
Obèasník Obecného úradu v Poproèi                              Roèník 2 - Èíslo 1 - 14. marec 2010 - Cena: 0,- 

Obec Poproè je pôvodom banícka obec, ktorej vznik sa datuje od roku 1255. Jej zakladate¾om bol krá¾ Belo IV. Leží  
v juhovýchodnej èasti Slovenského Rudohoria  na ¾avom 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

Telocvièòa ako po úspešnej  plast ickej  operáci i

Jedno tvoríme, druhé nièíme

Aké bude skóre?
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Nezabúdajme na plnenie daòových 
a poplatkových povinností v 
stanovených lehotách

Úspechy našich žiakov v prvom  
polroku školského roka 2009/2010

Nosili by ste zaplátané nohavice,  
keby by ste nemuseli?

Kde je zakopaný pes?

Maś desaś rokov znamená maś všetko 
krásne ešte pred sebou alebo Fortuna 
je forma spolužitia

Plesovú sezónu v Poproèi otvoril 
tradièný Matièný ples

Vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú 
zaplatiś peniazmi

Program hospodársko – 
sociálneho rozvoja obce Poproè 
do roku 2013 schválený
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Záver y z  rokovania OZ v Poproèi  dòa 19.2.2010

Úèasś poslancov Obecného zastupite¾stva obce Poproè
na zasadnutiach Obecného zastupite¾stva obce Poproè v roku 2009

Záver y z  rokovania OZ v Poproèi  dòa 18.1.2010

A. Uznesenie Obecného zastupite¾stva  
v Poproèi è. 2/2010

OBECNÉ ZASTUPITE¼ST VO V POPROÈI

1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

b/ Informácie starostky obce o podaní žiadosti Miestnej akènej skupiny 
Rudohorie o.z. o nenávratný finanèný príspevok z Programu rozvoja 
vidieka v rámci osi 4  LEADER.

c/ Programový rozpoèet obce Poproè na roky 2010-2012.

d/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej èinnosti za rok 2009.

e/ Informáciu starostky obce o schválenej novele zákona è. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.

f/ Informácie starostky obce o úverovom zaśažení obce k 31.12.2009 a 
východiskách pre ïalšie spolufinancovanie projektov EÚ.

g/ Informácie starostky obce o investièných akciách v obci:
  -  Modernizácia ZŠ s MŠ Poproè
  -  Oplotenie školy
  -  Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproè
  -  Rozšírenie obecného cintorína
h/ Informácie starostky obce o zlom stave kanalizaèného potrubia v 

kultúrnom dome.
i/ Informácie  starostky  obce o  výzve  MŽP SR Operaèný  cie¾ 4.1.  

– Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.
j/ Informácie  starostky obce  o projekte  Východoslovenskej vodárenskej 

spoloènosti, a.s. týkajúce sa odkanalizovania obcí údolia Bodvy.
k/ Informácie starostky obce týkajúce sa novely zákona è. 5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti, konkrétne § 50i - Príspevok na podporu 
regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorá nadobúda úèinnosś 
1.3.2010.

2. S c h v a ¾ u j e
a/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproè do roku 

2013.  

b/ Pracovný poriadok zamestnancov obce Poproè.

c/ Podpisový poriadok obce Poproè.

d/ Zásady hospodárenia s majetkom obce Poproè a s majetkom štátu,  
ktorý obec užíva.

e/ Dodatok è. 1  Zriaïovacej listiny Základnej školy s materskou školou, 
Školská 3, Poproè zo dòa 15. 4. 2005.

f/ Dodatok è. 2 k Zriaïovacej listine Domova dôchodcov Poproè,  Obchodná 

ul. è. 73 zo dòa 21.5.2001 vydanej Krajským úradom Košice, v znení 
dodatku è. 1 zo  dòa 27. 6. 2002 vydaného obcou Poproè.

g/ Uhradenie doterajších vykonaných prác naviac súvisiacich s realizáciou 
projektu „Modernizácia ZŠsMŠ Poproè“, a to z úveru Dexia Komunál   
Komfort Úver maximálne vo výške 31.570,82 .

h/ Opravu kanalizaèného  potrubia v  kultúrnom  dome  z dôvodu zlého 
technického stavu vrátane napojenia príruènej kuchynky na existujúcu 
sieś kanalizácie a rozvodov pitnej vody v budove kultúrneho domu.

i/ Koncepciu vybudovania kanalizaèného zberaèa z Poproèa do  Moldavy 
n/Bodvou v rámci projektu „Odkanalizovanie obcí údolia Bodvy“ 
spracovaného Východoslovenskou vodárenskou spoloènosśou a.s.

j/ Vytvorenie piatich pracovných miest v obci Poproè na základe dohody 
s ÚPSVaR Košice o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej 
a miestnej zamestnanosti – § 50i zákona NR SR è. 5/2004 Z.z. o 
službách zamestnanosti. 

k/ Zámer obce podaś žiadosś o NFP v rámci výzvy MŽP SR Operaèný cie¾ 
4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

3. U k l a d á
a/ Obecnému úradu v Poproèi vykonaś všetky èinnosti za úèelom prípravy  

povinných príloh potrebných k žiadosti obce o NFP v rámci výzvy MŽP SR 
Operaèný cie¾ 4.1. – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

 Z: prednostka OcÚ
 T: do 30.4.2010

b/ Obecnému úradu v Poproèi preveriś zákonné možnosti obce na vyhlásenie 
verejnej súśaže za úèelom prenájmu priestorov vo vlastníctve obce.

 Z: prednostka OcÚ
 T: najbližšie zasadnutie OZ

4. R u š í
a/ Uznesenie obecného zastupite¾stva è. A.2/2.j./2009, a to  uzatvorenie   

nájomnej zmluvy  s  rozpoètovou organizáciou obce  ZŠ s MŠ na  èasś  
parcely è. 810/2 o výmere 1200 m2 za cenu 0,1  za m2 roène 
za úèelom vybavenia viacúèelového ihriska – oplotenie, chodník, 
osvetlenie.

b/ Uznesenie obecného zastupite¾stva è. A.2/2.k./2009,a to odklad 
platenia nájomného pre rozpoètovú organizáciu ZŠ s MŠ na èasś parcely 
è. 810/2 o výmere 1200 m2 vo výške 0,1  za m2 roène, a to od 
1.1.2011.

B. Obecné zastupite¾stvo v Poproèi sa   
u z n á š a   na:

a/ Dodatok è. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproè  
è. 1/2009 o úhradách za sociálne služby.

A. Uznesenie Obecného 
z a s t u p i t e ¾ s t v a  
v Poproèi è. 1/2010

OBECNÉ ZASTUPITE¼ST VO V POPROÈI

1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Informácie starostky  obce  Poproè oh¾adom  Integrovanej 

stratégie rozvoja územia Miestnej akènej skupiny 
Rudohorie. 

b/ Informácie starostky  obce Poproè týkajúce  sa 
nedostatoèného  tlaku vody    v hornej èasti obce Poproè 
–  Horská ulica, Lesná ulica.

2. S c h v a ¾ u j e
a/ Bezplatné užívanie viacúèelového ihriska pre všetky mužstvá 

OFK  Slovan Poproè, a to v prípade   nepriaznivého  poèasia 
(posudzuje správca), v rámci tréningovej èasti v období od 
16.1.2010 do 16.6.2010. 

3. S ú h l a s í
a/ s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena  v prospech spoloènosti Východoslovenská 
distribuèná, a.s. Košice na parcelách è. 2481/2 a 2527 v k. 
ú. obce Poproè, ktorých vlastníkom je obec Poproè, a to pre 
projektované káblové vedenie uložené v zemi pre stavbu: 
„Poproè – O¾šavská ul. – úprava NN vedenia /2.etapa/“.

P.è.

Dátum 20.2. 24.4. 26.6. 31.8. 23.10. 15.12.

spoluPoslanci OZ /  
Rokovanie (Riadne/Mimor.) R R R R R R

1.  Ing. Alexander Benko / ospr. ospr. / ospr. / 3

2.  Zdenko Drabik / / / / / / 6

3.  Ing. Branislav Hanko / / / ospr. / / 5

4.  Ing. Štefan Jaklovský ospr. / / / / / 5

5.  ¼ubomír Katušák ospr. ospr. / ospr. ospr. / 2

6.  Ing. Viliam Komora / / / / / / 6

7.  Ivan Sopko / ospr. ospr. / odchod 2

8.  Ing. Ladislav Toporèák / / ospr. / ospr. / 4

9.  Bc. Iveta Vincová ospr. ospr. / / ospr. / 3

10.  Mgr. Dajána Špegárová nástup/ / 2
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Žiadosś o nenávratný f inanèný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka odoslaná

Obec Poproè, okrem toho, že sama 
pripravuje podklady a projekty pre podávanie 
žiadostí o nenávratné finanèné príspevky a 
dotácie z národných i nadnárodných zdrojov, 
zúèastòuje sa na získavaní finanèných 
zdrojov aj v rámci partnerstiev, ktorých je 
súèasśou. Predovšetkým je to Regionálne 
združenie miest a obcí Rudohorie, ale aj 
Miestna akčná skupina RUDOHIORIE o.z. 
(ïalej MAS Rudohorie o.z.). MAS Rudohorie 
o.z. bola zaregistrovaná na Ministerstve 
vnútra SR 4.6.2008. 

Èo je to  MAS? 
MAS predstavuje verejno-súkromné 

partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie 
miestne komunity, podnikatelia, verejná 
správa, po¾nohospodárske a lesnícke 
subjekty, mladí ¾udia, ženy a iní dôležití 
aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou 
je, aby zástupcovia súkromného sektora 
(vrátane mimovládnych organizácií) tvorili 
minimálne 50% partnerstva. V súèasnosti 
má MAS Rudohorie o.z. 45 členov, prièom 
z celkového poètu je 15 obcí a mesto  

(Štós, Medzev, Vyšný Medzev, Jasov, Poproè, 
Rudník, Nováèany, Hodkovce, Šemša, Malá 
Ida, Zlatá Idka, Hý¾ov, Bukovec, Vyšný Klátov, 
Baška) a 30 členov tvoria zástupcovia 
súkromného sektora. 

Z akých zdrojov a na aký účel môže získať 
MAS dotácie ?

MAS sa môže uchádzaś o nenávratný 
finanèný príspevok (ïalej len NFP) z rôznych 
zdrojov a jedným z nich je Program rozvoja 
vidieka -  os 4 Leader. Leader  predstavuje 
integrovaný prístup k rozvoju vidieka 
orientovaný na problémy a riešenia daného 
územia. V období rokov 2007-2013 je na 
rozvoj vidieka vyèlenených z Európskych 
fondov 2,5 mld. EUR a na operaèné programy 
11,5 mld. EUR, takže celkom je to približne 
14 mld. EUR ( 365 mld. Sk). Aj keï to znie 
možno neuverite¾ne, je to správne èíslo a 
zároveò je to jedineèná a neopakovate¾ná 
šanca využiś ponúkané prostriedky na 
rozvoj obcí, firiem a zlepšenie celkových 
životných podmienok občanov.

Aký prínos má členstvo v MAS pre našu 
obec konkrétne?

MAS Rudohorie o.z. pred podaním 
žiadosti o NFP musela okrem iného spracovaś 
základný strategický dokument pod názvom  
„Integrovaná stratégia rozvoja územia 
MAS Rudohorie o.z.“ V tomto dokumente 
sa na základe dôkladnej analýzy územia 
vyšpecifikovali ciele,priority a opatrenia, 
teda to, èo je potrebné na území MAS 
rozvíjaś a podporovaś. A teraz už naozaj 
úplne konkrétne:

Žiadosť o NFP z Programu rozvoja 
vidieka bola odoslaná 29.1.2010, a to na 
sumu 2 086 600,00 . V priebehu mesiaca 
apríl budú žiadosti vyhodnotené a ak bude 
MAS Rudohorie o.z. úspešná, už v priebehu 
mesiaca máj budú zverejnené prvé výzvy 
na podávanie žiadostí o NFP. Prvá výzva 
bude pre obce, a to na výstavbu detských 
ihrísk, budovanie viacúèelových ihrísk, resp. 
ich zázemia. V našej obci chceme z týchto 
zdrojov postaviś detské ihrisko v areáli 
komunitného centra, dobudovaś, resp. 

Program hospodársko – sociálneho rozvoja obce  
Poproè do roku 2013 schválený

Obecné zastupite¾stvo v Poproèi na svojom zasadnutí dòa 
19.2.2010 schválilo Program hospodársko – sociálneho rozvoja 
(ïalej len PHSR) obce Poproè s výh¾adom do roku 2013. 

Čo je PHSR a prečo ho musí mať každá obec?
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

(ïalej „PHSR“) vyplýva zo zákona NR SR è. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja. Hlavnými cieľmi tejto podpory je:

a. odstraòovaś alebo zmieròovaś nežiaduce rozdiely v úrovni 
hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného 
rozvoja regiónov a zabezpeèiś trvalo udržate¾ný rozvoj 
regiónov,

b. zvyšovaś ekonomickú výkonnosś, konkurencieschopnosś 
regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpeèení trvalo 
udržate¾ného rozvoja,

c. zvyšovaś zamestnanosś a životnú úroveò obyvate¾ov v 
regiónoch pri zabezpeèení trvalo udržate¾ného rozvoja.

Je to strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade 
s cie¾mi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zoh¾adòuje 
ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC, na území ktorého sa obec 
nachádza a je vypracovaný pod¾a záväznej èasti územnoplánovacej 
dokumentácie obce. Schválenie programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej 
dokumentácie (ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis) 
je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie 
finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej 
únie (ïalej „EÚ“). To znamená, že ak obec nemá spracované PHSR 
nemôže sa uchádzaś o žiadnu finanènú dotáciu.

PHSR obce Poproč sa skladá sa z nasledovných častí:
Úvod – charakterizuje samotný PHSR v súlade so zákonom è. 

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, popisuje jednotlivé 
èasti PHSR, základné pojmy a základné dokumenty podpory 
regionálneho rozvoja pre obdobie 2007 – 2013.

Ekonomické a sociálne východiská – jedná sa o prvý krok prípravy 
strategického rozvojového dokumentu. Jej výsledky predstavujú 
nevyhnutný predpoklad pre definovanie rozvojovej stratégie. Skladá 
sa zo sociálno-ekonomickej analýzy, analýzy realizovaných opatrení, 
analýz SWOT a identifikácii k¾úèových disparít a hlavných faktorov 

rozvoja. 

Soiálno-ekonomická analýza – popisuje a charakterizuje hlavné 
sociálno-ekonomické súvislosti vývoja a zameriava sa predovšetkým 
na rozvojový potenciál a ¾udské zdroje (prírodné zdroje a ¾udské 
zdroje), ekonomické zdroje a materiálne a fyzické zdroje (obèianska 
vybavenosś a vzdelávanie). Z dôvodu jej rozsiahlosti je spracovaná 
ako samostatný dokument.

Analýza realizovaných opatrení – popisuje reálne skúsenosti pri 
implementácii predchádzajúcich programov rozvoja. Vyhodnocuje 
doterajšiu efektívnosś a úèinnosś podpory, kritické faktory a 
identifikuje opatrenia na zvýšenie efektívnosti realizácie procesov 
strategického plánovania predovšetkým v procese monitorovania a 
hodnotenia.   

SWOT analýza – analyzujú sa silné a slabé stránky súèasného 
stavu, prièom sa jedná  o vnútorné prostredie a tiež sú analyzované 
príležitosti a ohrozenia budúceho rozvoja z h¾adiska vonkajšieho 
prostredia

Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja – je dané 
nevyhnutnosśou zabezpeèenia èo najvyššej adresnosti rozvojového 
dokumentu. Vychádza z analýz SWOT a spresòuje smerovanie 
podpory prostredníctvom stanovenia rozvojového potenciálu a 
limitov rozvoja dotknutého územia.

Stratégia rozvoja – urèuje programovú štruktúru pre dané 
programovacie obdobie. Programovú štruktúru tvoria ciele a priority, 
ktoré nadväzujú na všetky typy programových dokumentov a 
opatrenia a aktivity, ktoré sú koherentné (neprekrývajú sa).

Finančný plán – popisujú ho finanèné tabu¾ky, ktoré vyjadrujú 
rozdelenie financií pod¾a programovacieho obdobia a pod¾a priorít 
a opatrení.

Zabezpečenie realizácie – popisuje inštitucionálne a organizaèné 
zabezpeèenie, opatrenia na realizáciu programu a taktiež princípy 
a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia. Súèasśou je aj 
harmonogram realizácie èinností v èasovej osi horizontu programu.

Schválený Program hospodársko–sociálneho rozvoja obce 
bude zverejnený v priebehu mesiaca marec  na web stránke obce 
Poproè.

starostka obce
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zrekonštruovaś zázemie už jestvujúcich 
ihrísk (napr. šatòa, sprcha, soc. zariadenia 
na viacúèelovom ihrisku), príp. ohradiś celý 
horný areál komunitného centra.

V čom je tento mechanizmus získavania 
finančných dotácií iný?

Podstatnou zmenou tohto mechanizmu 
získavania finanèných dotácií oproti iným 
je to, že ak MAS získa NFP, o pride¾ovaní 
dotácií pre obce, resp. pred podnikate¾ov,  

rozhoduje už samotná MAS a nie úradníci 
niekde na ministerstve v Bratislave. Pre 
získanie úplne reálneho poh¾adu na 
fungovanie MAS je potrebné upozorniś 
na skutoènosś, že požadovaná dotácia v 
sume 2 086 600,00  je na obdobie 
rokov 2010-2013. Z týchto zdrojov sa bude 
hradiś samotná èinnosś MAS a zároveò sa 
budú pride¾ovaś dotácie na úèely, ktoré 
sú zadefinované v Integrovanej stratégii 
rozvoja MAS Rudohorie. Vzh¾adom na 

nároènosś celého mechanizmu nie je možné 
ho podrobne opísaś v tomto èlánku, ale v 
prípade akýchkoľvek požiadaviek zo strany 
občanov je možné nazrieť do Integrovanej 
stratégie rozvoja MAS Rudohorie, príp. 
odpovedať na rôzne otázky s touto, ale aj 
inou  problematikou, a to vždy v stredu v 
čase od 15.00 hod. do 18.00 hod., kedy 
sú  starostkou obce vyhradené hodiny na 
stretnutia s občanmi.

starostka obce

Nezabúdajme na plnenie daòových a poplatkových 
povinnost í  v  stanovených lehotách

.. .aby ¾uïom lepšie bolo
Aj poèas roka 2009 prebiehala v našej 

obci aktivaèná èinnosś formou menších 
obecných služieb, a to v zmysle § 52 zákona 
è. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v 
znení neskorších predpisov. Organizovanie 
aktivaènej èinnosti je sú èasśou Národného 
projektu è. V - „Aktivácia nezamestnaných 
a nezamestnaných s nízkou motiváciou 
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“, ktorý 
je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho 
fondu a štátneho rozpoètu a jeho hlavným 
cie¾om je podpora udržiavania pracovných 
návykov uchádzaèov o zamestnanie s 
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a 
nezamestnaných v hmotnej núdzi. Ako zámer 
aktivaènej èinnosti - hlavné aktivity obèanov 
zaradených na vykonávanie aktivaènej èinnosti 
formou menších obecných služieb - si obec 
Poproè stanovila poskytovanie pomoci pri 
zabezpeèovaní verejnoprospešných prác, najmä 

nakladanie s odpadmi /zber odpadu, likvidácia 
èiernych skládok, spracovávanie biologického 
odpadu na obecnom kompostovisku/, 
udržiavanie èistoty v obci (údržba verejných 
komunikácií, verejných priestranstiev – údržba 
verejnej zelene, zimná údržba), starostlivosś o 
interiér a exteriér budov vo vlastníctve obce, 
prípadne pomoc pri rekonštrukcii týchto 
budov, práce na èistièke odpadových vôd 
(nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp), 
výpomoc pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a 
zlepšovaní životného prostredia a  pomocné 
administratívne práce. Hlavnou prioritou obce  
bolo aj v roku 2009 pomáhaś obèanom v 
hmotnej núdzi zlepšovaś ich sociálnu situáciu. V 
období od januára 2009 do novembra 2009 sa 
vykonávania aktivaènej èinnosti v našej obci 
zúèastnilo 14 uchádzaèov o zamestnanie, 1. 
decembra 2009 sa k nim pridalo ïalších 7 
uchádzaèov o zamestnanie. V obci urobili títo 

obèania ve¾ké množstvo práce, a to v súlade s 
vyššie uvedenými hlavnými aktivitami: letnú a 
zimnú údržbu verejných komunikácií a verejných 
priestranstiev, vykonávali nám ostatným 
obèanom už tak samozrejme upratovanie 
verejných priestranstiev (zametanie a zbieranie 
odpadkov v centre obce), kosenie verejných 
priestranstiev, upratovanie vnútorných priestorov 
verejných budov, pomáhali pri rekonštrukcii 
budov vo vlastníctve obce, pri odstraòovaní 
komunálneho a separovaného odpadu, pri 
údržbe zelene na verejných priestranstvách, 
vykonávali pomocné administratívne práce,  v 
neposlednom rade pomáhali pri podujatiach 
organizovaných obcou. Za všetky tieto vykonané 
èinnosti im patrí vïaka. Aktivaèná èinnosś v 
uplynulom roku splnila svoj zámer, priniesla 
ve¾a pozitívneho obci a jej obèanom, preto sa 
obec Poproè rozhodla pokraèovaś v aktivaènej 
èinnosti aj v roku 2010.

Zaèiatok každého roka sa vyznaèuje aj 
tým, že je potrebné uhradiś obci miestne dane 
a poplatky. Prvou daòou, ktorá je splatná 
do konca januára príslušného roka, je daň 
za psa. V našej obci evidujeme k dnešnému 
dòu 442 psov. Štyristodva majite¾ov psov si 
svoju daòovú povinnosś splnilo, avšak ešte 
u štyridsiatich zaznamenávame daòový 
nedoplatok. Predmetnú daò je potrebné 
uhradiś v èo najkratšom èase, aby nebola 
zbytoène navýšená o penále – sankèný úrok. 
Daň z nehnuteľností, tzv. domová daò je toho 
èasu spracovávaná a predpokladáme, že bude 

vyrubená v priebehu mesiaca marec. Do vašich 
domácností budú platobné výmery k dani 
spolu s poštovou poukážkou na zaplatenie 
doruèované postupne obcou poverenými 
osobami. Uvedená daò je splatná do pätnástich 
dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru, èo v praxi znamená, že je 
potrebné ju uhradiť do tridsať dní odo dňa, 
keď preberiete od doručovateliek platobný 
výmer. Následne bude spracovaný a vyrubený 
poplatok za vývoz komunálneho a drobného 
stavebného odpadu. Platobné výmery vám 
taktiež doruèia obcou poverené osoby. Nako¾ko 

poplatok za vývoz odpadu platí väèšina z vás 
inkasom, platobný výmer vám poslúži na to, 
aby ste si mohli skontrolovaś, v akej sume a 
za ko¾ko osôb zaplatíte v roku 2010 obci na 
predmetnom poplatku. Poplatok uhradia v 
hotovosti iba tí  z vás, ktorí neplatia za odpad 
štvrśroène inkasom a pri platobnom výmere 
budú maś priloženú aj poštovú poukážku. Touto 
cestou vás žiadame o trpezlivosś a spoluprácu 
pri preberaní platobných výmerov a taktiež o 
plnenie si svojich daòových a poplatkových 
povinností v stanovených lehotách, aby ste sa 
vyhli zbytoèným sankciám a exekúciám.

-eb-
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SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY

Kým kalendárny rok 2010 sa iba rozbieha a jar 
pomaly klope na dvere, ten školský rok sa práve prehupol 
do svojej druhej polovice. A tak sme mohli bilancovaś. 
Žiaci okrem plnenia svojich základných povinností – 
každodennej prípravy do školy – pracovali v rôznych 
krúžkoch a rozširovali si svoje vedomosti  a zruènosti 
aj prostredníctvom súśaží a predmetových olympiád. 
Po absolvovaní školských kôl sa  zúèastnili vyšších 
obvodných kôl  (predtým okresných)  a získali takéto 
ocenenia:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry -  
Obvodné kolo – Jana Petrášová (8. A ) 8. miesto

Bedminton chlapcov a dievčat - Obvodné kolo – 
úèasś – Marek Juhár (3. A), Matej Stropkai (5. A), Samuel 
Benko (6. A), ¼udovít  Hi¾ovský (7. A), Nikola Vincová 
(8. A)   

Olympiáda v anglickom jazyku - Obvodné kolo – 
¼udovít Hi¾ovský (7. A) – 4. miesto

Matematická olympiáda - Obvodné kolo – Matej 
Stropkai (5. A) – 3.-7. miesto, úspešný riešiteľ, Daniel 
Žakarovský , Martin Kuzder (5. A) – 23.-36. miesto

Dejepisná olympiáda - Obvodné kolo - Patrik Pavlišin 
(7.A) – 9. miesto

Geografická olympiáda - Obvodné kolo –  Matej 
Stropkai (5. A) – 7. miesto,  Karin Lešèinská (6. A) – 1. 
miesto, úspešný riešiteľ – postup  do krajského kola
Krúžková činnosť 

V školskom roku 2009 / 2010 pracuje na našej 
škole v spolupráci so Súkromným centrom vo¾ného èasu 
Pohoda v Košiciach a Dobrovo¾ným hasièským zborom v 
Poproèi 154 žiakov v 10 krúžkoch záujmovej èinnosti.

Hudobno-dramatický krúžok navštevujú žiaci z 1. stupòa. 
Èinnosś krúžku je zameraná na osvojenie si ¾udových, 
umelých piesní a básní, ktoré potom prezentujú  pri 
rôznych príležitostiach.

Chutne a veselo pečieme nesmelo
V druhom štvrśroku sa èinnosś krúžku niesla v duchu   

vianoèných a novoroèných sviatkov. Okrem samotného 
peèenia cukroviniek sa žiaci nauèili aj nové spôsoby 
prestierania- slávnostného i bežného, komunikácie pri 
rodinnom sviatoènom stolovaní i ako zabaliś darèek, èi 
pripraviś nejaké prekvapenie. Dominantná bola výroba 
medovníkov od peèenia až po prezentáciu a predaj na 
vianoènej besiedke organizovanej ZŠ.

Bedminton 
V bedmintonovom krúžku pracujú chlapci v poète 

14. Žiaci ¼. Hi¾ovský, M. Juhár, M. Stropkai , N. Vincová 
a S. Benko sa po prvýkrát zúèastnili obvodného  kola. 
Úèasś na tomto stretnutí bola pre nich ve¾kým prínosom.

Práca s počítačom pre začiatočníkov
V novembri sme sa aj my zapojili do celoslovenskej 

olympiády Rexík Quest, ktorá preveruje základné 
zruènosti  detí 1.- 4. roèníka v ovládaní PC. Spolu so 
staršími kamarátmi sa naši prváci  uèia poznávaś a písaś 
písmená a prvé vety aj na poèítaèi. Keï k tomu pridáme 
malý obrázok, hneï je to o nieèo krajšie…

Aj to polroèné vysvedèenie, ktoré si deti samy urobili, 
sa im páèilo viac, ako to “obyèajné”…

Drôtovanie, korálkovanie
 Už odpradávna sa ¾udia obklopovali  peknými 

vecami a šperkami. Do dnešnej doby zostala funkcia 
šperku takmer nezmenená. Obchody síce ponúkajú 
množstvo šperkov, no  napriek tomu v niektorých z nás 
sa ozýva túžba ozdobiś sa vlastným výtvorom a predviesś 
tak ostatným , nie svoje bohatstvo , ale svoju šikovnosś.  
Darovaś tak  spolu so šperkom i kus vlastnej práce a 
trpezlivosti.Výroba  pekných vecièiek  a  šperkov z drôtu 
zaujala aj nás.

Krúžok drôtovania a korálkovania  navštevujú 
dievèatá druhého stupòa  každú stredu  a  veru majú  
sa  èím pochváliś.

Mladý zdravotník 
Zdravie je v živote èloveka to najcennejšie. Na 

našom krúžku sa uèíme ako poskytnúś prvú pomoc pri 
bezvedomí, pri rôznych poraneniach, úrazoch, ako ošetriś 
rany, no aj základné vedomosti o ÈK a SÈK.

Futsal 1., 2.  skupina 
Futsalisti  odohrali v januári priate¾ský zápas so 

svojimi rovesníkmi zo Základnej školy Jasov. Mladší žiaci 
po trápení sa v koncovke pod¾ahli svojim súperom 4:0. 
Starší žiaci vyhrali v tesnom pomere 9:8.

Športové hry
V decembri 2009 sme prijali výzvu od žiaèok 5. 

roèníka, zahraś si vybíjanú. Stretli sme sa popoludní v 
našej telocvièni. Obe družstvá chceli vyhraś. Prvý polèas 
jednoznaène vyhrali žiaèky navštevujúce krúžok. V 2. 
polèase to bolo o nieèo śažšie. Žiaèky 5. roè. sa okukali 
a dali im zabraś. Napokon aj 2. polèas vyhrali žiaèky zo 
športových hier. Teraz sa pripravujeme na ïalšie športové 
súśaže, do ktorých sme sa prihlásili – basketbal, futbal, 
vybíjaná.

Mgr.Z.Koèišová

Úspechy našich žiakov v prvom polroku školského roka 2009/2010

Hoci sa  Boží ¾ud postil tisíce rokov, dnes 
nám slovo „pôst“ znie dosś archaicky, akoby bolo 
prekonané. V èase, keï nás reklama i bohatý výber 
všetkého presviedèa, èo všetko môžeme, ba musíme 
maś a èo všetko si môžeme užívaś, pôst je nám už 
nesympatický. Žijeme v kultúre, ktorá zdôrazòuje 
okamžité uspokojenie, je poznaèená h¾adaním 
materiálneho blahobytu a spoloènosś nevidí ve¾kú 
hodnotu sebadisciplíny a sebazapierania. Celý svet 
sa dnes ponáh¾a a zdá sa, že v òom vládne chaos, 
takže èlovek èasto vôbec nechápe, èo sa vlastne 
deje. Cítime ale, že si vo svojom živote musíme 
urobiś jasno a nastoliś poriadok. K tomu potrebujeme 
èas, v ktorom sa môžeme „nadýchnuś“ Prázdniny, 
dovolenky a víkendy akoby nedokázali splniś, èo 
od nich oèakávame. Potrebujeme totiž dôkladný 
odpoèinok, založený na oživujúcom stíšení. Veï 
túžime po väèšej úprimnosti a pokoji, snažíme sa 
prekonaś nenávisś, uveriś v úèinnosś odpustenia 
a v radosś prameniacu zo zmierenia, chceme sa 
stretávaś v bratskom prostredí, veriś si a jeden s 
druhým hovoriś. Ako to len všetko uskutoèniś? 

Pôstna doba je časom odvahy a skúšky, kedy 
je potrebné pracovať na opravdivej premene a 
obnove, urovnať všetky svoje zmätky, obnoviť 
opravdivé vzťahy, znovu nadviazať dialóg s ľuďmi, 
s ktorými nehovoríme, uvedomiť si, v akej situácii 
žijú toľkí naši bratia okolo nás, pestovať si spôsoby 
milosrdného Samaritána, ktorý sa skláňa a ide 
pomôcť trpiacemu (Deus caritas est, 15). Zrieknutie 
sa dobrého jedla, pitia, ob¾úbenej zábavy a pod., 
teda zïaleka nie je cie¾om pôstnej doby. Je to iba 
prostriedok k umožneniu prijatia duchovných hodnôt. 
Nemôžeme to zvládnuś iba našou vô¾ou alebo 
rozumom, musíme v sebe nájsť ochotu počúvať 
Boží hlas, dovoliś Bohu, aby nás premieòal. Máme 
sa stíšiť, èítaś sv. Písmo, ponoriť do modlitby a do 
úsilia konať dobré skutky. Chceme týmto opustiś 
svoje vychodené cesty, ktoré nikam nevedú a uèiś 
sa kráèaś po Božích cestách. Je to vhodná príležitosś 
na umàtvovanie nášho egoizmu a otváranie nášho 
srdca Božej láske a blížnemu, èo je prvým a 
najvyšším prikázaním Nového zákona a zhrnutím 
celého Evanjelia. Pôst sa zaiste týka aj fyzického 

zdravia, ale pre veriacich je v prvom rade „terapiou“ 
na vylieèenie sa zo všetkého, èo im bráni pripodobniś 
sa Božej vôli v ich živote. Urèite nepatrí k správnemu 
chápaniu pôstu, ak po štyridsiatich dòoch prežitých 
asketicky, sa obdobie po Ve¾kej noci (u niektorých ešte 
skôr) zmení na blahobyt, konzumizmus, a kresśan 
„doženie“ v negatívnom zmysle to, èo zameškal. 
Štyridsaś dní pôstnej doby je dostatoène dlhé obdobie 
nie na perfektnú „duchovnú gymnastiku“, ale na 
neustále zaèínanie pravého pôstu, ktorý spoèíva v 
zmene zmýš¾ania a vo vnútornom obrátení k Bohu. 
Netreba byś sklesnutým, ak sa to niekomu nepodarí 
zaèaś hneï od Popolcovej stredy – Pán Ježiš nás 
čaká vždy, je stále s nami na našej duchovnej 
ceste. Vytvorme si čas „nadýchnuť sa“ pôstom a 
spoznávajme panenskú pôdu, do ktorej môžeme 
vložiś budúcnosś kvalitnejšieho života. 

Nech pôstne putovanie každého z nás prinesie 
svoje plody.  

duchovný otec Anton Mazán

 Pôstna doba je èasom odvahy a skúšky, èasom,  
v ktorom sa môžeme „nadýchnuś“
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Mínus, plus a výsledok je dva
Aj takto by mohol vyzeraś výsledok 

pohybu žiakov v našej škole. Koncom 
roka nám pravdepodobne odíde 
15 deviatakov, ak budú úspešní na 
prijímacích skúškach, ktoré ich èakajú 
v máji a do prvej triedy v septembri 
sa zatia¾ zapísalo 17 detí. Budúci 
prváèikovia sa nevedeli doèkaś zápisu do 

1. ročníka. Boli zvedaví na ve¾kú školu. 
Chcel sa pochváliś a ukázaś všetko, èo 
v nich je a èo sa  v škôlke nauèili. Ten 
ve¾ký deò nastal 28. januára 2010. 
Hoci boli niektorí  chorí,  zápis predsa 
nemohli zmeškaś. Niektorí bojazlivo, 
iní  so záujmom a oèakávaním prišli 
v sprievode svojich rodièov. Kreslili, 

spievali, recitovali, ba poniektorí aj èítali, 
písali a poèítali. Spoznali tu svoju budúcu 
triednu uèite¾ku a rodièia mali možnosś 
porozprávaś sa s psychologièkou. Po 
vzájomnom spoznávaní odchádzali zo 
školy s malými darèekmi a možno aj so 
želaním, aby už  bol 1. september.    

Mgr.A.Grabanová

Nosi l i  by ste zaplátané nohavice,  keby by ste nemusel i?

Už aj  Angl ièan sa dozvie,  ako sa v Poproèi  „varí“  cukor

O zlom stave palubovky v telocvièni základnej školy vedel 
každý, kto tam pravidelne chodil. Povrchový náter bol po vyše 
dvoch desaśroèiach  tak opotrebovaný, že už nevyhovoval  
užívate¾ským požiadavkám a znaèná èasś plochy bola ako 
zaplátané nohavice. Po predchádzajúcom zatekaní , ale aj 
prirodzenom starnutí,  boli niektoré dosky spráchnivené  a pri 
doskoku „śažšej“ váhy sa jednoducho prerazila diera. Tak to 
išlo nieko¾ko rokov. Plocha  telocvične je ve¾ká (560m2) a v 
súèasnej dobe zohnaś finanèné prostriedky na výmenu celej 

palubovky bolo nereálne. Sme radi, že s podporou Rodièovskej 
rady pri ZŠ s MŠ a tých, ktorí prispeli 2% z daní, sme mohli 
vymeniť najviac poškodené èasti palubovky  - 130m2, 
odstrániś starý náter, vybrúsiś a nanovo natrieś celú plochu. 
Obnovená telocvičňa je otvorená  po jarných prázdninách 
pre všetkých, ktorí majú záujem vymeniś sedenie pri poèítaèi, 
televízore  alebo  na gauèi za aktívny pohyb a lepšiu náladu. 

riad.ZŠ s MŠ Poproè

Mobilné jazykové laboratórium v 
našej škole

Rozvojový projekt „Jazykové 
laboratóriá 2009“ vyhlásený 
Ministerstvom školstva SR umožnil 
našej škole zriadiś mobilné jazykové 
laboratórium. Na projekt dostala škola 
projektový grant vo výške 9000€. 
Ten nám umožnil vybaviś jazykovú 
uèebòu 12 žiackymi a 1 uèite¾ským 
notebookom, slúchadlami pre uèite¾a 
aj žiakov, reproduktormi pre uèite¾ský 
notebook, bezdrôtovým pripojením 
na internet, tlaèiaròou, programom 
pre správu PC uèebne  LanSchool a 
vzdelávacím softvérom LangMaster. 
Zriadenie tejto uèebne nám umožnilo 
zaviesś informaèné a komunikaèné 

technológie (IKT) do vyuèovania, a 
tým skvalitniś podmienky vo vyuèovaní 
cudzích jazykov. A èo sme vlastne 
urobili? V rámci projektu, na ktorý naša 
škola získala finanèné prostriedky, žiaci 
druhého stupòa vytvorili prezentácie 
pod názvom POPROČ A TRADÍCIE, 
ktoré sme následne vytlaèili a zviazali 
do brožúrky. Tieto prezentácie si 
môžete pozrieś na stránke školy, www.
zspoproc.edu.sk pod predmetmi – AJ, 
a to aj v tom prípade, že anglický jazyk 
neovládate, pretože žiaci prezentácie 
vytvorili dvojjazyène.

Pre žiakov piateho roèníka bol AJ 
novým predmetom a nemali z neho 
žiadne vedomosti, preto ich úlohou 
bolo pripraviś Poproč Dialect – Slovak 

– English Dictionary (Poproèsko-
slovensko-anglický slovník) za pomoci 
žiakov ostatných roèníkov.  Aktívne 
prispievali náreèovými slovíèkami 
do slovníka, ktoré potom pomocou 
prekladového slovníka preložili a 
nakoniec vytvorili slovné karty.Do 
vytvorenia tohto slovníka sa zapojili  žiaci 
všetkých roèníkov a na záver vytvorili 
prezentácie.  Šiestaci prezentáciu na 
tému Holidays (Sviatky), siedmaci na 
tému Traditional Food (Tradièné jedlo), 
ôsmaci About Poproč (O Poproèi), 
deviataci Traditional Crafts and 
Folk Costume (Tradièné remeslá a 
obleèenie). Ïakujeme všetkým, ktorí 
prispeli a pomohli.

Mgr.L.Kurjanová, uè.AJ na ZŠ
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Nie sú prázdniny ako prázdniny
Názory na chrípku a s òou súvisiace 

chrípkové prázdniny v školách  sú rôzne. 
Niekto to akceptuje, iný odsudzuje, ïalší to 
vníma ako možnosś ulievania sa zo školy.
Tu sa však nesleduje len záujem jedinca 
(žiaka, rodièa, uèite¾a...), ale dopad na 
širšiu verejnosś pri ïalšom šírení ochorenia. 
Od novembra tohto školského roka na 
základe listu hlavného hygienika SR a 
následného odporúèania KŠÚ hlásia školy 
percento chýbajúcich žiakov z dôvodu 
akútnych respiraèných ochorení každý 
týždeò Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva. Na základe týchto údajov sa 
prijímajú potrebné opatrenia.  Našej škole sa 
chrípková  epidémia úspešne nieko¾ko rokov 
vyhýbala. A to aj v èase, keï boli zatvorené 
okolité školy. Zaèiatok kalendárneho roka 
bol však poznamenaný prudkým nárastom  
respiraèných ochorení najprv u detí 

materskej školy a následne stúpal poèet 
chýbajúcich detí na prvom stupni a potom 
aj medzi staršími. Chorobnosś detí MŠ bola 
výrazná, po prvom prerušení dochádzky do 
MŠ v èase od 26.01 do 31.01 bolo nutné 
opätovné  prerušenie dochádzky spolu so 
základnou školou. Pri 30% neprítomnosti 
žiakov v škole sú vyhlásené na základe 
nariadenia RÚVZ tzv. chrípkové prázdniny 
so súhlasom  zriaďovateľa a Krajského 
školského úradu  najmenej na 5 dní.  Je 
ve¾mi dôležité, aby dieśa po chrípkových 
prázdninách prišlo do školy až keï je zdravé, 
bez kaš¾ania, bolesti hlavy, bruška. Vírusové 
ochorenia sa v detských kolektívoch šíria  
ve¾mi rýchlo. Správajme sa zodpovedne, 
veď každá mamička chce mať dieťa 
zdravé.

riad.ZŠ s MŠ Poproè

Škola: Posledný deò vyuèovania: Termín prázdnin: Nástup do školy:

Materská škola 1. apríl 2010 (štvrtok) 2. -5. apríl 2010 6. apríl 2010 (utorok)

Základná škola 31. marec 2010 (streda) 1.- 6. apríl 2010 7. apríl 2010 (streda)

Ve¾konoèné prázdniny

Škola pre ž ivot
V poslednom období je ve¾mi 

frekventované slovo euro, ktoré sa, žia¾, aj 
v médiách, nesprávne používa. Podstatné 
meno euro je stredného rodu a skloòuje sa 
pod¾a vzoru mesto. 

A èo sa týka výslovnosti, vyslovujeme tak, 
ako píšeme, žiadne evro.

                                                                  jednotné èíslo množné èíslo

1.pád                                                                         euro eurá

2.pád                                                                        eura eur

3.pád                                                                     euru   eurám

4.pád                                                                     euro   eurá

6.pád                                                         (o) eure    (o) eurách

7.pád                                                                     eurom eurami

Napríklad: V obchode som zaplatil 35 eur ((nie 
35 euro). Ve¾a šśastia s eurami. 

Vaša škola

Slovo ako kultúrna a umelecká hodnota 
zaznelo skôr ako obvykle

Pamätáte sa ešte na svoje školské èasy, keï ste sa pripravovali na súśaž Hviezdoslavov Kubín? 
Táto najstaršia a najprestížnejšia súśaž v oblasti umeleckého prednesu s jasnou koncepciou 
slávi už svoje 56.výročie. Zvyèajne sa jej triedne a školské kolá konajú v marci, v tomto 
školskom roku to však bolo pod¾a propozícií už v decembri. Recitátori svojím repertoárom a 
prostredníctvom interpretácie zoznamujú širšiu verejnosś s literatúrou a vedú ich k hlbšiemu 
poznávaniu literárnych hodnôt a slovenského jazyka, pestujú vzśah k slovu ako kultúrnej a 
umeleckej hodnote. Školské kolo sa konalo 14. decembra 2009  v priestoroch kultúrneho 
domu v spolupráci s knižnicou. Zúèastnilo sa ho 36 súśažiacich žiakov 2.-9.roèníka. Porotu 
tvorili uèite¾ky ZŠ (R.Kozelová, Š.Jasminská, D.Špegárová). Súśažilo sa v troch vekových 
kategóriách osobitne v poézii a próze. Výsledky sú nasledovné:

I. kategória poézia: 1. L.Hužvárová 4.A    
  2. L.Benková 4.A
  3. R.Timková 2.A
 próza: 1. L.Slabejová 3.A
  2. R.Benko 3.A
  3. M.Hužvár 3.A

II. kategória poézia: 1. K.Lešèinská 6.A
  2. M.Pavlišinová 6.A
  3. J.Sakáèová 5.A
 próza: 1. I.Harèariková 5.A
  2. M.Juhárová 6.A
  3. P.Humarová 5.A

III.kategória poézia: 1. K.Hi¾ovská 9.A
  2. V.Jaklovská 9.A
  3. I.Biharyová 8.A
 próza: 1. L.Hi¾ovská 8.A
  2. D.Vargová 8.A
  3. S.Toporèáková 8.A

Tí najlepší z najlepších nás budú reprezentovaś vo vyššom kole súśaže koncom marca.
Žiacka porota vybrala ako najlepšieho recitátora školského kola Lenku Hi¾ovskú z 8.A. Všetci 
zúèastnení recitátori, nielen víśazi, boli odmenení sladkými cenami, ktoré boli zakúpené z 
prostriedkov rodièovskej rady.

-dš-

Keï sneh nahrádza 
teplá voda a lyže 

plavky
Každý rok škola  pripravuje a zabezpeèuje 

lyžiarsky výcvik najmä pre žiakov druhého 
stupòa. Podmienky na lyžovanie sa z roka 
na rok menia, raz chýba sneh, inokedy 
nevyhovuje termín, prihlási sa málo žiakov 
a podobne. Tohto roku nám zima nadelila 
snehu dosś a predsa sa lyžiarsky výcvik 
neuskutoční. Preèo? Lyžiarsky výcvik  bol 
plánovaný   v termíne 8. 2. 2010 - 12. 2. 
2010 v stredisku Drienica- Lysá. Žia¾, žiaci 
asi nie sú priaznivcami zimných športov. 
Ak áno, tak iba pasívnou formou. Akosi 
zmizli z našej dediny sánkovaèky, lyžovaèky, 
gu¾ovaèky a ïalšie zimné zábavky. Alebo to 
viazne vo financiách? Poplatok za výcvik bol 
stanovený na 130 eur a mohol byś uhradený 
aj v splátkach.  Napriek tomu, že naša 
škola vlastní zopár pomerne nových lyží 
a lyžiarok, nikto nevyužil možnosś požièaś 
si ich. Celkovo sa na lyžiarsky výcvik zo 
7., 8. a 9.roèníka prihlásilo iba 6 žiakov. 
Kde to teda viazne? Lepšia situácia je s 
plaveckým výcvikom, ktorý sa organizuje 
pre žiakov 1.stupòa.Tretiaci a štvrtáci  sa v 
poète 30 tešia na plavecký výcvik, ktorý sa 
uskutoèní na ZŠ Trebišovská v Košiciach. 
V predve¾konoènom èase od 15. 3. 2010 
do 26. 3. 2010 si budú vychutnávaś radosś 
z vody veriac, že sa všetci nauèia „nové 
plavecké štýly“.

-ph-, -ag-
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Kde je zakopaný pes?
Popročania sú svojrázni,
idú vytrvalo vpred.
Neúspechy ich nezlomia,
vzdať sa – pre nich cudzia vec.
Pracovitosť, húževnatosť – znaky to ich povahy...
A ich obec? Krása obklopená horami.
Domce krásne, výstavné,
dvory kvetmi hýriace,
pred domami priestranstvá pekne udržiavané.
- Idyla! pomyslí si cudzinec.
No domáci dobre vedia, kde je zakopaný pes.

Koho nuda ubíja a život nebaví,
vyhľadáva v dedine nevídané zábavy.
Povzbudení grádami s cigaretkou v hube,
ničia cestou zo zábavy, čo pod ruku príde.
Pod rúškom tmy, „vďaka“ nimi rozbitým lampám,
ohýbajú stojany na dopravných značkách,
vyvracajú nádoby plné odpadu a špiny,
devastujú kvetinovú výzdobu – skrátka, samé „hrdinské“ činy.
Fasády budov čerstvo natreté, v opitých hlavách – fádne.
Zničia ich sprejmi drahými – ich diela: katastrofálne!
Čo by sa stalo, keby svojimi výtvormi „skrášlili“ príbytky blízkych?
Ale to oni nie! Rodičov sa boja, naši hrdinovia!
Lavičky im zavadzajú, preto musia preč!
Tie polámané nemo žalujú!
Popročania, všimnite si, o čom je tu reč!
Dokedy ešte v obci bude platiť známe: - Čo ťa nepáli, nehas?!

Zvaľovať vinu iba na mladých, by bolo pokrytectvo samé.
Zamyslime sa aj my, skôr narodení, či na vandalizme svoj podiel nemáme?!
„Odpad mi v dvore zavadzia, dokedy na odvoz čakať mám?
Pod rúškom tmy ho na čiernu skládku odpratám.
Nerozmýšľam nad tým, že aj z mojich daní,
pokuty platiť treba pri jeho likvidovaní.“
A tak sa v lone prírody, na okrajoch lesa, v koryte potoka
kopia hory odpadu, nebezpečné veci,
škodiace prírode, ktorej súčasťou sme my – všetci! 

- Kto seje vietor, žne búrku – príslovie stručne vraví.
Aby nám poučenie z neho plynúce jasné bolo: 
Za zlé činy pykať budú vinníci a my, nevšímaví a ľahostajní, s nimi!

Mgr.H.Hi¾ovská
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Maś desaś rokov znamená maś všetko krásne ešte pred 
sebou alebo  Fortuna je forma spolužit ia

Dnes už hádam niet Popročana, ktorý by nevedel, čo je Fortuna. 
Prítomnosť tejto speváckej ženskej skupiny na rôznych obecných 
slávnostiach berie každý akosi samozrejme, niekedy akoby aj s nevôľou, že 
„zase oni“, častejšie však s pochvalným uznaním a hrdosťou. Samozrejmosť 
s akou prijímame toto spevácke teleso však vôbec nie je namieste. Veď 
ktorá obec porovnateľná s našou sa   môže popýšiť dvanástkou skvelých 
spievajúcich žien, ktoré to robia úplne dobrovoľne vo svojom voľnom 
čase, s nadšením a radosťou sa pravidelne stretávajú na skúškach a 
doma sa vytrvalo učia texty naspamäť?! Vo svojom repertoári majú nielen 
ľudové piesne, ktoré v ich podaní ožívajú, lebo inak by možno zostali 
dávno zabudnuté, ale aj moderné a náboženské. A v tomto roku oslavujú 
10.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme pozvali na rozhovor 
vedúcu Fortuny, Mgr.Máriu Mašatovú.

Kto je Mária Mašatová v bežnom živote?
Som rodáèkou obce, mám ukonèené vysokoškolské vzdelanie 

univerzitného typu - odbor sociálna práca. Pracujem ako vedúca úseku 
sociálnych vecí a rodiny na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, 
Detašované  pracovisko Moldava nad Bodvou.   

Ako si spomínaš na svoje hudobné, resp. spevácke začiatky?
 Spomínam si na ne v súvislosti s dreveným koníkom, ktorý bol mojím 

spoloèníkom, hraèkou, a na ktorom som vedela presedieś hodiny a spievaś.   
Boli to piesne J. Guzovej,  K. Gotta, O. Szabovej  a mnohých ïalších vtedy 
populárnych interpretov. 

Kedy si prvýkrát verejne vystupovala?
Prvé  verejné vystúpenia  som absolvovala už v škôlke pri rôznych 

príležitostiach a potom poèas základnej školy (Miss bábika, Melódie 
priate¾stva, súśaže v speve slovenských ¾udových piesní...)Neskôr na 
strednej škole som pokraèovala  v zá¾ube, pôsobila som v  školskom 
spevokole Ing. Helcmana, v ktorom som  postupom èasu pomáhala  s 
nácvikmi a stala som sa jeho sólistkou. Absolvovala som aj  okresné 
súśaže  v speve v Gemerskej Polome, Revúcej  usporiadané Slovenským 
rozhlasom a stala som sa laureátkou. Po ukonèení stredoškolského štúdia 
som zaèala pracovaś  ako administratívna pracovníèka a svoj vo¾ný èas 
som znovu upísala spevu.  Krátko som pôsobila v popovej skupine v Malej 
Ide, ale mojou ve¾kou láskou sa stal folklórny  súbor Dargov.  Pôsobila 
som v òom asi 10 rokov. Boli to roky nároèné na  nácviky,  vystúpenia i 
zájazdy. 

Kde všade vo svete si vystupovala?
Reprezentovala som  Slovensko  v Maïarsku, Po¾sku, Nemecku, 

vtedajšom  ZSSR, Taliansku, Nemecku, Holandsku. Prišli prvé ponuky a  
nahrávky v Slovenskom rozhlase, televízii. Po páde totalitného režimu, 
zaèali folklórne súbory stagnovaś, resp. sa rozpadli. Stály angažmán  som 
našla v dychovej hudbe Dušana I¾anovskoho v Košiciach, ktorá pravidelne 
hrávala v Dome umenia na tzv. èajových  posedeniach  v nede¾u popoludní. 
Tu som pôsobila  3 roky Napokon prišla rodina a svoje pôsobenie som 
naèas prerušila. Mám ukonèenú Základnú umeleckú školu - I. cyklus, 
odbor klavír, spievaś som sa nikdy pod odborným vedením neuèila. 

Kto prišiel s myšlienkou založiť spevácku skupinu v Poproči?
Bol to Mgr. Juraj Šlosarik, ktorý bol v tom èase poslancom miestneho 

zastupite¾stva a našiel podporu aj u vtedajšieho starostu obce JUDr. 

Vincenta Timku. 

Ako si sa stala „šéfkou“ práve ty a ako sa to všetko začalo?
 Na podnet vyššie uvedeného a po dohode s vedením obce miestny 

rozhlas vyhlásil "konkurz"  do miestneho spevokolu. Vedúcou skupiny 
som sa stala  spontánne.  Nejako to zaèaś muselo, niekto musel viesś 
nácviky, organizovaś vystúpenia . Myslím, že sa vtedy tak nevnímalo kto 
je  "šéfkou".  Prosto zaèalo sa spievaś.  Prvé nácviky boli úsmevné. Zišli 
sa žienky rôzneho veku,  vzh¾adu,  rôznej hlasovej kultúry. Poniektoré mali 
skúsenosti so   spievaním èi vystupovaním,  niektoré bez akýchko¾vek 
skúsenosti.  Ich predstavy o spievaní èi fungovaní spevokolu boli rozlièné.  
Prišli na jednu skúšku a na dve ïalšie nie . O systematickosti nebolo ani 
reèi. Aj preto musel nastaś  posun vo forme dohovorov, znovuvyhlásenia 
konkurzu a priznám sa  i vlastného váhania, èi do toho vôbec ísś.  Po  
uvedomení si dôležitosti každej skúšky a hlavne hlasovej prípravy zdalo 
sa, že to ženy chytilo. 

Prečo práve názov FORTUNA?
S názvom sme sa dlho netrápili. Obec preslávila  baòa Fortuna a chýrne  

banícke remeslo. Vychádzajúc z toho,  že naši otcovia boli vychýrení baníci, 
my môžeme byś chýreèné speváèky a  meno poproèskej bane tak  znovu 
oživíme. 

Koľko členov mala a má Fortuna?
 Na prvé konkurzy prišlo 7-9 žien, ale ako som už  spomínala, poèty 

sa menili. Prvá stabilizovanejšia   formácia mala 12 èleniek. Postupne sa 
skupina rozrástla na 15 èleniek. Postupom èasu  záujemkyne prichádzali 
i   odchádzali.  Teraz má skupina 12 stálych èlenov, 1 èlenka je 
neúèinkujúca. 

Aké boli dôvody odchodu?
Dôvody boli rôzne.   Prevažne  rodinné, zdravotné, ale i pracovné.    

Niekto mal problém s hlasivkami,  riešili iné životné problémy, napr. pani 
starostka bola pracovne vyśažená.

Aká si „šéfka“?
Som maximalistka, a tým je povedané všetko.  Som  nároèná,  

nekompromisná a prísna.  Sme v obci jediné stále spevácke teleso. V 
súèasnosti nie je možné uživiś sa len jedným žánrom.  Spievame preto  
nielen   folklór, ale i zborové piesne, sakrálne piesne, country, stredný 
prúd, pop èi muzikál.  To si žiada nielen  dobrú hlasovú prípravu, ale i 
flexibilitu prístupu, postoja. Nie je možné, že urobíme dobrý štvorhlas a 
na vystúpenie mi z nejakého dôvodu nepríde speváèka.  Boli chvíle, keï 
som osobne išla do domácnosti po èlenku  a z postele èi od  hostiny 
odvolala hostite¾ku, lebo vystúpenie bolo ohrozené. Od žien chcem, aby  
na vystúpení  zo seba vydali všetko.  Musím ich vzbudiś k tomu, aby zo 
spevu  sálalo nielen potešenie, ale i  energia.  V èasoch  pretechnizovaného 
sveta,  bohatej  hudobnej ponuky, nemožno publikum zaujaś  spevom bez 
výpovednej hodnoty a duše. Môj postoj ku skupine je o nároènosti k sebe 
a zodpovednosti k tomu, èo robím.  Zásadne netolerujem pohodlnosś, 
neochotu ísś na menej závažné podujatie, resp. výber - tu a vtedy idem - 
tam a vtedy nie. Odmietam tolerovaś ešte aj chorobu, lebo èasto chýbajú 
hlasy a v tom prípade nie je možné odspievaś vybraný repertoár. Idem 
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nadoraz.   

Slávite ako skupina desiate výročie založenia. Aké úspechy ste doteraz 
zaznamenali?

Absolvovali sme  množstvo vystúpení prevažne pre obec pri rozlièných 
obecných slávnostiach. Ale i vystúpenia  na komerèné úèely, a to pri 
rôznych oslavách životných jubileí, svadbách. Rozliènosś materiálu, ktorý 
spracúvame, nám dáva možnosti vystupovaś  aj pri iných podujatiach, a to 
najmä  na plesoch, galériách, kostoloch, sobášoch, festivaloch.  Opakovane 
sme sa zúčastnili súťaže Dargovská  ruža, kde  sa   nám darilo.  Obsadili 
sme  2x po sebe prvé miesto v skupinovom speve, raz tretie miesto. V 
sólovom speve raz prvé miesto - absolútny laureát, 2x tretie miesto,  2x 
mimoriadne ocenenie za objavnosť. 

Poznáme vaše prvé CD. Čo chystáte teraz?
Vydali sme prvé CD - Kolo  našej zahradoèky. V súèasnosti je vo výrobe 

druhý nosiè - Tady dobre na fraj chodzic, kec mešačok šveci.  Naše  
piesne a úpravy sú na rozhlasovej stanici  Regina v rámci regionálneho 
vysielania ve¾mi èasto hrané, z  èoho mám  úprimnú radosś.   Obec sme 
reprezentovali aj v zahranièí, v   Maïarsku. 

Na svojich vystúpeniach pôsobíte vždy veľmi upravene a profesionálne. 
Čo máte vo svojej výbave a odkiaľ na to beriete?

Od r. 2007 sme obèianskym združením, sme finanène podporované 
obcou a tiež zaregistrované ako príjemcovia 2% z daní z príjmov. V 
súèasnosti  disponujeme 1 kompletným  autentickým  abovským krojom  /
Poproè -  Kojšov/, èižmami, èiernymi topánkami.  Sme vybavené komplet 
kostýmami  na zborový  sakrálny  spev,  krojovými rovnošatami  na zborový 
- ¾udový spev, rovnošatami na pop - stredný prúd. Z vlastných prostriedkov 
sme si  zakúpili gitaru, 2 mikrofóny, stojan, ladièku.    Prostriedky obce  
sú úèelovo viazané  a v zmysle uvedeného aj vyúètované. To znamená, 
že sú schválené výluène na èinnosś  v súlade so stanovami obèianskeho  
združenia  a nesmú byś na niè iné použité. Prostriedky získané z 2% z daní 
sú taktiež kontrolované a musia byś použité na úèel, ktorý má  OZ v náplni. 
V našom prípade je to  uchovanie a šírenie  tradícií.  Z týchto financií je 
preto financované vydanie druhého CD nosièa prevažne  s  materiálom  
uchovania poproèských piesní.  Ostatné aktivity hradíme z vlastných 
zdrojov ( cesty, obèerstvenie, sústredenia). 

Máte aj nejakých sponzorov?
Významne nás v týchto aktivitách podporovali  miestni  mecenáši, a to 

opakovane   najmä: Ing. Jaklovský, MUDr. Horváth, JUDr. Krempa, Drábik, 
Ing. Kilianová,  Brada, Ing. Zálepová,  Gesker, Ing. Petráš, Ing. Murgaš, 
ale aj iní,ktorým patrí naša vïaka. Po vzniku miestneho  Rotary klubu  
nám umožnili realizovaś sa aj ich prostredníctvom, èo   prospelo najmä 
nám.  Takto  získané finanèné prostriedky sme  mohli  použiś i  na  svoj 
osobnostný rozvoj.  Prípravy nových programov sme tak mohli  realizovaś 
formou sústredení, ktoré sme vedeli vykryś z vlastných zdrojov. 

Kedy  plánujete krst druhého CD?
Niekedy v júni 2010. Malo  by to byś zavàšenie 10 roènej   spoloènej 

práce.  Ide prevažne o materiál  z Poproèa, aby bol uchovaný pre ïalšie 
generácie tak, ako ho už pozná v obci málokto. Skupina starne. Mladá 
generácia nejaví záujem, jednoduchšie je konzumne prijímaś, ako prácne 
vytváraś.  Chýba nadšenie, zápal, mnohí sa vyhovárajú na nedostatok èasu. 
Všetko je to však o pevnej vôli. 

Čo vám prináša táto činnosť – spievať v ženskej speváckej skupine v 
obci?

 Ak za tým niekto h¾adá   finanèný prospech,  nech do toho nejde. 
Sú to roky driny, skúšok,  obetovania èasu svojho i svojej rodiny. Nie je 
jednoduché v piatok èi sviatok  všetko doma nechaś tak, vystrojiś sa, ísś 
odspievaś, èasto sadnúś ešte za volant a domov.   Je to niekedy 5 hodín, ale 
èlovek sa musí duševne pripraviś, naštartovaś svoje duševné sily.  Èasto sa 
necíti dobre, musí sa premôcś,  nahodiś úsmev a vydaś zo  seba  maximum. 
Výsledok však stojí za to. Už prejav pozornosti, èi slovo chvály a vïaky 
robia pre nás divy. Avšak Fortuna nie je pre nás len spev a drina, je to pre 
nás forma spolužitia. Stretávame sa, hovoríme spolu, oslavujeme spolu, 
smútime spolu, prosto  žijeme spolu.  Ve¾akrát riešime problémy spolu, 
ale i to patrí k životu, sme širšia rodina.  ¼udia komunikujú cez internet, 
ale nenájdu si èas, aby sa stretli a porozprávali, rozbili atóm, ale nevedia  
rozbiś  predsudky. Možno i to je cesta, ako nepod¾ahnúś konformite života. 
A èo spievanie prináša mne osobne ?  Pre  mòa osobne je  spev odrazom 
mojej duše. Spevom sa  radujem i plačem, spevom milujem i zatracujem 
a dúfam, že spevom i  dožijem. 
Ïakujeme za rozhovor.

  -dš-
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Plesovú sezónu v Poproèi  otvori l  t radièný Matièný ples
Plesy bývali výsadou š¾achty. V 19. storoèí 

sa zachcelo plesaś aj menej urodzeným. 
Svoje bály zaèali usporadúvaś najrôznejšie 
obèianske spolky a cechy. Za hlavné mesto 
plesov oznaèuje svet Viedeò (v rakúskej 
metropole sa roène koná vyše tristo bálov).  
Na Slovensku otvára plesovú sezónu PLES V 
OPERE, v Poproèi Matičný ples. Uskutoènil 
sa v kultúrnom dome 16. januára. Krásne 
prostredie, šarmantné dámy a páni. Je 
tomu už 15 rokov èo Miestny odbor Matice 
slovenskej usporiadal svoj prvý reprezentaèný 

ples. V tomto nápade im postupom èasu 
zaèala  pomáhaś aj obec Poproè, preto už 
dnes môžeme povedaś, že je to Matièno – 
Obecný ples. Tohto roku sa hostite¾ského 
žezla ujal popri Katke Katušákovej a Helene 
Štovèíkovej aj sám riaditeľ Domu Matice 
slovenskej v Košiciach Miloš Petráš, rodák 
z Poproèa. Slávnostný veèer otvorili úradujúci 
Majstri SR, tanečný pár tanečného centra 
METEOR, ktorí zatancovali úvodný valèík a 
spevácka skupina FORTUNA s  doprovodom  
akordeónu Jána Grockého. Po príhovore 

hostite¾ov Helena Štovèíková slávnostne 
otvorila zaèiatok plesu pozdvihnutím èaše. 
Poèas celého veèera úèastníkov zabávala 
skupina Star Light. Nechýbala tombola a 
o prekvapenie veèera sa postaral finalista  
Superstar Tomáš KRAK. O pohodlie hostí sa 
postarali 4 kuchárky, 2 èašníci, 2 barmani a 
10 èlenný pomocný personál. 

O týždeò nato sa zabávali „Poľovníci“ a 
ich priatelia a známi. Posúïte sami!                                                                                                        

-hš-

Fašiangy  boli obdobím zábavy pred 
nadchádzajúcim styridsaśdòovým pôstom  
pred Ve¾kou nocou a vyvrcholili tri dni pred 
Popolcovou stredou zábavami, tancom a 
spevom. O zábavu a hudbu sa vždy postaralo 
nieko¾ko súcich mládencov. „Parobci“ a 
„dzevky“ tancovali v „karème“. Posledný 
fašiangový veèer patril staršej generácií. 
Polnoc urobila bodku za radovánkami, 
zaèínalo sa obdobie pôstu. Tieto tradície sa 
z našej obce postupne vytratili. Zostali už 
len detské karnevaly v škole a škôlke a ples 
pre dospelých. Tento rok chrípka nedovolila 
ani to, a to práve najmenším – škôlkarom 

a školákom. Väèšie šśastie mali detièky, 
ktoré sa spolu s mamièkami stretávajú v 
komunitnom centre, lebo oni si termín 
karnevalu mohli prispôsobiś pod¾a svojich 
potrieb  Preto miestne kultúrne stredisko 
v uplynulom fašiangovom èase  umožnilo 
mamièkám a ich deśom  usporiadaś detský 
mini karneval. Deti prišli v maskách, za 
ktoré dostali odmenu. Veríme, že tento 
druhý roèník mini fašiangového karnevalu 
sa postupom èasu v komunitnom centre 
stane tradíciou.

-hš-

Fašiangy kedysi a dnes

Poèet obyvate¾ov:  

2736

Veková štruktúra obyvate¾ov:
Predproduktívny vek /do 18 rokov/ 459
Produktívny vek /od 19 do 60 rokov/ 1721
Poproduktívny vek /nad 60 rokov/ 566

Údaje z evidencie obyvate¾stva:
Poèet novorodencov 20
Poèet úmrtí 35
Do obce sa prisśahovalo 28
Z obce sa odsśahovalo 26
Poèet svadieb 6
Poèet rozvodov 9
Poèet nezamestnaných obèanov 275

Základné demografické údaje k 31.  12.  2009
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Šport  a ostatné

Futbal istom zima neprekáža

Narazi l i  na s i lné súperky

Ako prví zaèali prípravu 
16.januára 2010 pod 
vedením trénera ¼.Grabana  
hráèi mužstva dospelých, 
úèastníci 5. ligy skupiny 
juhovýchod. Naše mužstvo 

je na èele tabu¾ky s jednobodovým náskokom 
pred druhým Medzevom. Z mužstva neodišiel 
nikto ,naopak, do mužstva pribudol Rišo Lelák  
z mužstva úèastníka 3. ligy – Vyšné Opátske. 
V štádiu riešenia je ešte hráè do po¾a Štefan 
Kuru  z Mokraniec, František Németh z Vyšného 
Opátskeho a brankár Valentín Kadeøábek  z 
Mokraniec. V pláne prípravy na jarnú èasś 5. 
ligy má mužstvo vytvorené výborné tréningové 
možnosti – telocvièòa, multifunkèné ihrisko, 
prípravné zápasy na umelej tráve v Moldave 
nad Bodvou. Nepochybne je najlepšia príprava 
na pomocnom ihrisku a okolitých terénoch 

v domácom prostredí. Mužstvo odohralo 
už nieko¾ko prípravných zápasov: Zdoba 
4:1,Štítnik 2:3, Jasov 7:3, Svinica-10:1. A 
v pláne je ešte 8 – 10 ïalších. 6.februára 
2010 zaèali s tréningom pod vedením trénera 
Petra Juhása dorastenci. Majú za sebou už aj 
prípravný zápas s Vyšným Opátskym, ktorý sa 
skonèil remízou 3:3. Trénujú taktiež v domácom 
prostredí. Žiacke mužstvo zaène s tréningom 
dòa 1.marca  pod vedením Martina Gráca. V 
mesiaci február výbor OFK SLOVAN Poproè pod 
vedením Eduarda Jasaòa èaká uskutoènenie 
výroènej èlenskej schôdze. V roku 2010 nás 
èaká nieko¾ko podujatí: v jarnej èasti zabezpeèiś 
hladký priebeh všetkých majstrovských 
stretnutí – žiakov, dorastencov a dospelých. 
V jarnej časti súśažného roèníka 2009/2010 
dosiahnuś tieto umiestnenia: žiaci do 7. 
miesta, dorastenci – zachovať príslušnosť v 

4. lige a mužstvo dospelých- pobiť sa o postup 
do 4 ligy. V letnom období usporiadaś 5. roèník 
turnaja žiakov Memoriál Jakubka Michalka, 
usporiadaś 12. roèník turnaja dospelých - 
Memoriál Jána Žakarovského. Je to len èasś 
z ïalších cie¾ov a èinností na nasledujúce 
obdobie roku 2010. Hlavným cie¾om výboru 
OFK SLOVAN Poproè je, aby všetky mužstvá 
boli po športovej stránke pripravené na jarnú 
èasś majstrovských súśaží roèníka 2009/2010 
tak, aby všetci fanúšikovia ako aj priaznivci 
futbalu OFK SLOVAN Poproè, mohli v každom 
majstrovskom zápase konštatovaś: Chlapci 
hrajú pekný, moderný futbal a odovzdávajú 
maximum za farby OFK SLOVAN Poproè. Tešíme 
sa na vaše: SLOVAN DO TOHO!

 Alexander  Humár

Športový klub stolného 
tenisu v Poproèi má pre 
súśažný roèník 2009/2010 
dve družstvá - „A-mužstvo“ a 
„B-mužstvo“ dospelých mužov 

v 4. lige Košického kraja. Žiacke kolektívne 
súśaže neboli obsadené, zúèastòovali sa iba 
na súśažiach jednotlivcov, Pre súśažný roèník 
2009/2010 družstvo žiakov a žiaèok súśaží 
prvý rok v druhej lige východoslovenského 
kraja.

Po prvej polovici súśažného roèníka  
družstvo „A“ bez straty bodu. Je dôležité 
podotknúś, že A-mužstvo bojuje o postup do 
tretej ligy. Medzi najlepších hráčov patrí Janka 
Gumaňová a Matúš Kocúr. Družstvo „B“ je na 
poslednom mieste, v tejto skupine hrajú žiaci 
a dorastenci.  Aj keï sú na poslednom mieste, 
tak nadobúdajú cenné skúsenosti, ktoré potom 
využijú vo svoj prospech v ïalších zápasoch. 
Družstvo žiakov je po prvej polovici súśažného 
roèníka  na 6. mieste. Najlepšie výsledky má  v 

tomto družstve Hiľovský. Družstvo žiaèok je po 
prvej polovici súśažného roèníka na poslednom 
mieste.“Na lepší úspech si treba poèkaś, 
pretože narazili na silné súperky“,vyjadril 
sa tréner Gumáò. Zároveò sa chce srdeène 
poïakovaś starostke, obecnému zastupite¾stvu 
a vedeniu základnej školy, bez pomoci ktorých 
by klub nemohol existovaś a dosahovaś takéto 
výsledky.

  -mg-

Rok 2010 bude pre nás nároèný a èaká nás 
ve¾a práce.7. mája by sme chceli usporiadaś 
jarné kolo súťaže PLAMEŇ v našej obci, 
ale nesmieme podceniś ani prípravu a výcvik 
s cie¾om byś pripravený pomôcś blížnemu v 
ohrození života èi majetku. Chceli by sme sa 
zúèastòovaś aj na pohárových súśažiach v 
rámci možností-muži, ženy i mládež. Výsledkami 
nášho snaženia urèite nie sú prvé miesta na 
súśažiach, aj keï je to krásny pocit byś lepší 
ako ostatní, ostávame však nohami na zemi 
a budeme sa tešiś z každého dosiahnutého 
výsledku. Je to pekné, že dedièstvo našich 
otcov a dedov preberajú vždy nasledujúce 
generácie, a tak aj náš 40 členný hasičský 
zbor nezabúda na pocit spolupatriènosti a 
ochotu pomôcś blížnemu. Hasièský zbor je 
jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý 
èas, jediná, ktorej èinnosś nikdy nezanikla a 
stále prinášala úžitok pre všetkých nás. Jedinou 
podmienkou zostáva ochota aktívne pracovať 
a podie¾aś sa na plnení úloh vyplývajúcich zo 
stanov DPO SR. Pri hodnotení našej èinnosti 
by som zaèal s pochvalou našich obèanov, 
keïže sme nemali takmer žiadne výjazdy a 
zásahy s našou technikou, ktoré by ohrozovali 
životy a majetok našich obèanov. Nemalú 
úlohu  zohráva aj preventívna výchova a 
osveta detí už v útlom veku, ktorú na základnej 
škole vykonáva  Tomáš Križek. Naša Škoda 
RTO - CAS 25 bola využitá  – boli sme s 

òou ako asistenèná hliadka pri vatre SNP, 
pri púti k sv. Anne, na verejnom podujatí v 
rámci osláv Dòa obce, bola použitá pri èistení 
studní našich obèanov, pri èistení kanálov, ale 
zasahovala aj pri menších požiaroch. Aj keï 
nás žiadna väèšia živelná pohroma nepostihla, 
to  neznamená, že máme po¾aviś vo svojom 
výcviku a pripravenosti, práve naopak, musíme 
byś ostražití a pripravení kedyko¾vek k zásahu, 
aby sme vždy vedeli pomôcś.  Zdokona¾ujeme sa 
po fyzickej a odbornej stránke, v tomto prípade 
patrí poïakovanie nášmu velite¾ovi Martinovi 
Jasaòovi.  S výcvikom a súśažami zaèali už aj 
naši najmladší hasièi, žiaci a žiaèky základnej 
školy. Našu školu a DHZ reprezentovali 
prvýkrát na jesennom zraze okresnom kole 
hry Plameň v Nováèanoch dòa 19.9.2009.
Za úèasś dostali odznak mladých hasièov a 
pochvalu od výboru DHZ. Za snahu a úsilie sa 
patrí poïakovaś aj vedúcim krúžku Tomášovi 
Križekovi, Monike Èerèerovej a asistentovi 
Jaroslavovi Rašèákovi. Družstvo mužov zaèalo 
súśažiś po viac ako 20 roènej prestávke, a to  
17. mája 2009 v obci Nováèany pri príležitosti 
90. výroèia založenia DHZ v obci, kde obsadili  
druhé miesto. Potom sme sa už systematicky 
zúèastòovali súśaží na pozvanie, a to 7. júna 
2009 okresné kolo súśaže v obci Háj. 25. júla 
2009 sme usporiadali nultý roèník súśaže 
„požiarny útok s vodou“ na ihrisku v Poproèi za 
nepriaznivého poèasia, ale nakoniec sa na nás 

usmialo slnieèko a to v podobe 1. miesta. Na 
tejto súśaži sa po prvýkrát ukázalo aj  družstvo 
žien. Ve¾mi pekná a pre nás prvýkrát videná 
bola noèná súśaž v obci Èeèejovce  1. augusta 
2009, na ktorej sme mali možnosś byś aj my 
vïaka pozvaniu  Karola Kapitána.  Nevedeli 
sme, že tam budú súśažiś aj družstvá žien, a 
tak naše žienky boli ukrátené o to, aby si po 
prvýkrát mohli vyskúšaś adrenalín skutoènej 
súśaže. No na druhej strane musím oceniś ich 
snahu  a poctivú prácu v podobe tréningov v 
druhej polovici roka a pevne verím ,že výsledky 
sa dostavia v roku 2010. Poïakovanie patrí 
všetkým èlenom DHZ, ktorí sa podie¾ali na 
údržbe a opravách nám zverenej techniky 
a hospodárskej budovy zbrojnice, ktorú 
nám zverila obec do užívania. 1. mája sme 
zorganizovali menšie spoloèenské podujatie 
ako odmenu za dobre vykonanú prácu, V 
auguste oslavu  40.narodenín  nášho staršieho 
strojníka  Slavomíra Hužvára, vïaka ktorému  
je technika v dobrom stave a celoroène sme si 
pripomínali narodeniny každé èlena. Tradièné 
peèenie cukru a posedenie pri jedlièke tiež 
prispelo k  utuženiu kolektívu. 3. mája  sa 
svätila socha sv. Floriána, ktorú nám vysvätil 
a zároveò daroval pán Anton Mazan, farár  
našej obce. Na svätej omši sa zúèastnili aj 
èlenovia nášho DHZ. 

Branislav Hužvár
predseda DHZ

 Vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiś peniazmi
Dobrovo¾ný hasièský zbor – èo bolo a èo bude


