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

Na úvod

Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný Časopis

Veľkú radosť prežívali futbalisti nášho „A“ mužstva, keď po 90 
minútach posledného zápasu sezóny počuli záverečné zapísknutie 
rozhodcovskej píšťalky. V rozhodujúcom zápase sa im podarilo vyhrať 

nad domácim tímom FK Svinica v pomere 1:4 (góly: Paulinský P. 3, 
Štefanek Š. 1, gól pre FK Svinica zaznamenal nešťastne do vlastnej 
bránky Richard Baník). Týmto víťazstvom potvrdili oprávnenosť 
postupu z 1. triedy okresu Košice – okolie do V. ligy skupiny 
juhovýchod. Naplnenie tohto cieľa a celoročného úsilia by však 
nebolo možné dosiahnuť bez spolupráce všetkých zainteresovaných 
-  hráčov, trénerov, výboru, sponzorov, obecného úradu a poslancov 
obecného zastupiteľstva ako ja vďaka fanúšikom. 

Je potrebné povedať, že o víťazovi I. triedy sa rozhodovalo 
naozaj do poslednej sekundy celého ročníka. Náš najväčší súper 
a konkurent na postup (Veľká Ida) získal rovnaký počet bodov ako 
my – 64. O prvom mieste a teda postupujúcom mužstve rozhodlo 
skóre (Poproč 95:26, Veľká Ida 74:21). V náš prospech hrali aj 
výsledky vzájomných zápasov, keď sme vo Veľkej Ide vyhrali 2:1 
a na domácom trávniku sme s nimi remizovali 1:1. V súvislosti s 
výhrami, remízami či prehrami je dôležité podotknúť, že „A“ mužstvo 
OFK Slovan Poproč v celom ročníku 2008/2009 neokúsilo trpkosť 
prehry! V 26 zápasoch získalo 19 výhier a 7 remíz. 

(Pokračovanie na strane 8)

Je mladá, inteligentná, komunikatívna a teraz veľmi úspešná. 
Dorozumie sa tromi svetovými jazykmi. Hovorí po anglicky, nemecky 
a španielsky. Rada cestuje a spoznáva nové krajiny. Číta slovenskú i 
cudzojazyčnú literatúru. Rada korčuľuje a snowboarduje. Pochodila 
pol sveta, aby zistila, že ľudia na celom svete sú rovnakí, majú 
podobné radosti i starosti. Rada pomáha ľuďom a v budúcnosti 
by chcela byť úspešná v povolaní lekárky. Jej želaním je, aby všetci 
jej blízki boli zdraví a šťastní. Volá sa Viera Jaklovská. Prinášame 
vám rozhovor s touto skvelou dievčinou, obyvateľkou Poproča, 
striebornou medailistkou medzinárodnej súťaže.

Vierka, v akej súťaži si reprezentovala Slovensko?
Bola to medzinárodná environmentálna olympiáda INEPO.

Kedy a kde sa súťaž konala?

Bolo to v v dňoch 23. – 28.mája v tureckom Istanbule. 

Koľko súťažiacich a z koľkých krajín sa jej zúčastnilo?
Bolo tu viac ako 100 súťažiacich z 50 krajín sveta.

Čo si urobila, že si v takej svetovej konkurencii získala striebro?
Vypracovala som projekt na tému Metabolické účinky éterických 

olejov u kurčiat. Tento projekt som potom prezentovala v anglickom 
jazyku pred štvorčlennou porotou. Postery sme mali vystavené v 
exhibičnom centre FKM v centre Istanbulu. Študovala som prídavok 
rôznych dávok éterických olejov z rozmarínu a škorice na rôzne 
biochemické parametre u kurčiat ako napr. glukóza, vápnik, draslík, 
cholesterol, alkalická fosfatáza, triglyceridy.

Kto ti pomáhal s výberom témy?
Tému som si vybrala sama.

Čo predchádzalo tvojmu úspechu v Turecku?
Najprv to bolo školské kolo, potom krajské kolo a nakoniec 

celoslovenské kolo biologickej olympiády. Pred vycestovaním do 
Turecka som ešte absolvovala sústredenie v Bratislave, ktoré malo 
tiež súťažný charakter.

Zvládala si to sama alebo ti pri tom niekto pomáhal?
Na projekte som spolupracovala s pani docentkou Zitou Faixovou 

z Ústavu patologickej fyziológie Univerzity veterinárneho lekárstva 
v  Košiciach. Z praktickej stránky mi veľmi pomohol Ing. Ladislav 
Toporčák, ktorý mi dovolil navštíviť prvú kuraciu farmu v mojom 
živote. Pri reprezentácii v Istanbule som mala od pani Márie 
Bradovej požičaný popročský kroj, ktorý vzbudil neuveriteľný záujem 
u všetkých a bol považovaný za jeden z najkrajších. A samozrejme 
veľkou podporou mi boli moji rodičia, ktorí pomáhali, s čím sa dalo. 
Všetkým týmto ľuďom patrí moja vďaka.

(Pokračovanie na strane 6)

Dokázal i  sme to!  Vraciame sa do 5.  l igy!

Úspešná Popročanka získala str iebornú medailu  
na medzinárodnej súťaži



Informácie z  činnost i  orgánov obce

V máji 2009 sme zahájili realizáciu 
projektu „Modernizácia ZŠ s MŠ Poproč“, 
ktorý je financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom 
Regionálneho operačného programu (ROP). 
V máji 2008 predložila obec Poproč žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na rekonštrukciu hlavnej budovy 
miestnej základnej školy vrátane výstavby  
nového 3. nadzemného podlažia. Zámerom 
bolo rozšíriť kapacitu školy o nové tak veľmi 
potrebné priestory pre dve všeobecné 
triedy a niekoľko odborných učební – 
fyziky, chémie, počítačov, jazykov a ateliéru 
výtvarnej výchovy, ktorý sa presťahuje  
z nevyhovujúcich priestorov v suteréne 
školy. Všetky všeobecné triedy sa tak budú 
nachádzať v hlavnej budove školy a tým sa 
odstráni nepríjemné dochádzanie žiakov 
z budovy materskej školy. Vznik nových 
odborných učební a presun výtvarného 
ateliéru do nových väčších a presvetlených 
priestorov jednoznačne skvalitní vzdelávací 
proces nielen samotným žiakom školy, ale 
aj pedagógom, deťom navštevujúcim ateliér 
i budúcim návštevníkom špecializovaných 
učební (počítače, jazyky) z radov obyvateľov 

obce a jej okolia. Výstavbou novej strechy 
sa vyrieši problém značného zatekania 
spôsobujúceho zahnívanie krovu spojeného 
s rizikom šírenia nebezpečných plesní a tiež 
nestability strešnej krytiny (nebezpečného 
eternitu) odlietavajúcej pri rýchlejšom 
vetre. Nová strecha bude sedlová s nižším 
sklonom s valbami na krajných štítových 
stenách. Súčasťou strechy bude nový krov, 
nová strešná krytina (poplastovaný plech), 
nové klampiarske konštrukcie a bleskozvod. 
Projekt sa zameriava aj na zlepšenie 
tepelno-izolačných vlastností školy, a preto 
staré netesniace okná s prehnitými rámami 
(mnohé už aj nefunkčné) budú vymenené 
za nové plastové s izolačným dvojsklom. 
Výmenou okien, vonkajších dverí a zateplením 
obvodových múrov a stropu nového 
nadzemného podlažia dôjde k značnému 
až 54 % (v prepočte na m2 nového stavu 
úžitkovej plochy dokonca až 65%) zníženiu 
celkovej energetickej náročnosti budovy, čo 
sa prejaví predovšetkým znížením budúcich 
prevádzkových nákladov. Zároveň bude 
upravený vstup do budovy ZŠ pre imobilných, 
odstránené budú všetky stavebné bariéry 
na prízemí vrátane zriadenia toalety pre 

imobilných. Vytvoria 
sa tak vhodné 
podmienky aj pre 
telesne postihnutých 
užívateľov nielen 
zo spádovej oblasti 
školy, ale aj zo 
širšieho okolia. 

Projekt bol 
schválený dňa 
1 8 . 8 . 2 0 0 8 .
Následne prebehol  
v súlade so zákonom 
NR SR č. 25/2006 
Z.z. proces verejného 
obstarávania na 
výber dodávateľa 
stavebných prác 
a špeciálnych 

služieb spojených s realizáciou projektu.  
Po ukončení jednotlivých verejných súťaží bola 
celá dokumentácia verejného obstarávania 
ešte pred podpisom zmlúv s dodávateľmi 
odstúpená na kontrolu kontrolnému orgánu, 
ktorým je  MVRR SR. Obec podpísala 
zmluvu s dodávateľom stavebných prác  
až po oznámení MVRR SR o tom, že proces 
verejného obstarávania bol realizovaný  
v súlade s platnou právnou úpravou. Následne 
MVRR SR  doručilo obci zmluvu o poskytnutí  
nenávratného finančného príspevku  
vo výške 94,96% z oprávnených nákladov, 
čo predstavuje hodnotu 882 279,99 EUR 
(26 579 567 SK). Obec spolufinancuje 
projekt vo výške 5,04%, teda sumou  
46 827,00 EUR (1 410 710 SK). Zmluva bola 
zo strany obce Poproč podpísaná 5. 5. 2009.  
O týždeň neskôr, 13. 5. 2009, bol areál 
školy odovzdaný ako stavenisko zhotoviteľovi 
stavby (fi J.P.-STAV spol. s r. o. Rožňava 
zastúpenej konateľmi p. Petrom Jakobejom 
a p. Róbertom Podrackým). Týmto dňom sa 
začala fyzická realizácia projektu, ktorá má 
byť ukončená 30. júna 2010.

Projekt výraznou mierou prispeje 
k zlepšeniu podmienok vzdelávacieho 
procesu, z ktorého budú mať úžitok nielen 
žiaci našej školy, ale aj pedagógovia, 
návštevníci a tiež  všetci obyvatelia z obce 
i jej okolia, ktorí budú môcť využiť budúce 
nové služby školy - napríklad aj celoživotné 
vzdelávanie dospelých.

V súvislosti s realizáciou tejto rozsiahlej 
rekonštrukcie školy chceme požiadať všetky 
zainteresované strany (zamestnancov školy, 
žiakov, rodičov ako aj občanov bývajúcich 
v okolí staveniska) o trpezlivosť, toleranciu 
a porozumenie v prípade spôsobenia 
akýchkoľvek dočasne nevyhovujúcich, 
pokoj a pohodlie narúšajúcich skutočností 
spojených s touto prestavbou.

Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce
Ing. V. Mihoková, projektová manažérka
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„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do vašej budúcnosti“

„Tento projekt je spolufinancovaný Európsku úniou vo výške 94,96 %  
z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja“

www.ropka.sk
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Rok vol ieb

Nestáva sa často, aby sme počas jedného kalendárneho roka mali 
možnosť trikrát kráčať k volebným urnám. Rok 2009 je však výnimkou 
potvrdzujúcou pravidlo. 

Zhodou okolností sa v júni končilo obdobie 5 rokov, na ktoré si volíme 
prezidenta. O víťazovi a osobe obývajúcej Prezidentský palác do roku 2014 
sa rozhodlo až v druhom kole, keď s pomerne veľkým náskokom vyhral Ivan 
Gašparovič. Popročania voľbu prezidenta SR v druhom kole podporili svojou 
52,98 % účasťou.

Deň so zaujímavým dátumom /6.6.2009/ patril voľbám do Európskeho 
parlamentu. Vysoká účasť sa nepredpokladala. No tých 18,43 % oprávnených 

voličov zapísaných do dvoch volebných okrskov v Poproči volilo nasledovne:
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 1. 83 hlasov
Sloboda a Solidarita 2. 10 hlasov
Smer – sociálna demokracia  3. 168 hlasov
Strana zelených 4.  6 hlasov
Slovenská demokratická a kresťanská únia 5. 

 – Demokratická strana  35 hlasov
Demokratická strana  6. 1 hlas
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity   7. 3 hlasy
Agrárna strana vidieka  8. 0 hlasov
Konzervatívni demokrati Slovenska 9. 

 – Občianska konzervatívna strana  7 hlasov
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja  10. 1 hlas
Komunistická strana Slovenska  11. 6 hlasov
Rómska iniciatíva Slovenska    -12. 
Slovenská národná strana  13. 27 hlasov
LIGA, občiansko-liberálna strana  14. 1 hlas
Strana demokratickej ľavice  15. 35 hlasov
Slobodné fórum   16. 7 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie   17. 31 hlasov

Volebné miestnosti sa po tretíkrát otvoria na jeseň, kedy si budeme voliť 
svojich zástupcov do radu samosprávy vyšších územných celkov.

Právo podieľať sa na správe vecí verejných (či už aktívne, alebo pasívne) 
je jedným zo základných ľudských práv a slobôd. Preto by ho oprávnené 
osoby mali využiť v plnej miere tak, aby neskôr nemuseli nespokojne krútiť 
hlavou nad výsledkami, osobami a výkonom ich funkcie.

-jk-

Záver y z  rokovania OZ v Poproči  dňa 24.4.2009
A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva  

v Poproči č. 2/2009

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/ Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky obce 
Poproč k 31.12.2008.

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce  
za rok 2008.

d/ Informácie o implementácii nasledovných schválených projektov:
  -  Modernizácia ZŠsMš Poproč
  -  Výstavba oplotenia nového cintorína
  -  Zriadenie Kancelárie prvého kontaktu
  -  Výstavba viacúčelového ihriska
e/ Informáciu o výsledkoch volieb prezidenta SR v obci Poproč
f/ Harmonogram  organizačno - technického  zabezpečenia  volieb  

do Európskeho  parlamentu v r. 2009.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Záverečný účet obce Poproč za rok 2008 bez výhrad. 

b/ Prevod prebytku hospodárenia obce vo výške 905 tis. Sk  
(30.040,50 €) do rezervného fondu obce.

c/ Použitie finančných prostriedkov  z  rezervného fondu vo  výške  
33 487,51 €  na výstavbu oplotenia, výstavbu chodníka  a  
obstaranie  kríža v rozšírenej časti obecného  cintorína.

d/ Štúdiu „ Revitalizácie centrálnej zóny v obci Poproč“ ako aj hlavné 
aktivity spracované  v tejto štúdií.

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

f/ Zriadenie vecného  bremena  v prospech Slovenského 
vodohospodárskeho podniku š.p. Žilina  na  novovytvorenú  parcelu  
č. 2495/6  a  č. 2495/7  v  kat. území obce  Poproč za podmienok 
uvedených v Znaleckom posudku  č.13/2009 znalca Teodora Baču.

g/ Zmenu  umiestnenia  okrskových volebných komisií pre voľby do 
Európskeho parlamentu, ktoré sa budú  konať   dňa   6. júna 2009 
a to v budove Materskej školy  v Poproči, Kultúrna ul. č. 2

h/ Cenu za odkúpenie vlastníckeho podielu na Slnečnej ulici a to 
vo výške 0,03 €/parcelné číslo za účelom   majetkoprávneho  
usporiadania  pozemku na výstavbu  miestnej komunikácie.

i/ Prijatie úveru  vo  výške  928.480,00 € poskytnutého zo strany 
Dexia banky  Slovensko, a.s.  so  sídlom:  Hodžova 11, 010 11  Žilina, 
Slovenská  republika,  IČO: 31 575 951,  IČ DPH: SK2020372541,  
zapísanej  v  Obchodnom  registri  Okresného súdu v Žiline, Oddiel: 
Sa, Vložka číslo: 148/L,  so  splatnosťou do 10  rokov na  účely 
zabezpečenia financovania investičného projektu Modernizácia 
ZŠsMŠ Poproč“.

j/ Uzatvorenie nájomnej  zmluvy  s  rozpočtovou   organizáciou  obce 
ZŠ s MŠ na  časť parcely  č.  810/2 o výmere  1200 m2 za  cenu 0,1 
€ za m2 ročne za účelom dovybavenia  viacúčelového   ihriska  – 
oplotenie,  chodník,   osvetlenie. 

k/ Odklad  platenia   nájomného  pre   rozpočtovú  organizáciu  ZŠ s MŠ  
na  časť  parcely  č. 810/2 o výmere  1200 m2 vo výške 0,1 € za m2 
ročne a to od 1.1.2011

3. P o v e r u j e
a/ starostku obce Poproč Ing.  Ivetu Komorovú Hiľovskú na podpísanie 

zápisnice o vydržaní parcely mpč. 818/2 v podiele 1/2 a  parcely 
mpč. 141 a 142. 

4. R u š í
a/ uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.g./2009 a to cenu  za 

odkúpenie vlastníckeho podielu  na  Slnečnej ulici  a to vo výške 
1,- €/parcelné číslo za účelom majetkoprávneho usporiadania 
pozemku na výstavbu miestnej komunikácie.

5. U k l a d á
a/ Obecnému úradu  v  Poproči  preveriť  možnosť zámeny parcely č. 

1932 vedenú na LV  č. 1954  o výmere  2890 m2  za inú parcelu 
resp. iné parcely v obci  Poproč s totožnou  výmerou.

 Z:  prednostke OcÚ, 
 T: do októbrového zasadnutia OZ, t.j. do 23.10.2009
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Stále zabúdame na ohlasovaciu povinnosť

Nech sa páči, zoznámte sa – Kancelária prvého kontaktu

Páči sa vám naša obec? Hlasujte za ňu!

V poslednom čase pri zasielaní 
rôznych dokumentov do domácností sa 
pracovníčky obecného úradu dostali do 
konfliktu, avšak nie pre svoju nevedomosť, 
ale pre nesplnenú ohlasovaciu povinnosť 
občanov. Touto cestou preto žiadame 
obyvateľov, aby nezabúdali na túto svoju 
povinnosť v rôznych záležitostiach a 
každú zmenu, týkajúcu sa osoby v termíne 
do 30 dní nahlásili na referáte evidencie 
obyvateľstva.

Príslušné inštitúcie oznamujú obci 
zmenu stavu, priezviska, odhlásenie 
z evidencie a podobne, avšak referát 
evidencie obyvateľstva sa nedozvie napr. o 
ukončení štúdia a získaní akademického 
titulu, o tom, že ste sa presťahovali v 
rámci obce a poštu vám treba doručovať 
na iné miesto než je vaše trvalé bydlisko, 
že máte nový občiansky preukaz a 
podobne.

Preto Vás žiadame, aby ste vo vlastnom 
záujme po ukončení štúdia na vysokej škole 
predložili referátu evidencie k nahliadnutiu 

doklad o získaní akademického titulu a pri 
obdržaní nového občianskeho preukazu 
nahlásili jeho nové sériové číslo.

Pripomíname vám tiež ohlasovaciu 
povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 
582/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady, podľa ktorej je občan povinný 
nahlásiť v termíne do 30 dní každú zmenu 
týkajúcu sa jeho nehnuteľnosti, počtu 
osôb v domácnosti kvôli poplatku za 
vývoz odpadu, prihlásenia /odhlásenia 
psa  do/z evidencie.

Ak občan získa dražbou, darovaním 
alebo kúpou do vlastníctva nehnuteľnosť 
na území našej obce, je povinný dostaviť 
sa na obecný úrad s príslušným dokladom 
o nadobudnutí nehnuteľnosti a podať 
daňové priznanie, na základe ktorého 
mu bude vyrubená daň z nehnuteľnosti. 
Platí to aj v prípade, že sa rozhodnete 
zmeniť vzhľad stavby prístavbou 
alebo nadstavbou, postaviť na svojom 

pozemku novú stavbu, napr. garáž alebo 
hospodársku budovu. Vždy je potrebné 
sa dostaviť na obecný úrad na príslušný 
referát.

V prípade, že sa stanete majiteľom, 
resp. držiteľom psa (predmetom dane 
sa stáva pes starší ako 6 mesiacov), je 
potrebné ho prihlásiť do evidencie psov 
predložením očkovacieho preukazu, 
vyplnením príslušného tlačiva a zaplatiť 
zaňho daň. Ak dôjde k úhynu alebo strate 
vášho psa, opäť je nevyhnutné ohlásiť 
túto skutočnosť v termíne do 30 dní 
na obecnom úrade, aby bol vyradený z 
evidencie.

Včasným ohlasovaním rozhodujúcich 
skutočností predídete zbytočným 
nedorozumeniam vznikajúcim v dôsledku 
nedostatočnej, resp. oneskorenej 
informovanosti pracovníčok obecného 
úradu.

Jana Baníková
OcÚ Poproč, 

referát evidencie obyvateľstva, 
správa daní a poplatkov

Na Obecnom úrade v Poproči začalo 
oficiálne  dňa 1.6.2009 svoju činnosť 
nové pracovisko - Kancelária prvého 
kontaktu (KPK). 

Vedenie miestnej samosprávy od 
nového pracoviska očakáva pružnejšie 
riešenie problémov občanov bez 
akýchkoľvek obmedzení a čakania 
počas celého týždňa. Zároveň by sa malo 
zamedziť častokrát zbytočnému presunu 
občana z dverí do dverí po celom úrade a 
sprehľadniť prácu obecného úradu ako aj 
jeho ďalších organizačných úsekov (úsek 
komunitného centra, úsek miestneho 
kultúrneho strediska, úsek obecných 
služieb). Nové pracovisko je pre verejnosť 
otvorené vrátane štvrtka, kedy majú 
všetky ostatné útvary na obecnom úrade 
nestránkový deň.  

KPK poskytuje informácie o miestnej 
samospráve, o jej vedení a organizáciách, 
o jej činnosti, aktivitách a investičných 
zámeroch. Zabezpečuje tiež prístup k 
všeobecným záväzným nariadeniam obce, 
informuje o termínoch zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Občania tu môžu podávať 
námety, pripomienky, nahlasovať poruchy 
na verejnom osvetlení, obecnom rozhlase 
a pod. Pracovníčka  poskytne záujemcom 
úradné tlačivá k ich žiadostiam ako aj 
pomoc pri ich vypĺňaní. Občanom vystaví 
na požiadanie rôzne potvrdenia, ktorých 
vydávanie je v kompetencii samosprávy. 
Ak nebude možné pomôcť občanovi v 
kancelárii, pracovníčka ho usmerní na 
príslušný odborný útvar obecného úradu. 

K doplnkovým službám KPK patrí 
osvedčenie listiny alebo podpisu na nej 
ako aj kopírovacie služby. KPK plní aj úlohy 
hlavnej pokladne na obecnom úrade.

Ide o nový prvok v organizačnej 
štruktúre obecného úradu a súvisí s 
celkovou úpravou organizácie práce na 
Obecnom úrade v Poproči. 

Po predstavení nového pracoviska sa 
patrí predstaviť aj toho, kto bude napĺňať 
jeho poslanie. Obec vytvorila na tomto 
pracovisku nové pracovné miesto s 
finančnou dotáciou poskytnutou Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. 
Personálne bolo obsadené slečnou 
Luciou Molnárovou, ktorá spĺňala všetky 
požiadavky potrebné pre prijatie uchádzača 
o zamestnanie do pracovného pomeru na 
danú pozíciu.

Všetko nové sa prijíma vždy s opatrnosťou, 
možno trochu s obavou, ale chceme veriť, 
že si občania na toto nové pracovisko rýchlo 
zvyknú a predovšetkým, že  jeho činnosť 
naplní zámer, s akým obecné zastupiteľstvo 
rozhodlo o jeho zriadení. -starostka-

Na regionálnom informačnom portáli 
SLOVAKREGION – www.slovakregion.sk od 
1. mája do 30. novembra prebieha súťaž o 
najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009. 
Do súťaže je zapojená aj naša obec, preto 
neváhajte a  hlasujte! 

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas" v 
hlasovacom zariadení pod prezentáciou 
mesta/obce.

Pravidlá:
Hlasovať za mesto/obec je možné 1. 
maximálne jedenkrát za hodinu. 
(To znamená, že obec dostane od 
jedného hlasujúceho maximálne 24 
hlasov denne.) 
Vyhráva mesto/obec, ktoré získa 2. 
najviac hlasov.
Súťaž prebieha od 1. mája do 30. 3. 
novembra  (do 24:00 hod). 

 Výsledky budú zverejnené 5. decembra 2009. Aktuálne poradie nájdete na:  

http://www.slovakregion.sk/najkrajsie-mesto-obec
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V tomto školskom roku sa nám  darilo takto:

Predmetové olympiády:

Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka
Trieda, ktorú 
navštevoval

Meno učiteľa,  
ktorý žiaka pripravoval

Olympiáda zo SJL 1. miesto v okresnom kole Elena Petrášová 9.A Mgr. Š. Jasminská

Geografická olympiáda 1. miesto v okresnom kole 
úspešný riešiteľ

Elena Petrášová
Karina Leščinská
Branislav Korýtko

9.A
5.A
6.A

Mgr. D. Špegárová

Dejepisná olympiáda riešiteľ okresného kola Viera Fenďová
Lenka Hiľovská, Jana 
Petrášová

9.A
7.A
7.A

Mgr. Š. Jasminská

Olympiáda AJ riešiteľ okresného kola Viera Fenďová 9.A Mgr. L. Kurjanová

Biologická olympiáda  
E kategória –zooloógia
botanika

úspešná riešiteľka Marianna Pavlišinová 
Petra Flachbartová
Karina Leščinská

5.A
5.A
5.A

RNDr. B. Mihóková

Matematický klokan –  
medzinárodná súťaž

úspešný riešiteľ Richard Benko
Marko Hužvár

2.A
2.A

Mgr. P. Hiľovská

Pytagoriáda úspešný riešiteľ okresného 
kola

Karina Leščinská
Jaroslava Sakáčová

5.A
4.A

Mgr. E. Juhár
Mgr. A. Grabanová

Športové súťaže:

Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka
Trieda, ktorú 
navštevoval

Meno učiteľa,  
ktorý žiaka pripravoval

Atletika 2. miesto v okresnom kole 
skok do diaľky

Zuzana Šimkuľáková 9.B Mgr. A. Grabanová 

Malý futbal starších 
žiačok

3. miesto v okresnom kole M. Kališová
D. Hiľovská, R. Szakáčová
Z. Šimkuľáková
N. Vincová
P. Flachbartová

9.B
9.A
9.B
7.A
5.A

Mgr. A. Grabanová
K. Štovčíková

Vybíjaná 5. miesto v okresnom kole 5.ročník 5.A, 5.B Mgr. A. Grabanová

Súťaže v tvorivosti a umeleckom prednese:

Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka
Trieda, ktorú 
navštevoval

Meno učiteľa,  
ktorý žiaka pripravoval

Hviezdoslavov Kubín – 
literárna súťaž

postup do okresného kola 
z obvodového

Karina Hiľovská
Ľudovít Hiľovský

8.A
6.A

Mgr. D. Špegárová
Mgr. R. Kozelová

Vesmír očami detí – výtvar-
ná súťaž

1. miesto 
2. miesto
3. miesto v okresnom kole

Jakub Kurjan
Marianna Pavlišinová
Patrícia Štovčíková

5.A
5.A
5.A

Mgr. R. Kozelová

Následky vypaľovania 
trávy – výtvarná súťaž

1. miesto v okresnom kole Alexandra Sklenková 9.A Mgr. R. Kozelová

Hliadky mladých 
zdravotníkov

4. miesto v okresnom kole Z. Podprocká
I. Grabanová, D. Sopková,
B. Hužvárová, K.Matyiová, 
N. Petrášová

9.B
6.A

Mgr. M. Juhásová

Marťankovia – skvelá 
marťanská hymna

ocenenie kolektív 7.A 7.A Mgr. D. Špegárová
Mgr. Z. Kočišová

Zber SABI viečok celoštátna súťaž – 
finančná odmena 660 
eur pre školu na nákup 
učebných pomôcok

ZŠ s MŠ 1.– 9.ročník
1.-3. trieda

všetci zamestnanci školy

V spolupráci s Ligou proti rakovine sme  počas Dňa narcisov zorganizovali finančnú zbierku. 
Celková suma, ktorou prispeli žiaci aj obyvatelia obce,  je  134.00 €.

Školský rok má oproti tomu bežnému kalendárnemu špecifický rytmus. V čase letných mesiacov si plánujeme dovolenky, výlety, ale  súčasne 
hodnotíme aj našu  celoročnú prácu.
Činnosť v škole je veľmi pestrá a každý úspech nás posúva dopredu. Vizitkou našej   práce a zodpovedného prístupu detí sú aj umiestnenia 
žiakov v školských, obvodových, okresných, krajských , ba dokonca celoštátnych kolách rôznych súťaží.

 Úspechy našich školákov alebo účtovanie pred prázdninami
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Úspešná Popročanka získala str iebornú medailu  
na medzinárodnej súťaži

(Dokončenie zo strany 1)

Získala si aj niečo iné  okrem striebornej 
medaily?

Je to diplom, rôzne darčekové predmety, 
ale získala som hlavne väčší rozhľad. 
Navštívila som krajinu, v ktorej som predtým 
nebola a stretla som tam rovesníkov z 
celého sveta, ktorí majú podobné záujmy a 
ciele ako ja. Videla som zaujímavú kultúru, 
pamiatky, architektúru, ľudí a najvzácnejším 
ziskom sú pre mňa zážitky.

Ktorý zážitok považuješ za najsilnejší?
Nezabudnuteľným momentom bolo 

vyhlásenie môjho mena pri odovzdávaní 
medaily a záujem mnohých Turkov o sobáš 
so mnou.

Čo podľa teba rozhodlo o tom, že práve 
ty si  reprezentovala Slovensko na tejto 
súťaži?

Myslím, že to bola moja plynulá angličtina. 
Po anglicky sa učím už asi desiaty rok. 
Zdokonaľovala som sa v nej  aj rok na 
strednej škole v USA, kde som sa dostala 
cez program Služba mládeži Rotary klubu 
Košice - Country. Jedenásť mesiacov som 
strávila v meste Moorhead, štát Minnesota 
a za mesiac som vtedy precestovala 27 
štátov USA. Rok v USA bol najlepším rokom 
môjho doterajšieho života. Naučila som sa 
veľa o sebe, o ľuďoch, o prispôsobovaní sa, 
o krajine samotnej.

V takom mladom  veku  /má 19 rokov – 
poznámka redakcie/ si videla kus sveta, 
študovala si na rôznych školách, môžeš 
teda porovnávať.

Áno. Povinnú školskú dochádzku som 
začala na ZŠ v Poproči, kde som chodila 
4 roky. Potom som študovala na Gymnáziu 
Š.Moysesa v Moldave nad Bodvou, 
neskôr 2 roky na Gymnáziu Trebišovská 
12 v Košiciach a po návrate z USA som 
študentkou 3.ročníka Gymnázia Šrobárova 
1 v Košiciach.

Tvoji bývalí spolužiaci už zmaturovali. 
Neľutuješ, že si ešte len tretiačka?

V žiadnom prípade. Svoje skúsenosti a 

zážitky by som nevymenila za nič na svete.

Podeľ sa s nami o tie školské.
V USA je život a štúdium ľahšie. Študenti 

majú všetko zabezpečené a všetko je tu 
precízne zorganizované. Chaos tam hrozí 
len minimálne. Študentom dajú podklady 
na štúdium i test, ktorý budú písať. Napriek 
tomu sa väčšina nenamáha a vedie ich to k 
lenivosti. Majú všetko k dispozícii. Na druhej 
strane tam študent nepozná ťahák, čo zase 
vedie k čestnosti. Hodiny biológie, chémie, 
fyziky sú o pokusoch a spojení teórie s 
praxou. Školy sú oveľa väčšie. Napríklad  tú, 
do ktorej som chodila ja, navštevovalo 2000 
študentov. A po vyučovaní som chodila na 
tréningy tenisu, volejbalu, golfu. 

Ako dlho ti trvalo, pokiaľ si sa prispôsobila 
tamojším podmienkam?

Prispôsobenie bolo len minimálne. 
Čím je človek ďalej od domova, tým viac 
si uvedomuje, že všetci ľudia sú takmer 
rovnakí.

Chystáš sa niekam na prázdniny?
Cestujem do Ekvádoru na študijný pobyt 

španielskeho jazyka.

Máš nejaký návod na úspech a šťastie?
Nič ľahko získané vás neurobí skutočne 

šťastnými.
-dš-

Jarné kultúrne „prebúdzanie“

Doba je rýchla, nikto nič nestíha, každý 
si všetko maximálne uľahčuje. Jednoducho: 
hrôza.

Napríklad v marci – takzvanom mesiaci 
knihy to vyzerá nasledovne: Hodina literatúry, 
zadanie na získania prilepšujúcej známky a 
následné moderné čítanie typu vyťukám si do 
googlu spisovateľa a dielo aaaa šup ho tam, 
obsah aj charakteristika postáv sú na svete a 
na papieri. To bola kategória školopovinných, 
ktorí sa dobrovoľne, či nedobrovoľne zúčastnili 

marcových besied v knižnici. A ako je to s 
dospelákmi? Obdobne. Tí si však ani nič 
nezadajú do googlu, lebo na to nie je čas. 
Česť výnimkám, ktoré pravidelne navštevujú 
našu obecnú knižnicu. Môžu sa tešiť na to, že 
knihovník, pán Brada, bude mať pre nich stále 
pripravený nejaký nový zaujímavý titul.

Ako aprílová Veľkonočná tvorivá dielňa 
ukázala, času je málo i na podporu tradícií a 
„piplanie“ sa s dekoráciami. Kúštik voľna si 
však predsa len našlo pár jedincov z radov 

skôr i neskôr narodených. Síce malá účasť, 
ale zato široké spektrum techník a príjemne 
strávené popoludnie plné kreativity. Aj taká 
bola VTD 2009.

V máji sme sa tradične stretli na Dni 
matiek, kedy opäť raz nezostalo žiadne 
oko suché. A bolo úplne jedno, či boli na 
pódiu trojroční škôlkari alebo pätnásťroční 
puberťáci. Ďakujem, mama, je totiž  nádherné 
a nezaplatiteľne z úst ktoréhokoľvek z nich.

- jk -

Skôr či neskôr narodení, Popročania ale aj okoloidúci pocestní POZOR!
Už teraz si neplánujte nič na 12. septembra 2009.

Prečo? Pretože neexistuje krajšia bodka za dovolenkovým letným obdobím ako tradičná 
oslava Dňa obce Poproč, na ktorú vás srdečne pozývame!

(Bližšie informácie o mieste a čase konania hlavných a sprievodných podujatí budú postupne zverejňované  
na webstránke obce ako aj na iných verejnosti prístupných miestach.)
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O zábavu je postarané celý rokNajstarší Popročan má úctyhodných 95 rokov

Praktické rady pre ž ivot  s  cukrovkou /diabetes mell i tus/

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Košice - okolie Základná 
organizácia Poproč, ktorá ma približne 180 členov, aktívne pracuje 
po celý rok. Rok 2009 začal Výročnou členskou schôdzou, ktorá 
sa konala 21. februára 2009 v Miestnom kultúrnom stredisku v 
Poproči. V rámci čajového popoludnia sme mali prezentáciu pod 
názvom Zdravá výživa. V máji sme usporiadali slávnostné stretnutie 
jubilantov. Pozvali sme jubilantov, ktorí oslavovali narodeniny v 
prvom polroku a bolo ich spolu 9. Čakal ich krásne prestretý stôl, 
malé občerstvenie a samozrejme darčeky. Samozrejme počas roka 
nechýbajú ani rôzne zájazdy na kúpaliská.

Členovia výboru sa snažia pripraviť pre svojich zverencov stále 
nejakú akciu, pravidelne sa však zúčastňujeme aj na akciách, ktoré 
sú usporiadané v rámci obce.

Katarína Hiľovská
predsedníčka ZO SZZP Poproč

„Získať o cukrovke čo najviac informácií 
preto, aby sa Váš život od života zdravého 
človeka nelíšil“ 

Prvá akcia, ktorú výbor ZO SZZP v 
Poproči pripravil pre svojich členov – najmä 
diabetikov, ako aj pre početných záujemcov 
o problematiku diabetu, sa uskutočnila 
24. mája.  Cieľom bolo priniesť odbornú 
informovanosť o prevencii, následkoch,  
poznatkoch a praktických radách hlavne v 
otázkach stravovania diabetikov. Oslovený bol 
Národný endokrinologický a diabetologický 
ústav v Ľubochni, ktorý  prevzal patronát nad 
cyklom praktických seminárov. 

S úvodnou prednáškou, ako predchádzať 
komplikáciám cukrovky druhého typu,  

vystúpil diabetológ MUDr. Zbynek Schroner, 
PhD. Pripomenul tri  najväčšie medicínske  
epidémie 21.storočia, medzi ktoré žiaľ toto 
ochorenie v súčasnosti patrí.  Prítomných 
najviac zaujali praktické rady o stravovaní 
diabetikov, návod ako poznať sacharidové 
jednotky,  ktoré  jasne a zrozumiteľne 
vysvetlila  pani Adriana Malíková zo Zväzu 
diabetikov ZO Košice. Zdravotné sestry z tohto 
tímu poskytli zúčastneným možnosť zmerať 
glykémie /niektorým  aj  po prvýkrát/ a krvný 
tlak. O distribúcii pomôcok pre diabetikov 
spoločnosti Timed s.r.o.  poinformovala pani 
Marcela Sieňavská z Poproča.

Zámer usporiadať a zorganizovať celé 
edukačné podujatie  si zobral na starosť 
Ľubomír Žakarovský /člen výboru Z0 SZZP v 

Poproči a člen korešpondent Zväzu diabetikov 
Slovenska v Bratislave/, ktorý príprave tohto 
náročného, ale veľmi potrebného projektu 
pre našich obyvateľov, venoval nemálo 
energie a organizačného zanietenia, aby 
pritiahol renomovaných odborníkov do 
Poproča.  Edukačné stretnutia s odborníkmi 
v oblasti diabetológie pokračovali stretnutím 
dňa 21. júna. Práve na tomto druhom sa 
zúčastnila aj  Mária Štefáková, popredná 
odborníčka na stravovací režim diabetikov 
z Národného endokrinologického a 
diabetologického ústavu v Ľubochni. Vďaka 
patrí firmám Timed s.r.o., Bentopo s.r.o. a 
Obecnému úradu v Poproči, ktoré podporili 
toto podujatie.

Krásneho životného jubilea sa v posledný marcový deň dožil pán 
GEJZA PETRÁŠ.  Toto významné výročie oslávil vo veľkom rodinnom 
kruhu  „domovákov“ – dôchodcov na Obchodnej ul. 73 v Poproči.

     V mene všetkých obyvateľov a zamestnancov Domova dôchodcov 
Poproč mu hlavne pevné zdravie a veľa životného optimizmu popriala 
riaditeľka zariadenia Ing. M. Petrášová. Milý oslávenec prichystal pre 
svojich hostí veľkolepé pohostenie. Nechýbala ani narodeninová 
torta a zákusky. Ostatní prispeli dobrou hudbou, peknými pesničkami 
a hlavne veselou náladou. A nechýbalo ani dojatie, keď sa oslávenec 
poďakoval vedeniu domova dôchodcov a všetkým zamestnancom za 
starostlivosť a obetavosť.

 Ing. Mária Petrášová
riaditeľka DD

Obec Poproč Ď A K U J E všetkým občanom, 
ktorí sa aktívne zapojili do humanitárnej  
zbierky šatstva pre ľudí v krízovej životnej 
situácii. Zbierku zorganizovalo Komunitné 

centrum v Poproči v spolupráci  
s humanitárnou neziskovou organizáciou  

v termíne od 27. mája do 5. júna 2009

Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová
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Šport

Komu sa nelení ,  tomu sa zelení

Popročskí  stolní  tenist i  vyhral i  1.ročník košickej  OPEN l igy!

Dokázal i  sme to!  Vraciame sa do 5.  l igy!
(Dokončenie zo strany 1) 

O výsledky a postupový úspech v celom ročníku 
sa pričinil futbalový káder v zložení: brankári – I. 
Vinca, L. Benko a L. Štefanek; hráči v poli – Z. Drábik, 
T. Jankovčin, Š. Štefanek, R. Jaklovský, P. Mudroň, 
M. Hiľovský, D. Majcher, M. Cibrík (kapitán), JUDr. P. 
Paulinský, Ing. J. Kočiš, S. Štovčík ml., Ľ. Kováč, R. 
Baník, M. Vinca, S. Vinca, M. Lindvai, Ľ. Blahovský, M. 
Hodermarský, R. Graban a J. Rostáš. 

Realizačný tím tvorili: tréneri – Ľ. Graban a S. 
Štovčík st., Výbor OFK  Slovan Poproč – E. Jasaň 
(predseda), Ing. M. Lelák (podpredseda), členovia M. 

Timko, P. Mudroň, E. Hegedüš a A. Humár. Vďaka za 
pomoc pri fungovaní klubu patrí aj M. Mudroňovej, D. 
Sakáčovej a ďalším usporiadateľom. Rovnako tak aj E. 
Čonkovej, ktorá uvádzala športové relácie v miestnom 
rozhlase a samozrejme veľké ďakujeme patrí aj všetkým 
sponzorom, či už s trvalým bydliskom v Poproči, alebo 
mimo neho, ale srdcom zostali Popročanmi.

Svoje účinkovanie v súťažnom ročníku 2008/2009 
ukončili aj naše mládežnícke družstvá. Mužstvo žiakov 
(účastník I. triedy Košice – okolie) skončilo pod vedením 
trénera Martina Gráca na konečnom 7. mieste so 
ziskom bodov 41, ktoré nazbierali po 12 výhrach, 5 

remízach a 9 prehrách. Dorastenci bojovali v IV. lige 
skupiny juhovýchod a skončili na peknom 4. mieste so 
ziskom bodov 36 za 12 víťazstiev a 12 prehier. Niektorí 
z nich v budúcej sezóne budú musieť pre svoj vek 
opustiť rady mladších, ale na druhej strane posilnia 
mužstvo dospelých.

Výbor OFK Slovan Poproč týmto ďakuje všetkým, 
ktorí sa akokoľvek priložili ruku k dielu a úspechom 
popročského futbalu v uplynulom ročníku a teší sa na 
ďalšiu spoluprácu v nastávajúcej sezóne 2009/2010!

Alexander Humár,  
člen výboru OFK Slovan Poproč

Open liga je nová súťaž 4-členných družstiev 
dospelých, ktorá pozostáva zo súboru zápasov 
počas celého súťažného ročníka. Po 24 zápasoch 
konštatujeme iba 4 prehry. Naše „A“-čko porazilo pri 
zelených stoloch družstvá ako STADEX Košice, či Valaliky 
„A“. Okrem kolektívneho zlatého pohára sme získali 
ďalšie dve prvenstvá - najlepším hráčom s jedinou 
prehrou na konte sa stal Imrich Drabik a za najlepšiu 
ženskú hráčku bola vyhlásená Janka Gumáňová. Na 
záver Open ligy sa konal turnaj jednotlivcov, kde prvú 
priečku obsadil opäť Imrich Drabik.

Dospelácke „B“-čko si vo svojej 4.lige oproti 
minuloročnej tabuľke polepšilo o jedno miesto, keď  z 
10 zápasov 7 vyhrali, 2 prehrali a 1 skončil nerozhodne. 

Najväčší osobný rozvoj zaznamenal tréner u Matúša 
Kocúra.

Aj dorastenci pracovali v dvoch zložkách. „A“-čko 
skončilo v 2.dorasteneckej lige na siedmom mieste, 
„B“čko bez bodu na chvoste tabuľky.

Žiacke kolektívne súťaže neboli obsadené, 
zúčastňovali sme sa iba na súťažiach jednotlivcov. V 
kategórii najmladších žiakov sa o veľké prekvapenie 
postarali Marek Kozel a Adrián Hiľovský, keď sa stali 
majstrami kraja vo 4-hre. Kozel uspel aj v súťaži 
jednotlivcov, keď v konečnom rebríčku najmladších 
žiakov kraja obsadil bronzovú priečku. Svojimi 
celoročnými výsledkami sa prepracoval v rebríčku 
nasadených hráčov v nadchádzajúcej sezóne 

2009/2010 z piatej na prvú alebo druhú pozíciu.
Snaha o vytvorenie dievčenského tímu pretrváva. 

Samozrejme ide o zdĺhavý proces, ale prvé lastovičky 
z radov 6 -10 ročných sa v ďalšom ročníku ukážu na 
prvých turnajoch. „Je pred nami nová súťažná sezóna a bol 
by som veľmi rád, ak by sa náš káder rozrástol o nových členov 
či členky. V septembri preto chceme zorganizovať ďalší nábor. 
Športu sa netreba báť. Myslím si, že je to pre deti oveľa zdravšie 
trávenie voľného času ako vysedávanie pred televízorom či 
počítačom,“ vyjadril sa  tréner Gumáň. Zároveň sa 
chce srdečne poďakovať starostke a obecnému 
zastupiteľstvu a vedeniu základnej školy, bez pomoci 
ktorých by klub nemohol existovať a dosahovať takéto 
výsledky.

Ako už iste viete, v Poproči bol obnovený Dobrovoľný 
hasičský zbor, ktorý od svojho "znovuzrodenia" naplno 
pracuje podľa plánu. Byť hasičom, hoci aj dobrovoľným, 
je záslužná, statočná a nebezpečná práca. Preto ani 
v našej zbrojnici nesmie chýbať socha ich patróna a 
ochrancu sv. Floriána. Socha ochrancu popročských 
hasičov bola  vysvätená duchovným otcom A. Mazánom 
v našom kostole dňa 3. mája  2009. Dúfajme, že 
ochrannú ruku bude držať nielen nad nimi, ale nad 
celou obcou.

Florián im doprial šťastia aj v Nováčanoch, kde 
hasičský zbor funguje už 90 rokov. V rámci oslavy 
tohto krásneho jubilea zorganizovali v máji súťaž, kde 
si zmerali sily s družstvami z okolitých obcí. Okrem 
družstiev z Medzeva a Zlatej Idky prizvali aj to naše. 
Výsledky zápolenia boli naozaj zaujímavé - domáci 
obsadili prvé miesto, skvelé druhé miesto sa ušlo 
práve našim chlapcom z Poproča, na treťom mieste 
skončili hasiči zo Zlatej Idky a posledné miesto patrilo 
Medzevčanom. 

Dňa 7. júna 2009 v obci Háj prebehlo 2. kolo 

XI. ročníka Okresnej hasičskej ligy – skupina  juh. 
Na tejto súťaži sa zúčastnilo celkovo 27 družstiev,  
z toho 17-násť družstiev mužov. Naši obsadili konečné  
11. miesto.

V disciplíne s názvom „Požiarny útok s vodou“ 
dosiahli fantastický 5. najlepší čas. Potom prišla nie 
veľmi obľúbená a nepoznaná disciplína „Štafeta“. Tam 
si to naši Popročania, žiaľbohu, pokazili a skončili na už 
spomínanom 11. mieste. Súťaž ukázala skryté rezervy 
našich chlapcov, na druhej strane však  získali do 
budúcna bohaté skúsenosti. Uvidíme, ako ich zúročia 
na 1. ročníku okrskovej súťaže hasičských zborov, 
ktorá sa uskutoční 25. júla 2009 o 10,00 hod. na 
tréningovom futbalovom ihrisku u nás v Poproči.

A poďakovanie na záver: Kolektív DHZ Poproč 
ďakuje sponzorom (Vladimírovi Petrášovi, Ing. Viliamovi 
Komorovi, Stanislavovi Luptákovi, Jozefovi Luptákovi, 
MUDr. Milanovi Baníkovi, Miroslavovi Baníkovi, Jánovi 
Vincovi a Ľubomírovi Gajdovi), za pomoci ktorých sa 
im podarilo zakúpiť dva kusy profi-sport savíc a jeden 
profi-sport sací koš. 

Predseda DHZ Poproč Branislav Hužvár sa chce 
zvlášť poďakovať chlapcom za kolektívny výkon a 
do ďalších súťaží im praje viac športového šťastia. 
V neposlednom rade by chcel poďakovať aj pani 
starostke za celkovú podporu a pomoc, ktorú pre 
popročský hasičský kolektív urobila.

- jk -

- jk -

Športuchtivým do pozornost i !
Leto sa pomaly rozbieha a s ním o chvíľu aj prázdniny, voľné slnečné dni a možno aj aktívny odpočinok. Ak svoj voľný čas budete chcieť využiť 
na multifunkčnom ihrisku, dávame vám do pozornosti nové telefónne číslo na p. Spišákovú, ktorá má rovnako ako p. Timko na starosti rezervácie. 
Zarezervovať si ihrisko môžete teda na novom telefónnom  čísle 0918391900. Športu zdar!

BLAHOŽELANIE
Starostka obce v mene svojom vlastnom, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva v Poproči blahoželá futbalistom „A“ mužstva OFK Slovan 
Poproč k ich úspešnému postupu do V. ligy. Ďakujeme futbalistom za ich dobré výkony, ktorých výsledkom je želaný postup do vyššej súťaže. Touto 
cestou chceme poďakovať aj trénerovi mužstva p, Ľubomírovi Grabanovi, ako aj členom výboru OFK na čele s prezidentom klubu p. Eduardom 
Jasaňom, za ich obetavú prácu, ktorou sa snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky pre dobré výkony našich futbalistov. 
     V novej súťaži prajeme nášmu mužstvu, ale aj celému organizačnému tímu veľa úspechov a zároveň to potrebné športové šťastie a dostatočný počet 
fanúšikov, ktorí ich budú podporovať v každej situácii.


