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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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Oslavy obce Poproč 2009 pocti la ďalšia 
slovenská hudobná legenda

Ako ste sa dostali na Slovensko?
Som také federálne dieťa – mama Slovenka, 
otec Čech. Ostatné je otázka pre mojich 
rodičov.

Kapelu ste založili už na ZDŠ. Ako sa to v 
tom čase dalo?
Normálne, veľa sa nezmenilo. Len potom 
to fungovanie kapely sprevádzali určité 
obmedzenia. Nemohli sme mať dlhé vlasy, 
farebné texasky alebo prúžkované nohavice.

Takže Vy si to teraz nahrádzate s tými 
vlasmi...
Ale nie, to je čisto praktická záležitosť. Keďže 
mám veľmi jemné vlasy, tak keby som bol 
nakrátko, lietalo by mi to, tak som si ich 
nechal narásť a dávam ich do copu. Je to 
jediný spôsob, ktorým som si za tie roky s tými 
vlasmi poradil. Musel by som byť holohlavý, 
ale ja radšej počkám, až to príde samo.

Prečo ste sa v 80-tych rokoch s Elánom 
rozišli a potom po 11 rokoch zase dali 
dokopy?
To je taký život. Prosto, každý z nás má nejaké 
predstavy čo a ako chce robiť a v jednom období 
mi to fungovanie kapely prestalo vyhovovať. 
Rozhodol som sa, že odídem a  budem si svoj 
profesionálny život organizovať podľa seba. 
Tak sa aj stalo a keď sme sa potom o 11 
rokoch stretli, už to bolo na inej báze. Mne 
najviac vadilo nie časté, ale dlhé cestovanie. 
Robili sme vtedy zhruba 200 koncertov ročne. 
Ja sa viac cítim skladateľom. Rád vystupujem, 
ale nie je to priorita. Najradšej komponujem, 

to som aj vyštudoval. A vtedy som nemal čas 
na komponovanie. A keď som sa potom vrátil, 
to aj chalani zvoľnili. Dnes už to funguje tak, 
ako som si to vtedy ja predstavoval.

Na čom teraz aktuálne pracujete?
Ja mám stále rozrobených niekoľko projektov, 
kontinuálne sa to prepája. Chvalabohu, stále 
mám nejaké ponuky. Momentálne píšem 
jeden nový muzikál do Prahy, robím hudbu 
k jednému ďalšiemu slovenskému filmu, 
ktorý by mal mať premiéru na budúci rok, 
samozrejme robím pesničky pre Elán. Mám 
kopec ponúk od rôznych spevákov, aby som 
im napísal pesničky. Skôr je to u mňa tak, že 
času nie je, a ak náhodou je, tak stále mám 
čo robiť.

V novembri sa chystáte do Soulu, kde bude 
premiéra muzikálu Jack Rozparovač. Ako to 
celé prebieha?
Pracuje sa na tom. Dúfam, že to všetko dobre 
dopadne. Mala by to byť premiéra muzikálu, 
ktorý som robil v Prahe. Sám som veľmi 
zvedavý, ako to bude znieť v kórejčine. Je 
tam jeden problém, že oni už riešia samotné 
predstavenie, dávajú nám schvaľovať ten 
scenár, ale to je iná nátura. Oni sú takí 
čierno-bieli. Buď poznajú dobro alebo zlo, nič 
medzitým. Pre nich prosto neexistuje, aby vrah 
vzbudzoval čo i len najmenšiu ľútosť, a tak 
niektoré veci sme museli upraviť a oni na tom 
scenári ešte pracujú, dokonca jedna pesnička 
sa bude musieť znova urobiť, aby sa zvýraznilo 
to jeho zlo.

(Pokračovanie na strane 9.)

Vašo Patejdl – slovenský spevák, skladateľ, hráč na klávesové nástroje  a v súčasnosti najúspešnejší muzikálový autor, v sobotu 
12. septembra hviezda večera na Dni obce Poproč. Narodil sa 10. októbra 1954 v Karlovych Varoch, základnú školu absolvoval už 
v Bratislave, kde v roku 1968 založil svoju prvú skupinu, z ktorej v priebehu dvoch rokov vzniklo jadro budúceho Elánu. Jeho zatiaľ 
posledný sólový album Do očí vyšiel v roku 2004. Nášmu časopisu  poskytol rozhovor, v ktorom len potvrdil svoje životné krédo „Ži a 
nechaj žiť“ a my vám ho na tomto mieste prinášame v plnom znení.
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Záver y z  rokovania OZ v Poproči  dňa 26.  6.  2009

Záver y z  rokovania OZ v Poproči  dňa 31.  8.  2009

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva  
v Poproči č. 3/2009

ObecNé zastupIteľst vO v pOprOčI

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  zástupcu  spoločnosti  AVE V.O.D.S.  odpadového 
hospodárstvo a.s. o novom spôsobe separácie plastových odpadov.

c/ Informácie o investičných akciách v obci Poproč.

d/ Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy rozpočtu 
obce Poproč na  rok 2009.

e/ Informácie starostky obce  o voľbe rady školy.

f/ Informácie starostky obce k organizačno – technické zabezpečenie 
osláv 65. výročia SNP v obci.

g/ Informácie o ukončení školského roka 2008/2009 v ZŠsMŠ 
Poproč. 

2. S c h v a ľ u j e
a/ Úpravu rozpočtu „Variant B“ –   t.j.  spolufinancovanie  výstavby 

viacúčelového ihriska pri ZŠsMŠ Poproč vo výške 23.236,00 € z 
úveru  – Dexia Komunál Komfort  úver, Zmluva o úvere č. 03/042/07 
zo dňa 9.7.2007 poskytnutého  Dexia bankou Slovensko, a.s. 

b/ 3. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 2009.

c/ Program osláv SNP v roku 2009.

d/ Vyradenie  majetku Domova  dôchodcov  Poproč  podľa  predloženého 
zoznamu (viď príloha).

e/ Prenájom  nebytových   priestorov   na Kostolnej ul. č. 30 pre p. Máriu 
Kalafusovú, za účelom zriadenia predajne mäsa, mäsových výrobkov 
a mrazenej hydiny.

f/ Aby všetky poplatky, ktoré vzniknú pri majetkovoprávnom  
vysporiadaní  parcely mpč. 818/2 vedenú v pkv 1209 znášala obec 
Poproč.

3. R u š í
a/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.2/4.a./2009, a to kúpnu 

cenu vo výške  0,03  €/m2  pre  právnych nástupcov Viktora Lindvaia 
a Máriu Lindvaiovú rod. Hankovú na odkúpenie 160,5 m2 z parcely 
mpč. 818/2 vedenú pkv 1209.

4. U k l a d á
a/ Obecnému  úradu v Poproči preskúmať podmienky umiestnenia 

ČOV, resp. vybudovať žumpu  pre sociálne zariadenie umiestnené 
v budove na  Kostolnej ul. č. 30, v ktorej sa nachádzajú nebytové 
priestory dané do prenájmu.

 T: do konca r. 2009

b/ Zahrnúť do rozpočtu na  r. 2010  výdavky spojené s opravou, resp. 
výmenou kotlov v Materskej škole, na Kultúrnej ulici. č.2.

 K: finančnej komisii

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva  
v Poproči č. 4/2009

ObecNé zastupIteľst vO v pOprOčI

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

b/ Výsledok hospodárenia obce za I. polrok r. 2009.

c/ Analýzu výpadku príjmov v rozpočte obce a návrh opatrení.

d/ Informácie o investičných akciách v obci Poproč.

e/ Správu riaditeľky ZŠ s MŠ Poproč o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach v ZŠsMŠ Poproč.

f/ Informácie riaditeľky ZŠsMŠ o organizácii  školského roka 
2009/2010 v  ZŠsMŠ a informácie o novom školskom  programe v 
ZŠsMŠ Poproč.

g/ Informácie starostky obce k organizačno – technickému zabezpečeniu 
osláv Dňa obce  Poproč v roku 2009.

h/ Informácie starostky obce k organizačno – technickému zabezpečeniu 
volieb do VÚC v r. 2009.

i/ Informácie starostky obce o transformácií pošty v našej obci.

2. S c h v a ľ u j e
a/ 4. úpravu rozpočtu  obce  Poproč  na  rok  2009 t.j.  spolufinancovanie  

výstavby viacúčelového  ihriska pri ZŠsMŠ   Poproč vo výške  
26.764,00 € z úveru – Dexia Komunál Komfort  úver, Zmluva  o 
úvere č. 03/042/07 zo dňa 9.07.2007 poskytnutého Dexia bankou 
Slovensko, a.s. 

b/ Program osláv Dňa obce Poproč v roku 2009.

c/ Uzatvorenie  Zmluvy  o zriadení spoločného  obecného  úradu  
(stavebného úradu).

d/ - Predloženie žiadosti  o NFP v  rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01ROP 
za  účelom  realizácie  projektu „Revitalizácia  centrálnej zóny v obci 
Poproč“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce 
Poproč a platným Programom sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
obce Poproč. 
- Zabezpečenie realizácie projektu obcou  po schválení žiadosti o 

NFP. 
- Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. vo výške 49 297,22 €.    

e/ Uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zmluvy o zriadení 
vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou, a.s., na 
parc. č. KN_C/2481/2 v k.ú. Poproč, vedenú na liste  vlastníctva č. 
1190, ktorej vlastníckom je obec Poproč, pre stavbu  podzemného  
elektrického vedenia a jeho príslušenstva na tomto pozemku v 
súvislosti so stavbou  „Poproč,  Oľšavská ul., úprava NN vedenia“.

f/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok r.2009.

3. U k l a d á
a/ Obecnému úradu v Poproči zistiť podrobnosti týkajúce sa odpredaja 

akcií Východoslovenskej vodárenskej  spoločnosti, a.s.
 K: prednostke OcÚ, 
 T: do najbližšieho zasadnutia OZ, t.j. do 23.októbra 2009

b/ Komisii kultúry a športu vypracovať analýzu využitia viacúčelového 
ihriska podľa jednotlivých športov a prehodnotiť cenník za prenájom 
viacúčelového ihriska podľa skutočných nákladov, ktoré vznikli 
prevádzkou viacúčelového  ihriska od spustenia prevádzky ihriska 
do 30.9.2009, t.j. za obdobie jedného roka.

 K: Komisii kultúry a športu, 
 T: do najbližšieho zasadnutia OZ, t.j. do 23.októbra 2009

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa        
u z n á š a   na:

a/ Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
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Záver y z  rokovania OZ v Poproči  dňa 23.  10.  2009
A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva  

v Poproči č. 5/2009

ObecNé zastupIteľst vO v pOprOčI

1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
b/ Oznámenie  starostky  obce  o zániku  mandátu  poslanca  Obecného  

zastupiteľstva v  Poproči   Ivana Sopka  v zmysle  § 25, odst. 2, písm. 
f) zákona č. 369/1990 Z.z. o  obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a to na základe Odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu zo 
dňa 11.9.2009 vydaného  obcou Zlatá Idka.

c/ Vyúčtovanie osláv Dňa  obce Poproč, ktoré sa konali dňa 
12.9.2009.

d/ Informácie starostky obce o investičných akciách v obci Poproč:
 - „Modernizácia ZŠsMŠ Poproč“
 - „Viacúčelové ihrisko pri ZŠsMŠ Poproč“
 - „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč“
 - „NN prípojka Oľšavská ulica“
e/ Informáciu starostky obce o personálnej zmene v Miestnom 

kultúrnom stredisku v Poproči.
f/ Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  za  

I. polrok 2009.
g/ Aktuálnu  informáciu  starostky  obce  o dopadoch  hospodárskej  

krízy  na rozpočty miest a obcí v roku 2009.
h/ Informácie starostky obce o voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov v r.2009.
i/ Informácie  starostky  obce  o majetkoprávnom usporiadaní majetku 

obce, ktorý bol zapísaný  na list vlastníctva č. 1190 v prospech obce 
Poproč v dobe od 1.1.2009 do 21.9.2009.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Doplniť  na web  stránku  obce,  do  Cenníka  za  prenájom obecných 

priestorov na spoločenské a  športové podujatia, v časti  dolné 
futbalové  ihrisko: „O umožnení vstupu na hraciu plochu  dolného  
futbalového  ihriska   rozhoduje  správca   komunitného centra“.

b/ Upravenie víkendovej pohotovosti pre správcu komunitného  centra 
a  komunitnú  pracovníčku a to nasledovne: - nedeľa: -  pevná 
pohotovosť v čase od 10:00 – 11:00 hod., - ostatná víkendová  
pohotovosť:  - počas  zimnej  prestávky futbalových mužstiev, 
prestávka je stanovená súťažným  poriadkom Východoslovenského 

futbalového zväzu, sa prijímajú objednávky na prenájom  
viacúčelového ihriska na víkend, t.j. na sobotu a na nedeľu  vždy  do 
piatku, ktorý predchádza  danému  víkendu max.  do  12:00 hod.. 
Objednávky týkajúce  sa  víkendu  podané po tomto termíne nebudú 
prenajímateľom akceptované.

c/ Výšku poplatkov za  prenájom  viacúčelového ihriska  podľa  
predloženého návrhu komisie kultúry a športu s platnosťou od 
1.11.2009 a to:
futbal 1 hodina 7 €
volejbal 1 hodina 6 €
basketbal 1 hodina  6 €
tenis 1 hodina  3,50 €
nohejbal 1 hodina 3,50 €
poplatok za umelé osvetlenie    hodina 2 € 
poplatok za ozvučenie   bezplatne 

 Ceny za  prenájom športového náradia:  
tenisová raketa + loptička 1 hodina 1,50 € 
futbalová lopta 1 hodina 1,00 €
basketbalová lopta 1 hodina 0,50 €
volejbalová lopta  1 hodina 0,50 €

d/  Zloženie redakčnej rady občasníka „POPROČ“:
- šéfredaktorka: Mgr. Dajána Špegárová
- členovia: Ing. Henrieta Štovčíková, RNDr. Božena Mihóková, Mgr. 

Helena Hiľovská
e/  Doplnenie  menovaných členov komisií z radov občanov – odborní-

kov a to:
a) do Finančnej komisie – sl. Ladislavu Mihaľovú
b) do Komisie kultúry a športu – Ing. Henrietu Štovčíkovú

f/   Vyradenie majetku Domova dôchodcov  Poproč podľa predloženého 
zoznamu

3.	 K	o	n	š	t	a	t	u	j	e,			ž	e
a/ Náhradník poslanca, v zmysle §  51 ods. 1 zákona  č. 346/1990 o 

voľbách  do  orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, 
Mgr. Dajána   Špegárová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva.

4. U k l a d á
a/  Obecnému úradu  v Poproči, úseku Miestneho kultúrneho strediska 

vymáhať  vrátenie kníh od občanov podľa predloženého zoznamu.
 T: do najbližšieho zasadnutia OZ, t.j. do 11.12.2009

Popročania na voľbách do KSK
Výsledky hlasovania z volieb do Košického samosprávneho kraja  
v Poproči, ktoré sa konali 14.11.2009 od 7:00 do 22:00:

- Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných  
do zoznamu voličov  -  2347

- Počet zúčastnených oprávnených voličov -  476
- Účasť oprávnených voličov vo voľbách: 20,28 %
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  

do zastupiteľstva -  469
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

predsedu – 459

Výsledky hlasovania na funkciu predsedu KSK

1. Jozef Červeňák, Mgr.:  0 platných hlasov

2. Peter Jacko, Ing.:  7 platných hlasov

3. Stanislav Lábaj, Ing.:  4 platných hlasov

4. Jozef Plachý, Mgr.:  5 platných hlasov

5. Ján Slabý :  12 platných hlasov

6. Ján Süli, Ing. :  59 platných hlasov

7. Zdenko Trebuľa, JUDr. :  362 platných hlasov

8. Michal Vajda, MUDr. :  10 platných hlasov

 Výsledky hlasovania na poslancov do zastupiteľstva KSK si 
môžete pozrieť na www.poproc.sk.
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Odpad  -  náš každodenný nechcený spoločník

Poštové služby sa nezrušia!

Či už si to chceme pripustiť alebo nie, 
odpad nás dennodenne sprevádza na 
našej ceste životom a nepridáva na kráse 
prostrediu, v ktorom žijeme. Preto máme 
snahu ho kamkoľvek dať a čím skôr sa ho 
zbaviť. Výsledkom je znečistená príroda 
a divoké skládky odpadu. Málokomu sa 
to páči, ale väčšina z nás sa iba nečinne 
prizerá. Pritom v našej obci sú vytvorené 
podmienky na ukladanie všetkých druhov 
odpadu, preto nie je dôvod, aby sme si 
úmyselne zasypávali smetím prírodu, ktorá 
našu obec obklopuje.

Keďže sa vraví, že opakovanie je matkou 
múdrosti, zhrnieme si ako a kde ukladať 
jednotlivé druhy odpadov.

KOMUNÁLNY ODPAD ukladáme do 
smetných nádob a je to odpad, ktorý nie je 
biologický a nedá sa vytriediť.

BIOLOGICKÝ ODPAD patrí na 
kompostovisko. Ak komostovisko nemáme, 
je možné takýto druh odpadu uložiť na 
dvoch na to určených miestach -  na čističke 
odpadových vôd alebo na zbernom dvore 
obecných služieb.

V našej obci separujeme, v zmysle 
požiadavky spoločnosti AVE – V.O.D.S. 
vyvážajúcej odpad z našej obce, nasledujúce 
komodity: sklo, papier, plasty a tetrapaky. 
Triedime ich do farebne odlíšených 
plastových vriec a kontajnerov.

SKLO – ako sú fľaše, poháre, črepiny 
a úlomky tabuľového skla patrí do vreca/
kontajnera zelenej farby.

PAPIER – noviny, časopisy, zošity 
vhadzujeme do vreca/kontajnera modrej 
farby. Kartónové škatule alebo vlnitú 
lepenku pripravíme na zber poukladaním 
na seba a previazaním.

PLASTY A TETRAPAKY patria do vreca/
kontajnera žltej farby a ukladáme tu 
PET fľaše, škatule od mlieka a džúsov. 
Určite ste si všimli, že do žltého vreca už 
nevhadzujeme kovové obaly. Tie už patria 
do komunálneho odpadu.

ETERNITOVÉ STREŠNÉ KRYTINY 
obsahujúce azbest – na prepravu takéhoto 
druhu odpadu slúžia kontajnery, ktoré 
na požiadanie pristaví spoločnosť AVE – 
V.O.D.S.

VEĽKOROZMERNÉ A NEBEZPEČNÉ 
ODPADY – ich vývoz sa uskutočňuje 
sporadicky, spravidla jeden alebo dvakrát 
do roka a je oznamovaný cestou miestneho 
rozhlasu.

V snahe pomôcť občanom pri ukladaní 
väčšieho množstva vytriedeného odpadu boli 
po obci rozmiestnené kontajnery. Pracovníci 
spoločnosti vyvážajúcej odpad nás však 
upozornili, že odpad z týchto kontajnerov 
končí prevažne na skládke komunálneho 

odpadu, pretože ho nezodpovední občania 
znehodnocujú vhadzovaním rôznych druhov 
odpadu. Na základe toho boli kontajnery z 
viacerých stanovíšť odstránené.

Čo dodať na záver? Iba zodpovedným 
prístupom k ukladaniu odpadu sa nám 
spoločným úsilím môže podariť ochrániť 
našu nádhernú podhorskú obec i prírodu od 
permanentného znečisťovania a vytvárania 
divokých skládok odpadu. Určite každý jeden 
z nás pocíti pohladenie na duši, keď nebude 
pri prechádzke v lese zakopávať o rôzne 
predmety, ktoré tam nemajú čo robiť, keď z 
potoka nebude trčať rokmi používaná biela 
technika alebo plastové fľaše. Je v našich 
silách nad odpadom zvíťaziť.

Jana Baníková
OcÚ Poproč

V posledných 
mesiacoch sa 
medzi občanmi 
začala tradovať 
správa o tom, 
že pošta v 
našej obci bude 

zrušená. A ako to vo väčšine prípadov býva, ani 
táto „zaručená“ správa nie je pravdivá.

V júli tohto roku Slovenská pošta, a.s. 
vypísala verejnú súťaž na prevádzkovanie 
602 pôšt v menších obciach. Pravdou je, že 
pošta v Poproči je jednou z pôšt, ktoré boli z 
dôvodu nízkeho počtu transakcií vybraté na 
transformáciu. 

Predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ Slovenskej pošty, a.s. Ing. Libor Chrást 
však vo svojom oficiálnom liste píše: „V prvom 

rade Vás chcem ubezpečiť, že Slovenská pošta, 
a.s., zostane aj naďalej zodpovednou za kvalitu 
a rozsah poštových služieb poskytovaných 
vo Vašej obci. Cieľom verejnej súťaže je nájsť 
partnera, s ktorým budeme prevádzkovať malé 
pošty. Na jednej strane nám ide o úsporu 
nákladov, na druhej strane o možnosť rozšíriť 
dostupnosť, napríklad rozšírením otváracích 
hodín a ponuku služieb pre našich zákazníkov 
aj v kombinácii so službami partnera.“

Výber spomínaného partnera by sa mal 
uskutočniť teraz v jeseni. Tento partner bude 
zaviazaný prevziať všetkých zamestnancov 
pracujúcich na našej pošte. Poštoví doručovatelia 
ostanú zamestnancami Slovenskej pošty, 
a.s. Teda zmena prevádzkovateľa v žiadnom 
prípade neohrozí fungovanie pošty v Poproči, 
ako aj v iných menších obciach.

Jednoducho povedané, pošta zrušená 
nebude a rovnako ostanú zachované všetky 
poštové služby, ktoré aj teraz ponúka.

Ako riaditeľ Slovenskej pošty vo svojom 
liste ďalej uvádza: „Cieľom transformácie 
v žiadnom prípade nie je rušenie pôšt a 
uvoľňovanie zamestnancov.  Naopak, cieľom 
je zlepšenie pracovných podmienok formou 
úplnej automatizácie, ako aj ďalšia motivácia 
od budúceho partnera.“

Ak sa vedenie Slovenskej pošty, a.s. 
podarí nájsť partnera, ktorý bude akceptovať 
podmienky, transformácia by mala prebehnúť 
ešte koncom tohto, resp. počas budúceho 
roka.     

-jk- 

OZ v Poproči  má novú poslankyňu
 Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Poproči, ktoré sa konalo 
dňa 23.10.2009, sa líšilo od bežných pracovných rokovaní a to 
slávnostným aktom nastúpenia náhradníka na post poslanca 
obecného zastupiteľstva. 
 Na základe  § 25 čl. 2 ods. f) zákona 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov došlo k zániku mandátu 
poslanca obecného zastupiteľstva p. Ivanovi Sopkovi. V súlade  
s § 51 zákona č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí na uprázdnený mandát nastupuje ako náhradník kandidát, 
ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom 
sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Na základe 
výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva v Obci Poproč, 
konaných dňa 2.12.2006, sa týmto kandidátom stala Mgr. Dajána 
Špegárová  s počtom hlasov 453. Mgr. Dajána Špegárová na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva zložila zákonom predpísaný 
sľub a zároveň jej bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za poslanca 
obecného zastupiteľstva. -hš-
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„Ďakujeme Mgr. vdp. Antonovi Mazánovi za 
sprostredkovanie návštevy jasovského kláštora a 
knižnice a Ing. Mgr. vdp. Ivanovi Petreje za odborný 
výklad a vrelé prijatie.“

5škôlka,škola,škol ička

-učitelia ZŠ Poproč-

Mení sa zo dňa na deň k lepšiemu

Školský rok v materskej škole

Dýchla na nás história storočí

Naša škola bude o chvíľu patriť k 
najvýraznejším a najväčším budovám v 
obci. V súčasnosti ju s troškou nadhľadu 
môžeme prirovnať k modelke, ktorá 
od júna mení každú chvíľu svoj vzhľad. 
Najprv prišla o strechu, potom bola 
premočená od dažďov, niekoľko týždňov 
jej chýbali okná. No a teraz trošku 
povyrástla a zmenila vonkajší šat... Počas 
celého leta pútali pozornosť okoloidúcich 
prebiehajúce práce. Kde - kto sa pristavil, 
utrúsil poznámku, komentár. A takto, za 
všeobecnej pozornosti a kontroly, vzniká 
staronová dominanta našej obce. 

Zmenili sa jej proporcie aj farebnosť. 
Málokto si možno teraz uvedomí, že 
terajšia budova je iba o pár centimetrov 
vyššia  ako pôvodná. Vytvorením 
nadstavby sa iba efektívne využil priveľký 
podkrovný priestor. V škole dlhodobo 
chýbali nielen triedy, ale hlavne odborné 
učebne na vyučovanie fyziky, chémie, 
biológie, cudzích jazykov, informatiky, ale 
aj nový výtvarný ateliér. To všetko budú 

mať naše deti k dispozícii už v budúcom 
školskom roku. Doba, keď učiteľovi 
stačila iba krieda, tabuľa a názorná 
pomôcka je minulosťou. Súčasné dieťa 
je dennodenne zaplavované množstvom 
dobrých, aj menej dobrých informácií. 
Technický pokrok je neuveriteľne rýchly. 
Takže je nevyhnutné, aby sa v tej lavíne 
informácií dieťa dokázalo zorientovať, 
utriediť poznatky a budovať vlastný názor. 
A to sa dá iba vtedy, ak vzdelávanie kráča 
s dobou.

Klesajúci počet detí je minimálne 
celoslovenský jav. Tento stav zohľadňuje aj 
legislatíva v školstve. Nový školský zákon, 
ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 
2008, upravuje najvyšší počet žiakov v 
triedach materských aj základných škôl. 
Počty žiakov sa z predchádzajúcich 34 
znížili na 25 žiakov na 1. stupni (v prvom 
ročníku na  22) a 28 žiakov na druhom 
stupni. A nielen to! V škole sa žije celý deň. 
V dopoludňajších hodinách je vyučovanie, 
popoludní začínajú rôzne krúžky a činnosť 

Základnej umeleckej školy v Medzeve.
Zdá sa vám to málo? Ako komu. 

Niektoré deti chodia na dva krúžky, 
klavír, tanečnú aj výtvarnú, iným sa zdá 
jednoduchšie presedieť v parku na lavičke 
aj do neskorých večerných hodín.  No 
každé dieťa má pred sebou otvorenú 
budúcnosť. Urobme všetko pre to, aby 
mohla byť čo najlepšia.

-bm-

Trieda Počet detí Pani učiteľka

1. 13 H.Hiľovská, A.Timková

2. 15 K.Tišťanová

3. (predškoláci) 18 I.Vincová, G.Hiľovská

 O čistotu a poriadok sa po celý rok budú starať tety 
upratovačky H.Majcherová a S.Tóthová. Vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti postupujeme podľa nového školského programu, 

ktorému sme dali meno „Šťastné dieťa“. Celý kolektív sa bude 
snažiť o to, aby sa názov programu stal skutočnosťou.  Aj v 
tomto školskom  roku budeme spolupracovať so ZUŠ v Medzeve 
a CVČ v Košiciach. Deti majú možnosť navštevovať aj krúžky – 
výtvarný, tanečnú prípravu, anglický jazyk i náboženskú výchovu. 
Hravou formou sa budú oboznamovať so základmi prvej pomoci 
a nemeckého jazyka. Naďalej pokračujeme v projekte „Zdravá 
škola“. Veríme, že deti sa budú počas pobytu v materskej škole 
dobre cítiť a s radosťou ju navštevovať.

Agnesa Timková, uč.MŠ

Pedagogický zbor ZŠ Poproč bol na návšteve kláštora Premonštrátov v Jasove.
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...že kto? ...a v čom? No my, vaše deti, vnúčatá, kamaráti. V uplynulom školskom roku sme získali 663,88 eur /20000,-Sk za to, že 
sme zbierali a odovzdali hliníkové viečka z výrobkov SABI. Zapojili sme sa ako škola do súťaže

 „Pomôž	svojej	škole	a	chráň	prírodu“ 
s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o. Získané finančné prostriedky boli okrem odmien pre najlepších použité na nákup učebných pomôcok. 

V tomto školskom roku by sme chceli prekonať minuloročný úspech a dosiahnuť rekord  v rámci Slovenska. 
A práve k tomu potrebujeme vašu pomoc. Ako?

Zbierajte s nami hliníkové viečka z  výrobkov SABI, umyte ich, osušte a doneste  
v termíne od 14.októbra 2009 do 21.apríla 2010 do našej školy.

Pomôžete sebe, lebo zdravé prírodné produkty sú prospešné tráveniu a zabezpečia vám vitalitu,  
pomôžete životnému prostrediu,  pomôžete nám, vašim deťom, aby sme získali viac finančných  

prostriedkov na nové učebné pomôcky, ktorých je stále menej, ako ich potrebujeme.

Ďakujeme,	spolu	to	dokážeme!

sociálne okienko6

Rozprávka o tom, ako NATO PRETO...

Boli sme dobrí, môžeme byť lepší aj vďaka vám!

 Bola raz jedna dedinôčka, na kraji sveta 
ju občas nazývali. To preto, že tu končili všetky 
cestičky a dobrú noc obyvateľom dávali nie 
líšky, ako by sa mohlo zdať, ale rozkošný chichot 
zabudnutých slečiniek a čriepky  rinčiaceho 
skla fliaš, ktoré pod vplyvom svojho opojného 
obsahu stratili prehľad, kde vlastne patria. Žili 
tu ľudia dobrí aj dobrí, milí aj milí, aj tí horší, 
len sa nevie, ktorí boli ktorí. Jedno však mali 
títo ľudkovia spoločné. Pramálo ich zaujímali 
veci, ktoré sa ich netýkali osobne a naopak, 
zaujímali ich veci, ktoré by sa ich nemali 
dotknúť ani náhodou. Lenže ako to už v takej 
rozprávke býva, všetko bolo inak – naopak. V 
dedinôčke rástli nové domčeky ako deťúrence 
po konzumovaní rýchlokŕmnych kurčiat. A 
keď nie nové, tak aspoň tie staré vymenili 
svoj šat. Domčeky sa skrášľovali, nádvoria a 
predzáhradky sa rozrastali, pribúdali bazéniky, 
jazierka, besiedky, kozuby, prístrešky, garáže 
s novými autíčkami, ba dokonca psie búdy vo 
farbe fasády či fontánky s trpaslíkmi a inými 
menšinami. A všetko to tam voňalo, hýrilo 
farbami, ale len v v rozsahu katastrálneho čísla 
konkrétneho mena, lebo títo ľudkovia milovali 
pravidlá a poriadok. A preto sa neporiadku, 

špiny a odpadu zbavovali veľmi zodpovedne a 
pravidelne rôznymi dostupnými kanálmi, ktoré 
o tom verejne a pravidelne  informovali svojím 
smradom. Čo sa vám ale nestalo! Jedného 
dňa uprostred tej dedinôčky ostala odrazu 
ako jediná stará, pôvodná, ošarpaná, ale zato 
plná života, budova - škola školička. Mala už 
päťdesiat rokov a smutne, trochu aj závistlivo 
hľadela na susedky v nových značkových 
šatách. Všimli si to aj kompetentní a keď 
posol priniesol správu, že na kráľovskom dvore 
rozdávajú peniažky na nové šaty pre školy 
školičky, len o ne treba požiadať a malilinkou 
troškou prispieť, tak sa rozhodli pre dobro 
veci a o peniažky sa postarali, od nikoho 
nepýtali, len kráľovskému dvoru sa zaviazali. 
To ešte netušili, že sa nájdu ľudkovia, ktorým 
nové šaty školy školičky budú prekážať. A 
mali tí odrazu veľa rečí ....že	 načo	 nové	 šaty	
školičke, načo novú strechu, keď stará zateká 
a	načo	ju	urobiť	väčšou,	načo	nové	okná,	keď	
staré	sú	prehnité,	a	načo	míňať	peniažky	pre	
blaho všetkých, a načo detičkám zdravé a 
krásne	 prostredie,	 a	 načo	 šetriť	 energiami	
zatepľovaním,	 načo	 zlikvidovať	 pleseň	 v	
suteréne,	 načo	 nižší	 počet	 žiačikov	 v	 triede,	

načo	urobiť	školičku	bezpečnou	a	príťažlivou,	
načo	 to	 všetko	 detičkám,	 ktoré	 trištvrte	 dňa	
a	 roka	 trávia	 v	 školičke,	 načo	 niečo	 meniť,	
čo	 vydržalo	 50	 rokov,	 stačí,	 ak	 to	 ľudkovia	
urobia	doma,	načo	pritiahnuť	záujem	okolia	o	
návštevu	tejto	školy	školičky,	načo	myslieť	na	
budúcnosť	a	na	vzdelanie,	načo,	načo,	načo... 
To načo bolo až také hlučné, že sa dostalo 
až do uší kráľovského posla. Ten zaniesol 
správy načovské až tam, kde múdry pán NATO 
PRETO odpovedal: Ľudkovia, a vy prečo svojim 
domčekom nové šaty dávate, od výmyslu sveta 
farby, tvary núkate a potom aj tak sami v nich 
ostávate? A či je to správne, deťom krásu, 
dobro, zdravie závidieť? Pleseň pestovať, teplo 
a svetlo len tak nivočiť? Zákony a vyhlášky 
porušovať? Právo na kvalitné vzdelanie 
ďalším generáciám upierať? Porovnávať 
neporovnateľné? Zastaviť nezastaviteľné? 
S pokrokom do bitky sa dávať?...a mnoho 
ďalších múdrych myšlienok vyslovil, ktoré sa 
do tej rozprávky nevošli. Ale jedna predsa ešte 
nakoniec. Od tých čias ľudkov tejto obce začali 
volať Načovčania. A hoci sa po čase prestali 
pýtať načo, toto pomenovanie im už ostalo.

-dš-

Personálna zmena na pozícii vedúcej miestneho kultúrneho strediska 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že došlo k zmene 
v personálnom obsadení pracovnej pozície vedúcej 
miestneho kultúrneho strediska. Dňa 30.9.2009 ukončila 
pracovný pomer s Obcou Poproč Mgr. Jana Kálnová. Od  
5.10.2009 sa novou vedúcou MKS stala Ing. Henrieta 

Štovčíková. V samotnej prevádzke miestneho kultúrneho 
strediska a  knižnice nedochádza k  žiadnym zmenám oproti 
predchádzajúcemu obdobiu.  Podrobnejšie informácie 
nájdete na webovej stránke obce v sekcii obecný úrad, 
úsek MKS.

-OcÚ-



7kul túrne okienko

Takto sme oslavovali...



Takto sme oslavovali...

kul túrne okienko8



9kul túrne okienko

Oslavy obce Poproč 2009 poctila ďalšia slovenská hudobná legenda
(Dokončenie zo strany 1) 

A čo vy  a dobro a zlo?

     Vždy som chcel robiť dobro a zlo sa snažím svojím spôsobom 
potláčať. Som narodený v znamení Váh, mám až odpor voči 
akýmkoľvek hádkam, sporom a som skôr o tej harmónii a radšej 
váhať ako sa s niekým biť.

Kde sa Vám robí lepšie, v Čechách či na Slovensku?

 Robím doma v Bratislave, kde mám svoje štúdio, svoju pracovňu, 
nástroje, počítače, na to som zvyknutý a do tej Prahy už väčšinou 
prinášam hotový výsledok. Ak nahrávame potom nejaké pesničky, 
tak to robíme už v pražských štúdiách. Ale nevidím rozdiel. Jediný 
problém je to cestovanie medzi Prahou a Bratislavou. Ale taký je 
život a keď sa chce človek venovať tejto robote, musí niekedy aj tie 
vzdialenosti.

Na Slovensku sa práve rozbieha ďalší ročník Superstar. Aký je Váš 
názor na túto súťaž?

 Mám na to negatívny názor. Ja nie som za to. Chápem, prečo 
to je, o čom to je, že je to o peniazoch, aby ten, kto vlastní licenciu 
najviac zarobil, tam o nič iné nejde a zneužíva na to mladých ľudí, 
ktorí v nejakej mylnej predstave rýchlej slávy – hoci je to rýchla 
sláva, ale čo potom s tou slávou – tie decká sú zneužité na to, aby 
zarobili veľké peniaze. Skrýva sa tu zisk za to, že dávajú príležitosť 
talentom. Firma, ktorá vlastní licenciu, potom nerobí to CD, ale 
nechá to robiť vydavateľstvu, ktoré o to vôbec nemá záujem. Keď 
tí, čo to vyhrajú, nie sú dosť silní a nemajú za sebou niekoho, kto 
do toho investuje, tak skončia o pol roka v zabudnutí. A tá ich 
skúsenosť je potom hrozná, a ak to nie je dosť silná osobnosť, môže 
to skončiť aj tragicky.

Vás neoslovili na takúto spoluprácu – ísť do poroty?

 Nešiel by som. Ja nemusím robiť také veci ako Paľo Habera 
alebo ostatní.

Dokázali by ste to takto narovinu povedať, niekedy až vulgárne, 
ako sa vyjadruje porota?

 Práveže nie, to sa mi prieči. To sú práve tie veci, ktoré ja 
nemám rád. Tí adepti tam prichádzajú s čistou dušou, s chuťou 
niečo dosiahnuť a väčšinou nemajú skúsenosti ani predstavu, 
sebareflexiu. Väčšina ľudí si o sebe myslí, že veľa vecí vie a 
sebareflexia je zriedkavý úkaz u ľudí.

Čo má teda urobiť mladá vidiecka kapela, aby sa niekde 
uchytila?

 Jednou z tých pozitívnych vecí na Superstar je, že dostane ľudí 
na obrazovku do povedomia. Tam je  šanca, ale pre tých ľudí, ktorí 
vedia, čo chcú, dlho to už robili a pomôže im to zviditeľniť sa. Dnes 
je možnosť štúdií, čo my sme nemali. Dostali sme sa do štúdia len 
na základe nejakých výberových komisií a museli nám schváliť veci 
atď. Dnes sa nič schvaľovať nemusí. Čiže,  hrať čo najviac, skúšať, 
urobiť muzikantsky dobré veci, nahrať si to, to sú určité náklady a 
potom to ponúkať do rádií a môže sa stať, že motyka vystrelí. To je 
jediná možnosť – základ je urobiť hit a urobiť pesničku, ktorú budú 
ľudia spievať, zapamätajú si ju, dajú do súvislosti s tou kapelou až 
začne byť kapela zaujímavá aj pre vydavateľov, ktorí si povedia, že 
to by mohlo byť zaujímavé. Konkrétny prípad tu na východe – No 
Name.

A čo Vy a pomoc mladým?

 Ja som dlhé roky pomáhal a snažil som sa tu na Slovensku 
pozdvihnúť profesionálnu pozíciu slovenskej hudby, aby sa hrala 
v rádiách. Trošku sa to svojím spôsobom podarilo. Dnes už to 
rádiá hrajú tie slovenské pesničky. Mám s tým trochu aj negatívne 
skúsenosti. Každá aktivita, pomoc je o čase a peniazoch. Ja som 
investoval veľa času a peňazí, kým som vytvoril svoje štúdio a bol 
som nemilo prekvapený reakciou niektorých ľudí. Môžem poradiť, 
ale je to len môj názor, nie som v pozícii producenta, vydavateľa, som 
len skladateľ, spevák, ktorý má takisto problémy uplatniť svoje nové 
pesničky v rádiách. Takisto ich automaticky nevysielajú, skôr naopak.

Odkiaľ beriete inšpiráciu? Dá sa to ešte?

 Ja som študoval kompozíciu na VŠMU a viem, čo to je 
komponovať. Človek musí sedieť za tým klavírom a naozaj 
komponovať. To nie je, že čakať, že ma niečo napadne. Znamená to, 
že vychádzam z nejakých súvislostí medzi tónmi, niektoré spojenia 
sú zaujímavé, tie rozvíjam a z toho vznikne nejaká nová pesnička. 
Veľmi veľa robím na hotové texty, ktoré ma inšpirujú. Je to svojím 
spôsobom aj nudné remeslo. Ale to je ťažké vysvetliť ľuďom, ktorí 
v tom stále vidia nejaké nadprirodzené. Samozrejme, musí tam byť 
dar, ktorý dúfam mám, ktorý som dostal do vienka. Ale chce to veľa 
času. Niekedy napíšem pesničku za 10 minút, niekedy mi to trvá 
pol roka. Nedá sa to naplánovať. A to ma baví, to hľadanie, hľadanie 
niečoho, čo musím nájsť.

Ste slávny človek? Ako vnímate sám seba?

 Hrať sa tu na slávneho...Je to príjemné. Človek má pocit, že robí 
niečo dobré, že je o to záujem, že je oceňovaný. Ale to je v každom 
povolaní. To, že je človek užitočný, je to najdôležitejšie, čo človeka v 
tom zamestnaní drží, že ho má rád a robí. Keď robím pesničky, ktoré 
ľudia spievajú, to je to na tom najkrajšie.

Máte nejaký svoj hudobný vzor?

 Sú to ľudia, z ktorých čerpám inšpiráciu – od klasikov až po 
P. Collinsa. Počúvať rádio je pre mňa zamestnanie. Ja okamžite 
začnem analyzovať a rozmýšľať, ako mohol tento človek urobiť takú 
dobrú pesničku.

Čo je pre Vás najväčším ocenením?

 ...aby som bol konkrétny, tak aj peniaze sú zaujímavé (smiech). 
Ale je krásne, keď môžem robiť povolanie, ktoré ma baví, ktoré je 
mojím koníčkom a ešte pri tom aj zarábam. 

Ďakujem za rozhovor.                    
-dš-

Ilustračné foto
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Nielen knižné novinky v obecnej knižnici
 Obecná knižnica uspela v projekte podanom začiatkom roka 
2009 s názvom „Počítač ako pomocník“. Pri spoluúčasti obce 
vo výške 50,-€ a štátnej dotácii z grantového programu MK SR 
v hodnote 950,€ sa zakúpi počítač s programom Knižnično – 
informačného systému pre malé a stredné knižnice /KIS MaSK/, 
ktorý nám poskytne možnosť knižničný fond Obecnej knižnice 
v Poproči umiestniť na web. Veríme, že pri úspešnej realizácii 
smelého plánu, ktorý potrvá určitý čas potrebný na spracovanie 

knižnej databázy, budeme vedieť čitateľom ako aj širokej verejnosti 
ponúknuť to najlepšie, čo momentálne ponúka Slovenská národná 
knižnica pri spracovaní a vypožičaní  kníh.
     Už teraz vás však  vieme pozvať, aby ste si vybrali najnovšie knihy 
z našej ponuky.

Oleg Brada
Knihovník OK

	 Vážení	 občania,	 príďte	 si	 s	 nami	 spríjemniť	
deň	 a	 zachovajte	 tradíciu	 pre	 ďalšie	 generácie.	
Obec	Poproč	a	Dom	Matice	slovenkej	v	spolupráci	
so	ZŠ	v	Poproči	 	Vás	pozýva	na	tradičné	PEČENIE 
ONDREJOVSKÉHO CUKRU,	 ktoré	 sa	 uskutoční	 vo	
veľkej	 sále	 MKS,	 28. novembra	 t.	 j.	 v	 sobotu	 so	
začiatkom	 o	 16,00 hod.	 Základné	 ingrediencie	
(mlieko,	cukor	a	tuk)	budú	v	primeranom	množstve	
k	 dispozícií.	 Ostatné	 prísady	 (kakao,	 rum,	 citrón,	
orechy	a	kuchynské	náradie)	si	prineste	so	sebou.

-hš-

	 Vážení	rodičia,	starí	rodičia!	Boli	vaše	
deťúrence	či	vnúčatá	aj	tento	rok	dobré?	
Prekvapte	 ich!	 Odmeňte	 ich	 nielen	
balíčkom	 dobrôt,	 ale	 i	 prítomnosťou	
samotného	 Mikuláša.	 Ten	 príde	 v 
sprievode čerta a anjela priamo k vám 
domov.	 Kedy?	 Presne	 6.decembra	 v	
priebehu	 popoludňajších	 až	 večerných	
hodín.	 Bližšie	 informácie	 vám	 budú	
poskytnuté	 na	 tel.č.055/4664	 449,	
0908/313375	alebo	priamo	v	miestnom	
kultúrnom	 stredisku	 denne	
okrem	pondelka	od	16,00	
do	 20,00	 hod.	 V	
prípade	 záujmu	
nás	 kontaktujte  
do 29.11.2009.

-hš-

Zachovajme ondrejskú tradíciu Mikuláš

Kul turne okienko
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Rastie nová generácia hasičov
 Prvé družstvo „Mladých hasičov“ bolo založené 19.9.2009. 
V tento deň sme boli po prvýkrát pozvaný na Jesenný zraz 
mladých hasičov, ktorý sa uskutočnil v obci Nováčany. Predseda  
hasičského zboru p. Branislav Hužvár a vedúci kolektívu mládeže 
Bc. Tomáš Križek takýmto spôsobom umožnili deťom nazrieť do 
života dobrovoľných hasičov. Vďaka samozrejme patrí aj pani 
starostke Ing. Ivete Komorovej Hiľovskej a  riaditeľke ZŠ RNDr. 
Božene Mihokovej. Aj ich zásluhou sme našli odrazový mostík 
pre rozvoj tejto aktivity. Začiatky krúžku budú ťažké, ale pomoc 
ponúkla ZŠ v podobe školských priestorov, hadice a výstroj poskytol 
hasičský zbor a OcÚ na tréningy ponúkol plochu futbalového ihriska. 

Nedá mi  nespomenúť aj ďalších členov DHZ Moniku Čerčerovu, 
Irenu Raščákovu, Jaroslava Raščáka, Slavomíra Hužvára, Jána 
Meštera, Beatu Mešterovú, Viktóriu Jasaňovu  a taktiež veliteľa 
DHZ Martina Jasaňa, ktorí boli v týchto začiatkoch pomocnou rukou 
ako predsedovi, tak vedúcemu krúžku DHZ. Prvý detský tím tvoria: 
Ľudo Hiľovský, Jakub Kurian, Jarka Sakáčova, Gabika Baníkova, 
Martina Veselá, Ivanka Harčariková, Jakub Benko, Erik Cuper, 
Daniel Harčarik, Karol Žila, Ronald Černai, Števka Šestákova, Matuš 
Michalko, Jana Raščákova.

Branislav Hužvár
Predseda DHZ

Oficiálne výsledky volieb do Košického samosprávneho kraja
Voľby sa konali 14.11.2009 od 7:00 do 
22:00 v 5 902 volebných miestnostiach po 
celom Slovensku. 

Výsledky hlasovania Košického 
samosprávneho kraja v Poproči: 
1. Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku 

zapísaných do zoznamu voličov  -  2347 
2. Počet zúčastnených oprávnených voličov -  

476
3. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby do zastupiteľstva -  469
4. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby predsedu - 459

Výsledky hlasovania na funkciu predsedy: 
Kandidáti: 
1. Jozef Červeňák, Mgr.:  0 platných hlasov
2. Peter Jacko, Ing.:  7 platných hlasov 
3. Stanislav Lábaj, Ing.:  4 platných hlasov
4. Jozef Plachý, Mgr.:  5 platných hlasov
5. Ján Slabý :  12 platných hlasov
6. Ján Süli, Ing. :  59 platných hlasov
7. Zdenko Trebuľa, JUDr. :  362 platných hlasov
8. Michal Vajda, MUDr. :  10 platných hlasov

Výsledky hlasovania na poslancov:
Kandidáti: 
1. Viliam Bačo :  77 platných hlasov
2. Ladislav Bartók, Ing. :  4 platných hlasov
3. Alexander Benko, Ing. :  363 platných hlasov
4. Csaba Bodnár, Mgr. :  4 platných hlasov     
5. Vojtech Budai :  1 platných hlasov
6. Ján Csala, Ing. :  2 platných hlasov
7. Jeni Csoltkó, Ing. :  7 platných hlasov
8. Richard Duda, Ing. :  31 platných hlasov
9. Mária Dulovičová, Ing. :  27 platných hlasov
10. Viera Ďurášová :  22 platných hlasov

11. Peter Džubera :  7 platných hlasov
12. Elena Fialková, Mgr. :  5 platných hlasov
13. Valéria Flachbartová, JUDr.: 45 platných hlasov
14. Július Grulyo :  4 platných hlasov
15. Imrich Harčár, Ing. :  28 platných hlasov
16. Alexander Horváth :  12 platných hlasov
17. František Horváth, Ing. :  8 platných hlasov
18. Slavomír Horváth :  21 platných hlasov
19. Vanda Horváthová :  2 platných hlasov
20. Peter Hudák, Ing. :  17 platných hlasov
21. Ľubica Hudáková :  20 platných hlasov
22. Katarína Chovancová :  11 platných hlasov
23. László Iván, Ing. :  1 platných hlasov
24. Jaroslav Jeremiaš, Ing. :  16 platných hlasov
25. Ondrej Jusko :  23 platných hlasov
26. Olga Kiš-Pálová :  8 platných hlasov
27. Ján Kokarda, Ing. :  19 platných hlasov
28. Ervín Kompuš :  0 platných hlasov
29. Jozef Konkoly, JUDr., Bc. :  94 platných hlasov
30. Jozef Kónya :  1 platných hlasov
31. Róbert Kováč :  3 platných hlasov
32. Stanislav Kozák, JUDr. :  29 platných hlasov
33. Rudolf Lengeň, Ing. :  1 platných hlasov
34. Attila Lukáč :  1 platných hlasov
35. Štefan Markovič, Ing. :  24 platných hlasov
36. Ľudovít Matta :  1 platných hlasov

37. Štefan Mida, JUDr. :  21 platných hlasov
38. Jozef Mohňanský, Ing. :  5 platných hlasov
39. František Pach, JUDr. :  10 platných hlasov
40. Karol Palčík :  2 platných hlasov
41. Emil Papáč :  12 platných hlasov
42. Pavol Papáč, Bc., BSc. :  20 platných hlasov
43. Jaroslav Pástor, Mgr. :  3 platných hlasov
44. František Petro, Bc. :  76 platných hlasov
45. Milan Rabatin, Ing. :  33 platných hlasov
46. Michal Rečka :  67 platných hlasov
47. Ján Sabadoš, RSDr. :  61 platných hlasov
48. Marián Sasák, Ing. :  22 platných hlasov
49. Ján Serbin :  153 platných hlasov
50. Miroslav Stanič, RNDr .:  3 platných hlasov
51. Tomáš Suchý, Ing. :  34 platných hlasov
52. Alexander Szanisz ,:  6 platných hlasov
53. Róbert Šándor, Ing. :  12 platných hlasov
54. Ľubomír Šimko, Ing. :  15 platných hlasov
55. Jozef Taiš, MVDr. :  6 platných hlasov
56. Marta Vaňová, Bc. :  12 platných hlasov
57. Monika Vargová :  28 platných hlasov
58. Ingrid Vörösová :  4 platných hlasov
59. István Zachariaš, Ing. :  10 platných hlasov
60. Imrich Zborai :  0 platných hlasov
61. Ján Žiga :  4 platných hlasov

Okrsok č.1 Okrsok č.2 Spolu

Oprávnený  voliči voliť 1208 1139 2347 

Účasť voličov v  % 19,62 % 20,98 % 20,28 % 

Počet platných hlasov do zastupiteľstva 233 236 469 

Platné hlasy v % 19,28 % 20,7 % 19,98 % 

Počet platných hlasov za predsedu 229 230 459 

Platné hlasy predsedu v % 18,95 % 20,19 % 19,56 %
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Muž v bare hovorí žene:
- Slečna, chcel by som vám zavolať.
- Dobre, moje číslo je v telefónnom zozname.
- Ale neviem ako sa voláte.
- ......(tajnička – 19 písmen)......
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Zmena pri objednávaní  
viacúčelového ihriska

Hada doma nemá hocikto...

Osemsmerovka

Pozor zmena! Oznamujeme Vám, že počas zimnej prestávky 
futbalových mužstiev, prestávka je stanovená  súťažným poriadkom 
Východoslovenského futbalového zväzu, sa prijímajú objednávky na 
prenájom viacúčelového ihriska na víkend t.j. na sobotu a na nedeľu 
vždy do piatku,  ktorý predchádza  danému  víkendu max. do 12:00 
hod. Objednávky týkajúce sa víkendu podané po tomto termíne 
nebudú prenajímateľom akceptované.

Za doprovodu rodičov a starých rodičov, mohli deti neraz zo zatajeným 
dychom sledovať vystúpenia kúzelníkov, žonglérov, fakírov (ohňová 
show), kovbojského ródea s vrhačom nožov, drezúru holubov ako 
aj orientálne tance s hadom. V pondelok 26.10.2009 v čase od 
17.00 hod. do 18.30 sa o humor a smiech postarali klauni Bimbo a 
Elmo, keď do našej obce zavítal „CIRKUS -  VARIETTÉ“. Cirkusovú 
atmosféru umocňoval predaj pukancov a cukrovej vaty. Na konci 
predstavenia mali najväčší odvážlivci možnosť urobiť si spoločné 
fotky s účinkujúcimi hadmi. 

V L O Č K A N E C A P O K U S
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A A H A N S A D E P K K R Ž R R

L E N A P B A R O K O T V A A

BAMBITKA - BANDA - BAROK - BLANA 
- CEDIDLO - CESTA - CIVIL - DÁVKA - 
DOBRO - DOSKA - DÔVERA - FĽAŠA - 
FÓBIA - HOVOR - HRANA - KALAMÁR 
- KANAPA - KANEC - KARAS - KLASIK 
- KĽUČKA - KNIHA - KOHÚT - KOSTI - 
KOTVA - KRONIKA - LADIČ - LAHODA 
- LÁSKA - LOVCI - LOVEC - MONITOR - 
NADIR - NARÁŽKA - ODPAD - ODVAHA 
- OKOVY - OPERA - OPISY - OPORA 
- OSOBA - PADÁK - PAĽBA - PALICA - 
PANEL - PAROH - PASTIER - PAŽBA 
- PEDÁL - PERINA - PEVNOSŤ - PIROH - 
PLÁTNO - PODREP - POHODA - POHORIE 
- POKUS - POLIEVKA - POMÁDA - 
PORADA - POSILA - POVODEŇ - PÔVOD 
- PRACHOVKA - PREKLAD - PRÍPAD 
- SEDÁK - SEVER - SIROTA - SKAZA 
- SKLADBA - SKOROCEL - SKRIŇA - 
SLIEPKA - SNAHA - SOPKA - SPÁNOK 
- SRANDA - TANEC - TOPÁS - TRÁVA - 
TRHAN - VLOČKA - ZDRAVIE
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