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Obèasník Obecného úradu v Poproèi                              4 - 5/2008

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.
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Slovo má starostka obce Ing. Iveta Komorová Hi¾ovská

Slovo má starostka obce

Bitku o 26 miliónov sme 
ešte nevyhrali

 O plánovanom projekte 
rekonštrukcie školy som nieèo neisto 
naèrtla v druhom tohtoroènom èísle 
POPROÈa. Zároveò som za nás všetkých 
vyslovila možno neskromné želanie, že 
úspešnosś tohto projektu by bola pre 
našu jubilantku najkrajším darèekom. 
A sen sa stal realitou. MVRR SR nám 3 
týždne pred oslavami Dòa obce a 50. 
výroèia otvorenia súèasnej budovy ZŠ 
oznámilo, že žiadosś o NFP na projekt s 
názvom „Modernizácia ZŠsMŠ Poproč“ 
bola schválená. To však neznamená, že 
sme boj vyhrali. Je tu zopár ïalších 
podmienok. Tou základnou je v termíne 
do 5 mesiacov, t.j. do 18.1.2009, 
ukonèiś proces verejného obstarávania 
na výber dodávate¾a stavby a doruèiś 
MVRR SR kompletnú dokumentáciu na 
kontrolu. Ak bude všetko v poriadku, 
dôjde k podpisu zmluvy a my budeme 
môcś prefinancovaś 26,6 milióna 
korún (882 958,24 €). Obec sa na 
projekte bude spolupodie¾aś minimálne 
sumou 1.460.183,94 Sk (48 469,23 
€), èo predstavuje 5,2% celkových 
oprávnených nákladov. Samotná 
realizácia tohto projektu je naplánovaná 
na 14 mesiacov, t.j. od 06/2009 do 
07/2010. Definitívne termíny však 
budú urèené až v zmluve. Modernizácia 
v sebe zahàòa:

Časť A: Úprava strechy, nové 3. 
nadzemné podlažie – odborné uèebne 
fyziky, chémie, jazyková uèebòa, 
poèítaèová uèebòa, ateliér.

Časť B: Výmena okien, dverí a 
zasklených stien v exteriéri.

Časť C: Odstránenie porúch a zateplenie 
fasády budov.

Časť D: Úprava prestrešenia hlavného 
vstupu do budovy, bezbariérový vstup.

Som presvedèená, že modernizáciou 
budovy ZŠ sa nám podarí výrazne 
skvalitniś podmienky pre výchovno-
vzdelávací proces. A neskôr, po 
vybudovaní premiérom s¾úbeného 
viacúèelového ihriska na školskom 
dvore, tak vznikne v centre obce nový 
moderný školský komplex.

Rekonštrukcia obecného 
rozhlasu ukončená

 Cie¾om projektu bola výmena 
všetkých reproduktorov obecného 
rozhlasu (OR) za nové tlakové 
reproduktory pre vonkajšie ozvuèenie. 
Bol použitý systém BEROS, ktorý 
na šírenie signálu využíva vodièe 
verejného osvetlenia. Zariadenie, 
ktoré bolo zakúpené a nainštalované 
automaticky zabezpeèuje zapínanie 
a vypínanie verejného osvetlenia 
cez astronomické hodiny a zároveò 
umožòuje naprogramovanie svietidiel, 
ktoré svietia, resp. nesvietia v èase 
od 24.00 hod. do 5 hod. v noci. To 
nám v koneènom dôsledku prinesie 
úsporu spotreby elektrickej energie. Na 
rekonštrukciu OR získala obec dotáciu 
z MF SR spolu za minulý a tento rok vo 
výške 700.000.-Sk (23 235,43 €).

Úspešný projekt aj pre 
domov dôchodcov

 Obec získala na projekt „Zvyšovanie 
kvality života obyvate¾ov Domova 
dôchodcov Poproè zlepšovaním ich 
pohybových schopností a estetizácia 
prostredia v DD Poproè“  v tomto roku 
dotáciu vo výške 360.000.-Sk (11 
949,81 €). Za získanú dotáciu DD pre 
svojich klientov zakúpi rehabilitaèné 
pomôcky, ale aj polohovate¾né postele, 
noèné stolíky a iné vybavenie izieb.

Nespíme na vavrínoch
 Na základe rozhodnutia OZ obec 
spracovala projektovú dokumentáciu 
(PD) aj na stavebné úpravy priestorov 
KD na prípravu jedál. Súèasne je 
spracovaný návrh úpravy interiéru 
vstupnej haly a sály KD ako aj návrh 
farebného a materiálového riešenia 
fasády KD. Naším cie¾om je KD nielen 
zrekonštruovaś, ale zároveò vytvoriś 
viacúèelové moderné kultúrne stredisko 
v obci. 

 V súèasnosti sa pripravujeme 
na obstaranie PD na komplexnú 
rekonštrukciu centra obce. Tento projekt 
by mal byś podkladom pre žiadosś o NFP 
v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP. Predpokladaný termín zverejnenia 

výzvy je február 2009. Projekt bude 
zahàòaś viacero aktivít - úpravu verejných 
priestranstiev a prvkov verejnej zelene, 
rekonštrukciu mosta, rekonštrukciu 
zastávky, rekonštrukciu chodníkov atï. 

 Okrem vyššie uvedených projektov 
pracujeme súbežne na viacerých 
„menších“. Pripravujeme žiadosti 
na Ministerstvo kultúry SR na 
opätovné vydanie monografie obce, 
kompletizujeme podklady pre žiadosti 
na splnomocnenca vlády SR pre 
mládež a šport (viacúèelové ihrisko, 
materiálno-technické dovybavenie 
areálu futbalového ihriska). 

„Peňeži jes na šicko, 
ľam ne na drahy.“

 Neustále sledujeme ïalšie a ïalšie 
výzvy. Vždy musíme maś však na zreteli 
splnenie podmienok výzvy, ale aj 
možnosti obce na spolufinancovanie 
jednotlivých projektov. Preverujeme 
možnosti rekonštrukcie miestnych 
komunikácií, èo je, z poh¾adu vás 
obèanov, urèite prioritným problémom 
obce. Zatia¾ sme z MVRR SR nedostali 
jednoznaènú odpoveï na otázku èi 
bude, alebo nebude pri miestnych 
komunikáciách potrebné preukazovaś 
vlastnícke vzśahy k pozemkom pod nimi. 
Bez tejto informácie vieme iba śažko, 
resp. nevieme koncepène pripravovaś 
PD, ani plánovaś ich financovanie. 
Jedno je však isté - „iba pripravenému 
šśastie praje“. Našou snahou je byś 
pripravený na získavanie rôznych 
dotácií na rozvoj a skvalitnenie života 
v našej obci maximálne ako sa dá. 
Nedá sa to však bez zvýšených nárokov 
na vzdelávanie, bez hodín strávených 
h¾adaním potrebných informácií, bez 
hodín príprav. K tomu je minimálne 
potrebné aj pochopenie, podpora okolia 
a iniciatíva zdola, t.j. vás spoluobèanov. 
Èasto sa pri práci stretávam s kritikou 
všetkého, èo sa urobí. Málokedy sa 
však stretnem s podnetnými nápadmi, 
návrhmi, èo by mohlo priniesś osoh 
väèšine a nie iba jednotlivcovi. Možno 
sa po preèítaní týchto riadkov nájdu 
jednotlivci, ktorí budú chcieś dobrými 
nápadmi prispieś k rozvoju našej obce.

ŠtŠtŠtttŠtŠtŠtŠ údúdúdúdúdúúúúú iaiaa e eextxterereriéiéi ruru kkululu tútútúrnrnneheho o o dodomumu...
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Èiastoèný výpis zo Z á v e r o v  z rokovania OZ v Poproèi dòa 24. 10. 2008

ÚPLNÉ ZNENIE UZNESENÍ SI MÔŽETE PREÈÍTAŤ NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE 
V SEKCII SAMOSPRÁVA – OZ v Poproèi – Uznesenia OZ.

Èiastoèný výpis zo Z á v e r o v  z rokovania OZ v Poproèi dòa 15.8.2008

A. Uznesenie Obecného zastupite¾stva v 
Poproèi è. 6/2008

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/ Správu o èerpaní rozpoètu obce za I. polrok 2008.
c/ Informáciu starostky obce o plnení Plánu obce Poproè na zavedenie eura.
d/ Informáciu riadite¾ky ZŠ s MŠ o pripravenosti ZŠ s MŠ Poproè na nový 

školský rok 2008/2009.
e/ Informáciu starostky obce o organizaèno – technickom zabezpeèení osláv 

SNP v roku 2008.
f/ Informáciu starostky obce o organizaèno – technickom zabezpeèení osláv 

Dòa obce a 50. výroèia otvorenia novej budovy ZŠ v obci.
 

2. Obecné zastupite¾stvo v Poproèi sa   
 uznáša na:

a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè  è. 1/2008 o výške príspevku 
za pobyt dieśaśa v materskej škole. 

b/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè è. 2/2008 o urèení výšky 
mesaèného príspevku na èiastoènú  úhradu nákladov na èinnosś  školského  
klubu detí, ktorého zriaïovate¾om je obec Poproè. 

c/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè è. 3/2008 o urèení miesta 
a èasu zápisu dieśaśa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej 
škole,  ktorej zriaïovate¾om je obec Poproè.

d/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè  è. 4/2008 o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieśaśa, resp.   žiaka na èiastoènú úhradu nákladov a  
urèenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

e/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè è. 5/2008 o urèení podmienok 
pre poskytované sociálne služby, o  spôsobe urèenia úhrad za poskytované 
sociálne služby, o výške a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby.

f/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè è. 6/2008 o trvalo udržate¾nom 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

A. Uznesenie Obecného zastupite¾stva 
v Poproèi è. 7/2008

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/ Správu starostky obce o vyhodnotení osláv Dòa obce, 
50. výroèia otvorenia budovy ZŠ na Školskej ul. è. 3 a slávnostného 
otvorenia Viacúèelového ihriska.

c/ Informáciu  starostky obce o implementácii nasledovných 
schválených projektov:   

 1. „Modernizácia ZŠ s MŠ Poproè“, 
 2. Rekonštrukcia obecného rozhlasu, 
 3. Zariadenie na zhospodárnenie 

verejného osvetlenia, 
 4. Zvyšovanie kvality života obyvate¾ov 

Domova dôchodcov Poproè zlepšovaním 
ich pohybových schopností a  estetizácia 
prostredia v DD Poproè,  

 5. Terénne úpravy háld - Poproè

d/ Informáciu   starostky  obce   o 
rozpracovanosti  nasledovných  PD  a 
investièných akcií:  

 - stavebné úpravy priestorov KD na 
prípravu jedál,

  -  architektonické úpravy interiéru 
vstupnej haly a sály KD,

  - návrh farebného a materiálového 
riešenia fasády KD,

  - PD výstavby vodovodu na O¾šavskej a 
Horskej ul.,

  - PD dostavby kanalizácie v obci 
Poproè,

  - PD doplnenie vodného zdroja v obci 

Poproè,
  - štúdia rekonštrukcie centra obce,
  - vysprávky miestnych komunikácií v obci.

e/ Informáciu starostky obce  o prevádzke Viacúèelového ihriska 
v Poproèi.

f/ Informáciu  starostky obce o zostavovaní programového rozpoètu 
obce.

g/ Informáciu starostky obce o organizovaní aktivaènej èinnosti 
v obci po 31.10.2008. 

h/ Informáciu riadite¾ky ZŠ s MŠ Poproè o previerke Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v ZŠ a MŠ a uložených 
opatreniach.

ch/ Žiadosś firmy Kalvia, s.r.o. o odkúpenie budovy bývalej  materskej  
školy  pod kostolom a pri¾ahlých plôch.



 Pod¾a § 663 až 684 Obèianskeho zákonníka a zákona è. 
470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona è. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov je potrebné uzatvoriś s Obcou Poproè zmluvu o nájme 
hrobového miesta.
 Zmluvu treba uzatvoriś na každé hrobové miesto bez oh¾adu 
na to, èi je nájomné  /miesto na cintoríne/ zaplatené. Zmluva 
sa uzatvára sa na obdobie 10 rokov. Nájom vznikne dòom 
podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa 
na dobu neurèitú. Nájomné na ïalšie obdobie zaplatí nájomca 
vždy na 10 rokov vopred.
 Ak ste doposia¾ s prevádzkovate¾om pohrebiska – Obcou 
Poproè neuzatvorili zmluvu o nájme hrobového miesta, žiadame 
vás touto cestou, aby ste tak urobili v èo najkratšom èase, 
najneskôr však do konca roka 2008.
 V budúcom roku zaèneme postupne s rušením všetkých 
hrobových miest, na ktoré neboli uzatvorené zmluvy o nájme. 
Zoznam hrobových miest, na ktoré neboli uzatvorené zmluvy 
o nájme, je zverejnený na cintorínskej informaènej tabuli a 
webovej stránke obce Poproè. Tento zoznam aktualizujeme 
dvakrát mesaène. Preto sa môže staś, že hoci ste jeden deò 
zmluvu uzatvorili, na druhý deò bude meno stále figurovaś na 
zozname. 

Jana Baníková, OcÚ

 Je tu jeseò. Èas upratovania záhrad, hrabania lístia a ...  jeho 
pálenie. Otázka znie: Preèo? Pretože biologický odpad (teda odpad z 
údržby verejnej zelene, zo záhrad a parkov – tráva, listy, haluze, viniè..., 
kuchynský bioodpad – kuchynský odpad, zbytky ovocia...) sa nesmie 
páliś. Ten, kto páli odpad, porušuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a rovnako 
porušuje aj Všeobecné záväzné nariadenie obce Poproč č. 6/2008. 
 Na základe tohto nariadenia je každý obèan povinný odpad zo záhrad 
v prvom rade kompostovaś vo vlastnom zariadení (kompostovisku), 
alebo má možnosś biologicky rozložite¾ný odpad zo záhrady odviesś na 
3 urèené miesta v obci: na zberný dvor na O¾šavskej ul. 24, na Kostolnú 
ul. (areál bývalej škôlky  pod kostolom), alebo k èistièke odpadových 
vôd. Obec Poproè zároveò zabezpeèuje vývoz sezónneho biologického 
odpadu zo záhrad (konáre, tráva) - a to 1 x mesaène. Ale pozor!!! Túto, 
podotýkame BEZPLATNÚ, službu neberte ako samozrejmý štandard, 
ktorý je obec povinná zabezpeèovaś. Naopak - nikde v okolí sa s takýmto 
servisom nestretnete. Ak sa vám však mimo plánu vývozu nahromadí 
väèšie množstvo biologického odpadu, môžete si odvoz aj objednaś. 
Za jeden vývoz v takom prípade zaplatíte sumu 550,- Sk (18,26 €). 
Preto je nepochopite¾né, že niektorí obèania stále pristupujú k páleniu 
NIELEN biologického odpadu vo svojich záhradách. Okrem toho, že sa 
dopúšśajú priestupku a môže im byś uložená pokuta až do výšky 5000,- 
Sk (165,97 €), znepríjemòujú „život“  a zneèisśujú ovzdušie sebe, 
svojím blízkym i vzdialenejším susedom. A teraz otázka pre tých, ktorí 
sa v dobrom èi zlom našli niekde medzi riadkami: Kde vidíte pozitíva 
(„pozitíva“) takejto likvidácie biologického èi iného odpadu?  Odpovede 
zasielajte na poštovú alebo e-mailovú adresu redakcie. Obe sú uvedené 
na poslednej strane nášho obèasníka. Možno práve vaše dôvody nás 
privedú k zamysleniu sa, èi v tejto veci môžeme a vieme urobiś ešte 
nieèo viac.

Bc. Anna Benková
prednostka OcÚ

Informácie z  èinnost i  orgánov obce4

  Nezabudli ste uzatvoriś zmluvu 
o nájme hrobového miesta?

  Odpustenie poplatku za KO a DSO

Preèo nesmieme páliś odpad ?

  Upozornenie pre majite¾ov psov

 V zmysle zákona SNR è. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Poproè è. 3/2007 môže obèan požia-
daś obec o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu 
(KO) a drobného stavebného odpadu (DSO) za obdobie, za ktoré 
preukáže, že sa zdržiaval mimo obce z dôvodu výkonu základnej 
vojenskej služby, alebo že sa v urèenom období dlhodobo zdržia-
va alebo zdržiaval v zahranièí (viac ako 90 po sebe nasledujúcich 
dní). 
 Ak chce obèan požiadaś obec o odpustenie poplatku, vypíše 
žiadosś o odpustenie poplatku do tlaèiva, ktoré je k dispozícii na 
obecnom úrade alebo na webovej stránke obce Poproè a zároveò 
doloží jeden z nasledujúcich dokladov:
a/ potvrdenie zamestnávate¾a na príslušné obdobie, b/ potvrde-
nie štátneho orgánu v mieste pobytu v zahranièí, c/ pracovné 
vízum, d/ potvrdenie o štúdiu.
 Potvrdenie pre odpustenie poplatku je potrebné predložiś do 
30. 11. bežného roka a v prípade, že nie je v slovenskom alebo 
èeskom jazyku, je nutné doložiś aj jeho preklad. Pri pobyte v za-
hranièí trvajúcom viac rokov je potrebné predkladaś potvrdenie 
každoroène vždy do vyššie uvedeného termínu.

Jana Baníková, OcÚ

 Koncom októbra sa v našej obci uskutoènil plánovaný odchyt tú-
lavých a zabehnutých psov. Ostáva sa nádejaś, že táto pravidelne sa 
opakujúca akcia aspoò sèasti vyrieši pretrvávajúci problém havkáèmi 
preplnených ulíc. Opäś vyzývame všetkých majite¾ov psov, aby zabránili 
ich vybiehaniu na verejné priestranstvo, za èo im bude vïaèná väèšina 
spoluobèanov.
 Zároveò upozoròujeme, že každý psík, ktorý dovàši 6 mesiacov, musí 
byś prihlásený do evidencie psov v obci. Ku koncu roka je naplánovaná 
kontrola evidencie, kedy obcou poverení pracovníci fyzicky skontrolujú 
skutoèný stav chovu psov na náhodne vybraných uliciach obce. Obèan, 
ktorý neprihlási svojho psa do evidencie, dopustí sa pod¾a zákona è. 
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
priestupku a obec mu uloží pokutu do 5 000.- Sk  (166 €).

Jana Baníková, OcÚ
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Ej, bí, sí, dí...  Príbeh na zamyslenie...

Október a jeho prívlastok

Hovorí sa: Ko¾ko jazykov vieš, to¾kokrát si 
èlovekom. A najmä v dnešnej dobe, keï za 
hranicami Slovenska si s našou rodnou reèou 
asi ve¾mi nepomôžeme. Niekedy dokonca ani 
doma. Mnohé zahranièné firmy otvárajú na 
Slovensku svoje poboèky a ponúkajú vo¾né 
pracovné miesta. Ale ako prejsś konkurzom, 
keï už životopis žiadajú v cudzom jazyku? 
Dokonca niektoré pohovory sú vedené 
v angliètine alebo nemèine. A kurzy cudzích 
jazykov vám okrem èasu zoberú aj zopár 
desaśtisíc korún z peòaženky. Ale ani po 
nároènom kurze neèakajte, že z vás bude 
razom Anglièan, Amerièan, èi Nemec. To je 
beh na dlhšiu traś. Ale zaèaś nejako treba. 
Hoci aj abecedou. Vedieś sa predstaviś, 
povedaś o svojom dome, rodine, náladách... 
to sú základné poznatky z cudzieho jazyka, 
ktoré sa každému jedincovi raz urèite zídu. 

V našom Komunitnom centre v Poproèi 
v èase od 30. 6. 2008 do 5. 8. 2008 prebiehal 
prostredníctvom neziskovej organizácie  
EUROKONZULT  kurz základov anglického 
jazyka. Zúèastnili sa ho nielen nezamestnaní 
obèania našej obce, ale o kurz prejavili 
záujem aj mamièky na materskej dovolenke, 
dôchodcovia, dokonca aj obèania, ktorí už 
vykonávajú svoje zamestnanie a chceli si 
vylepšiś svoje vedomosti v oblasti jazykov. 
Dvanásś obyvate¾ov našej obce navštevovalo 
zadarmo tento kurz trikrát týždenne 
a základmi angliètiny ich sprevádzal lektor 
Tomáš Kövér. Na záver bol úèastníkom 
udelený certifikát o absolvovaní kurzu.

Ingrid Spišáková
komunitná pracovníèka

Stará zmrznutá pani 
Na noènom stolíku starej pani 

v starobinci našli deò po jej smrti tento list. 
Bol adresovaný mladej ošetrovate¾ke na 
oddelení.

„Ty, ktorá sa o mòa staráš, èo vidíš? 
Koho vidíš, keï sa na mòa pozeráš? Èo si 
myslíš, keï ma opúšśaš? A èo hovoríš, keï 
o mne rozprávaš?

Najèastejšie vidíš mrzutú starenu, 
trocha bláznivú, so strateným poh¾adom, 
ktorá už nemá v hlave jasno, ktorá sa pri 
jedení zaslintá a nikdy neodpovie, keï má 
odpovedaś.

A neprestáva strácaś topánky 
a panèuchy, poslušná, èi neposlušná, nechá 
śa robiś, èo chceš, dá sa okúpaś a nakàmiś, 
aby ti vyplnila dlhý jednotvárny deò.

Áno, toto vidíš. Tak otvor oèi. To nie som 
ja. Som posledná z desiatich detí jedného 
otca a jednej matky, z bratov a sestier, ktorí 
sa mali radi. Šestnásśroèná deva s krídlami 
na nohách, snívajúca, že si èoskoro nájde 
snúbenca, ktorá sa vydávala v dvadsiatich 
rokoch. Srdce mi plesá od radosti, keï 
si spomeniem na predsavzatia, ktoré 
som si vtedy dala. Dvadsaśpäśroèný syn 
ma potrebuje, aby si postavil dom. Som 
tridsaśroèná žena, syn rýchlo rastie. Sme 
navzájom spojení putom, ktoré pretrváva. 
Èoskoro mi však odíde – štyridsaśroèný. Ale 
môj muž bdie po mojom boku.

Som päśdesiatroèná, okolo mòa sa znova 
hrajú moje deti s deśmi, ja a môj drahý – 
znova od zaèiatku.

Potom nasledujú èierne dni, manžel mi 
umiera. Pozerám do budúcnosti a trasiem 
sa od strachu, lebo moji synovia sú úplne 
zaneprázdnení výchovou svojich detí. 
A myslím na roky a myslím na lásku, ktorú 
som poznala. Som už stará. Príroda je 
krutá, zabáva sa tým, že starobu vydáva 
za bláznovstvo. Telo ma opúšśa, opúšśa ma  
pôvab i sila.   A s pokroèilým vekom, tam kde 
som mala srdce, je teraz kameò.

Ale v tejto starej troske ostáva dievèa, 
v ktorom sa nadúva staré srdce bez pózy. 
Spomínam si na radosti, spomínam si na 
bolesti a znova cítim svoj život a milujem. 
Uvažujem o rokoch, ve¾mi krátkych, ktoré 
ve¾mi rýchlo ubehli. A prijímam neúprosnú 
skutoènosś,  „že niè nemôže trvaś veène“.

Tak otvor oèi, ty, ktorá sa o mòa staráš, 
a neviï vo mne mrzutú starenu... Pozri sa 
lepšie a uvidíš mòa.

S ko¾kými trápeniami, s ko¾kými oèami, 
s ko¾kými rukami sa stretávame každý 
deò. Èo vidíme? Vrásky, nepriate¾stvo, 
pochybnosti, tvrdosś. Nauème sa vidieś sny, 
poèuś tlkot srdca a cítiś lásku, ktoré sú tak 
èasto skrývané...

(Z knihy Bruna Ferrera: 
Je tam hore niekto)

Urèite každý vie, že október je mesiacom 
úcty k starším. Myslím si však, že nie iba tento 
mesiac by sme sa mali správaś oh¾aduplne 
k starším. Malo by to byś samozrejmosśou vždy, 
keï si to situácia vyžaduje. Uèia sa to už deti 
v materskej škole. Oni si ešte neuvedomujú 
význam tolerantného správania sa, ale 
chcú potešiś starkých formou, ktorá je ich 
veku primeraná. Každoroène pripravujú deti 
tretej triedy spolu so svojimi uèite¾kami 
aktuálny program, vyrobia darèeky, a potom 

sa prezentujú v domove dôchodcov. Babièky 
a dedkovia sa vystúpeniu vždy potešia 
a deti odmenia potleskom. Tak to bolo aj 
27.10.2008. Tohto roku vyrobili deti pre 
starkých šarkana, ktorého pripevnili na 
altánok v záhrade domova. Potešia sa mu 
nielen obyvatelia domova, ale aj ich rodinní 
príslušníci i náhodní okoloidúci. 

Agnesa Timková
uèite¾ka MŠ
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Jeseò v škole

Školský rok 2008/2009 v èíslach

Nezabudnute¾né...

Zaèiatok jesene v prírode je obdobím 
zberu úrody a prípravy na zimný spánok. 
V škole je to naopak, nastupuje obdobie 
plánovania a nových aktivít súvisiacich s 
rozbehnutím nového školského roka.

Tento školský rok ako keby zaèal o 
nieèo skôr. Bol poznamenaný horúèkovitým 
finišovaním osláv 50. výroèia otvorenia 
budovy základnej školy a paralelne s tým 
aj tvorbou nového školského vzdelávacieho 
programu.

Oslavy 50. výroèia sa nám podarilo 
úspešne zvládnuś a schválený školský 
vzdelávací program (ŠkVP) sme zaèali 

realizovaś.  Plánovaná školská  reforma 
zaèala, ale na niektoré predmety chýbajú 
uèebnice, takže nosná èasś úspešného 
zvládnutia ŠkVP je na tvorivosti a iniciatíve 
uèite¾ov.

O potrebe modernizácie vyuèovania sa 
hovorí stále, trošku sa však pozabúda, že 
modernizácia je spätá s novými pomôckami, 
technikou, celkovým vybavením tried. 
Vzdelávame deti, ktoré s poèítaèmi, mobilmi 
a obrovským prísunom rôznych informácií 
vyrastajú odmalièka. Ich priority zodpovedajú 
požiadavkám súèasnej doby (v mnohých 
smeroch orientovanej na konzumný spôsob 

života). Preto iba hovorené slovo, knižná 
ukážka a obyèajná tabu¾a s kriedou už  žiaka 
neoslovia. Nám sa podarilo vïaka podpore 
a pochopeniu Rodièovskej rady pri ZŠ s 
MŠ v Poproèi zakúpiś modernú interaktívnu 
tabu¾u a výuèbové programy, ktoré nám 
umožnia realizovaś  vyuèovacie hodiny tak, 
aby zodpovedali požiadavkám vzdelávania 
detí a mládeže tretieho tisícroèia.

V priebehu školského roka sa aj rodièia 
budú môcś zúèastniś týchto hodín poèas Dní 
otvorených dverí v našej škole.

-bm-

V • základnej škole je v súèasnosti  207 žiakov, ktorí sú umiestnení  v 11 triedach. 
V • materskej škole je 59 detí rozdelených do 3 tried.
V popoludòajších hodinách sa venujeme záujmovej èinnosti, na škole pracuje • 11 krúžkov zameraných najmä na 
rozvoj pohybových aktivít detí, práce s poèítaèmi, hudobno- dramatickej a jazykovej oblasti.
Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti hudobnej, výtvarnej a taneènej realizujeme v spolupráci so Základnou • 
umeleckou školou v Medzeve.
Výchovu a vzdelávanie detí v  • ZŠ zabezpeèuje 17 pedagogických zamestnancov, v MŠ 5 pedagogických 
zamestnancov. 
O prevádzku školy a chod školskej jedálne sa  spolu stará • 12 nepedagogických zamestnancov.

-bm-

Riadite¾ka ZŠ s MŠ v Poproèi pozvala 
mòa a moju manželku na slávnostné 
stretnutie pri príležitosti 50.výroèia 
otvorenia budovy ZŠ na Školskej 
3 v Poproèi, ktoré sa uskutoènilo v 
Kultúrnom dome v Poproèi. Dojímavé 
boli prvé momenty tohto stretnutia, 
keï sme tam stretli bývalé kolegyne a 
kolegov, ktorých sme nevideli 47 rokov. 
Chcem zdôrazniś, že priebeh stretnutia 
bol na vysokej úrovni, ktorý zanechal 
v nás ve¾mi milé a nezabudnute¾né 
dojmy, ktoré ostanú navždy v našej 

pamäti. Pochvalne sa chceme vyjadriś 
o programe, ktorý nacvièili tamojší 
pedagógovia so žiakmi. Pochvalu si 
taktiež zaslúži spevácka skupina Fortuna, 
ktorej èlenky svojimi piesòami spestrili 
program tohto stretnutia. Zaujímavý a 
pouèný bol filmový dokument o histórii 
školstva v Poproèi. Jeho tvorcom patrí 
ve¾ká vïaka. Trvalou spomienkou 
ostane pre nás pamätná listina, za èo 
ïakujeme pani starostke obce Poproè 
Ing. Ivete Komorovej Hi¾ovskej. Mohli by 
sme napísaś ešte viac dojmov, ale celé 

podujatie bolo èosi krásne, úžasné, za 
èo patrí ve¾ká vïaka pani riadite¾ke 
spomínanej školy RNDr. Božene 
Mihokovej, pedagogickému zboru a 
všetkým, ktorí sa na príprave oslavy 
podie¾ali. Do ïalších rokov pedagógom 
poproèskej školy /Škole na konci sveta/ 
ve¾a úspechov v ich ïalšej práci želajú 

Katarína Gavláková a 
Mgr. Jozef Gavlák
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Všetko sa zaèalo už v piatok podveèer, keï pozvanie na 
oslavu jubilea ZŠ prijali bývalí aj súèasní...

A nepedagogickí boli ocenení za rozvoj ZŠ v Poproèi.

a okrem slov vïaky a uznania im odovzdali aj kyticu kvetov. 
No oslava obce a školy sa týmto ani zïaleka neskonèila.

že ženskú aj mužskú vekovú kategóriu 18+ v budúcom 
roku asi vynecháme. Alebo budeme dávaś ocenenia vôbec 
za úèasś?

a pri tónoch Poproèanky vítali vzácnu návštevu.

pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí tu 
poèas jej 50-roèného fungovania pôsobili.

Jubilantke zablahoželali aj jej momentálni „obyvatelia“, 
ktorí sa za dlhoroèné úsilie vedúce k prosperite školy 
poïakovali všetkým prítomným.

Uzreli sme svetlo nového a dosś rušného dòa. Oslavy 
Dòa obce sme tradiène odštartovali Behom o cenu obce 
Poproè...

Možno sa stala chyba tam, že športuchtivým sa lenilo 
privstaś si o hodinu skôr oproti plánovanému harmonogra-
mu. Aj úvodné výkopy 9.roèníka minifutbalového turnaja 
boli odpískané s èasovým posunom.

Predseda vlády SR v spoloènosti ïalších významných ¾udí 
politického života prišiel oficiálne otvoriś naše viacúèelové 
ihrisko.

Uèitelia si prevzali z rúk starostky obce Pamätnú listinu 
za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže 
obce Poproè.

No ani tí, ktorí brány školy opustili dávnejšie, nezabudli na 
svojich uèite¾ov, uèite¾ky...

a už z fotografií je jasné,...

Preèo? Pretože už o 11,30 malí i ve¾kí, uzimení i zohriati, 
plní zvedavosti oèakávali...

Pred oèami stoviek návštevníkov dokonca nebojácne a so 
zápalom odohral exhibièný duel. Poproèania sa nezapreli: 
Premiér - nepremiér, keï hráme, tak hráme! Zápas mu 
teda Školak nedaroval a vyšiel z neho víśazne 7:4.

Takto sme oslavovali...
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Róbert Fico je známy svojimi komunikaènými aktivitami 
medzi národom. Túto vlastnosś potvrdil aj u nás, keï 
sa na každom kroku pozastavil, pozdravil našich 
spoluobèanov, podal ruku a nemal žiadne námietky ani 
proti fotografovaniu.

Nie, toto nie je záber od stánkov s obèerstvením. Rôznymi 
súśažami (ako napríklad v jedení desiaty) sme sa naladili 
na školskú tému a hlavný veèerný program.

a po príhovore riadite¾ky oslavujúcej základnej školy...

Mnohí z návštevníkov toto vystúpenie považovali za darèek 
sami pre seba. A niè iné už nechceli. Ale výhra v tombole 
tridsiatich z prítomných urèite potešila.

Gerge¾ku sa do rúk nebáli zobraś i ženy. No ani takáto 
radosś nie vždy znaèí víśazstvo nad všetkými. Cenu za prvé 
miesto si opäś raz vybojovali bratia Rašèákovci.

Sme radi, že napriek neskutoènej zime ste sa v hojnom poète zúèastnili osláv Dòa obce Poproè už od skorých ranných hodín a vydržali to s nami až do polnoci. 
Niektorí sa organizátorov osláv pýtali èi nevedeli vybraś lepšie poèasie. Reakcia prípravného tímu: „Ïakujeme Bohu za to, že nepršalo! A dúfame, že budúci 
rok príde aspoò to¾ko návštevníkov, ko¾ko bolo v danú sobotu. Tešíme sa na stretnutie s vami pravdepodobne 12.septembra 2009!“

Predseda vlády „pritiahol“ na oslavy skôr dospelákov. Deti 
urèite viac oèarili kreácie z rúk balónového krá¾a.

Pred jeho zaèiatkom sme vyhodnotili turnaj o putovný 
banícky kahanec starostky obce. Minuloroèní víśazi svoje 
prvenstvo neobhájili, a tak kahanec poputoval na rok do 
klubu Vinièky-Haldy.

vystúpili pred oèami asi 2000 divákov modro-žlté 
roztlieskavaèky. Po ich predstavení sme si poèas 
dokumentárneho filmu o jubilujúcej „Škole na konci 
sveta“ s úsmevom na perách, ale i so slzami v oèiach, 
zaspomínali na roky v nej prežité.

Najmladšie publikum si pravdepodobne viac zaspievalo s 
finalistom poslednej série Superstar – Tomášom Krakom.

Z¾ava, doprava – krásne defilé asi toho najlepšieho, èo 
slovenské hudobné nebo pozná. Cmorik si nemohol 
poskladaś lepšiu skupinu, akú mal na stagi u nás. Mená 
ako Tatár, Buntaj èi Gašpar sú známe aj za hranicami 
Slovenska.

Obria šmyk¾avka a bunjee running nechýbali ani tento rok 
a opäś boli výbornými „sluhami“ pre tých rodièov, ktorých 
ratolesti oplývali zvýšenou hladinou energie.

Po oficiálnom príhovore starostky našej obce...

Aká krajšia bodka za oslavou školy by mohla byś, ako 
vystúpenie legendy èesko-slovenskej hudobnej scény 
Pavla Hammela, s ktorým sme zborovo naplno spievali, 
že: „Pri poslednom litri vína, každý rád si zaspomína....“ 
No najmä, že: „Teraz sme už združení, v rodièovskom 
združení, rodièov a priate¾ov našich škôl.“

A kým sa v pozadí ladil ïalší z radov Superstaristov, 
mimochodom víśaz druhej série a aktuálny Zlatý slávik v 
kategórii spevák, pod pódiom prebehla ob¾úbená súśaž.

Všetko príjemné sa raz konèí. A v Poproèi sa nekonèí nijako 
inak ako ohòostrojom.

-jk-
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Dá si premiér v Poproèi repete?

„Dnešných uèite¾ov ¾utujem!“ - hovorí vyštudovaný právnik a gitarový samouk Pavol Hammel

Každé oslavy obce sú organizaène nároèné, 
hoci návštevníci za tým mnohokrát vidia iba nejakú 
20 hodinovú službu prípravného tímu poèas daného 
dòa. Rozoberaś, èo všetko takému dòu predchádza, 
by bolo zbytoèné. A tentokrát to bolo ešte o nieèo 
zložitejšie, keïže naše oslavy mal svojou návštevou 
poctiś predseda vlády Slovenskej republiky. Zrazu 
sme sa museli vysporiadaś s vecami, ktoré sme 
dovtedy nikdy neriešili – policajná ochrana, kontrola 
priestorov, v ktorých sa premiér bude pohybovaś, 
degustácia jedál, ktoré sa budú podávaś na malej 
recepcii, profesionálny èašník, ktorý vie, ako 
správne pod¾a protokolu obsluhovaś... Jednoducho 
všetko muselo byś ako sa hovorí tip-top.

     Až nadišiel deò D, hodina H , minúta M a Róbert 
Fico v sprievode svojej ochranky, predsedu výboru 
NR SR pre financie, rozpoèet a menu Jozefa Buriana, 
poslankyne NR SR Mgr.Moniky Smolkovej, poslanca 
NR SR Dr.Viliama Jasaòa, štátneho tajomníka MH 
SR Ing.Petra Žigu, splnomocnenca vlády SR pre 
mládež a šport Dušana Galisa a okresného predsedu 
SMERu-SD Košice – okolie Juraja Sabadoša vkroèil 
do nášho športového areálu. Slávnostne prestrihol 
pásku, „prvým“ výkopom otvoril viacúèelové ihrisko 
a na prekvapenie všetkých, vrátane vedenia obce, 
nám okrem jednej kopy lôpt spontánne pris¾úbil 
ešte jeden darèek – druhé multifunkèné ihrisko. 

Spoèiatku sme tomu ve¾mi nechceli veriś, najmä 
po tom, ako jeho èervený tím prehral v exhibiènom 
zápase proti belasému mužstvu Školak. Ale keï svoj 
prís¾ub predseda vlády zopakoval nieko¾kokrát na 
recepcii a k jeho tvrdeniu sa pripojil aj Dušan Galis, 
razom vyèaril všetkým prítomným úsmev na tvári. 
„Taká ve¾ká obec, akou Poproè urèite je, si nevystaèí 
iba s jedným ihriskom,“ poznamenal. A možno ani 
nevedel, ako ve¾mi týmto pomôže utíšiś „boj“ medzi 
vyšným a nižným koncom našej dediny.

Dúfame teda, že Róbert Fico svoj s¾ub dodrží a 
našu žiadosś, ktorú sme poslali hneï po oslavách, 
podpíše bez váhania. Potom ho do Poproèa opäś 
radi pozveme. Nové ihrisko by malo vyrásś v areáli 
základnej školy. Po jej rekonštrukcii tak úplne 
skvele zapadne do plánu a dotvorí moderný školský 
komplex. 
PS zo zákulisia: 

Premiér bol naozaj ve¾mi milý a bezprostredný. • 
Nepotrpel si na vlastnú šatòu, hoci bola vopred • 
pripravená. 
Napriek tomu, že je zvyknutý na urèitý • 
protokolárny štandard, nemal problém s 
„chlapcami“ v šatni zápas zapiś z jedného 
kolujúceho pohárika. 
Neèakane pred odchodom „vtrhol“ do kuchynky • 

a prípravnej miestnosti, kde obsluhujúci 
personál pochválil, za všetko srdeène poïakoval 
a nechal pozdravovaś tety kuchárky.
A ešte k tomu v novinách pretriasanému • 
zlomenému malíèku: na umelom trávniku 
v Poproèi sa púšśal aj do osobnejších súbojov, 
ale od nás si urèite odniesol „IBA“ darèekový 
balíèek predmetov s logom obce a samozrejme 
banícku karbidovú lampu.

-jk-

D.Š.:Vy ste tu boli pre pár rokmi, pamätáte sa?
P.H.: Pred pár rokmi? To aj s kapelou, nie? 
To si už nepamätám. Mne utkvela v pamäti jedna 

spomienka. Spievali ste piesne z albumu Š¾ahaèková 
princezná a doèítala som sa, že to je Váš najúspešnejší 
album. Považujete ho aj Vy za Váš najúspešnejší?

No, tak to sme boli s kapelou. Ono je to všetko relatívne, 
že èo je najúspešnejšie. Lebo môže byś nieèo najlepšie, ale 
nemusí to byś ve¾mi úspešné. A najlepšia kombinácia  je vtedy, 
ak je to aj dobré aj úspešné. A myslím, že tá Š¾ahaèková 
princezná v tom období mala tú svoju kvalitu. Ale aj vlastne 
vek ukázal, že to malo dobrý smer. Tak si myslím, že ak aj nie 
najlepšia, tak to je jedna z mojich najlepších platní.

A ktorá je Vaša najob¾úbenejšia pieseò, ktorú radi 
spievate? 

Konkrétna pieseò??? To záleží od publika. A záleží èi sa 
hrá na štadióne, tu, kde je veselo alebo na nejakom inom 
podujatí, kde je iba sto ¾udí.

Ale ktorá je taká Vaša srdcovka? Že -  táto áno. 
Viete èo? Ve¾mi rád mám pesnièku Dnes už viem, Keï s 

chlapec z detstva pozerá. Také no... ale to záleží od toho, kde 
hrám. Vèera sme napríklad hrali s kapelou Prúdy v Banskej 
Bystrici a tam mám úplne iný repertoár ako keï hrám sám. 
Tam ve¾mi rád hrám napríklad pesnièku Podnájom. To je 
krásna vec. A uvidíme, èo bude najšśastnejšia vo¾ba tu.

A chystáte na nieèo v najbližšom období? Lebo k tomu 
som sa nedopátrala – nejaký nový album, alebo reedíciu? 

Máte nieèo v zálohe?
Reedície vychádzajú, no... A teraz èi budem nieèo písaś? 

Ešte neviem. ☺ V zálohe? No tak urèite ešte budem chcieś 
nieèo robiś a dokonca teraz aj na nieèom robím. Ale nechystajte 
sa, nebude to muzikál. Robím nieèo väèšie.

My máme 50. výroèie našej základnej školy. Ako si 
spomínate na základnú školu a školské èasy Vy? V zlom, 
v dobrom?

Moja mama bola uèite¾ka. Uèila od prvej do piatej tých 
malièkých. Takže, ona bola taká...

Bola aj doma uèite¾kou?
No dosś. Áno. Ona bola ve¾mi spravodlivá, prísna. Uèila na 

jednej škole nemèinu. My sme stará bratislavská rodina, takže 
museli sme vedieś aj po nemecky aj po maïarsky. Takže uèila 
na tej škole, ale aj som potom musel ísś na druhú, aby neboli 
reèi, že tam mám protekciu. Takže ona nedovolila niè také. 
Ja som sa našśastie dobre uèil, takže ja som nemal nejaké 
problémy ani na strednej, ani na vysokej.

A neuvažovali ste niekedy urobiś pesnièku pre uèite¾ku? 
Lebo tá Uèite¾ka tanca to áno, ale ešte nieèo iné.

No šak èo???? ☺  Veï to staèí, èi nie? Ešte aká by mala 
byś? Veï aj ZRPŠ som napísal. Už niè uèite¾skejšie od toho 
som nemohol spraviś!

Aký je váš názor na dnešných uèite¾ov? Že sú chudáci. 
V akom zmysle slova?

No v akom zmysle slova? Že ich ¾utujem - no v takom. Že 
za ve¾mi málo peòazí, aspoò si myslím, majú najdôležitejšiu 
úlohu v živote. A ja si pamätám doby, keï napríklad moji rodièia 
išli na rodièovské združenie a ja som sa triasol, že èo bude. A 
dnes je to naopak. Ten rodiè je s tým deckom spriahnutý voèi 
tomu uèite¾ovi. aspoò v Bratislave. To sa nedá povedaś, to, šak 
to decko si už dovo¾uje èoko¾vek. Nie? A potom príde rodiè, 
vynadá tam uèite¾ovi – nedám vám sponzorksé, zruším školu, 
vymeníme uèite¾a. Lebo ich dieśaśu sa tam nepáèi. A to je 
skutoène prehnané, to by ste sa možno až èudovali. Možno 
tu to tak nepociśujete, ale to sú šialené veci. To decko je 
najvyššie, to si robí prèu zo všetkého, žiadna disciplína! Toto 
je nieèo nevídané, neslýchané a to vidím, keï mám nejakých 
mladších kamarátov, ktorí hovoria: „Ježiši, šak tá uèite¾ka na 
òom sedí!“ Èo by sedela?!? Toto sú len také, hm, rodièia príliš 
svoje detièky proti tým uèite¾om  tlaèia. Ja som na to naštvaný 
strašne. No nerobia si žiaci z vás srandu?

Hm, no robia.

Nemyslím srandu, ale ako zle robia, nie? Viete si to nejako 
zjednaś s nimi, èi nie?

No, do urèitej miery áno, ale...
Keï sú takí výrastkovia, chlapci, už 14 roèný, preboha, 

veï to je katastrofa. Aspoò tí bratislavskí.
Zmeòme radšej tému. Viem, že Vy budete o rok  

oslavovaś jubileum! ☺
Nooo, tak to ste nemuseli spomínaś. 
No nemusela, ale tak... chcem naviazaś  ïalšiu otázku. 

Kolegyne mi povedali, aby som sa spýtala, keï tu budem: 
Ako to robí, že stále tak dobre vyzerá. Celý èas od detstva, 
od mladého veku až do súèasnosti. Vy vyzeráte stále 
rovnako. Vyžarujete taký pokoj. Ako to robíte? Ste taký 
pokojný aj doma v súkromí?

Urèite som. Žena hovorí, že sa so mnou nedá pohádaś. 
V tom má pravdu. Ja som vyrovnaný. Ako, aspoò si myslím. A 
možno navonok dávam ve¾mi málo. Myslím toho hnevu, alebo 
tej nevyrovnanosti. O èo viac dám potom ¾udom v publiku. 
Nemám èas na iné rozdávanie sa. Ale nemyslím si ,že to celé 
pramení z nejakej neviem... Je to celé z takého príjemného 
pocitu, alebo veselého. Ja ráno, keï sa zobudím, sa teším. 
A to je celé o tom, že èlovek sa má tešiś a tak si to celé 
spríjemòovaś - celý ten život. Lebo aj tak sme tu dosś krátko. 
Nechcem to nazvaś tak sprofanovane. Treba maś pozitívne 
myslenie, no. A to je v tom asi.. Si myslím. Ale tak okrem toho 
nehrám golf /smiech/,ale hrám tenis. Lebo golf je modernejší, 
tak ja som zostal pri tenise. Tak možno aj ten šport trochu. 
Neviem èi hrám dobre, ale hrám ho rád. No a èlovek, keï 
trikrát týždenne hrá, tak aspoò aj na telesnú zhump¾ovanú 
schránku sa možno nieèo nalepí.

A môžem sa opýtaś, preèo ste prijali pozvanie do 
Poporèa? 

Lebo mi zavolal môj kamarát Miloš. On je taký fajn 
organizátor. Snaží sa, maká. Ja ho poznám už dlhšie a on 
povedal, že „Poï sem“ a ja že: „Tak dobre, no.“  ☺

Nebudeme Vás už viac rušiś, aby ste sa pokojne 
pripravili na Vaše vystúpenie. Prajem Vám príjemný veèer, 
nech sa Vám tu páèi. Aby ste sa tu ešte radi vrátili.

Ja vám prajem, snáï sa idete na mòa pozrieś, èi nie? ☺ 
Samozrejme. A ïakujeme ve¾mi pekne, že ste si našli 

pre nás chví¾u èasu.

-dš-

Celý rozhovor s P. Hammelom si môžete preèítaś na webovej stránke obce v sekcii Kultúra - kultúrne podujatia.
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Publikácia o živote MO MS i živote Poproèanov je na svete„Knihovník – to je z jednej 
polovice idealista a z druhej blázon!“

„...opúšťajú nás, tíško miznú ...“  - povedal 
by básnik.
     Áno, len od nás závisí, èi si dokážeme 
uchovaś svoje kultúrne bohatstvo a ako 
s ním budeme nakladaś. Akí budeme dô-
slední a svedomití toto všetko udržiavaś, 
zachovávaś, závisí len a len od každého 
z nás, od každého jednotlivca.

 (z Úvodu knihy o MS v Poproèi)

     Výbor MO MS v Poproèi túto publikáciu 
pripravoval nieko¾ko rokov a  úsilie napriek 
mnohým problémom bolo koneène 
korunované úspechom. Kniha MATICA 
SLOVENSKÁ V POPROČI je rozdelená do 
13 kapitol, v ktorých sa postupne doèítate 
o živote nielen MO MS v Poproèi, ale najmä 
o živote našich predkov (ako sa obliekali, ako 
sa stravovali, èím sa zaoberali...). Poproèania 
oddávna pozorovali život a svoje skúsenosti 
výstižne vyjadrovali v krátkych vetách - a tak 
tu nájdete i príslovia, porekadlá, pranostiky 
- všetko v poproètine. V knihe je aj poprocko-
slovenský slovník, autentické ukážky zo 
spomienok niektorých našich obèianok 
i postup peèenia pravého poprockého 
chlebíka èi postup tkania pokrovcov. 
Publikácia obsahuje i odbornú prácu: 
„Geológia a baníctvo v oblasti Poproèa“, 
ktorú pre nás spracovali Ing. Jozef Slavkovský 
a Ing. Eduard Dobra - z TU Košice.

Kniha bude uvedená do života na 
slávnostnej èlenskej schôdzi MO, ktorá sa 
uskutoèní 29.novembra 2008 v KD. Všetci, 
ktorí máte záujem o kultúrne dedièstvo obce 
Poproè, si túto knihu budete môcś objednaś 
a za sponzorský finanèný príspevok pre MO 
MS aj kúpiś u p. Katušákovej.

 Katarína Katušáková

– vyplynulo zo stretnutia knihovníkov 
okresu Košice – okolie 
 Zaèiatkom októbra sa v priestoroch 
miestneho kultúrneho strediska konalo 
stretnutie knihovníkov mestských a 
obecných knižníc okresu Košice-okolie. 
Okrem pracovníkov našej obecnej knižnice 
a pracovníkov ostatných knižníc sa ho 
zúèastnili aj zamestnanci metodického 
oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia 
v Košiciach. Pozvanie prijali aj starostka 
obce Ing.Komorová Hi¾ovská a riadite¾ka 
VKJB PhDr.Kernerová. Ján Šimko z VKJB 
Košice na podujatí odprezentoval možnosti 
obecných knižníc a ich výzvy v dnešnej dobe 
a hovorilo sa aj o aktuálnych možnostiach 
získania finanènej podpory z grantového 
systému Ministerstva kultúry SR na rok 
2009. Program stretnutia však nebol iba 
o prezentáciách projektov. Medzi týmito 
uvedenými prednáškami navštívili obecnú 
knižnicu aj deti z materskej školy, ktoré 
sa nauèili nieèo o tom Ako sa rodí kniha. 
Túto hodinovú informaènú výchovu pre ne 
pripravila Mgr.Èurajová taktiež z VKJB. Potom 
nasledoval spoloèný obed, poèas ktorého 
si knihovníci pochutnali na tradièných 
haluškách, kyslom mlieku i èerstvých 
kysnutých koláèoch.

-jk-

Vás srdeène pozýva na tradièné

PEÈENIE ONDREJOVSKÉHO CUKRU!

KDE?: V spoloèenskej miestnosti kultúrneho domu.
KEDY?: 30. novembra so zaèiatkom o 16,00 hod.

PREÈO?: Pre spríjemnenie dòa a pripomenutie si tradície.

Mlieko, cukor, tuk a elektrické varièe budú k dispozícii. Vzh¾adom na to, že 
základný recept má mnoho variácií, ïalšie ingrediencie, ktoré  chcete použiś 
(napr. kakao, orechy, rum, limetky a pod.), si musíte priniesś so sebou. Rovnako 
aj hrniec, varešku, plech èi nôž.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

O b e c   P o p r o è

Ï A K U J E
všetkým sponzorom, reklamným partnerom, zamestnancom obce i základnej 

a materskej školy, obèianskym združeniam, kultúrnym organizáciám a aktívnym 
spoluobèanom, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom podie¾ali na príprave a realizácii osláv 

Dòa obce Poproè a 50. výroèia otvorenia súèasnej budovy ZŠ na Školskej ulici è.3!

Nestihli ste si poèas Dòa 
obce Poproè kúpiś reklamné 

predmety s logom obce?

Nevadí. Rovnako ako po iné roky, aj 
teraz máte možnosś tak urobiś v knižnici 
Miestneho kultúrneho strediska na 
Kultúrnej 1 v Poproèi denne okrem 
pondelka od 16,00 do 20,00 hod., alebo 
na miestnom obecnom úrade poèas 
úradných hodín. Ponuka je naozaj pestrá. 
Vyberie si každý. Ponáh¾ajte sa, zásoby sa 
míòajú.

-jk-

Vážení rodièia!
Prekvapte svoje deśúrence aj tento rok a zavolajte k nim pravého Mikuláša, ktorý príde 
6. decembra v sprievode anjela a èerta priamo k Vám domov. Bližšie informácie Vám 
budú poskytnuté  na t.è. 055/4664449 alebo 0908/313 375 alebo priamo v miestnom 
kultúrnom stredisku denne okrem pondelka od 16,00 do 20,00 hod. V prípade záujmu 
nás kontaktujte do 2.12.2008 !

Kul túrne okienko

uláša, ktorý príde
nformácie Vám 

mo v miestnom
rípade záujmu
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Bez  strachu k zubárovi

Poznáme odpovede? Alebo...
Čo by sme mali vedieť o novej národnej mene

Dôležité odporúèania národnej banky

K1. torý deň 
bude dňom 
zavedenia eura 
na Slovensku?
- 1.január 2009.

A2. ký je oficiálny 
znak eura?
- Znak eura 
má súvislosť s 
prvým písmenom 
slova Európa a 

je inšpirovaný gréckym písmenom epsilon €, ako 
pripomienkou na kolísku európskej civilizácie. Dve 
vodorovné čiary v znaku € symbolizujú stabilitu eura. 

K3. oľko je druhov eurových bankoviek?
- sedem (5,10,20,50,100,200 a 500 eur)

K4. oľko je druhov eurových mincí?
- osem (1,2,5,10,20,50 centov, 1 a 2 eurá)

K5. oľko centov má 1 euro?
- Jedno euro má 100 centov.

M6. á každá krajina na eurobankovkách zobrazené 
vlastné symboly?

- Nie. Eurové bankovky sú pre všetky krajiny eurozóny 
rovnaké. Na rozdiel od mincí nemajú národnú stranu. 
Na lícnych stranách bankoviek sú zobrazené okná 
a brány a na rubových stranách mosty. Okná a 
dvere sú symbolom ducha európskej otvorenosti a 
spolupráce. Mosty sú metaforickým vyjadrením úzkej 
spolupráce a komunikácie medzi národmi Európy 
a medzi Európu a zvyškom sveta.

A7. kú má euro oficiálnu skratku?
- Oficiálna skratka pre euro je EUR.

K8. toré slovenské eurové mince budú mať na zadnej 
strane Bratislavský hrad?

- 10,20 a 50 centová minca.

A9. ký motív bude na zadnej strane slovenskej 1,2 a 5 
centovej mince?

- Tatranský štít Kriváň.

Č10. o je euro?
- Euro je spoločná mena krajín patriacich 

do eurozóny. Eurami teda môžete platiť 
v Belgicku, na Cypre, vo Fínsku, Francúzsku, Grécku, 
Holandsku, Írsku, Luxembursku, na Malte, v Nemecku, 
Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, Španielsku, Taliansku. 
So súhlasom Európskeho spoločenstva je euro 
oficiálnym platidlom aj v štátoch San Maríno, Monako 
a Vatikán. Bez formálnej dohody používa euro aj 
Kosovo, Čierna Hora a Andora.

K11. de získate všetky informácie o eure?
- Na bezplatnej Euro infolinke 0800 103 104 alebo na 

webovej stránke www.euromena.sk.

K12. edy sa na Slovensku prestanú používať korunové 
bankovky a mince?

- Slovenské koruny prestávajú platiť 16.1.2009. Po 
tomto dátume sa však stále budú dať v bankách 
vymeniť za eurá.

P13. odľa ktorého vzoru sa v slovenskom jazyku skloňuje 
slovo euro?

- Slovo euro sa skloňuje podľa vzoru mesto.

 Už sú to viac ako dva roky, èo sme v poproèskom v 
zdravotnom stredisku otvorili našu zubnú ambulanciu. Snažili 
sme sa vytvoriś podmienky porovnate¾né s akouko¾vek zubnou 
ambulanciou v meste. Po kompletnej rekonštrukcii, ktorá bola ve¾mi 
potrebná, zakúpení zariadenia a nových materiálov sme sa pustili 
s chuśou do práce a èakali sme na prvých pacientov. Ich poèet 
rýchlo rástol a ešte stále narastá, èo nás ve¾mi teší. Snažíme sa 
najmä zvýšiś povedomie o starostlivosti o chrup, viesś pacientov k 
absolvovaniu pravidelných roèných preventívnych prehliadok (PP). Èi 
už tie staršie roèníky, alebo mladšie.
 Nezabudli sme na návštevu oboch domovov dôchodcov 
v Poproèi, kde absolvovali PP tí, ktorí prejavili záujem. Taktiež sme 
navštívili základnú aj materskú školu. Našou najväèšou snahou je, 
aby ve¾kí, ale hlavne malí pacienti, nevstupovali do našej ambulancie 
so strachom. Preto je ve¾mi dôležitá dobrá spolupráca s rodièmi. Tí 
však prichádzajú s deśmi èastokrát neskoro. A práve to je hlavným 
nedostatkom. Ak je prvá detská návšteva ambulancie spojená s 
ve¾kou bolesśou, ktorú treba akútne ošetriś, má to na dieśa ve¾mi 
negatívny vplyv a najbližšie ho do kresla nedostanete ani (ako sa 
hovorí) párom volov. Tieto nepríjemné emócie a strach pretrvávajú 
niekedy po celý život. Iste to mnohí poznáte. ☺
 Deti majú nárok absolvovaś PP 2-krát do roka. A to už od 
druhého roka svojho života. Zoznámenie sa s prostredím ambulancie 
formou hry pozitívne vplýva na ïalší postoj k stomatologickému 
ošetreniu. A preto apelujeme na rodièov, vzh¾adom na to, že sa blíži 
koniec roka, aby absolvovali PP aj so svojimi ratolesśami. Tešíme sa 
na ïalšiu spoluprácu.

Kolektív Eustoma, s.r.o. -jk-

Vložte si peniaze na svoj úèet do banky. Koruny vám banka po • 
1.1.2009 zmení na eurá automaticky a bez poplatkov.
Vymieòajte peniaze IBA v banke. Výmena bude všade presne • 
pod¾a konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk. Po 1.1.2009 
nikto nemôže vymieòaś koruny za eurá pod¾a iného kurzu. 
Poznámka: 
Výmena v komerèných bankách (bez 
poplatkov do 100 kusov mincí a bankoviek na 
1 výmenu):

 - mince do 30.6.2009,
 - bankovky do 31.12.2009.

Výmena v Národnej banke Slovenska (bez poplatku):
 - mince do konca roka 2013,
 - bankovky a pamätné mince bez èasového obmedzenia.

Nedávajte pod zámienkou prechodu na euro nikomu informácie • 
o svojich bankových úètoch, platobných kartách alebo výške 
hotovosti, ktorú máte doma.
Poèas duálneho obehu od 1. do 16.1.2009 buïte v obchodoch • 
tolerantní: 

 - obchod nie je zmenáreò, ak budete platiś korunami, snažte 
sa platiś presne,

 - uprednostnite platbu platobnou kartou.
Sledujte duálne zobrazovanie cien. Od • 
augusta 2008 sú ceny v obchodoch, zostatky 
na výpisoch z úètov, výplatné pásky, dôchodky a pod. v korunách 
aj v eurách.

(Zdroj: www.euromena.sk, www.nbs.sk)
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Rôzne

blesk, brázda, brloh, burina, búrka, 
èas, dážï, deò, dia¾ka, drevo, dúha, 
haś, hlina, hmla, hmyz, hrom, huby, 
chata, chov, chôdza, inoväś, jama, jar, 
jaskyòa, jazero, jeseò, kameò, ker, 
kmeò, konár, kopec, koreò, koruna, 
kôra, krása, kàde¾, krik, kàmidlo, 
kvet, lán, lesné plody, leto, list, lov, 
lúka, lyko, mach, mláka, mrak, 
mravenisko, mráz, nížina, noc, nora, 
obloha, ohnisko, opar, park, paseka, 
pavuèina, peò, piesok, plávanie, plś, 
pokoj, pole, poleno, polom, potok, 
pôda, prechádzka, pytliak, rastliny, 
raždie, relax, revír, revízia, rosa, 
rovina, rúbanisko, rybaèka, rybník, 
sad, salaš, smer, sneh, stan, stopa, 
stopka, strom, studnièka, sucho, 
šport, śažba, teplo, ticho, tráva, túra, 
turistika, tvar, vánok, vatra, vietor, 
víchrica, vlaha, vlhko, voda, vôòa, 
výkyvy, výlet, výmo¾, výrub, vzduch, 
záhrada, zber, zima, znaèka, zore, 
zraz, zvieratá, zvoz.

Balada o. . .

Predám, kúpim, vymením.. .

Keï leto naberá druhý dych, poniektorí sa 
už o mòa zaèínajú zaujímaś intenzívnejšie. Ba 
niekto pol roka predtým už využije Vianoce, aby 
ma dostal. Ïalší ma ignorujú aj na sklonku leta , 
no a nájdu sa aj takí, ktorí ma nepotrebujú vôbec. 
Pritom nároky na mòa kladené sú vysoké. Mám 
byś krásna a užitoèná zároveò, ¾ahká, pružná 
a nie príliš objemná. Sú ochotní vycestovaś za 
mnou aj do zahranièia, aby ukázali okoliu, že si 
ma môžu dovoliś. Vtedy by ma nosili na rukách 
celý deò. H¾adajú mi to najlepšie miesteèko a 
nieko¾ko rozhovorov sa krúti iba okolo mòa. Vtedy 
som šśastná a pyšná zároveò, lebo si ma vybrali. 
A to prvý aj poslednýkrát. Potom príde deò, 
kedy sa stretnem so svojimi kamoškami zoèi-
voèi. Natriasame sa, hopsáme alebo kyvoceme 
sa pod¾a nálady niekoho. Dajú nám všetko, 
niekedy až to¾ko, že to nevládzeme uniesś. S 

nami mladšími a krajšími narábajú lepšie. 
Staršie kamarátky to nemajú ¾ahké od 

prvej chvíle. Musia znášaś všelijaké príkoria. 
Pohadzujú si ich ako lopty, ba ešte aj kopnú do 
nich, obèas ich nieèím polejú èi hodia len tak pod 
schody alebo do kúta. A stane sa aj to, že na ne 
úplne zabudnú. Nechýbajú potom nikomu. A keby 
predsa, nájdu si nové, krajšie.

A èo všetko poèas svojho života musíme 
znášaś! Prázdne nie sme nikdy, len ten obsah 
èasto nestojí za niè. Až napokon jedného dòa 
na nás každý zabudne a ani sa nás nedotkne.  
Neumiestni nás ani tam ,kam naozaj patríme. 
Pritom na zaèiatku tak ve¾mi záleží ako vyzeráme 
a odkia¾ pochádzame...

Prepáète, zabudla som sa predstaviś. Som 
školská taška.

-dš-
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- Predám lacno nové (1-krát) použité biele svadobné 
šaty na štíhlu postavu do výšky 167 cm. Dohoda istá. 
Kont.: 0908335987, 055/4664685
- Predám TV zn. Sony strieb. farby, komplet s originál 
TV stolíkom, uhloprieèka 72cm, 100 Hz, 4-roèný, skoro 

nový. Cena 8000 Sk, prípadne dohoda. K: 0904617303, 
055/6461393.
- Vymením stavebné kamene vhodné na „múrik“ 
za iný staveb. materiál, napr. sadrokartón, Nobasil... 
K: 0908335987, 055/4664685


