
POPROČSKÝ OBECNÝ POPULÁRNO - REKREAČNÝ OBČASNÝ ČASOPIS

Občasník Obecného úradu v Poproči                                                                         1/2008
 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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Slovo má starostka obce Ing. Iveta Komorová Hi¾ovská

Slovo ma starostka obce

Decembrové zastupite¾stvo plné 
schva¾ovania 

Napriek tomu, že prvé dva mesiace 
nového roka sú za nami, chcela by som sa 
vrátiś k decembrovému zasadnutiu obecného 
zastupite¾stva. Nosnými témami tohto 
zasadnutia bolo hodnotenie uplynulého 
roka, schva¾ovanie Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) obce o miestnych daniach 
a poplatku za komunálny odpad a hlavne 
schva¾ovanie rozpoètu obce na roky 2008 
– 2010. V tejto súvislosti si pokladám za 
povinnosś venovaś sa niektorým témam 
podrobnejšie, a to v záujme informovania 
našich obèanov o zmenách, ktoré boli 
schválené oproti predchádzajúcemu roku.

Rok 2007- rok úspešných projektov a 
vysporiadavania pozemkov

Ako už bolo spomínané v 
predchádzajúcom èísle obecných novín, obec 
sa zapojila do rôznych „malých“ projektov.  
Podrobnosti a presné èísla uvádzame dnes 
v preh¾adnej tabu¾ke na strane 3. Mimo 
uvedených projektov sme z vlastných zdrojov 
realizovali prestavbu a úpravu vnútorných 
priestorov obecného úradu, prebehla prvá 
etapa výmeny okien v kultúrnom dome a 
materskej škole, zakúpili sme kopací adaptér 
za traktor. Tiež sme sa venovali ve¾mi 
potrebným neinvestièným akciám, ktoré 
sú dôležité pre budúce investièné. Bolo to 
hlavne geodetické zameranie cintorína, 
vyhotovenie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu základnej školy a štúdie pre 
vybudovanie nového cintorína. Medzi naše 
priority patrilo postupné majetkoprávne 
vysporiadavanie nehnute¾ností, ktoré užíva 
obec. Podarilo sa nám vysporiadaś pozemky 
pod domom smútku a už existujúcim 
novým i starým cintorínom. Dnes má 
obec na liste vlastníctva aj pozemky pod 
budovami bývalého závodu Slovpedál, 
ale hlavne, je ukonèený  nieko¾koroèný 
proces vysporiadania pozemkov pod 
budovou domova dôchodcov  a rovnako 
aj pod budovou základnej školy. Obecné 
zastupite¾stvo zaèalo rokovaś aj s vlastníkmi 
pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
Západná a Slneèná ulica. Na záver roka 2007 
mohlo obecné zastupite¾stvo skonštatovaś, 
že aktivity, ktoré si na jeho zaèiatku 

stanovilo aj splnilo, èo nás ako samosprávu  
neuspokojuje, ale naopak, posúva dopredu.

Rokovania o  nevysporiadaných 
pozemkoch sú nekoneèným príbehom
 Na základe toho, èo sa nám podarilo 
zrealizovaś, resp. pripraviś v roku 2007, bol 
stanovený Plán hlavných úloh a zámerov 
obce Poproè na rok 2008 a k tomu bol aj 
prispôsobený a následne v zastupite¾stve 
schválený rozpoèet obce na rok 2008 
a na roky 2009 a  2010. Rozpoèet obce 
je zverejnený na webovej stránke obce a 
rovnako aj v tomto èísle novín na strane 5.  
 V roku 2008 budeme pokraèovaś 
v majetkoprávnom vysporiadavaní 
nehnute¾ností. Obec pristúpi k uzatváraniu 
zmlúv s tými vlastníkmi pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami Západná a 
Slneèná ulica, ktorí písomne súhlasili s 
navrhovanými podmienkami. Napriek 
našej snahe a ochote ústretových vlastníkov 
pozemkov, definitívne doriešenie  problému 
týchto èiernych stavebných obvodov nebude 
urèite možné ani v roku 2008 ani v ïalších 
rokoch, ak nebudú ústretoví všetci vlastníci 
dotknutých pozemkov. V krátkom èase 
chceme vysporiadaś pozemky na záber pre 
nový cintorín, výstavbu ktorého plánujeme
zaèaś v tomto roku. 

Podporíme športové aktivity
     Na podporu èinnosti obecného futbalového 
klubu urèite prispeje aj obcou zakúpený 
viacúèelový záhradný traktor, ale aj výstavba 
multifunkèného ihriska.  Tento areál bude 
slúžiś všetkým obèanom, nielen futbalistom. 
Jeho výstavba bude realizovaná z poskytnutej 
dotácie z Úradu vlády SR a z vyèlenených 
finanèných prostriedkov z rozpoètu obce 
na tento rok. Termín ukonèenia výstavby je 
stanovený do 31.5.2008. 

Rozbehnuté rekonštrukcie je potrebné 
dokonèiś 
     V tomto roku zaèneme aj s  rekonštrukciou 
obecného rozhlasu. Z vlastných finanèných 
zdrojov budeme pokraèovaś vo výmene 
okien na budove materskej školy a 
kultúrneho domu, budeme pokraèovaś 
v postupnej obnove ïalších verejných 
budov, ale hlavne budeme ve¾kú pozornosś 

venovaś možnostiam získavania finanèných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Niektoré miestne dane a poplatky pôjdu 
hore
 V súvislosti so schváleným VZN obce 
Poproè o miestnych daniach a miestnom 
poplatku je potrebné obèanom vysvetliś 
nieko¾ko skutoèností. Obecné zastupite¾stvo 
nepristúpilo k plošnému zvyšovaniu sadzieb 
daní a poplatkov. Naopak, väèšina sadzieb 
sa nezmenila. K navýšeniu došlo iba pri 
sadzbe dane  za lesné pozemky a miestnom 
poplatku za komunálny odpad. Navýšenie 
tohto poplatku z 0,60 Sk na obèana a deò na 
0,80 Sk na obèana a deò súvisí s nárastom 
cien za túto službu, v dôsledku nárastu 
cien pohonných hmôt, ale aj poplatku za 
uloženie odpadov. Je chvályhodné, že naši 
obèania aktívne a zodpovedne  pristupujú k 
separovaniu odpadov. Toto sa odzrkad¾uje 
aj na výške poplatku. V prípade, že by sa v 
našej obci odpad neseparoval, poplatok na 
obèana by bol dvojnásobne vyšší.
 Ïalšou službou, za ktorú naši obèania od 
nového roka zaplatia viac, je stoèné a vývoz 
fekálií. Aj tu je potrebné vysvetliś, preèo 
došlo k navýšeniu cien. Stoèné sa zvýšilo 
z 11.-Sk/m3 na 15.-Sk/m3. Výška stoèného 
je závislá od výšky roèných prevádzkových 
nákladov na ÈOV a obecnú kanalizáciu.  Z 
tých istých dôvodov sa zvýšila aj  výška 
poplatku vývozu za fekálie zo žúmp, ktorá 
bola stanovená z pôvodných 550,-Sk na 600,-
Sk za jeden vývoz. 

Za rast kvality života v obci sa musí 
platiś urèitá „daò“
 Vyššie uvedené opatrenia nie sú 
populárne, ale bolo ich nevyhnutné prijaś 
v súvislosti s rastom cien vstupov. Keïže 
obèania na jednej strane od nás oprávnene 
požadujú rast kvality života v našej obci, 
musia sa na druhej strane spolupodie¾aś na 
zvyšujúcich sa nákladoch na réžiu.
Z nového roka sme už ukrojili dva mesiace. 
Naše plány na tento rok nie sú malé, èaká nás 
ve¾a práce a verím, že spoloèným úsilím sa 
nám podarí naplniś všetky oèakávania.

Ing. Iveta Komorová Hi¾ovská
starostka obce
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Polovica je za nami. 
Druhú snáï zrealizujeme v tomto roku.
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Vyhodnotenie úspešnosti  projektov za rok 2007 
 Rozpoèet obce je urèitý obnos peòazí, ktorý èastokrát nepostaèuje 
ani na pokrytie základných potrieb obce. Preto sa snažíme reagovaś 
na každú výzvu, ktorá prichádza z rôznych prostredí. Hoci niektoré 
z projektov boli podané už pred dvomi rokmi, o ich úspešnosti 
alebo neúspešnosti bolo rozhodnuté až v minulom roku. Ponúkame 
vám preh¾ad žiadostí o dotácie, o ktoré sa obec Poproè uchádzala 
v poslednom období. Rovnako je v tabu¾ke znázornená suma 

jednotlivých dotácií, ktorú sme získali a suma peòazí, ktorou sa obec 
podie¾ala na realizovaní každého z projektov. Ako uvidíte, niektoré 
projekty sú už ukonèené, realizácia niektorých nás ešte len èaká a o 
jednom výsledku nie je rozhodnuté.

Ing. Iveta Komorová Hi¾ovská
starostka obce

Názov projektu 
a poskytovate¾ dotácie

Termín 
podania 
žiadosti

Výška požadovanej 
dotácie vrátane 

spolufinancovania

Výška 
spolufinancov. 
obce suma  /  %

Úspešnosś projektu 
a výška dotácie

Stav projektu 
po získaní 

dotácie

Obecné kompostovisko 
(SAŽP BB) 12/2006 166 510,- Sk 66 510,- Sk / 40 % schválené/ 95 000,- Sk zrealizované

Prepracované a doplnené 
vydanie monografie 
obce Poproè (MK SR)

1/2007 244 000,- Sk 74 000,- Sk / 30 % neschválené/ 0,- Sk

Rozvoj a doplnenie knižnièných 
zdrojov v knižnici (MK SR) 2/2007 60 000,- Sk 30 000,- Sk / 50 % schválené/ 30 000,- Sk zrealizované

Žiadosś o dotáciu na sociálne 
poradenstvo (Úrad KSK) 2/2007 250 000,- Sk 0,- Sk / 0 % schválená/ 104 166,- Sk zrealizované

Žiadosś o rekonštrukciu 
sociálnych zariadení 
DD (MPaSV SR)

3/2007 500 000,- Sk 50 000,- Sk / 10 % schválená/ 310 000,-Sk zrealizované

Žiadosś o dotáciu na 
rekonštrukciu obecného 
rozhlasu (MF SR)

3/2007 450 000,- Sk 45 000,- Sk/ 10 % schválené/ 350 000,- Sk
realizácia 

v priebehu 
roka 2008

Esteticky hodnotné a zelené 
centrum obce Poproè 
(Nadácia Ekopolis)

2/2007 118 029,- Sk 39 000,- Sk / 30 % neschválené/ 0,- Sk

Zmeny a doplnky územného 
plánu obce Poproè ( MVRR SR) 1/2007 100 000,- Sk 20 000,- Sk/ 20 % doposia¾ 

nerozhodnuté

Viacúèelové ihrisko pre 
obec Poproè (Vláda SR) 4/2007 1 500 000,- Sk 500 000,- Sk / 33 % schválené/ 1 200 000,- Sk

realizácia 
do konca 

mája 2008

Informatizácia knižníc 
(SNK Martin a MK SR) 8/2005 8 poèítaè. zostáv + 

tlaèiareò + servis
interiérové 
vybavenie schválené/ 405 000,- Sk zrealizované

Elektronizácia a 
revitalizácia zariadení 
škol. stravovania (MŠ SR)

7/2007 105 000,- Sk 5 250,- Sk / 5 % schválené/ 99 000,- Sk zrealizované

Celková suma získaných dotácií z rôznych zdrojov k 31. 12. 2007:                 2 593 166,- Sk
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Informácie z èinnosti orgánov obce

Z á v e r  y    z   rokovania OZ v Poproèi  dòa 14.12.2007

A. Uznesenie Obecného zastupite¾stva 
v Poproèi è. 9/2007

 

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO V POPROÈI

 
1. B e r i e    n a    v e d o m i e

a/ Kontrolu plnenia uznesení OZ è. A.7/2007 a A.8/2007.   
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej 

èinnosti za obdobie 11 – 12/2007. 
c/ Správu riadite¾ky ZŠ s MŠ Poproè o výsledkoch výchovno – 

vzdelávacej èinnosti ZŠ s MŠ Poproè za školský rok 2006/2007.
d/ Informáciu starostky obce – hodnotenie plnenia zámerov obce 

v roku 2007 a výsledkoch dosiahnutých pri realizácii rôznych 
projektov.

e/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpoètu na roky 
2008 – 2010.

f/ Informáciu starostky obce Poproè – nová webová stránka obce 
Poproè.

g/ Pozvanie Ing. Štefana Jaklovského (Rotary Club) na 2. benefièný 
koncert „Chvála vzájomnosti“.

2. S c h v a ¾ u j e

a/ Zvýšenie poplatku vývoz komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu  z 0,60 halierov na 0,80 halierov na osobu 
a deò s úèinnosśou od 1.1.2008.

b/ Zvýšenie všeobecnej roènej sadzby dane z lesných pozemkov 
na 0,40 %. 

c/ Návrh zámerov obce Poproè na rok 2008.
d/ Rozpoèet  na poskytnutie dotácií pre združenia obèanov pre rok 

2008 v celkovej výške 500.000.- Sk: futbalový klub 300.000.-Sk, 
turisti 5.000.- Sk, stolní tenisti 80.000.- Sk, dychovka 80.000.- Sk, 
spevokol  35.000.- Sk

e/ Zvýšenie poplatku za stoèné z 11.- Sk/m3 na 15.- Sk/m3 
s úèinnosśou od 1.1.2008.

f/ Zvýšenie  poplatku za zvoz žumpových vôd  z 550.- Sk/1 výjazd 
traktora s fekálnym prívesom na 600.- Sk/1výjazd traktora 
s fekálnym prívesom (2 výjazdy = 1 200.- Sk   atï.). 

g/ Rozpoèet obce Poproè na roky 2008 – 2010.
h/  Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2008.
ch/ Doplnenie finanènej komisie o ïalšieho èlena, a to Ing. Štefana 

Jaklovského. 

i/  Vyplatenie odmeny pre èlenov redakènej rady obecných novín vo 
výške 500.- Sk/za každé vydané èíslo v roku 2007.

j/ Vyplatenie odmeny pre: Ing. Ivetu Komorovú Hi¾ovskú, starostku 
obce Poproè vo výške 20.000.- Sk  a  Ing. Jaroslava Hospodára, 
hl. kontrolóra obce Poproè vo výške 5.000.- Sk.

k/ Prevod správy pozemkov parc. è. 821/2 a parc. è. 821/3  
na Domov dôchodcov  Poproè.

l/  Prevod správy pozemkov parc. è. 811 a parc. è. 810/2 na Základnú 
školu s materskou školou Poproè.

3. U k l a d á

a/ Predložiś prednostke Obecného úradu Poproè v písomnej forme 
harmonogram zasadnutí komisií obecného zastupite¾stva. 

 Z: predsedovia komisií OZ, 
 T: do 31.12.2007 
b/ Pripraviś  návrh – stanoviś podmienky na presun športových 

èinností z Miestneho kultúrneho strediska do telocviène základnej 
školy. 

 Z: predseda komisie kultúry a športu, 
 T: 31.3.2008
c/ Vypracovaś  koncepciu  - ako sa bude multifunkèné ihrisko 

prevádzkovaś. Predpísaś požiadavky na prevádzkovate¾ov 
bufetov  pri multifunkènom ihrisku. 

 Z: komisia životného prostredia a projektového plánovania , 
 T: do 20.2.2008

4. Z a m i e t a 

a/ Žiadosś Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe 
o poskytnutie finanèného príspevku na èinnosś v roku 2008.

5. K o n š t a t u j e ,  ž e

1/ Neprijíma ponuku na predaj nehnute¾ností zapísaných na LV è. 
1472 vedeným Správou katastra Košice – okolie, kat. územie 
Poproè (budovy v areáli bývalého výrobného družstva Slovpedál) 
od spoloènosti Global  Properties, s.r.o., nako¾ko t. è. Obec  Poproè 
o kúpu týchto nehnute¾ností  nemá záujem.  

B.  Obecné zastupite¾stvo v Poproèi sa 
uznáša na:

1. Všeobecne záväznom nariadení è. 3/2007 o miestnych daniach 
a o miestnom  poplatku za komunálne odpady  a drobné  stavebné 
odpady na území obce Poproè.

Vyhodnotenie úèasti poslancov Obecného zastupite¾stva 
obce Poproè na rokovaniach OZ od 1.1.2007 do 31.12.2007

P.è. Poslanci OZ 23.2. 19.4. 27.4. 14.5. 22.6. 24.8. 26.10. 21.11. 14.12. Spolu

 R MR R MR R R R MR R /

1. Ing. Alexander Benko   I ospr.   I   I ospr.   I ospr.   I ospr. 5

2.         Zdenko Drabik   I   I   I   I   I   I   I   I   I 9

3. Ing. Branislav  Hanko   I   I   I ospr.   I   I   I ospr.   I 7

4. Ing. Štefan Jaklovský   I ospr.   I ospr.   I   I   I   I   I 7

5.         ¼ubomír Katušák   I   I   I ospr.  I   I ospr.   I   I 7

6. Ing. Viliam Komora   I   I   I   I   I   I   I   I   I 9

7.         Ivan Sopko   I   I   I   I ospr.   I   I ospr.   I 7

8. Ing. Ladislav Toporèák   I   I   I   I ospr.   I   I   I ospr. 7

9.         Iveta Vincová ospr. ospr. ospr.   I   I   I ospr.   I   I 5
Vysvetlivky: R – riadne rokovanie, MR – mimoriadne rokovanie, ospr. – ospravedlnený/á

4
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpoèet obce POPROÈ na rok 2008
Rozpoèet obce Poproè bol prijatý Obecným zastupite¾stvom v Poproèi dòa 14. 12. 2007 uznesením è. A.9./2.g./2007

Názov položky tis. Sk
Daò z príjmov FO, podielové dane 14 069
Daò z pozemkov 350
Daò zo stavieb 400
Daò z bytov 2
Daò za psov 55
Daò za nevýherné hracie prístroje 5
Daò za užívanie verejného priestranstva 8
Daò za zber, prepravu a zneškodnenie TDO 810
Dividendy 85
Príjmy z prenajatých budov 620
Správne poplatky 550
Poplatky za tovary a služby 1 167
Poplatky za stravné 15
Úroky z úètov 4
Príjmy z výśažkov z lotérií 30
Zo štátneho rozpoètu – ZŠ a MŠ 7 162
Zo štátneho rozpoètu  -  Domov dôchodcov 4 845
Zo štátneho rozpoètu – stavebný úrad 71
Zo štátneho rozpoètu – matrika 76
Zo  štátneho rozpoètu – hmotná núdza 211
Zo štátneho rozpoètu – chránená dieåòa v KD 72
Zo štátneho rozpoètu – ostatné 
/recykl.fond,register obyvate¾ov,sklad CO.../ 157

Bežné príjmy spolu 30 764

BEŽNÉ PRÍJMY

transfery zo štátneho rozpoètu: 
41 %

podielové dane: 
45,7 %

daòové príjmy: 5,3 % nedaòové príjmy: 8 %

Názov položky tis. Sk
Hmotná núdza 56
Stavebný úrad 71
Matrika 76
Predškolská výchova MŠ, ŠJ, ŠK 3 800
Základná škola 7 318
Sociálne služby – domov dôchodcov 4 845
Civilná ochrana 4
Ochrana životného prostredia 9

Spolu bežné výdavky 28 956

BEŽNÉ VÝDAVKY - pokraèovanie

Ostatné: 1,7%

Sociálne služby: 18%

Zdravotníctvo, kultúra, šport: 6,7%

Školstvo: 38,5%

Názov položky tis. Sk
Výdavky verejnej správy obce 6 122
Všeobecná ekonomická oblasś 640
Požiarna ochrana 96
Všeob. prac. oblasś – komunitné centrum 149
Cestná doprava 994
Nakladanie s odpadmi 923
Odpadové vody – ÈOV 551
Rozvoj obce 460
Verejné osvetlenie 360
Zdravotné stredisko 406
Rekreaèné a športové služby 405
Kultúrne služby 960
Vysielacie a vydavate¾ské služby 39
Cintorín, dom smútku, iné spoloèenské služby 332
Opatrovate¾ská služba 340

BEŽNÉ VÝDAVKY

Údržba 
majetku: 6,1%

Odpady, 
ÈOV: 5%

Správa
obce:
24%

Názov položky tis. Sk

Multifunkèné ihrisko 500
Cintorín 458
Rozvoj obce 250

Spolu kapitálové výdavky 1 208

Cintorín:  38%

Rozvoj obce:  21%

Multifunkèné ihrisko:  41%

Názov položky tis. Sk
Splácanie dlhodobého úveru 600

Spolu finanèné operácie výdavkové 600

Spolu finanèné operácie príjmové 0

FINANÈNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKY CELKOM
Kapitálové výdavky:  4%  

Finanèné operácie:  2%  

Bežné výdavky:  94%

Bežné príjmy 30 764
Finanèné operácie 0
Spolu príjmy 30 708

Bežné výdavky 28 956
Kapitálové výdavky 1 208
Finanèné operácie 600
Spolu výdavky 30 764
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Čo priniesla aktivačná č innosť  obci v roku 2007
 Už od roku 2004 sa naša obec zapája 
do  Národného projektu è. V s názvom: 
„Aktivácia nezamestnaných 
a nezamestnaných s nízkou 
motiváciou odkázaných na 
dávku v hmotnej núdzi“, ktorý 
je spolufinancovaný z Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho rozpoètu. 
Jeho hlavným cie¾om je podpora 
udržiavania pracovných návykov 
uchádzaèov o zamestnanie s dôrazom 
na dlhodobo nezamestnaných a 
nezamestnaných v hmotnej núdzi.

 Èo priniesla aktivaèná èinnosś 
uchádzaèovi o zamestnanie v roku 
2007, ktorý sa jej zúèastnil?
Po prvé:  príspevok k dávke v hmotnej 
núdzi vo výške 1900,- Sk.
Po druhé: udržiavanie si pracovných 
návykov, kontakt s ¾uïmi, kontakt s 
pracovným prostredím. 

Èo priniesla aktivaèná èinnosś 
obci?
Zve¾aïovanie životného prostredia, 
ekonomických, kultúrnych a 
spoloèenských podmienok, pomoc iným 
obèanom, ktorí túto pomoc potrebujú. 
Konkrétne: letnú a zimnú údržbu 

verejných komunikácií a verejných 
priestranstiev, vykonávali nám 
ostatným obèanom už tak samozrejme 
upratovanie verejných priestranstiev 
(zametanie a zbieranie odpadkov v 
centre obce) èi kosenie verejných 
priestranstiev, upratovanie vnútorných 
priestorov verejných budov, pomáhali 
pri rekonštrukcii budov vo vlastníctve 
obce, pri odstraòovaní komunálneho 
a separovaného odpadu, pri údržbe 
zelene na verejných priestranstvách, 
vykonávali pomocné administratívne 
práce (roznášanie obálok obèanom),  
v neposlednom rade pomáhali pri 
podujatiach organizovaných obcou.
Za pripomenutie urèite stoja väèšie 
projekty obce, pri ktorých obèania 
zapojení do aktivaènej èinnosti  vynaložili 
nemalé pracovné úsilie. Napr. výstavba 
obecného kompostoviska pri ÈOV, 
pomoc pri rekonštrukcii vnútorných 
priestorov obecného úradu, pri výmene 
okien na budove kultúrneho domu a 
materskej školy, pomoc pri rekonštrukcii 
vnútorných priestorov obecných služieb. 
Aj za výstavbu a údržbu zimného klziska, 
na ktorom sa poèas vianoèných sviatkov 
vyšantili nielen naše deti, ale aj mnohí z 
nás dospelých, patrí poïakovanie práve 

„aktivaèníkom“.

 Ako prebiehala aktivaèná 
èinnosś v našej obci v realite?
V období od januára do mája 
sa  aktivaènej èinnosti zúèastnilo 
40 uchádzaèov o zamestnanie, od 
júna do augusta 33 uchádzaèov, od 
septembra do konca novembra ich 
bolo 32 a  v decembri sa aktivaènej 
èinnosti zúèastnilo 31 uchádzaèov o 
zamestnanie. Všetci spåòali podmienky 
stanovené úradom PSV a R Rozdelení 
boli do dvoch skupín,  ich èinnosś  denne 
koordinovali traja koordinátori (tiež z 
radov nezamestnaných).  

 Bude obec pokraèovaś v tejto 
èinnosti aj v tomto roku?
Aktivaèná èinnosś v uplynulom roku 
splnila svoj zámer - priniesla ve¾a 
pozitívneho obci a jej obèanom. Hlavným 
cie¾om aktivaènej èinnosti  je pomáhaś 
obèanom v hmotnej núdzi, zlepšovaś ich 
sociálnu situáciu. A keïže na zlepšovaní 
sociálnej situácie obèanov Poproèa nám 
záleží, obec sa rozhodla pokraèovaś v 
aktivaènej èinnosti aj v roku 2008.

-spo-

Poèet obyvate¾ov:  

2782

Veková štruktúra obyvate¾ov:
Predproduktívny vek /do 18 rokov/ 476
Produktívny vek /od 19 do 60 rokov/ 1736
Poproduktívny vek /nad 60 rokov/ 570

Údaje z evidencie obyvate¾stva:
Poèet novorodencov 18
Poèet úmrtí 42
Do obce sa prisśahovalo 61
Z obce sa odsśahovalo 38
Poèet svadieb 6
Poèet rozvodov 3
Poèet nezamestnaných obèanov 178

Štatist ika obyvate¾stva  k 31.  12.  2007



 V dnešnom uponáh¾anom svete plnom 
problémov a všelijakých každodenných 
starostí nám ostáva málo èasu, aby sme sa 
venovali sami sebe. A ak si ten èas aj nájdeme, 
nemáme možnosti a príležitosti, kde by sme 
naèerpali nové skúsenosti, rozširovali si 
svoj obzor vedomostí. Ak súhlasíte s týmto 
názorom, máme pre vás riešenie!

 Obec Poproè vám poskytuje možnosś 
vzdelávaś sa pomocou rôznych aktivít, 
pri ktorých si nielen oddýchnete od 
každodenného stereotypu, ale naèerpáte 
nové zruènosti a poznatky. 

Kto sprostredkováva tieto aktivity ? 

 Komunitné centrá (KC) v jednotlivých 
obciach, mestách, èi mestských èastiach 
prostredníctvom neziskovej organizácie 
EuroKonzult. Pod¾a projektu „Rozvoj 
komunitnej práce a komunitných 
centier v obciach, mestách a mestských 
èastiach východného Slovenska“ sú 
splnené  základné predpoklady na to, aby 
sa s èinnosśou jednotlivých centier mohlo 
zaèaś naplno. Sú vybraní pracovníci, centrá 
sú zariadené a poverení pracovníci sa v 
tomto èase vzdelávajú. Výuèba prebieha 
práve v našom KC. Pracovníci KC sú školení 
fundovanými odborníkmi v 4 oblastiach 
(Ochrana osobných údajov, Sociálna práca, 
Komunitná práca, Práca s poèítaèom). Celý 
kurz, ktorý obsahuje 12 hodín, ukonèia 

úèastníci závereènou prácou koncom tohto 
mesiaca.

Aké kurzy budete môcś absolvovaś?

 Možností je ve¾a. Treba si len vybraś. K 
dispozícii máte dotazník vložený do tohto 
èísla obecných novín. Môžete si vybraś 
napr. jazykový kurz, poèítaèový kurz, kurz 
úètovníctva, kurz spoloèenských tancov a 
mnohé iné. Vyberte si nieèo z ponuky kurzov, 
ktoré sme schopní a ochotní pre vás obèanov 
zorganizovaś, a dotazník vhoïte do škatule 
na urèených zberných miestach. Ak by sa 
kurz, o ktorý máte záujem, neobjavil medzi 
možnosśami, kontaktujte zodpovedného 
pracovníka príslušného KC.

Ko¾ko za to zaplatíte?

 V podstate niè. Èo je v dnešnej dobe 
výnimoèný stav. Kurzy realizované v rámci 
projektu budú pre obèanov bezplatné. 
Náklady na lektorov a ïalšie zabezpeèenie 
kurzov je hradené z projektu. V projekte 
však  nie sú vyèlenené prostriedky na stravu 
a cestovné pre úèastníkov kurzov.

Na koho sa obracaś v prípade záujmu?

 Na základe spomínaného projektu 
EuroKonzult, n. o. vybrala na pozíciu 
komunitnej sociálnej pracovníèky pre našu 
obec pani Ingrid Spišákovú. S akýmiko¾vek 
otázkami oh¾adne fungovania KC v Poproèi 
ju môžete kontaktovaś priamo v jeho 

priestoroch  poèas pracovných dní od 8,00 do 
12,00 hod.. Výnimku tvoria dni, keï sa pani 
Spišáková zúèastòuje školení zamestnancov 
KC. Poèas reálneho fungovania KC, t. j. ak bude 
zhotovený presný harmonogram kurzov, 
sa môže pracovná doba zamestnankyne KC 
upraviś, resp. zmeniś.

-jk- 
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Sociálna práca a komunitné centrá

Čo s náhodným voľným časom?
Komunitné centrum v Poproèi naplno rozbehne svoje aktivity na prelome mesiacov marec – apríl.

 Nezisková organizácia EuroKONZULT 
Slovakia, n.o. v spolupráci s 36 partnermi 
zaèala v novembri 2007 realizovaś na území 
okresov Košice, Košice – okolie a Trebišov 
projekt s názvom „Rozvoj komunitnej 
sociálnej práce a komunitných centier v 
obciach, mestách a mestských èastiach 
východného Slovenska“. Projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) prostredníctvom 
Fondu sociálneho rozvoja (FSR) ako 
sprostredkovate¾ského orgánu pod riadiacim 
orgánom pre Sektorový operaèný program 
¼udské zdroje a bude pokraèovaś až do 
novembra 2008.

Ciele projektu

 Hlavným cie¾om projektu je „Zlepšiś 
zamestnate¾nosś znevýhodnených 
uchádzaèov o zamestnanie z okresov 
východného Slovenska a rozvíjaś sociálny 
kapitál vidieckych komunít.“ Okrem 

toho sa zameriava aj na rozvoj komunitnej 
spolupráce a súdržnosti  komunít (všetkých 
obyvate¾ov), ktorá je ve¾mi dôležitá pre 
zaèleòovanie marginalizovaných skupín 
obèanov prostredníctvom komunitnej, 
terénnej a sociálnej práce u cie¾ových 
skupín. Cie¾ovými skupinami projektu sú 
predovšetkým znevýhodòovaní uchádzaèi o 
zamestnanie a obyvatelia riešeného územia.

Partneri projektu

 Do projektu sa zapojilo 31 obcí 
(vrátane obce Poproè), jedno mesto a 3 
košické mestské èasti  – spolu 35 miestnych 
samospráv (zo 7 regiónov) a tiež Košický 
samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s 
Koordinaèným centrom komunitných a 
osvetových aktivít (KOCKA) KSK.  

Aktivity projektu 

 Celý projekt je rozdelený na 4 tematické 
oblasti poènúc výberom záujemcov o pozíciu 
komunitný sociálny pracovník obce, cez 
jeho odborné vzdelávanie a výkon práce 
(organizovanie vzdelávacích a poradenských 
aktivít), konèiac 
v y p r a c o v a n í m 
a následnou 

aplikáciou Plánu informovanosti, propagácie 
a osvety o komunitnom živote a spolupráci.

Realizátor projektu

 Organizácia EuroKONZULT Slovakia, n.o. 
od svojho vzniku v roku 2004 sa zameriava 
predovšetkým na podporu regionálneho 
rozvoja v obciach, mestách a regiónoch 
východného Slovenska. Túto èinnosś 
vykonáva predovšetkým prostredníctvom 
poradensko–koordinaèných aktivít 
strategického plánovania regionálneho 
rozvoja, vzdelávaním a tvorbou partnerstiev 
na miestnej a regionálnej úrovni. Zároveò 
sa zameriava aj na podporu zvyšovania 
zamestnanosti, rozvoj komunitnej sociálnej 
práce a tiež širšej komunitnej spolupráce 
v obciach a regiónoch s uplatòovaním tzv. 
princípu „zdola – nahor“. Okrem toho sa 
organizácia zameriava aj na presadzovanie 
zásad trvalo udržate¾ného rozvoja a ochranu 
životného prostredia v regiónoch.

Ing. V. Mihóková, EuroKonzult, n. o.

Komunitná pracovníèka Ingrid Spišáková.

Zo školenia pracovníkov z okolitých 
komunitných centier.
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Vianoèný koncert Otta Weitera 
- Niektorí z vás odchádzali 

dokonca so slzami v oèiach 
a so slovami na perách, 

že dostali ïalší darèek 
pod stromèek.
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karrnevneval al v Zv ZŠ sŠ sa na nekoekonaln i. Situáciu i však zachránili drobci s mamièkamkami vi v ko komunmunitnititnom om cencentretre..
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Od Vianoc až po Veľkú noc



 Všetci vieme, že v domácnostiach 
nachádzame menej a menej kníh. Je príèinou 
to, že sú z roka na rok drahšie? Alebo je to 
preto, že na èítanie nemáme èas? Sme leniví? 
Je lenivá aj mládež? 

 Asi 9 z 10 ¾udí by na všetky otázky 
odpovedalo: ÁNO alebo MOŽNO. Dobrá kniha 
stojí aj 300 – 400 korún, o encyklopédiách a 
náuènej literatúre ani nehovoriac. Zisśujeme, 
že 24 hodín je na všetky povinnosti ve¾mi 
krátky èas a kniha nám možno slúži len 
ako podnos pod kávu. Nechce sa nám, lebo 
písmená sú menšie a menšie. Po prvej strane 
nás bolia oèi a siahame po ovládaèi od 
telky s nádejou, že bolesś pominie. Èítanie 
študujúcej mládeže – tak znie oznaèenie 
urèitej skupiny kníh v knižnici. Zdá sa vám 
to úsmevné? Na prvé poèutie možno áno. 
Ale... Èesś výnimkám, ktoré si nesśahujú 
obsahy diel na referát do školy z internetu. 
Elektronizácii èohoko¾vek sa vyhneme asi 
len ve¾mi śažko. Ruku hore, kto nemá doma 
poèítaè: TERAZ! Ruku hore, kto nemá doma 

internet: TERAZ! Vyhodnotenie? Každý si 
vie predstaviś. Skúsim inú otázku: Kto v 
poslednej dobe (cca 3 mesiace) preèítal 
aspoò jednu knihu? Aj v tomto prípade ostali 
ruky dole?

 Èisto hypoteticky: 1 kniha/3 mesiace = 
4 knihy roène = 1200 až 1600 korún. Ako 
ušetriś? Odpoveï znie: OBECNÁ KNIŽNICA 
V POPROÈI. Dvadsaś alebo štyridsaś korún 
na rok a možnosś vybraś si z viac ako 10 500 
diel.  Èi si tam všetci vyberiete pod¾a gusta? 
Misia nemožná. Ale snažíme sa. Dokonca 
k nám na pravidelné návštevy chodia 
pracovníci metodického centra VKJB z Košíc. 
Radia nám, ako úèelne využiś dotácie, ktoré 
knihy sú „IN“ a ktoré sú už dávno „OUT“. 
Chcú pomôcś vrátiś knihám ich dôležitosś.

 Aj to je jedným z cie¾ov akcie Týždeò 
slovenských knižníc poèas marca – mesiaca 
kníh. Ako sa zapojíme my? A) Zakúpili sme 
pre vás asi 100 nových titulov, B) ak ste 
náhodou prepásli termín vrátenia výpožièky, 
za upomienku pri vrátení poèas tohto týždòa 

nezaplatíte ani korunu a navyše C) každý 
èitate¾ dostane originálnu záložku do knihy. 
Stále málo? Chystáme aj burzu starých 
vyradených kníh. Cena dobrovo¾ná. Hlavne, 
aby predmet kúpy nešiel, ako sa hovorí, hore 
komínom. Termín: od 10. do 16. marca 
2008 vrátane. 

Tešíme sa na vás!

9Kultúrne okienko

Deväť z desiatich by odpovedalo ÁNO

Čo je nové v knižnici...

Metodièka VKJB p.Kveta Èumová poèas 
návštevy obecnej knižnice.

VE¼KONOÈNÁ TVORIVÁ DIELÒA 2008
Kraslice sú hlavným dekoraèným prvkom ve¾konoèných sviatkov. Zdobíme ich rôznymi 
spôsobmi od výmyslu sveta. V každej oblasti Slovenska si zaužívali urèitú techniku 
zdobenia. Bolo to hlavne voskovanie, batikovanie, leptanie, vyškrabovanie, oblepovanie, 
odrôtovanie, menej rozšírené bolo okúvanie, vyrábanie drevených tokárskych vajíèok a 
fúkanie vajíèok zo skla. Je vám niektorá z techník známa alebo poznáte ešte inú? Príïte sa 
aj tento rok podeliś o svoje zruènosti a nápady s ostatnými!

Fantázii sa medze klásś nebudú! 
Tešíme sa na vás 
16. marca 2008 

od 15,00 do 18,00h. v MKS Poproè.

Satinský
Listy z Onoho sveta

Bourne
Spravodliví

Leoni
Mozaikový zloèin

Adlerová
Dom v Amalfi

McEwan
Na pláži

Coelho
Alchymista

Martinová
Hodváb a oce¾

Matkin
Miluj ma ironicky

Rowlingová
Harry Potter 
a Dary smrti

Cahour
Môj pes ide 
do školy

Jefferiesová
Super škola 7

Futová
Rozruch v škole 
na Kavulièovej 
ulici

Brezina
Kto uniesol 
žriebä Faraóna?

Edícia VPV
Púšte

Tagholmová
Tajomný svet noci

...pre dospelých ...pre deti a mládež

-jk-



10 Škola, škôlka, školièka

Stojí tu už päťdesiat rokov...
 Stojí tu už 50 rokov. V noci tichá, opustená, cez deò plná života. 
Každé ráno otvára svoje brány dokorán desiatkam džavotavých detí. 
Vo svojich útrobách schováva nekoneèné množstvo informácií, slov, 
pocitov, zážitkov, spomienok. Obèas to v nej zapraská, zaškrípe, zabolí, 
najmä keï sa do nej oprie vietor, dážï, mráz èi ruky nechcených 
návštevníkov. Veï už má svoje roky! A hoci si pravidelne vyberá 
dovolenku v každom roènom období, potrebuje už opateru. Poèas 
svojho doterajšieho jestvovania pripravila na život stovky osobností. 
Niektorí na òu spomíname s láskou, iní vôbec. Skloòujeme ju pri 
každej príležitosti a obviòujeme aj za to, za èo ona nemôže. Ak je v jej 
organizme chorá bunka, to ešte neznamená, že je chorá celá. Detské 
choroby má dávno za sebou. A tie ostatné prichádzajú a odchádzajú 
tak, ako do nej prichádzajú a odchádzajú stále nové a nové tváre.
Je to organizmus, ktorý prežije iba vtedy, ak všetci, èo do nej vstúpia, 
budú chcieś iba jedno. Dobré a kvalitné vzdelanie. A to nám naša 
škola, lebo o nej je tento príbeh, dala a dáva. A to už od roku 1958. 
A èi aj bude dávaś, to závisí od toho ako sa o òu všetci budeme 
staraś.

 Ak patríte medzi tých, ktorí strávili v našej škole èo len deò 
svojho detstva, máme tu pre vás výzvu.

Rok 1958 – príhovor riadite¾a J. Prišèáka pri príležitosti otvorenia 
novej školskej budovy. Zdroj: Kniha o Poproèi.

V  Ý  Z  V  A
Prosíme širokú verejnosś o spoluprácu pri príprave a organizácii osláv

50. výroèia otvorenia našej terajšej poproèskej školy.

Privítame zapožièanie akéhoko¾vek školského dobového materiálu:PP

s• tarý školský nábytok
fotografický materiál, vysvedèenia, žiacke knižky, uèebnice,•
písacie potreby, zošity, aktovky, odznaky , legitimácie 
písomný materiál o škole•
obleèenie – iskrièkové rovnošaty, pionierske rovnošaty, cvièebný •
úbor, spartakiádny úbor, ...

Uvítame zaujímavé príbehy, spomienky a zážitky zo školských lavíc od UU
roku 1958. Písomne alebo aj osobne. Zaspomínajte si spolu a pootvorte 
dvere  do svojej detskej minulosti, siahnite do svojich súkromných archívov
a pode¾te sa so svojimi spomienkami. Èi už boli dobré alebo zlé. Brány
našej i VAŠEJ školy sú pre vás opäś otvorené. 

Ve¾a sa odvtedy zmenilo, ale brána našej školy je stále tá istá. Príïte, stlaète VV
k¾uèku a presvedète sa...

-dš-

Projekt „Bezpeènosś na škole“ ukonèený

O tomto projekte sme už v novinách písali. 
„Bezpeènosś na škole z poh¾adu žiakov“ 
sme ukonèili výstavou výtvarných prác v 
priestoroch KD a vydaním kalendára na 
rok 2008. O tom, èo sa zmenilo na našej 

škole z poh¾adu žiakov potom, ako bol 
projekt zrealizovaný, filmová škola z Košíc 
nakrúcala krátky dokument.

-bm-



11Šport

Záujem fanúšikov o dianie v OFK klesá!

Dorastenci sú na prvom mieste

 Aj napriek tomu, že futbal je v Poproèi 
hrou èíslo 1, obèania chodia na zápasy 
možno len s cie¾om zanadávaś si. Zlí sú 
hráèi, zlý je klub a celé jeho vedenie. No 
nikto ani len netuší, èo všetko sa skrýva 
za každým zápasom. Prísś, sadnúś, zakrièaś 

a odísś v stave pred infarktom – to je 
jednoduché. Všetci sú múdri kolektívne, ale 
ak sa naskytne príležitosś povedaś to sám 
za seba otvorene pre výborom a hráèmi... 
To nie! Na výroènú schôdzu OFK, ktorá sa 
konala 5. januára v kultúrnom dome, prišlo 
iba 36 ¾udí. Bodov programu bolo pomenej, 
závery sú nasledovné:

V• ýbor sa rozšíril o dvoch èlenov, a tak 
sa na riadení klubu budú podie¾aś aj 
Eduard Jasaò a Alexander Humár.
T• réneri jednotlivých družstiev zhodnotili 
nízku úèasś hráèov na tréningoch, èo sa 
urèite podpísalo pod výkon a umiestnenie 
v tabu¾ke. Momentálne nie sú futbalisti 
nijako motivovaní, hrajú v podstate pre 
dobrý pocit. Avšak pri postupe do vyššej 
súśaže výbor uvažuje aj o finanèných 
odmenách.

V• yhodnotení boli aj najlepší hráèi. 
V kategórii mužov sa futbalistom roka 
2007 stal Rastislav Jaklovský, za dorast 
dostal ocenenie Lukáš Lindvay a titulom 
sa pýši aj Marko Sulinský z družstva 
žiakov.
N• a rok 2008 boli stanovené tieto ciele: 
doplniś hráèov v každej kategórii, postup 
mužov z 1. triedy do 5.ligy, umiestnenie 
dorastu do 2.miesta vo 4.lige skupiny 
„A“ a ambície postúpiś z tretej ligy majú 
aj žiaci.

 Ako to všetko dopadne, ukáže èas. Výbor 
sa snaží, sponzori a obecné zastupite¾stvo 
tiež. Za to im patrí naša vïaka. Snáï sa v 
jarnej èasti aktívnejšie prejavia aj samotní 
hráèi.

   Dana Sakáèová
prezidentka OFK

 
 
 
 
 
 
 

 Súśaž stolných tenistov sa pomaly 
blíži do finále, ktoré bude koncom jari v 
apríli. Výsledky po prvej polovici roèníka 
2007/2008 sú však v kádri SŠK Poproè nad 
oèakávania.

 V súśaži družstiev skonèili muži 
na piatom mieste a splnili tak śažký 
záchranársky cie¾. Rovnakú prieèku s ve¾kou 
radosśou obsadili aj starší žiaci, ktorí v 
minulom roèníku nezaznamenali žiadnu 
výhru. Najlepšie obstáli dorastenci, ktorí 
sú jednotkou v rebríèku 2. ligy s dvomi 
prehrami na konte. A hoci najśažšie zápasy 
ich len èakajú, nevzdávajú sa.

  V súśaži jednotlivcov P. Porackému 
prvýkrát v kariére chýbal krôèik k tomu, aby 
patril medzi najlepšiu štvorku, keï nešśastne 
prehral v boji o postup do semifinále na 
bodovacom turnaji v Spišských Vlachoch. 
I P. Kozákovi sa v individuálnej kariére 
nedarí presadiś ani napriek tomu, že je 
našim najlepším hráèom v súśaži družstiev. 
Sklamaním je aj A.Fabián, ktorý podáva ve¾mi 
nevyrovnané výkony. Nepremieta svoje 
možnosti a schopnosti do hry. Pod tento stav 
sa urèite podpísala aj neúèasś na tréningoch, 
no nie preto, žeby bol nedisciplinovaný.

 Klub boduje aj v súśaži najmladších 
žiakov do 10 rokov, kde sú želiezkami v 
ohni A.Hi¾ovský (3. miesto v krajskom 
rebríèku) a M. Kozel (5. miesto). Tých v 
druhej polovici súśaže èakajú nielen 
krajské, ale aj slovenské bodovacie turnaje. 
Vyvrcholením by mali byś majstrovstvá 
kraja a pozícia na medailovej úrovni. Tréner 
však vie, že to nebude prechádzka ružovým 
sadom. „Pre nás je cenný každý jeden bod. 
V porovnaní s ostatnými družstvami v 
súśaži sú podmienky, v ktorých trénujeme, 
ve¾mi skromné. Košice, Valaliky, Svidník 
èi iné mestá a obce sústreïujú a trénujú 

hráèov v športových špecializovaných 
centrách so špièkovými platenými trénermi 
a vybavením. Sú tu aj kluby pre talentované 
deti. My máme tri stoly, pár rakiet, sto 
loptièiek a sálu kulturáku, za ktorú sme 
starostke ve¾mi vïaèní. Plánujeme presun 
do telocviène ZŠ. Možno bude tréningov o 
èosi menej, budeme maś ale k dispozícii 
posilòovòu na kondiènú prípravu, šatne 
a sprchy. Všetko má svoje pre a proti. 
Najmladším by sme chceli v spolupráci 
s rodièmi umožniś ísś na týždenné 
tréningové sústredenie do Chorvátska.“     

 Vedúci tímu chce daś príležitosś 
dorastencom zahraś si a otestovaś svoje sily 
v 3. lige mužov, aby sa  tak postupne stali 
stabilnými hráèmi kádra. Ich úspechy èi 
neúspechy vo vyššej súśaži sú otázne. Otáznik 
visí aj nad obhájením titulu minuloroènej 
majsterky kraja J. Gumáòovej. Hovorí sa, že 
je ¾ahšie vyhraś ako následne potvrdiś svoje 
prvenstvo, preto jej budeme držaś prsty. 
Gumáòová je za zelenými stolmi  jediným 
ženským zastúpením Poproèa. Tréner preto 
dúfa, že sa mu v budúcnosti podarí vytvoriś 
dievèenský tím.

-jk-

R. Jaklovský pri preberaní ocenenia 
na Štefanskej zábave.

Dokedy bude Janka jedinou hráèkou 
ženského pohlavia v Poproèi?

ROZPIS JARNEJ ÈASTI 2007/2008 MUŽSTVA DORASTU 
14. KOLO 29.3.2008,  13.15 hod   Jasov - Poproè 
15. KOLO  5.4.2008,  14.00 hod   Poproè - Krásna 
16. KOLO  13.4.2008,  13.15 hod   Šaca - Poproè 
17. KOLO  19.4.2008,  14.00 hod   Medzev - Poproè 
18. KOLO 26.4.2008,  14.00 hod  Poproè - Moldava 
19. KOLO  1.5.2008,  14.00 hod   Ťahanovce - Poproè 
20. KOLO  3.5.2008,  14.00 hod   Poproè - Turòa 
21. KOLO 10.5.2008,  13.45 hod    Barca - Poproè 
22. KOLO  17.5.2008,  14.00 hod   Poproè - Lipovník 
23. KOLO 24.5.2008,  13.45 hod   1.MFK Košice - Poproè 
24. KOLO  31.5.2008,  14.00 hod   Poproè - Drnava 
25. KOLO 7.6.2008,  13.45 hod   Bidovce - Poproè 
26. KOLO  14.6.2008,  14.00 hod   Poproè – Geèa

ROZPIS JARNEJ ÈASTI  2007/2008 MUŽSTVA ŽIAKOV (MŽ+SŽ)

11.KOLO  5.4.2008,  9.00 hod  Ve¾.Kapušany - Poproè 
12.KOLO  12.4.2008,  10.00 hod  Šaca - Poproè 
13.KOLO  19.4.2008,  10.00 hod  Poproè - Prakovce 
14.KOLO  27.4.2008,  9.00 hod  Trebišov „B“ - Poproè 
15.KOLO  3.5.2008,  10.00 hod  Poproè - Strážske 
16.KOLO  10.5.2008, 10.00 hod  Poproè - Ve¾.Kapušany 
17.KOLO  17.5.2008,  10.00 hod  Poproè - Šaca 
18.KOLO  24.5.2008,  10.00 hod  Prakovce - Poproè 
19.KOLO  31.5.2008,  10.00 hod  Poproè - Trebišov „B“ 
20.KOLO  7.6.2008,  9.00 hod  Strážske - Poproè
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 Máte doma nieèo, èo má stále svoju hodnotu, ale vy 
to už nepotrebujete a je vám ¾úto to vyhodiś? Alebo máte 
nieèo na výmenu alebo by ste radi nieèo darovali? Alebo 
je vašim cie¾om zvidite¾niś svoje podnikate¾ské a iné 
aktivity? Môžete tak uèiniś napríklad prostredníctvom 
našich obecných novín. Obecné zastupite¾stvo v Poproèi 
schválilo nasledujúci cenník inzercie:
Riadková 
- rozsah do 150 znakov, vrátane medzier a kontaktu 

– pre obèana – bezplatne
- rozsah do 150 znakov, vrátane medzier a kontaktu 

– firmy – 50,- Sk
Plošná 
44 mm x 35 mm – 50,- Sk
92 mm x 35 mm – 100,- Sk
celá strana – 1000,- Sk
(možnosś úhrady za inzerciu pre firmu, resp. podnikate¾a- 
namiesto peòažnej formy vo forme „ceny do krížovky“ 
– reklamné predmety, knihy, a pod.)

Inzeráty je potrebné doruèiś alebo zaslaś na adresu 
redakcie najneskôr dva týždne pred uzávierkou èísla. 
Platnosś inzerátu – 1 èíslo, teda cca. 2 mesiace.

INZERUJTE INZERUJTE 
V OBECNÝCH NOVINÁCHV OBECNÝCH NOVINÁCH

Tajnièku tvorí 35 písmen, ktroré sú zaèiatkom známej 
básnièky.

Sad, sane, sála, sáèok, saláma, sen, set, sed, servítka, semeno, 
sedlo, sinka, sieò, sieś, silon, sito, sifón, síra, skladaèka, skoba, 
sklamanie, skvost, skokan, skon, sklad, sklo, slnko, slza, sláva, 
služba, slák, slon, slama, slanina, sloh, slasś, sled, slovo, slabosś, 
sluha, smola, smog, smrś, smer, smetie, smäd, snehuliak, 
snaha, snop, socha, somár, sova, sob, sólo, sóda, so¾, sponzor, 
spoveï, sporák, správa, spálòa, spona, Srb, srd, sàk, srna, 
srdce, stolièka, ståp, strom, stádo, stres, stoh, stuha, stoka, stôl, 
stav, starovek, stánok, stredovek, stoj, steh, stáž, stena, struk, 
stevardka, stan, sumec, suma, súśaž, súbor, súhvezdie, sud, 
súvetie, súzvuk, sucho, sušienka, svokra, svet, syr, syn.

-Agnesa Timková-

S T E N A S
R S K N E D
D L S T E H
C E K I E S
E D L S T A
S L A S Ť O

S T R E D O V E K V
A CH O S S S

Z R D A T L P N
¼ S Á Å O O Ž S
O T M P L L L N Á Y
S O O K T I A Z T N

J S U S È H O S
S L Á K A R

S T A N
A M A L S M

S S E D L O I O
S I A V Ô Z Á S F R

S I E Ò T A Ž L M Y Ó T
A I A Ť S O B A L S A R N S
N N R À E O S Ť S Ú Z V U K
R K K S R L N Ú P H B R S O
S A O K V Ó E S S V E T R N

I V O Í S H L S E R T S
S B T S U CH O Z Z Á

A K H L Š H D T
S Ò A S I R I I S S

S K L A M A N I E H U O
A L L Á S O K A S R N O M V

V L N A P M L D S Ú E E K T A K
S A Á K D S O A L Ť V S M M A S O S
K T S O A E G U R S E A Í E S Ú N P
O S U E È D Ž M O K T R V R N B Á O
K D L H K B S B Á Á I C S Á A O T V
A U A Z A K D R A V E T S V R R S E
N D R S A Ä O S K M A N Á L O P N Ï

H U T M P O O U R S L O V O A S
O S S V È S O S S P O N S N

L A Á T V A N I N A L S
S M E T I E A D Ó S

K Á L A K O T S

KALENDÁR VÝVOZU
komunálneho odpadu a separovaného 
zberu plastov, skla, papiera, tetrapakov 

a kovových obalov do apríla 2008

komunálny 
odpad
z kuka 
nádob

plasty sklo, 
papier, 

tetrapaky 
a kovové 

obaly

Východná èasś obce
/ulice: Banícka, Brezová, Hor-
ská, Jarná, Lesná, Letná, Mieru, 
O¾šavská, Partizánska, Po¾ná, 
Slneèná, Športová, Východná, 
Záhradná/

9. 1. 2008
a následne 

každú 
druhú 
stredu

9. 1.
6. 2.

12. 3.
16. 4. 

16. 1.
27. 2. 
9. 4. 

Západná èasś obce
/ulice: Družstevná, Kostolná, 
Krátka, Kultúrna, Nová, Lipová, 
Obchodná, Potoèná, Požiarna, 
Sadová, Školská, Západná/

9. 1. 2008
a následne 

každú 
druhú 
stredu

9. 1.
6. 2. 

12. 3. 
16. 4. 

17. 1. 
28. 2. 
10. 4. 

Vývoz vyseparovaných zložiek odpadu sa vykonáva od 7.00 
hod., preto nezabudnite vèas vyložiś vrecia s vyseparovaným 
odpadom pred svoj rodinný dom!

12 Rôzne


