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Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný Časopis

Občasník Obecného úradu v Poproči                                                                         1/2007
 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.

M i l í    P o p r o č a n i a!
 Kaleidoskop udalostí a životných osudov uplynulých 
tristo šesťdesiatich piatich dní zachytených v encyklopédii  
so sériovým číslom 2006 sa pomaly ale isto stáva históriou.
 Rovnako ako kronikárka Poproča urobila v kronike 
obce hrubú čiaru za dobrým aj zlým, čo našu obec zasiahlo 
v uplynulom roku. Nasledujúce prázdne strany ešte netušia, 
aký odkaz zanechajú generáciám, ktoré prídu (alebo možno 
neprídu) po nás.
Nový rok so sebou priniesol viac novôt ako obvykle. Tak 
napríklad z globálneho hľadiska máme nové počasie, jarné, 
už od decembra. Deťom to veľmi po vôli nie je, ale dospeláci 
sa tešia. Najmä tí, ktorí dennodenne využívajú svojich 
štvorkolesových tátošov. Rannú kávu si vychutnávajú s 
úsmevnou spomienkou na to, ako minulú zimu každé ráno 
museli ometať sneh z auta a urobiť dobrých 10 kilometrov, 
kým sa im rozmrazilo zadné sklo.
Lokálnych noviniek je o niečo viac. Na prelome nového roku 
naplno obsadili nové funkcie novozvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva. Svoje vízie a plány, ktoré sa budú snažiť 
zrealizovať v prospech vás, občanov, počas nasledujúceho 
volebného obdobia, vám predstavia v tomto čísle vynovených 
obecných novín. 
A ako to s novinkami po novoročných predsavzatiach vyzerá 
na úrovni osobnostnej?  Zamysleli sme sa nad svojimi 
skutkami? Boli sme azda schopní priznať si všetky vlastné 
omyly a nedostatky pred tými najväčšími súpermi a prejavili 
im aspoň kúsok svojho milého a dobrého ja? O koľko 
stupňov sa musíme otočiť, aby sme nemuseli klopiť zrak a 
skláňať hlavu ráno pred zrkadlom v kúpeľni? Na tieto veci 
nikdy nie je neskoro, nikdy ich neodďaľujme od prítomnosti, 
pretože osud je nevyspytateľný, stať sa môže hocičo a hlavne 
nazabúdajme, že jeho následky už nezmeníme. Popusťme 
teda z našej hrdosti, prekonajme túto bariéru, prekonajme 
samých seba.
 Existuje len tento deň. Včerajšok už nie je a zajtrajšok 
možno nepríde. Treba žiť tak, ako by práve dnešný deň bol 
posledný. Žiť, nechať žiť a byť vďačný za všetko. Len na 
tom záleží... -rr-
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  Od vydania posledného 
čísla Obecných novín uplynuli 
štyri mesiace. Čo významné 
sa v tomto čase udialo v našej 
samospráve?

 N a j v ý z n a m n e j š o u 
udalosťou koncom minulého 
roka boli určite komunálne 
voľby. Občania si zvolili nové 
vedenie obce – starostku a 9 
poslancov. Ešte v decembri 
2 0 0 6  s a  u s k u t o č n i l o 
ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, na 
ktorom zvolení predstavitelia 
o b c e  z l o ž i l i  z á k o n o m 
predpísaný sľub. Prvé, už 
pracovné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, sa konalo dňa 
23.2.2007. 
 
 Aké boli najdôležitejšie 
body programu pracovného 
r o k o v a n i a  o b e c n é h o 
zastupiteľstva?

 Okrem schvaľovania 
z á k l a d n ý c h  p r á v n y c h 
dokumentov (Štatút obce, 
Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva, Organizačný 
poriadok obecného úradu, 
V n ú t o r n á  s m e r n i c a 
verejného obstarávania) 
bol najdôležitejším bodom 
rokovania Návrh rozpočtu 
obce Poproč na roky 2007, 
2008 a 2009. Po odhlasovaní 
štyroch zmien v pôvodnom 
návrhu rozpočtu, bol takto 
upravený rozpočet  obce na rok 
2007 jednohlasne poslancami 
obecného zastupiteľstva 

schválený. Návrh rozpočtu 
na roky 2008 a 2009 zobrali 
poslanci na vedomie.

 Občanov bude určite 
zaujímať  či schválením 
n o v é h o  O r g a n i z a č n é h o 
poriadku obecného úradu 
dôjde k výrazným zmenám 
v organizácii práce nášho  
úradu. 
 
 Spracovanie návrhu 
n o v é h o  o rg a n i z a č n é h o 
poriadku a následne jeho 
s chvá l en i e  vychádza lo 
predovšetkým z potreby 
zaktualizovať a sprehľadniť 
o rg a n i z a č n ú  š t r u k t ú r u 
obecného úradu. Zmeny sa 
odsúhlasovali poslancami 
obecného zastupiteľstva v 
predchádzajúcom volebnom 
období postupne tak, ako 
p r e c h á d z a l i  j e d n o t l i v é 
kompetencie zo štátu na obec. 
Nový organizačný poriadok 
už zohľadňuje aktuálny stav. 
V rámci novej štruktúry 
bolo navrhnuté vytvorenie  
úplne novej funkcie, a to 
Správcu komunitného centra. 
Vytvorenie tejto funkcie 
vychádzalo zo skutočnosti, 
že po rekonštrukcii budovy 
komunitného centra si obec 
nemôže dovoliť nechať túto 
budovu bez zodpovedného 
dozoru - správcu. Náplňou 
jeho práce bude komplexná 
starostlivosť o komunitné 
centrum, resp. športový areál. 
Takýmto spôsobom obec 
vytvorí ešte lepšie podmienky 

p r e  č i n n o s ť  o b e c n é h o 
futbalového klubu.   

 V  s ú v i s l o s t i  s 
organizačným poriadkom sa 
chcem dotknúť ešte jednej 
funkcie, a to prednostu 
obecného  ú radu .  Tá to 
funkcia bola vytvorená ešte 
v pôvodnej organizačnej 
štruktúre z roku 1999. Vo 
volebnom období 2002-2006 
nebola obsadená, a to z dôvodu 
f inančných  p rob lémov, 
ktoré obec mala, ale  aj z 
dôvodu, že sa na obecnom 
úrade postupne vytvárali 
nové funkcie (v závislosti 
od prechodu kompetencií). 
V tomto volebnom období, 
kedy je už obec ekonomicky 
stabilizovaná a stabilizovaný 
je aj odborný aparát obce, 
je obsadenie takejto funkcie 
oprávnené. Ide o krok, ktorý 
je hlavne v prospech občana. 
Obsadením tejto funkcie občan 
nájde vždy, aj v prípade mojej 
momentálnej neprítomnosti 
na úrade (služobné cesty, 
rôzne porady a rokovania 
na rôznych úrovniach), 
kompetentnú osobu. Prednosta 
bude zároveň poverený 
vykonávať určité odborné 
agendy na obecnom úrade. 
Obsadením tejto funkcie však 
nedôjde k zvyšovaniu počtu 
zamestnancov.   

Ďakujeme za rozhovor.
- rr -

Slovo má starostka obce Ing.  Iveta Komorová Hi¾ovská

Informácie z èinnosti orgánov obce
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Obecné zastupite¾stvo obce POPROÈ 

 Dňa 23.2.2007 sa v zasadačke Obecného 
úradu Poproč uskutočnilo prvé riadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce Poproč. Zasadnutie 
sa uskutočnilo za   89 % účasti poslancov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali na 
svojom zasadnutí tieto závery:

Závery  zo  zasadnut ia  OZ v  Poproči 
zo dňa 23.2.2007

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v 
Poproči č. 1/2007

 
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO V POPROÈI

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

a/ Správu Ing. Petrášovej, riaditeľky Domova 
dôchodcov Poproč, o výsledku hospodárenia 
Domova dôchodcov Poproč za rok 2006.

b/ Správu RNDr. Mihokovej, riaditeľky Základnej 
školy s materskou školou Poproč, o výsledku 
hospodárenia Základnej školy s materskou školou 
Poproč za rok 2006.

c/ Rozpis rozpočtu RO – Domova dôchodcov Poproč 
na rok 2007.

d/ Rozpis rozpočtu RO  – Základnej školy s materskou 
školou Poproč na rok 2007.

e/ Rozpočet obce na roky 2008 a 2009. 
f/ Pozvánku a účasť na stretnutí obcí MINDSZENT.
g/ Informáciu starostky obce o ukončení súdneho 

sporu – Obec Poproč c/a Urbariát obce Poproč, 
pozemkové spoločenstvo. 

h/ Informáciu starostky obce o účasti obce Poproč na 
konferencii s medzinárodnou účasťou – „Dedina 
roka 2007“.

i/  Návrh projektovej dokumentácie ČOV, kanalizácie 
a doplnenie vodného zdroja ktorú predložila na 
pripomienkovanie VVS a.s. Košice.  

j/  Informáciu Ing. Jaklovského o založení 
poslaneckého klubu SMER a HZDS, predsedom 
ktorého je Ing. Alexander Benko.

k/ Informáciu Ing. Jaklovského o zaradení  Rotary 
klubu v Poproči do celosvetovej siete. 

l/ Informáciu starostky obce o príprave rekultivácie 
flotačných háld

 2. S c h v a ľ u j e

a/ Štatút obce Poproč.
b/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

v Poproči.
c/ Organizačný poriadok Obecného úradu v Poproči.
d/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Poproč.
e/ Smernicu č. 1/2007 o zadávaní zákaziek 

na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 
prác a na poskytnutie služieb podľa zákona NR SR 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene   
a doplnení niektorých  zákonov v znení zákona 
NR SR č. 282/2006 Z.z. v podmienkach  OBCE  
POPROČ.

f/ Výsledok hospodárenia obce Poproč za rok 2006 
bez výhrad.

g/ Rozpočet obce na rok 2007.
h/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 

2007.
ch/ Sobášiacich:  
- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

Poproč
- Ing. Štefan Jaklovský, zástupca starostky obce 

Poproč
- Ing. Ladislav Toporčák, poslanec Obecného 

zastupiteľstva obce Poproč
i/ Návrh zásad na vydávanie obecných novín 

a cenník inzercie: 
- riadková inzercia 

a/ rozsah do 150 znakov vrátane medzier 
a kontaktu - pre občana - bezplatne

b/ rozsah do 150 znakov vrátane medzier 
a kontaktu - komerčná – 50.- Sk

- plošná inzercia
a/ 44 mm x 35 mm - 50.- Sk
b/ 92 mm x 35 mm - 100.- Sk
c/ celá strana - 1.000.- Sk  

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

j/ Podmienky pre výberové konanie na obecného 
kontrolóra.

k/ Presun prebytku hospodárenia obce za rok 2006 

i  n f  o r  m u j  e



4 Informácie z èinnosti orgánov obce

vo výške 295.037,07 Sk do 
     fondu rezerv. 
l/ Návrh rozpočtu na poskytnutie dotácií pre 

združenia občanov pre rok 2007 v celkovej výške 
420.000.- Sk a to nasledovne: 
- Dychová hudba 100.000.- Sk
- Spevokol Fortuna 25.000.- Sk
- Futbalový klub 250.000.- Sk
- Stolný tenis 40.000.- Sk
- Turisti 5.000.- Sk

m/ Odpredaj pozemku pre p. Máriu Rusnákovú v cene 
70.- Sk/m2 so zriadením 

     vecného bremena s prístupom na prekrytý potok. 
n/ Odpredaj pozemku pre p. Miroslava Díra v cene 

70.- Sk/m2 so zriadením vecného bremena s 
prístupom na prekrytý potok.

o/ Dlhodobý prenájom pozemku (lokalita v centre 
obce – bývalý stánok PNS) na podnikateľské 
účely vo výmere 100 m2 pre p. Juhára Slavomíra 
po dobu 10 rokov za cenu 2.000.- Sk/rok.

p/ Odpredaj „parciel č. 830 a 831 pre Ing. Petra 
Schmidta z dôvodu odstránenia legislatívnej chyby 
v  cene 1.-Sk/m2.

r/ Kúpu pozemkov pre zriadenie nového cintorína 
od vlastníkov týchto pozemkov v kúpnej cene 
70.- Sk/m2.

s/ Prevod správy  nehnuteľného majetku – budovy 
materskej školy na rozpočtovú organizáciu 
Základná škola s materskou školou Poproč 
so sídlom Školská ulica č.3, Poproč.

t/ Rozviazanie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
v budove MKS, ulica Kultúrna č. 1 s p. Tomášom 
Gregom a následné uzatvorenie zmluvy o nájme v 
tej istej budove so spoločnosťou GREGY, s.r.o.

u/ Odmenu zástupcovi starostky obce Ing. 
Jaklovskému, a to:
- pri čiastočnom zastupovaní starostky obce 

na základe jej poverenia paušálne 600.- Sk/deň
- pri zastupovaní starostky obce v plnom rozsahu 

v plnej výške platu starostky
v/ Zriadenie komisie na prípravu Programu sociálneho 

a hospodárskeho rozvoja 
    regiónu Rudohorie v zložení:   

- Ing.  Ladislav Toporčák,  Ivan Sopko, 

Ing. Branislav Hanko,  Zdenko Drabik, 
Ing. Mária Petrášová, RNDr. Božena Mihoková, 
Mgr. Mária Mašatová, Ladislav Kraus.

z/ Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov obce v zložení:
 - Ing. Štefan Jaklovský, Ľubomír Katušák, 

Zdenko Drabik.
x/ Menovaných členov komisií z radov občanov

– odborníkov:  
a/ FINANČNÁ KOMISIA
- Edita Čonková,  Ing. Marianna Pavlišinová
b/ KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU
-  Mgr. Miroslav Sopko, Martin Benko ml., 

Janka Kálnová, Mgr. Dajána Špegárová, 
Peter Heinz, Danka Sakáčová   

c/ KOMISIA ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH  
VECÍ

- Eva Idčanová, Ing. Mária Petrášová, RNDr. 
Božena Mihóková, Mgr. Zuzana Kočišová, 
Mgr. Mária Mašatová, Agnesa Timková, 
Helena Hiľovská

d/ KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A PROJEKTOVÉHO PLÁNOVANIA

- Bc.  Anna Benková,  Jozef  Lupták, 
Ing. Branislav Petráš, Martin Benko st.,
Ing. Peter Murgaš       

 3.   O d p o r ú č a 

a/  Starostke obce Poproč rokovať so starostom obce 
Jasov o vytvorení funkcie spoločného kontrolóra 
pre obe obce.

       
Z: starostka obce

  T: do 15. marca 2007

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa 
uznáša na:

a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o 
podmienkach poskytovania dotácií právnickým a 
fyzickým osobám – podnikateľom na území obce 
Poproč.

Národná transfúzna služba – „DARUJTE KRV!“
29. marca 2007 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska 

v čase od 8,00 do 10,00 hod.
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpoèet obce POPROÈ na rok 2007
Rozpočet obce Poproč bol prijatý Obecným zastupiteľstvom v Poproči dňa 23. 2. 2007 uznesením č. A1/g/2007

Názov položky tis. Sk
Daò z príjmov FO, podielové dane 14 069
Daò z pozemkov 350
Daò zo stavieb 400
Daò z bytov 2
Daò za psov 52
Daò za nevýherné hracie prístroje 5
Daò za užívanie verejného priestranstva 2
Daò za zber, prepravu a zneškodnenie TDO 600
Dividendy 85
Príjmy z prenajatých budov 670
Správne poplatky 500
Poplatky za tovary a služby 859
Poplatky za stravné 13
Úroky z úètov 3
Príjmy z výśažkov z lotérií 10
Zo štátneho rozpoètu – ZŠ 7 086
Zo štátneho rozpoètu  -  Domov dôchodcov 4 517
Zo štátneho rozpoètu – stavebný úrad 78

Zo štátneho rozpoètu – matrika 74

Zo  štátneho rozpoètu – hmotná núdza 271
Zo štátneho rozpoètu – sociálny pracovník 250
Zo štátneho rozpoètu – aktivaèné práce 404
Zo štátneho rozpoètu – chránená dieåòa v KD 65
Zo štátneho rozpoètu – ostatné 
/recykl.fond,register obyvate¾ov,sklad CO.../ 113

Bežné príjmy spolu 30 478

BEŽNÉ PRÍJMY

podielové dane: 46,20 % podielové dane: 42,10 %

nedaòové príjmy: 7,00 % daòové príjmy: 4,70 %

Názov položky tis. Sk

Cintorín, dom smútku, iné spoloèenské služby 395
Opatrovate¾ská služba 337
Hmotná núdza 271
Stavebný úrad 78
Matrika 74
Predškolská výchova MŠ, ŠJ, ŠK 3 486
Základná škola 7 200
Sociálne služby – domov dôchodcov 4517

Spolu bežné výdavky 28 864

BEŽNÉ VÝDAVKY - pokraèovanie

Ostatné:
11,30%

Sociálne služby: 17,80%

Zdravotníctvo,
kultúra, šport: 4,50%

Školstvo: 37%

Názov položky tis. Sk
Výdavky verejnej správy obce 5 706
Všeobecná ekonomická oblasś 735
Požiarna ochrana 92
Všeob.prac.oblasś – aktivaèné práce 419
Všeob.prac.oblasś - komunitné centrum 340 
Cestná doprava 904
Nakladanie s odpadmi 680
Odpadové vody – ÈOV 461
Rozvoj obce 1 520
Verejné osvetlenie 348
Zdravotné stredisko 155
Rekreaèné a športové služby 385
Kultúrne služby 722
Vysielacie a vydavate¾ské služby 39

BEŽNÉ VÝDAVKY

Údržba
majetku: 4,50%

Verejné 
osvetlenie:

1,20%

Odpady,
ÈOV: 4%

Správa
obce:
19,70%

Názov položky tis. Sk

Rozvoj obce 300
Cintorín 170
Spolu kapitálové výdavky 470

Cintorín:  36,2%
Rozvoj obce:  63,8%

Názov položky tis. Sk
Prevod z peòažných fondov 230

Spolu finanèné operácie príjmové 230

Splácanie dlhodobého úveru 1 374

Spolu finanèné operácie výdavkové 1 374

FINANÈNÉ OPERÁCIE

Kapitálové výdavky:  1,5%  

Finanèné operácie:  4,5%  
Bežné výdavky:  94%

Bežné príjmy 30 478
Finanèné operácie 230
Spolu príjmy 30 708

Bežné výdavky 28 864
Kapitálové výdavky 470
Finanèné operácie 1 374
Spolu výdavky 30 708

Výdavky celkom
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... poslancami Obecného zastupiteľstva v Poproči
 Vážení spoluobčania, od komunálnych volieb už ubehol nejaký ten mesiac. V tomto čísle preto 
dávame priestor novozvoleným poslancom, ktorým sme položili tri základné otázky týkajúce sa ich 
kandidatúry na posty poslancov a tiež na to, ako sa osobne pričinia pri riešení rôznych problémov, ktoré 
našu obec trápia. Konkrétne sme chceli počuť odpovede na nasledujúce otázky:

1. Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na post poslanca/poslankyne  OZ v Poproči?
2. Čo považujete za najväčší problém, ktorý by ste chceli počas tohto volebného obdobia riešiť?
3. Aký bude Váš osobný vklad pri hľadaní riešenia?

Poslanci odpovedali nezávisle. Odpovede jednotlivých poslancov uverejňujeme podľa počtu získaných 
hlasov vo voľbách.

Ing. ŠTEFAN JAKLOVSKÝ, 
riaditeľ, SMER-SD, ĽS-HZDS
1. Rozhodol som sa prijať  kandidatúru 
na základe vďaky tým občanom 
Poproča, ktorí mi veria a podporili 
ma aj v predchádzajúcich voľbách.  
Rád by som im aj týmto spôsobom 
poďakoval za dôveru, ktorú mi dali 
aj v posledných voľbách. V súčasnej 
úlohe poslanca obce Poproč chcem 
využiť skúsenosti z riadenia podniku. 
Všetko, čo som urobil, robím a 
budem robiť, je pre dobro obce a ľudí 
žijúcich v nej - v mojom rodisku.  
2. Za najväčší  problém v obci 
považujem nedostatok financií na 
zveľaďovanie obce a obecného 
majetku, na rozvoj obce, na  
zvyšovanie životnej úrovne a na iné 
aktivity.  Takýto problém nepozná 
jednorazové riešenie, ale je potrebná  
dlhodobá  práca,  ktorá by mala 
priniesť ovocie v podobe skvalitnenia 
života v našom  Poproči.  
3. Na hľadanie riešenia tohto 
záväzného a dlhodobého problému 
využijem osobné kontakty aj 
napríklad cez členov Rotary klubu 
so sídlom v Poproči,  ktorého som 
členom,  prípadne cez   ďalšie 
Rotary kluby. Týmto sľubujem,  že 
pre obec urobím všetko, čo je v 
mojich silách.

I n g .  V I L I A M  K O M O R A , 
s ú k r o m n ý  p o d n i k a t e ľ , 
Slobodné fórum
1. Kandidatúru na poslanca som 
prijal, pretože mi záleží na tom, ako 
bude vyzerať naša obec v budúcnosti, 
aké bude životné prostredie, aké 
budú mať naši občania vytvorené 
podmienky na kultúrne, spoločenské, 
prípadne športové vyžitie.
2. Problémov v našej obci je 
stále veľa v každej oblasti života. 

V našom volebnom programe sme 
deklarovali hlavné problémy, ktoré 
v rámci našich kompetencií chceme 
vyriešiť v tomto volebnom období.
3.  Som poslancom obecného 
zastupiteľstva už 5.  volebné 
obdobie. Obecné zastupiteľstvo sa 
v každom volebnom období snažilo 
riešiť problémy týkajúce sa života 
občanov v našej obci. Úspešnosť 
riešenia týchto problémov záležalo 
predovšetkým od schopností starostu 
ako aj všetkých poslancov obecného 
zastupiteľstva úzko spolupracovať. 
V predchádzajúcich volebných 
obdobiach táto spolupráca nebola 
vždy ideálna. Obecné zastupiteľstvá 
sa delili na politické tábory, čo v 
mnohých prípadoch brzdilo riešenie 
problémov či dokonca spôsobilo 
zhoršenie celkovej situácie v obci. 
Komunálna politika je predovšetkým 
o službe pre občana a nie politikárčenie. 
Takto ja chápem dôveru, ktorú mi 
dali občania a budem sa maximálne 
snažiť spolupracovať pri tvorbe 
projektov, ako aj pri ich realizácii za 
účelom celkového zlepšenia života 
občanov našej obce.

Ing. LADISLAV TOPORČÁK, 
poľnohospodársky inžinier, 
Slobodné fórum
1. Mám dlhšie skúsenosti v 
pôsobení v komunálnej politike, 
mal som pocit, že teraz je znovu ten 
správny čas pre návrat do nej. Moje 
skúsenosti, kontakty a vedomosti 
by som chcel dať do služby mojej  
dedine  – Poproč. 
2. Veľmi  by som chcel pomôcť 
prinavrátiť obci Poproč  imidž 
športovej mladej dediny, dediny 
s fungujúcim športom, so širokou 
možnosťou využitia voľného času. 
Chcel by som, aby deti a mládež 
mali možnosť športového využitia 

voľného času. Je to tá najlepšia 
prevencia pred drogami, alkoholom 
a inými neduhmi, ktoré ohrozujú 
mladú generáciu. 
3. Môj vklad vidím v osobnej 
angažovanosti pri riešení problémov 
pri vysporiadaní obecných pozemkov. 
Obec čaká náročná rekonštrukcia 
vodovodnej siete, dobudovanie 
kanal izačnej  s ie te ,  č i s t ia rne 
odpadových vôd. Sú to všetko veci, 
ktoré potrebuje naša obec riešiť.

Ľ U B O M Í R  K A T U Š Á K , 
živnostník, Slobodné fórum
1. Prečo som sa rozhodol prijať 
kandidatúru poslanca obecného 
zastupiteľstva? Jednoduchá odpoveď 
– pomôcť riešiť problémy obce, 
ktorých je neúrekom a prispieť 
k ich riešeniu, pretože pomôcť môže 
každý, kto má aspoň trochu odvahy.
Možno to znie ako fráza, ale pre 
mňa je to fakt! Pohybujem sa medzi 
ľuďmi, počúvam problémy, kritiky 
a veľakrát i jednoduché riešenia 
občanov. 
Preto, keď ma oslovila starostka 
obce, či sa nedám na poslanecký 
boj s problémami, rozhodol som sa 
kandidatúru prijať.
2. Za najväčší problém považujem 
vybudovanie kvalitnej cestnej siete 
v našej obci,   likvidáciu náhodných 
skládok odpadu (ktorých je enormné 
množstvo a tvoria veľmi zlú vizitku 
obce) , zlepšiť celkové životné 
prostredie v obci.
3. Môj osobný vklad pri hľadaní 
riešenia? Nakoľko funkciu poslanca 
ešte len začínam vykonávať, ťažko 
môžem už teraz vyhlasovať, čo 
všetko bude moja zásluha, v čom 
som dobrý a pod. Nechcem nič 
uponáhľať, ale viem určite, že chcem 
predovšetkým počúvať „hlas ľudu“, 
názory svojich voličov, spoločne 

Na slovíèko s. . .
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s nimi hľadať východiská z 
problémov a tlmočiť ich na 
zastupiteľstve. Ostatné ukáže čas.

Ing. ALEXANDER BENKO, 
manažér, SMER-SD, ĽS-HZDS
1. Rozhodol som sa, že do toho 
pôjdem a skúsim to. Bral som to ako 
výzvu. Výzvu pomôcť v dobrej veci, 
lebo rozhodovať o veciach verejných 
a  prospešných pre ľudí a spoločnosť 
je dobré. Jeden poslanec nič 
nezmení, ale ak si to povedia všetci, 
tak kto potom niečo zmení? Poslanci 
obecného zastupiteľstva rozhodujú 
o tom či bude vedľa chrámu stáť 
pohostinstvo, alebo park a o mnohých 
iných zaujímavých záležitostiach 
týkajúcich sa obce a občanov v nej 
žijúcich. Obecné zastupiteľstvo by 
malo byť zložené z ľudí z rôznych 
oblastí a rôznych vekových kategórií, 
aby každý mohol prejaviť svoj názor 
a z vlastnej skúsenosti hovoriť 
o veciach, ktoré sa ho týkajú.
2. Ako väčšina z nás, cesty. Prečo sa 
opravujú takou metódou, že vydržia 
2 až 3 mesiace? 
3. V rámci možností, aké má 
poslanec OZ.

I VA N  S O P K O ,  l e s n í k , 
SMER-SD, ĽS-HZDS
1. Kandidatúru na post poslanca OZ 
som sa rozhodol prijať po veľmi dlhom  
uvažovaní, prakticky už v minulom 
volebnom období som odolával 
ponukám na vstup do komunálnej 
politiky. V tomto volebnom období 
som sa rozhodol túto možnosť prijať 
a zabojovať o hlasy voličov. Páčilo sa 
mi zloženie kandidátky poslancov a 
mal som a mám pocit, že sú to ľudia  
s ktorými, sa môže podariť urobiť 
niečo pre nás všetkých, pre obec 
Poproč, pre náš kraj. 
2. Mám pocit, že najväčším 
problémom našej  dediny je 
majetkové vysporiadanie pozemkov, 
na ktorých sú obecné komunikácie, 
inžinierske siete. Je to problém, cez 
ktorý sa musíme dostať, ak chceme 
všetci kráčať po nových kvalitných 
cestách a chodníkoch. Peniaze 
z fondov EU sú tu, je to najväčšia 
šanca pre nás všetkých na zlepšenie 
a vynovenie infraštruktúry obce 
– ale s jednou veľkou podmienkou- 
vysporiadané vlastníctvo. Nové 
cestné komunikácie, inžinierske 
siete určite prinesú zlepšenie 
životného prostredia a kvality života 

pre občana, obec a celý kraj. 
3. Pokúsim sa svojimi vedomosťami, 
kontaktmi pomôcť obci pri vyriešení 
všetkých problémov, pred ktoré nás 
postaví so svojimi požiadavkami 
občan.

IVETA VINCOVÁ, učiteľka MŠ, 
SMER-DS, ĽS-HZDS
1. Pretože zastávam verejnú funkciu a 
pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi 
rôznych vekových kategórií, som v 
priamom kontakte s ich bežnými či 
dennými problémami. Som si vedomá, 
že tieto problémy je možné riešiť iba 
cestou obecného zastupiteľstva.
2. Problémov je tu viac - či už 
problém našich ciest, kanalizácie, 
čističky odpadových vôd, podstatným
a doposiaľ neriešeným je problém 
mladých ľudí, ich bývanie a ich 
budúcnosť. Posledné roky sledujeme 
aj pokles narodených detí. Je potrebné 
sústrediť pozornosť na mladé rodiny s 
deťmi, hlavne zlepšiť podmienky pre 
športové a kultúrne vyžitie mládeže, 
urobiť správny krok pre ich zdravý 
rast a vývoj, napríklad zabezpečiť 
vybavenosť školského dvora a dbať 
o jeho ochranu pred vandalizmom.
3. Osobne sa chcem podieľať 
práve na výchove a vzdelávaní 
našej najmladšej generácie a urobiť 
všetko pre to, aby sa stala zdravým 
základom našej budúcnosti.
 
ZDENKO DRÁBIK,  zubný 
technik, SMER-SD, ĽS- HZDS
1. Kandidatúru na post poslanca 
som prijal z dvoch dôvodov. Prvým 
z nich je dlhodobý nevyhovujúci 
stav Slnečnej ulice. Po rozhovoroch 
s ostatnými obyvateľmi tejto ulice 
sme dospeli k záveru, že ak by priamo 
v obecnom zastupiteľstve bol niekto 
z nás, zástupca alebo také čosi, možno 
by sme tento stav vedeli vyriešiť 
skôr. Minimálne by sa na tom začalo 
pracovať intenzívnejšie. Tým však 
nechcem povedať, že sa spomínaným 
problémom obec doteraz nezaoberala, 
alebo že si sem idem riešiť len vlastné 
problémy. Aj ostatné komunikácie 
potrebujú rekonštrukciu. Svojho 
zástupcu v „zbore“ chceli mať aj 
športovci. Ako člen futbalového 
výboru a fanúšik športu všeobecne 
mám záujem o rozvoj obce aj v oblasti 
zdravého životného štýlu, ku ktorému 
športové vyžitie patrí. To je druhý 
dôvod mojej kandidatúry.
2. Najväčším problémom je podľa 

mňa stav miestnych komunikácií, 
ďalej kanalizácia a voľné vypúšťanie 
žúmp. Aj napriek tomu, že sa prijíma 
množstvo opatrení a existuje kopec 
zákonov o životnom prostredí, 
občania to nerešpektujú. Takto to 
ďalej ísť nemôže.
3. Ako nový poslanec sa v prvom 
rade musím dôkladne zorientovať 
v problematike samotnej, ako aj v 
legislatíve týkajúcej sa problému. 
Následne sa pokúsim rôznymi 
kontaktmi pomôcť pri hľadaní 
optimálneho riešenia.

Ing. BRANISLAV HANKO, vedúci 
prevádzky, Slobodné fórum
1. Kandidatúru na post poslanca OZ 
som sa rozhodol prijať po oslovení 
a predložení volebného programu 
terajšej starostky Ing. Ivety 
Komorovej Hiľovskej, za ktorou stáli 
pozitívne výsledky práce za minulé 
volebné obdobie, k čomu prispeli 
svojimi uváženými verdiktmi aj 
členovia OZ, ktorého členom som 
bol aj ja a tiež som prispel svojou 
prácou v OZ ku kladným výsledkom. 
To isté by som chcel zopakovať 
aj v terajšom volebnom období a 
prispieť tak svojou prácou k rozvoju 
a zveľadeniu našej obce. 
2. V našej obci máme veľa 
problémov, ktoré by bolo potrebné 
riešiť či sa už to týka opráv a 
výstavby miestnych komunikácií, 
opravy budovy ZŠ, ktorá je už 
v technicky nevyhovujúcom stave, 
dokončenie kanalizácie, doriešenie 
problémov s miestnym vodovodom, 
a takto by som mohol vymenovať 
ďalšie. Je na nás poslancoch, aby 
sme vyšpecifikovali problém, ktorý 
sa bude riešiť prednostne. Podľa 
môjho názoru by sme mali urobiť 
medzi sebou (myslím tým poslancov) 
kompromis a zhodnúť sa na nejakej 
postupnosti riešenia problémov 
v obci s prihliadnutím na finančné 
možnosti obce a tiež na možnosti 
čerpania financií z fondov a nie aby 
sme každý za seba presadzovali 
riešenie svojho problému, resp. 
problému týkajúceho sa určitého 
okruhu voličov. Starostka obce išla 
do volieb s určitým programom 
práce na toto volebné obdobie 
s prihliadnutím na finančné možnosti 
obce, a preto by bolo správne 
podporiť tento program. 
3. Bez komentára. Vyplýva to 
z bodu 2.  
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„ J e d n a  b a b a  p o v e d a l a  . . . “
„Obecný šofér zarába mesačne 13.000.-Sk až 18.000.-Sk“
 Obec nezamestnáva žiadneho „obecného šoféra“. Keď nie je 
niekto zamestnaný, nemôže mať ani žiadny plat. Dotyčná osoba, ktorá 
šíri takúto „overenú“ správu, asi ťažko pochopí, že niekto môže niečo 
urobiť v rámci svojho voľného času, napr. pre svoju dcéru , resp. pre 
obec, aj zadarmo. Alebo, že by platilo aj v tomto prípade staré múdre 
„podľa seba súdim teba“ ????
„Vo štvartok na uradze aj tak ňe su ...“
 To, že je vo štvrtok nestránkový deň, vôbec neznamená, 
že na úrade nikto nie je. Práve naopak. V tento deň čaká jednotlivých 
referentov na ich úsekoch najviac práce. K spracovávaniu rozhodnutí, 
k účtovaniu, vypracovávaniu obecných právnych noriem, spracovávaniu 
rôznych stanovísk a odpovedí na písomné podania je potrebný 
predovšetkým čas. Preto je vyhradený jeden deň v týždni práve na takúto 
prácu. Rešpektovaním tohto stavu napomôžete včasnému vybavovaniu 
písomností zo strany obecného úradu. Ďakujeme za pochopenie.
„Starostka nemá záujem o poprocky futbal...“
 Ak sa dá nezáujem o poprocký futbal pomenovať ako rekonštrukcia 
budovy na futbalovom ihrisku v celkovej hodnote 2.200.000.-Sk, ďalej 
ako kompletná rekonštrukcia celého areálu, zabezpečenie dotácie 
na nákup športovej výstroje vo výške 30.000.-Sk za minulý rok, 
každoročná dotácia z obecného rozpočtu (cca 300.000.-Sk), vytvorenie 
funkcie správcu komunitného centra a celého športového areálu, 
riešenie situácie po odstúpení výboru OFK v polovičke prebiehajúceho 
ročníka v decembri 2006, tak potom starostka obce skutočne nemá 
záujem o poprocký futbal. Možno by ale stálo za to porovnať tento 
„nezáujem“ so „záujmom“ o futbal v iných obciach. Alebo je to 
iba tým, že starostka je žena a už z princípu žena nemôže podporovať 
futbal??? Skúsme sa zamyslieť.
„Obec resp. starostka nerieši problém urbariátu.“
 Obec môže v rámci svojich kompetencií zasahovať iba tam 
a v takých prípadoch, kde jej to ukladá zákon. Kompetenciu zasahovať 
do vnútorných vecí akýchkoľvek samostatných právnych subjektov 
(nielen urbariátu) obec, a teda ani starostka obce nemá. Obec 
by mohla ovplyvniť činnosť urbariátu napr., ak by bola podielnikom 
tohto pozemkového spoločenstva. Keďže obec podiely v urbariáte 
nemá, nemôže ovplyvňovať činnosť tohto spoločenstva vrátane 
voľby predsedu, výboru, ako aj priebeh valného zhromaždenia. 
Toto je výlučne v kompetencii podielnikov. V prípade akéhokoľvek 
podozrenia z protiprávneho konania majú podielnici právo domáhať sa 
svojich práv na súde, resp. dávať podnety na konanie orgánom činným 
v trestnom konaní.

 ... a to sme si mysleli, že 
v našej obci žijeme pokojným 
životom, bez známok vandalizmu, 
o ktorom sa teraz tak veľa 
rozpráva.

     Tieto fotografie nepotrebujú 
zvláštny komentár. Možno len 
jedna z nich. 

PS1 pre „umelca“ sprayera: 
Ak sa ti zažiada škodiť ešte raz, 
tak aspoň gramaticky správne... 

PS2 pre všetkých „umelcov“:
Naši milí premilení, za toto umenie 
teda ocenenie nezískate. Zaručene 
však môžete získať ročný pobyt vo 
výchovno - nápravnom zariadení. 
Podotýkame ZADARMO.

Nie je umenie ako 
umenie. . .

P o z o r ,  z m e n a  o r d i n a è n ý c h  h o d í n !
MUDr. Šimonová už v minulom čísle avizovala zmenu 
ordinačných hodín. Od nového roka je zubná ambulancia  
prístupná počas týchto hodín:
PO          8,00 – 14,00 hod.
UT        10,00 – 17,00 hod.
STR        8,00 – 14,00 hod.
ŠT         13,00 – 19,00 hod.
PIA       MUDr. Šimonová neordinuje
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 Všetci sme v podstate 
rovnakí, a predsa je každý iný. 
Máme rôzne vzdelanie, povolanie, 
predstavy, túžby, záujmy a názory. 
Niekto dostáva od života viac, iný 
menej. 
Jedno však máme všetci spoločné. 
Sme ľudia. A ľudia si majú 
navzájom pomáhať.
D n e s  u ž  e x i s t u j e  m n o h o 
char i ta t ívnych  organizác i í ,  
združen í  a  spo lkov,  k toré 
vykonávajú charitatívnu činnosť. 
Možno viete alebo nie, ale jednu 
takúto organizáciu, ktorej hlavným 
poslaním je pomáhať, máme aj 
v Poproči. Je to Rotary Club Košice 
– Country so sídlom v Poproči. 
V marci tohto roku slávi svoje malé 
jubileum – 1.výročie založenia.
N a  z a č i a t k u  m a l  k l u b 
5 zakladajúcich členov. Postupne 
sa rady rotariánov rozšírili 
o ďalších a ku koncu roku 2006 
evidovali už 21 členov. Po splnení 
základného predpokladu vzniku 
klubu sa dňa 15.12.2006 konala 
ustanovujúca schôdza v poradí 
už 18. Rotary klubu na Slovensku. 

Je to prvý vidiecky klub, ktorý 
sa schádza pravidelne vo svojom 
sídle – haciende
San Poprisco v Poproči. V úvode 
slávnostnej ustanovujúcej schôdze 
zorganizovali členovia klubu 
v kláštore v Jasove vianočný 
benefičný koncert pod názvom 
Chvála vzájomnosti. Záštitu nad 
týmto podujatím prevzal aj predseda 
Košického samosprávneho kraja 
a primátor mesta Moldava nad  
Bodvou. V programe vystúpili 
vynikajúci interpreti zo Slovenska i 
Maďarska, okrem iného aj manželia 
Benkovci a spevácka skupina 
Fortuna. V sídle klubu potom 
otvoril ustanovujúcu schôdzu pán 
MUDr. Štefan Horváth, hlavný 
koordinátor zakladaného klubu 
a  prezident  Rotary  Club 
K o š i c e  –  C o u n t r y  p á n 
I n g .  Š t e f a n  J a k l o v s k ý . 
Po zložení rotariánskeho sľubu 
sa tak rotariánska rodina rozrástla 
o jeden nový RC, čo znamená 
21 aktívnych rotariánov/ z toho 
3 ženy/ a 2 čestných členov. 
Po ustanovujúcej schôdzi klub 

oficiálne požiadal o registráciu 
do celosvetovej siete Rotary 
International.
Sociálnu pomoc orientuje RC 
smerom k mládeži a zdravotne 
postihnutým. Dôkazom toho je 
aj minuloročná finančná podpora 
Domov dôchodcov Poproč v 
hodnote 5000,-Sk, materskej škole 
5000,-Sk,  zdravotne postihnutým  
v Poproči v hodnote 15000,- 
Sk a taktiež podpora žiackeho 
futbalového turnaja Memoriál 
Jakubka Michalka cenou pre 
najlepšieho futbalistu čiastkou 
2000,- Sk .
A  č o  p l á n u j ú  r o t a r i á n i 
v  na jb l i ž šom obdob í?  Už 
19.5.2007 sa v Kultúrnom dome 
v Poproči uskutoční slávnostné 
podujatie, kde guvernér česko 
– slovenského dištriktu odovzdá 
oficiálne dekrét o prijatí klubu 
do Rotary International.
Verme, že rotariáni poskytnú svoju 
službu a pomoc všade tam, kde 
bude potrebná, aby tak naplnili 
svoje poslanie – pomáhať.

Dajána Špegárová

P o m á h a ś  j e  i c h  p o s l a n í m

TO  NIE  JE MOJA  ROBOTA

Je to príbeh o štyroch osobách.

Volajú sa Každý, Niekto, Hocikto 
a Nikto.

Jedného dňa sa muselo niečo 
dôležité urobiť.  Každý si bol 
istý, že Niekto to urobí. Hocikto 
by to mohol urobiť, ale Nikto to 
neurobil.

Niekto sa rozčúlil, lebo to bola 
úloha Každého.

Každý si myslel, že Hocikto by 
to mohol urobiť, ale Nikto si 
nevšimol, že Každý sa vyhne 
robote.
Skončilo sa to tým, že Niekto bol 

obvinený Každým, kedže Nikto 
neurobil, čo by mohol urobiť 
Hocikto.

Vážení spoluobčania,
podobne ako tento príbeh 
dopadol v našej obci prieskum 
verejnej mienky realizovaný 
formou dotazníka, ktorý Vám bol 
doručený v uplynulých dňoch do  
domácnosti.
Je veľmi smutné, ba priam  
zarážajúce, že z nákladu 800 
ks dotazníkov (1 dotazník = 1 
domácnosť) sa späť vrátilo 
vyplnených 77 ks!!!
To sa v našich domácnostiach 
nenájde jeden člen, ktorý by 
dotazník vyplnil?
Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. 
v znení neskorších predpisov „sa 

občania podieľajú na samospráve 
aj účasťou na prieskumoch 
verejnej mienky.“ To nám 
obyvateľom obce Poproč tak málo 
záleží na rozvoji a skvalitnení 
života v našej dedine? 
Vážení spoluobčania,
nielen nadávať, komentovať a 
„hundrať“, ale aj spolupracovať – 
to je naša občianska povinnosť!
Na záver sa chcem srdečne 
poďakovať tým 77 občanom, 
ktorým obec a život v nej nie 
je ľahostajný, dotazník vyplnili 
a doručili ho do zberných 
schránok.
ĎAKUJEM!
A moje osobné prianie do 
budúcnosti:   lepšia spolupráca s 
Vami – obyvateľmi obce Poproč.

 -spo-

N a  z a m y s l e n i e

Sociálne okienko 
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Povinnosti  verzus zábava

 Škola, to nie je len učenie, 
povinnosti, príkazy, zákazy 
či známky. Je to aj miesto na 
sebarealizáciu detí, zábavu a 
šport. Fašiangy sú na to dobrou 
príležitosťou. Počas nich ste sa 
určite zabávali nielen vy- dospelí, 
ale aj vaše deti. Už tradične sa 
koná v našej škole fašiangový 
karneval. Deti MŠ mali ten svoj 
v priestoroch materskej školy 
8.2., kde ich zabávali pracovníci 
Centra voľného času Košice 
– okolie. Žiaci ZŠ mohli svoju 
fantáziu naplno využiť pri 
príprave masiek i programu na 
karneval, ktorý sa niesol v duchu 

rozprávkových postáv. 9.2. sa 
telocvičňa ZŠ premenila na 
Rozprávkovo, kde súčasne ožili 
Zlatá priadka a Mrázik, Harry 
Potter i Trója. Hlavnú cenu – 
rozprávkovú tortu – získali žiaci 
9.ročníka. Ceny na karneval 
boli zakúpené z prostriedkov 
rodičovskej rady. Tety kuchárky 
zo školskej jedálne nachystali 
deťom chutné šišky, ktoré v 
Poproči k Fašiangom určite 
patria. O dobrú hudbu sa postaral  
disdžokej Maťo. Celé podujatie 
organizačne zabezpečili učitelia 
ZŠ.

Z Á P I S  D E T Í  D O  M A T E R S K E J  Š K O LY 
sa uskutoèní dòa 13.3.2007 v èase od 13.00 – 16.30 
v budove materskej školy. Je potrebné doniesś rodný list dieśaśa.

V Ý Z V A
Ak si aj Vy myslíte, že vzdelanie našich detí je priortou, podporte NÁS 
darovaním 2% z dane na účet Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ Poproč  
č.: 15 1 7 3 1 9  6 1 7 2 9 4. Darované prostriedky použijeme na nákup 
nových moderných učebných pomôcok, ktoré  pomôžu Vašim deťom 
napredovať, ľahšie a bez stresu zvládať nové poznatky.

Dajána Špegárová
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Ešte jedna víchrica a prídeme o strechu
 K t o  d e n n o - d e n n e 
prechádza okolo našej školy, 
možno už prestal vnímať jej 
vzhľad poznačený rokmi. 
Poškodená strecha, zatečené 
s teny,  opadané  omie tky, 
chýbajúce oplotenie... Možno 
si iba náhodný okoloidúci 
povzdychne, kedy zas budú 
deti a ich vzdelanie v našej 
spoločnosti prioritou.

 V skutočnost i  naše 
školské budovy potrebujú 
v e ľ m i  v y s o k ú  f i n a n č n ú 
dotáciu, aby zmenili svoj 
zanedbaný vzhľad a spĺňali  

prevádzkové, ekonomické a 
estetické požiadavky dnešnej 
doby. Tieto prostriedky možno 
získať len s podporou obce 
pri spracovaní projektov na 
ich celkovú rekonštrukciu  z 
fondov EÚ.

 Je to síce dlhodobý 
proces a možno niektoré opravy 
budeme musieť riešiť po 
etapách.  To však neznamená, 
že život v škole stagnuje a 
my iba čakáme, kým nám 
niekto pomôže. Zapájaním sa 
do rôznych menších projektov 
sa snažíme modernizovať 

vyučovanie, zlepšovať klímu 
školy,  spoluprácu školy s 
rodičmi a verejnosťou v obci.
O aktivitách, práci so žiakmi, 
p o d u j a t i a c h ,  s ú ť a ž i a c h 
a o počte žiakov, tried a 
učiteľov sa  viac dozviete 
na webovej stránke školy 
www.zspoproc.edupage.org.

(Rodičia, ktorí chcú mať 
prehľad o známkach svojho 
dieťaťa , môžu po dohode s 
triednou učiteľkou požiadať 
o vytvorenie elektronickej 
žiackej knižky.)

Božena Mihóková

 V budúcom školskom roku zasadnú do 
školských lavíc aj noví žiaci – prváci. Títo, 
zatiaľ ešte ako deti materskej školy, prišli v 
sprievode svojich rodičov 1.2.2007 na zápis do 
1. ročníka  základnej školy. Prišlo ich tak akurát 
na jednu triedu – spolu 25, z toho 13 dievčat a 
12 chlapcov. Triednou učiteľkou v 1.ročníku 
bude pani Mgr. P. Hiľovská. Užitočné rady a 
odbornú pomoc poskytovala v priebehu zápisu 
aj pracovníčka pedagogicko – psychologickej 
poradne pani Huszágová.

Dajána Špegárová

 Aspoň o tých Ľubovnianskych to určite 
platí. V hoteli Sorea tu v dňoch 12.- 17.2.-2007 
boli ubytovaní žiaci našej základnej školy, 
ktorí sa tak zúčastnili lyžiarskeho výcviku. 
33  de t í  pod  dohľadom 2  pedagógov, 
3  l y ž i a r s k y c h  i n š t r u k t o r o v  a 
1 zdravotníka získavalo lyžiarske zručnosti alebo 
aspoň základy lyžovania. A ak práve neboli 
vhodné podmienky na lyžovanie, plávali v 
hotelovom bazéne alebo trénovali v posilňovni. 
Sneh – nesneh, športu si užili dostatok. 
A o to vlastne šlo.

Zápis do 1.roèníka ZŠ

V kúpe¾och sa nielen kúpe

Dajána Špegárová
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 Klarinet vznikol zo šalmajových 
nástrojov dlhým vývojom. Prvý pratvar tohto 
nástroja vznikol okolo roku 2500 pred naším 
letopočtom. Mal spoločný názov pre všetky 
drevené dychové nástroje v starom Egypte a 
volal sa Maat. Dnešné pomenovanie dostal 
klarinet v 18. storočí podľa vysokej trúbky, tzv. 
clarina, ktorej zvuk bol podobný so zvukom 
dnešného klarinetu. Moderný klarinet má 
sedem dierok a najčastejšie 17 klapiek a jeho 
štandardná dĺžka je 59 až 71 centimetrov. 
Základným materiálom na jeho výrobu bolo 
drevo, no dnes sa používajú aj špeciálne druhy 
plastov.
 Klarinet patri do skupiny drevených 
dychových nástrojov. Podľa spôsobu ladenia 
poznáme A klarinet, Basklarinet B, no 
najznámejším je B klarinet a Es klarinet. Taktiež 
existuje aj G klarinet a C klarinet, no tie sa v 
súčasnosti vyskytujú len veľmi zriedka. Ako 
ich rozlíšiť? To je možné buď podľa zvuku 
alebo podľa dĺžky. Tak napríklad Es klarinet je 
oproti B klarinetu oveľa kratší.
 Myslíte si, že klarinet tvorí jeden 
neoddeliteľný celok? Tak to sa mýlite. Každý 
sa totiž skladá z viacerých častí. Na to, aby sa 
na ňom dalo hrať, ho najprv musí hráč zložiť 
dokopy. Je to ako skladať lego. Jednotlivé 
časti do seba jednoducho zapadajú, preto nie je 

možné ho zložiť nesprávne. Medzi tie hlavné 
časti patrí hubička s plátkom, súdok, stredná 
časť a odzvučník. Že neviete čo je to plátok? 
Plátok tvorí neoddeliteľnú súčasť nástroja. 
Je to také tenučké drievko, ktoré musíte pred 
každým hraním poriadne ocmúľať. Znie to 
čudne, ale je to tak. Ja ho volám aj lízatko.  
A ostatné časti? No tak súdok spája hubičku 
so strednou časťou a skutočne svojim tvarom 
pripomína sud. Taktiež sa používa na ladenie 
nástroja. A odzvučník je akási napodobenina 
lievika. Keď do úzkej časti lievika zakričíte, 
zvuk vychádza cez jeho širšiu časť von a lepšie 
sa tak rozlieha. A to je aj princíp odzvučníka. 
Je to asi jediný nástroj, ktorý sa dokáže smiať 
a aj plakať. Dokáže napodobiť rôzne zvuky, 
ako napríklad trúbenie lokomotívy či parníka, 
alebo aj čvirikanie vrabca...
 Pri hre na túto dlhú „píšťalku“ je 
samozrejme potrebný aj nátisk. Nátisk získava 
hráč pri opakovanom hraní a je to akási 
schopnosť pier prispôsobiť sa nástroju a 
pomáha vydať ten správny tón.
 Po hraní sa klarinet rozoberie a  uloží 
do kufríka. No ešte pred odložením sa musí 
dôkladne poutierať a vysušiť, pretože je 
vyrobený z dreva, a to by mohlo prasknúť.

Tomáš Kraus

 Prvá skúška v novom 
roku sa spočiatku ničím nelíšila 
od tých ostatných. Tí, ktorí sa 
videli v novom roku po prvýkrát, 
si podali ruky a  popriali všetko 
najlepšie. Bolo tu niečo, o čom 
niektorí ani netušili. Po prvýkrát v 
histórii dychovky sa totiž podarilo 
zorganizovať menšie prekvapenie, 
a to podávanie novoročnej 
kapustnice na skúške. Na tejto 
akcii sa zúčastnili nie len aktívni 
členovia dychového orchestra, ale 
aj pozvaní hostia, medzi ktorými 
nesmeli chýbať žijúci, ale už 
nehrajúci členovia, ktorými boli 
Štefan Katušák, Imrich Juhár a Ján 
Komora. Pozvanie prijala aj  pani 
starostka Ing. Iveta Komorová 
Hiľovská, jej zástupca Ing. Štefan 
Jaklovský a vedúca MKS Janka 
Kalnová. Medzi pozvanými bol 
aj Miroslav Baník, ktorý nám 

poskytuje svoje priestory na 
skúšky. 
 S touto myšlienkou prišiel 
zástupca kapelníka Ladislav Kraus 
po tom, čo si uvedomil, že doposiaľ 
sa žiadna podobná akcia ešte 
neuskutočnila. A zároveň v tom  
mala byť aj akási symbolika, keďže 
tohto roku oslávi naša Popročanka 
už svoje 60-te narodeniny. 

Tomáš Kraus

N o v o r o è n á  k a p u s t n i c a  v  d y c h o v k e

K l a r i n e t

Na pokraèovanie...
 O t v á r a m e  n o v ú  r u b r i k u  s  n á z v o m 
„Na pokračovanie...“, v ktorej vám v tomto roku 
predstavíme jednotlivé nástroje dychovej hudby. Mnohí 

z vás majú averziu a prejavujú nezáujem o tento typ 
hudby. Je logické, že si nemôžeme vypestovať vzťah 
k niečomu, čo nepoznáme. Ako ste sa dočítali, v tomto 
roku naša dychovka oslávi svoje 60. výročie. Preto 
sme sa rozhodli, že jej venujeme viac pozornosti.

12
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Marec – mesiac knihy
 „Kniha je pre človeka 
tým, čo pre vtáka krídla“, alebo 
„Povedz mi, akú knihu čítaš a ja 
ti poviem, kto si“, alebo... Tak by 
sa dalo pokračovať donekonečna. 
Kniha nás sprevádza celým naším 
životom. Siahame po nej od útleho 
detstva až po starobu. Samozrejme, 
len žáner sa mení. A tiež doba, v 
ktorej žijeme. Je stále rýchlejšia, 
uponáhľanejšia. Preto sa touto 
cestou chcem poďakovať všetkým 
237 minuloročným registrovaným 
čitateľom obecnej knižnice, ktorí 
si našli čas a zavítali k nám, aby 
si vypožičali viac ako 4900 kníh 
a urobili tak niečo aj pre svoje 

duchovné JA.
 Rok sa s rokom stretáva 
a máme tu marec, mesiac, ktorý 
sa už niekoľko desaťročí spája 
s knihami. Ako po iné roky aj v 
roku 2007 pripravujeme v obecnej 
knižnici niekoľko akcií. Stáva 
sa tradíciou, že v tomto mesiaci 
zavítajú žiaci základnej školy spolu 
so svojimi učiteľmi do priestorov 
našej knižnice, aby získali užitočné 
informácie o jej činnosti a účele, 
o nových knižných tituloch a 
v neposlednom rade sa v nich 
snažíme prebudiť záujem o čítanie. 
Pripravíme pre nich školské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína. Počas 

posledného marcového týždňa 
sa zapojíme do akcie Slovenskej 
asociácie knižníc pod názvom 
Týždeň slovenských knižníc s 
mottom „Knižnice pre všetkých“, 
ktorej cieľom je zviditeľňovanie 
kn i žn í c  ako  ku l tú rnych  a 
vzdelávacích inštitúcií. 
 Začínal som poďakovaním 
za minulý rok a končím  prianím, 
aby ste aj v novom roku prežili 
s knihou v ruke veľa krásnych 
chvíľ.

Oleg Brada
knihovík

Slovenská byrokracia
 Na Ministerstve kultúry 
SR, Ministerstve výstavby a 
rozvoja SR a v Slovenskej národnej 
knižnici v Martine si z ľudí zjavne 
robia bláznov. A my potom pred 
vami, občanmi, vyzeráme ako 
neschopní ľudia, čo len sľubujú 
a sľubujú. Pre vaše dobro robíme 
možné aj nemožné, snažíme sa pre 

vás zabezpečiť kvalitnú techniku 
a prístup k informáciám zadarmo, 
ale stále nám v tom niekto bráni. 
Výmenu všetkých „strojov“ by 
rozpočet obce nezvládol a plátať 
piate cez deviate nemá zmysel. Preto 
sme sa rozhodli vstúpiť do súťaže 
a projektu INFORMATIZÁCIA 
KNIŽNÍC, ktorú sa nám, ako 

viete, podarilo vyhrať ešte v 
minulom roku. Vo februári 2007 
sme Slovenskú národnú knižnicu 
v Martine požiadali o vyjadrenie 
sa k problému, pretože v prvom 
kvartáli roka 2007 o pohybe nebolo 
ani chýru, ani slychu. Obratom 
nám zaslali list, ktorý dostali z 
ministerstva. Znie asi takto:  

„Dovol ‘u jeme s i  Vám oznámit ‘ ,  že  Úrad pre  vere jné  obstarávanie  svoj ím rozhodnut ím 
zo dòa 20.12.2006 è ís lo :  1307-364-7000/2006 zruš i l  vyhlásenú nadl imitnú vere jnú sútaž 
na predmet  zákazky :  „Dodávka,  rozvoz a  inšta lácia  poèí taèových zar iadení“  národného 
projektu „Informat izácia  knižníc“  z  dôvodu,  že  ani  jeden uchádzaè nesplni l  podmienky úèast i 
vo vyšš ie  uvedenej  vere jnej  sútaži .  Predpokladané technické ukonèenie  rea l izác ie  pro jektu na 
základe odsúhlaseného nového Harmonogramu Ministerstvom výstavby a  regionálneho rozvoja  je 
v  decembri 2007.“

S pozdravom
Ing.  Hi lda Gajdošová

generálna r iadi te lka sekcie  ekonomiky MK SR

A tak sme zase ostali ako ryby na 
suchu. Ak to takto pôjde ďalej, 
možno sa podpory zo strany 
ministerstviev dočkáme v roku 

2017. Zdôrazňujeme, že nám je 
to tiež ľúto, ale v tejto veci obec 
nemôže urobiť viac ako doteraz 
urobila. 

PS: Nie sme v tom sami. Na čakacej 
listine sme spolu s ostatnými 99 
knižnicami z celého Slovenska.

MKS aj tento rok organizuje tvorivú 
veľkonočnú dielňu pre šikovné ruky 
a kreatívne nápady. Fantázii sa medze 
klásť nebudú.
 40- dňový pôst začal, Veľká noc 
nám pomaly, ale isto klope na dvere 
a s ňou tendencia zdobiť príbytky v 
jarnom nádychu. Maľované kraslice sú 
krásne, avšak doba pokročila a s nimi aj 
originalita. Preto vás MKS pozýva na už 

tradičnú TVORIVÚ VEĽKONOČNÚ 
DIELŇU, ktorá sa bude konať 31. marca 
o 15,00 hod. Tento termín sa môže 
zmeniť. O prípadnej zmene vás budeme 
informovať cestou miestneho rozhlasu.
 Zbierajte škrupiny od vajíčok, 
rôzny prírodný a iný dekoratívny materiál, 
pustite fantáziu na prechádzku a príďte sa 
podeliť o svoje nápady spolu s ostatnými 
návštevníkmi. 

Blížia sa ve¾konoèné sviatky 

Jana Kálnová
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Prvý krok
Jedno čínske príslovie hovorí: 
„Cesta dlhá tisíc míľ sa 
začína prvým krokom.“ Na 
začiatku cesty k pravidelnému 
športovaniu a k zdravému 
spôsobu života vôbec je 
najdôležitejší práve ten prvý 
krok, keď sa predsavzatia menia 
na činy.
Začať s pravidelným pohybom 
a zdravým spôsobom života 
je možné v každom veku. Je 
veľmi dôležité zvoliť si taký 
cieľ, ktorý je splniteľný. Našu 
voľbu uľahčí, keď poznáme 

sami seba, aby sme vedeli, čo 
nám vyhovuje, na čo máme 
predpoklady a možnosti.
N iekomu v i ac  vyhovu je 
kalanetika, niekomu zas ten – 
ktorý druh aerobiku, kondičná 
gymnastika, plávanie či beh. 
Hlavne, aby nás to bavilo a 
prinášalo prospech. Ciest k cieľu 
je vždy viac. Treba len nájsť tú 
svoju a urobiť ten prvý krok.
A ako na to v Poproči?
Každý utorok a piatok sa 
vždy o 19,00 hod. sa v sále 
KD schádzajú ženy a dievčatá 

rôzneho veku, aby si zacvičili 
hodinku pri hudbe. Cvičenie 
je zmesou rôznych druhov od 
aerobiku cez kalanetiku, jógu, 
tae bo, strečing či pilates. Určite 
si každá nájde to svoje.
Je len na vás (myslím tie, ktoré 
váhajú), aby ste ten prvý krok 
urobili a podľa slovenského 
príslovia, ktoré hovorí, že 
trpezlivosť ruže prináša, aj 
vytrvali.
 

Eva Timková

Financovanie robí  vrásky
 

O d  p o s l e d n e j  s c h ô d z e 
s to lno ten i sového  k lubu 
prešlo neuveriteľných 10 
rokov. Na obdobie najväčšej 
slávy členovia klubu len 
spomínajú, avšak túžba opäť 
sa prebojovať  do národnej 
súťaže v nich stále žije.

 Je to len zopár rokov 
dozadu, čo popročskí stolní 
tenisti zaznamenávali krásne 
úspechy v prvej slovenskej lige. 
„Ako to už chodí, po vzostupe 
nasleduje zákonite pád!“ 

poznamenal so smútkom v 
očiach predseda a tréner klubu 
Martin Gumáň. 
 P o  o d c h o d e 
niekoľkých kvalitných hráčov, 
nevyhovujúcich podmienkach 
na  t rénovanie  a  z loži te j 
finančnej situácii sa klub pomaly 
prepadol a momentálne sa snaží 
udržať v tabuľke tretej ligy. 
Nádeje sa vkladajú do mladej 
generácie dorastencov, ktorí 
po počiatočných debakloch 
v druhej lige chytili body na 
svoje konto, a tým sa udržali v 
súťaži. Aj benjamínovia klubu, 
najmladší žiaci, sa zorientovali 
pri zelených stoloch a na 
bodovacích turnajoch každý z 
nich vyhral aspoň jeden zápas. V 
celoslovenskom meradle by ste 
tento údaj ani nepostrehli, pre 
deti to však znamená veľa. „Na 
činnosť oddielu sú potrebné tri 
základné veci- miestnosť, chuť 
pracovať a financie. Miestnosť 
máme skvelú, aj chuť pracovať 
je veľká, čo nám však chýba 
sú peniaze. Aj napriek tomu, že 
obec prispela sumou 30 000,- Sk 

a 56 000,- sme vyzbierali z 2% 
príspevkov z dane.“ Minuloročné 
výdavky však presiahli sumu 
135 00,- Sk. Vznikol rozdiel vo 
výške takmer 50 000,- Sk, ktorý 
uhradili z vlastných vreciek. 
Táto čiastka by bola oveľa 
vyššia, keby na rozvoj svojich 
ratolestí neprispievali rodičia. 
Tí s nimi na vlastné náklady 
absolvovali každý zápas. 
 P o  n i e  v e ľ m i 
optimistických číslach prišlo 
na rad aj oceňovanie najlepších 
hráčov v jednotlivých vekových 
kategóriách. Trofej v kategórii 
mužov si odniesol dlhoročný hráč 
Ing. Štovčík, v dorasteneckej 
kategórii vynikol Peter Kozák. 
Najväčšiu radosť z ocenenia 
mal najmladší z 25-členného 
klubu hráčov Adam Hiľovský.
 Napriek ťažkej situácii 
stolní tenisti nestrácajú nádej. 
Vedia, že momentálne oku 
diváka nedokážu poskytnúť 
príťažlivé zápasy. No morálna 
podpora zo strany obyvateľov 
by im určite pomohla.

Jana Kálnová
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 O záchranu „A“ mužstva v 
V. lige skupiny juhovýchod zabojuje 
týchto  23  registrovaných hráčov: 
Bačo Peter, Baník Branislav, Dzúrik 
Filip, Drabik Zdenko, Heinrich 
Daniel, Hiľovský Michal, Hužvár 
Ján, Jaklovský Rastislav, Jankovčin 
Tomáš, Juhár Rastislav, Juhász 
Atilla, Juhász Roman, Kováč 
Ľubomír, Kürthy Patrik, Majcher 
Dávid, Michalko Dominik, Mudroň 
Peter, Petráš Peter, Šimkuľák Lukáš, 
Štovčík Silvester, Vinca Matúš, 
Vinca Vladimír a Žiga Dušan.
 Dorastenci a žiaci budú 
trénovať v takmer nezmenených 
zostavách. Tí starší z dvojice 
zabojujú o čo najlepšie postavenie 
vo IV. lige skupiny D a najmladší 
sa popasujú s družstvami v III. lige 
v skupine A.
 Apropo, tréningy! Vedenie 
klubu sa domnieva, že zvýšená 
tréningová aktivita pomôže 
jednotlivým tímom dosiahnuť 
lepšie výsledky a umiestnenie v 
tabuľkách. Okrem prípravných 
zápasov sa od nového roka  teda 
trénuje trikrát týždenne. V utorok 
futbalisti vo večerných hodinách 
okupujú telocvičňu základnej 
školy, soboty a nedele testujú svoje 
sily, kopačky, dresy a trávnik na 
futbalovom ihrisku. 

KOLO DÁTUM ÈAS ZÁPAS
15 31.3.2007 POPROČ - JASOV
16 7.4.2007 13,30 MEDZEV - POPROČ
17 14.4.2007 13,15 POPROČ - KRÁSNA
18 21.4.2007 POPROČ - LIPOVNÍK
19 28.4.2007 13,45 MOLDAVA - POPROČ
20 5.5.2007 13,45 POPROČ - ŤAHANOVCE
21 12.5.2007 13,45 V.OPÁTSKE - POPROČ
22 19.5.2007 13,45 POPROČ - BARCA
23 26.5.2007 14,30 TURŇA - POPROČ
24 2.6.2007 13,45 POPROČ - 1.MFK KOŠICE
25 10.6.2007 13,45 KALŠA - POPROČ
26 16.6.2007 13,45 POPROČ - PERÍN

S novým rokom nové móresy
 Ani nie dva týždne po 
tradičnej Štefanskej zábave sa 
konala výročná členská schôdza 
OFK Slovan Poproč. Čo - to sa 
pomenilo. Aj vo vedení klubu, aj 

v kádri. Funkcie sa vzdal predseda 
klubu Ing. Štefan Jaklovský a tiež 
jeho pravá ruka, podpredseda Štefan 
Brada. Ich posty zaujali nie menej 
futbaloví nadšenci. Kompletný 

prehľad obsadenia funkcií vo 
výbore, v realizačnom tíme, v 
revíznej komisii a zoznam hráčov 
jednotlivých tímov je uvedený v 
nasledovných tabuľkách.

1. Ing. Milan Lelák, predseda klubu

2. Martin Timko, podpredseda klubu

3. Dana Sakáčová, ekonómka/pokladníčka

4. Zdenko Drábik

5. Eduard Hegeduš

6. Pavol Mudroň

1. Martin Timko, tréner „A“ mužstva

2. Silvester Štovčík, tréner dorastu

3. Ľubomír Sakáč, tréner žiakov

4. Ing. Štefan Jaklovský, člen RK

5. Ing. Viliam Komora, člen RK

6. Ľubomír Sakáč, člen RK

Výbor OFK Slovan Poproè Realizaèný tím a revízna komisia * (RK) 

* Revízna komisia má kontrolnú funkciu. Dohliada na činnosť práce výboru futbalového klubu

KOLO DÁTUM ÈAS ZÁPAS
15 1.4.2007 15,30 POPROČ - MEDZEV
16 8.4.2007 15,30 CEJKOV - POPROČ
17 15.4.2007 15,30 ČAŇA - POPROČ
18 22.4.2007 16,00 POPROČ - ČIČAROVCE
19 29.4.2007 16,00 TUŠICE - POPROČ
20 6.5.2007 16,00 POPROČ - ZÁLUŽICE
21 13.5.2007 16,00 STRÁŽSKE - POPROČ
22 20.5.2007 16,00 POPROČ - BORŠA
23 27.5.2007 16,00 BUZICA - POPROČ
24 3.6.2007 16,00 POPROČ - MICHĽANY
25 10.6.2007 16,00 NACINÁ VES - POPROČ
26 17.6.2007 16,00 POPROČ - SOKOĽANY

dorastenci  v  IV.  l ige skupiny D

"A" mužstvo v V. lige skupiny juhovýchod 

Jana Kálnová



 Od 1. 2. 2007 platí pre 
chovateľov ošípaných nová 
povinnosť podľa paragrafu 
23 zákona č. 39/2007 Z. z. o 
ve te r iná rne j  s t a ros t l ivos t i 

„Ošípané možno zabíjať u 
chovateľa na súkromnú domácu 
spotrebu (ďalej len domáce 
zabíjačky) za podmienky, že 
bolo zabíjanie zvierat nahlásené 
pr í s lušne j  ve ter inárne j  a 
potravinovej správe aspoň jeden 
pracovný deň vopred.“ 

 U č i n i ť  t a k  m ô ž e t e  
t e l e fon i cky,  f axom a l ebo 
e-mailom od 7,00 do 15,00 počas 
pracovných dní na Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe 
Košice – okolie (ďalej len RVPS). 

Oznámenie o zabíjačke môžete 
zaslať aj písomne (písomnosť 
musí byť doručená najneskôr 1 
pracovný deň pred stanoveným 
termínom zabíjačky). 
 Pri nahlásení uvediete 
tieto údaje: adresu chovateľa, 
k t o r ý  v y k o n á v a  d o m á c u 
zabíjačku, plánovaný dátum 
domácej zabíjačky, počet kusov a 
telefónne číslo chovateľa.

 Pri preberaní ohlásenia/
oznámenia domácej zabíjačky 
RVPS informuje chovateľa či má 
alebo nemá odobrať vzorku na 
vyšetrenie trichinel.
 Chovateľ odoberie vzorky 
bráničných pilierov (svalová časť 
blanitej prepážky medzi pľúcami a 
pečeňou, oddeľujúcou hrudnú dutinu 
od brušnej, zbytky bráničných pilierov 
zostávajú obyčajne pri chrbtici smerom 
ku hlave od obličiek) z každej 
polovice jatočného tela domácej 
ošípanej v mieste prechodu do 
šľachovitej časti o veľkosti cca 5 
x 5 cm. Vzorky zabalí do čistého 
mikroténového, igelitového alebo 
iného vhodného nepremokavého 
vrecka. V prípade zabíjania 

viac kusov ako jednej ošípanej 
zabalí každú vzorku osobitne. 
K uzavretému vrecku pevne 
pripojí sprievodný doklad na 
laboratórne vyšetrenie. Vzorku 
chovateľ uskladní v chladničke. 
Vzorku zásadne neukladať do 
výparníka alebo do mrazničky!
Vzorky treba doručiť na zvozné 
miesta v dopoludňajších hodinách 
nasledujúci deň po zabíjačke. V 
prípade, že sa zabíjačka vykonáva 
v dňoch pracovného pokoja, vzorku 
treba doručiť na príslušné zvozné 
miesto v najbližší pracovný deň.
 Pri pozitívnom výsledku 
laboratórneho vyšetrenia s nálezom 
Trichinella RVPS zabezpečí 
b e z o d k l a d n é  i n f o r m o v a n i e 
chovateľa ,  v rá tane  určenia 
základných ochranných opatrení. 
V prípade, že chovateľ nie je o 
pozitívnom náleze Trichinella 
informovaný do troch pracovných 
dní, môže považovať výsledok 
laboratórneho vyšetrenia za 
vyhovujúci. Tento výsledok nebude 
chovateľovi písomne oznamovaný.

Za vyšetrenie vzorky chovateľ   
n e p l a t í.
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Rôzne

Zvozné miesta a kontakty pre nahlásenie domácich zabíjačiek:
• RVPS Košice – okolie, Kukučínová 24, Košice, tel. 055/6222267, fax. 055/6223369, e-mail: rvsko@svssr.sk
• RVPS Košice – okolie, Hviezdoslavova 49, Moldava nad Bodvou, tel. 055/4602042
• Štátny veterinárny a potravinový ústav, Hlinkova 1, Košice.

 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 
napr ík lad  pros t redníc tvom 
našich obecných novín. Obecné 
zastupiteľstvo v Poproči schválilo 
nasledujúci cenník inzercie:

Riadková 
- r oz sah  do  150  znakov, 

vrátane medzier a kontaktu 
– pre občana – bezplatne

- roz sah  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
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