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Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 7/2013 z 13.decembra 2013
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
B e r i e n a v e d o m i e:
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 23.8.2013
a 15.11.2013.
b/ Informáciu starostu obce o čerpaní
rozpočtu obce k 31.11.2013.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce na
rok 2013.
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu Programového rozpočtu obce
Poproč na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015 – 2016.
e/ Informáciu starostu obce o projektoch
spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - výtlačné potrubie z Jasova“ súvisiaceho
so zásobovaním Obce Poproč pitnou
vodou, „Poproč kanalizácia rozšírenie“, „Poproč - pitná voda - rozšírenie
vodovodu Oľšavská, Horská ulica“.
f/ Informáciu starostu obce o výsledku
II. kola Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2013 v obci Poproč konaných dňa 23.11.2013.
g/ Výročnú správu obce Poproč za rok
2012 ako súčasť Správy audítora za rok
2012.
h/ Žiadosť Jaroslava Vincu DREVIN, Slnečná 10, Poproč o prenájom garáže v
priestoroch budovy obecných služieb.
i/ Žiadosť spoločnosti STALA s.r.o., Lesná 30, Poproč o prenájom garáže v
priestoroch budovy obecných služieb.
j/ Žiadosť Evy Štovčíkovej, bytom Poproč, Východná 29, Poproč o prenájom
nebytových priestorov za účelom zriadenia predajne kvetín, papiernictva a
drogérie.
k/ Žiadosť Marty Pločicovej, bytom Jasov,
Májová 7 o pridelenie priestorov na
účely podnikania - zriadenie prevádzky kaderníctva.
l/ Informáciu starostu obce o postupe
spoločného verejného obstarávania v
rámci Regionálneho združenia miest
a obcí Rudohoria na zber, vývoz a likvidáciu komunálneho a separovaného
odpadu.

m/ Informáciu starostu obce o organizovaní 5. ročníka Putovného festivalu Údolia Bodvy a Rudohoria dňa
14.9.2014 v obci Poproč.
n/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliam
Komoru, Ing. Branislava Hanka, Mgr.
Dajány Špegárovej.
o/ Podnety a návrhy od občanov: Mareka
Bradu.

S c h v a ľ u j e:
a/ 2. úpravu rozpočtu obce na rok 2013.
b/ Programy, podprogramy a zámery obce
Poproč na roky 2014, 2015, 2016.
c/ Rozpočet obce na rok 2014 – záväzný.
d/ Rozpočet obce Poproč na roky 2015 –
2016 – výhľadový.
e/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2014.
f/ Harmonogram
kultúrno-spoločenských akcií v obci Poproč na rok 2014.
g/ Harmonogram riadnych (plánovaných) zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poproč v roku 2014.
h/

Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Poproč na roky 2009 – 2013 o jeden
rok – do konca roku 2014.

i/ Prenájom nebytových priestorov na
podnikateľskú činnosť pre Evu Štovčíkovú, Východná 29, Poproč. Konkrétne priestory nachádzajúce sa v budove
Cukrárne, nachádzajúcej sa na Kostolnej ul. orientačné číslo 46, súpisné číslo
761, katastrálne územie Poproč zapísanej na liste vlastníctva 1190, parcela č.
1641/1, v celkovej výmere 30,74 m2 na
dobu piatich rokov.
j/ Prenájom nebytových priestorov na
podnikateľskú činnosť pre Martu Pločicovú, Májová 7, Jasov, 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 vlastníctva číslo 1190, parcela
číslo 2151 v celkovej výmere 22,01m2
vrátane hygienického zariadenia na
dobu piatich rokov.

k/ Predĺženie platnosti zmluvy č. 1/2013
o nájme nebytového priestoru uzatvorenej podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
č. 116/1990 Z. z. v znení neskorších
právnych predpisov a § 43, § 663 až
§ 720 Občianskeho zákonníka medzi
Obcou Poproč a Jaroslavom Vincom
DREVIN, Slnečná 10, 044 24 Poproč
na dobu piatich rokov.
l/ Predĺženie platnosti zmluvy č. 2/2013
o nájme nebytového priestoru uzatvorenej podľa ustanovení zákona o nájme
a podnájme nebytových priestorov č.
116/1990 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720
Občianskeho zákonníka medzi Obcou
Poproč a spoločnosťou STALA s.r.o.,
Lesná 30, Poproč na dobu piatich rokov.
m/ V súlade s § 18c ods. 5) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo
výške 10 % z priznaného ročného platu
za kvalitné plnenie úloh v r. 2013.
n/ Zámer vybudovať v priestoroch jestvujúcej kolkárne na Brezovej ulici č . 20
bowlingovú dvojdráhu.
o/ Zmenu nájomcu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Miestneho kultúrneho strediska na adrese
Kultúrna 1 pozostávajúci zo spoločenskej miestnosti a skladových priestorov
v celkovej výmere 128,5 m2 , slúžiacich
ako bar zo súčasného nájomcu – Ivana Vincová, Slnečná 10, Poproč na
TOOGA s.r.o. zastúpená konateľom
Viktorom Juhásom, Obchodná 16,
Poproč na dobu piatich rokov.

P o v e r u j e:
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, preveriť podmienky poskytovania
príspevku na podporu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle
§ 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti v súvislosti so žiadosťou
Mareka Bradu o prijatie do pracovného pomeru.
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Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 1/2014 z 28.2.2014
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
Berie na vedomie:
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa
13.12.2013.
b/ Informáciu starostu obce o čerpaní
rozpočtu obce za rok 2013.
c/ Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za rok 2013.
d/ Informáciu starostu obce o projektoch
spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - výtlačné potrubie z Jasova“ súvisiaceho so
zásobovaním Obce Poproč pitnou vodou, „Poproč - kanalizácia – rozšírenie o úseky – Západná ulica, Záhradná
ulica, časť Družstevnej ulice, časť Slnečnej ulice, časť Ulice mieru“
e/ Informáciu starostu obce o zhodnotení pozorovania prameňa pitnej vody v
Petrovej doline.
f/ Žiadosť Heleny Kotuľákovej, bytom
Poproč, Lipová 7 o odkúpenie pozemku p. č. KNEč.4024/3.
g/ Informáciu starostu obce o schválení
žiadosti Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice na poskytnutie finančného príspevku v zmysle § 50j zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
g/ Informáciu starostu obce o podaní žiadosti obce Poproč na ÚPSVaR Košice

o poskytnutie finančného príspevku
v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o
službách zamestnanosti na aktivačnú
činnosť formou dobrovoľníctva.
h/ Informáciu starostu obce o možnosti
zaradenie 20 uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie menších obecných
služieb v zmysle podľa § 3 ods. 3 písm
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
i/ Správu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice – okolie, Obvodného oddelenia PZ Jasov o bezpečnostnej situácii v obci Poproč za rok 2013.
j/ Informáciu starostu obce o pripravovanej akcii Dobrovoľného hasičského
zboru Poproč a to „Stavanie Mája“.
k/ Informáciu starostu obce o Harmonograme
technicko-organizačného
zabezpečenia voľby Prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014.
l/ Interpelácie poslancov: Mgr. Dajány
Špegárovej.
m/ Podnety a návrhy od občanov: Martina
Jasaňa.

Schvaľuje:
a/ Opravu miestnych komunikácií, konkrétne Lipovej ulice, Požiarnej ulice
a Kultúrnej ulice.

0

2. BEHÝL Jozef, Mgr.
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3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.
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4. FICO Róbert, JUDr., CSc.
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc, FICS
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.
7. JURIŠTA Ján, PhDr.
8. KISKA Andrej, Ing.
9. KŇAŽKO Milan

444
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e/ Zriadenie „Centra voľného času pri ZŠsMŠ Poproč, Školská 3, Poproč“ v školskom roku 2015/2016 a zaradenie „Centra voľného času pri ZŠsMŠ Poproč,
Školská 3, Poproč“ do siete škôl a školských zariadení v súlade s § 16 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poveruje:
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, vykonať verejnú súťaž na spracovateľa projektovej dokumentácie „Poproč kanalizácia - rozšírenie“ na úseky, ktoré
nie sú zapracované v projekte „Bodva“
spoločnosti VVS, a.s.

Odporúča:
a/ Starostovi obce, Ing. Štefanovi Jaklovskému, v súčasnej dobe nezaoberať sa
projektom „Kolumbárium“ v jestvujúcom miestnom cintoríne.

Ako sme volili v Poproči v 1. kole
Výsledky 1. kola prezidentských volieb, ktoré sa konali dňa 15.3.2014:
Počet oprávnených voličov:
2346
Počet zúčastnených oprávnených voličov:
1068
Počet odovzdaných platných hlasov pre všetkých kandidátov:
1058
Percentuálna účasť voličov vo voľbách:
45,52 %

(zdroj: OcÚ)

270

Ako sme volili v Poproči v 2. kole

75
4

11. MELNÍK Milan, prof. RND., DrSc.

4

13. PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD.

d/ Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného (stavebného) úradu.

4

10. MARTINČKO Stanislav
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.

c/ Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre
Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73 vo výške 4.000,00 € na vykrytie
nákladov spojených s odmeňovaním
zamestnancov zariadenia a na vykrytie
nákladov spojených s poistením budovy
zariadenia.

b/ Realizáciu projektu „Bowlingová dráha“ na Brezovej ulici č. 20 v obci Poproč.

1. BÁRDOS Gyula

14. ŠIMKO Jozef, JUDr.
www.poproc.sk
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Výsledky 2. kola prezidentských volieb, ktoré sa konali 29.3.2014:
Počet hlasov pre všetkých kandidátov:1168
Počet platných hlasov za obec:
Róbert FICO
622
Podiel za obec v % :
53,25 %
Andrej KISKA
546		
46,74 %

(zdroj: ŠÚSR)

www.poproc.sk
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Nie je bodka Museli to
ako bodka povedať cudzí
Reprezentačný ples obce Poproč je označovaný aj ako „bodka za plesovou sezónou“.
Ani 19. ročník Matičného plesu nebol výnimkou. Plesovú sezónu sme úspešne ukončili 22. februára 2014 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska. Hostia si mohli
vychutnať príjemnú atmosféru a pekný
program v podaní speváckej skupiny Fortuna a úspech zožali aj naši malí „nádejní“
tanečníci pod vedením pána Timka. Otvorenie plesu bolo pod taktovkou zástupkyne
predsedníčky MOMS v Poproči K. Katušákovej. Svojím vystúpením prispela ku skvelej zábave aj hudobná skupina Akcent a ples
sa niesol ruka v ruke s dobrou zábavou až
do skorých ranných hodín. Ani tento ročník
plesu sa neobišiel bez tomboly, kde plesajúci mohli vyhrať hodnotné ceny. Vďaka patrí
všetkým, ktorí svojou prácou, organizáciou,
ale aj sponzorskými darmi prispeli k ďalšiemu úspešnému ročníku tohto plesu.
ZL

Sväté omše počas sviatkov si v našej farnosti už nevieme predstaviť
bez sprievodu chrámového spevokolu sv. Barbory. Od svojho vzniku
v roku 2011 prispieva k slávnostnejšiemu prežívaniu bohoslužieb.
V súčasnosti pod vedením Mgr.
Ivety Porackej má 13 členov. Dvanásť žien a jedného muža.
Dobrý chýr sa premietol do pozvania na 24. ročník Festivalu sakrálneho umenia 2013, ktorý sa konal v kostole sv. Michala v Poľove,
kde sa 23. novembra 2013 zišlo päť
speváckych zborov, ktoré svojimi
vystúpeniami pripravili pekný duchovný zážitok. Účinkujúci: Coolband – mladí z Farnosti sv. Košických mučeníkov, Priatelia karmelu
– speváci a hudobníci z Lorinčíka,
Luverum – mladí hudobníci z Poľova, spevácky zbor sv. Michala z

Poľova a náš spevácky zbor sv. Barbory potvrdili dôležitosť chrámových spevokolov v živote farnosti.
Pre všetkých prítomných na tomto
festivale bolo zážitkom sledovať,
ako dokázali piesňou oslavovať a
vzdávať chválu Všemohúcemu.
Dôkazom týchto slov je aj ďakovný
list predsedu Komisie cirkvi Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Bernarda Berbericha za interpretačné obohatenie koncertu. Veľkým uznaním, ktorého sa dostalo
nášmu spevokolu, sú aj pozvania
na vystúpenia do iných farností.
Každý úspech teší a tento obzvlášť,
lebo je zároveň aj morálnym ocenením. Potvrdilo sa to, čo o nich už
dávno vieme, len to museli povedať
cudzí. 		
ZB

Nové knihy v knižnici
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Analýza stavu a nápadu trestnej
činnosti v obci Poproč za obdobie
od 1.1.2013 do 31.12.2013

Prehľad celkového nápadu trestnej činnosti:

• celkový nápad všetkých tr. činov v obvode 00 PZ Jasov: 223
• počet objasnených trestných činov: 152
• percentuálna objasnenosť: 68,16%
Celkovo v obci Poproč za rok 2013 napadlo30/ z toho 5 tr. vecí bolo zastavených/ trestných činov, z ktorých bolo
objasnených 18, čo predstavuje objasnenosť 72 %.

Rozdelenie trestnej činnosti podľa druhu nápadu:
Krádeže§212/2aTZ: ...................................................................................................................................... 4/2 Známe
Porušovanie domovej slobody § 194 TZ: ............................................................................................................. 2/1 Z
Zanedbanie povinnej výživy § 207 TZ: ................................................................................................................ 4/4 Z
Nebezpečné vyhrážanie § 360 TZ: ........................................................................................................................ 2/2 Z
Ublíženie na zdraví § 156 -158 TZ: ...................................................................................................... 2/zastavené TS
Poškodzovanie cudzej veci § 245 TZ: ................................................................................................................... 1/0 Z
Podvod§221 TZ: ...................................................................................................................................................... 5/5 Z
Neoprávnené užívanie cudzieho MV § 216 TZ: .................................................................................................. 1/1 Z
Marenie výkonu úradného rozhodnutia § 348 TZ: ............................................................................................ 1/1 Z
Týranie blízkej a zverenej osoby § 208 TZ: ......................................................................................... 1/zastavené TS
Krádeže §212/1 TZ: ................................................................................................................................................ 4/1 Z
Výtržníctvo § 364 TZ: ............................................................................................................................................. 1/1 Z
Neoprávnené používanie cudzej veci § 215 TZ: ...................................................................................... l/ zastavené
Usmrtenie § 149 TZ: .................................................................................................................................... 1/zastavené
V uvedenom období bolo na území obce spáchaných 48 priestupkov, z ktorých bolo objasnených 34, čo
predstavuje objasnenosť 70,83 %.

Rozdelenie priestupkov podľa druhu nápadu:
• proti majetku podľa § 50: ............................................................................................................... 18/4 Známe
• proti občianskemu spolunažívaniu § 49: ............................................................................................... 27/27 Z
• na úseku BaPCP podl’a § 22: ...................................................................................................................... 2/2 Z
z toho jazda pod vplyvom alkoholu: ........................................................................................................................... 0
ostatné priestupky: ................................................................................................................................................. 1/1 Z
Bezpečnostná situácia v obci Poproč v roku 2013 bola v porovnaní s rokom 2012 na porovnateľnej úrovni, pričom objasnenosť trestných činov v roku 2012 predstavuje 72,4 % / celkový nápad 37 //z toho zastavených 8//,
z ktorých bolo objasnených 21/. V roku 2013 na území obce nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť,
ani iná závažná trestná činnosť. Bezpečnostná situácia v obci Poproč je celkovo stabilná.
RN
OB
www.poproc.sk

(Zdroj: OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V KOŠICIACH - OKOLIE ODBOR PORIADKOVEJ POLÍCIE
OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU JASOV)
www.poproc.sk
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Bolo sa na čo pozerať
27. februára 2014 sa už tradične konal v našej MŠ detský
karneval. A bolo sa veru na čo
pozerať - piráti, princezné, víly,
čerti, šašovia a rôzne zvieratká
sa vykrúcali v rytme karnevalových piesní. Spolu s pani učiteľkami si vytvorili príjemnú
atmosféru a tešili sa z krásne
vyzdobenej triedy, ktorá ešte

Fašiangové zvyky a tradície si žiaci našej školy pripomenuli 14.februára v telocvični ZŠ. Podmienkou
pre vstup bolo prísť v tradičných fašiangových maskách, a tak sa z telocvične na chvíľu stala miestnosť
plná stríg, bosoriek, vodníkov, starcov či smrtiek.
Zábavu striedali súťaže, napr. o najlepšie a najoriginálnejšie šišky (vyrábali ich rodičia žiakov, za čo im

Bolo
veselo
Veselo bolo deťom prvého stupňa ZŠ, keď sa 7. februára zabávali na svojom maškarnom plese. Deti sa zmenili na princezné,
zvieratká, pirátov či šašov. Porota
mala naozaj ťažkú úlohu - vybrať 10 naj ručne zhotovených

masiek a 10 naj zakúpených. Členovia
poroty hodnotili originalitu.Celé dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si
na fašiangových šiškách, ktoré pre nich
www.poproc.sk

Rok 2014 nie je len rokom športovej
olympiády. Olympiády sa každoročne
konajú aj v školských podmienkach, a to
v rámci jednotlivých predmetov. Prvýkrát v tomto školskom roku sa naša ZŠ
s MŠ podieľala na príprave a realizácii
okresného kola Geografickej olympiády. 6. februára sa na pôde našej školy
zišlo 78 žiakov so svojimi učiteľmi z 21
škôl okresu Košice-okolie. Žiaci 5.- 9.
r. súťažili v jednotlivých kategóriách v

Všetci sa
už tešia
Grega, ktorým sa aj touto cestou chceme srdečne poďakovať
za niekoľkonásobnú nezištnú
spoluprácu pri organizovaní
školských akcií. Žiaci sa spolu
s pani učiteľkami dosýta vyšantili, ako sa na pravú fašiangovú
zábavu patrí a už teraz sa tešíme na podobnú akciu na budúci rok.
IS

pripravili mamičky. Najkrajšou odmenou
boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú
dlho spomínať.
		
PH

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA
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Zvládli sme aj okresné kolo

viac umocňovala vzácnosť
chvíle. Pestrofarebné balóny,
girlandy, chutný fašiangový
koláčik, rezké karnevalové rytmy a originálne masky vyčarovali šťastné úsmevy na tvárach
všetkých detí. Na záver boli
všetky masky odmenené a už
teraz sa tešíme, čím nás prekvapí nasledujúci karneval. IV

Spájame staré s novým

ďakujeme), metlový tanec alebo výroba Moreny. A keďže bol
sviatok sv. Valentína, súčasťou
programu bola aj Valentínska
pošta, prostredníctvom ktorej
si mohli žiaci poslať Valentínku. Valentínske srdiečka si žiaci
našli aj na perníkových koláčikoch z dielne našej školskej
jedálne. O skvelú zábavu sa postarali DJ Janko Spišák a Tomáš
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Zaujala a vyhrala

Už tradične sa v marci pre žiakov ZŠ
koná literárna súťaž Hviezdoslavov
Kubín. Tohto roku to bol už 60.ročník. Školské kolo, ktorému predchádzali triedne kolá, sme zrealizovali v
Výsledky
V priestoroch našej školy sa 13.februára uskutočnil zápis žiakov do 1.
ročníka pre školský rok 2014/2015.
Maličkí škôlkari sa veľmi snažili.
Pracovali na úlohách v pracovnom
liste a interaktívnej tabuli. Niektorí
aj zaspievali pesničku a zarecitovali
básničku. Budúci prváčikovia v rôznych zaujímavých úlohách ukázali
svoju šikovnosť a pripravenosť do
školy, za čo boli odmenení Pamätným listom zo zápisu do školy a
darčekom, ktorý pre nich zhotovili
starší žiaci. Deťom sa v škole páčilo
a všetci sa tešia na prvú triedu.
EK

dvoch kolách – teoretická časť spojená s úlohami o regióne a praktická časť
zameraná na prácu s mapou. Náročné
testové úlohy sa podarilo každému splniť podľa svojich schopností. Pre všetkých sme vytvorili príjemné prostredie v
školskom areáli, o čom svedčia pozitívne
ohlasy detí i pedagógov. Jediným negatívom pre nich bola vzdialenosť od Košíc.
Radi by sa sem vrátili aj inokedy aj pri
iných príležitostiach.		
DŠ

základnej škole dňa 17. marca za účasti žiakov 1. – 9. ročníka Porotu tvorili
vyučujúce SJL, ale i žiaci a hostia, ktorí
napokon aj rozhodli o najlepšom recitátorovi súťaže. Stala sa ním žiačka
6.ročníka Radka Timková. Svojím
prejavom zaujala divákov natoľko, že
jej venovali naj potlesk, ktorý definitívne potvrdil Oleg Brada, keď jej venoval pohár víťaza ako cenu miestnej
knižnice. Odmeny pre súťažiacich boli
zakúpené z prostriedkov rodičovskej
rady. Školského kola sa zúčastnila aj
pani riaditeľka, ktorá zároveň odovzdávala ceny víťazom. Súťažilo sa v 3
kategóriách poézie a prózy.

poézia		

I. kategória:
1. - 3.ročník

II. kategória:
4. - 6. ročník

III. kategória:
7. - 9. ročník

1. miesto – M.Sopko			
2. miesto – L.Csoltko			
3. miesto – S.Spišáková			

próza
-

1. miesto – R.Timková
2. miesto – K.Motošická
3. miesto – M.Benková

2.miesto – E.Grácová
3.miesto – S.Schmotzerová

1.miesto – S.Schmotzerová
2.miesto – E.S.Baníková
3.miesto – L.Benková

2.miesto – L.Szabóová
3.miesto – P.Humarová

Do okresného kola postupujú Martin Sopko a Radka Timková. Blahoželáme a
držíme prsty!
DŠ
www.poproc.sk
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RÔZNE

Hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť peniazmi
Len nedávno sme sa rozlúčili so starým
rokom 2013 a už sú tu pre nás nové výzvy na rok 2014. Je mimoriadne záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne
vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť peniazmi. Hasičský zbor bol jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký
dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy
nezanikla a byť členom tejto organizácie
nebolo povinnosťou, ale cťou.
V minulom roku veľa nehorelo, ale o to
závažnejšie boli tie požiare ktoré nás,
resp. našu obec postihli. V jednom prípade sme aj v súčinnosti s hasičmi OR
HaZZ z Moldavy n/Bodvou bojovali o
ľudský život, žiaľ neúspešne. Na druhej
strane sme zase dokázali jeden ľudský
život i majetok uchrániť aj vďaka včasnému zásahu našich hasičov. Aj tieto udalosti nás utvrdzujú v tom, že musíme byť
ostražití a pripravení kedykoľvek zasiahnuť. Na tieto účely slúži odborná pripravenosť členov hasičských jednotiek jednotlivo podľa zaradenia v organizácii. V
našej organizácii už máme vyškolených
hasičov ako sú strojníci (traja), velitelia
(traja), preventivár obce (dvaja) a základný kurz hasiča absolvovalo13 členov (z toho aj tri ženy) nie tak dávno
v novembri 2013, a to u nás v ZŠ. Naši

členovia absolvovali aj iné kurzy - kurz
rozhodcu v rámci OV DPO a získali aj
odznaky odbornosti III stupňa.
Fyzickú pripravenosť sme riešili v rámci našej organizácie skôr individuálne
ako súťažne. Mám na mysli tréningy so
striekačkou PPS 12, ťahanie vody z prírodného zdroja, hrávali sme nohejbal a
absolvovali rôzne cvičenia, aj preto naša
účasť dospelých na súťažiach bola taká
aká bola - úbohá. Boli sme na dvoch obvodových kolách a na jednej nočnej súťaži v obci Čečejovce, kde chodíme radi.
Na druhej strane sa zase dobre darilo
nášmu krúžku mladých, ktorí povyhrávali všetko, čo sa dalo.
Sme zaradení do systému celoplošného
rozdeľovania SaP (síl a prostriedkov)
v rámci SR ako DHZ a sme v kategórií
„A1“ čo znamená, že sme prví, ktorí
budú a sú po ruke profesionálnym zložkám. Z toho nám vyplývajú isté výhody - financie, výzbroj, výstroj, možná
technika (auto), ale čo je podstatnejšie,
že nám pribudne značná zodpovednosť,
väčší profesionálny prístup jednotlivcov,
lebo ako rýchlo sme to nadobudli, tak
rýchlo to môžeme stratiť. Záleží len na
nás, a ja dúfam, že sa tam udomácnime
aj vďaka pomoci našich skúsených kole-
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gov z DHZ Medzev, dobrej spolupráci s
okresným riaditeľstvom HaZZ a s chlapcami HaZZ z Moldavy n/B.
Podieľame sa na rôznych akciách v rámci obce ,ale sme nápomocní našim občanom aj pri rôznych potrebách (čistenie kanalizácie, čistenie studní, rezanie
životu aj majetku ohrozujúcich stromov
a pod.). K tomu neodmysliteľne patria,
ba sú našou základnou povinnosťou, aj
protipožiarne prevencie, ktoré vykonávame zodpovedne a tým upozorňujeme našich spoluobčanov na problémy
a chyby, ktorých sa dopúšťajú vedomky
či nevedomky a následne zbytočne vznikajú škody na majetkoch či ľudských
životoch. Výbor sa stretával pravidelne
podľa potreby.
Úprimná vďaka patrí všetkým, rodinám
za pochopenie. Ďakujeme starostovi
obce za dobrú spoluprácu, za pochopenie, ktoré má pre našu činnosť, za pomoc OcÚ a zastupiteľstvu pri schvaľovaní rozpočtu pre nás, riaditeľke ZŠsMŠ
za poskytnutie priestorov ZŠ, kolegom z
DHZ Medzev, predsedovi Gerdimu Ballaschovi, veliteľovi Karolovi Schmérovi a
nášmu priateľovi Mirovi Turčánikovi za
výbornú spoluprácu, metodickú i ostatnú pomoc pri našej činnosti, sponzorom
za ich nezištnú pomoc vrátane V. Petráša, ktorý žiaľ už nie je medzi nami.
BH predseda DHZ

Každý podal svoj maximálny výkon

8.februára 2014 sa na pôde ZŠ s MŠ
Poproč uskutočnil nultý ročník súťaže
mladých hasičov „Popročská chodbovica“, ktorú zorganizovali členovia
DHZ Poproč v spolupráci so základnou školou. Súťaže sa zúčastnilo 12
družstiev po päť súťažiacich. Za našu
DHZ súťažilo jedno dievčenské a dve
chlapčenské družstvá. Súťažiaci mali na
chodbách základnej školy pripravených
8 stanovíšť. Súťaž sa začala slávnostným

nástupom a ihneď po porade vedúcich
družstiev sa rozbehlo krásne zápolenie,
kde každý podal svoj maximálny výkon.
Súťaž odštartovala v suteréne, kde museli súťažiaci zapojiť sacie vedenie, na
prízemí na nich čakala štafeta dvojíc. Na
prvom poschodí sa popasovali s viazaním uzlov, spájaním hadíc a preskokom
cez prekážku. Na druhom poschodí
museli prekonať rebríkovú stenu, priradiť správne technické prostriedky a na
záver na nich čakal najťažší úsek trate,
kde mali za úlohu prekonať asi 10 m
pomocou žineniek. Najlepšie bolo naše
dievčenské družstvo, ktoré „ preletelo“
pripravenú prekážkovú dráhu za pekný
4:11 min, ktorý bol najrýchlejší z celej
súťaže, na druhom mieste skončili dievčatá z Nováčan. Ani naši chlapci sa nedali zahanbiť a v chlapčenskej kategórii sa
www.poproc.sk

umiestnili na najvyššej priečke s výsledným časom 4:27 min. Strieborná priečka
patrila chlapcom z Keceroviec a na treťom mieste skončili chlapci z Ďurďošíka. Milo nás prekvapilo naše najmladšie
družstvo, ktoré tvorili nováčikovia tejto
súťaže a svojím časom sa umiestnili na
štvrtom mieste. Za zodpovednú prípravu, disciplínu na súťaži a podaný úžasný
výkon patrí našej mládeži veľká vďaka.
Keďže je to pre naše dievčatá ich posledná súťažná sezóna, chceme im popriať
množstvo síl do tréningov a veľa šťastia
na súťažiach, ktoré ich čakajú. Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke ZŠ, ktorá
poskytuje výborné podmienky pre prípravu našich mladých hasičov a všetkým
členom DHZ, ktorí sa ochotne venujú
mládeži.				
DHZ
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Trvalky sa pohybujú pravidelne

To, že pravidelný pohyb je pre zdravý
životný štýl nevyhnutnosťou, a to nielen v mladšom veku, je fakt, ktorý si
osvojilo pár desiatok žien a dievčat v
našej obci. Cvičeniu pri hudbe v telocvični našej základnej školy sa venujem
bezmála 30 rokov. Počas týchto rokov
som prešla cez rôzne štýly a formy cvičenia .Od džezgymnastiky cez aerobik,
kalanetiku, pilates až po zumbu. Tiež
sa tu vystriedalo mnoho žien a dievčat.
Mnohé prišli a odišli, keďže cvičenie
nespĺňalo ich predstavy. U väčšiny z
nich bol rozhodujúcim ukazovateľom
cvičenia úbytok na hmotnosti. Aj to je
dôležité, ale dôležitejší je samotný pohyb, aby sme si udržali kondíciu aj vo

vyššom veku. Pravidelný pohyb prospieva nielen našej postave, ale najmä
nášmu zdraviu. Kto by už dnes nechcel
mať zdravé srdce, kosti bez osteoporózy či dobrý krvný tlak? Cvičením si
udržíme primeranú hmotnosť a tým
predídeme problémom s kĺbmi. Endorfíny, ktoré sa počas cvičenia vyplavujú,
nám pomáhajú odbúravať stres a zvyšuje sa nám sebavedomie. Nezanedbateľným prínosom cvičenia v skupinách
je aj nadväzovanie nových priateľstiev a
možnosť odreagovať sa od každodenných povinností. Posledných pár rokov
si skupinové cvičenie v našej telocvični
zamilovala dobrá partia žien a dievčat
(ja im hovorím trvalky), ktoré sa pohy-

bu venujú (na moju veľkú radosť) pravidelne. Od začiatku tohto roku sa tešíme
z nových pomôcok na cvičenie, a to z
fitlôpt a gumených pásov na posilňovanie. Trvalkám sa cvičenie s týmito pomôckami páči a ja som rada, že cvičenie
môže byť pestrejšie a niekedy aj náročnejšie. Týmto chcem osloviť ešte zopár
váhajúcich žien a dievčat, aby sa pridali k nám a začali pracovať na svojom
zdraví a kondícii .Budúcnosť vám dá za
pravdu, že pohyb je dôležitý! Zároveň
ďakujem obecnému zastupiteľstvu, že
malo pochopenie a súhlasilo s poskytnutím financií na zakúpenie pomôcok
na cvičenie. Vďaka, veľmi sa tešíme!
Ako na Vianoce.

ET

Pozvánka do reprezentácie
Slovenska náramne potešila
Stolnotenisové súťaže sa prehupli do
druhej polovice odvetnej časti. „A“
družstvo síce kleslo na 4. priečku ,ale
len preto, že sme nenastupovali v plnom zložení. Aj napriek tomu družstvo
mužov pokračuje stále vo výborných
výkonoch, ku ktorým prispievajú hlavne hráči ako nestarnúci G.Filkorn a
mladý, perspektívny D.Szabo.„B“ družstvo mužov aj za pomoci hráčov z „A“,
ale hlavne zlepšujúcim sa výkonom
Flegnera a 5 víťazstvami v rade poskočilo na 7. priečku a záchrana v súťaži sa
pomaly stáva skutočnosťou. V 1. lige
dorastencov po prvej polovici súťaže je
naše družstvo na nečakanom 5. mieste.
Aj keď pre značnú bodovú stratu asi nezabojujeme o 4. miesto, zaručujúce boj
o postup do extraligy, aspoň sa pokúsi-

me udržať si pekné 5. miesto, čo by bol
aj tak veľký úspech. V žiackej kategórii
nám svojimi výkonmi stále veľkú radosť
robí A. Klajber, a to nielen v najmladšej kategórii, ale aj o kategóriu vyššie
predvádza pozoruhodné výkony. V najmladšej kategórii zvíťazil na obidvoch
turnajoch v Michalovciach a v Košiciach a stal sa s veľkým bodovým odstupom celkovým víťazom východoslovenského pohára. Aj keď na slovenskom
bodovacom turnaji vo Vrútkach,kde
mu hlavne chýbal pokoj v koncovkách
setov a trochu aj toho športového šťastia, skončil druhý, svojím výkonom zaujal hlavne na medzinárodnom turnaji
Joola cup v Budapešti, kde skončil na
výbornom 5.mieste-najlepšie zo slovenských hráčov, keď prehral len s franwww.poproc.sk

cúzskym reprezentantom a neskorším
víťazom celého turnaja. Pozoruhodné a
hlavne cenné je jeho víťazstvo nad reprezentantom z Nemecka - veľkým favoritom turnaja. Tieto výkony nezostali
nepovšimnuté ani v SSTZ a pozvánka
do reprezentácie Slovenska náramne
potešila. A preto s veľkým záujmom
budeme sledovať jeho prvé účinkovanie
v reprezentačnom drese už na najbližšom medzinárodnom turnaji Mini kadet Open v Malackách, na ktorom vlani
skončil na 5. miesto. Srdečne pozývame
širokú športovú verejnosť na 3. ročník
Veľkonočného turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 19.4.2014 v telocvični
ZŠ v Poproči. Prvenstvo z minulého
ročníka obhajuje A.Hiľovský.
MG
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Stádo prebehlo v tesnej blízkosti

Už tridsiaty prvý krát sa prišli turisti a
milovníci prírody rozlúčiť so starým
rokom na najvyšší vrch v našom okolí
Kobyliu horu. Na Silvestra ráno sa tiahol zástup vyše sedemdesiatich turistov
od kaplnky pri ihrisku po modrej turistickej značke cez Rovnice, Idčanský
krížik hore na Kobyliu horu. Príjemné a
pomerne teplé počasie ponúkalo neopakovateľné výhľady na okolitú prírodu.
Nezabudnuteľný zážitok a prekvapenie
zažili niektorí turisti, keď okolo nich
prebehlo v tesnej blízkosti stádo divých
svíň. Po zostupe k chate Anička nechýbalo tradičné posedenie a opekačka. Ľudia sa tešili z krásneho dňa, počastovali
sa pálenkou, popriali si všetko najlepšie
do nového roka, rozdávali tradičné drevené spomienky. Keď prišiel čas rozlúčky, každý odchádzal domov spokojný,
nabitý energiou s prísľubom stretnúť sa
na takýchto podujatiach častejšie.
KST
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30.1- 2.2.

48. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV – Bardejovské kúpele

25.1.

51. ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV MESTA KOŠICE A OKOLIA – Jahodná

29. 3.

OTVORENIE JARNEJ SEZÓNY - prechod Silickou planinou

3. 5.

MAGNEZITÁRSKA 60-ka

3. 5.

31. Z POLIANKY DO POLIANKY
Dargovský priesmyk – Košická Polianka (pešo a cyklo)

31. 5.

51. STRETNUTIE ČITATEĽOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA
Smrekovica (1 200m n. m.) Vyšný Slavkov

3. - 6. 7.

61. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
Trebišov a okolie

3.- 6.7.

KLUBOVÉ STRETNUTIE – Veľká Fatra

19. 7.

25. ŠĽAPAJ DO POPROČA
Hačava – Šugov – Počkaj – Poproč (pešo a cyklo)

15. - 17. 8. NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ
29. 8.

VATRA SNP NA KOJŠOVSKEJ HOLI

1. 9.

HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA CHATU HREŠNÁ

20. 9.

6. STRETNUTIE PRIAZNIVCOV KST – Sitno

_ .10

VÝSTUP NA KRÁĽOVÚ HOĽU

8. 11.

PIETNA SPOMIENKA NA TURISTOV A PRIATEĽOV PRÍRODY
Kaplnka pri chate Lajoška

27. 12. VÝSTUP NA KOJŠOVSKÚ HOĽU
31. 12.

32. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KOBYLIU HORU
www.poproc.sk
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Zima je jeho živel
Mnohí z nás sa už tešia na leto. Spriadajú plány na dovolenku niekde pri vode.
Málokto však vie, že máme medzi sebou
aj nadšenca otužovania, ktorý sa v zime
cíti ako ryba vo vode. Dobrovoľné kúpanie sa v ľadovej vode považuje za úplne
normálne. Pred niekoľkými rokmi najprv len tak zo zvedavosti, potom už naozaj prepadol tejto vášni aj Marko Grác
(Kalačár), člen klubu Košických tuleňov,
ktorí sa s prvými poklesmi teplôt stretávajú vo svojom domovskom klube v
Košiciach v mestskej časti Sídlisko nad
jazerom. Najprv len niekoľko odvážlivcov, dnes už oddiel s trinásťročnou históriou, bohatou členskou základňou a s
čulým spoločenským životom. Známe

kstpoproc@mail.t-com.sk
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sú ich Mikulášske a Novoročné plavecké stretnutia, kedy ich nezabudne navštíviť ani primátor
Košíc. Ponoriť sa do studenej vody v zime chce
naozaj odvahu a pevnú
vôľu. Po celom Slovensku
je niekoľko klubov „ľadových mužov a
žien“, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na
spoločných stretnutiach. Nie vždy sa
podarí vycestovať na plavecké podujatia,
preto si Marko tento čas kráti kúpaním
na hrádzi na „Prednom potočku“ za svojou záhradou. Pre svoju záľubu má veľké
porozumenie medzi najbližšími, najmä
u manželky, ktorá si už zvykla na tento

Foto - súkromný archív M. Gráca

netradičný „koníček.“ Jeho snom je dostať sa na medzinárodnú súťaž. Všetko
však závisí od peňazí , lepšie povedané
od sponzorov. Tak to zostáva len v rovine snov. Veríme spolu s ním, že len zatiaľ. Všetko o príprave na prvý vstup do
studenej vody a veľa iných zaujímavostí
možno niekedy nabudúce.
OB

Vyberáme zo Správy o činnosti OFK Slovan Poproč
Výbor OFK Slovan Poproč, ktorý bol zvolený 12. januára 2013 na roky 2013/2014,
pracoval v zložení: Peter Dzuro, Eduard
Hegeduš, Ingrid Spišáková, Rastislav
Jaklovský, Ján Lindvai, Silvester Štovčík,
David Majcher (z osobných dôvodov sa
vzdali funkcie člena výboru OFK Jozef
Graban a Štefan Vinca), Martin Debnár.
Výbor pravidelne každý utorok na svojich
zasadnutiach riešil úlohy potrebné pre
hladký chod klubu a všetkých troch mužstiev. Revízna komisia pracovala vo volebnom období 2013/2014 v zložení: Zita
Baníková – predseda komisie, František
Petráš a Martin Benko – členovia. Postavenie našich futbalových mužstiev po jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014
bolo nasledovné: žiaci hrajú I. triedu
ObFZ Košice - okolie obsadili 3. miesto
,dorastenci hrajú 3.ligu Košicko-Gemerskú a obsadili 7. miesto, mužstvo dospelých 4.ligy Východoslovenského regiónu
skupiny Juh obsadilo 16.miesto so stratou
na 15-teho 1 bod a 14-teho 6 bodov. Na januárovej výročnej schôdzi 2013 bol schválený Plán činnosti OFK Slovan Poproč
na rok 2013, v ktorom okrem iného boli
stanovené ciele umiestnenia sa v súťažnom roku 2013/2014. So zimnou prípravou začali 25. januára 2013 pod vedením
Ľubomíra Grabana u dospelých a Slavomíra Tótha u dorastencov. Žiacke mužstvo
pod vedením trénera Martina Gráca začalo so zimnou prípravou v druhej polovici
februára. Žiacke mužstvo zimnú prípravu
absolvovala v domácom prostredí a využí-

valo priestory telocvične základnej školy,
multifunkčné ihrisko, tréningové ihrisko.
Počas letnej prestávky výbor OFK Slovan
Poproč usporiadal turnaj žiakov a dospelých, a to Memoriál Jakubka Michalka a
Memoriál Jána Žakarovského. 20.7.2013
sa konal 8. ročník Memoriál Jakubka Michalka – turnaj žiakov, na ktorom sa zúčastnili mužstvá Spartak Medzev, TJ Cemetáreň Turňa n/B, AC Jasov a naši žiaci.
Víťazom turnaja sa stalo žiacke mužstvo
Spartak Medzev, druhé miesto obsadilo
mužstvo OFK Slovan Poproč a na treťom
mieste sa umiestnilo mužstvo AC Jasov.
Víťaz turnaja získal putovný pohár venovaný europoslankyňou SR Monikou Smolkovou, ktorá má každoročne patronát nad
turnajom. Ako najlepší hráč turnaja bol
vyhodnotený Matúš Michalko, ktorý získal pohár venovaný Rotary Klubom Košice. Okrem tohto turnaja sa žiacke mužstvo
zúčastnilo turnaja v Medzeve, kde obsadilo 3. miesto.
Dorastenecké mužstvo malo zimnú prípravu v telocvični ZŠ a na multifunkčnom
ihrisku. Zahralo si aj jeden prípravný zápas na umelej tráve v Moldave n/B. Výbor OFK sa na každom svojom zasadnutí zaoberá situáciou a príčinami slabých
výkonov v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014. V prvom rade to
bola veľká frustrácia a neúčasť hráčov na
majstrovských zápasoch, zranenia. Mužstvo po jesennej časti súťažného ročníka
2013/2014 zimuje na nelichotivom 16.
mieste so ziskom 7 bodov a skóre 12:53,
www.poproc.sk

keď 2x zvíťazilo 1x
remizovalo a 14x prehralo. Výbor OFK na
svojich pravidelných
zasadnutiach každý
utorok vyhodnocoval
uplynulé kolo a riešil úlohy na nasledujúce
kolo pre všetky 3 mužstvá. Začiatkom decembra bola vybavená u notára zápisnica
evidencia na darovanie 2% dane zo mzdy
fyzických a právnických osôb. 25. decembra výbor usporiadal tradičnú Štefanskú
zábavu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
k činnosti a priebehu športových futbalových podujatí, a to členom výboru OFK
Slovan Poproč, revíznej komisii, trénerom
mužstiev, ale hlavne aktívnym futbalistom, ktorí nás v roku 2013 reprezentovali
v priateľských, turnajových a majstrovských zápasoch. Okrem týchto nemenej
záslužnú činnosť vykonávali kameramani
Miroslav Slovenkai, Dárius Lindvai, Miroslav Goĺha, účtovníčka Dana Sakáčová a
celá usporiadateľská služba. Poďakovanie
patrí aj všetkým sponzorom, poslancom a
OÚ na čele so starostom, ktorí podporovali finančne činnosť OFK. Futbal by nebol
futbalom, keby nebolo našich fanúšikov a
priaznivcov, pre ktorých je futbal srdcovou
záležitosťou a za to im patrí poďakovanie.
Privítame každého dobrovoľníka, ktorý
má záujem pracovať a byť činný v klube.
Výbor OFK
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Napísali ste nám...

Naozaj len v nesprávnom čase na nesprávnom mieste?
Stalo sa to v jeden novembrový podvečer. Šla som na návštevu, keď som zbadala na ceste oproti mne dvoch na seba
vrčiacich psov. Prvé, čo mi prebehlo
mysľou, bolo, že musím pridať do kroku, aby som sa čím skôr dostala z ich
blízkosti. Tak som aj urobila, ale žiaľbohu nebola som dosť rýchla. Výsledok?
Komplikovaná špirálovitá zlomenina
píšťaly na dvoch miestach a ihlice na
jednom. Podstúpila som operáciu, predpokladaná doba liečenia 4-6 mesiacov a
ešte jedna operácia predo mnou. Poviete
si, mala smolu, bola v nesprávnom čase

na nesprávnom mieste. Ja to však vidím
inak. Ak by sa majitelia psov viac starali
o svojich miláčikov, nič z toho sa nemuselo stať. Treba si uvedomiť, že ak mám
psa, musím sa postarať o to, aby mi neutiekol, inak musím znášať následky. Na
majiteľa bolo podané trestné oznámenie
pre ublíženie na zdraví. Toto je problémom v našej obci už niekoľko rokov a
kým si „zodpovední“ majitelia psov neuvedomia svoju zodpovednosť, vždy to
problémom zostane. Predstavte si, že by
tam vtedy bolo napríklad vaše dieťa...
ZM

OSEMSMEROVKA

Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc
hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí. ...Tajnička-39 písmen...
Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa.
Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.
.........Tajnička
písmen.......
veľa životnej
pohody
ďalších dňoch
srdca
veľa
životnej- 39
pohody
v ďalších
dňoch
zo vsrdcaelá
AgizoTimková
a redakcia
želá Agi Timková a redakcia popročských novín.

kých novín.
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Oznam:
V čísle 5/2013 našich novín strana 4
článok: Bol to nepísaný zákon našej
obce a článok Tam, kde to stále žije –
autor fotografií Milan Kapusta.

Oprava:
V čísle 5/2013 strana 3 článok: Boli
ustanovené – Farská ekonomická
rada: Peter Bombala, nie Ing. Peter Bombala. Ďakujeme za podnet a
zároveň upozorňujeme, že za obsah
článkov zodpovedá pisateľ – autor
článku.

Riešenie z minulého čísla
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