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Občasník Obecného úradu v Poproči                                                                         4-5/2007
 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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Deň čo deň sa prebúdzame do nového rána, až si zrazu všimneme, že tenký 
sveter nám ráno nestačí, že namiesto ľadového nápoja dáme prednosť 

šálke horúcej kávy, že stromy majú oranžový, žltý či hnedý nádych a babie 
leto nadobro skončilo. 

     Aj prváčik vie, že rok má 4 ročné obdobia a každé z nich tvoria 3 mesiace. 
September, október a november – 91 prevažne daždivých, hlmistých jesenných 
dní, počas ktorých väčšinu z nás ťahá skôr do postele ako niekam von. 

     SEPTEMBER je postrachom všetkých školopovinných detí. Deviaty mesiac 
je aj mesiacom, kedy naša obec pravidelne slávi svoje narodeniny. Mesiac 
OKTÓBER je druhým mesiacom jesene – tretieho ročného obdobia. Ak 
vezmeme do úvahy, že aj ľudský život môžeme pomyselne rozdeliť na tri 
obdobia, tak práve to tretie, poproduktívne, nazývame jeseňou života. 
Striebristo sfarbené vlasy múdrosti si zaslúžia prinajmenšom pozornosť, a 
tak sa mesiac október stal mesiacom úcty k starším. Aj dieťa vie, že existujú 
dve základné slovíčka slušnosti. Ďakujem a prosím. Nikdy nečakajme na to, 
že ich použijeme alebo povieme zajtra, že príde lepšia príležitosť. Zajtrajšok 
už totiž nemusí prísť...

     Práve preto potom úctu a tichú spomienku vzdávame našim blízkym na mieste 
večného odpočinku. V NOVEMBRI. Hovorí sa, že svet sa točí, čas plynie, veci 
sa menia, tak teda zajtra dovidenia. Neviem, čím to je, ale mám stále silnejší 
pocit, že sa točíme nesprávnym smerom. Dušičkový týždeň mi dosť pripomína 
dni ako Valentín, Deň matiek, Deň otcov, Vianoce... Práve počas týchto dní 
si uvedomujeme, že JA nie som ľudstvo a SVET sa určite netočí len a len 
kvôli mne. Je smutné, že tak robíme prevažne vtedy, keď si to situácia, akési 
spoločenské nepísané pravidlá a pokoj v rodine vyžadujú. 

     Výnimky samozrejme existujú. Skúsme si zobrať príklad. Navštívme blízku i 
vzdialenú rodinu, priateľov a možno aj nepriateľov ešte pred Vianocami. Len 
tak. Zdvihnime aspoň slúchadlo, pošlime esemesku alebo hoci len postojme 
a darujme spomienku. Aby potom jeseň toho nášho života nebola naplnená 
výčitkami svedomia. -jk-



2

Slovo má starostka obce Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Informácie z  č innosti  orgánov obce

 Z rôznych médií sú občania 
každodenne atakovaní informáciami 
o možnostiach čerpania finančných 
prostriedkov na rôzne projekty,  a to 
hlavne zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Ponúka sa možnosť opravy verejných 
budov, verejných priestranstiev, 
miestnych komunikácií a podobne. 
Našich obyvateľov by možno zaujímalo, 
ako sa pripravuje na získavanie takýchto 
dotácií naša obec, ale aj to, čo všetko 
predchádza samotnému podaniu žiadosti 
o finančné prostriedky.
 Slovensko vstúpilo v roku 2007 
do druhého programového obdobia  
z pohľadu štrukturálnych fondov EÚ. Toto 
programové obdobie zahŕňa roky 2007- 
2013. To znamená, že počas týchto rokov 
sa budú môcť aj obce a mestá uchádzať 
o finančné prostriedky zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Musia však splniť všetky 
podmienky, ktoré nám určí EÚ, ale aj 
naše ministerstvá, pre získanie takýchto 
finančných zdrojov. Hlavnou podmienkou 
je mať vysporiadané pozemky, ďalej sú to 
podmienky: nemať dlhy voči štátu, mať 
dostatok vlastných finančných zdrojov 
na spolufinancovanie, mať spracovaný 
technický projekt a v prípade, že to zákon 
ukladá, mať v čase podania žiadosti 
právoplatné stavebné povolenie. Týmto 
som vlastne zodpovedala druhú časť 
otázky, čo všetko predchádza tomu, aby 
sa mohla žiadosť o dotáciu podať. 
Koncom roka 2006 boli obce a mestá 
na Slovensku rozdelené na tie, ktoré sú 
predurčené na získavanie dotácií z fondov 
EÚ (to sú obce a mestá zadelené do tzv. 
inovačných a kohéznych pólov rastu) a na 
obce, ktorých možnosť získania takýchto 
dotácií je značne obmedzená, až prakticky 
žiadna (obce mimo tzv. pólov rastu). 
 Obec Poproč bola začlenená 
medzi „kohézne póly rastu“. To znamená, 
že prvotnú podmienku pre získavanie 
finančných dotácií z EÚ spĺňame.  
Pri ostatných podmienkach je najhoršia 
situácia s majetkoprávnym vysporiadaním 
pozemkov v našej obci, čo je prekážka 
hlavne pre rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a do určitej miery sa to 
dotýka aj vodovodu a kanalizácie. Toto 
boli obmedzujúce faktory pri úvahách, 
aké projekty a aké žiadosti sa budú 
pripravovať.
 Na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Poproči dňa 26.10.2007 
boli poslancom, ako aj menovaným 
členom komisií, sprostredkované  
v tom čase najaktuálnejšie informácie 
o konkrétnych možnostiach získavania 
finančných zdrojov z EÚ pre našu obec. 
Tieto informácie im sprostredkovala  
Ing. Viera Mihóková, ktorá je konateľkou 
neziskovej organizácie EuroKONZULT. 
S touto organizáciou obec spolupracuje 
už 3 roky na príprave rôznych žiadostí  
o finančné dotácie z rôznych zdrojov.
Zároveň boli poslancom odprezentované 
dva technické projekty, a to projekt 
„Rekonštrukcie budovy základnej 
školy“ s rozpočtovým nákladom cca 
26.000.000.-Sk a projekt „Rekonštrukcia 
a rozšírenie budovy domova dôchodcov“ 
s rozpočtovým nákladom cca 39.000.000.-
Sk. 
 Na základe analýzy všetkých 
našich možností vo vzťahu k vyššie 
uvedeným podmienkam poslanci stanovili 
stratégiu pre získavanie finančných zdrojov  
z EÚ, kde rozhodli, že vyššie uvedené dva 
projekty budú v nasledujúcom období pre 
našu obec prioritné. Najkomplexnejšie je 
zatiaľ pripravený projekt „Rekonštrukcie 
základnej školy“, kde je už ukončený  
aj proces majetkoprávneho  vysporiadania 
pozemkov a začína konanie o vydanie 
stavebného povolenia. Trochu zložitejšia 
situácia je pri projekte domova dôchodcov, 
kde ešte proces vysporiadania pozemkov 
nie je ukončený, ale intenzívne sa na tom 
pracuje. 
 Výška nášho, t.j. obecného 
spolufinancovania, je 5% z celkových 
nákladov. Zo skúseností obcí, kde sa 
takéto projekty už realizovali, dnes vieme, 
že konečná suma bude v skutočnosti oveľa 
vyššia. Obec musí zaplatiť z vlastných 
prostriedkov projektovú dokumentáciu, 

náklady na proces verejného obstarávania, 
náklady na publicitu projektu, čo nie je 
zahrnuté v sume 5% spolufinancovania. 
Konkrétne naše spolufinancovanie pre 
projekt základnej školy bude minimálne 
vo výške 1.300.000.-Sk a v prípade 
projektu domova dôchodcov 2.000.000.-
Sk. 
 Občanom sa pri počúvaní a 
čítaní rôznych správ o získavaní dotácií 
na konkrétne projekty môže zdať, že 
stačí napísať akúsi žiadosť a potom už 
len čakať na výsledok. V skutočnosti 
prípravná fáza týchto projektov trvá 
aj niekoľko mesiacov. Predstavuje iba 
„papierový“ výsledok. Ten je však 
nevyhnutný, aby mohol byť dosiahnutý 
aj výsledok hmotný. Rok 2007 bol 
predovšetkým o tých „papierovačkách“. 
Rok 2008 bude rokom, kedy už budeme 
podávať konkrétne žiadosti, ale realizácia 
projektov bude závisieť od toho, ako 
rýchlo sa bude rozhodovať o úspešnosti, 
resp. neúspešnosti projektov. 
 V roku 2007 sme mohli žiadať 
iba finančné prostriedky z našich 
domácich zdrojov. Spracovali sme a 
podali 11 rôznych žiadostí o dotácie.  
Z celkového počtu bolo do dnešného dňa 
7 žiadostí úspešných, čo predstavuje sumu 
1.498.333.-Sk do rozpočtu obce navyše 
oproti pôvodnému rozpočtu. Aj keď išlo 
o tzv. „malé projekty“, práve pri ich 
realizácii sme mohli získavať skúsenosti, 
ktoré budeme potrebovať pri realizácii 
projektov „veľkých“. Niektoré projekty 
sú už ukončené (obecné kompostovisko, 
nákup kníh do knižnice, informatizácia 
knižnice), niektoré sa realizujú v tejto 
dobe (rekonštrukcia sociálnych zariadení 
v domove dôchodcov), iné sú v štádiu 
príprav na ich technickú realizáciu 
(rekonštrukcia obecného rozhlasu, 
dokúpenie vybavenia školskej jedálne). 
 Hodnotenie našej práce v tejto 
oblasti nechávam na občanov našej obce, 
ktorí si po prečítaní vyššie uvedených 
riadkov môžu vytvoriť svoj názor.
 Ďakujeme za rozhovor.                                                                          

-rr-
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Z á v e r  y   zo  zasadnutia OZ v Poproči  
zo dňa 24.8.2007 

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v 
Poproči č. 6/2007

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V POPROČI

  1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia uznesení č. A.5/4.a – 4.i/2007.   
b/ Správu nezávislého audítora z overovania  účtovnej 

závierky k 31.12.2006 obce Poproč. 
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej 

činnosti v Obci Poproč za obdobie mesiacov júl – 
august 2007.

d/ Informáciu starostky obce o investičných akciách 
v obci.

e/ Hodnotenie činností komisií obecného 
zastupiteľstva za I. polrok 2007.

f/ Informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou 
školou Poproč o príprave začiatku nového 
školského roka 2007/2008.

g/ Informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou 
školou Poproč o vandalizme v budove ZŠ, ako aj v 
budove bývalej školy pod kostolom počas letných  
prázdnin.   

h/ Informáciu starostky obce o spoločnom stretnutí 
predstaviteľov obce a občanov obce, a to vo veci 
majetko-právneho vysporiadávania miestnych 
komunikácií (Slnečná ul. a Západná ul.) konanom 
dňa 17.8.2007.

 2. S c h v a ľ u j e
a/ Program osláv 63. výročia SNP 
b/ Program osláv Dňa obce Poproč a organizačno – 

technické zabezpečenie osláv v roku 2007.    
c/ Koncepciu rozšírenia cintorína v obci podľa 

predloženého návrhu (viď. príloha zápisnice).
d/ Predaj upomienkových predmetov a vstupné na 

atrakcie v cenách obvyklých a primeraných.
e/ Odkúpenie pozemku od Domova dôchodcov 

Poproč v kúpnej cene 68.168.- Sk. Táto kúpna cena 
bude zaplatená v splátkach, a to suma 10.000.- Sk 
bude zaplatená do konca tohto roka a zvyšok 
z kúpnej ceny bude zaplatený v budúcom roku 
najneskôr však do 31.12.2008. 

f/ Žiadosť p. Péčiho  Juraja,  bytom  Košice, 
Palárikova 5, o započítanie zhodnotenia prenajatých 
nebytových priestorov na  platbu nájomného vo 
výške 6 841,40.- Sk.

g/ Prenájom pozemku (parcela č. 44 k. ú. Poproč o 
výmere cca 102 m2) pre p. Máriu Rusnákovú v 
cene 1.- Sk/m2/rok so zriadením vecného  bremena 
s prístupom na prekrytý potok.

h/ Prenájom pozemku (parcela  č. 42  k. ú. Poproč o 
výmere cca 100 m2) pre p. Miroslava Díra v cene 
1.- Sk/m2/rok so zriadením  vecného  bremena s 
prístupom na prekrytý potok.

ch/Program osláv 63. výročia SNP.
i/ Žiadosť p. Jána Vincu, bytom v Poproči, Obchodná 

ul. č.39 o odkúpenie časti pozemku parc.  
č. 2517   a neknihovanej  parc. č.  1517  o  celkovej   
výmere 81 m2  –  zastavaná plocha  a  nádvorie,  
ktorá  bude   presne   špecifikovaná a  zameraná  
geometrickým  plánom, a  to za kúpnu cenu  
70.- Sk/m2. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy 
je aj zriadenie vecného bremena v prospech  Obce  
Poproč,  ktorému  zodpovedá  právo prechodu a 
vstupu na pozemok. 

j/ Žiadosť Urbariátu obce Poproč, pozemkové   
spoločenstvo, so sídlom v  Poproči, o  prenájom 
nebytových priestorov (kancelária a sociálne 
zariadenie) na Kostolnej ulici orientačné číslo 30, 
súpisné číslo 743. Zmluva o nájme nebytových   
priestorov bude uzatvorená od 1.9.2007 a bude 
uzatvorená na dobu neurčitú.

k/ Odpredaj pozemkovoknižnej parcely č. 1144, 
diel č.1, ktorý je súčasťou parcely Registra „E“  
vedenej  Katastrálnym   úradom  v  Košiciach, 
správa katastra Košice – okolie, pod číslom 1144 
o výmere 73 m2, nachádzajúcej sa v obci Poproč, 
okres Košice – okolie,  katastrálne  územie  Poproč, 
v cene 50.- Sk/m2 pre p. Vladimíra Grabana, bytom 
Štós 262.

 3. U k l a d á 
a/ Predložiť prednostke Obecného úradu Poproč 

harmonogram zasadnutí komisií  obecného 
zastupiteľstva. 

 Z: predsedovia komisií OZ, 
 T: do 21.9.2007
b/  Vypracovať cenník a určiť podmienky na prenájom 

dolného futbalového ihriska. 
 Z: predseda komisie kultúry a športu; 
 T: do najbližšieho zasadnutia OZ
c/ Vyriešiť možnosť financovania projektu 

rekonštrukcie elektroinštalácie v budove základnej 
školy Poproč. 

 Z: členovia finančnej komisie; 
 T: do najbližšieho zasadnutia OZ

 4. S ú h l a s í  
a/ S  podnikaním  hlavného  kontrolóra  obce  Poproč, 

ako aj s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.
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 5. Z a m i e t a 
a/ Ponuku   p.  Michalovičovej Márie,  bytom Košice, 

Klimkovičova 26, vo veci  odpredaja  pozemku  
pre  Obec  Poproč – parcela č. 339/1 – záhrada o 
výmere 887 m2  v cene 100.- Sk/m2.

 6. R u š í
a/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.4/2.h/2006 

– odpredaj časti parcely č. 2517 v katastrálnom 
území Poproč, druh pozemku ostatné plochy o 
výmere 70 m2 v cene 70 Sk/m2 s ťarchou vecného 
bremena pre p. Jána Vincu, bytom v Poproči, 
Obchodná ul. č.39.

b/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.l/2.m/2007 
– odpredaj pozemku (parcela č. 44 k.ú. Poproč  o 

výmere  cca 102 m2)pre p. Máriu Rusnákovú v 
cene 70.- Sk/m2 so zriadením vecného bremena s 
prístupom na prekrytý potok.

c/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.l/2.n/2007 
– odpredaj pozemku (parcela č. 42 k.ú. Poproč  
o výmere  cca 100 m2) pre p. Miroslava Díra v 
cene 70.- Sk/m2 so zriadením vecného bremena  
s prístupom na prekrytý potok.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa 
uznáša na:

a/ Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Poproč o spôsobe určenia  úhrady, výške úhrady a 
spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.

b/ Dodatku č. 1 Štatútu obce Poproč.

Z á v e r  y   zo  zasadnutia OZ v Poproči  
zo dňa 26.10.2007 

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v 
Poproči č. 7/2007

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V POPROČI

  1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia uznesení.   
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poproč k 2. 

úprave rozpočtu obce Poproč na rok 2007. 
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej   

činnosti v Obci Poproč za obdobie mesiacov 
september – október 2007.

d/ Prezentáciu projektov na rekonštrukciu budovy 
základnej školy a domova dôchodcov.

e/ Informáciu o stave majetkoprávneho usporiadania 
pozemkov pod miestnymi komunikáciami – 
Západná ul. a Slnečná ul.

f/ Informáciu o pasportizácii cintorína a o postupe 
prác na rozšírení cintorína v obci.

g/ Informáciu Ing. Viery Mihokovej (EuroKONZULT    
Slovakia, n. o.) o možnostiach čerpania finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov.   

h/ Informáciu starostky obce o skládke komunálneho 
odpadu v Jasove.

ch/Žiadosť Global Properties, s. r. o. o kúpu pozemkov 
nachádzajúcich sa v areáli bývalého výrobného 
družstva Slovpedál. Táto žiadosť však bude 
prejednaná na mimoriadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva za účasti zástupcov tejto spoločnosti.

 2. S c h v a ľ u j e
a/ Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených 

orgánov obce Poproč. 
b/ 2. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 2007.    
c/ Návrh na vyradenie majetku obce Poproč v hodnote 

196795.- Sk.

d/ Podmienky na prenájom dolného futbalového  
ihriska, ako aj hodinovú sadzbu za prenájom  
dolného  futbalového ihriska, a to 1 000.- Sk/hod.

e/ Možnosť stravovania sa zamestnancov obce Poproč 
v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou 
školou Poproč. 

f/ Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým  
zabezpečí  stravovanie v zmysle § 152 ods. 7 písm. 
c) zákona č. 311/2001 Z.z. – aj pre starostu obce.

g/ Žiadosť Občianskeho združenia Fortuna o navýšenie 
príspevku na rok 2007 o sumu 6 000.- Sk.

h/ Zakúpenie kopacieho adaptéru k traktoru v sume 
360.000.- Sk.

ch/Priority pre čerpanie finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov.

i/ V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení rozsah právomocí 
starostu obce pri vykonávaní zmien v rozpočte 
obce, a to  nasledovne:

 - starosta obce môže s účinnosťou od 1.11.2007 
vykonávať úpravu rozpočtu obce presunom 
finančných prostriedkov medzi jednotlivými 
kapitolami, a to do výšky  200.000.- Sk. Toto však 
neplatí  pri  presúvaní finančných prostriedkov  
medzi bežným a kapitálovým rozpočtom a 
finančnými operáciami navzájom. Takáto zmena 
rozpočtu je vyhradená schvaľovaniu obecným 
zastupiteľstvom 

 3. U k l a d á 
a/ Predložiť prednostke Obecného úradu Poproč v 

písomnej forme harmonogram zasadnutí komisií 
obecného zastupiteľstva. 

 Z: predsedovia komisií OZ, 
 T: do 2.11.2007



5Informácie z  č innosti  orgánov obce

Realita, ktorú ste si možno do tejto 
chvíle ešte ani neuvedomili. No keďže 
žijeme v dobe, kedy je pochovávanie 
do zeme javom skôr ojedinelým, 
cintoríny sa zapĺňajú hrobkami.  
To prináša so sebou zvýšené nároky 
hlavne na počet voľných hrobových 
miest. Náš cintorín je však už skoro 
plný. Prispel k tomu aj počet úmrtí  
v posledných rokoch a hlavne v tomto 
roku, kedy do dnešného dňa opustilo 
naše rady 38 spoluobčanov.
 Túto nie príliš optimistickú 
realitu sme si uvedomili už začiatkom 
roku, kedy sa problém nedostatku 
voľných hrobových miest otvoril na 
rokovaní obecného zastupiteľstva. 
V prvom rade bolo potrebné zistiť 
a presne zmapovať každý jestvujúci 
hrob v cintorínoch (novom i starom) 
a zistiť, koľko je ešte voľných 
hrobových miest, čo obci ukladá aj § 20 
zákona 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. 
Zároveň poslanci rozhodli o tom, že je 
potrebné v obci zriadiť, resp. rozšíriť, 
už jestvujúci cintorín. 
 Na základe vyššie uvedených 
rozhodnutí, ale aj v zmysle platného 
zákona o pohrebníctve, dala obec 
zamerať hrobové miesta v novom 
i starom cintoríne. Súčasne bola 
spracovaná štúdia na zriadenie 
nového cintorína. Bol vykonaný 
hydrogeologický prieskum a do 

konca roka bude vyhotovené 
geodetické zameranie budúceho 
cintorína za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania pozemkov. Snahou obce 
je, aby sme v budúcom roku pristúpili 
k výstavbe nového cintorína a zároveň, 
aby sa rekonštruoval aj cintorín starý. 
 Po výpočte vyššie uvedených 
úkonov je potrebné si uvedomiť, 
koľko finančných prostriedkov bolo a 
bude potrebných na realizáciu týchto 
zámerov. Tieto sa budú musieť hľadať 
predovšetkým v rozpočte obce.
 V súlade s § 21 zákona NR 
SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 
je obec povinná mať uzatvorené 
nájomné zmluvy na každé hrobové 
miesto. Keďže doteraz chýbala presná 
identifikácia hrobových miest, nájomné 
zmluvy uzatvárané neboli. Dnes 
už máme presnú evidenciu, a preto 
pristupujeme k uzatváraniu nájomných 
zmlúv a k vyberaniu obnovovacích 
poplatkov za hrobové miesto. Poplatok 
za prenájom hrobového miesta sa 
platí na 10 rokov a jeho výška závisí 
od typu hrobu. Maximálna suma za 
jedno hrobové miesto je 500.-Sk.
 V tejto súvislosti chceme 
požiadať našich spoluobčanov, aby sa 
dostavili na obecný úrad v úradných 
hodinách na úsek správy daní a 
poplatkov, za ktorý zodpovedá p. Jana 
Baníková, a to za účelom uzatvorenia 

nájomných zmlúv na hrobové miesta. 
Máme 1 327 hrobových miest, čo 
znamená, že je potrebné uzavrieť  
1 327 nájomných zmlúv. Pôjde  
o úplne novú evidenciu, a preto 
bude jej administrácia náročná a 
sumarizácia potrvá možno aj niekoľko 
mesiacov. Chceme občanov vopred 
požiadať o trpezlivosť a porozumenie.  
K uzatváraniu nájomných zmlúv je 
potrebné doniesť so sebou občiansky 
preukaz.

„Kde budeme pochovávať svojich blízkych . . .?“

 Obec Poproč, v rámci činnosti komunitného 
centra, oslovila mamičky prevažne na materskej 
dovolenke  a ponúkla im možnosť a priestor na vzájomné 
stretávanie sa. Priestor na rozptýlenie, relaxáciu, získanie 
nových priateľstiev, kontaktov, ale aj skúseností a 
zručností. A tak sa 4. októbra zišli mamičky na prvom 
„zoznamovacom“ stretnutí. Táto príležitosť stretávať 
sa ich potešila, a tak sa stretnutia stali pravidelnými a 
mamičky trávia spolu stredajšie popoludnia. Okrem 

vzájomných rád, ktoré si vymieňajú, sme pre ne v októbri 
pripravili  besedu s detskou lekárkou a taktiež sa učili 
vytvárať obrazy tzv. servítkovou technikou. Detičky 
majú počas týchto stretnutí zabezpečený odborný dozor 
a čas trávia rôznymi aktivitami.
 Milé mamičky, ak sme vás touto informáciou 
zaujali a ešte ste medzi nami neboli, príďte. Ste vítané!

Rozptýlenie i relax pre mamičky

-spo-

-OcÚ-



6 Trápi  nás a „trápi“ nás

 O „ľuďoch“, ktorí sa nevedia 
spratať do vlastnej kože, sme písali 
viackrát. A hoci to bolo stále v 
polohe nevybitej energie, zničených 
dopravných značení a malých farebných 
škôd na majetku, mali sme pocit, že na 
tento nežiaduci jav treba spoločnosť 
upozorniť. Avšak to, čo sa stalo pred 
Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou 
zosnulých, už presahuje všetky medze!
     Toto by normálny človek nemohol 
urobiť. Počas jednej októbrovej noci 

niekto vyváľal všetky náhrobné kamene 
na malom židovskom cintoríne. Týmto 
aktom páchatelia zničili jedinú pamiatku 
po našich židovských spoluobčanoch. 
Ich cintorín sa nachádzal vedľa 
kresťanského. Bol vytvorený umelo – 
prenesením náhrobných kameňov pri 
úprave kresťanského cintorína v 90. 
rokoch 20. storočia. 
     V knihe o Poproči autori v časti 
Náboženstvá píšu: „Nedopusťme, 
aby pamiatky po našich židovských 

spoluobčanoch, zničením zvyškov 
artefaktov na židovskom cintoríne upadli 
do zabudnutia. Vo výchove mládeže je 
potrebné nezabúdať ani na priateľské 
spolužitie a vzájomnú toleranciu 
obyvateľov obce rôzneho vierovyznania. 
Dať úctu mŕtvym je znakom kultúrnej 
vyspelosti národa.“ (str.123)
     Teda len dve otázky: Je tento čin 
naozaj len výsledkom nevybitej energie? 
Kto je vinný – deti alebo ich rodičia?

Bez štipky úcty a humanizmu

Poslanci NR SR chcú pomáhať proti rozmachu kriminality v regióne
 Narastanie trestnej činnosti nie je len 
otázkou veľkých miest. Čoraz častejšie sa 
s drobnými či vážnejšími protiprávnymi 
priestupkami stretávame aj v našej obci. 
Rovnaký problém trápi aj starostov a 
primátorov okolitých obcí a miest. Preto 
sa zástupcovia regiónu RUDOHORIE 
koncom októbra stretli v Poproči s členmi 
výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. 
 Región tvorí spolu 16 obcí a 1 mesto 
a tiahne sa od Bašky až po Štós. Hoci 
aktuálne všetci z nich zaznamenávajú 
prevažne menšie výtržnosti bez ohľadu 
na prítomnosť rómskeho etnika ako 
poškodzovanie obecného majetku, 
verejných priestranstiev či vykrádanie 
chát v rekreačných oblastiach, spoločnými 
silami chcú predísť vážnejším zločinom. 
Jednou z možností je inštalácia finančne 
veľmi náročného kamerového systému 
na monitorovanie problémových oblastí. 
V Medzeve po sprevádzkovaní kamier 
zaznamenali pokles trestnej činnosti o viac 
ako 60 %. V Poproči máme momentálne 
pokryté 3 verejné priestranstvá. Vlastný 
kamerový systém má škola, škôlka a 
domov dôchodcov. Bohužiaľ to nestačí. 
Starostovia vidia čiastočné riešenie v 
zriadení ďalšieho obvodného okrsku 
policajného zboru. V regióne v súčasnosti 
pracujú dve geograficky nerovnomerne 
umiestnené oddelenia – jedno v Jasove a 
druhé vo Veľkej Ide. Okresné oddelenie 
PZ v Moldave nad Bodvou totiž do 

nášho regiónu nepatrí. Okamžitý zásah v 
ostatných obciach je prakticky nemožný 
a vykonávanie povolania sa z pohľadu 
občanov môže javiť ako neefektívne.
Dr. Viliam Jasaň z výboru pre obranu a 
bezpečnosť: „Číslom jeden v programe 
činnosti ministerstva bolo dostavanie 
Šenghenu. To je za nami. Číslom dva sú 
policajné zbory. Nedostatok policajtov 
chceme korigovať zvýšením ich miezd, 
výhodami v otázke bytového a sociálneho 
zabezpečenia. Osobne však chybu 
vidím v organizácii práce v rezorte. A 
správanie sa mládeže? Jednoznačne je to 
o mimoškolskej rodinnej výchove. Kde sú 
časy, keď nás v škole vyhrešili a doma sme 
dostali ešte raz? Demokracia so sebou 
priniesla aj zlé. Každopádne treba vrátiť 
policajtom ich vážnosť.“
 Zástupcovia všetkých obcí a mesta 
združených v regióne RUDOHORIE na 
tomto stretnutí okrem trestno – právnych 
otázok riešili, resp. dali podnet na riešenie 
mnohých iných vecí, ktoré by zlepšili 
život občanov. Hovorilo sa o výstavbe 
a dostavbe kanalizácie, rekonštrukcii 
miestnych komunikácií či pomalému 
toku peňazí z rozpočtu štátu a fondov 
EÚ. Hľadanie najschodnejšej cesty pri 
ich riešení nie je úlohou spomínaného 
výboru, jeho členovia však prisľúbili 
prerokovanie a posunutie požiadaviek a 
pripomienok do rúk kompetentných.

-jk-

-jk-



7Sociálne okienko

Domov dôchodcov Poproč – 10 ročný jubilant

 Čas veľmi rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali 
a tohto roku v decembri uplynie už 10 rokov od otvorenia 
Domova dôchodcov v Poproči. Pri tejto príležitosti sme sa 
rozhodli priblížiť vám  v tomto čísle obecných novín a tiež 
postupne do konca roka históriu i súčasnosť tohto sociálneho 
zariadenia. V dnešnom čísle sa vrátime do obdobia roku 
1997, kedy sa tesne pred vianočnými sviatkami začala písať 
história nášho domova 
 Domov dôchodcov Poproč vznikol 1. 12. 1997 
ako neštátny subjekt zriadený obcou pod názvom Penzión 
Spása. 
 Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na 
prevádzku bol 1. 07. 1998 pretransformovaný na štátny 
subjekt s názvom Domov dôchodcov Poproč.  V roku 2002 
opäť  prešiel pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce Poproč.
 Predmetom činnosti domova dôchodcov je 
poskytovanie starostlivosti občanom, ktorí sú poberateľmi 
starobného dôchodku, a ktorí sú osamelí, alebo ktorí si 
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú 
starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina 
alebo iná opatrovateľská služba. 
 Za 10 rokov existencie prichýlil pod svoju strechu 
65 občanov nielen z obce Poproč, ale aj z blízkeho či 
vzdialenejšieho okolia. Kapacita domova je 20 obyvateľov. 
 Počas uplynulých 10 rokov sa v domove dôchodcov 
museli riešiť  rôzne prevádzkové problémy. Na začiatku 
činnosti bola spoločná kotolňa na tuhé palivo  pre domov 
a susednú materskú školu. V roku 2002 sa podarilo obidva 
objekty splynofikovať. Už vtedy skrsla myšlienka využiť v 
budúcnosti priestory bývalej uhoľnej kotolne na vybudovanie 
vývarovne jedál, nakoľko v zariadení bola len výdajňa stravy. 
Obedy a večere sa dovážali až do konca roku 2003 z DSS   v 
Jasove. Na prepravu slúžilo auto, ktoré bolo zakúpené v roku 
2002 v hodnote 370 tis. Sk. V priebehu roku 2003 sa vedeniu 
zariadenia v spolupráci s obcou podarilo získať z MPSVaR 
SR a MF SR finančné prostriedky v hodnote 1,4 mil. Sk na 
vybudovanie vlastnej stravovacej prevádzky. 
V apríli 2004 bola uvedená do prevádzky vlastná 
vývarovňa. Zabezpečuje stravovanie nielen pre obyvateľov 
a zamestnancov zariadenia, ale aj pre starších a osamelých 
obyvateľov našej obce. Títo majú možnosť využiť donášku 

obedov až do domácnosti. 
 V zariadení je aj  samostatná práčovňa. Bola 
vybavená modernou technológiou. K pôvodným pračkám 
pribudla v roku 2002 sušička bielizne v hodnote 70 tis. Sk. 
V roku 2004 bola zakúpená priemyselná pračka a korýtkový 
mangeľ v celkovej sume 350 tis. Sk.
 V roku 2005 nasledovalo pripojenie domova na 
verejnú kanalizáciu s investičným nákladom 637 tis. Sk.
 Keďže starých ľudí v celkovej populácii pribúda, 
uvažujeme v budúcnosti s rozšírením domova. Úvaha je 
o 20 obyvateľov, aby aj naďalej zostal zachovaný princíp 
rodinného typu zariadenia. 
 V roku 2005 bol vypracovaný projekt, ktorý rieši 
nadstavbu budovy s nadštandardným bývaním. V projekte 
sa uvažuje s dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym 
zariadením, ale aj s jednolôžkovými izbami. Ďalej tu má byť 
hosťovská izba,  spoločenská miestnosť,  jedáleň, kaplnka, 
ale aj rehabilitačná miestnosť, ktorá bude slúžiť všetkým 
obyvateľom obce. Na vypracovanie projektu boli vyčlenené 
vlastné prostriedky v hodnote 262 tis. Sk. Celkové rozpočtové 
náklady na stavbu sú približne 39 mil. Sk. Potrebné prostiedky 
chceme žiadať zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
 V roku 2006 pokračujeme s modernizáciou a 
rekonštrukciou domova. S pribúdajúcim vekom obyvateľov 
zariadenia sa zhoršuje ich zdravotný stav a manipulácia 
s nimi je čoraz náročnejšia. Z tohto dôvodu bol zakúpený 
elektrický zdvihák v hodnote 54 tis. Sk. Do stravovacej 
prevádzky bola zakúpená umývačka riadu v hodnote 60 tis. 
Sk. Najväčšiu radosť mali obyvatelia z nových drevených 
eurookien. Bola uskutočnená tepelná izolácia strechy objektu. 
Túto rekonštrukciu sa podarilo zabezpečiť vďaka kvalitne 
spracovanému projektu predloženému na Fond sociálneho 
rozvoja, z ktorého nám bolo následne poskytnutých 976 tis. 
Sk. Na skvalitnenie  života obyvateľov domova bol zakúpený 
nový televízny prijímač a DVD.
 Za 10 rokov našej existencie bolo spolu 
preinvestovaných 4,5 mil. Sk na kapitálové výdavky. O 
investičných akciách roku 2007 vás budeme informovať v 
nasledujúcom čísle obecných novín.

Ing. Mária Petrášová 
riaditeľka DD



60 sviečok na torte Popročanky

Latku kladieme vyššie a vyššie

Tak ako plynie život každého z nás, 
tak plynie aj život našej dychovky. 
Za ten čas si čo – to preskákala a 
odtrúbila a  začiatkom septembra 
oslávila svoje okrúhle 60. narodeniny. 
Áno, je to tak. Už viac ako polstoročie 
vám občanom spríjemňuje chvíle 
sviatočné, radostné, ale aj smútočné. 
Oficiálne sa na piatkovej oslave  
7. 9. 2007 v kultúrnom dome zúčastnili 
len pozvaní hostia - predstavitelia 
našej obce, zástupcovia Krajského 
osvetového strediska v Košiciach. 
Nechýbali ani tí, ktorí kedysi s nami 
hrávali a samozrejme manželky už 
nebohých členov. Popročanke boli 
odovzdané dary od hostí a ocenenia 
pre terajších aj nehrajúcich členov v 
podobe hudobnej lýry. Ostatní hostia si 

prevzali pamätné listy vydané pri tejto 
príležitosti. Príjemným prekvapením 
pre všetkých bol nečakaný dojímavý 
prejav pani Jolany Sopkovej 
(manželky jedného z nebohých 
kapelníkov), po ktorom plakala 
minimálne polovica sály. Kultúrny 
večer spríjemnila Fortuna a hosťujúca 
dychová hudba Myslavčanka. Vďaka 
poskytnutým materiálom o dychovke 
bol vyhotovený a na videoprojekcii 
odprezentovaný dokument, ktorý 
zobrazuje jej pôsobenie od roku 1947 
až dodnes. Jeho autorom je poprocký 
rodák Miloš „Gesker“ Petráš.
Ešte pred začiatkom oficiálnej časti 
v kultúrnom dome sme si na našom 
cintoríne uctili pamiatku už nežijúcich 
členov. Práve im boli venované 

pochody, veniec a hŕstka sviečok 
zapálená pri hlavnom kríži.
O deň neskôr náš program pokračoval 
ďalej na ihrisku. Tu sme sa predstavili 
nielen ľudovými, ale aj netradičnými 
koncertnými skladbami v spolupráci s 
DH Myslavčanka.
Na záver by som sa v mene celej 
Popročanky chcel poďakovať  
všetkým, ktorí pomohli a prispeli  
k takému krásnemu priebehu osláv. 
Osobitne ďakujem Obecnému úradu 
v Poproči za poskytnuté finančné 
a materiálne prostriedky a ochotu 
zorganizovať takúto slávnosť. 
ĎAKUJEME!!!

Druhý septembrový týždeň sa v našej obci už zopár rokov 
nesie v slávnostnej atmosfére. Snáď ani nie je potrebné 
zdôrazňovať PREČO. Ale predsa – pre tých, ktorí nie sú 
obyvateľmi Poproča a náhodou čítajú naše noviny- v tom 
čase oslavuje naša obec svoje narodeniny. Na tohtoročnej 
pomyselnej narodeninovej torte žiarilo spolu 812 
sviečok. 752 patrilo obci a zvyšných 60 Dychovej hudbe 
Popročanka.
Aj tento rok čakal na návštevníkov pestrý program od 
skorých ranných hodín. Opísať každý bod programu a 
vtesnať sem aj atmosféru celého dňa je misiou nemožnou. 
Zhodnotíme si to teda len v skratke: Nečakaný hromadný 
hudobný budíček, tradičný beh s tradičnými účastníkmi, 
putovný banícky kahanec z futbalového turnaja skončil 
v rukách Popročanov zo školáka, stánky s občerstvením 
podcenili predpokladanú návštevnosť, atrakcie dostali 
zabrať (najmä detská Aladinova šmýkačka a balón), 
dychovka chytila druhý dych a všetci si mysleli, že Jesus 
Christ Superstar išiel z playbacku, Železiar to roztočil 
na plné obrátky, roztočené boli aj paličky mažoretiek. 
Takto roztočenú zábavu rozospievali ženy z Fortuny a po 
oficiálnych príhovoroch sme na pódiu privítali „repeťáka“ 

Stašáka. Medzitým sa v zákulisí krájala obrovská 
narodeninová torta v tvare bubna a spievalo sa Živio!. 
Netrvalo dlho a 28 návštevníkov zakričalo od radosti, keď 
začulo číslo svojej výhernej vstupenky. No to ešte stále 
nebol koniec. Na zlatý klinec programu čakali všetky 
vekové kategórie v pozore so všetkou technikou sveta. A 
potom to prišlo! Zlatý slávik za rok 2006 Live in Poproč. 
Desmoďáci sa u nás cítili naozaj výborne, čo dali najavo aj 
nečakanou nepripravovanou autogramiádou. Tým sa však 
zábava nekončila. Naopak! So Star Lightom sa šantilo v 
jednom kuse až do pol tretej. Prestávka bola len o polnoci. 
Vtedy väčšina z prítomných v nemom úžase pozorovala 
nočnú oblohu a 15-minútový famózny ohňostroj.
Približne 20 riadkov a minimálne šesť mesiacov príprav. 
Zdá sa vám to neprimerané? Tak len jeden priklad za 
všetky: aby ste si mohli zaspievať, že To nie je možné, 
aby  Zhorelo všetko čo mám, kým mi Adrenalín stúpa a 
kým som Na tebe závislý niekde V dolinách, organizátori 
museli kontaktovať manažéra DESmodu ešte minulý rok 
v septembri...
A čo môžete čakať budúci rok? Nechajte sa prekvapiť. 
Hlavne príďte, určite neoľutujete!

Tomáš Kraus
člen DH Popročanka

-jk-
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Zlatý SLÁVIK v Poproči : „Bolo tu super, senzačne a ja neľutujem.“
Minulorční zlatí chalani z DESmodu 
svojím všeobecným prístupom dokázali, 
že nemajú žiadne hviezdne maniere, 
ani extra požiadavky. A ak by sa aj 
vyskytol problém, návštevníci to nemohli 
nijako postrehnúť, pretože akokoľvek 
by sa chalani u nás cítili, na pódiu by to 
o sebe nedali vedieť. Čo sa odohrávalo 
v zákulisí v ich šatni, to vie len veľmi 
málo osôb. Nám sa podarilo nakuknúť 
dovnútra a po koncerte Kulyho trošku 
vyspovedať.

P: Niektorí  ľudia si myslia, že Poproč 
je dedinkou niekde za horami - za 
dolami. Bolo jednoduché nájsť nás? 
Nezablúdili ste?
K: Ale nie, prečo? Prečo si myslíte, že je 
to akoby na konci sveta? Pohoda. Nám sa 
dokonca ešte lepšie hrá v takýchto malých 
mestečkách či dedinách ako vo veľkých 
mestách.
P: Tak to je fajn. Ako sa vám teda hralo 
a spievalo u nás?
K: Úplne super. Pravdupovediac, 
očakávali sme skôr starších, ale pred 
pódiom bolo množstvo detí, dokonca 
až veľmi drobných. A všetci si spievali 
spolu s nami. Mňa to veľmi teší, pretože 
je to náznak toho, že nám vyrastá pevná 
fanúšikovská základňa. Tú potrebuje 
každá kapela.
P: Znamená to, že by ste prijali naše 
pozvanie aj nabudúce?
K: Rozhodne áno a okrem toho by som 
Poproč odporučil všetkým kapelám. Viete, 
my tak trochu medzi sebou komunikujeme. 
Odovzdávame si info typu: Počuj, Kuly, 
boli ste tam a tam. Aké to tam bolo? 
Všetko ok? Žiadne organizačné problémy? 
Vyplácajú v pohode? A tak podobne. Keď 
sa ma spýtajú na Poproč, tak odpoviem 
bez váhania a rozhodne ÁNO. Bolo tu 
super, senzačne a ja neľutujem.
P: To hodnotenie nás veľmi potešilo. 
Ďakujeme za šírenie dobrého mena. 
Z dostupných informácií vieme, že ste 
práve v nahrávacom štúdiu. Kedy uzrie 
svetlo sveta nový album? 

K: Nahrávanie albumu je pomerne zdĺhavý 
proces. To nie je len tak: prísť, sadnúť, 
zahrať, zaspievať a bodka. Predpoklad je 
koniec novembra, začiatok decembra.
P: Máte už nejaký tip na hit?
K: Heh, to ešte nie. To musia povedať 
názor nezainteresované osoby. To fakt 
nemožem teraz ani len tušiť.
P: Budú aj na tomto albume nejaké 
prespievané staršie piesne? Ako 
V dolinách od Duchoňa, napríklad.
K: Určite nie. Pravdupovediac, nepáči 
sa mi, ako som to naspieval, ale ľudia to 
berú a ja sa teším. 
P: Osobne som tú pieseň vôbec 
nepoznala, ale po renesancii vo vašom 
podaní som skonštatovala, že možno 
niet krajšej oslavnej skladby o našej 
krajine.
K: Tak to máte pravdu.
P: Mimochodom, vedeli ste, že spolu 
s našou obcou oslavuje narodeniny 
aj naša dychová hudba? Aké sú vaše 
skúsenosti s týmto druhom hudby?
K: Áno? Vážne? Tak to som nevedel. 
Chlapcom z dychovky teda prajem 
veľa, veľa, veľa silného dychu. A čo my 
a dychové nástroje? Ja nie, nikdy. Ale náš 
bubeník hrá, respektíve hral na klarinet. 
Dokonca na to chodil do školy. Tak aspoň 
jeden za všetkých.
P: V mene nášho občasníka i všetkých 
Popročanov vám ďakujem za nádherný 
zážitok, na ktorý budeme spomínať 
ešte dlho-predlho, a tiež za poskytnutý 
rozhovor. Ďakujem aj za prianie našej 
dychovej hudbe a rovnako vám prajem 
veľa, veľa úspechov do budúcna.
K: Ďakujem. A dovidenia.

Info zo zákulisia: chalani majú radi biele 
suché víno, jedinou požiadavkou bolo 
pripraviť občerstvenie pre desať ľudí. 
Zaskočil ich matriarchát v našej obci 
a karbidovou lampou, ktorú im venovala 
starostka obce, si budú svietiť na ďalšícj 
cestách a necestách. A ak náhodou začujete, 
že v Nitre nastal nečakaný výbuch, budete 
vedieť prečo. Bože nedopusť!

O b e c   P o p r o č

Ď A K U J E
všetkým sponzorom, reklamným partnerom, zamestnancom obce, občianskym združeniam,

kultúrnym organizáciám a aktívnym spoluobčanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na príprave a realizácii osláv Dňa obce Poproč!

-jk-
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Každý, kto sa venuje výchove detí, 
zistil, že samotné slová, aj keď sú 
povedané s tým najlepším úmyslom, 
nevedú k dosiahnutiu cieľov. Omnoho 
účinnejší je  názorný príklad, ukážka, 
modelová situácia.
 Na konci školského roka sme so žiakmi 
uskutočnili výtvarné spracovanie 
témy „Práva dieťaťa“. Málokto 
z bežnej populácie by vedel tieto práva 
plynulo vymenovať, no intuitívne ich 
dodržiavame. Je to právo na rovnosť 
bez rozdielu rasy, náboženstva, 
pôvodu a postavenia, právo na zdravý 
duševný a telesný rozvoj, právo na 
meno a štátnu príslušnosť, právo 
na výživu, bývanie a zdravotnícke 
služby, právo na zvláštnu opateru 
pri telesnom, duševnom alebo 
sociálnom postihnutí, právo na 
lásku, porozumenie a starostlivosť, 
právo na bezplatné vzdelávanie, hru 
a zotavenie, právo na prednostnú 
ochranu a pomoc, právo na ochranu 

pred zanedbávaním, krutosťou 
a využívaním, právo na ochranu pred 
diskrimináciou a na výchovu v duchu 
znášanlivosti, mieru a bratstva.
Tieto práva umožňujú taký rozvoj 
detskej osobnosti ,aby bolo dieťa 
pripravené žiť v spoločnosti vlastným 
životom, aby dokázalo vyjadriť 
a obhájiť svoj názor. 
Postupne sa na každej úrovni učíme 
poznávať a zároveň brániť svoje práva. 
Niekedy to vedie iba k jednostrannému 
chápaniu práva – moje právo.  
Pri nesprávnej interpretácii „môjho“ 
práva dochádza ku konfliktom. Aby 
sme im predchádzali, zvolili sme 
jednoduchú cestu: stanovili sme  
presné pravidlá správania a potom ich 
iba kontrolujeme, či sa dodržiavajú. 
A čo na to dieťa? Ako sa cíti?  
Vyhovujú mu takéto pravidlá?...
Priestor na diskusiu a vyjadrenie 
názoru detí na bezpečnosť v škole 
sme v tomto školskom roku vytvorili 

realizáciou ďalšej etapy projektu 
„Bezpečnosť na škole z pohľadu 
žiakov základnej školy Poproč“. 
Súčasťou projektu je pozorovanie 
a vyhodnocovanie správania sa v škole 
žiakmi, ich vzťahu k spolužiakom, 
ako aj schopnosti akceptovania iných. 
Najprv sa realizovalo pozorovanie 
za bežných podmienok v triede, 
v súčasnosti sa porovnáva zmena 
v správaní po inštalovaní kamier do 
tried a na chodby. 
Na základe svojich pozorovaní 
spracujú žiaci dodatky k vnútornému 
poriadku školy tak, aby bol 
rešpektovaný ich názor zohľadňujúci 
právo na bezpečnosť a bezpečné 
prostredie každého žiaka našej školy. 
Celý projekt vyvrcholí výtvarným 
spracovaním tejto témy a následným 
vydaním kalendára na rok 2008, 
v ktorom budú zobrazené práce našich 
žiakov. 

Práva dieťaťa

Mlieko pre zdravie
Aj v tomto školskom roku je naša 
základná škola spolu s materskou 
školou zapojená do mliečneho 
programu. Cieľom programu je 
podpora  každodennej spotreby mlieka 
u detí. Každé dieťa, ktoré je do projektu 
zapojené, dostane v škole denne pohár 
mlieka, pričom za 1 liter plnotučného 
trvanlivého mlieka zaplatí 12 Sk, za   
1 liter polotučného trvanlivého mlieka 

zaplatí 10 Sk a za biely jogurt 5,50.-
Sk Realizácia tohto projektu kladie 
zvýšené nároky na organizáciu práce 
a vybavenosť  školskej jedálne, preto 
Obec Poproč reagovala na výzvu MŠ 
SR  a spracovala projekt  Elektronizácia 
a revitalizácia školskej jedálne. Projekt 
bol úspešný, a tak naša ŠJ získala dotáciu 
vo výške 100 000 Sk na modernizáciu 
a nákup nového vybavenia.

Poďakovanie
ZŠ s MŠ v Poproči ďakuje všetkým, ktorí prispeli 2% na účet Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ v Poproči
a tým podporili činnosť a ďalší rozvoj školy.

Osobitné poďakovanie patrí Ing. Márii Kyliánovej, ktorá na rozvoj školy, rekonštrukciu  ayy estetizáciu
vnútorných priestorov  prispela sumou 290 678.-Sk

-bm-
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Z aktuálnej ponuky najnovších knižných 
titulov našej obecnej knižnice vyberáme:

 - pre dospelých:
Steelová – Sestry
Spencerová – Oddelené postele
Jacksonová – Zimomriavky
Coelho – Čarodejnica z Portobella
Longová – Príručka zlej matky
Benko - Boss sa vracia
Keleová – Vasilková – Dúhový most
Gillerová – Všetko sa raz skončí
Cornwellová – Riziko
Matkin – Mužské interiéry
Sierra – Templárske brány
Gibran – Prorok

Nové pravidlá cestnej premávky 
Stromy a kry v záhrade
Recepty z diviny a rýb
Geografia sveta pre všetkých
Škola fotografovania
Vianočná kuchárka

- pre deti a mládež:
Haddock – Z rozprávky do rozprávky
Reesová – Mama v podozrení
Brezina – Kto prenasleduje psa nula nula hav
Sonnleitner – Záhada močiarneho postrachu
Haštová – Ohromná vec
Válek - Do Tramtárie
Horowitz – Point Blanc
Streatfeild – Baletné črievičky
Strong – Babkin slávny útek
Blažková – Rozprávky z červenej ponožky
Glocko – Prešporské čary pána Christiána
Moravčík – Vyhoďme si z kopýtka
Hevier – Nevyplazuj jazyk na leva
Zlatá kniha najkrajších rozprávok
Najkrajšie antické báje

Zmaturuj z matematiky 2
Zmaturuj z literatúry 2
Tipy a triky na lepšie učenie
Moja prvá kniha predškoláka a školáka
Obrázky domácich miláčikov
Kone a poníky od A po Z
Výtvarné nápady

Kniha je záhrada, ktorú môžeme nosiť so sebou...

Vás srdečne pozýva na tradičné
PEČENIE ONDREJOVSKÉHO CUKRU

KDE: v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu
KEDY: 1. decembra o 15,00 hod

PREČO: pre spríjemnenie dňa a oživenie tradície.
Mlieko, cukor a tuk budú k dispozícii. 

Ostatné ingrediencie a kuchynské náradie 
si prineste so sebou.

Každý aktívny účastník si určite odnesie malú 
pozornosť!

Vážení rodičia!
Boli Vaše deťúrence po celý rok dobré a chceli 
by ste ich niečím prekvapiť? Tak neváhajte a 

zavolajte k nim pravého Mikuláša, ktorý príde 
na koči v sprievode anjela a čerta priamo k Vám 

domov.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté 

na t.č. 055/4664449 alebo 0908/313375 alebo 
priamo v miestnom kultúrnom stredisku denne 

okrem pondelka od 16,00 do 20,00 hod. V 
prípade záujmu nás kontaktujte do 3.12.2007 !

VÝZVA PRE VŠETKÝCH!
Najmä pre tých skôr narodených, kultúrne založených, pre tých, ktorí sa zaujímajú nielen o celosvetové dejiny, 

ale hlavne o dejiny a kultúrne dedičstvo našej obce a predkov.

Čas zvykov a tradícií je opäť tu! Snažíme sa ich udržiavať, ale vieme naozaj, ako to kedysi bolo? Jediným zdrojom poznatku 
o aktivitách našich predkov je uchovaný iba v knihe o našej obci. 

ČČítali ste ju? Zistili ste, že viete aj o iných skutočnostiach a zvykoch, ktoré sa počas obdobia od Ondreja do Troch kráľov diali?? 

NNeN váhajte a podeľte sa o drahocenné poznatky aj s ostatnými. Pomôžte nám zozbierať a doplniť informácie, ktoré doposiaľľ ľľ 
o tradíciách a zvykoch na území našej obce registrujeme.

Urobiť tak môžete buď počas osobnej návštevy kultúrneho domu, telefonicky na čísle redakcie, ktoré je uvedené na zadnej 
strane novín, alebo ich môžete zaslať emailom na adresu mks.poproc@centrum.skp p @ !k
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Boj o udržanie sa v súťaži

Úspechy – neúspechy nášho futbalu

 Popročskí stolní tenisti 
vstupujú do nového 
ročníka 2007/2008 opäť 
plní očakávaní. So svojimi 
predošlými výsledkami 

v súťaži družstiev či jednotlivcov nie sú 
spokojní. Konečná bilancia predošlého 
súťažného ročníka je nasledovná: MUŽI 
– obsadili 9. miesto z dvanástich, v druhej 
lige DORASTENCI skončili na 10. mieste 
zo štrnástich a MLADŠÍ ŽIACI sa v 
tabuľke konečného hodnotenia umiestnili 
na nelichotivom poslednom 6. mieste.

 Časy tvrdej letnej prípravy 
snáď budú nášmu tímu len na osoh, ale 
chlapci sú si vedomí, že záchranárske 
práce o udržanie sa v súťaži budú 
pokračovať naďalej. S napätím čakajú, 
čo prinesie nový súťažný ročník. Udržia 
sa muži v rebríčku? Dosiahnu dorastenci 
popredné umiestnenia? Koľko skúseností 
nazbierajú najmladší? Na otázku, čo čaká 
tréner od účasti na súťažiach jednotlivcov, 
odpovedal: „Úspechy čakáme. Naši 
mladí stolní tenisti naznačili svoje 
možnosti na bodovacom turnaji SR 

vo Valalikoch v kategórii do 10 rokov. 
Adam Hiľovský (aktuálne na 4. mieste v 
rebríčku Východoslovenského regiónu) 
a Kozel (9. miesto) skončili vo štvorhre 
na krásnom 3. mieste.  Ich výkonnosť ich 
predurčuje na úspech vo svojej kategórii 
aj na majstrovstvách východoslovenského 
kraja. Po dlhých rokoch snívame o jednej  
z medailí.“
 K týmto cieľom ich možno 
posunie aj niekoľkotisícová dotácia nielen 
od obecného úradu, ale aj od sponzorov, 
ktorých oslovil Ing. Pavol Fabian. 
Veľká vďaka za materiálnu podporu vo 
forme dresov, rakiet, loptičiek, poťahov 
na rakety či lepidiel patrí Jurajovi 
Krajňákovi z NCK, s.r.o., Prešov, Ing. 
Terézii Krištovej z ULMUS-u, Kladzany, 
Stanislavovi Gejdošovi z Penziónu 
Pribisko, Zuberec, Ing. Petrovi Lichymu 
zo Športu RYSY, Poprad. Poďakovanie 
patrí aj pánovi Petrovi Simčákovi z 
Teniscentra, Tatranská Lomnica, ktorý 
naším pingpongistom venoval 3 – dňový 
relaxačný pobyt spojený s kondičnou 
prípravou v spomínanom zariadení.

-jk-

 Jar a leto máme za 
sebou aj v našom obecnom 
futbale.Preto mi dovoľte 
priblížiť Vám situáciu v 
našom  klube. Jarná časť 

sezóny 2006/2007 bola neúspešná- 
nesplnil sa cieľ zachrániť "A" mužstvo v 
5.lige, a preto mužstvo dospelých začalo 
jesennú časť novej sezóny v okresnej 
súťaži.
     Väčšiu radosť nám urobili naši 
najmladší hráči, ktorí vyhrali svoju súťaž 
- III .ligu a postúpili do vyššej súťaže. 
     Pri ich postupe došlo k zmenám ,ktoré 
boli podmienené ich účinkovaním vo 
vyššej súťaži. Veľkou zmenou v ich tíme 
bolo zlúčenie hráčov domáceho klubu 
OFK Slovan Poproč s hráčmi FK AC 
Jasov  a vytvorili sa dvojičky -mužstvo 
starších žiakov a mužstvo mladších 
žiakov. Po zlúčení hráčov a prihlásení 
sa do súťaže sme boli zaradení do III.

ligy sk.C. ST/Ž,M/Ž. Štart v novej súťaži 
majú doposiaľ výborný . Ešte ani v 
jednom zápase nezaváhali a nestratili 
ani bod. Zaslúžene im patrí 1.miesto 
v tabuľke. Verím, že tieto zmeny budú 
prínosom nielen pre našich chlapcov, ale 
aj pre fanúšikov,  ktorí budú mať radosť 
z ich výkonov.
     Naši dorastenci si splnili úlohu, ktorú 
si dali na začiatku minuloročnej sezóny a 
udržali sa v 4.lige sk. A, kde aj v tomto 
súťažnom ročníku budú bojovať o čo 
najlepšie umiestnenie. V jesennej časti 
sa im to zatiaľ darí. V dorasteneckom 
mužstve sa doplnil hráčsky káder a 
konečne už veríme, že nebudeme zápasiť 
túto sezónu s nedostatkom hráčov. 
Vytvárajú si kolektív ,ktorý chce hrať 
futbal pre svoju a divácku  radosť. 
     Prajem všetkým hráčom veľa 
futbalových úspechov a fanúšikom veľa 
športových zážitkov.

Aktuálne tabuľky 
jednotl ivých mužstiev

Tabuľky jednotlivých mužstiev na konci 
jesennej časti:

A mužstvo:
Ruskov 14 11 2 1 55-15 35
Poproč 14 10 1 3 42-20 31
K.Bakša 14 9 3 2 43-14 30
Perín 14 8 2 4 31-17 26

Mužstvo dorastu:
Geča 12 9 1 2 50-20 28
Poproč 12 9 1 2 45-20 28
Turňa n B 12 9 0 3 44-27 27
Barca 12 8 1 3 31-19 25

Mladší žiaci:                                                      
Poproč 8 7 0 1 56-5 21
Trebišov B 8 7 0 1 42-7 21
V.Kapušany 8 4 0 4 29-27 12
Strážske 8 1 0 7 6-41 3
Šaca 8 1 0 7 10-63 3

Starší žiaci:
Poproč 8 7 0 1 46-4 21
Strážske 8 4 2 2 13-14 14
Trebišov B 8 4 0 4 13-16 12
V.Kapušany 8 3 2 3 8-18 11
Šaca 8 0 0 8 3-31 0D.Sakáčová
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 V ďalekej východnej krajine žili raz dve veľmi pekné 
sestry.
Jedna sa vydala za sultána, druhá za kupca. Časom sultánova 
manželka stále chudla, slabla a zosmutnievala. Sestra, ktorá žila s 
kupcom blízko kráľovského paláca, zo dňa na deň opeknievala.
 Sultán pozval kupca do svojho paláca a spýtal sa ho: 
„Ako je to možné?“  
 Kupec mu odpovedal: „To je jednoduché, živím svoju 
ženu jazykom.“
 Sultán  vydal rozkaz pripraviť metráky baraních, ťavích 
a kanáričích jazykov na diétu pre svoju ženu. Ale nič sa nestalo. 
Žena bola stále bledšia a zádumčivejšia.
Rozzúrený sultán sa rozhodol, že ju vymení. Kráľovnú poslal 
kupcovi a vzal si za ženu jej sestru.
V kráľovskom paláci kupcova žena ako kráľovná rýchlo vädla 
a starla. No sestra v kupcovom dome za krátky čas rozkvitla a 

opeknela.
 Tajomstvo? Kupec sa každý večer so svojou  ženou 
zhováral, rozprávali si príhody a spievali si.           

(zdroj: FERRER, B.:  Malé príbehy na potešenie duše)

 Všetci by sme mali pochopiť, že láska sa začína v 
rodine. Každý deň si musíme uvedomovať, že najväčšie utrpenia 
majú korene tiež v rodine.
 Nemáme kedy si pozrieť do očí, vymeniť si pozdrav, 
podeliť sa o radosť a ešte menej byť tým, čo od nás očakávajú 
naše deti, čo od manželky očakáva manžel a manželka od 
manžela.
 A tak deň čo deň patríme menej svojim rodinám a naše 
vzájomné kontakty stále viac slabnú.
                                                                                                                                             

-spo-

 Väčšina z Vás už určite zaregistrovala, že v Poproči 
má svoje sídlo Rotary Club Košice-Country. Ako sme Vás už 
informovali v predchádzajúcom vydaní nášho časopisu, ich 
hlavným poslaním je pomáhať. V zmysle tohto ústredného cieľa 
realizujú a naďalej plánujú rôzne projekty. Jedným z nich je aj 
projekt s názvom Návraty k čistým prameňom. Je to nanajvýš 
aktuálna téma práve v Poproči, kde kvapka čistej kvalitnej pitnej 
vody má každým rokom väčšiu hodnotu. Možno si to ešte všetci 
celkom dobre neuvedomujeme, a ak aj áno, tak robíme pramálo 
preto, aby sme tejto životodarnej tekutiny mali dostatok. A takým 
prameňom, prvou lastovičkou, je možno práve RC Košice-
Country.
 Členovia tohto klubu prispeli v lete k zveľadeniu 
prameňa vo „Veľčej doline.“ Samotný prameň bol upravený tak, 
aby bolo možné pohodlné a hygienicky únosné odoberanie vody. 
Slávnostný príhovor pri tejto príležitosti predniesol dňa 17.8.2007 
prezident klubu Štefan Jaklovský a prestrihnutím pásky 
prameň otvorila budúca guvernérka dištriktu Jozefa Poláková. 
Okolo prameňa bola spevnená a premostená prístupová lesná 
cesta, vybudované sú 2 prístrešky a ohnisko. Vzorky vody 
boli podrobené bakteriologickej a chemickej analýze, čo je 
zárukou istoty a vhodnosti užívania vody z prameňa. Prístrešok 

a ohnisko boli pokrstené čistou vodou z prameňa a ako sa na 
správnych Slovákov patrí aj drienkovicou. Po slávnostnom 
otvorení sa podávala originálna krútená živánska pripravená 
viceprezidentom klubu Alexejom Krempom.
 August bol na podujatia v RC veľmi bohatý. V sídle 
RC na spoločnom stretnutí s rotariánmi RC Spišská Nová Ves 
privítali dištrikt guvernéra Petra Pajasa s manželkou Libušou. 
Program tohto stretnutia bol veľmi pestrý, vážny i zábavný. 
Najprv si hostia vypočuli prednášku člena klubu Dr. h. c. prof. 
MVDr. Rudolfa Cabadaja, PhD. na tému rizík spojených 
s prípravou a konzumáciou mäsa. V ďalšej časti dištrikt guvernér 
Petr Pajas vyznamenal členov klubu, ktorí sa najviac podieľali 
na rozširovaní členskej základne. Bodku za príjemným večerom 
a večerou lokálnych špecialít dali manželia Benkovci svojím 
spevom. Na druhý deň pán Pajas s manželkou navštívili okolité 
obce, ale obed si už opäť vychutnali v Poproči Na brodze. 
Napokon svoju návštevu zavŕšili prehliadkou vynoveného 
miesta pri čerstvom prameni vo „Veľčej doline.“
 Celý projekt ukázal snahu členov klubu zachovať 
a zveľaďovať to, čo nám príroda dáva a je zároveň výzvou 
– vracať sa k čistým prameňom, zdrojom a podstate života a 
medziľudským vzťahom.

Príbeh na zamyslenie
Diéta na krásu

Návraty k čistým prameňom a vzácna návšteva
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Rôzne

 Máte doma niečo, čo má 
stále svoju hodnotu, ale vy to už 
nepotrebujete a je vám ľúto to 
vyhodiť? Alebo máte niečo na 
výmenu alebo by ste radi niečo 
darovali? Alebo je vašim cieľom 
zviditeľniť svoje podnikateľské 
a iné aktivity? Môžete tak učiniť 
napríklad prostredníctvom 
našich obecných novín. Obecné 
zastupiteľstvo v Poproči schválilo 
nasledujúci cenník inzercie:

Riadková 
- rozsah do 150 znakov, 

vrátane medzier a kontaktu  
– pre občana – 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

(možnosť úhrady za inzerciu pre 
firmu, resp. podnikateľa- namiesto 
peňažnej formy vo forme „ceny do 
krížovky“ – reklamné predmety, 
knihy, a pod.)

Inzeráty je potrebné doručiť 
alebo zaslať na adresu redakcie 
najneskôr dva týždne pred 
uzávierkou čísla. 
Platnosť inzerátu – 1 číslo, teda 
cca. 2 mesiace.

INZERUJTE V OBECNÝCH NOVINÁCH

V osemsmerovke je potrebné vyškrtať 
tieto výrazy a zvyšné písmená tvoria 
tajničku.
čajník, chladnička, digestor, dvere, 
dvor, drez, dlažba, deka, diera, gauč, 
hrniec, koberec, kvet, linka, kozub, 
kôš, komín, komoda, konvice, kachle, 
komora, kosačka,kvások, korenička, 
kávovar, kreslo, lampáš, lavica, 
lyžica, magnetofón, misa, merač, 
múry, motyka, mlynček, mixér, med, 
malý tanier, nôž, naberačka, nit, obrus, 
osuška, okno, posteľ, perina, plachta, 
pohár, počítač, pec, prahy, panvica, 
parkety, podlaha, paplón, polica, rýľ, 
radiátor, stôl, soľ, stolička, skriňa, 
sporák, strop, strúhadlo, soľnička, 
šľahač, šálka, televízor, umývadlo, 
umývačka riadu, uterák, váľanda, 
vaňa, vankúš, vidlička, vedro, váha, 
vidly, varecha, záves, zrkadlo, 
záhrada.

I N Z E R C I A

Obec Poproč ponúka na prenájom jednoposchodovú budovu (v centre obce)  
o zastavanej ploche 364 m2.

Objekt možno použiť na podnikateľské aktivity (lekáreň, fitness centrum a iné).  
Informácie na t.č. 466 8171, e-mail: ocupoproc@ke.telecom.sk

Agnesa Timková

         T E L E V Í Z O R P S        
        L C A K Č I N E R O K A T       
       Y I M I S A A K Č A S O K R R      
      Ž V L D I E R A V O V Á K D Á K Ú     
     I N Y V A C I L O P Ś Ľ A H A Č R E H    
    C O N V E E K R A D I Á T O R U K A E T A   
   A K Č I L D I V D D L A Ž B A M I X É R T Y D  
  Š S E V Á Z R P O R T S U K Í N J A Č Č I E U K L 
 V Ú K A K Y T O M O B R U S N Ó F O T E N G A M S P O
 A K Y U V E R O T S E G I D D P L A C H T A A Ý O A Y
 R N O L D A K R Z Ľ V Á H A B E L H C A K L A V Ľ P L
 E A S E E A N Í M O K V A U A O B A R N Ý S E A N L D
 C V K H R N I E C D Á C Z K Ň N I O I T Z E R D I Ó I
 H A A Č D V E R E Ľ I O Č A I K M L A C I V A L Č N V
 A P E R I N A J A V K I E Ľ R O K N A K Š U S O K D N
  Š N A T N D N N K L Ô R Ý K O I U K Á R O P S A A 
   Á H E Ú D A N O Č E Š R S E Č P O H Á R A A B  
    L V A P A T A Ň A V Á R L A M P Á Š H D E   
     K R E S L O V I V P O S T E Ľ Ž A A R    
      A P R A H Y K D Ý Í O Í D Ô L R A     
       D V O R C Y R Ú M Ľ Č N D H Č      
        G A U Č L Ô T S U O O Á K       
         K O B E R E C E P Z A         
                   

Predám počítač vrátane monitora a multifunkčného zariadenia. Cena 5000,- Sk. Kontakt: 0915904310• 


