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Občasník Obecného úradu v Poproči

Hej, vy v tom aute, pán 
ma poslal samého na 
prechádzku, tak pozor!

Hmm, nikde nikoho a ja 
sám čo mám robiť?

Ahoj , kamoš, čo hľadáš?

Ááále, daj pokoj, 
vraj si mám nájsť 
sám niečo pod zub, 
povedal môj pán.

Ak ma nepustia do-
mov, tak ja asi nie-
koho uhryznem od 
hladu a hnevu, haf...

Načo ma chceli, keď 
sa teraz  musím 
skrývať, aby za mňa 
neplatili dane...

Ak by vedel hovoriť,... 
(pokračovanie na strane 6)
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Adresát známy,
chýba odosielateľ 
Niektoré sú skryté, nepovšimnuté, zabud-
nuté a viditeľné len vtedy, keď prechádzate 
náhodou okolo. Iné sú nápadné, ale napriek 
tomu „neviditeľné“ pre tých, ktorí ich vytvo-
ria, alebo boli málo dôležité pre tých, ktorí 
si ich všímať v minulosti mali a nič proti ich 
pôvodcom nepodnikli. Jednu vec majú spo-
ločnú – sú nelegálne, ľudovo povedané čier-
ne skládky. Počet a rozsah skládok neúnavne 
stúpa a ich množenie a zväčšovanie nevie za-
tiaľ nikto zastaviť. 

(pokračovanie na strane 6)
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Obecné zastupiteľstvo v Poproči:
 Trvá uznesenie č. A.6/4.a/2012, prijaté dňa 

17.8.2012 a to: 
P o v e r u j e 
- starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 

aby spracoval všetky potrebné právne, 
ekonomické a organizačné opatrenia k za-
bezpečeniu realizácie odpredaja časti parc. 
č. 2514 zapísanej na LV č. 1190 k. ú. Pop-
roč.)

1. B e r  i e    n a     v e d o m i e
a/  Kontrolu plnenia záverov z  predchá-

dzajúcich zasadnutí  OZ dňa 17.8.2012 
a 14.9.2012

b/ Informáciu starostu obce o čerpaní rozpoč-
tu obce ku dňu 30.10.2012

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ná-
vrhu 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2012                        

d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ná-
vrhu Programového rozpočtu obce Poproč 
na r. 2013 s výhľadom na r. 2014 – 2015   

e/ Informáciu starostu obce o zriadení vec-
ného bremena podľa zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka a  zákona 
č. 251/2012 Z.z. o  energetike a  o  zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v  prospech 
oprávneného z vecného bremena – Výcho-
doslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  
Košice, IČO: 36599361, s obsahom opráv-
není na výkon povolenej činnosti podľa zá-
kona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov, najmä 
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích 
objektov a  zariadení a  v  rozsahu Geomet-
rického plánu č. 302/2012 a Geometrického 
plánu č. 303/2012, vyhotoveného fy. Ge-
odetic spol. s.r.o., IČO: 31691501, na parc. 
KN_C č.2504, v  k.ú. Poproč, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1190, vlastníkom ktorej 
je Obec Poproč

f/ Informáciu starostu obce o zriadení vec-
ného bremena podľa zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka a  zákona 
č. 251/2012 Z.z. o  energetike a  o  zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v  prospech 
oprávneného z vecného bremena – Výcho-
doslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  
Košice, IČO: 36599361, s obsahom opráv-
není na výkon povolenej činnosti podľa zá-
kona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov, najmä 
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích 
objektov a  zariadení a  v  rozsahu Geomet-
rického plánu č. 305/2012, vyhotoveného 
fy. Geodetic spol. s.r.o., IČO: 31691501, na 
parc. KN_C č.2504, 2505, v k.ú. Poproč, za-
písaných na liste vlastníctva č. 1190,  vlast-
níkom ktorých  je Obec Poproč

g/   Informáciu starostu obce o sťažnosti oby-
vateľov Obchodnej ulice na prevádzku noč-

ného  baru TIGRE na Kultúrnej ulici č. 1 
a informáciu o možnostiach a spôsobe rie-
šenia tejto sťažnosti

h/ Informáciu starostu obce o  podmienkach 
uzatvorenia Poistnej zmluvy č. 11-410215 
pre poistenie majetku a  poistenie zodpo-
vednosti za škodu právnických osôb s UNI-
ON poisťovňou a.s., Bajkalská 29/A, Brati-
slava  prostredníctvom Prvej Komunálnej 
Finančnej a.s., uzatvorenú v  zmysle Ob-
čianskeho zákonníka a Rámcovej dohody 
č. RD-04/2012

i/ Informáciu starostu obce o  pozvánke ma-
ďarskej obce Pér na stretnutie v  dňoch 
28. – 30. júna 2013

j/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Ko-
moru, Ing. Branislava Hanka

k/ Podnety a návrhy od občanov:  Karola Hi-
ľovského, Ing. Františka Petráša

2.     S c h v a ľ u j e
a/  3. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 

2012
b/  Výšku ceny stočného v obci Poproč na 

rok 2013 pre fyzické a právnické osoby vo 
výške  0,53 €/m3                                            

c/ Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok  
2013 pre občianske združenia na základe 
ich písomných žiadostí, a to:

Futbalovému klubu  OFK 
Slovan Poproč 12.400,00 €

OZ Fortuna Poproč 1.000,00 €
Stolnotenisovému špor-
tovému klubu Poproč 2.240,00 €

Dychovej hudbe Popro-
čanka 4.000,00 €

Klubu slovenských turis-
tov Poproč 300,00 €

Dobrovoľnému hasičské-
mu zboru Poproč 3.000,00 €

 s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia 
rozpočtu obce zo strany štátu nebude týmto 
združeniam poskytnutá dotácia v plnej výš-
ke, ale dotácie budú poskytnuté len v takej 
výške, ako to rozpočet obce umožní

d/  Programy, podprogramy a  zámery obce 
Poproč na  roky 2013, 2014, 2015

e/ Rozpočet obce na rok 2013 – záväzný
f/  Rozpočet obce Poproč na roky 2014 – 2015 

– výhľadový
g/ Harmonogram kultúrno-spoločenských 

akcií v obci Poproč na rok 2013
h/  Harmonogram riadnych (plánovaných) za-

sadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pop-
roč v  roku 2013 

i/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na I. polrok 2013

j/ Predaj majetku obce Poproč - pozemok na-

chádzajúci sa v  obci Poproč, k.ú. Poproč, 
zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 2504/4, 
vo výmere 6 m2 , a to v zmysle § 9a) odst. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v zmys-
le Zásad hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom Obce Poproč  a s majetkom štátu, 
ktorý obec  užíva,  v  kúpnej cene 48,00 € 
pre: Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, Košice

k/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč 
za školský rok 2011/2012  

3.  P o v e r u j e 
a/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 

k  podpísaniu kúpnej zmluvy s Východo-
slovenskou distribučnou , a.s., Mlynská 31, 
Košice,  predmetom ktorej je  predaj majet-
ku obce Poproč - pozemok nachádzajúci sa 
v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV 
č. 1190, parcela č. 2504/4, vo výmere 6 m2  , 
v kúpnej cene 48,00 €

b/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 
k  podpísaniu zmluvy o zriadení vecného 
bremena podľa zákona č. 40/1964 Zb. Ob-
čianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 
Z.z. o  energetike a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v  prospech oprávne-
ného z  vecného bremena – Východoslo-
venská distribučná, a.s., Mlynská 31,  Ko-
šice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení 
na výkon povolenej činnosti podľa zákona 
č. 251/2012 Z.z. o  energetike a  o  zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov, najmä 
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích 
objektov a  zariadení a  v  rozsahu Geomet-
rického plánu č. 302/2012 a Geometrického 
plánu č. 303/2012, vyhotoveného fy. Ge-
odetic spol. s.r.o., IČO: 31691501, na parc. 
KN_C č.2504, v  k.ú. Poproč, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1190, vlastníkom ktorej 
je Obec Poproč

c/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 
k  podpísaniu zmluvy o zriadení vecného 
bremena podľa zákona č. 40/1964 Zb. Ob-
čianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 
Z.z. o  energetike a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v  prospech oprávne-
ného z  vecného bremena – Východoslo-
venská distribučná, a.s., Mlynská 31,  Ko-
šice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení 
na výkon povolenej činnosti podľa zákona 
č. 251/2012 Z.z. o  energetike a  o  zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov, najmä 
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích 
objektov a  zariadení a  v  rozsahu Geomet-
rického plánu č. 305/2012, vyhotoveného 
fy. Geodetic spol. s.r.o., IČO: 31691501, na 
parc. KN_C č.2504, 2505, v k.ú. Poproč, za-
písaných na liste vlastníctva č. 1190,  vlast-
níkom ktorých  je Obec Poproč

U z n e s e n i e 
Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 8/2012

d/ Poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Poproč, Ing. Branislava Hanka a   Petra 
Heinza, na vykonanie troch kontrol dodr-
žiavania Všeobecne záväzného nariadenia 
obce Poproč č. 8/2008 o určení prevádzko-
vého času a o podmienkach predaja a po-
skytovaní služieb v  prevádzke Bar Tigre, 
Kultúrna č. 1, v  termíne od 15.12.2012 do 
15.1.2013

e/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 
odkonzultovať s  UNION poisťovňou a.s., 
prostredníctvom Prvej Komunálnej Finan-
čnej a.s. údaje uvedené v  návrhu Poistnej 
zmluvy č. 11-410215 pre poistenie majetku 
a  poistenie zodpovednosti za škodu práv-
nických osôb , a to účastníkov zmluvy, kon-
krétne údaje uvedené v časti „poistený“

4.  O d p o r ú č a 
a) Uzatvorenie Poistnej zmluvy č. 11-410215 

pre poistenie majetku a  poistenie zodpo-
vednosti za škodu právnických osôb s UNI-
ON poisťovňou a.s. prostredníctvom Prvej 
Komunálnej Finančnej a.s., uzatvorenú 
v zmysle Občianskeho zákonníka Rámcovej 
dohody č. RD-04/2012

Obecné zastupiteľstvo obce 
Poproč   sa   u z n á š a    na:
a/  Všeobecne záväznom nariadení obce Pop-

roč č. 2/2012 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady 
a  drobné stavebné odpady na území obce 
Poproč

b/ Všeobecne záväznom nariadení obce Pop-
roč č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole, ktorej zriaďova-
teľom je obec Poproč

c/ Všeobecne záväznom nariadení obce Pop-
roč č. 4/2012 o  výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole

d/ Všeobecne záväznom nariadení obce Pop-
roč č. 5/2012 o  určení výšky mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť školského klubu detí, ktorého 
zriaďovateľom je obec Poproč

e/ Všeobecne záväznom nariadení obce Pop-
roč č. 6/2012 o určení dotácie na prevádz-
ku a mzdy  na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území 
obce Poproč

f/ Všeobecne záväznom nariadení obce Pop-
roč č. 7/2012 o výške príspevkov zákonné-
ho zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastoč-
nú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v školskej jedálni

g/ Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému na-
riadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách 
za sociálne služby

h/ Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému na-
riadeniu obce Poproč č. 6/2008 o  trvalo 
udržateľnom nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými odpadmi

U z n e s e n i e 
Obecného zastupiteľstva v Poproči 

č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Poproči:
1. B e r i e    n a    v e d o m i e  
a/  Informáciu starostu obce o  realizácii pro-

jektu  spoločnosti VVS, a.s. „Zásobova-
nie pitnou vodou a  odkanalizovanie obcí 
v mikroregióne Bodva“

b/ Informáciu starostu obce o  vysporiadaní 
Západnej ulice a o potrebe riešenia odkana-
lizovania Západnej ulice a  časti Družstev-
nej ulice, ktoré nie sú zahrnuté do projektu 
spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou 
vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregi-
óne Bodva“

c/  Informáciu starostu obce o ponuke voľných 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
Oľšavskej ulici č. 24 určených na prenájom 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Obce Poproč  a s majetkom štá-
tu, ktorý obec  užíva, konkrétne  výrobné 
a skladové priestory vo výmere  55 m2 a os-
tatné priestory vo výmere 42,5 m2  

2.   S c h v a ľ u j e
a/ Postup obstarávania územnoplánovacej do-

kumentácie „Zmien a doplnkov č.1  Územ-
ného plánu obce Poproč“ s tým, aby proces 
obstarania a  schválenia bol ukončený do 
roku 2014 

b/  Predaj majetku obce Poproč - pozemok 
nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, 
zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 2514/2 
zastavané plochy a  nádvoria o  výmere 
51 m2 a to podľa § 9a ods. 1 písm. c)  zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov priamym predajom  za 
cenu 130,00 € v zmysle znaleckého posudku 
zo dňa 24.12.2012, vypracovaného znalcom 
Ing. P. Daňkom, znalcom  z odboru staveb-
níctvo, odvetvie pozemné stavby a  odhad 
hodnoty nehnuteľností  pre  Máriu Simano-
vú, bytom Poproč, Potočná 1

3.  P o v e r u j e 
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 

k podpísaniu vyjadrenia pre Východoslo-
venskú vodárenskú spoločnosť, a.s.,  že pri 
realizácii projektu „Zásobovanie pitnou vo-
dou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne 
Bodva“ si nebude Obec Poproč nárokovať 
naviac práce súvisiace s rozkopávkami 
a spätnou úpravou komunikácie v obci 
oproti schválenej projektovej dokumentácii 
v stavebnom konaní

b/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, 
k príprave projektovej dokumentácie od-
kanalizovania Západnej ulice a časti Druž-
stevnej ulice, ktoré nie sú zahrnuté do 
projektu spoločnosti VVS, a.s. „Zásobova-
nie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 
v mikroregióne Bodva“

4. O d p o r ú č a
a/ Od 18.1.2013 za člena Rady školy pri ZŠ 

s  MŠ Poproč, Školská 3, Poproč za obec  
poslanca Obecného zastupiteľstva obce 
Poproč Ing. Viliama Komoru, trvale bytom 
Poproč, Oľšavská 9
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Nemecký  spisovateľ  Thomas Mann kedysi 
povedal, že knihy sú nádobami ducha. Kniha 
mala už od nepamäti pevné miesto v živote 
ľudí, vďaka ktorým môžeme dnes citovať tie-
to múdre slová. Priblížiť čaro knihy sme začali 
besedou so spisovateľkou Monikou Jankov-
činovou, ktorá prišla k nám, aby predstavila 
svoj literárny debut vo svete sci-fi literatú-
ry pre deti. Minulý rok bol v živote čitateľov 
prelomový. Katalóg kníh našej knižnice si už 
môžu prezrieť v súbornom katalógu Slovenskej 
národnej knižnice na stránke mask.snk.sk.  
Úspešní sme boli aj pri získaní grantu MK SR 
na nákup nových kníh v hodnote 500,-€. Ná-
kup sa realizoval v  decembri. Ďakujeme všet-
kým čitateľom obecnej knižnice, ktorí v priebe-

Z miesta, kde hlavnými postavami sú kniha a čitateľ
hu minulého roka prišli napĺňať myšlienky spo-
menuté v úvode. Naše dvere sú otvorené aj pre 
nových čitateľov, aby prišli   medzi nás vybrať si 
z ponuky novej literatúry, ktorú veríme, že sa 
nám podarí udržať na úrovni, potrieb a spokoj-
nosti   všetkých návštevníkov. Nech táto malá 
galéria kníh je zároveň aj  našou pozvánkou 
pre vás. Každého čitateľa čaká pri zápise darček 

v podobe záložky do knihy. Nemôžeme a ani 
nechceme zabudnúť ani na pomoc našich pris-
pievateľov.  Radi by sme pripomenuli našim 
študentom, že aj naďalej si môžu vypožičiavať 
knihy z iných knižníc cez Medziknižničnú vý-
požičnú službu. Tešíme sa na stretnutie s vami 
a prajeme vám príjemné chvíle v spoločnosti 
dobrej knihy.                                OB
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i rezké tanečné kreácie vyvolali zaslúžený potlesk prítomných. 
Program dopĺňala spevácka skupina Fortuna a o skvelú zábavu 
sa až dorána starala hudobná skupina LO BAND.  Úvodného 
slova sa už tradične ujala K. Katušaková a predsedníčka MOMS 
v Poproči H. Štovčíková, ktorá nezabudla pripomenúť, že tento 
ples je výnimočný – oslavoval totiž svoju „dospelosť“. Ako býva 
zvykom, kapela striedala tanečné kolá s  klasickými  a moderný-
mi  tancami. Ťažko povedať, pri ktorých  bol parket plnší. V pre-
stávkach sa pri  stoloch živo debatovalo a smialo, nálada bola 
výborná. Hneď po polnoci začalo žrebovanie bohatej tomboly 
s hodnotnými cenami. Zábava začala vrcholiť po skončení tom-
boly a trvala až do piatej hodiny ráno, kedy sa rozišli poslední 
„ plesajúci“. Reprezentačný 18. ročník obecno-matičného plesu 
sa teda vydaril ku všeobecnej spokojnosti, takže už teraz možno 
začať rozmýšľať o jeho uskutočnení v r. 2014.            ZH

4 Ročník 5 - Číslo 1 / Marec 2013KULTÚRA 5Ročník 5 - Číslo 1 / Marec 2013 ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Ako vzniká dobrá kniha? Sú postavy a deje 
skutočné? Bude raz z knihy film? Také 
i onaké otázky zneli z úst detí, keď sa ocitli 
tvárou v tvár so známou spisovateľkou na 
besede u nás v škole. Prišla medzi nás, aby 
deťom zodpovedala na ich zvedavé otázky, 
ktoré súviseli nielen so spisovateľskou čin-

vinka objavili Kremienok a Chocholúšik,  
lovec mamutov, výletník, strom i komi-
nár. Nechýbali princezničky, tanečnice,  
bojovníci, lesné zvieratká, mačky, ... . 
Deti sa zabávali pri hudbe, ktorú im mixo-
val DJ T. Grega. Pani učiteľky si pripravili 
pre svojich žiakov neobyčajné a zábavné 
súťaže. Masky boli pri hodnotení rozdelené  
do dvoch kategórií: kupované a  doma vyro-
bené. Nemohol vyhrať každý, ale určite nikto 
neodišiel bez sladkej odmeny. Rodičia si pri 
zdobení telocvične a príprave karnevalu dali 
veľmi záležať. Bol to veľmi vydarený karne-
val s neobvyklými maskami, premyslenými 
súťažami, skvelou zábavou a atmosférou.  
Už teraz sa všetci tešia na ten ďalší.      AG                                               

Zábava nezaostávala za tvorivosťou

Fašiangy, čas zábavy a veselosti, maškar-
ných bálov, prežili žiaci 2. stupňa ZŠ s MŠ 
netradične - na Pyžamovej party. Do vy-
zdobenej telocvične prišli „vymódení“ 
v nočných úboroch a županoch a so zá-
sobou dobrej nálady, ktorú podporil dis-
džokej. Tanec striedali súťaže, do ktorých 
boli zapojení žiaci na báze dobrovoľnosti, 
ale nebola o nich núdza. Súťaže boli ori-
ginálne, aj keď kopírovali deň školáka.  
Zorientovali sa v priestore podľa udaných 
zemepisných súradníc, pripravovali desiatu, 
zbalili aktovku a zábudlivci sa museli vrátiť 
a zobrať zabudnuté veci. Atrakciou bola cuk-
ríková súťaž na trampolíne, kde najšikovnej-
ší získali za každý cukrík jeden bod. Že naši 
žiaci radi súťažia, bol ich bojový zápal a sna-
ha zvíťaziť. Vytancovaní, s dobrou náladou 
a výpisom známok za prvý polrok v taške, 
odišli na polročné prázdniny.      

ŠJ

Pyžamo v škole 
bolo nevyhnutné

7. februára 2013  sa uskutočnil zápis 
detí do 1. ročníka  ZŠ. V školskom roku 
2013/2014 teda zasadne do školských la-
víc 16 prváčikov. Pani učiteľky z prvého 

stupňa pripravili pre deti rôzne aktivi-
ty.  Budúci prváci si tak mohli overiť svo-
je schopnosti a preukázať svoju šikovnosť  
a zručnosť.  Za úspešné zvládnutie zápisu  
dostal každý zapísaný pamätný list a darček, 
ktorý vyrobili starší žiaci. 
G r a t u l u j e m e  a tešíme sa na vás.                           
          EK

Ako chutil prvý 
krok do školy

je oboznamovanie sa s jej obsluhou, využíva-
me ju ako jednu z nových metód, ktorá spes-
truje predškolské vzdelanie. Je to moderná 
učebná pomôcka na zefektívnenie vyučova-
nia, umožňuje živo – interaktívne pracovať 
s počítačom a napomáha uplatňovať zásady 
názornosti . Obraz monitora počítača sa 
premieta pomocou projektora priamo na 
tabuľu, deti a učiteľky môžu elektronickým 
perom  na premietaný obraz priamo na ta-
buli pracovať (písať, kresliť, zvýrazňovať, do-
pĺňať, vkladať obrázky...).Zavedenie nových 
informačných a komunikačných technológií 
do edukačného procesu prispeje k rozvíja-
niu inteligencie, myslenia, schopnosti riešiť 
problémy, zvýšeniu záujmu o učenie, pozná-
vaniu, k získavaniu nových zručností, k tvo-
rivosti.        MS

Interaktívna tabuľa = moderná 
škôlka = pripravené dieťa

V období od 22.1.2013-26.1.2013 bola pre-
rušená prevádzka materskej školy z dôvo-
du zvýšeného výskytu respiračných chorôb. 
Preto chceme apelovať hlavne na rodičov 
detí, aby svoje ratolesti nedávali do kolektí-
vu choré, lebo respiračné ochorenia sa šíria 
vzduchom. Aj to je jeden krok v rámci pre-
vencie predchádzania šíreniu nákazy. 
V dnešnej dobe sú antibiotiká voči víruso-

Oslava nezvyčajnej dospelosti sa vydarila

Neobišla nás a môže sa vrátiť

Býva už tradíciou, že karnevalom sa končí 
fašiangové obdobie. Takto to bolo aj v tom-
to roku, keď naša MŠ ožila dňa 12. februára 
2013 prekrásnymi a zaujímavými maska-
mi. V rytme karnevalového tanca sa zvŕtali 
rôzne masky – princezné, piráti, zlé i dobré 
víly, zvieratká či chrobáčiky. Deti si spolu 
s učiteľkami vytvorili a zažili  nezabudnu-
teľné dopoludnie plné tanca, hier, súťaží, 
veselosti a radosti. Na záver boli všetky 
masky odmenené sladkou odmenou.      MS

Ožila celá budova
7.3.2013  sa uskutočnil zápis detí do MŠ na 
školský rok 2013/2014. Zapísať sa prišlo 16 
detí so svojimi rodičmi, starými rodičmi 
a súrodencami a zároveň si prišli prezrieť 
prostredie, ktoré bude od septembra ich 

Obdobie obľúbených karnevalov, zábav a plesov má 
aj naša obec úspešne za sebou. Plesovú sezónu otvo-
rili 26.januára 2013 naši poľovníci, ktorí plesali až do 
skorých ranných hodín. 
O dva týždne neskôr sa v kultúrnom dome zabávala ďalšia stovka 
vyznávačov zábavy a tanca, ktorí svojou účasťou poctili 18. ročník 
tradičného Matičného plesu.  Slávnostný večer otvorili tanečníci  
z tanečnej školy pána Timku a príjemným spestrením bolo aj vy-
stúpenie našich najmenších „nádejných“ tanečníkov. Ich ladné 

Druhý domov - škôlka

V decembri 2012  bola zakúpená pre deti 
materskej školy interaktívna tabuľa financo-
vaná zo zdrojov vyčlenených pre deti pred-
školského veku ako didaktický prostriedok 
v MŠ. Cieľom využívania interaktívnej tabule 

Slávnostné odovzdávanie polročných vy-
svedčení na prvom stupni ZŠ sme ukonči-
li karnevalom. Niektoré deti sa tak tešili, 
že v maskách prišli oblečené do školy už 
ráno. Tento rok sa na karnevale ako no-

nosťou, ale aj jej osobným životom. Svojou 
návštevou nás totiž poctila Gabriela Futová, 
známa a obľúbená slovenská spisovateľka 
pre deti, a to 12. februára v dopoludňajších 
hodinách. Priniesla deťom nielen informá-
cie, ale aj dobrú náladu a určite aj motivá-
ciu na čítanie kníh. V príjemnej atmosfére 
nezostala nezodpovedaná ani jediná otázka.  
Na záver bola autogramiáda a v školskej 
knižnici máme odteraz vzácne knihy, lebo sú 
vlastnoručne podpísané autorkou. Naše deti 
sa ukázali tiež. Eva Baníková zarecitovala 
úryvok z autorkinej knihy a niekoľko dobro-
voľníkov tvorilo príbehy neskôr hodnotené 
spolužiakmi i pani spisovateľkou priamo po-
čas besedy. A na záver ako sa patrí – kytica 
a spoločná fotografia. Veríme, že sa k nám 
pani spisovateľka niekedy ešte vráti. Už teraz 
sa tešíme.         DŠ                             

vej infekcii neúčinné. Preto je najvhodnej-
šie pravidelné očkovanie, otužovanie orga-
nizmu, primerané oblečenie, časté vetranie 
miestností, zvýšený príjem vitamínov, mine-
rálov, tekutín, bylinkových čajov. 
A až po dostatočnom vyliečení dieťaťa, zara-
diť ho späť do kolektívu. 
Je to aj v záujme ochrany zdravia samotných 
i ostatných detí.        MSdruhým domovom. Upozorňujeme rodičov, 

ktorí tento termín z rôznych dôvodov 
nestihli, aby túto skutočnosť oznámili 
telefonicky na   055/4664457.

MS

Premiéra naživo bola úspešná
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(pokračovanie z titulnej strany)
Upozorňujeme občanov na skutočnosť, 
že v obci Poproč sme zaznamenali nárast 
voľne sa pohybujúcich a obyvateľov ohro-
zujúcich psov. Preto vyzývame všetkých 
majiteľov psov, aby si ich zabezpečili pred 
voľným pohybom po obci, a tým neohro-
zovali spoluobčanov,  hlavne deti. V prí-
pade, že psa poznáte, ohláste to priamo na 
obecný úrad písomne. Pes pobehujúci po 
ulici je pre okolie nepríjemný svojimi vý-
kalmi a nedá sa nikdy rozpoznať, ktorý je 
nebezpečný či chorý. Ďalej žiadame maji-

teľov psov, aby pri kontrolovanom pohybe 
psov dodržovali základné zásady vodenia 
psov, a to hlavne: psy na vôdzke a okam-
žité odstránenie psích exkrementov. Zá-
roveň upozorňujeme, že každý psík, ktorý 
dovŕši 6 mesiacov, musí byť prihlásený do 
evidencie psov v obci. Za porušenie po-
vinností vyplývajúcich z podmienok drža-
nia psov je obec oprávnená uložiť fyzickej 
osobe pokutu až do výšky 165,00 €. Ďa-
kujeme za porozumenie a spoluprácu pri 
riešení daného problému.         
        ZH                                             

Ak by vedel hovoriť, 
povedal by vám to sám

(pokračovanie z titulnej strany)
Málokomu sa to páči, ale väčšina z nás sa 
iba nečinne prizerá. Pritom v našej obci sú 
vytvorené podmienky na ukladanie všet-
kých druhov odpadu. Preto nie je dôvod, 
aby sme si úmyselne znečisťovali našu 
obec a jej okolie. Pre informáciu, hovorí-
me o zbernom dvore vytvorenom v areáli 
Obecných služieb Poproč. V našej obci 
separujeme, v zmysle zmluvy s AVE Ko-
šice vyvážajúcej odpad z našej obce, na-
sledujúce komodity: sklo, papier, plasty 
a tetrapaky. Triedime ich do farebne od-
líšených plastových vriec a  označených 
kontajnerov. Sklo ( fľaše, poháre, črepiny 
a úlomky tabuľového skla) patrí do vreca 
zelenej farby, papier (noviny, časopisy, zo-

Adresát známy, chýba odosielateľ
Nevidíme, alebo nechceme vidieť?

V polovici januára 2013 sa konala hodnotia-
ca výročná schôdza OFK Slovan Poproč, na 
ktorej sa hodnotilo účinkovanie našich muž-
stiev - žiakov, dorastencov, dospelých. Oso-
bitne bolo hodnotené každé mužstvo za rok 
2012. Na mužstvo dospelých sa už zniesla 
kritika za neúčasť na tréningoch a hlavne na 
účasť na zápasoch u súpera, ktorá bola sla-
bá. Zároveň bol na schôdzi stanovený plán 
činnosti na rok 2013.Po diskusii bol zvolený 
nový výbor OFK Slovan Poproč. 
Odstupujúci predseda Ing. M. Lelák po-
ďakoval všetkým, ktorí prispeli k činnosti 
futbalového klubu za rok 2012. Osobitne sa 
poďakoval starostovi obce, poslancom obec-

ného zastupiteľstva, sponzorom a všetkým 
hráčom, ktorí reprezentovali OFK Slovan 
Poproč i fanúšikom našich mužstiev. Na zá-
ver schôdze bol zvolený nový výbor OFK 
Slovan Poproč v tomto zložení: Peter Dzu-
ro – predseda, Ingrid Spišáková – podpred-
seda, Dávid Majcher – klubový manažér, 
členovia: Eduard Hegeduš, Rastislav Jaklov-
ský, Jozef Graban, Ján Linvai, Dávid Majcher, 
Silvester Štovčík, Štefan Vinca. 
Novozvolený výbor praje do roku 2013 na-
šim hráčom, fanúšikom, činovníkom okolo 
futbalu veľa zdravia , šťastia a veľa dobrých 
výsledkov.   

OFK Slovan Poproč

Novinky v OFK Slovan Poproč

Záchrana v súťaži stolného tenisu znova 
ožíva. „A“ družstvo mužov po sérii prehier 
s mužstvami z hornej polovice súťaže a po 
skvelom výkone na domácich stoloch zaz-

namenalo prvú výhru v súťaži a po dlhej 
dobe opustilo posledné miesto. V zostáva-
júcich zápasoch sa už stretneme s mužstva-
mi z dolnej polovice tabuľky. „B“ družstvo 
po tesnej prehre v Košických Olšanoch sa 
na domácich stoloch vyplo k vynikajúce-
mu výkonu a dovtedy vedúce družstvo na 
domácich stoloch deklasovalo 13 : 5. Tým-
to výkonom sa prebojovalo na prvé miesto 
v súťaži. Bezpečné 4. miesto si aj naďalej 
udržuje „C“ družstvo. V 1. dorasteneckej 

lige si aj vďaka  výborným výkonom, ktorý-
mi sa prezentujú hlavne hráči Tomáš Leš-
ťák a Dávid Szábo, držíme pekné 7.miesto. 
Naša najjagavejšia hviezda, len deväťročný 
hráč Adam Klajber, si svojou skvelou for-
mou obhájil 2. miesto na východosloven-
skej bodovačke v Čani. Taktiež na Sloven-
skom pohári najmladších žiakov vo Vrút-
kach obsadil krásne 7.miesto ako najlepší 
hráč vo svojej vekovej kategórii. Aj tohto 
roku usporadúvame Veľkonočný stolno-
tenisový turnaj pre širokú verejnosť, ktorý 
sa uskutoční dňa 30.marca 2013. Srdečne 
pozývame všetkých záujemcov.   

MG

A po dlhej dobe,  
B vynikajúco,  
C bezpečne

Býva dobrým zvykom na prahu nového roka 
bilancovať ten predchádzajúci. Preto sme 
sa zišli 2.februára 2013 v zasadačke komu-
nitného centra, aby sme si povedali, čo sme  
v uplynulom roku urobili, ako sa nám darilo 
pri rôznych aktivitách nášho zboru.
Výročnú členskú schôdzu po prvýkrát 
viedla naša tajomníčka Mgr. M. Čerčerová. 
V úvode nás oboznámila všetkých s prog-
ramom. Pozvanie prijali aj vzácni hostia: za 
OV DPO Košice J. Schmer, za okrsok a DHZ 
Medzev K. Schmer, veliteľ hasičskej stanice 
Košice npor. Ing. M. Turčanik, veliteľ zá-
vodného hasičského útvaru USS Košice M. 
Goliáš, pán farár Mgr. P. J. Budzák a starosta 
našej obce .
Po otvorení schôdze sa slova ujal predseda 
zboru B. Hužvár, ktorý prečítal správu o čin-
nosti DHZ Poproč. Zhodnotil uplynulý rok 
ako celkom úspešný a poďakoval všetkým 
členom, ktorí sa aktívne zapájajú do čin-
nosti  DHZ. Informoval, že vo februári sa 
uskutočnilo školenie členov DHZ v budove 
ZŠ. V marci sa konalo školenie strojníkov 
v Martine, pietna spomienka na zosnulého 
farára v Nitrianskom Rudne a pomoc pri 
hasení požiarov v obci. V máji na sviatok 1. 
mája sa konala  brigáda na lúke zvanej Ka-
varcová a Floriánska sv. omša, v júni taktic-
ké cvičenie v ZŠ v spolupráci so závodným 
hasičským útvarom USS Košice a stanicou 
profesionálnych hasičov z Moldavy. V júli sa 
konal športový deň pre našich mladých ha-
sičov, v auguste nočná súťaž v Čečejovciach, 
v septembri pomoc pri oslavách dňa obce 
a asistencia pri presune relikvie sv. Cyrila  
v našej obci. V októbri bolo okrskové cvi-
čenie na píle Rúfus za účasti nášho  DHZ, 

DHZ Jasov, DHZ Medzev a DHZ Nováčany. 
Po ňom sa slova ujal veliteľ DHZ M. Jasaň, 
ktorý v krátkosti zhodnotil uplynulý výcvi-
kový rok – mali sme 12 výjazdov, z toho 9  
k požiarom a 3 technické výjazdy. O činnos-
ti mladých hasičov referoval vedúci krúžku 
Mladých hasičov Ing. T. Krížek. Poďakoval 
deťom za skvelú reprezentáciu školy a DHZ. 
Vyzdvihol úspechy celého kolektívu i jed-
notlivcov.  Správu o hospodárení prečítal 
pokladník A. Veselý a revíznu správu o stave 
pokladne I. Raščáková. Plán hlavných úloh 
predniesol veliteľ DHZ.
Na tejto schôdzi bol rozkazom veliteľa DHZ 
Poproč povýšený do hodnosti nadrotník 
Ing. T. Krížek. Nasledovala diskusia, do kto-
rej sa zapojili hostia aj členovia zboru. Pán 
Juraj Schmer nás v mene predsedu DHZ 
Medzev pozval na oslavy založenia zboru  
v Medzeve 4.mája 2013. Do nášho zboru boli 
prijatí noví členovia – Ľudovít Hiľovský, 
Ľubomír Sakáč, Dana Sakáčová, Slavomír 
Lindvai a Štefan Sopko. Pre hostí boli pri-
pravené vecné dary ako poďakovanie za po-
moc a spoluprácu.
V minulom roku sa niektorí naši členovia 
dožili pekného životného jubilea. Pri tejto 
príležitosti im predseda poďakoval a odo-
vzdal spomienkové predmety. 70 rokov sa 
dožili dlhoroční členovia DHZ -Viliam Ko-
mora a Anna Grácová. Okrúhlych jubileí sa 
tohto roku dožili aj Marián Rusnák, Jaroslav 
Raščák, Viktória Čornejová  a Monika Čer-
čerová. Blahoželáme!
Po diskusii prečítala pani K. Harčariková 
návrh na uznesenie VČS, ktorý bol prijatý. 
Posledným bodom bolo občerstvenie a pria-
teľské posedenie.           BH

Úspešný rok našich hasičov 
potvrdený

Haf, haf...

šity...) vhadzujeme do vreca 
modrej farby. Kartónové ška-
tule alebo vlnitú lepenku pri-
pravíme na zber poukladaním 
na seba a previazaním. Plasty 
a tetrapaky patria do vreca 
žltej farby a ukladáme tu PET 
fľaše, škatule od mlieka a džú-
sov. Určite ste si všimli, že do 
žltého vreca už nevhadzujeme 
kovové obaly. Tie už patria do 
komunálneho odpadu. Biolo-
gický odpad ( tráva, konáre, 
lístie, bioodpad z kuchyne) 
patrí na kompostovisko. Ak 
kompostovisko nemáme, je 
možné takýto druh odpadu 

uložiť na určené miesta, a to pri čistič-
ke odpadových vôd, na zbernom dvore 
obecných služieb alebo nahlásiť vývoz na 
obecný úrad. Väčšie množstvo stavebné-
ho odpadu je možné bez poplatku za ulo-
ženie odviezť na skládku AVE do Jasova, 
ale len po dohode s vedúcim OS, prípad-
ne pracovníkom prítomným na zbernom 
dvore. Či už si to chceme pripustiť alebo 
nie, odpad nás dennodenne sprevádza na 
našej ceste životom. Každý z nás môže 
prispieť k zlepšovaniu kvality životného 
prostredia a len zodpovedným prístupom 
k ukladaniu odpadu sa nám spoločným 
úsilím môže podariť ochrániť našu obec 
i jej okolitú prírodu od permanentného 
znečisťovania a vytvárania divokých sklá-
dok odpadu.                    ZH
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V našej obci od 1.1.2012 do 31.12.2012: 
-	 sa narodilo 26 detí,  

z toho 15 chlapcov a 11 dievčat
-	 zomrelo 34 občanov
-	 prisťahovalo sa 33 obyvateľov
-	 odsťahovalo sa 22 obyvateľov
-	 sa uzavrelo  11 manželstiev
-	 sa rozviedli  4 manželstvá
Počet občanov obce k 31.12.2012:   2 737

(zdroj: OcÚ – JB)
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Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, 
obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, 
ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov, ktorí 
si ich vopred vytipovali za účelom získania fi-
nančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na 
to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete 
a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polí-
cia odporúča seniorom, aby:

-	 zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba 
požiada telefonicky o požičanie finančnej ho-
tovosti a overili si situáciu u ďalších blízkych, 
prípadne príbuzných osôb

-	 overili si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili 
výhovorkám osobe v telefóne, že má iný hlas 
kvôli tomu, že má chrípku alebo je nachladnutý

-	nedôverovali a nepožičiavali peniaze nezná-
mym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na 
ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súr-
ne potrebujú požičať finančnú hotovosť a ako 

Pozor! Nielen pre seniorov
dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy (napr. 
vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko zra-
nil ich príbuzný a peniaze potrebujú na zapla-
tenie operácie ,ale nemajú eurá len inú menu, 
a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú 
menu, pre ktorú sa vrátia a donesú im požičané 
peniaze)

-	nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré 
ich oslovia pod zámienkou, že nevedia, kde je 
nemocnica, nakoľko v aute ich pod rôznymi 
emotívnymi príbehmi budú žiadať o peniaze na 
operáciu pre príbuzného v súvislosti s vymysle-
nou dopravnou nehodou

-	neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, 
ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny to-
var alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru 
v lotérii, či zvýšiť dôchodky

-	 odmietli ponúkanú službu pracovníkov ply-
nární, elektrární, vodární, poisťovní a iných 
inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia 

odborných preukazov snažia vykonávať rôzne 
úkony (napr. odpis plynu, vyplatenie preplatku 
za vodu)

-	nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými 
alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami, 
ktoré nepoznajú

-	 odmietli bezdôvodnú, v niektorých prípadoch 
až násilnú, pomoc od neznámych osôb (napr. 
pomoc s nákupom, odvoz smetí z dvora), na-
koľko podvodníci ovládajú veľa spôsobov a po-
užívajú rôzne zámienky ako okradnúť svoje 
obete

-	nevyberali finančnú hotovosť a cennosti v prí-
tomnosti neznámych osôb

-	udržiavali dobré vzťahy so susedmi, vedeli ich 
tel. čísla, viditeľne mali zapísané aj iné dôležité 
tel. čísla (polícia, lekár, hasiči), nakoľko v prípa-
de potreby je ich pomoc najrýchlejšia

-	 kontaktovali políciu na čísle 158 (112), ak sa 
osoba, ktorú nepoznajú, správa podozrivo 
a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať 
s nimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť do 
ich príbytku

          LM

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl.  
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými  
oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov  
a obyčajov. Už od vzniku Veľkej noci je to čas osláv a veselia. Na Veľkonočný pondelok je  
prastarou tradíciou .....tajnička - 27 písmen..... .
Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo korbáčujú 
ženy a dievčatá. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky 
a odpustenia.


