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Aj toto nám povedala o sebe hudobná hviezda obecných osláv 2014 Katka
Knechtová. Príjemná, mladučká, krehká,
štíhla, so zvučným nádherným hlasom
už počas rozhovoru. Okúsila svet, ale najviac sa jej páči doma na Slovensku a miluje našu nádhernú reč – slovenčinu, čo je

vidieť, ale najmä počuť a cítiť z jej textov.
Sila jej piesní je totiž práve v textoch a
melodickej hudbe. Nám venovala krátky
rozhovor pred večerným vystúpením a
čo bolo veľmi milé a príjemné, neodmietla ani otázky najmladšej generácie. Celý
rozhovor vám prinášame na strane 6.
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Ako sme si pripomenuli 70.výročie SNP
V predvečer 29. augusta 2014 sme si opäť
pripomínali deň, ktorý je symbolom celonárodného odporu proti fašizmu. Deň,
kedy náš národ pred 70 rokmi povedal
svoje jednoznačné NIE! Začiatok osláv
bol venovaný štátnej a baníckej hymne v
podaní DH Popročanka. K dôstojnému
priebehu spomienkovej slávnosti prispela báseň v podaní Jakuba Kurjana a slávnostný príhovor pána starostu. O kultúrny program sa postaral spevokol Fortuna. Súčasťou osláv 70. výročia SNP bol
pietny akt kladenia vencov pri pamätníku
www.poproc.sk

padlých hrdinov pred obecným úradom.
Oslavy pokračovali na hornom futbalovom ihrisku, kde po oficiálnom otvorení
zapálil povstaleckú vatru Jakub Timko
za asistencie DHZ Poproč. Na tohtoročnej spomienkovej slávnosti sa zišli všetky
vekové kategórie. Aj keď tí najmenší asi
celkom nechápali zmysel horiacej vatry,
je dôležité im ukazovať a neustále pripomínať, že sme hrdí na svoju históriu a na
činy našich predkov v protifašistickom
zápase.
NM
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Na slovíčko, pán starosta...
Pomaly sa blíži koniec ďalšieho volebného obdobia. Pán starosta, myslíte si, že ste naplnili očakávania voličov?
Odpoveď nie je jednoduchá, pretože
neviem kto čo očakával. Každý občan
- volič má iné očakávania - priority.
Osobne si myslím, že som robil svoju
prácu v prospech občanov našej obce.
Ku každému som pristupoval individuálne, s cieľom pomôcť, poradiť mu s jeho
problémom tak, ako to za daných okolností bolo možné. Viem, že som urobil
maximum, čo bolo v danej situácii a za
daných podmienok možné urobiť. Stále
som konal podľa svedomia a s najlepším
úmyslom.
Do akej miery sa naplnili Vaše očakávania?
Vo svojom profesijnom živote som prešiel rôznymi funkciami, kde som mal
podriadených aj nadriadených. Niekedy
iba podriadených tak, ako to je vo funkcii starostu. Za každých okolností som
sa k svojim zamestnancom a spolupracovníkom správal ľudsky a s rešpektom.
Pri porovnaní práce s podriadenými vo
fabrike a v obci veľký rozdiel nie je. Avšak obrovský rozdiel nastáva vtedy, keď
sa plnia príkazy jedného človeka (majiteľa) a keď sa majú naplniť očakávania
tisícky občanov každej vekovej kategórie a s rôznymi prioritami. Koľko ľudí,
toľko chutí. V každom prípade môžem
povedať, že som sa snažil trpezlivo jednať s občanmi až dovtedy, kým sme nedospeli k vzájomnej spokojnosti. Vždy
som sa riadil zásadami používať zdravý
sedliacky rozum, skúsenosti zo života a
presvedčivé argumenty.
Čo sa podarilo zrealizovať? Čo sa nepodarilo a prečo?
Podarilo sa zrealizovať nasledujúce
projekty:
• Znížiť zadlženosť obce o viac ako 124
000 eur ,zaplatiť 74 000 eur úrokov a
12 000 eur za poplatky, takže spolu to
predstavuje 210 000 eur v absolútnej
hodnote
• Usporiť do rezervného fondu viac ako
140 000 EUR za tri roky
• Zrealizovať stavbu Revitalizácia centrálnej zóny obce, kde najväčším prob-

lémom bolo zabezpečiť financovanie
realizácie stavby podľa podmienok
banky v hodnote necelého jedného
milióna EUR z eurofondov
• Areál športu a hier a Úprava verejného
priestranstva cez OZ MAS Rudohorie
spolu v hodnote vyše 80 000 EUR z eurofondov
• Bowlingová dráha - rekonštrukciou
kolkárskej dráhy z vlastných zdrojov
za viac ako 30 000 EUR
• Nový povrch miestnych komunikácií
na Školskej, Kultúrnej, Lipovej a Požiarnej ulici spolu v hodnote viac ako
82 000 EUR z vlastných zdrojov
• Rekonštrukcia Trafostanice č. 5 pri ihrisku a č. 7 v základnej škole financované spoločnosťou VSD, a.s.
• Spolu s VVS, a.s. projekt na stavebné
povolenie na prívod pitnej vody z Jasova, (realizácia sa bude robiť súčasne
s kanalizáciou) ako alternatívny zdroj
pre prípad dlhodobého sucha, aké sme
zažili v auguste 2012
• VVS, a.s. v auguste 2014 začala s investíciou projektu BODVA, v ktorom
je vyriešené dokončenie odkanalizovania obce a okrem toho obec v súčasnosti pripravuje stavebné povolenie
na rozšírenie kanalizácie o ulice, ktoré
projekt BODVA neobsahuje z dôvodu nevysporiadaných pozemkov (časť
Slnečnej, Západná, časť Družstevnej,
Záhradná, časť Mieru)
• Kamerový systém v parku z dotácie
Úradu vlády vo výške 5 000 EUR, na
zbernom dvore a na čističke odpadových vôd z vlastných zdrojov v cene
viac ako 3 000 EUR
• Komisiou pre spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
v obci Poproč bolo prejednaných viac
ako sto žiadostí o vydržanie pozemkov
našich občanov a miestnych komunikácií podľa aktuálneho zamerania
geometrickými plánmi. Vysporiadané
cez ROEP boli miestne komunikácie
Partizánska, Lesná, Brezová, Športová,
a na ďalších sa pracuje: severná časť
Západnej, Sadová, Požiarna, Obchodná, južná časť Východnej, Záhradná
• V OZ bola schválená 1. zmena Územného plánu obce po 11 rokoch (2013)
pri nákladoch na zhotovenie 6000 eur
z vlastných zdrojov
www.poproc.sk

• Obec poskytla vlastné financie na rekonštrukciu kotlov vykurovania v materskej škole v hodnote 25 000 EUR
pred nasledujúcou zimou, kde bol havarijný stav
• Bolo zrealizované núdzové oplotenie
základnej školy (5 000 EUR)
• V roku 2013 bola urobená voľba hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie šiestich rokov
• Dni obce v roku 2011, 2012, 2013,
2014 mali vždy dobré ohlasy
Nepodarilo sa zrealizovať pripravené
projekty :
• Zberný dvor ani po opakovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z MŽP SR z operačného programu
Životné prostredie v predpokladanej
hodnote 235 000 EUR
• Architektonicko – stavebné úpravy
kultúrneho domu, kde predpokladané
náklady spolu sú 268 000,- EUR
• Rozšírenie obecného cintorína, kde
rozpočet predstavuje čiastku 271 000,EUR
• Predaj starej materskej školy, keď záujemca, ktorému bol predaj schválený
za 80 000 eur, od zmluvy odstúpil a
následne poslanci odmietli ďalej riešiť
tento objekt predajom.
• Oplotenie ZŠ pri rozpočtových nákladoch 160 000 eur.
V uplynulom období často rezonovala veta, že niet peňazí. Naozaj
nebolo a nie je v tomto období možnosť pre obec získať finančné zdroje
na nové rozvojové projekty?
Tu sa treba vrátiť na začiatok volebného
obdobia, keď sme začínali realizáciu projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce
a nemali sme finančné krytie na spoluúčasť a na preklenovací úver. V tom čase
nám banka, v ktorej sme mali otvorený
rámcový uver do výšky 600 000,- EUR,
oznámila, že ďalšie financovanie našich
projektov podporí s podmienkou, že začneme splácať aj požičané peniaze, nie iba
úroky, ktorých výška už aj tak bola dosť
vysoká. Neostávalo nič iné, ako tento
návrh prijať a začať šetriť. Pripomínam,
že rok 2011 sme začínali s rozpočtovým
provizóriom a následným schválením
rozpočtu pre rok 2011 s rovnakými parametrami ako v roku 2010. Následný
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rozpočet na rok 2012 bol v bežných výdavkoch nutne krátený o cca 70 000,EUR z dôvodu povinnosti splácať úroky,
poplatky a splátky. Navyše ,ako môžeme
povedať , že máme peniaze, keď žijeme z
požičaných a ešte dlho budeme. Musím
pripomenúť, že už nestačilo pre banku
ručenie napríklad majetkom, ale nechali si urobiť analýzu príjmov a výdavkov
a tak zistili, či sme a koľko sme schopní
úver, úroky a poplatky do budúcna splácať. Z toho vyplynulo, že naša možnosť
požičiavania si peňazí bola nulová. Preto
sa v ďalšom období začali realizovať úsporné opatrenia v každom smere. Tato
situácia bola celosvetová, banky krachovali, dôvera bánk voči klientom bola na
bode mrazu. Šetrenie odštartoval sám
slovenský parlament, keď plošne znížil
platy starostom. Vzal som to ako fakt
a išiel príkladom, celé volebné obdobie som mal nižší plat o 15 až 20 % ako
moja predchodkyňa. Aj napriek úsporným opatreniam základné funkcie života obce boli priebežne plnené v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti bez
zhoršenia bezpečnosti a kvality našich
spoluobčanov. Najväčší podiel na úsporách predstavovalo zníženie mzdových
nákladov, čo je samozrejme nepopulárne. Treba si uvedomiť, že naša obec žije
iba z podielových daní od štátu v objeme
80% a z 15% daní a poplatkov od našich
občanov. Na udržiavanie poriadku v obci
sme využívali aj možnosti poskytované úradom prace a sociálnych veci, kde
sme si zabezpečili v podstate nepretržitú
pomoc cez aktivačnú činnosť drobnými
obecnými službami z financií štátu, alebo pracovnou zmluvou na dobu určitú
za minimálnu mzdu, kde sa podieľame
20 % finančných nákladov. V tomto roku
sme si takto pomohli od štátu čiastkou
30 000 EUR.
Ktorá oblasť zaznamenala podľa vás
v uplynulom období v našej obci najväčší rozvoj a prečo? Ktorá naopak
stagnovala a prečo?
Neviem o žiadnej oblasti, ktorú by som
zvýhodňoval, alebo znevýhodňoval.
Snažil som sa dodržať primeranosť financií v každej oblasti. Nakoniec ani nebolo z čoho robiť veľké rozdiely.
Do akej miery bolo obecné zastupiteľstvo oporou starostu?
Za úspech považujem to, že ani raz za
volebné obdobie sa nestalo, aby zastu-
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piteľstvo nebolo uznášaniaschopné, za
toto im všetkým patrí moje poďakovanie. Všetko podstatné, čo bolo potrebné
pre obec schváliť na plánovanom alebo neplánovanom zasadnutí OZ, bolo
schválené. Celé volebné obdobie bolo
poznačené snahou niektorých poslancov nepodporiť niektoré moje návrhy v
prospech samotnej obce. V každom prípade som to nemal ľahké, ale o to viac
sa zvýšila moja zanietenosť a motivácia
pomôcť obci. Kto chce, hľadá spôsoby.
Kto nie, hľadá dôvody.
Čím ste boli prínosom pre obec za
uplynulé obdobie?
Poznajúc problémy globálnej ekonomiky v danom čase som predpokladal, že
toto neminie ani našu obec, a tak som si
dal ako prioritu stabilizovať ekonomickú situáciu. Cieľom bolo vysporiadať sa
s úverovou zaťaženosťou a pripraviť si
dobrú východziu situáciu do ďalšieho
programovacieho obdobia 2014 – 2020.
To, že sme znížili zadlženosť obce o viac
ako 124 000,- EUR a vytvorili rezervný
fond viac ako 140 000,- EUR, je nepopierateľný fakt. Ďalšou mojou prioritou
bolo vysporiadať pozemky pre miestne
komunikácie, pretože bez tohto kroku,
aby boli pozemky obecné, nemožno do
nich investovať verejné prostriedky či už
štátne, alebo európske. Plnenie tohto cieľa považujem za úspech. Podarilo sa vypracovať geometrické plány na miestne
komunikácie, podľa ktorých prebiehal
proces prevodu pozemkov do obecného
majetku podľa zákona o vydržaní. Ďalej
sa podarilo zlegalizovať tzv. čierne stavby ( cesty na Západnej a Slnečnej ul.). V
tomto prípade som zvolil individuálne
rokovania aj keď mi to zabralo veľa pracovného času, pretože som si uvedomoval, že každého bude zaujímať niečo iné.
Touto cestou sa chcem všetkým spoluobčanom veľmi poďakovať, že ma pochopili a vytvorili základnú podmienku pre
budúci rozvoj obce.
Čo bolo najväčším problémom, resp.
prekážkou pri napĺňaní predstáv o
rozvoji obci?
Na túto otázku som dostatočne výstižne
odpovedal v predchádzajúcej odpovedi.
Sú to nevysporiadané pozemky pre verejné investície a problémy vlády SR pri
čerpaní fondov z EÚ a následné nevyhlasovanie výziev pre mestá a obce .

www.poproc.sk
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V letnom období rezonovala problematika ohrozenia poštového úradu
v obci v zmysle jeho zrušenia. Aké
kroky ste podnikli , aby sa zachovala
v obci pošta?
Ja som o žiadnom úmysle zrušiť poštu v
Poproči nevedel a ani neviem a verím,
že to všetko bol iba planý poplach. Od
požiadania Slovenskej pošty o spoluprácu pri riešení vzniknutej situácie som
intenzívne pracoval na tom, aby sme
pošte vyšli v každom smere v ústrety v
rámci našich priestorových a finančných
možností. Komunikáciou a obhliadkou
priestorov so zástupcami pošty sme sa
dohodli na postupe udržania prevádzky
pošty v Poproči bez prerušenia. 22. augusta som bol na zasadnutí OZ poverený
rokovať s majiteľmi o odkúpení budovy
pošty a pozemku za primeranú cenu.
O výsledku rokovania som informoval
OZ na neplánovanom zasadnutí 8. septembra a OZ ponuku kúpiť budovu pošty s pozemkom za 10 000 eur schválilo.
Následne podpísaním zmluvy u notára
bol obchod zrealizovaný a od 1.10.2014
bude majiteľom budovy pošty obec Poproč. Obec ešte pred zimným obdobím
zabezpečí nutné opravy na streche, aby
nezatekalo do miestnosti a oprava (výmena) okna podľa požiadavky pošty.
Čo považujete za svoj najväčší pracovný úspech v starostovskom kresle?
Vždy som s občanmi jednal spravodlivo, čestne a ľudsky. Nerobil som nikdy
žiadne rozdiely medzi občanmi a vždy
som konal podľa môjho najlepšie vedomia, svedomia a hlavne v prospech našej
obce, nie iba pre vybraných jednotlivcov
alebo rodinných príslušníkov. O mojich
výsledkoch vo funkcii hovoria čísla - zníženie zadlženosti obce, ušetrenie finančných prostriedkov do rezervného fondu
a počet úspešne zrealizovaných projektov. Najľahšou cestou je žiť na dlh. Ja som
sa však rozhodol nepokračovať v zadlžovaní našich budúcich generácií a obci
pripraviť vhodné podmienky pre ďalšie
zveľaďovanie a prosperitu. Bol som, som
a vždy budem za čistú a transparentnú
prácu, za prosperitu a za záujmy občanov, pretože len tak dosiahneme pokrok
a to považujem za najväčší úspech.
Ďakujeme za rozhovor.

DŠ
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Uznesenie

Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 4/2014 zo dňa 22. 8. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1. B e r i e n a v e d o m i e:
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa
20.6.2014.
b/ Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.6.2014.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k Návrhu 2. úpravy rozpočtu
obce pre rok 2014.
d/ Správa hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za 1. polrok
2014.
e/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie
pitnou vodou a odkanalizovanie obcí
v mikroregióne Bodva” tzv. projekt
„Bodva“.
f/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VVS, a.s. „ „Poproč- pitná voda, výtlačné potrubie z Jasova
do Poproča“.
g/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VSE, a.s. “Úprava TS č. 7
VN a NN v obci Poproč“.
h/ Informáciu starostu obce o projekte
„Bowlingová dráha“.
i/ Žiadosť Tomáša Beľa, bytom Poproč,
Slnečná 20 o vyriešenie odvedenia
dažďových vôd z verejnej komunikácie od križovatky Kostolná ul. po
križovatku Obchodná ul.
j/ Informáciu starostu obce o podpísanej dohode medzi Obcou Poproč
a Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny Košice o aplikácii § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - zabezpečenie
realizácie pracovnej činnosti a splnenie zákonných predpokladov na
poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
pre uchádzačov o zamestnanie.
k/ Informáciu starostu obce o príprave
osláv 70. výročia SNP v obci Poproč
dňa 28.8.2014.

l/ Informáciu starostu obce o príprave
osláv Dňa obce Poproč a 5. ročníka
Putovného festivalu Údolia Bodvy a
Rudohoria dňa 13.9.2014.
m/ Informáciu starostu obce o pozvánke
na mimoriadne valné zhromaždenie
spoločnosti VVS, a.s.
n/ Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o personálnom a organizačnom
zabezpečení nového školského roka
2014/2015 v ZŠ s MŠ Poproč.
o/ Informáciu starostu obce o vyhlásení termínu volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014.
2. S c h v a ľ u j e:
a/ 2. úpravu programového rozpočtu
obce pre rok 2014 s pripomienkou:
- navýšiť kapitálové výdavky obce na
rekonštrukciu budovy zdravotného
strediska na sumu 15.000,00 € a doplniť do 2. úpravy možnosť odkúpenia a následnej nutnej rekonštrukcie
budovy nachádzajúcej sa v obci Poproč, na Ulici mieru č. 95, v ktorej t.č.
sídli Slovenská pošta, a.s. v maximálnej cene 15.000,00 €.
b/ Prevod majetku obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa, konkrétne pozemky nachádzajúce sa v
obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na
LV č. 1190, parc. č. 399/1 vo výmere 182 m2 a parc. č. 400/1 vo výmere
640 m2 a to podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov za
cenu 1.350,00 € v zmysle znaleckého
posudku zo dňa 23.6.2014, vypracovaného znalcom Ing. Ivanom Lakomým pre Janu Halčinovú, bytom
Poproč, Západná 7.
c/ Uhradenie členského príspevku pre
Miestnu akčnú skupinu RUDOHORIE, o. z. v predstihu na roky 2014
– 2017 a to vo výške 3.603, 60 €.

www.poproc.sk

3. P o v e r u j e:
a/ Starostu obce k podpísaniu zmluvy
s Janou Halčinovou, bytom Poproč,
Západná 7 o prevode majetku obce
Poproč, konkrétne o prevode pozemkov nachádzajúcich sa v obci
Poproč, k.ú. Poproč, zapísaných na
LV č. 1190, konkrétne parc. č. 399/1
vo výmere 182 m2 a parc. č. 400/1 vo
výmere 640 m2.
b/ Starostu obce, Ing. Štefan Jaklovského, rokovať s Agnesou Szakácsovou, bytom Poproč, Mieru 7 a Ing.
Viktorom Méderom, bytom Spišská
Nová Ves, Trieda 1.mája 2175/29 ako
vlastníkmi nehnuteľnosti - parcely č.
2152/3 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1995 vo výmere 253
m2 – zastavané plochy a nádvoria,
na ktorých je umiestnená budova –
dom so súpisným číslom 95, v ktorej
t.č. sídli Slovenská pošta, a.s., o možnosti odkúpenia tejto nehnuteľnosti
pre zachovanie poštových služieb
obci Poproč.
4. Z a m i e t a:
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vlastníctva číslo 1190, parcela číslo 2151 v celkovej výmere 91 m2,
pozostávajúce z obchodných nebytových priestorov, ostatných nebytových priestorov – vchod, chodba
a WC a to z dôvodu zachovania
poštových služieb pre obyvateľov
obce. Tento osobitný zreteľ bude

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč sa
u z n á š a na:
a/ Všeobecne

záväznom

obce Poproč č. 1/2014 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných odpadov a
elektroodpadov na území obce Poproč.

nariadení

Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2014 zo dňa 8.9.2014
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
S c h v a ľ u j e:
a/ Odkúpenie parcely č. 2152/3 nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Poproč, zapísanej na liste vlastníctva
č. 1995 vo výmere 253 m2 – zastavané plochy a nádvoria, na ktorých je
umiestnená budova – dom so súpisným číslom 95 od vlastníkov Agnesy
Szakácsovej, nar. 23.8.1935, bytom
Poproč, Mieru 7 a Ing. Viktora Médera, nar. 30.1.1983, bytom Spišská
Nová Ves, Trieda 1.mája 2175/29 v
cene 10.000,00 €.
b/ Umiestnenie dopravného značenia
na Školske ul.j, konkrétne v úseku

Nová – Západná podľa predloženého
návrhu s pripomienkou osadiť značku B6 aj v časti od Západnej ulice.
P o v e r u j e:
a/ Starostu obce Poproč, Ing. Štefana
Jaklovského, k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy s Agnesou Szakácsovou, nar. 23.8.1935, bytom Poproč,
Mieru 7 a Ing. Viktorom Méderom,
nar. 30.1.1983, bytom Spišská Nová
Ves, Trieda 1.mája 2175/29 o odkúpení parcely č. 2152/3 nachádzajúcej
sa v katastrálnom území Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1995 vo
výmere 253 m2 – zastavané plochy a
nádvoria, na ktorých je umiestnená

budova – dom so súpisným číslom
95.
b/ Starostu obce Poproč, Ing. Štefana
Jaklovského, k podpísaniu ročnej
nájomnej zmluvy so Slovenskou poštou, a.s, so sídlom Banská Bystrica,
Partizánska cesta 9 o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich
sa v obci Poproč, v budove na Ulici
mieru 95, pozostávajúcich z obchodných priestorov vo výmere 99,96 m2
v zmysle platných Zásad o prenájme
nebytových priestorov, objektov vo
vlastníctve obce Poproč a o výške
minimálnych sadzieb za ich prenájom.

Viedli sedemdesiatnici

5. V y h l a s u j e:
Osobitný zreteľ, v zmysle § 9a ods.
9 zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obcí v znení
neskorších predpisov, na prenájom nehnuteľného majetku obce,
konkrétne priestory nachádzajúce
sa v budove Zdravotného strediska v Poproči, nachádzajúcej sa na
Východnej ul., súpisné číslo 323,
orientačné číslo 23, katastrálne
územie Poproč, zapísanej na liste

zverejnený na úradnej tabuli obce
od 22.8.2014 do 8.9.2014.
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Uznesenie

a/ Žiadosť Heleny Juhárovej a Mareka
Komoru, obaja bytom Poproč, Letná
5 o dlhodobý prenájom alebo odkúpenie obecného pozemku.

a/

Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Srdečne sa chcem poďakovať výboru ZO
SZZP v Poproči za pozvanie a zorganizovanie stretnutia jubilantov, ktoré sa
uskutočnilo 16.augusta 2014 v kultúrnom dome. Bolo to veľmi milé a priateľské posedenie mladších a tých skôr
narodených, ktorí sa v roku 2014 dožili
okrúhlych jubileí. V úvode nám pobla-

hoželala predsedníčka výboru ZO SZZP
Katarína Hiľovská. Čas prísť medzi nás
si našiel aj pán starosta, ktorý bol tiež
jedným z jubilantov. Potešil nás svojím
príhovorom, poďakoval sa za našu celoživotnú prácu, aktivity, vzťah k rodnej
obci. Program spestrili svojím vystúpením aj mladí recitátori.
Po oficiálnej časti sme my oslavenci posedeli spolu so zástupcami ZO SZZP pri
malom občerstvení s kávičkou, v družnom rozhovore, v príjemnej atmosfére,
kde sa debatovalo na rôzne témy. Značne viedli sedemdesiatnicii a nás „mladšíe päťdesiatničky“ potešilo oslovenie
„slečny“ či „kočky“. Pospomínali sme
www.poproc.sk

si na svoje mladšie roky, porovnali časy
minulé so súčasnosťou, pozitívne zhodnotili život v Poproči a zanôtili pesničky.
Vzájomne sme sa pohostili nielen zákuskami z vlastnej kuchyne, ale i kalíštekom
domácej slivovičky. Potešil nás milý spomienkový darček. V závere sa niektorí
ťažko lúčili so svojimi vrstovníkmi. Tí,
ktorí sa rozhodli prísť na poslednú chvíľu, sa najťažšie lúčili. Sú to predsa len
roky, čo sme sa niektorí vôbec nestretli,
a preto je vždy o čom rozprávať a taktiež
spomínať. Vďaka členom výboru. Nech
táto tradícia pretrváva aj naďalej.
IH
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„Vždy mám trému, lebo je to zodpovednosť...“
(pokračovanie z titulnej strany .
Katka, kedy si prišla na to, že sa chceš
venovať hudbe?
To je ťažká otázka. Priznám sa, že som s
tým nikdy nerátala a ani to nebol môj špeciálny sen, byť speváčkou alebo sa živiť hudbou. Ale k hudbe som mala vždy blízko, už
od detstva ma to ťahalo k rôznym hudobným nástrojom. Otec hral v kapele, mama
sa tiež venovala hudbe, takže som s tým
prirodzene vyrastala a je to taký môj osud.
Keď sa snažím od toho ujsť, tak ma to vždy
vráti späť. Asi nemôžem robiť nič iné.
O čom rada spievaš?
Najlepší speváci sú tí, ktorí spievajú veci,
ktoré dokážu hudobne predať. Veci, ktoré im ľudia veria, to znamená, že to musí
byť niečo autentické, niečo, čo prežívajú vo
svojom živote a vtedy je to podľa mňa najúprimnejšie a najkrajšie. Ja som vďačná za
to, že si piesne skladám sama, hľadám si tie
polohy a aj to je asi dôvod, prečo mi to ľudia
veria. Asi sa im tá hudba páči.
Máš nejaký hudobný vzor?
Mám rada spevákov, ktorí ma ovplyvňujú
a stále ich uznávam, napr. Björk. Je to speváčka, ktorá sa nedá počúvať stále, ale na
druhej strane jej prejav je taký emotívny a
veľmi dôrazný, to sa mi veľmi páči.
Plánuješ vydať nový album?
Jasné, už dlho. Mala som hotový kompletný
materiál na ďalší album, dokonca už boli
nahraté aj nejaké piesne. Ale keď som sa
vrátila z Indie a popočúvala to, tak som si
povedala, že to nie je cesta a celé som to hodila na hard disk, ktorý som dala do šuflíka
a začala som skladať odznova.
Na ktorú svoju pieseň si najviac hrdá?
Je to dvojsečná zbraň, lebo keď sa ti niečo
podarí, nejaká pieseň, tak máš pocit, že už
je posledná, že lepšia už nebude. A keď sa
ten úspech dostaví, potom už ani ľudia nič
iné nechcú. Ale ja som hrdá na skladby, ktoré mojich fanúšikov tak nejak sprevádzajú,
spomeniem „Môj bože“, alebo zo starších
piesní som mala veľmi rada „Dom z karát“
a „Krajinou“.
Chcela by si preraziť niekde v zahraničí?
Koncertujem na Slovensku aj v Čechách a
priznám sa, že to nebola nikdy moja ambícia. Mám pocit, že by mi ľudia vonku až
tak úplne nerozumeli. A mne sa v angličtine
veľmi spievať nechce, na slovenčinu som si
zvykla a mám náš jazyk tak rada, že už asi
ostanem len tu doma medzi našimi ľuďmi.
Mávaš pred koncertmi trému?
Vždy mám trému. Lebo je to zodpovednosť,
aby koncert dopadol čo najlepšie. Myslím

na veľmi veľa vecí, aj na kolegov na pódiu,
aby veci fungovali. Tréma je stále, je to súčasť práce.
Ako s ňou bojuješ?
Niekedy sa s tým nedá bojovať, čakám, že to
prejde. Niekedy to neprejde celý koncert, ale
jedna slivovica na zahriatie vždy pomôže.
Kto je teraz Katka Knechtová?
Čo sa týka hudby, je u mňa ťažko povedať, lebo viem, že vo svojej podstate som
pesničkárka, mám rada melódie, nemám
rada nemelodické veci. Mám rada pesničky,
ktoré si človek môže pospevovať. Skúšam
rôzne žánre, ale podstata môjho skladania
je vždy v pesničke, to je asi základ. A čo sa
týka nejakého vyhraneného žánru, to sa asi
nedá povedať, chcela by som skúsiť rôzne
veci, rada by som spievala s nejakým big
bandom, mám v hlave projekt klavírnych
koncertov, niečo s orchestrom, čokoľvek, čo
by ma hudobne posunulo niekam inam.
O čom by si nikdy nespievala?
Asi by som nevedela robiť nejaké politické
piesne, to by som ani nechcela.
Už šiesty rok si na vlastnú päsť. Neľutuješ?
Nie, ani raz. Nebol na to čas a ja som vďačná za celé to obdobie, hrozne veľa vecí mi
dalo, ale veľmi veľa mi aj vzalo. Od istého
momentu už človek chce žiť trošku aj vlastný život. To môže pochopiť len žena, ktorá
bola 12 rokov so šiestimi chlapmi.
Sleduješ kariéru IMT Smile?
Jasné, my sme teraz v zime spolu hrali spoločné koncerty. Pozvali ma ako hosťa, spievali sme spolu s Ivanom a spoločne sme si
zaspomínali na staré časy. Tam to išlo logicky, nemohli sme spolu zostať, obidvaja sme
boli príliš tvrdé hlavy. To bolo jasné, že to
nevydrží.
V uplynulom období si niekoľko týždňov
strávila v Indii. Prečo India?
To bolo také neplánované. Moja najlepšia
priateľka zo strednej školy sa odsťahova-

www.poproc.sk

la na druhý koniec sveta, žije na ostrove v
Karibiku. Stretávame sa v takých periódach
každých 5 rokov. Profesionálne cvičí jogu,
a tak sme sa dohodli, že pôjdeme do Indie
kvôli joge. Takže sme šli na taký vyšší kurz a
ona si rozširovala obzory ešte ďalej.
Plánuješ sa vrátiť do Indie?
Budúci rok by som chcela ísť do Nepálu,
plánujem cestu okolo Annapurny. Keď sa
mi to podarí hlavne časovo zladiť. A India,
dúfam, že sa tam ešte raz vrátim.
Skladala si piesne aj v Indii?
Keď som na cestách, tak sa vôbec nevenujem hudbe. Keď m niečo napadne, tak si to
nahrám, ale veľmi nad tým nerozmýšľam,
snažím sa užívať si to, že nič nemusím. Užívam si krajinu, dobrodružstvo, cestujem.
Čo zaujímavé si v Indii jedla?
Veľmi veľa vecí. Indická kuchyňa je úplne
iná. Je to po každej stránke úplne odlišná
kultúra a dovolím si tvrdiť, že to nie je krajina pre každého. Sú dve možnosti - buď
poviete, že je to paráda a že vám tá krajina niečo dala, alebo hneď ako docestujete,
tak chcete odísť, lebo je to prosto šialenstvo.
Majú vynikajúcu vegetariánsku kuchyňu,
človeku tam mäso ani nechýba. A tiež rôzne druhy syra, veľa zeleniny a samé čerstvé
veci vrátane rýb.
Po návrate z Indie si v jednej relácii
povedala, že denne zotrvávaš 20 minút
zavesená dolu hlavou. Ešte stále takto
cvičíš?
Treba na to tréning. Priznám sa, že odkedy som sa vrátila z Indie, tak je tých minút
stále menej. Ale keď som tam bola, tak 20
minút bol môj strop. Ale to preto, že tam bol
náš učiteľ jogy, ten nad nami stál so zdvihnutým prstom. Všetci sme sa báli, tak sme
radšej viseli. Je to náročné, treba si na to
zvyknúť a hlavne mať na to trpezlivosť.
Podľa tvojho kalendára máš až do Vianoc koncerty spolu so skupinou Cigánski diabli. Ako vznikla táto spolupráca?
Mňa bavia rôzne fúzie a veci, ktoré sú
mimo mojej klasickej šablóny. Hrávam koncerty aj sama, hrala som už aj s cimbalovou
kapelou, s Alexandrovcami. Rada skúšam
nové veci a oni ma oslovili cez leto, či by sme
to spolu neskúsili. Aspoň sa naučím nejaké
cigánske pesničky. Oni ma oslovila, ja som s
tým súhlasila. Teším sa na to.
My sa tešíme tiež, ďakujeme za rozhovor
a prajeme ti veľa úspechov v kariére.
(rozhovor s Katkou Knechtovou vznikol
aj za účasti 2 žiačok ZŠ - R.Timkovej a
S.Surekovej)
DŠ
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Upršaný, zablatený, pestrý, ale najmä NÁŠ DEŇ
September je v našej obci už tradične spojený s oslavami Dňa baníkov, s oslavami
Dňa obce Poproč. Nebolo tomu inak ani
tento rok. 13. septembra do upršaného
rána volali zvony veriacich do kostola
Všetkých svätých. Ani modlitby však nepriniesli vytúžené slnečné počasie, a tak sa
program pre najmenších konal v telocvični základnej školy. Tam boli pre detičky

pripravené hravé súťaže, sladké odmeny a
kopa dobrej nálady. Rodičia si mohli spolu
s deťmi vyskúšať skákanie na mini trampolínach spolu s jumping inštruktormi
Rasťom a Peťkou.
Na futbalovom ihrisku prebiehal dopoludňajší program v športovom duchu.
Na hlavnom futbalovom ihrisku sa konal už 15. ročník
mini futbalového
turnaja O putovný
banícky kahanec
starostu obce Poproč. Tohtoročným
víťazom boli nováčikovia – družstvo
Cys Žilina. Cenu za
najlepšieho strelca si odniesol pán Gašparík z víťazného družstva, za ktorý strelil
6 gólov. Cenu fair play získalo družstvo
Rudník. Ceny víťazom odovzdali
starosta obce a
spoluorganizátor
turnaja Dana Sakáčová.
Na multifunkčnom ihrisku sa
odohral 5. ročník tenisového turnaja
T- Cup. Súťažilo sa v dvoch kategóriách –
muži a štvorhra. Prvé miesto v kategórii
muži získal Rono Ohrabko a v kategórii
štvorhra si prvú cenu prevzali Ján Toporčák a syn. Ceny víťazom odovzdali a spoluorganizátor turnaja J. Toporčák.
Počas celého trvania osláv boli návštevníkom k dispozícii stánky s občerstvením.
Nezabudlo sa ani na najmenších, pre ktorých bol pripravený kolotoč, skákací hrad,
zorbing, ale aj maľovanie na tvár, ktoré
malo obrovský úspech.

Svoju zručnosť si
návštevníci mohli
vyskúšať v tvorivých dielňach. Na
vlastné oči si mohli prezrieť kováčske remeslo, vyrobiť
si niečo na hrnčiarskom kruhu, alebo obdivovať šikovnosť
košikárov, medovnikárky a výrobcov bábik. Na otázky zvedavcov s radosťou odpovedali zamestnanci hvezdárne v Medzeve. Veľkou škodou bolo, že kvôli nepriazni
počasia nemohli návštevníci ďalekohľadom pozorovať slnko. To sa v sobotu neukázalo ani na chvíľu. Deti si to však vynahradili pri drobných zvieratkách. Pohladiť si mohli zajačikov či čistokrvné sliepky.
Dychový
orchester
Štós
odštartoval na
tribúne futbalového ihriska
program Putovného festivalu Údolia Bodvy a Rudohoria. V rámci 5. ročníka festivalu sme
mali tú česť hostiť účinkujúcich zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Bábkové divadlo
Košice odohralo pre
detských
divákov
hru Janko Hraško a
iné hraškoviny. Predstavil sa nám
súbor z neďalekého Medzeva
– FS Shadirattam, úsmev na
tvári nám vyčarili žienky z nováčanskeho súboru
Rozmarija
– Babinec.
Svoj mladý
talent predviedol súbor
www.poproc.sk

Rozmaringsarj zo Sene.
Dobrou náladou nešetrili ani ženy
z moldavskej Živeny. Až z ďalekého Bardejova k nám zavítal súbor Tarka, Veľká
Ida bola zastúpená súborom Ilosvai.

Zo susedného Maďarska prišli tí najlepší
– Ľudová hudba Szikes a FS Jászság, ktorí
boli nádherným vyvrcholením programu
putovného festivalu.

Nasledujúci program prebiehal už tradične. Po 19. hodine sa po tónoch dychovej
hudby Popročanky k občanom Poproča a
ostatným návštevníkom osláv prihovoril
starosta obce. Po jeho príhovore nasledovalo vyhodnotenie športových súťaží.
„Predskokanom“ hviezdy večera bola naša
domáca hviezda – spevácka skupina Fortuna. Po 20. hodine sa už javiska zmocnila
Katka Knechtová, ktorá svojou pozitívnou energiou priťahovala k pódiu dav ľudí.
Po koncerte tejto energickej Prešovčanky
a jej kapely sa mikrofónu ujal DJ Janči
Spišák. Ten po vyhlásení tomboly roztancoval posledných – počasiu odolávajúcich
návštevníkov. Diskotéku prerušil iba ohňostroj hodinu pred polnocou.
Oslavy sú za nami. Chceme sa poďakovať
všetkým návštevníkom, ktorí na nás nezanevreli ani napriek dažďu a blatu. Zároveň
ďakujeme všetkých tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii osláv
– sponzorom, reklamným partnerom,
zamestnancom obce, občianskym združeniam, kultúrnym organizáciám a aktívnym spoluobčanom. Veľká vďaka patrí
zamestnancom Kultúrneho centra Údolia
Bodvy a Rudohoria.		
NM
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ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Rytmus dňa určuje
školský zvonček
Po letných prázdninách, dovolenkách
a oddychu nastal čas pracovného na-

sadenia, zužitkovania skúseností a pre
školákov „nabehnutie“ na pravidelný
denný režim ranného vstávania, povinností a úloh. V novom školskom roku
2014/2015 nastúpilo do 1. ročníka 17
žiakov a celkový počet žiakov v ZŠ s MŠ
je 190 v ZŠ a 61 detí v MŠ .
Pre učiteľov je september obdobím, v
ktorom musia skĺbiť povinnosti spojené
s vyučovacím procesom a povinnosťami
so spracovaním rozsiahlej pedagogickej
dokumentácie na začiatku každého školského roka. Prácu nám značne urýchľuje technika a dostupnosť dokumentov v
elektronickej forme, v pohotovosti nás
udržiava stále sa meniaca školská legislatíva a rozširujúci sa rozsah zodpovednosti. Nevyhnutnou súčasťou profesijného života učiteľa je sústavné vzdelávanie, a tak sa v našej škole učí stále,
učia sa nielen žiaci, učia sa aj učitelia každý v rozsahu svojich povinností. Cieľ
je však spoločný – zvyšovanie kvality
poskytovaného vzdelania, vytváranie
podnetného prostredia a podmienok na
rozvoj schopností, zručností a potenciálu našich žiakov.
Za zdarný, tvorivý priebeh výchovnovzdelávacieho procesu a dodržiavanie
štátneho a školského vzdelávacieho
programu pre všetky stupne vzdelania
je zodpovedný pedagogický zbor našej
školy.V školskom roku 2014/2015 pedagogický zbor tvorí 21 pedagógov, z toho
je 5 učiteliek v MŠ a 16 učiteľov v ZŠ, v
školskom klube sú 2 vychovávateľky. Pre
žiakov so ŠVVP máme asistentku učiteľa. Prevádzku školy, škôlky, športovísk a
školského areálu zabezpečuje 8 zamest-

nancov, prípravu obedov, desiat a olovrantov má na starosti 5 zamestnancov
školskej jedálne. V súčasnosti má ZŠ s
MŠ Poproč 34 zamestnancov.
Letné prázdniny boli pre školu oddychové len navonok. V MŠ aj v ZŠ prebiehala
rozsiahla údržba a upratovanie vnútorných priestorov. Pre MŠ bola zároveň
spracovaná projektová dokumentácia
na rekonštrukciu kotolne a projekt na
zateplenie budovy MŠ. Rekonštrukcia
kotolne bola následne aj zrealizovaná.
Vnútorné priestory MŠ boli vymaľované
a doplnené nápaditými, umelecky stvárnenými nástennými maľbami pre našich
najmenších výtvarníčkou Mgr. Helgou
Kalmárovou.
V ZŠ sme vymaľovali triedy,chodby,
priestory kuchyne a jedálne. Vybrúsili sme parkety vo všetkých triedach a v
školskom klube a vďaka finančnej podpore Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ Poproč sme vybrúsené parkety natreli syntetickým, vode odolným olejom. Veríme,
že tieto investície ocenia aj naši žiaci, že
sa budú správať zodpovedne, aby sme si
udržiavali nielen zdravé, ale aj estetické
a kultúrne prostredie školy.

Záujmová činnosť
v škole
Škola je v priebehu týždňa otvorená od
6.00 do 20. 00 hodiny. V dopoludňajších
hodinách prebieha vyučovanie podľa
rozvrhu, v popoludňajších hodinách je
záujmová činnosť pre žiakov a večerné
hodiny sú vyhradené pre mládež a dospelých z našej obce.
V školskom roku 2014/2015 máme vytvorené tieto záujmové útvary pre žiakov
Názov záujmového
útvaru
Futbaddd
Florbal
Pohybové hry
Bedminton I
Bedminton II
Práca s počítačom
Hudobno-dramatický
Angličtina hrou
Biblický krúžok
Mladí hasiči

Meno vedúceho:

Deň:

Mgr. Matej Cuper
Mgr. Matej Cuper
Mgr. Lucia Jaklovská
Mgr. Petronela Hiľovská
Mgr. Andrea Grabanová
Mgr. Zuzana Kočišová
Mgr. Eva Klešíková
Ing. Antónia Simanová
Mgr. Ivana Sopková
Ing. Tomáš Krížek

pondelok
štvrtok
streda
utorok
streda
streda
utorok
pondelok
utorok
štvrtok

www.poproc.sk
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ZUŠ v Medzeve má dlhoročne v našej
škole elokované pracovisko, kde pod
odborným vedením poskytuje pre deti
a mládež našej obce vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.
Telocvičňa je využívaná na záujmovú
činnosť žiakov do 16.00. Potom ju využívajú športové kluby a skupiny športových nadšencov. V telocvični sa realizuje
cvičenie pre ženy, jumping, stolný tenis,
futbal, florbal, hádzaná, stretávajú sa tu
mladí hasiči.
ZŠ s MŠ Poproč tak naďalej, okrem vzdelávacej funkcie, plní aj funkciu školy otvorenej pre všetkých, ktorí majú záujem
pomáhať našej najmladšej generácii pri
rozvíjaní záujmov, talentu,schopností
a vytvárania pozitívneho vzťahu k prostrediu, v ktorom vyrastajú. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa podieľajú materiálne,
finančne, osobným vzorom a iniciatívou
aj dobrou radou na rozvoji našej školy.

Čo je to ?

Na trávnatej ploche pri vstupe do hlavnej budovy školy vznikli v jarnom období dve nepravidelné plochy ohraničené
kamienkami, vystlané čiernou fóliou
a prikryté drevnou štiepkou. Pomedzi
to všetko sa sem-tam črtali zhluky zelených listov, ktoré pri pohľade z ulice
ani nebolo vidno. Prešlo leto bohaté na
zrážky aj slnečné dni a z nepatrných
lístkov vyrástli farebné kvety, ozdobné
trávy, listnaté a ihličnaté kríky, liečivé
byliny. Kto bol zvedavý, prišiel bližšie
a zistil, že súčasťou záhona sú ceduľky
s číslami a tabuľky s názvami rastlín.
Tento malý kúsok zeme, náš náučný
chodník pomáhali vysadiť žiaci školy
(malí aj veľkí), jednoducho tí, ktorí si
osvojili princípy Zelenej školy. Výsledky
ich práce boli na konci školského roka
posúdené odbornou hodnotiacou komisiou Zelenej školy. Hodnotenie bolo úspešné, po troch rokoch usilovnej práce
sme získali certifikát „Zelená škola“ v
rámci medzinárodného programu Zelenej školy. Slávnostné vyhodnotenie 9.
ročníka programu Zelená škola bude
9. októbra 2014 v priestoroch Mestského divadla P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Zúčastnia sa jej štyria reprezentanti
našej školy spolu s ostatnými školami
zo Slovenska, ktoré splnili podmienky
programu.
Riad.ZŠsMŠ BM
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GL RESCUE – 2014 - súčinnostné
Hasiči z DHZ
Poproč skončili cvičenie záchranárskych zložiek
druhí

V Turni nad Bodvou sa konal už 39.ročník hasičskej súťaže O putovný pohár
starostu obce s netradičnou súťažnou disciplínou, a to “požiarnym útokom priamo
z hasičského auta”. V sobotu 23.augusta
2014 sa zišlo 5 súťažných družstiev, aby sa
spoločne zabavili a utužili, prípadne získali nové, priateľské vzťahy medzi hasičskými zbormi, pretože to bol hlavný cieľ súťaže. Samozrejme sa aj súťažilo. Súťaže sa
zúčastnili hasiči z DHZ Turňa n/Bodvou,
DHZ Hačava, DHZ Medzev, DHZ Poproč
a hasiči z maďarskej obce Encs. Veľmi príjemným spestrením súťaže bolo nádherné počasie, ukážka práce profesionálnych
hasičov z Moldavy n/B, výborná nálada a
perfektné pohostenie so strany domácich
usporiadateľov. Súťaž bola hodnotená v
dvoch kolách, a to jedno obvodové kolo
a druhé kolo s medzinárodnou účasťou,
samozrejme takto dostali aj poháre víťazi
na prvých troch priečkach a putovný pohár celkový víťaz. Víťazmi súťaže sa stali
hasiči z DHZ Turňa n/Bodvou a zároveň
sa stali aj držiteľom putovného pohára starostu obce Turňa n/Bodvou, na druhom
mieste skončili hasiči z DHZ Poproč, tretí
skončili hasiči z DHZ Hačava, štvrtí hasiči
z DHZ Medzev a na poslednom mieste sa
umiestnili hasiči z maďarského Encsu.
Poďakovanie patrí starostovi Pavlovi Molnárovi, usporiadateľskej organizácii DHZ,
členom aj rozhodcom z OV DPO Košice okolie, zúčastneným starostom z okolitých
obcí a v neposlednom rade zúčastneným
DHZtkám. S heslom „Bohu na slávu a
blížnemu na pomoc“ sa už teraz tešíme na
budúci rok, keď táto nádherná súťaž bude
oslavovať svoje okrúhle 40. narodeniny a
nielen to, domáca organizácia DHZ bude
zároveň oslavovať 140 rokov vzniku samotného DHZ. 			
BH

4.-8.júna 2014 sa v Gelnici konal 6. ročník
súčinnostného cvičenia záchranárskych
zložiek. Organizátor cvičenia bol GL RESCUE international, s ktorým úzko spolupracuje aj DHZ Medzev, který nechýbal
ani tento rok na tomto cvičení a spolu s
ním aj dvaja naši členovia z DHZ Poproč
– D.Jasaň a B. Hužvár. Podujatie má medzinárodný charakter a je hodnotené ako

jedno z najlepších na Slovensku. Na cvičení sa zúčastnili takmer všetky záchranárske zložky ( hasičské zbory USSteel Košice
a DHZ Medzev, Záchranná služba východ,
Horská služba Bachureň - Buče , Záchranári Česká Kamenica, Záchranári z OZ
MRAK, Košická kynologická záchranárska brigáda a Vojenská letecká záchranná brigáda). Hlavným cieľom cvičenia je
precvičenie a zdokonaľovanie. Účastníci
absolvovali spolu 8 zásahov rôzneho zamerania. Prínosom bola aj prednáška o
poskytovaní prvej predlekárskej pomoci,
ktorú viedol M. Nagy, hlavný tréner Falck
Academy. Rovnako však určite prispela
aj prednáška o využití systému GPS pri
pátraní po nezvestných osobách v teréne,
ktorú viedol psovod J. Nečas. Touto cestou
ďakujem všetkým zúčastneným. Tešíme sa
na 7. ročník v roku 2015.
BH

Prvá, ale nie posledná
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ - občianske združenie) Poproč usporiadal
prvú hasičskú zábavu, ktorá sa konala v
Kultúrnom dome v Poproči dňa 14. júna
2014. Zábavu otvoril veliteľ Martin Jasaň.
Zároveň privítal všetkých hostí, medzi
ktorými nechýbal starosta obce a veliteľ
hasičskej stanice v Košiciach kpt. Ing. Miroslav Turčánik. Do tanca hrala hudobná

skupina TRITON z Košíc. Všetci sa skvele
zabávali aj vďaka scénke, ktorú pripravili členovia DHZ a nechýbala ani bohatá
tombola. Všetci sa zabávali do skorých
ranných hodín. Veľká vďaka patrí všetkým
sponzorom, hudbe, zúčastneným občanom, členom a členkám DHZ za zorganizovanie výbornej akcie. Už teraz sa tešíme
na druhý ročník.

Atrakcia nielen pre deti

9. augusta 2014 sa členovia DHZ Poproč
za pomoci PZ Dolina (zapožičanie chaty
Lúčky a okolitého priestoru) rozhodli zorganizovať už 5. ročník športového dňa s
názvom Deň detí a DHZ. V krásnom
prostredí lesa a za skorých ranných hodín
pripravili dospelí členovia DHZ všetko
tak, aby sa dlho očakávaný deň vydaril.
Prebiehali prípravy na tradičný guľáš, individuálnu opekačku a program pre deti.
Naše deti (plameniaci) boli dovezení na
chatu cisternovým vozidlom ( to bol taký
www.poproc.sk

malý predvoj športového dňa). Za pekného slnečného počasia si mali deti možnosť
vyskúšať rôzne športové hry, ako napr. klasické preťahovanie sa lanom, skákanie vo
vreci, branný orientačný pretek a niektorí
si boli aj s našimi žienkami hasičkami zabehnúť ku kostolíku sv. Anna. To hlavné
však prišlo v popoludňajších hodinách.
Prírodný tobogan (šmykľavka na asi dvadsaťmetrovom igelite s množstvom peny)
,ktorý si užili nielen deti, ale aj dospelí dosýtosti. Skutočne vydarený deň sme spolu
zavŕšili skvelým guľášom a inými dobrotami a následným vybehaním pri spoločnom futbalovom zápase. V neskorých popoludňajších hodinách sme sa všetci pobrali domov s kopou nádherných zážitkov
a s takou vnútornou prosbou, aby sa taký
krásny deň zorganizoval aj na budúci rok.
BH
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Talent je len prvý krok k úspechu

najhoršie.
Najlepšie sa mi hralo na medzinárodnej
súťaži v Linci a na majstrovstvách SR v
Čadci a najhoršie sa mi hralo vo Veľkých
Uherciach na Slovenskom bodovacom
turnaji najmladších žiakov.
Tešíš sa na zápasy, ktoré ťa čakajú? Aké
máš plány?
Teším sa na novú sezónu v stolnom tenise
.Dúfam ,že získam ďalšie tituly a veľkou
mierou pomôžem k plánu družstva mužov postúpiť do II. ligy Najbližšie čo najlepšie uspieť na Majstrovstvách Európy v
Štrasburgu a stále napredovať a byť lepším a lepším v stolnom tenise.

Hovorí sa o ňom, že sa narodil so stolnotenisovou raketou v ruke. Talent,
aký sa rodí raz za generáciu. Hráč o akom sníva každý tréner. Je pôžitkom
pozorovať hru v jeho veku. Reč je o Adamovi Klajberovi. Veľa dokáže, ale
aj veľa sníva ako každý chlapec v jeho veku. Akurát, že jeho sny začínajú
naberať jasné obrysy. Vyspovedali sme ich, spolu s jeho dedkom, aby nám
priblížili všedné, ale aj športové chvíle mladého športovca.
Povieš nám niečo o sebe? Kde bývaš,
koľko máš rokov, do ktorej triedy chodíš a ako sa ti darí v školskej lavici?
Volám sa Adam Klajber, mám 11 rokov.
Bývam v Moldave n/B, navštevujem ZŠ v
Moldave n/B a od septembra som piatak.
V škole sa mi darí veľmi dobre, učím sa
na samé jednotky.
Kto ťa priviedol k stolnému tenisu?
K stolnému tenisu ma pritiahol môj dedko, s ním som začínal prvé tréningy u nás
doma v izbe. No a podporujú ma najmä
mamka s otcom.
Každý mladý športovec má svoj vzor,
ktorému sa chce vyrovnať, alebo s kým
si chce zahrať. Prezradíš nám svoj?
Keďže aj ja by som chcel v budúcnosti
hrať stolný tenis v Nemecku, je to Dimitrij Ovtcharov – nemecký stolný tenista
ukrajinského pôvodu. Ďalej Zhang Jike –
čínsky stolný tenista a do tretice Christian
Hotz – momentálne trénuje v Zürichu a
dúfam, že budem mať na budúci rok to
šťastie a stretnem sa s ním.
Sláva je pekná vec. Nezávidia ti spolužiaci, alebo naopak nezávidíš im, keď
sa zabávajú, a ty ideš na tréning?
Niektorí spolužiaci mi závidia, ale tých je
naozaj málo, väčšina triedy mi drží palce

a tešia sa z mojich úspechov. No a ja im
tiež niekedy závidím, že majú voľno a zabávajú sa a ja musím trénovať. Nie vždy
sa mi chce.
Každý žiak sa teší na prázdniny. Dva
mesiace dovolenky, žiadne povinnosti.
Ako prázdninuje Adam Klajber?
Bol som začiatkom júla na dovolenke v
Chorvátsku, ale odkedy som sa vrátil domov, každý deň v škole dvakrát denne
trénujem. Takže mám športové prázdniny a celé leto je prispôsobené mojim tréningom.
Ako tráviš voľný čas, keď je sezóna v plnom prúde?
Času mám veľmi málo, na prvom miesto
podľa mamy je škola, potom stolný tenis a
večer si unavený ľahnem pred televízor a
hneď zaspím.
Domáce práce nevoňajú žiadnemu
chlapcovi. Ako je to u teba? Pomáhaš
doma?
Takmer vôbec, lebo cez týždeň nestíham
a cez víkendy nikdy nie som doma – v sobotu sú turnaje a v nedeľu ligové zápasy.
Vo svojom veku si už povyhrával viaceré turnaje, zdobia ťa tituly a medaily aj z medzinárodných súťaží. Kde sa
hralo najlepšie a naopak, kde sa hralo
www.poproc.sk

A čo na to
Adamov
starý otec?

Vnuk a dedo. Niekedy majú k sebe
najbližšie. Aj keď ich delí veková
hranica. Spoločná stolnotenisová
láska a spoločné sny. Na naše otázky
ochotne odpovedal aj starý otec.
Vieme, že ste boli prvý, kto pobadal talent na svojom vnúčikovi. Hovorí sa, že
talent sa dedí po druhej generácii. Je
to pravda?
Mám troch vnukov a jednu vnučku.
Všetci sú športovo veľmi zdatní. Lyžovali, plávali, korčuľovali, bicyklovali už
v predškolskom veku. Viedol som ich k
tomu. No najviac nás v športovej oblasti
prekvapil Adam, ktorý nielenže zdedil talent a všestranné športové nadanie, ktoré
bolo badateľné od prvej chvíle, ale svojimi
povahovými vlastnosťami, svojou ctižiadostivosťou, zodpovednosťou napreduje
stále vyššie a vyššie. Pretože talent sám o
sebe nestačí.
Aké boli prvé Adamove začiatky za zeleným stolom?
Veľmi zaujímavé. Keďže mám 20-ročné
skúsenosti so stolným tenisom, u Adama
som zistil talent hneď po udretí do loptičky. Lenže Adam nechcel hrať stolný tenis,
ale futbal a ja som ho sprevádzal na futbalové tréningy. Stolný tenis ho pritiahol,
až keď bolo nutné reprezentovať základnú školu na obvodnom kole v stolnom
tenise. Vlastne sme Adama prinútili, aby
hral za školu a on vyhral niekoľko zápa-
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sov a vďaka nemu škola získala 2. miesto
v obvodnom kole. Adam sa chcel hrať, neprejavoval zo začiatku záujem o tréningy,
chodieval som za ním domov každý deň,
aby sme spoločne trénovali na staršom
stole, ktorý sme zrekonštruovali. Veľakrát
sa mu nechcelo, museli sme sa mu doprosovať, presviedčať ho, sľubovať za tréningy odmenu.....ale postupne si zvykal na
dvojfázové tréningy. Adam nevyrastá v
centre talentovanej mládeže ani v akadémiách stolného tenisu, ale v detskej izbe,
na chodbách ZŠ, a neskôr sa dostáva do
SŠK v Poproči, za čo sme veľmi vďační.
Zhasnú svetlá, skončí tréning, skončí
turnaj. Aký je Adam doma?
Poslušné dieťa. Vždy si najprv splní školské povinnosti, domáce úlohy ( učí sa
výborne) a potom oddychuje pred televízorom, alebo sa zabáva na tablete. Na kamarátov má menej času, ale snažíme sa,
aby mal rozptýlenie aj s nimi a vyrastal
ako každé iné dieťa.
Prečo ste sa rozhodli s prvými krokmi
začať v Poproči ?
Poproč je môj bývalý klub, za ktorý som
hral v základnej zostave A mužstva v
rokoch 1979 – 1986. Poznal som Mar-
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tina Gumáňa, vychoval veľa výborných
hráčov aj reprezentantov, a preto som ho
poprosil, aby mi pomohol v jeho vývoji. A
oplatilo sa. O jeho úspechoch sa už hovorilo, preto ich nebudem spomínať, ale je
nevyhnutné opäť pripomenúť, že Adam
je vo všeobecnosti športovo mimoriadne
nadaný, ale úspech prichádza len vďaka
intenzívnym tréningom. Ďakujeme SŠK
v Poproči za prijatie do klubu, za maximálnu podporu ( morálnu i materiálnu)
a za vysoký podiel v rozvoji Adamovho
talentu.
Úspech prináša aj pocit, že už nie je
potrebné toľko trénovať. Ako s tým bojujete?
Stále máme na pamäti, a Adamovi to
neustále pripomíname, že konkurencia
bola, je aj bude. Konkurenční hráči tiež
napredujú a trénovať musíme stále viac
a viac. Adam si uvedomuje, že všetko, čo
dosiahol, je v prvom rade vďaka jeho intenzívnemu a zodpovednému tréningu.
Doslova – Adam si to vydrel!
Stolný tenis, tak ako každý šport na
vyššej úrovni, je dosť drahým koníčkom. Pomáha vám niekto v príprave?
V Poproči trénujeme dvakrát týždenne.
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Denné dvojfázové tréningy si zabezpečujeme doma s pánom Gejzom Filkornom,
ktorý je tiež hráčom Poproča a ktorý sa
tiež veľkou mierou podpísal pod Adamove úspechy. No a potom sú to, samozrejme, jeho obetaví rodičia, ktorí finančne
zabezpečujú jeho rast. A verte, stojí to
nemálo peňazí!
Úspešné výsledky sa odzrkadľujú aj
v záujme klubov z celého Slovenska.
Skôr či neskôr príde k prestupu. Čo povie starý otec, keď bude vyprevádzať
vnuka do sveta?
Myslím si, že som urobil všetko, čo bolo
v mojich silách, schopnostiach a možnostiach a som nesmierne hrdý na svojho vnuka.			
OB
Rozhovory vznikali v priebehu prázdnin. 22. - 24. augusta sa Adam zúčastnil na ME v Štrasburgu, kde skončil na
17. mieste ako najlepší zo slovenskej
výpravy. Lepšie sa mu darilo na medzinárodnom satelitnom turnaji v Topoľčanoch 28. augusta, ktorý vyhral. Veríme,
že aj naďalej bude úspešne reprezentovať
nielen popročskú tenisovú školu, ale aj
celé Slovensko na medzinárodnej scéne.

Futbalisti začali nový súťažný
a pohárový ročník 2014/2015
Začiatkom augusta sa začali futbalové súťaže. Naši muži účinkujú v krajskej súťaži
IV.liga Juh.Mužstvo nastúpilo do nového
súťažného ročníka s novým trénerom,
ktorým sa stal hráč Michal Hiľovský. Do
mužstva prišli noví hráči. Na poste brankára Roland Repiský a univerzálny hráč
Peter Bajerovský - obaja z Barce. Mužstvo
v domácich súťažných zápasoch dosiahlo
tri remízy - Sobrance, Medzev, Rudňany
zhodne 1:1, keď o dve remízy dvoma gólmi sa postaral Rastislav Jaklovský, ktorý
prišiel mužstvu na výpomoc. A predsa
sme prehrali aj v domácom prostredí po
chybe asistenta rozhodcu v posledných
minútach zápasu s Michaľanmi 1:2, tomuto zápasu by tiež svedčala remíza.Naše
mužstvo v domácich zápasoch podalo
dobré bojovné výkony, avšak stále trpíme
na nepremieňanie čistých gólových príležitostí.Vonku sa mužstvu už tak nedarí
a zatiaľ iba prehry na ich účte.Iné ale to
je u nášho mužstva v Slovenskom pohári Slovnaft cup. V prvom kole malo naše

mužstvo voľno.V druhom kole na domácom ihrisku sme privítali druholigový FK
Slavoj Trebišov. Po heroickom výkone a
premenenej penalte kapitána Laca Krausa naše mužstvo postúpilo do tretieho
kola. Pekná návšteva, okolo 500 divákov,
odmenila našich futbalistov mohutným
potleskom, ktorý im bol venovaný po
skončení tohto stretnutia. V treťom kole
sme privítali mužstvo zo 4. ligy sever FK
Tatran Zamutov. Po vyrovnanom prvom
polčase si naše mužstvo v druhom polčase vytvorilo viacero gólových príležitostí. Našimi strelcami bol hrajúci tréner
M. Hiľovský a P. Bajerovský. Stretnutie
sme vyhrali 2:0 a postúpili do 4. kola. Aj
na tomto stretnutí bolo okolo 400 spokojných divákov, ktorí povzbudzovali
našich futbalistov. Žreb nám určil za súpera FC Rohožník účastníka 3. Ligy Bratislavského Futbalového Zväzu. Zápas sa
odohrá 15.10.2014 so začiatkom o 15:30
na našom futbalovom ihrisku. Už touto
skutočnosťou popročský futbal dosiahol
www.poproc.sk

najväčší úspech vo svojej 68 ročnej histórii. Veríme, že sa na našich bojovných
futbalistov usmeje šťastena aj v majstrovských stretnutiach. Naši futbalisti ukázali,
že vedia hrať a aj zabojovať. Začali aj dorastenci, ktorí účinkujú v klasickej súťaži
III. liga Košicko-Gemerská. Doma zatiaľ
nenašli premožiteľa a postupne zdolali
Valaliky,Svinicu,Hrhov.Vonku vyhrali v
Krásnohorskom Podhradí a prehrali nešťastne 1:0 v Moldave, keď gól dostali v
posledných sekundách.Trénerom dorastencov je bývali hráč dorastu Radoslav
Raščák. V septembri začali súťaž aj najmladší futbalisti, žiaci, ktorí účinkujú v
okresnej súťaži I.trieda.V prvom stretnutí
vyhrali v Jasove nad Tatranom 6:2. Trénerom žiakom je hráč ,,A“ mužstva Dávid
Majcher. Našim hráčom vo všetkých kategóriách prajeme veľa dobrých výkonov
a víťazných zápasov v ich ďalšom účinkovaní v našom futbalovom klube.
predseda OFK PDZ
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Prežili duchovné obohatenie modlitbou Riešenie z pred26. 7.2014 sa uskutočnila každoročná Panny Márie, ktorý pre túto príležitosť
chádzajúceho čísla
púť k cti Sv.Joachimovi a sv. Anne nad zhotovil pán Jankovčin. Aj touto cestou
Rudníkom. Už deň vopred, putovala
skupinka veriacich z našej farnosti spolu
s duchovným otcom Štefanom Angelusom Kurucom, O.Praem., ku kostolu
sv. Anny. Pripomenuli sme si tradície
nášho kraja nesením obrazu sv. Anny a

mu patrí vrelá vďaka. Pútnici (aj keď nie
vo veľkom počte) mohli prežiť duchovné
obohatenie modlitbou, spevom v sprievode gitary, sv.omšou, prijatím sviatostí.
Kto prišiel, neodišiel naprázdno.
IS
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“ Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje.
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Pozvánka
AT ATAT

MKS Poproč v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Poproči Vás srdečne pozýva na tradičné

„Pečenie Ondrejovského cukru“
jedinečnej pochúťky príznačnej práve pre našu obec.

KDE:

Veľká sála Kultúrneho domu v Poproči

KEDY:

29.11.2014 o 15:00hod.

Základné ingrediencie (mlieko, cukor) budú v primeranom množstve k dispozícii. Ostatné prísady (rum, kakao, citrón,
orechy) aj pomôcky na varenie (hrniec, vareška, nôž, plech) si prineste so sebou.

Tešíme sa na Vás!
www.poproc.sk

