
Nehasím, èo ma 
momentálne nepáli 

POPROČSKÝ OBECNÝ POPULÁRNO - REKREAČNÝ OBČASNÝ ČASOPIS

Občasník Obecného úradu v Poproči                                                                         2/2007
 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.

Milí spoluobčania, ale aj všetci ostatní, ktorí 
v rukách práve držíte druhé tohtoročné vydanie 
P O P-R O Č a !

 Už pred niekoľkými desaťročiami sme sa rozhodli niektoré 
mesiace niečomu „zasvätiť“.  Tak napríklad marec je mesiac knihy, 
apríl je mesiac lesov... Inak to nie je ani s piatym mesiacom v roku, 
ktorý sa považuje za čas lásky. Láska materská, láska rodičovská, 
láska medzi súrodencami, láska muža a ženy, láska k vlasti, atď. 
Ospevujeme ju slovom, hudbou, štetcom, dávame jej rôzne podoby, 
len tá jej podstata nám veľmi často uniká. 
Hovorí vám niečo pojem Hymna lásky apoštola Pavla? Verím, že 
áno. Minimálne každý z nás ju počul aspoň jedenkrát v živote. Ibaže 
každý ju aj chápe po svojom. Pripomeňme si teda o čo ide: 
Láska je trpezlivá. (...otázne však je, či v tomto uponáhľanom 
svete máme čas čakať na to, kedy nás láska osloví, alebo ak nás už 
oslovila, tak jej venovať aspoň pár chvíľ každý deň)
Láska je dobrotivá. ( ... ale vypláca sa dobrota v dnešných časoch?)
Láska nezávidí. (... sused má nové auto! Tak ja si nekúpim?...u 
susedov vymenili okná! No tak to by som sa pozrel, že oni sú niečo 
viac! A najhoršie je to, ak pri nezhodách či súdnych pojednávaniach 
brat brata nepozná.)
Láska sa nevypína. (Prachy sú prachy, a keď sa k tomu pridá nejaká 
tá funkcia...Príde to samo od seba.)
Láska nie je neslušná. (...Je lepšie správať sa normálne alebo 
neodolať pokušeniu a starému známemu: žiješ len raz, tak si uži!)
Láska nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa 
z neprávostí, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, 
všetkého sa nádeje, všetko pretrpí...  (Jedna vec je teória, druhá 
prax.)
Naozaj to všetko je pre nás také veľmi neskutočné? Aj konštatovanie, 
že Láska nikdy neprestane? 

 Z toho celého mi plynie len jedno jediné: Vstúpme si do 
svedomia a opýtajme sa sami seba či má význam označiť máj za 
mesiac lásky. Nezabudli sme náhodou, čo slovo láska v sebe zahŕňa? 
Je to ako s Dňom sv. Valentína. Máme radi a obdarúvame milovaných 
len v tento deň. Je správne prejavovať akúkoľvek lásku v akejkoľvek 
podobe ľuďom blízkym nášmu srdcu len 32 dní v roku?

Láska by mala žiť medzi nami stále. Nielen v máji.
-jk-
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Slovo má starostka obce Ing.  Iveta Komorová Hi¾ovská

Informácie z èinnosti orgánov obce

 V predchádzajúcom 
čísle našich novín ste končili 
túto pravidelnú rubriku 
informáciou o zmenách 
v organizácii práce na našom 
obecnom úrade. Čo nové sa udialo 
za posledné dva mesiace?

 Pre našich občanov je 
určite dôležitá informácia, že 
od 1.4.2007 bola vymenovaná 
do funkcie prednostky obecného 
úradu Bc. Anna Benková. 
V súvislosti s tým došlo aj k 
rozdeleniu kompetencií medzi 
starostku obce a prednostku 
obecného úradu. Zároveň v tomto 
období prebiehali intenzívne 
práce na rekonštrukcii vnútorných 
priestorov obecného úradu. Dnes 
je podstatná časť prác ukončená 
a o účelnosti zrekonštruovaných 
priestorov sa môže presvedčiť 
každý, kto navštívi náš obecný 
úrad.

 Dňa 27.4.2007 sa konalo 
v poradí druhé pracovné rokovanie 
obecného zastupiteľstva v tomto 
roku. Čo podstatné sa na tomto 
zasadnutí riešilo, resp. bolo niečím 
výnimočné?

 Obecné zastupiteľstvo 
zasadlo v nových priestoroch na 
obecnom úrade a jeho rokovania 
sa prvýkrát zúčastnili aj zvolení 
menovaní členovia jednotlivých 
odborných komisií obecného 
zastupiteľstva. Výnimočnosť tohto 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
osobne vidím v tom, že sa ho 
zúčastnil aj poslanec NR SR, náš 
rodák, Dr. Viliam Jasaň. Program 
rokovania bol  preto prispôsobený 
tejto vzácnej návšteve. V rámci 
rozpravy sme sa snažili upozorniť 
na najdôležitejšie problémy v našej 
obci, a to hlavne na problematiku 
našich miestnych komunikácií. 
O tomto probléme sme sa osobne 
s pánom poslancom rozprávali 
už predtým, a tak mohol k tejto 
otázke podať informácie z NR SR. 
Z jeho iniciatívy začína v NR SR 
proces prípravy návrhu riešenia 
tohto vážneho problému celého 
Slovenska. Ďalším veľmi vážnym 
problémom (treba podotknúť, že 
nie len našej obce) je vandalizmus. 
Aj tu nám pán poslanec prisľúbil 
pomoc pri tvorbe koncepcie boja 

proti týmto nežiadúcim prejavom 
„aktivity“ našich spoluobčanov. 
Ako však aj on sám poznamenal, 
veľmi dôležitým krokom na ceste 
obce boja proti vandalizmu je 
vytvorenie alternatív pre aktívne 
využitie voľného času. Jednou 
z možností sa v súčasnosti javí 
výstavba multifunkčného ihriska 
v obci. Obec aj v tomto prípade 
aktuálne zareagovala na možnosť 
získania finančných prostriedkov 
na výstavbu takéhoto ihriska. V 
krátkom časovom rozpätí od 
uverejnenia výzvy po jej uzávierku 
bola spracovaná a zaslaná žiadosť o 
dotáciu na tento účel.
Kolotoč otázok a odpovedí bol 
niekoľkohodinový a ja si veľmi 
vážim korektný prístup pána poslanca 
NR SR Dr. Viliama Jasaňa, hlavne 
jeho ochotu a záujem o problémy 
nielen v našej obci, ale aj v celom 
regióne. Verím, že takto sa rodiaca 
spolupráca prispeje minimálne k 
zlepšeniu vzájomnej informovanosti 
nielen o problémoch, ale hlavne 
o možnostiach a spôsobe ich 
riešenia. Toto rokovanie obecného 
zastupiteľstva, myslím si, môžeme 
hodnotiť ako veľmi vecné a smerujúce 
k hľadaniu riešení problémov, ktoré 
už roky trápia našich občanov. 

 Zatiaľ sme sa pri našich 
rozhovoroch venovali vo väčšine 
vnútorným problémom obce. 
Nikdy sme sa nedotkli, resp. sme sa 
dotkli iba okrajovo, Vašich ďalších 
aktivít súvisiacich s Vašou prácou 
pri reprezentácii obce navonok, 
ako aj Vašej práce v Regionálnom 
združení miest a obcí Rudohorie, 
ale aj v štruktúrach ZMOS-u. 
Nemyslíte, že je čas informovať 
občanov aj o týchto aktivitách?

 Žijeme v dobe, kedy je 
oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek 
predtým byť v správny čas na 
správnom mieste. Pre rozvoj 
obce nestačí, aby starosta iba 
sedel na úrade a riešil problémy 
každodenného života. Pre rozvoj 
obce, ale aj regiónu, treba urobiť 
podstatne viac. Treba zbierať 
informácie, nadväzovať kontakty, 
a hlavne na všetkých úrovniach 
dávať do povedomia nielen Poproč, 
ale celý región Rudohorie, keďže 
Európska únia je o regiónoch a 
nie o jednej obci, resp. meste. 

Mnoho z našich spoluobčanov 
možno ani nevie, že Poproč je 
členom Regionálneho združenia 
miest a obcí Rudohorie, kde patrí 
mesto Medzev a obce Štós, Vyšný 
Medzev, Jasov, Rudník, Zlatá Idka, 
Nováčany, Hodkovce, Šemša, Malá 
Ida, Bukovec, Hýľov, Vyšný Klatov, 
Nižný Klatov a Baška. Je pre mňa 
cťou, že môžem reprezentovať 
tento región aj navonok ako 
predsedníčka tohto združenia. Aj 
na úrovni regiónu sme pripravili 
spoločne niekoľko projektov, 
pričom jedným z úspešných je 
projekt dotovaný zo štrukturálnych 
fondov, a to na spracovanie 
Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja regiónu. 
Tento dokument je základným 
(strategickým) dokumentom pre 
ďalší rozvoj spomínaného územia 
ako celku.  Za každým projektom, či 
už regionálnym, alebo obecným, sa 
skrýva množstvo práce, hodín jeho 
prípravy a následne, ak je projekt 
úspešný, tak hodiny strávené pri 
jeho realizácii. Aj z tohto pohľadu 
dnes musí vidieť prácu starostu 
verejnosť.
  Ako predsedníčka 
regionálneho združenia som zároveň 
členkou poradného orgánu predsedu 
Košického samosprávneho kraja, a 
to Rady pre rozvoj miest a obcí, 
ako aj členkou Rady ZMOS-u. 
Na všetkých fórach rokujeme o 
závažných problémoch, ktoré 
bránia plynulému rozvoju obcí a 
miest. Tak tomu bolo napríklad aj 
na XVII. Sneme ZMOS-u, ktorý sa 
konal 25. a 26. 4. 2007 v Bratislave. 
Snemu sa zúčastnili najvyšší ústavní 
činitelia – prezident SR, predseda 
NR SR a predseda vlády. Všetci 
sa vo svojich príhovoroch dotkli 
pre samosprávu veľmi vážneho 
problému dneška - nevysporiadania 
miestnych komunikácií ako prekážky 
na získanie dotácií na ich obnovu. 
Bol daný verejný prísľub na rýchle 
a plošné doriešenie tohto problému.  
 Všetky tieto aktivity a 
rokovania sú náročné na čas, ale 
majú svoje opodstatnenie a hlavne 
svoj prínos. Výsledok bude pre 
občanov hmatateľný až za určitý 
čas, ale podstatné je, aby sa základy 
„kopali“ v tomto období.

Ďakujeme za rozhovor. -rr-
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Obecné zastupite¾stvo obce POPROÈ 

 Dňa 27.4.2007 sa v zasadačke Obecného 
úradu Poproč uskutočnilo riadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce Poproč. Zasadnutie 
sa uskutočnilo pri  89 % účasti poslancov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali na 
svojom zasadnutí tieto závery:

Z á v e r y   zo  zasadnutia OZ v Poproči 
zo dňa 27.4.2007

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v 
Poproči č. 3/2007

 
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO V POPROÈI

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

a/ Informáciu starostky obce o záveroch rokovania 
XVII Snemu ZMOS-u konaného v Bratislave 
v dňoch 25. a 26.4.2007.

b/ Informáciu starostky obce o organizačných 
zmenách na obecnom úrade v zmysle platného 
Organizačného poriadku obecného úradu 
v Poproči.

c/ Informáciu starostky obce o stave rekonštrukčných 
prác na verejnom osvetlení.

d/ Informáciu starostky obce k riešeniu havarijného 
stavu elektrickej prípojky na zdravotnom stredisku.

e/ Informáciu starostky obce o realizovaných akciách 
v zmysle schváleného rozpočtu obce. 

f/ Informáciu starostky obce, riaditeľky ZŠ s MŠ 
a riaditeľky Domova dôchodcov Poproč o probléme 
našej obce – vandalizme.

g/ Informáciu starostky obce o spracovaných, 
schválených a pripravovaných projektoch. 

h/ Informáciu starostky obce o stave prípravy 
projektov na dobudovanie obecnej kanalizácie 
a ČOV + vodovod ul. Oľšavská.

ch/Informáciu starostky obce o konaní Valného 
zhromaždenia VVS a.s. Košice.

i/  Informáciu prednostky obecného úradu Poproč 
k záznamu o výsledku štátneho odborného dozoru 
nad pozemnými komunikáciami vykonaného dňa 
23.4.2007.

j/  Informáciu sociálnej pracovníčky obce o aplikácii 
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele.

k/ Informáciu starostky obce Poproč o príprave novej 
internetovej stránky našej obce. 

l/ Žiadosť Domova sv. Anny o poskytnutie priestorov 

na usporiadanie vernisáže.
m/ Žiadosť p. Aleny Sopkovej, ul. Oľšavská 44 

o prenájom nebytových priestorov v budove 
bývalej materskej školy pod kostolom.

 2. s c h v a ľ u j e

a/ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území 
obce Poproč.

b/ Sadzobník poplatkov č. 1 za služby na miestnom 
cintoríne v Poproči.

c/ Dočasné pozastavenie predaja miest na výkop 
hrobu, resp. zriadenie hrobiek v cintoríne pre 
žijúcich občanov z dôvodu obmedzenej kapacity a 
to do doby zriadenia nového cintorína.

d/ Spolufinancovanie obecného kompostoviska 
vo výške 150.000.- Sk.

e/ Voľbu nového kontrolóra obce – formou osobnej 
prezentácie.

f/ Vyhotovenie geometrického plánu na vybraté 
parcely na zložke č. 106.

g/ Žiadosť p. Ladislava Vindta, bytom Poproč, 
ul. Partizánska č. 11 – udelenie výnimky na zákaz 
vjazdu na ul. Krátku a to z dôvodu zásobovania 
domácnosti tuhým palivom.

h/ Žiadosť dychovej hudby Popročanka, 
aby nevyčerpaná dotácia z roku 2006 vo výške 
18.200.- Sk  bola zúčtovaná s dotáciou za rok 
2007.

3.  v o l í

a/ Poslanca obecného zastupiteľstva obce Poproč 
Ing. Alexandra Benka za člena Rady školy pri ZŠ 
s MŠ Poproč.

 4. o d p o r ú č a 

a/  Začať legislatívne práce spojené so zriadením 
nového cintorína.

  Z: prednostka OcÚ
  T: priebežne

b/  Zistiť názor obyvateľov našej obce na využitie 
budovy pod kostolom (bývalej materskej školy) a 
to formou dotazníkového prieskumu

  Z: prednostka OcÚ
  T: do 31.5.2007

i  n f  o r  m u j  e
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 Slovenská agentúra 
životného prostredia (SAŽP) pod 
záštitou Ministerstva životného 
prostredia SR (MŽP SR) a v 
spolupráci so Spolkom pre obnovu 
dediny vyhlásila už štvrtý ročník 
súťaže DEDINA  ROKA. 

 Možno si pamätáte a možno 
ani nie, že v roku 2005 naša obec 
získala ocenenie v súťaži Dedina 
roka. Hoci sme boli len čiastočnými 
víťazmi (konkrétne v kategórii 
Dedina ako partner), ocenenie 
nás povzbudilo a uistilo v tom, že 
úspech spočíva v spolupráci, a že 
jednotlivci v konečnom dôsledku 
vyniknú pomocou celku.
 Výsledky práce a dôvody, 
prečo sa práve obec Poproč pýši 
týmto titulom, prezentovala 
starostka obce Ing. Iveta Komorová 
Hiľovská na celoslovenskej 
konferencii s medzinárodnou 
účasťou pod názvom Cesta 
slovenskej dediny do Európy 
- Dedina roka 2007. Stalo sa 
tak 9. marca  v hoteli Dixon v 
Banskej Bystrici. Okrem našej 
obce sa postupne v jednotlivých 
kategóriách prezentovali aj ostatné 
víťazné obce. Zahraničný vidiek  
na tejto konferencii zastupovali 
usporiadatelia podobnej súťaže z 
Českej a Poľskej republiky.
 Hlavným cieľom súťaže 
Dedina roka je prezentovať úspechy, 

krásu a jedinečnosť slovenského 
vidieka a prispieť k zvyšovaniu 
jeho konkurencieschopnosti. 
Tiež k zvyšovaniu povedomia 
občianskej spoločnosti o hodnote 
krajiny, originality a národnej 
hrdosti. Parciálne ciele súťaže 
sa stotožňujú s cieľmi európskej 
súťaže o Európsku cenu obnovy 
dediny.
 Záujemcovia sa do súťaže 
mohli zapojiť zaslaním vyplnených 
formulárov do konca apríla tohto 
roku. Kritériá zostali nezmenené. 
Komisia bude v priebehu mesiacov 
máj – september hodnotiť zapojené 
obce v 6 kategóriách: dedina ako 
hospodár, dedina ako maľovaná, 
dedina ako klenotnica, dedina ako 
pospolitosť, dedina ako partner a 
dedina ako hostiteľ. Kto získa titul 
slovenskej dediny roka a možnosť 
reprezentovať našu krajinu na 
európskej súťaži sa dozvieme v 
októbri 2007.
 Hodnotiaca komisia nemá 
v záujme obce kritizovať, ani inak 
dehonestovať prácu samosprávy. 
Práve naopak, chce ich podporiť v 
tom, čo robia.
 A ako poznamenala Ing. 
Cimermanová zo SAŽP: „Účasť 
na tejto súťaži a súťažiach 
podobného charakteru nie je 
samochvála, ale povinnosť starostu 
vyjsť a poukázať na výsledky, ktoré 
dokázal. Samozrejme v spolupráci 
s občanmi.“
 Pýtate sa či sa aj v tomto 
roku zapojí naša obec do súťaže? 
Odpoveď znie: NIE. Prečo? Tu 
je odpoveď starostky obce, Ing. 
Ivety Komorovej Hiľovskej: „Zo 
strany hodnotiteľov sú nároky 

na obce, ktoré sa už súťaže 
zúčastnili, oveľa väčšie, ako na 
tie, ktoré sa prihlásia prvýkrát. 
V rámci hodnotenia v našej obci 
boli oblasti, kde sme získavali 
výrazné plusy, ale aj oblasti, kde 
ešte aj dnes zaostávame, a to 
hlavne v oblastiach ochrany a 
tvorby životného prostredia 
(čierne skládky), zachovávania 
pôvodnej architektúry, služieb 
cestovného ruchu (chýbajú nám 
ubytovacie kapacity, atrakcie), 
atď. Veľa vecí sa v obci odvtedy 
zmenilo, ale potrebujeme ešte na 
sebe popracovať a až následne 
zabojovať aj o celkové víťazstvo v 
súťaži Dedina roka. “

 Tvár obce je ako mozaika. A 
trvá množstvo rokov, kým sa začne 
črtať len aký-taký konkrétny obraz. 
A kto je jeho tvorcom? Predsa vy, 
občania. Osud každej dediny, aj tej 
našej, je v rukách jej obyvateľov. 
Mali by sme si uvedomiť, že hoci 
svojimi službami a možnosťami sa 
zatiaľ nemôže rovnať mestu, vývoj 
napreduje. Nenapodobňujme však 
mesto a zamyslime sa nad tým, ako 
vyzerá prostredie, v ktorom žijeme 
a v ktorom budú vyrastať aj naše 
deti. Áno, podliehame rozvoju, 
no nemali by sme zabúdať na 
zachovanie pôvodného.

C e s t a  s l o v e n s k e j  d e d i n y  d o  E u r ó p y
a l e b o

V i d i e è a n i a  n i e  s ú  ¾ u d i a  I I .  k a t e g ó r i e !

-jk-
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... psychologičkou, riaditeľkou Pedagogicko – psychologickej poradne Košice - okolie.

ZŠ s MŠ v Poproči spolupracuje s PPP Košice-okolie v rôznych oblastiach. Vzhľadom na to, že v 
poslednom období žiaci stále menej rešpektujú pravidlá slušného správania, porušujú školský poriadok 
a v mnohých prípadoch ani rodičia nie sú ochotní spolupracovať, ba priam odmietajú návrhy školy na 
psychologické vyšetrenie žiakov za účelom pomoci, rozhodli sme sa osloviť touto cestou riaditeľku 
PPP Košice-okolie, pani Mgr.Fazekašovú, aby informovala širokú verejnosť o možnostiach riešenia 
konkrétnych problémov, ktoré v našej škole máme a na ktoré sme v mnohých prípadoch ostali sami. 
Položili sme jej nasledujúce otázky a tu sú odpovede odborníčky.

1. Pani riaditeľka, kedy môže PPP 
začať riešiť konkrétny problém 
konkrétneho žiaka?
PPP začína v rámci svojich 
kompetencií riešiť problém 
konkrétneho žiaka len na základe
písomnej žiadosti školy alebo 
zákonného zástupcu žiaka s  
podpísaným súhlasom zákonného 
zástupcu. Lehota vybavenia žiadosti 
je 30 dní od doručenia aj so 
spracovanou písomnou správou pre 
školu.

2. Ako riešiť problém, ak sa v 
triede objaví podozrenie na 
kleptomániu a čo 
 v tom prípade, ak si je rodič tohto 
problému dieťaťa vedomý?
Ak si je rodič vedomý  patologických 
osobnostných vlastností svojho 
dieťaťa, je nutné upozorniť ho, že 
sa tento problém v škole nemôže 
tolerovať a musí sa riešiť dlhodobou 
pedopsychiatrickou starostlivosťou 
o dieťa. Pedagogické reštrikčné 
opatrenia ako pohovor s dieťaťom, 
jeho rodičom, písomné upozornenia 
a znížené známky zo správania môžu 
byť súčasťou riešenia problému, ale 
samé o sebe neprinášajú očakávaný 
efekt alebo odstránenie problému. V 
tomto prípade aj psychológ odporúča  
pedopsychiatrickú starostlivosť.

3. Ako postupovať, čo robiť, ak 
učiteľ v škole zistí, že dieťa má 
vši?
Ak sa zistí prítomnosť okolností, 
ktoré ohrozujú základné hygienické 
podmienky, teda aj v prípade výskytu 
spomínaných parazitov, musí triedny 

učiteľ alebo vedenie školy upozorniť 
rodiča na tieto okolnosti.  Rodič 
musí urobiť opatrenia na odstránenie 
zistených skutočností. Škola v tomto 
prípade musí zamedziť prístupu 
dieťaťa do kolektívu a  trvať na 
predložení lekárskeho potvrdenia 
o zdravotnom stave dieťaťa, kým  
opätovne vstúpi do kolektívu triedy.

4. Jeden spolužiak fyzicky 
ohrozuje ostatných. Čo s tým, ak 
bežné výchovné postupy v rámci 
školy nie sú účinné?
Mala by nastúpiť automaticky 
starostlivosť PPP, ktorá navrhne 
potrebné opatrenia, zistí príčiny 
existencie agresívneho správania. 
Ak sa zistia psychopatické črty 
osobnosti agresora, navrhnú sa ďalšie 
opatrenia ako pedopsychiatrická 
starostlivosť, diagnostický pobyt 
dieťaťa v zariadení, ktoré má vo 
svojej zriaďovacej listine popis 
starostlivosti o podobné deti. 
Všetko to však predpokladá súhlas 
rodiča so starostlivosťou v PPP a 
následnej starostlivosti. V prípade, že 
rodič nesúhlasí, je potrebná intenzívna 
práca pedagógov a vedenia školy, aby 
sa takýto rodič presvedčil o nutnosti 
riešenia daného problému. Ak sa ani 
takto  nezabezpečí súhlas rodiča, je 
potrebné pristúpiť k legislatívnemu 
riešeniu cez znížené známky zo 
správania, priestupkové konanie 
zriaďovateľa, zainteresovania úradu 
práce a zabezpečenia dohľadu 
sociálneho pracovníka v tejto rodine. 
Konečným riešením v prípade 
zlyhania všetkých spomínaných 
opatrení je škola povinná chrániť 
žiakov pred agresorom vydaním 

rozhodnutia od pozbavenia takéhoto 
žiaka od povinnosti dochádzať do 
školy, ale s náväznými zákonnými 
opatreniami, ako je zabezpečenie 
individuálneho vzdelávania žiaka.

5.V triede sa utvorila skupina 
žiakov, ktorí neustále porušujú 
školský poriadok, narušujú 
vyučovací proces, nerešpektujú 
pokyny učiteľov a klasifikácia/t.j. 
znížená známka zo správania až 
na stupeň 3,ba aj 4-čo je najvyšší 
stupeň/ je im ľahostajná?
V každom prípade ide o deti, ktoré 
z nejakých príčin stratili motiváciu 
pre pozitívne výkony a správanie sa 
v škole, alebo sa pre skryté príčiny 
( sociálne, ekonomické, vzťahové 
problémy v rodinách) rozhodli 
takýmto nevhodným spôsobom 
upozorniť na svoje problémy. Stačí, 
ak sa v triede identifikuje napríklad 
vodcovská osobnosť, ktorá je 
motorom takéhoto správania. Môže ísť 
o šikanovanie vodcovskej osobnosti 
ostatných členov v skupine, ktorí sa 
mu nedokážu vzoprieť. Môže ísť o 
deti, ktoré sú dlhodobo na periférii 
záujmu triedy a nenašli si v nej svoje 
miesto. Všetky tieto problémy sa 
odborným psychologickým zásahom 
dajú mapovať, identifikovať a 
odstrániť s použitím skupinových 
metód s následnou individuálnou 
prácou s deťmi a úzkou spoluprácou 
s rodičmi.

6.Aké možnosti má škola/rodič, 
ak sa v triede objaví agresor, 
ktorý rôznym  spôsobom šikanuje 
spolužiakov, a to nielen v čase 
vyučovacom ale aj po  vyučovaní, 

Na slovíèko s. . .
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ktorí sa ho boja a dokonca sa boja 
aj rodičia šikanovaných detí?
Rodič šikanovaného dieťaťa si musí 
v prvom rade uvedomiť, že je jeho 
povinnosťou chrániť si vlastné dieťa. 
Ak sa šikanovanie koná mimo školy, 
je úlohou rodiča, aby zabezpečil 
ochranu svojho dieťaťa pred 
agresorom. Škola v tomto prípade 
postupuje obdobným spôsobom, ako 
sme to už vyššie uviedli. Upozorní 
žiaka a jeho rodiča na to, že nemôže 
tolerovať podobné prejavy. Postupuje 
legislatívnym spôsobom s využitím 
PPP, zriaďovateľa, priestupkového 
konania, spoluprácou s políciou 
a úradom práce.
7. Povedzte našim čitateľom, aký 
je rozdiel medzi pedagogicko-
psychologickou poradňou 
a špeciálno-pedagogickou 
poradňou.
PPP poskytuje starostlivosť, 
diagnostiku, poradenstvo a 
psychoterapiu pri výchovných, 
vzdelávacích a osobnostných 
problémoch jedinca alebo skupiny. 
Odbornú starostlivosť pre žiakov 
škôl a školských zariadení, 
ich rodičom a pedagogickým 
zamestnancom. Pracuje na úseku 

profesijného poradenstva pri voľbe 
povolania žiakov a  poskytuje servis 
pre zákonných zástupcov žiakov a 
ich rodičov pri voľbe povolania. 
Zabezpečuje identifikáciu a následnú 
špeciálno-pedagogickú starostlivosť 
o deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.. Sú to 
väčšinou vývinové poruchy učenia 
( poruchy písania, čítania, počítania, 
poruchy aplikácie pravidiel pravopisu 
a kombinované poruchy učenia ). 
ŠPP má v starostlivosti žiakov nielen 
s vývinovými poruchami učenia, ale 
žiakov s mentálnym a zdravotným 
postihom.

8. Čo robiť v prípade, ak je v 
triede žiak, ktorý má problém s 
osobnou  hygienou a ostatným 
spolužiakom to veľmi prekáža?
Veľakrát je žiak ochotnejší prijať 
názor kamaráta, než názor učiteľa. 
Ak sa to nedá riešiť upozornením, 
dá sa problém popísať v rámci 
napríklad triednickej hodiny ako 
nejaký anonymný problém, ktorý 
budú deti analyzovať  a zároveň 
hľadať riešenia. Možno bude stačiť 
takéto nie priame poukázanie na 
problém.

9. Kto je zodpovedný, ak sa 
bitka alebo iné neduhy udejú po 
vyučovaní? Prečo  vtedy prvé 
kroky poškodených smerujú do 
školy? Je naozaj škola zodpovedná  
za všetko?
Škola samozrejme nemôže byť 
zodpovedná za všetko. Zodpovedá 
za výchovno-vyučovací proces, 
za jeho optimálne podmienky 
a za plnenie POP MŠ SR, za 
dodržiavanie optimálnych 
hygienických a psychohygienických 
podmienok vyučovania. V rámci 
výchovy je povinná viesť svojich 
žiakov k dodržiavaniu spoločensky 
prijateľných hodnôt a noriem. Ak 
sa žiak po opustení školy dopustí 
neprimeraného správania, ktorého 
príčina má korene v škole, alebo sa 
po vyučovaní riešia problémy, 
ktoré sa priamo alebo nepriamo 
dotýkajú vyučovacieho procesu, 
vzťahov alebo výsledkov výchovno-
vzdelávacieho procesu, potom je 
povinnosťou vedenia školy dané 
príčiny identifikovať a riešiť. Ak  
však nevhodné správanie sa žiaka 
danú súvislosť nemá, je úlohou 
rodiča, aby problém riešil.

Prosba

Tak a je tu opäť. Pýtate sa kto? Pýtajte sa skôr čo? Odpoveď znie: dotazník.
Tentokrát sa obecné zastupiteľstvo zaujíma o Váš názor na využitie budovy pod kostolom 
(bývalá Základná a Materská škola).
Prosíme Vás preto o vyplnenie dotazníka a jeho odovzdanie. Zberné urny sú umiestnené 
vo všetkých predajniach potravín v našej obci ako aj na Obecnom úrade a v knižnici v 
Kultúrnom dome.

Ďakujeme za spoluprácu.

Upozornenie ! ! !

Týmto Vás upozorňujeme na skutočnosť, že ku dňu 1.5.2007 došlo zo strany spoločnosti 
T-Com k zmene telefónneho čísla Obecného úradu Poproč.

Nové telefónne číslo Obecného úradu v Poproči je: 466 81 71 !
Prosíme Vás, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali na vyššie uvedenom telefónnom 
čísle. Za pochopenie Vám ďakujeme.

-dš-
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 13. marca 2007  26 deviatakov z našej školy 
zasadlo do lavíc, aby svoje vedomosti získané na 
ZŠ zúročili pri ich prvej vážnej skúške – Monitore 
9.
 Monitor 9 pozostával zo slovenského jazyka 
a literatúry a z matematiky. Na vypracovanie 
testov mali žiaci presne určený časový limit – 
slovenský jazyk a literatúry 60 min., matematika 
90 min. Každý z testov obsahoval 30 otázok. 
Na objektivite celého priebehu Monitora 9 dohliadali 
pedagógovia zo ZŠ Jasov. Aj napriek tomu, že otázky 

so slovenského jazyka a literatúry oproti minulému 
roku boli obťažnejšie a niektoré doslova chytáky, 
žiaci ich zvládli veľmi dobre. Veď celoslovenský 
priemer úspešnosti z matematiky bol 61% naši 
deviataci dosiahli 67%. Taktiež dobre dopadli aj zo 
slov. jazyka a liter., keď oproti celoslovenskému  
priemeru 66,1% dosiahli 74,7% úspešnosti.
Čo dodať na záver? Nech sa im aj v ďalšom štúdiu 
darí prinajmenšom tak dobre, ako sa im darilo na 
našej škole.

Mgr. Renáta Kozelová         

 Agresivita, nadávky, 
šikanovanie, poškodzovanie majetku 
druhých, nahrávanie spolužiakov 
mobilom....to sú témy, ktoré odzneli 
na posledných rodičovských 
združeniach ( triednych aktívoch)
Rodičia detí, ktorým bolo nejakým 
spôsobom ublížené, prejavili 
opodstatnené rozhorčenie či 
nespokojnosť. Rodičia tých 
druhých, ktorí ubližovali, na 
rodičovskom neboli. Ako dosiahnuť 
nápravu, keď zlyháva ( či už pre 
zaneprázdnenosť, neochotu, 
ľahostajnosť, presvedčenie  o svojej 
pravde) prvotný krok potrebný na 
riešenie  - komunikácia ? 
Kompetencie učiteľa, riaditeľa 
školy sú obmedzené. Žiakom, ktorí 
porušili vnútorný poriadok školy, sú 
uložené výchovné opatrenia podľa 
závažnosti priestupku. Rodič je o 
prospech a správaní svojho dieťaťa 
informovaný ústnou aj písomnou 
formou. Čo však s rodičmi, 
ktorí nereagujú ani na písomné 
predvolanie, aby boli oboznámení s 
problémami svojho dieťaťa v škole 
a aby sme sa mohli dohodnúť na 
krokoch, ktoré je nutné dodržať, aby 
došlo k zmene ?!
Za výchovu dieťaťa v prvom rade 
zodpovedá rodič. Jeho nezáujem  je 
neplnením si 
základných povinností starostlivosti 
o svoje dieťa a takéto situácie 
rieši Úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny.
 Na druhej strane je škola miestom, 
kde sa stretávajú deti rôznych 
vekových kategórií a z rôzneho 
sociálneho prostredia. A základnou 
povinnosťou školy je vytvoriť také 
podmienky, aby sa každé dieťa cítilo 
bezpečne . Nie je  však jednoduché 

ustriehnuť 234 rôznych pováh  
pätnástimi učiteľmi, ktorí na škole 
sú. Hlavne, ak sa určitá skupina 
riadi zásadou: pravidlá sú na to, 
aby sa porušovali! Veľa priestupkov 
je dôsledkom nedomyslenej recesie 
alebo vyskúšania si niečoho, 
čo predchádzajúci deň videli v 
televízii, ale aj porúch správania  
a problémov v správaní, medzi 
ktorými dominuje  impulzivita, 
používanie vulgarizmov, 
poškodzovanie majetku. Ich počet 
neustále narastá a v našej učiteľskej 
výchovno-vzdelávacej práci je čoraz 
náročnejšia práve výchovná zložka. 
Voľakedy bola znížená známka zo 
správania na prvom stupni raritou. 
A dnes?
Každý učiteľ vie, že trpezlivosťou, 
pochvalou a dobrým slovom sa 
dosiahne najviac, je to však dlhodobý 
proces. Problém zhoršeného 
sa správania detí a mládeže je 
celospoločenským javom bez ohľadu 
na to, či dieťa vyrastá v meste alebo 
na vidieku. Nájsť optimálne riešenie 
určite nie je jednoduché a najmä 
nie bez spoločného postupu školy, 
rodiny, verejnosti ale aj samotných 
žiakov. Veríme, že sa nám podarí 
urobiť 1. zásadný krok pomocou 
realizácie projektu 
„ Bezpečnosť na škole z pohľadu 
žiakov ZŠ s MŠ Poproč “, na ktorý 
sme získali prostriedky z grantového 
programu  V školách bezpečnejšie, 
vyhláseného spoločnosť U. S. Steel 
Košice. Projekt má tri fázy a bude 
prebiehať do konca roku 2007. 
Jeho súčasťou je aj monitorovanie 
správania žiakov v škole a v okolí 
školy. O prínose a výsledkoch 
projektu budeme rodičov pravidelne 
informovať.

È o  n á s  ( V á s ? )  t r á p i

Bol i  sme úspešní   . . . . . .

Úspešní športovci 
už v materskej 

škôlke!

1. MŠ v Moldave n/B 
každoročne organizuje Viacboj 
všestrannosti. Súťaží sa v behu, 
hode a skoku. Samozrejme, že 
daj deti z našej MŠ sa tejto 
súťaže zúčastňujú. Najprv 
trénujú v škôlke a najlepší nás 
potom  reprezentujú. Tohto 
roku to bili J. Raščáková, V. 
Šariczká, P. Štovčík, A. Horváth 
a S. Harčarik. Pod vedením p. 
uč. G. Hiľovskej odcestovali 
do Moldavy, aby ukázali, čo v 
nich je. A naozaj podali pekné 
výkony o čom svedčí aj 3. 
miesto J. Raščákovej v behu 
na 20 m.
Po návrate sa spolužiakom 
pochválili nielen medailou, ale 
aj vecnými cenami.

-bm-

Agnesa Timková
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O t e s t u j t e  s a

M y  s m e  m a l í  v ý s k u m n í c i . . .

1. Vážení rodičia, viete, na koho prvého sa máte obrátiť, ak má vaše 
dieťa  v škole nejaký problém?

2. Viete, kto je výchovným poradcom v škole, ktorú vaše dieťa 
navštevuje?

3. Viete, kde nájdete informácie o úlohách a poslaní pedagogicko-
psychologickej poradne v budove ZŠ?

4. Poznáte meno predsedu rodičovskej rady ZŠ, ktorú vaše dieťa 
navštevuje?

5. Viete, kto je predsedom rady školy, ktorú vaše dieťa navštevuje?
6. Aká je povinná školská dochádzka na Slovensku?
7. Koľkokrát ste v tomto školskom roku navštívili školu, ktorú vaše 

dieťa navštevuje? (viac ako 3x= 1 bod, ostatné 0 bodov)
8. Poznáte mená vyučujúcich vášho dieťaťa?
9. Viete, od koho a akým spôsobom  vypýtať svoje dieťa z vyučovania 

na jeden deň, viac dní, 1 vyučovaciu hodinu? Prípadne môže dieťa 
odísť zo školy samo len na základe písomného požiadania rodiča?

10. Poznáte rozvrh hodín svojho dieťaťa?

Vyhodnotenie: za každú správnu alebo kladnú odpoveď si pripočítajte 
1 bod (max 10 bodov)

 Aj takto si môžu povedať už 
aj naši piataci ZŠ s MŠ v Poproči. 
A vôbec nebudú preháňať. 
 V poslednom období sa 
veľa diskutuje o tom, aké máme 
školstvo. A diskutujú aj takí, ktorí 
o škole nemajú ani potuchy , akurát 
tak spomienky z vlastného detstva. 
Akoby každý, kto raz chodil 
do školy, mohol byť učiteľom. 
V podstate aj mohol ,ale nie je. 
A preto nemá právo hodnotiť to, 
čo dostatočne nepozná. Skúste 
pilotovať lietadlo len preto, že 
ste sa v ňom aspoň raz v živote 
viezli! Prinajlepšom vás vysmejú, 
prinajhoršom pošlú do blázinca 
alebo do ešte horšieho zariadenia. 
 Možno trošku dlhší 
komentár na úvod, ale potrebný. 
Lebo súčasné školstvo na 

Slovensku je často podrobované 
kritike, že naši žiaci sa musia 
veľa učiť, memorovať, berieme si 
vzory aj z krajín, ktoré by sa mohli 
učiť od nás. Tým chcem povedať, 
že v škole sa najprv žiaci musia 
čosi naučiť, aby potom mohli aj 
samostatne tvoriť. Zvlášť na tej 
základnej. A myslím, že u nás 
v škole sa to aj darí. Už piataci 
dokážu urobiť malý výskum, 
získať informácie, utriediť ich, 
spracovať , štatisticky vyhodnotiť 
a komentovať, graficky zobraziť a 
urobiť záver. O čo vlastne ide? Na 
hodinách zemepisu sa deti učili o 
pohybe obyvateľstva, o migrácii, o 
tom ,ako sa vypočítava prirodzený 
prírastok obyvateľstva, aké to má 
dopady na spoločnosť ak je natalita 
menšia ako mortalita a podobne. 

 Potom dostali dobrovoľnú 
úlohu získať informácie o 
natalite a mortalite vo svojej obci 
/Poproč, Jasov, Rudník/ za roky 
2000 - 2006, vypočítať prirodzený 
prírastok, zhotoviť graf a urobiť 
záver. Šikovne sa tejto úlohy 
zhostili Imko Grác, Lukáš Matyi 
– tí získali informácie. Ďalší zo 
získaných informácií čerpali a 
spracovali ich –napr. veľmi pekne 
to urobili Lenka Hiľovská, Saška 
Humarová, Rasťo Kočiš, Ivo 
Štovčík, Radko Raščák, Dominika 
Vargová, Monika Sabolová, 
Ľubo Lackaň i Matúš Sedlár. 
A čo vlastne zistili? Ponúkame vám 
výsledky ich výskumu prehľadne 
v tabuľkách i grafoch. Ozaj, vy by 
ste to vedeli?

10 - 9 b.  výborne sa orientujete v 
školskej problematike, 
máte záujem o 
svoje dieťa a jeho 
školské povinnosti

8 - 7 b.  máte prehľad, ale chce 
to trošku viac záujmu

5 - 6 b.  porozmýšľajte, či 
venujete svojmu dieťaťu 
dostatočnú pozornosť

4 - 3 b. viete si poradiť, ale 
to je trochu málo

2 - 0 b. pozor, svieti červená, 
máte aj dieťa, pre 
ktoré je škola tým, 
čím je pre vás vaša 
práca a možno aj viac

 
PS:  Chcete si overiť či ste 

odpovedali správne?
 Navštívte nás! (Školská 3, 

Poproč) ☺

-dš-



Pani riaditeľka bola príkladom pre 
všetkých svojich zverencov...

...ani členovia pedagogického 
zboru sa nedali zahanbiť...

...veľmi chválime a oceňujeme prístup 
niektorých aktívnych rodičov...

...zvláštne techniky prišli ukázať aj 
príbuzní...

...aj samotní žiaci od najmladších 
po tých najstarších ukázali, že 
majú estetické cítenie...

...ani škôlkari nezaháľali...

...finálne výsledky hovoria sami 
za seba....

Malí návštevníci siahli po 
jednoduchších veľkonočných 
ozdobách.

Klobúk dole. Poskladať, prežehliť 
a nalepiť malé kúsky látky to tohto 
tvaru je nekonečná babračka.

Niektorí jedinci (ako napr. táto 
slečna) ovládajú viacero techník.

PS: Kto nebol na týchto akciách, 
môže ľutovať.

9Škola, škôlka, školièka

Ve¾konoèné návraty. . .
(Ako prebiehala ve¾konoèná burza v základnej škole a ve¾konoèná tvorivá dielòa v MKS)
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 Kde bolo tam bolo, žil 
raz v jednej ďalekej krajine 
veľký obor. Meral najmenej tri 
metre, mal strapaté ryšavé vlasy a 
bradu, a v ruke nosieval obrovskú 
sekeru.
Každý rok v ten istý deň zliezol 
z hôr, ktoré boli jeho domovom, 
priblížil sa k hradbám mesta 
a terorizoval vystrašených 
obyvateľov.
„Chcem bojovať s vaším 
najodvážnejším mužom!“ 
vykrikoval obor, prehýnajúc sa 
cez hradby a mávajúc obrovskou 
sekerou. „Ak mi nepošlete 
niekoho, s kým budem môcť 
bojovať, rozbúram hradby a 
všetkých vás rozsekám na kusy!“
Chtiac – nechtiac sa hradná brána 
každý rok pomaly, ustráchane 
otvorila a jedna úbohá, 
statočná duša vyšla von, aby sa 
postavila zoči-voči obrovskému 
nepriateľovi a istej smrti.
„To je všetko, čo pre mňa máte?“  
rehotal sa obor posmešne. 
Vyvolený nešťastník len stál, 
prinútený strašnou povinnosťou 
a zhypnotizovaný obrovými 
rozmermi. Nikomu sa nikdy 
nepodarilo vytiahnuť meč skôr, 

ako sa obor rozohnal obrovskou 
päsťou, zdrapil ho a rozsekal na 
márne kúsky.
Jedného dňa do mesta dorazil 
mladý princ. „Prečo tu všetci 
vyzerajú tak nešťastne a 
vystrašene?“ opýtal sa jedného 
pocestného. „Ty si ešte nevidel 
obra?“ odpovedal pocestný 
otázkou. „Akého obra?“ zvedavo 
sa spýtal princ. Pocestný mu 
vyrozprával príbeh. „Každý rok v 
tento deň príde obor k hradbám a 
vyzve najodvážnejšieho z našich 
mužov na súboj. A každý rok 
ho zabije skôr, ako sa stihne čo 
i len pohnúť alebo vytiahnuť 
meč. Vyzerá to, akoby ich vedel 
zhypnotizovať“. „Na to sa veru 
pozrieme,“ odpovedal mladý 
princ.
Keď obor navečer dorazil, princ 
už na neho čakal.
„Pošlite mi vášho 
najodvážnejšieho muža, nech 
s ním môžem bojovať!“ reval 
obor.
„Tu som!“ zakričal mladý princ, 
rázne otvoril hradnú bránu a 
skočil pred obra.
Na okamih obaja zastali a pozerali 

na seba. Hoci bol princ od obra ešte 
stále dosť ďaleko, omračovala ho 
jeho obrovitosť a šokujúci výzor. 
Princ však pozbieral všetku svoju 
odvahu, vytasil meč a vykročil 
smerom k obrovi. Po celý ten čas 
nespustil oči z jeho strašidelnej 
tváre s ryšavou bradou a strapatou 
hrivou.
Náhle si uvedomil, že čím viac 
sa k obrovi približuje, tým viac 
sa obor zdá byť menší. Zastavil 
a neveriaco sa díval. Obor meral 
už len dva metre. Podišiel ešte 
bližšie, znova zastal a pozeral sa. 
Teraz obor meral už len meter. 
Znovu sa pohol a s každým jeho 
krokom sa obor ďalej zmenšoval. 
Princ sa zastavil, až keď už bol 
úplne blízko pri obrovi, ktorý sa 
tak zmenšil, že sa musel na princa 
dívať zdola. Princ sa rozohnal 
mečom a vrazil ho obrovi do 
srdca.
Ako obor zomieral, ležiac na 
zemi, mladý princ sa zohol a 
zašepkal: „Kto si?“
Obor z posledných síl vydýchol: 
„Volám sa strach.“

(Zdroj: Margaret Parkin: Tales for 
Trainers, Londýn, 1998)

P O N A U Č E N I E :
Keď začnete konať – strach sa pominie!

N a  p o s m e l e n i e  " K r o k y  k  o b r o v i "

Milí spoluobčania,
ako ste už boli informovaní v 
predchádzajúcich vydaniach našich 
obecných novín, obec Poproč sa 
v r. 2005 zapojila do projektu 
Sociálny pracovník obce. 
Na obecnom úrade tak 
bolo s podporou Košického 
samosprávneho kraja vytvorené 
miesto pre sociálneho pracovníka 
– referenta sociálnych vecí. 
Okrem písomnej agendy, ako je 
opatrovateľská služba, aktivačná 

činnosť, šetrenie sociálnej 
situácie v rodinách v spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a 
rodiny a pod., je hlavnou náplňou 
práce sociálneho pracovníka 
poskytovanie informácií a 
poradenstva občanom, ktorí sa 
ocitli v zložitej životnej situácii 
a potrebujú pomôcť, poradiť. 
Občania sa na sociálneho 
pracovníka môžu obrátiť aj so 
žiadosťou o pomoc pri písaní 
rôznych dokumentov, napr. 

žiadosti, životopisu, sprievodného 
listu,... Sociálny pracovník vám 
sprostredkuje aj rôzne informácie 
podľa charakteru vášho problému.
Vážení občania, v pracovných 
dňoch medzi 7.30 a 16.00 je tu 
sociálny pracovník  pre vás – 
občanov, a nielen pre tých sociálne 
odkázaných. Preto ak potrebujete 
akúkoľvek pomoc, obráťte sa na 
mňa a je vám rada a ochotne 
pomôžem.                                                                                  

-spo-

S o c i á l n y  p r a c o v n í k  n i e  j e  l e n  ï a l š o u  p l a t e n o u 
o s o b o u  n a  o b e c n o m  ú r a d e
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 Takto nejako je to s 
postojom mnohých ľudí žijúcich 
nielen v našej dedine, ale na 
mnohých miestach na svete. A o 
postoji k čomu hovorím? Pomaly 
sa k tomu dostanem. V prvom 
rade by som však chcela upozorniť 
na to, že sa chystám vyjadriť o 
oblasti, v ktorej nie som žiadnou 
odborníčkou. Poviete si, tak potom 
o čom toto celé je? Poviem vám 
o čom. Chcem túto tému otvoriť 
ako človek, ktorý tu žije, ktorý žije 
v obci Poproč a ktorý sa nesnaží 
zakrývať oči pred niečím, čo tu 
bolo, je a aj bude, pokiaľ svoj 
prístup nezmeníme. A teraz k téme. 
Ľud verzus príroda, alebo divoké 
skládky na „požiadanie“.
 Donedávna som bola 
zástankyňou vety, že jedna 
lastovička ešte leto nespraví. Totiž 
robiť osvetu niekde, kde väčšina 
populácie považuje svoje okolie 
len časť územia okolo vlastného 
domu ohraničeného oplotením, 
sa mi zdá prinajmenšom 
bláznovstvom a neefektívnym 
využitím času. Taktiež je podľa 
mňa zbytočné taxatívne vyratúvať 
aké škodlivé látky vznikajú 
pri spaľovaní a pri rozklade či 
nerozklade predmetov, je zbytočné 
hovoriť o číslach, gramoch a 
miligramoch látok unikajúcich 
do ovzdušia, znečisťujúcich 
povrchové a podzemné vody a 
kontaminujúcich pôdu. Prečo? 
Lebo veci ako skleníkový efekt a 
ostatné záležitosti z tejto kategórie 
sú takpovediac nehmatateľné, 
úspešne ich prehliadame a myslíme 
si, že nás sa to aj tak netýka a 
čo bude potom, tak to nám je 
jednoducho povedané šum a fuk. 
OK, rozmeňme si to na drobné. 
 Vie mi niekto z vás, ktorí ste 
sa v tomto článku „našli“, rozumne 

vysvetliť, aký je rozdiel medzi tým, 
keď naložíte plný fúrik haraburdia, 
čo nemáte kde doma zložiť, pískate 
ním celú cestu nech všetci susedia 
vedia, že to vlečiete niekam za 
ihrisko alebo ku kúpalisku a tým, 
keď rovnako dlhý čas, cestu a 
úsilie vynaložíte na odvoz nákladu 
na miesto vytvorené práve na tento 
účel? Pre informáciu, hovorím 
o zbernom dvore vytvorenom v 
areáli Obecných služieb. To bolo 
ma margo komunálneho odpadu. 
Na rad prichádza biologický – 
na vysvetlenie – tráva, konáre, 
lístie plus bioodpad z kuchyne. 
Proces nakladania a vykladania 
do a z fúrika je rovnaký. Aj cieľ 
cesty poväčšine tiež. Snáď by bolo 
vhodné občanom pripomenúť, 
že každá domácnosť by mala 
mať vytvorené svoje vlastné 
kompostovisko. Avšak obec 
myslí aj na tých, ktorí ním nie 
sú vybavení. Získala dotáciu na 
zriadenie obecného kompostoviska, 
ktoré bude v blízkej budúcnosti 
vytvorené pri čističke odpadových 
vôd.
 Ďalšia otázka do pléna: Tuší 
niekto z vás, že za skládky nájdené 
na území obce, dostáva obec pokuty 
od Úradu životného prostredia? A 
nejde len o nebadateľné čiastky. 
Citácia zákona sa dá zhrnúť do 
jediného čísla 500 000,- Sk. V 
minulom čísle obecných novín 
ste si mohli prečítať o rozpočte 
obce a vynakladaní prostriedkov 
na jednotlivé aktivity. Položka 
ODSTRAŇOVANIE DIVOKÝCH 
SKLÁDOK tam nebola. Z čoho má 
teda obec vykryť tieto výdavky? 
Tí, ktorým to aspoň trochu páli, 
už na to prišli. A spolu s tým 
začali premýšľať špekulanti, že 
ono to v konečnom dôsledku nie 
je až také zlé s tým platením. 
Suma sumárum: obec zvýši 

miestne dane a poplatky, z toho 
vykryje odstránenie skládok, ale 
na rozpočte mojej domácnosti sa 
to premietne v primeranom čísle. 
Veď, keď si rozrátam pokutu na 
počet obyvateľov v obci, tak to nie 
je až také hrozné. Nevadí, že sused 
separuje, kompostuje, hlavne že to 
za mňa potiahne
Nádherne vymyslené. Len problém 
je v tom, že toto nie je jednorázová 
záležitosť. A každým rokom si do 
vreciek budeme siahať hlbšie a 
hlbšie. A ani to by nebolo až také 
vážne. Odhliadnime od finančnej 
stránky veci a pozrime sa na to, čo tu 
po sebe zanecháme svojim deťom. 
Naozaj sa tomuto šialenstvu nedá 
zabrániť? Máte čisté svedomie ak 
návšteve ukážete zrekonštruovaný 
park pod kostolom a ojedinelú 
nástennú maľbu Mural Global na 
kulturáku, sú „nádherné“ prírodné 
úkazy v častiach obce Stredný a 
Zadný potok?
 Verte či nie, samospráva 
je v tejto veci sama bezradná. Bez 
uvedomenia si situácie obyvateľmi 
sa tento kolotoč bude točiť 
donekonečna. 
Dobre sa vám hundre, že máme 
zlé cesty? Ony ani lepšie nebudú. 
Totiž, najprv si všetci „zacvakáme“ 
za čosi úplne iné. Nech nikto nejde 
na obecný úrad so sťažnosťou, že 
rozvoj stagnuje! Ja byť starostkou, 
určite viem, čo by som vám 
odpovedala: „Čo ste si navarili, to 
si aj zjedzte.“

PS: Viete, že na takej skládke sa 
môžete aj najesť, napiť a dokonca 
aj obliecť a obuť?
PS 2: Prosím, berte tento článok 
len a len ako môj osobný názor.

Nehasím, èo ma momentálne nepál i

–jk-
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Zdravím „fandov“ tejto rubriky. Opäť je tu nové 
číslo a s ním aj nový nástroj. Keďže minule sme 
si niečo povedali o klarinete, rozhodol som sa vám 
priblížiť ďalší, jemu podobný nástroj. Nie je typický 
plechový, ani „drevený“, no o to zaujímavejší...
Saxofón patrí do skupiny drevených dychových nástrojov, aj 
keď s drevom má len veľmi málo spoločného. Do rodinky 
drevených dychových nástrojov patrí kvôli svojej stavbe 
a spôsobu, akým sa na ňom hrá. Vyrába sa prevažne z 
mosadze a je základným nástrojom nie len v jazze 
(džeze), ale čoraz viac aj v klasickej hudbe. Pôvodným 
zámerom však bolo vytvoriť nástroj pre dychové a 
vojenské orchestre. 
Trošku histórie
Nástroj bol prvýkrát postavený v roku 1840 
belgickým klarinetistom Adolphom Saxom. 
Verejnosti bol predstavený až v roku 1841 
na výstave v Bruseli. Išlo o basový saxofón 
ladený v C. Veľkej popularity sa mu dostalo 
až po nástupe jazzu na prelome 19. a 20. 
storočia. 

Čo má spoločné s klarinetom?
Na prvý pohľad by sa zdalo, že sa nenájde žiadna 

spoločná vlastnosť. Tvar má úplne iný ako klarinet 
- saxofón je zakrivený, klarinet je rovný. Avšak 
spoločných vlastností je tu hneď niekoľko. 
Okrem toho, že patria do rovnakej skupiny 
nástrojov, majú aj veľmi podobnú techniku 

hrania a systém klapiek a hmatov. Rovnako ako 
klarinet aj saxofón používa hubičku a plátok. Ten 

pri každom type mení svoju veľkosť. Nie každému 
hráčovi vyhovuje tá istá tvrdosť plátku, preto sa 

vyrábajú rôznych rozmerov a tvrdosti. Na výrobu 
hubičky sa používajú rôzne typy materiálov, no hlavne 

plast a kov. Priam neuveriteľne znie aj možnosť 
vyrobiť hubičku z kosti, ale je to realizovateľné.
Približný rozsah(1) saxofónu je dva a pol oktávy(2). 
Všetky tóny nad túto hranicu sa hrajú už za pomoci 
prefukovacej klapky. 

Typy saxofónov
Pôvodne Adolph Sax navrhol až 14 typov saxofónov, no 

dnes sa používa iba ich polovica. Je to saxofón sopráninový, 

Rozhovor s jedným z najstarších 
členov dychovej hudby Popročanky, 
75-ročným Viliamom Timkom.
Už v minulom čísle sme sa začali 
dychovke venovať trošku bližšie. 
Dôvodom je oslava šesťdesiatin, ale 
rovnako aj akýsi hlasný výkrik do 
prázdna volajúci o záchranu dedičstva. 
O čom hovorím? Jedna citovaná veta 
za všetko: „Čo vás tak málo?“ Tak toto 
sa nás z balkóna opýtalo dievčatko, 
ktorému sme hrali na 1. mája tohto 
roku. O tom, že dychovka  nie je 
len nedeľným falošným trúbením 
vo vyšnej, pochopíte po prečítaní 
nasledujúcich riadkov. 
Ako ste sa dostali do dychovky?
Viliam Timko: Raz sme boli 
pozvaní na svadbu. A ako to býva 
dobrým zvykom, tak sme si aj od 
srdca zaspievali. Tam si ma všimol 
aj vtedajší kapelník Štefan Klein. 
Zapáčil sa mu môj hlas a povedal 

mi, že keď mám taký pekný hlas, tak 
určite budem vedieť aj hrať.
Takže ste sa to rozhodli skúsiť?
V.T.: Áno. Povedal som si, že to 
vyskúšam. Keď mi to pôjde, tak 
zostanem a keď nie, tak som to aspoň 
skúsil. A zostal som až doteraz.
Koľko rokov ste vtedy mali?
V.T.: Po mojom príchode do dychovky 
som už vôbec nepatril k najmladším, 
pretože som mal 36 rokov. A preto 
si myslím, že nikdy nie je neskoro s 
tým začať.
Na akom nástroji ste začínali?
V.T.: Okrem mňa vtedy začali hrať 
aj Štefan Hanigovský, Jozef Sopko a 
Viktor Šimkuľak a všetci sme dostali 
do rúk trombón. Po asi siedmych 
mesiacoch trénovania ma vzali aj do 
dychovky. Tu som prešiel na barytón 
a hrám na ňom dodnes.
Koľko členná bola dychovka pri 
Vašom príchode?
V.T.: Po mojom príchode nás bolo 
okolo 36.
Tak to ste boli veľmi silná zostava...
V.T.: Tak to je samozrejmé. Čo si 
len pamätám, mali sme 6 klarinetov, 
4 krídlovky, 5 tenorov, 3 barytóny, 3 
basy, 2 lesné rohy... Dnes ma však mrzí 
nezáujem mladých ľudí o tento druh 
„umenia“, pretože s dychovkou sa dá 
zažiť aj kopec zábavy a precestovať 

nie len množstvo miest, ale dokonca 
aj štátov.
Spomínate si, aké a koľko vystúpení 
ste zažili?
V.T.: Osobne som bol na mnohých 
súťažiach a prehliadkach dychových 
hudieb. Boli to najmä okresné 
vystúpenia, napr. vo Valalikoch, 
Mlynkoch, Trstennej...Mojím 
najväčším zážitkom však bola účasť 
na II. spartakiáde v Prahe v roku 1960 
a 2. miesto na súťaži v Brne.
Čo Vás ešte aj po takmer 50-tich 
rokoch drží v dychovke?
V.T.: Pravdou je, že na istý čas som 
z dychovky odišiel, lebo som mal 
isté problémy. No keď sa všetko 
vykryštalizovalo, opäť som sa 
vrátil. Sme super partia, všetci sme 
kamaráti. Doma by som sa len nudil. 
A tak sa aspoň raz do týždňa zídeme, 
porozprávame, čo to vypijeme 
a človek tak príde aj na úplne iné 
myšlienky.
Čo by ste dychovke zaželali k jej 
60-tke?
V.T.: V prvom rade omladenie, 
pretože v dnešnom zložení je už 
veľmi vysoký vekový priemer. Ak 
sa ju podarí omladiť, podarí sa ju aj 
zachrániť. A samozrejme každému 
členovi pevné zdravie, šťastie a ešte 
mnoho rokov hrania.

Tomáš Kraus

„Povedal som si, že to vyskúšam. A zostal som až doteraz!“

N a  p o k r a è o v a n i e  . . .
S a x o f ó n
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Ani jedno oko nezostalo suché!
Písal sa 13. máj 2007 a kalendár nám 
červenou farbou signalizoval, že je tu 
druhá májová nedeľa a spolu s ňou jeden 
z najkrajších rodinných sviatkov – DEŇ 
MATIEK. 
     
 Viete, že Deň matiek nie je iba 
novodobým sviatkom, ale vznikol veľmi 
dávno, už 250 rokov pred Kristom? V 
antickom Grécku každý rok počas troch 
dní uctievali matky všetkých bohov. Úcta 
k matkám mala svoje nespochybniteľné 
miesto aj v Anglicku, kde si Deň matiek 
pripomínajú viac ako 1600 rokov. 
Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po 
Veľkej noci. Spočiatku to bol sviatok 
na počesť Matky Cirkvi - Bohorodičky 
Panny Márie. Ľudia putovali do svojich 
rodných miest, aby si vo svojich chrámoch 
uctili tento cirkevný mariánsky sviatok. 
Pokrstení mali povinnosť navštíviť aj 
svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek začala kampaň 
Anna Jarvisová v Spojených štátoch 
amerických začiatkom 20. storočia. 
Napadlo ju to vtedy, keď uplynul rok 
od smrti jej milovanej matky. Bolo to 
10. mája 1908. O rok neskôr si vďaka 
podpore cirkvi v Graftone ľudia v celej 
Philadelphii pripomenuli Deň matiek. 
Od roku 1911 ho už oslavovali takmer 
v každom štáte USA a onedlho sa stal 
oficiálnym sviatkom. Čoskoro sa tento 
sviatok dostal aj do Európy a od roku 
1923 sa oslavuje aj v Maďarsku, a to 

v prvú májovú nedeľu. Inde sa slávi 
vždy v druhú májovú nedeľu a v tento 
deň si ho pripomínajú aj Slováci. A či 
viete, aký kvet sa stal symbolom Dňa 
matiek? Najobľúbenejšie kvety pani 
Anny Jarvisovej - biele klinčeky - sa 
stali symbolom Dňa matiek. Predstavujú 
totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie 
materinskej lásky ako daru. (zdroj: 
internet)
 A ako prebiehala oslava v našej 
obci? Deti z materskej škôlky spolu so 
školákmi, dychovou hudbou Popročankou 
a speváckou skupinou Fortunou pripravili 
pre oslávenkyne krásny program plný 
básní, piesní, tancov a scénok. Snáď 
ani netreba spomenúť, že na tvárach 
prítomných sa slzy šťastia a dojatia  
striedali so širokým úsmevom. Detské 
„ĎAKUJEM“ rezonovalo v celom okolí 
kultúrneho domu. 
 Každé dieťa ľúbi nielen svoju 
maminu, ale aj ocina. Možno to nevie 
každý deň patrične slovami alebo 
správaním dokázať, veď byť nezbedným 
patrí k detstvu. Avšak želanie každého z 
nich ostáva nemenné: chce ľúbiť svojich 
rodičov a chce byť nimi ľúbené. A práve 
túto túžbu vyjadrili všetci účinkujúci 
záverečnou piesňou od Tublatanky s 
názvom Matka. Len tak na okraj: Mama 
ja to dávno viem, že som k Tebe zlý, aj 
keď som Tvoj. Zabudni na trápenie, 
ktoré so mnou máš a vždy pri mne 
stoj.... -jk-

sopránový, altový, tenorový, barytónový, basový, a 
kontrabasový. Tieto sa začleňujú do jednej z dvoch skupín a 
to do orchestrálnej alebo „vojenskej“. Najpoužívanejšími sú 
vojenské typy, ako sopránový a tenorový, ladené v B a altový 
a barytónový ladené v Es. V nedávnej dobe bol skonštruovaný 
aj sopranissinový saxofón. Dostal prezývku Soprillo a je 
ladený v B.
Väčšina saxofonistov nehrá len na jeden typ nástroja, ale s 
obľubou používa viac typov, ktoré často striedajú s inými 
nástrojmi, hlavne s klarinetom alebo priečnou fl autou. 
Najznámejšími saxofonistami sú Charlie Parker a John 
Coltrane, ale hru na saxofón obľuboval aj americký prezident 
Bill Clinton. 

Vysvetlivky
rozsah(1) – rozsah nástroja je počet oktáv, ktoré je nástroj 
schopný zahrať
oktáva(2) – je hudobný interval medzi prvým (základným) a 
ôsmim tónom stupnice
Na záver by som chcel povzbudiť všetkých, ktorí by sa 
chceli pridať k dychovke. Nie je to hanba, ale skôr odvaha. 
Viem, že mnohí sa z nás (najmä mladších) smejú, no neviem 
prečo. Sám som to zažil, no potom si to tí inteligentnejší 
„vysmievači“ uvedomili a dnes to berú ako samozrejmosť, 
bez potreby vysmievať sa. Príďte všetci, radi vás privítame na 
našej nedeľňajšej skúške.

O z n a m  p r e  p a c i e n t o v 
STOMATOLOGICKEJ AMBULANCIE  MUDr.  Šimonovej

Každý pacient by mal 1-krát ročne absolvovať preventívnu prehliadku (PP).
Každý pacient, u ktorého sa po absolvovaní PP našiel zubný kaz, sa musí dostaviť na ošetrenie.
Po ošetrení všetkých kazov musí nasledovať 4 mesačná prestávka, počas ktorej sa 
v dutine ústnej nesmie robiť žiaden výkon.
Až potom je možné urobiť ďalšiu PP.
V prípade, že všetky tieto pravidlá nebudú dodržané, poisťovňa nebude akceptovať 
PP a pacienti si nasledujúci rok budú hradiť všetky výkony sami. Preto 
upozorňujeme pacientov, aby sa čo najskôr dostavili na ošetrenie.

Tomáš Kraus
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Lieèebná rehabil i tácia v Poproèi
 V januári 2005 bola otvorená 
prevádzka liečebnej rehabilitácie v 
Miestnom zdravotnom stredisku v 
Poproči. Táto prevádzka je vysunutým 
pracoviskom rehabilitačnej 
ambulancie v Moldave nad Bodvou. 
Ordinujúcim lekárom je MUDr. Viera 
Sochová, ktorá ambuluje v Moldave 
nad Bodvou vždy v pondelok, utorok, 
štvrtok a piatok v čase od 7,30 
do 13,00 hod. Mimo ordinačných 
hodín sa vyšetrujú pacienti len po 
telefonickom objednaní. V Poproči 
ordinuje lekár každú stredu od 11,00 
hod. Vykonáva kontrolné vyšetrenia, 
ale aj vyšetrenia nových objednaných 
pacientov. Počas ostatných dní sú 
poskytované nariadené procedúry pod 
dohľadom fyzioterapeutky Michaely 
Hiľovskej, ktorá ich vykonáva od 
7,30 do 15,00 hod.
 Rehabilitačné pracovisko v 
Poproči slúži najmä na poskytovanie 
procedúr a hlavným zámerom 
jeho vytvorenia bolo zabezpečiť 

popročským pacientom, ako aj 
pacientom z blízkeho okolia, 
dostupnosť a kvalitu zdravotníckej 
starostlivosti v odbore liečebná 
rehabilitácia.
 Pred absolvovaním liečebných 
procedúr musia byť pacienti najprv 
vyšetrení rehabilitačným lekárom 
(v Moldave n/B alebo v Poproči) a 
následne po jeho odporučení môžu 
procedúry absolvovať v ktoromkoľvek 
zariadení, ktoré im vyhovuje. Okrem 
ambulancie v Moldave nad Bodvou 
a pracoviska v Poproči existuje aj 
prevádzka v Turni na Bodvou.
Na všetkých pracoviskách sa 
poskytujú všetky dostupné prostriedky 
ambulantnej liečebnej rehabilitácie: 
elektroliečba, magnetoterapia, 
liečebný ultrazvuk, liečba teplom 
(solux, duoterm), svetlom (biolampa, 
laser), TENS prúdy, trakcie, klasická 
masáž, reflexná masáž, mobilizačné 
techniky a liečebná telesná výchova.
Zdravotnícke pomôcky sa predpisujú 

iba po odporučení obvodným 
lekárom alebo iným špecialistom a 
rehabilitačný lekár ich predpisuje 
iba na pracovisku v Moldave nad 
Bodvou. Preto MUDr. Sochová prosí 
pacientov, aby vopred zatelefonovali 
na polikliniku do Moldavy nad 
Bodvou, kde ich spojovateľka spojí 
s rehabilitačným lekárom a ten ich o 
všetkom poinformuje.
Na spoluprácu sa teší a súčasne 
ďakuje

MUDr. Viera Sochová

Dorastenci  mali  program pestrý
 M a j s t r o v s t v á 
východos lovenského 
regiónu, bodovací turnaj 
v Kežmarku a Svidníku, 
veľkonočný turnaj... 
To všetko mali stolní 

tenisti v diári.
 Na majstrovstvách regiónu 
mužov a žien sa nestratili ani 
dorastenci, ktorí sa takého podujatia 
zúčastnili po prvýkrát. P. Poracký a 
A. Fabian zo svojich skupín 
postúpilido vyraďovacích bojov, kde 
na nich čakali extraligoví hráči. Hoci 
bola partia vyrovnaná, extraligisti 
boli zatiaľ nad ich sily.
 Druhým bodom v programe 
našich dorastencov bola bodovačka 
v Kežmarku, ktorá rozhodovala o 
tom, či si naši dorastenci vybojujú 
účasť na majstrovstvách kraja 
dorastencov. Tie sa konali v čase, 
keď mnohí z pretekárov boli na 
lyžiarskych výcvikoch, čo sa odrazilo 
na kvalite prípravy.  Účasť  využili 
Kozák a Poracký, ktorí sa predviedli 
krásnymi výkonmi (Kozák svoju 
skupinu vyhral a Poracký skončil 
vo svojej skupine druhý). Nakoniec 
sa vo vyraďovacích zápasoch 
zhodou náhod stretli v boji proti 
sebe. Šťastie prialo viac Porackému, 
ktorý v konečnom rebríčku na 

turnaji obsadil 16. miesto. Týmito 
výsledkami sa obaja kvalifikovali na 
Majstrovstvá kraja dorastencov vo 
Svidníku, ktoré sa uskutočnia tento 
mesiac. 
 Benjamínovia robia čo môžu. 
Svojimi výsledkami vyrážajú dych 
vo svojej kategórii, aj v tých vyšších. 
Bodovacieho turnaja najmladších 
žiakov vo Svidníku sa zúčastnili 
Marek Kozel a Adam Hiľovský. 
Napriek tomu, že postúpili zo svojej 
skupiny, v ďalších zápasoch nestačili 
zo silami na starších kolegov v ich 
kategórii.
Najkrajšie zápasy zahrali na 
najťažšom bodovacom turnaji  SR 
vo Vranove, kde hlavne A. Hiľovský 
bez straty setu dokonca vyhral svoju 
skupinu a Marek Kozel skončil v 
5-člennej skupine na treťom mieste. 
Kováčovi Romanovi jeden vyhraný 
zápas na postup nestačil. Všetci 
traja pretekári si vybojovali účasť na 
majstrovstvách východoslovenského 
regiónu v Šarišských Michaľanoch. 
Podobne pretekári Hiľovský a Kozel 
dopadli na bodovačke najmladších 
žiakov vo Valalikoch.
 Čiastočné úspechy v 
kategórii starších žiakov majú aj 
Mašat Miroslav a Kozel Maroš, ktorí 
zatiaľ nepostúpili zo svojich skupín, 

ale vždy vyhrali aspoň po 1 zápase.
V kategórii mladších žiakov sa 
Lešťák Tomáš a Hiľovský Adam 
kvalifikovali na majstrovstvá v tejto 
kategórii. Hoci svojím vekom do nej 
nepatria, nemajú strach postaviť sa k 
stolu a zabojovať. 
 Na Veľkonočnom turnaji 
žiakov druhýkrát triumfoval 
Adam Hiľovský, ktorý vyhral bez 
prehry všetky svoje zápasy. Druhé 
miesto obsadil Miroslav Mašat a 
tretie miesto Maroš Kozel, keď v 
poslednom zápase zdolal svojho 
mladšieho brata Mareka v pomere 
3:2.
 Prajeme našim stolným 
tenistom, aby nás vzorne 
reprezentovali na majstrovstvách 
kraja vo svojich kategóriách. O ich 
výsledkoch vás budeme informovať 
v najbližšom čísle obecných novín. -jk-
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Polèasové hodnotenie èinnosti  OFK Slovan Poproè 
v jarnej  èasti  súśažného roèníka 2006/2007

V nedeľu 6. mája 
2007 sa odohrali 
majstrovské futbalové 
zápasy 6. kola jarnej 

časti a presne toľko zostáva odohrať 
do ukončenia spomínaného 
súťažného ročníka 2006/2007. 
( Poznámka redakcie: číslo bolo 
aktuálne pred uzávierkou čísla.) 
Môžeme povedať, že máme 
za sebou prvý polčas. Výbor 
futbalového oddielu OFK Slovan 
Poproč chce v stručnosti zhodnotiť 
účinkovanie našich futbalových 
mužstiev žiakov, dorastencov a 
dospelých za spomínané obdobie 
od 1.4.2006 do 7. 5. 2007.
Na úvod hodnotenia musíme 
konštatovať, že veľkú radosť nám 
robí naša mládež. Žiaci hrajúci v 3. 
lige skupiny A sú po  17. kole na 1. 
mieste so ziskom bodov 41 a skóre 
77:28, keď 13 zápasov vyhrali, 
2 remizovali a iba dvakrát boli 
porazení. Mužstvo dorastencov 
v 4. lige dorastu skupiny A je na 

5. mieste so ziskom bodov 35 a 
skóre 52:46, keď z 19 zápasov 11 
vyhrali, 2 skončili nerozhodne a 
6 prehrali. Dorastenecké mužstvo 
bojuje okrem nízkeho počtu bodov 
aj s počtom hráčov, pretože 3 
hráči majú striedavý štart, teda v 
sobotu hrajú za dorast a v nedeľu 
za dospelých.
Mužstvo dospelých po 20. kole
súťažného ročníka je na 
nelichotivom 11. mieste so ziskom 
bodov 21 a skóre 33:35, keď 
v 7 zápasoch súpera zdolali, no 
v ostatných 13 nestačili so silami 
a prehrali. V jarnej časti súťaže 
zo 6 stretnutí mužstvo vyhralo 
3 na domácej pôde so skóre 7:2 
a so skóre 2:7 trikrát prehrali na 
súperovej pôde. To znamená, že 
získalo 9 bodov a pribežné skóre 
9:9. Tu je potrebné pripomenúť, 
že s mužstvom sa vezú neúspešné 
posledné 3 zápasy jesene, ktoré 
prehralo na vlastnom ihrisku 
s Buzicou, Strážskym a Nacinnou 

Vsou. Výbor OFK Slovan 
Poproč vo svojej práci vynakladá 
maximálne úsilie, aby pripravilo 
čo najlepšie materiálno – technické 
podmienky pre všetky 3 mužstvá, 
avšak gro činnosti sa zameriava 
na záchranu mužstva dospelých. 
Môžeme povedať, že sa káder 
stabilizoval a oproti jesennej časti 
sa značne zlepšila aj účasť na 
tréningoch, a to sa prejavuje aj na 
zlepšenej hre mužstva. Škoda, že 
hráči doposiaľ nedokázali bodovať 
aj na súperových ihriskách, kde 
sme domácim boli viac ako 
rovnocenným partnerom, najmä 
v Cejkove a Tušiciach.
Na záver tohto krátkeho hodnotenia 
doterajšieho účinkovania našich 
futbalových mužstiev v jarnej 
časti súťaže chceme povedať, že 
výbor, ako aj samotní hráči, urobia 
všetko preto, aby robili dobré 
meno popročskému futbalu, ktoré 
mu aj v minulosti patrilo.

Milan Lelák, 
predseda OFK Slovan Poproč

-jk-

 Ihneď po dlho očakávanej 
výročnej schôdzi, na ktorej boli 
zosumarizované kladné aj záporné 
hodnotenia klubu po všetkých 
stránkach, sa hráči a vedenie klubu 
vrhli do práce. Čakali ich súťaže 
družstiev i jednotlivcov, bodovacie 
turnaje ako aj majstrovstvá 
regiónov. 
 Prvá veľká previerka 
čakala na dorastencov (ktorí hrajú 
aj za kategóriu mužov) a jedinú 
zástupkyňu ženskej kategórie 
J. Gumáňovú na začiatku 
februára. Na Majstrovstvách 
východoslovenského regiónu 
mužov a žien (PO a KE kraj) 
vo Valalikoch Janka dokázala, 

že aj po štvorročnej pauze sa 
dá vrátiť na scénu vo veľkom 
štýle. Po vynikajúcich výkonoch 
postúpila až do finále, kde sa 
vo vzájomnom zápase stretla so 
slovenskou reprezentantkou, 
účastníčkou a držiteľkou medaily 
z Majstrovstiev Európy Líviou 
Drotárovou. Bezproblémovo ju 
zdolala v pomere 3:1 a získala titul 
majsterky východoslovenského 
regiónu. Výhrou si zabezpečila 
účasť na Majstrovstvách Slovenska 
v Bratislave. Okrem prvého miesta 
v dvojhrách žien naša pretekárka 
získala 2. miesto vo štvorhre žien 
a 3. miesto v zmiešanej štvorhre. 
Stala sa tak najúspešnejšou 

účastníčkou tohto podujatia. Na 
Majstrovstvách SR mužov a 
žien síce svoju skupinu vyhrala, 
vyraďovací zápas s Lazarčíkovou 
však v pomere 4:1 prehrala a 
prišla tak o možnosť zabojovať o 
medailu.
„Prioritou bolo vyhrať aspoň tú 
skupinu, pretože som nevedela, čo 
na mňa na majstrovstvách čaká. 
Skupina bola ťažká, bola v nej 
aj reprezentantka SR. Keď sa mi 
podarilo vyhrať skupinu a postúpiť 
medzi 16 najlepších, bol to úžasný 
pocit. Dúfam, že v budúcich rokoch 
sa to bude stále len zlepšovať.“

Postup Gumáòovej  na  Majs t rovstvá  SR 
bezproblémový,  bo j  o  medai ly  je j  uš ie l  o  v lások



Predám starší elektrický sporák 
zachovalý ,cena 1000,-Sk.T.č. 
0915904310 

Predám staršiu spálňu /komplet  
2 postele, 2 nočné stolíky, 
1 zrkadlový set, 1 dvoj a 
1 trojdverová skriňa. /Hodnota 
starožitnosti/ čistý orech-
drevo/. Cena dohodou. Kontakt: 
0908643105 

Predám 2 otváracie válendy 
s úložným priestorom, k tomu 
2 nočné stolíky a 1 nánožník. 
Cena: 3000,-Sk T.č. 0915904310 

Predám obývaciu zostavu do 
študentskej izby čierno-sivej 
farby., 2 šatníkové,3 iné skrine a 
veľký písací stôl.Cena dohodou. 
T.č. 0915904310

Predám 3-podlažný RD v Poproči 
so záhradou na Záhradnej ulici 
č.4. Cena 1900000,-Sk.Dohoda 
možná. Tel. 0911 643 692.
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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 NOVINÁCHINZERUJTE V OBECNÝCH NOVINÁCH

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

Ľ Ó Š O Š O V  I C A  Í E A
U R  Í B E Z Ľ A L F P R L
H C E R O Ý V O S O K O K
R P A R A D A J K A A A  I
A K V O K Ď E R  ! K E L V
M T E K V  I C A T E K U C

ananás
banán
bôb
brokolica
broskyňa
cesnak
cibuľa
citrón
cuketa

cvikla
čerešňa
černica
čučoriedka
datle
dula
egreš
fazuľa
figa

hlad
hrášok
hrozno
hruška
chren
chuť
jablko
jahoda
kaleráb

kapusta
karfiol
kel
kiwi
kokosový orech
kukurica
lichi
malina
mandarinka

mango
marakuja
marhuľa
melón
mrkva
orech
paprika
paradajka
petržlen

pomaranč
pór
reďkovka
ríbezľa
slivka
smäd
sýty
šalát
šípka

šošovica
špargľa
špenát
tekvica
trnka
uhorka
višňa
zeler
zemiak

V osemsmerovke sú názvy ovocia a zeleniny a po ich vyškrtaní zostane 
34 písmen + výkričník, ktoré tvoria tajničku.
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