podobne.

Tešíme sa na vás.

Tak ako po iné roky ani tohto leta sme v 
Domove dôchodcov nezaháľali. Po výmene 
vnútorného vybavenia izieb prišiel na rad 
exteriér. Pekný parčík v areáli DD bol v tieni 
starého ošarpaného plotu a nefunkčnej 
bránky. Stará brána bola vhodným objektom 
na vandalizmus určitej skupiny mládeže. 
Myšlienka výmeny starého plota za nový 
sa zrodila v našich mysliach už dávnejšie, 
ale keďže sa nejedná o lacnú záležitosť, 
museli sme usporiť kapitálové prostriedky 
za pár rokov. Výsledok však stojí za to. 
Dizajn nového oplotenia s automatickou 
bránou navrhol inžinier architekt M. Adam 
tak, aby zapadol do prostredia a ladil s 
budúcim plotom základnej školy. Súčasťou 
nového oplotenia je aj vytvorenie nového 
parkoviska pre návštevníkov domova i lepší 
vstup pre  sanitky. Najväčšiu radosť majú 
naši starkí, ktorí majú nielen pocit väčšieho 
bezpečia, ale aj krásny výhľad.

Ing. Mária Petrášová Ilu
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Kvapka krvi - maličkosť. Koľkokrát 
v živote ste o nejakú prišli a nič sa nestalo. 
Ale sú chvíle, keď práve kvapky rozhodujú 
o živote. Krv je vzácna,  nenahraditeľná 
a nezastupiteľná tekutina . Snáď aj táto 
myšlienka priviedla 22.júla 2010 do 
Kultúrneho domu v Poproči   týchto darcov:

Rostášová Jana, Hiľovský Martin, 
Stropkaiová Stanka, Stropkai Ján, Bačo Ján, 
Paperák Miroslav Jančík Matúš,Krchňavý 
Jozef, Baníková Janka, Benková Eva, 

Miháľová Ladislava, Čerčer Štefan, 
Kališová Renáta, Lindvai Miloš, Lindvaiová 
Ľubomíra, Motyková Ľudmila, Motyková 
Janka, Motyka Róbert, Morvayová Zuzana, 
Hegeduš Eduard, Majcherová Helena, 
Benková Andrea, Komorová Katarína, 
Juhásová Milica

Som rada, že darcovstvo  krvi nachádza 
odozvu aj medzi mladými ľuďmi a  tohto 
odberu sa  zúčastnili aj traja prvodarcovia. Po 
odbere bolo pre všetkých darcov pripravené 

občerstvenie v pizerii na „Brodze.“ 
Vyjadrujem svoj obdiv a poďakovanie 
všetkým bezpríspevkovým darcom krvi za 
ich ochotu pomáhať zachraňovať ľudské 
životy. Touto cestou  chcem poďakovať aj  
vedeniu obce za poskytnutie priestorov na 
odber krvi, personálu na pizzerii za prípravu 
občerstvenia a členkám výboru MSSČK za 
pomoc pri organizovaní odberu.

Mária Bradová
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Miznú futbaloví strelci v našom klube?

Nová posila zo zahraničia  zamiešala karty

Ročník 2010/2011 je 
prelomový v niektorých 
súťažiach riadených výcho-
doslovenským  futbalovým 
zväzom. Týka sa to našich 

dorastencov a mužstva dospelých. Od 
budúceho ročníka dôjde k reorganizácií 
súťaží 4. a 5. ligy. Pre náš klub to bude mať 
veľký význam, lebo z celoročného rozpočtu 
sa najviac čerpá na dopravu. V polovici 
súťaže jesennej časti ročníka 2010/2011 
ani jedno mužstvo nášho klubu nie je na 
vedúcej alebo poslednej priečke vo svojich 
tabuľkách. 

Naši najmladší pod vedením trénera 
Martina Gráca – žiaci – účastníci I. triedy 

okresu Košice -okolie získali 12 bodov 
za 4 víťazstvá a 3 prehry. Patrí im stred 
tabuľky. Zvláštne je vysoko nepriaznivé 
skóre 18:37. Nepriaznivé skóre majú aj 
naši dorastenci - účastníci 4. ligy skupiny 
Juh – 11:21. Mužstvu pod vedením Martina 
Timka a Slavomíra Tótha patrí 12. miesto 
po 7. kolách za zisk 5 bodov. Veríme, že 
v ďalších zápasoch chlapci zabodujú a 
získajú ďalšie potrebné body do tabuľky. 
Do tretice aj mužstvo dospelých účastníkov 
5. ligy skupiny  Juhovýchod má nepriaznivé 
skóre 10:12. Miznú futbaloví strelci v našom 
klube? Veríme, že z jesenného spánku 
sa preberú a dokážu premieňať šance, 
ktorých sme svedkami na domácej alebo 

súperovej tráve. Mužstvo, hoci oslabené 
o niekoľko hráčov, zo známych dôvodov 
(choroba, pracovné povinnosti), ale aj 
nám neznámych dôvodov, podáva zatiaľ 
výkon zodpovedajúci postaveniu mužstva v 
tabuľke. Zisk 12 bodov – 7. miesto, strata 
na vedúce prvé miesto je 3 body. Mužstvo 
vedie tréner Ľubomír Graban. Výbor OFK 
Slovan Poproč ďakuje všetkým priaznivcom 
futbalu za ich priazeň a povzbudzovanie 
nie len v domácom prostredí, ale aj na 
ihriskách súperov. Tešíme sa na ďalšie 
jesenné návštevy našich priaznivcov a ich 
povzbudzovanie.

         OFK Slovan Poproč
              Humár Alexander

Náš športový klub 
stolného tenisu v Poproči 
má za sebou úspechy aj 
neúspechy. Za úspech 
považujeme prvé miesto 

„A“ družstva v 4 lige Košického kraja. Na 
základe tohto víťazstva sme sa zúčastnili 
kvalifikácie o postup do 3 ligy. Žiaľ, tento 
cieľ sa nám nepodarilo naplniť, keďže 
s družstvom „B„ Čečehov sme prehrali 
dosť nešťastne 10:8. Nevýhodou pre 
našich hráčov bola najmä nová posila klubu 
Čečehov – úspešná hráčka zo zahraničia, 
ale aj medzery v súťažnom poriadku, ktoré 

súper využil. V súčasnosti máme pred sebou 
nový súťažný ročník, v ktorom sa pokúsime 
toto prvé miesto obhájiť, aj keď to bude 
dosť ťažké – priam nemožné, pretože do 
skupiny pribudli silné družstvá, na čele 
s ŠKP Košice (športový klub policajtov), 
ktorý sa poistili hráčmi z 2 ligy Lokomotívy 
Košice. Veríme však aspoň v úspech 
druhého miesta. V 2. lige bude tento ročník 
súťažiť aj mužstvo dorastencov a mužstvo 
starších žiačok. Tak ako mnohé kluby, aj ten 
náš zápasí s finančnými problémami, keďže 
sme vo veľkej miere odkázaní na dotáciu 
od obce. 

 M.Gumáň                                            

Osemsmerovka

......(Tajnička – 25 písmen)..... pre meranie 
diaľky, ktorá bola používaná skoro vo 
všetkých kultúrach. Vznik názvu je možné 
vysvetliť tým, že sa jednalo o veľkosť 
odtlačku ľudskej nohy, teda stopy. Podľa 
miesta používania a v dôsledku mnohých 
reforiem existuje neprehľadné množstvo 
definícií jej veľkosti voči (metrickej) sústave 
SI. Ako platná jednotka má dnes význam iba 
angloamerická stopa, ktorá sa všeobecne 
používa aj v letectve pre určenie výšky 
lietadla. 

AFÉRA -BARETKA -BLÚZKA -BODKA -BUNDA -
ČIAPKA-ČIPKA-ČISTIAREŇ-ČIŽMA-DIELY-FARBA-
GOLIER-GOMBÍK-CHLAPEC-KABÁT-KABELKA-
K A P C E - K L B KO - K LO B Ú K - KO C K A - KO R Á L E -
KOŠEĽA-KOŽENKA-KOŽUCH-KRAVATA-KRUHY-
LÁTKA -MAŠĽA -MIERA -MODEL-MONTÉRKY-
OBLEK-OBRUČ-OPASOK-OVERAL -PALETO-
PAPUČA-PLÁŠŤ-PONČO-PONOŽKA-PRÁDLO-
PRIADZA-PRÚŽOK-PULÓVER-PYŽAMO-ROLÁK-
RUKÁV-SILON-SPODNICA-SPONA-STEHY-STRIH-
STROJ-SUKŇA-SVETER-ŠATKA-ŠIČKA-ŠĽAPKA-
ŠNÚRKY-ŠPERK-TALÁR-TENISKA-TOPÁNKA-
TURBAN-VETROVKA-VLOŽKA-VOLÁN-ZAMAT-
ZIPSY-ŽUPAN

P U L Ó V E R A K T A Š

S A Á E E H I R T S P

B A R E T K A T A P U E

S O E E R K P V A A K R

T P V K O S A P O P Ň K

N A Š Ľ A P K A O S O Á V R U R L L A A

Č K A J Y K F L I P K N K Č E Á R B Á D

Č I Ž M A P H N Ň É L E O Á P A U Š D E M H N

I P O Y A S Y U E T O R R D Č N O Ť R L I I O U

K N P K R DZ Ž R Ž N C Á A N O U K N K O L E B B

A O A B R A F A K O B L E K I I M R A Č C O R L K

P K Y S É Ú I M I K E K A P C E K Í B M O G A Ú Y

A S S T Ž O R P K A A K A R O Á J B Z M

L I Á O D L K E U V L O Ž K A

E D P S N R E B K L B K O I N Č CH C T A L Á R A Š

T O I T O E O H A Á K A B Č I O K O Ž U CH Ľ

O Č Z A M A T J Y K R Ú N Š K O Š E Ľ A

Šport  a zábava

autor: Agnesa Timková
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 V novembri sa opäť stretneme vo volebných miestnostiach

Využite svoje základné ľudské právo
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do 

orgánov samosprávy obcí na deň    27. novembra 2010 /sobota/. 
Voľby sa uskutočnia v čase od 7:00 hodiny do 20:00 hodiny 
v priestoroch Základnej školy s materskou školou Poproč, Školská 
ulica č. 3.

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Poproč na svojom 
zasadnutí dňa 25. júna 2010 schválili jeden volebný obvod, 
v rámci ktorého bude možné voliť deväť poslancov Obecného 
zastupiteľstva obce Poproč. Kandidáti na post starostu aj na post 
poslancov obecného zastupiteľstva mohli podávať kandidátne 
listiny zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní 
pred dňom konania volieb, teda do 3. októbra 2010 do 24.00 
hodiny. Predvolebná kampaň kandidátov začína 17 dní a končí 48 
hodín pred začiatkom volieb.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na základe 
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným 
hlasovaním.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce Poproč majú občania, 
ktorí majú trvalý pobyt na území  našej obce a najneskôr v deň 
volieb dovŕšili 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je:
a/ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu 

ochrany zdravia ľudí,
b/ výkon trestu odňatia slobody,
c/ pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Ak vám nie je smerovanie našej obce ľahostajné, využite svoje 
základné ľudské právo – právo voliť a príďte vyjadriť svoj názor 
k volebným urnám.

Jana Baníková

 1. Branislav Baník,  40 r., technik,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 2. Zita Baníková, PhDr.,  42 r., sestra,   nezávislý kandidát
 3. Martin Benko,  62 r., dôchodca,   nezávislý kandidát
 4. Martin Benko,  63 r., živnostník,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 5. Miroslav Cimerman,  50 r., technik,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 6. Branislav Hanko, Ing.,  46 r., technik,   nezávislý kandidát
 7. Peter Heinz,  47 r., obchodný manažér,   koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 8. Karol Hiľovský,  50 r., panvár,  nezávislý kandidát
 9. Martin  Jasaň,  52 r., elektromontér,  nezávislý kandidát
 10. Jaroslav  Kočiš, Ing.,  40 r., štátny zamestnanec,  nezávislý kandidát
 11. Viliam  Komora, Ing.,  56 r., súkromný  podnikateľ,  nezávislý kandidát
 12. Pavol  Mudroň,  63 r., stavebný technický dozor,  KDH
 13. Mariana  Pavlišinová, Ing.,  39 r., ekonómka,  KDH
 14. Ľudovít  Petráš, Ing.,  52 r., daňový poradca,  SNS
 15. Dajána  Špegárová, Mgr.,  44 r., učiteľka ZŠ,  nezávislý kandidát
 16. Martin  Štovčík, Ing.,  36 r., technik lietadla,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 17. Vincent  Timko, JUDr.,  60 r., právnik,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 18. Martin  Vinca,  57 r., technik,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 19. Iveta  Vincová, Bc.,  45 r., učiteľka MŠ,  koalícia - SMER,  ĽS-HZDS
 20. Mária  Vincová, Mgr.,  46 r., zdravotná sestra,  koalícia - SMER,  ĽS-HZD

Kandidáti pre voľby 
poslancov Obecného zastupiteľstva

P O P R O Č27. novembra 2010
Volebný obvod číslo  1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
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 1. Štefan  Jaklovský, Ing.,   56 r., manažér,   nezávislý kandidát
 2. Iveta  Komorová Hiľovská, Ing.,  43 r., poľnohospodársky inžinier, nezávislý kandidát   

Kandidáti pre voľby 
starostu obce

P O P R O Č27. novembra 2010


