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Problém VODY v Poproči pretrváva

Na zasadnutie OZ 17. februára bol prizvaný
zástupca VVS, a.s. Ing. Dubovský, ktorý zdôvodnil výpadky vody v našej obci v uplynulých mesiacoch. Mohli by ste našim občanom
sprostredkovať tieto informácie?
Pitná voda nebola v Poproči v dňoch 2. - 7. 2.
2012 a v dňoch 14. - 16. 2. 2012. V prvom prípade išlo o zníženie prítoku z dôvodu zamrznutia Zabavy a Hajného potoka. V druhom
prípade sa to zopakovalo a navyše sa pridali
poruchy na vodovodnom potrubí v obci. Je mi
ľúto, že občania nevyužili príležitosť priamo sa
opýtať zodpovedného človeka, výrobného námestníka pána Dubovského, spoločnosti, ktorá
zabezpečuje dodávku pitnej vody v našej obci,
na problémy, s ktorými sa stretávali v čase nedostatku pitnej vody. Jeho informáciu o problémoch zhrniem nasledovne: Voda nebola
pre vysoké mrazy, pri ktorých zamrzli Zabava
a Hajný potok a prítok vody sa znížil z normálneho stavu 6 litrov za sekundu na 1,2 v najkri-

tickejšom čase od 2. - 7. 2. 2012. Na základe
danej situácie VVS, a.s. navrhla reguláciu dodávky pitnej vody spôsobom najkratšej cesty
do obecnej budovy požiarnej zbrojnice v centre obce s možnosťou prístupu k pitnej vode
pre občanov v priestore, kde voda nemrzla. Ja
som s ich návrhom súhlasil. V najkritickejšom
čase nebolo dostatok vody ani na uliciach, po
ktorých voda pritekala do požiarnej zbrojnice.
Postupne, ako sa prítok zvyšoval, zamestnanci
VVS, a.s. pripájali ďalšie ulice tak, ako to bolo
technicky a technologicky najlepšie. Jednou
z priorít bolo aj dostať vodu do domu dôchodcov, materskej školy a základnej školy. Druhým
zdrojom regulovanej dodávky pitnej vody bol
rozvoz jednej cisterny spoločnosti VVS, čo
nebolo postačujúce a viac nemohli dať, lebo
nemali pre množstvo problémov aj na iných
miestach Východného Slovenska. Priznal, že
bolo množstvo sťažností na šoférov. Bol daný
prísľub od pána Dubovského, že pri opako-

vanom probléme sa určia stanovištia a čas
po dohode s obcou, kde a kedy sa bude cisterna zdržiavať, aby sa situácia neopakovala.
Následne na požiadanie o pomoc z krízového
štábu Civilnej ochrany ObÚ Košice - okolie
bola pitná voda rozvážaná aj cisternou civilnej
ochrany obecným traktorom. Pán Dubovský
informoval prítomných o tom, že náklady na
výrobu pitnej vody v Poproči sú vyššie ako
cena vody, ktorú platíme z dôvodov náročnej údržby, odstraňovania častých porúch
a veľkých vzdialeností medzi odberateľmi na
rozdiel od miest, kde koncentrácia obyvateľstva
je nepomerne väčšia, aj keď voda ide z väčšej
vzdialenosti a ani nie samospádom. Vyjadril
sa, že on sám bude odporúčať riešenie našich
problémov odloženým projektom dodávky
pitnej vody z Jasova z trasy Medzev – Košice, pretože je to z viacerých hľadísk najlepšie
možné riešenie.
(čítajte viac na strane 2)

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Poproč, ktoré sa konali dňa 10.3.2012
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
2339
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
1443
Počet voličov, ktorí volili z cudziny (voľba poštou):
3
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30: 1440
Počet odovzdaných platných hlasov:
1417
Percentuálna účasť:
61,69 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politcké hnutie alebo koalíciu:
č.1 Zelení
2
č.2 Kresťanskodemokratické hnutie
93
č.3 Strana demokratickej ľavice
6

č.4
č.5
č.6
č.7
č.8
č.9
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14
č.15

Slovenská národná strana
59
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
76
Sloboda a Solidarita
53
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
5
NÁŠ KRAJ
4
Strana zelených
2
Ľudová strana Naše Slovensko
29
SMER - sociálna demokracia
850
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 25
Národ a Spravodlivosť - naša strana
5
Komunistická strana Slovenska
12
Strana Rómskej únie na Slovensku
0
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č.16
č.17
č.18
č.19
č.20
č.21
č.22
č.23
č.24
č.25
č.26

MOST - HÍD
20
99% - občiansky hlas
28
Ľudová strana - hnutie za demokrat. Slovensko 35
STRANA + 1 HLAS
0
Robíme to pre deti - SF
5
Obyčajní ľudia
2
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 71
Strana občanov Slovenska
0
Strana maďarskej koalície- Magyar Koalíció Pártja 1
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ 31
Strana živnostníkov Slovenska
3
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Problém vody v Poproči nie je problémom
tohto roka, je to problém dávno známy. Ako
sa bude riešiť, ak projekt VVS neprejde? Budeme musieť v Poproči kopať studne?
Problém pitnej vody v Poproči je skutočne dávno známy a minimálne aj tak dlho sa rieši. Bohužiaľ, do dnešného dňa nie je celkom k spokojnosti občanov vyriešený.
Už v minulom roku som informoval občanov
o tom, že projekt náhradného zdroja pitnej
vody z Jasova pre Poproč sa nedostal do akcie
„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ z finančných
dôvodov, pretože sa jednalo o veľmi dlhodobú
návratnosť investície. Toto je oficiálne zdôvodnenie VVS, a.s., ktorá tento projekt pripravovala na financovanie zo zdrojov EÚ. Je
pravda, že VVS, a.s. v minulom roku urobila
v Zabave a Hajnom potoku také opatrenia, že
sme počas celého roka problém nemali, aj keď
bol mimoriadne suchý rok.
Táto zima nás presvedčila o tom, že opatrenia
nie sú dostatočné, a predsa sa bude treba vrátiť k hľadaniu náhradného zdroja, napríklad
z Jasova. Počas ostatných problémov s pitnou
vodou som túto požiadavku tlmočil zástupcom VVS, a.s. niekoľkokrát denne a dostal som
prísľub, že sa budú týmto problémom zaoberať
komplexnejšie a bude zvolané pracovné rokovanie v polovici marca, respektíve v apríli.
Čo sa týka studní, je to na každom občanovi
v individuálnom rozhodovaní a mnoho ľudí si
už studne vykopalo, dalo vyvŕtať alebo zdedilo.
Aj tak si myslím, že studne nie sú tou správnou
cestou, ako odstrániť problém nedostatku pitnej vody, a to z rôznych dôvodov.
Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve sa
schvaľoval rozpočet obce. Po krátkej diskusii
bol schválený, hoci tam odzneli prívlastky, že
je útlmový, údržbársky a pod. Hlavný kontrolór obce ho odporučil schváliť. Očakávali ste
taký výsledok hlasovania?
Taký výsledok hlasovania som očakával, pretože finančná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. Neprekvapil ma, skôr príjemne potešil, že poslanci
pochopili vážnosť súčasnej doby a neschválili
ďalšie navýšenie výdavkov, ktoré by mohlo
ohroziť našu dôveryhodnosť v banke pri schvaľovaní žiadostí o preklenovacích úveroch na
realizáciu projektov, na ktoré už sú alebo budú
schválené nenávratné financie.
V rozpočte obce chýbajú peniaze na rozvojové programy. To sa v nasledujúcich pár rokoch v našej obci nebude nič diať?
V našej obci sa stále niečo deje a diať bude.
Otázne je, že v akom rozsahu. A tu rozhodujú
naše „obecné“ finančné možnosti. Všeobecne
platí, že sa nedá dlhodobo mať väčšie výdavky ako príjmy a život na úver. Nie je žiadnym
tajomstvom, že je obec úverovo zaťažená a má
problém získať čo i len preklenovací úver na realizáciu projektu Areál športu a hier v hodnote
64 000, - EUR, v ktorom máme spoluúčasť iba
necelých 3 000, - EUR. V tomto roku máme
v pláne dokončiť projekt revitalizácie centrál-

Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE
nej zóny do konca apríla, na ktorý bude prolongovaný preklenovací úver vo výške 600 000, EUR a zrealizovať už spomínaný projekt Areál
športu a hier v priestoroch futbalového ihriska
v čase od marca do konca júla.
Stále nie je rozhodnuté o výzve na projekt
Zberný dvor v celkovej hodnote 235 567,26
EUR, kde nás v prípade schválenia čaká problém získania preklenovacieho úveru na prefinancovanie a spoluúčasť. V tomto roku zaplatíme banke 20 000, - EUR na úrokoch a splátku úveru 30 000, - EUR. Z týchto informácií
vyplýva odpoveď na otázku, že nebude za čo,
aby sa niečo dialo. Som presvedčený, že tento
čas treba využiť na prípravné práce (vysporiadanie pozemkov okolo niektorých obecných
budov a miestnych komunikácií), v maximálne
možnej miere znížiť úverovú zaťaženosť a mať
dobré východiskové predpoklady do projektov
v nasledujúcom novom programovom období
2014 – 2020 pri žiadostiach o financie z EÚ. Je
pravda, že túto prácu nevidno, ale je základnou
podmienkou ďalšieho rozvoja našej obce.

Na slovíčko,
pán starosta...
Čo si myslíte o novom zákone, z ktorého vyplýva, že obec má prispievať značnou čiastkou na zabezpečenie chodu domova dôchodcov? Nebude to znamenať likvidáciu nášho
domova dôchodcov? Čo by sa stalo s jeho
súčasnými obyvateľmi?
Neviem ešte teraz odpovedať, pretože nemám
zatiaľ konkrétne informácie. Môžem však informovať o tom, čo je v zákone a čo to bude
predstavovať v našich podmienkach a pre našu
obec. Dňa 17. februára 2012 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 50/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Uvedený zákon nadobudol účinnosť
1. marca 2012. Touto novelou zákona dochádza
k viacerým zásadným zmenám. Jednou z nich
je aj zmena vo financovaní verejných poskytovateľov sociálnych služieb založených alebo
zriadených obcou - § 71 ods. 6, ktoré budú jednotne financované priamo zo štátneho rozpočtu, z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bez
ohľadu na to, či boli zriadené, alebo založené
v rámci decentralizácie sociálnych služieb alebo
až po nej. Výška dotácie bude poskytnutá podľa
druhu sociálnej služby a počtu miest v danom
zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a zákona
www.poproc.sk
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č. 50/2012 Z.z..Konkrétne akou čiastkou bude
obec prispievať na zabezpečenie chodu nášho
domova dôchodcov, je v tejto chvíli ťažké určiť presne, lebo ďalšou zásadnou zmenou je
nové znenie § 72 ods. 2, ktoré ukladá obciam
a aj VÚC povinnosť upraviť výšku úhrady za
poskytovanú sociálnu službu vo svojich VZN
tak, aby predstavovala minimálne 50% priemerných oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním tejto služby.
Túto povinnosť sú obce, resp. VÚC povinné
splniť najneskôr do 30. júna 2012. Na návrhu
tohto VZN sa už pracuje. Na úhrade za poskytovanú sociálnu službu však bude vyššou
mierou participovať aj klient a jeho rodina, pretože zmeny sa dotknú aj posudzovania
majetku, ktorý sa posudzuje na účely platenia
úhrady za poskytovanú sociálnu službu . Posudzovať sa budú nehnuteľné veci (napr. rodinný
dom, byt), hnuteľné veci, vrátane peňažných
úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva
a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 eur. Povinnosť
preukazovať na účely posúdenia majetok vzniká nielen prijímateľovi sociálnej služby, ale aj
osobám povinným výživou, t.j. rodičom a deťom, a to jednak v čase podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
a tiež počas poskytovania tejto služby.
V prípade výskytu pochybností o hodnote majetku, obec alebo VÚC zabezpečí overenie hodnoty majetku znaleckým posudkom a uhradí
náklady, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. Prijímateľ sociálnej služby a povinné osoby sú
povinní umožniť výkon obhliadky majetku
a predložiť potrebné doklady. Pri platení úhrady za celoročnú pobytovú službu dlhodobej
starostlivosti sa zohľadňuje aj nehnuteľnosť,
ktorú klient užíval na bývanie pred nástupom
do zariadenia. Zákonodarca so zámerom zvýšiť participáciu a zodpovednosť klienta a jeho
rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu
ustanovil, že pri posudzovaní nehnuteľného
majetku sa prihliada aj na predaj tohto majetku. Rozhodujúcim obdobím je obdobie piatich
po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom
sa príjem a majetok na účely platenia úhrady
posudzujú. Nový zákon súbežne sprísnil aj
podmienky na prijatie do domova dôchodcov
tým, že stupeň odkázanosti klienta sa zvýšil zo
stupňa II. na stupeň IV.
A teraz z iného súdka. Tohtoročná zima bola
mrazivá a v obci nebolo urobené klzisko.
Prečo?
Nechcem sa vyhovárať na peniaze, ale tie boli
hlavným dôvodom toho, že klzisko urobené
nebolo a ani nikto neprišiel s iniciatívou ako
a za čo to zorganizovať, prípadne požiadať obec
o spoluprácu. Jedným z argumentov na podporu môjho názoru je aj to, že aj obecný futbalový klub pochopil stav svojich možností a začal
zimnú prípravu až koncom januára v záujme
úsporných opatrení. Osobne to v súčasnosti považujem za veľký luxus, keď v našej obci
existujú aj iné možnosti športového vyžitia,
do ktorých obec investovala nemalé financie
a nevyužívajú sa dostatočne. Poučený z tejto
zimy verím tomu, že o rok sa nájde skupina
nadšencov, ktorá za pomoci obce a sponzorov
klzisko urobí, keď budú na to vhodné podmienky.
DŠ
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo v Poproči:

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

Informáciu starostu obce o projekte
„Areál športu a hier“ realizovaného v
rámci programu LEADER.

službách a s tým súvisiace financovanie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce od 1.3.2012.

g/ Informáciu starostu obce o projekte
„Zberný dvor Poproč“.

k/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama
Komoru.

f/

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa
12.12.2011 a 20.1.2012.
b/ Informácie starostu obce o čerpaní
rozpočtu obce ku dňu 31.12.2011.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu Programového rozpočtu
obce Poproč na r. 2012 s výhľadom na
r. 2013 – 2014.

h/ Informáciu starostu obce o projekte
„Kamerový systém v obci Poproč“.
i/

d/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2011.
e/ Informáciu starostu obce o 35. kontrolnom dni projektu „Revitalizácia
centrálnej zóny v obci Poproč“.

Štatistika obyvateľov
obce k 31.12.2011
V roku 2011 sa v našej obci: narodilo 25 detí,
zomrelo 33 občanov, prisťahovalo 50 osôb,
odsťahovalo 36 osôb, uzavrelo 6 sobášov,
rozviedlo 5 manželstiev. K 31.12.2011 bolo
v našej obci prihlásených k trvalému pobytu
2 734 obyvateľov.

Informácia o miestnych
daniach a poplatkoch
Prvé mesiace každého roka znamenajú pre
vlastníkov, resp. užívateľov nehnuteľností a
majiteľov psov splnenie si svojich daňových
a poplatkových povinností voči obci - správcovi dane a poplatkov. Daň za psa je povin-

j/

Informáciu starostu obce a prizvaných
zástupcov spoločnosti VVS, a.s. - I.
Dubovského – výrobného námestníka spoločnosti o mimoriadnej situácii
s dodávkou pitnej vody v obci Poproč
v období 2.2.2012 - 7.2.2012 a v období 14.2.2012 - 16.2.2012.

a/ Základné programy, podprogramy
a zámery obce Poproč v roku 2012 –
2014.
b/ Rozpočet obce Poproč na rok 2012 –
záväzný a Rozpočet obce Poproč na
roky 2013 – 2014 – výhľadový.

Informáciu starostu obce o novele
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych

ný zaplatiť každý majiteľ, resp. držiteľ psa bez
vyrubenia do 31.1. bežného roka. Daň za
psa pre rok 2012 bola schválená poslancami
OZ na riadnom zasadnutí v sume 6,00 € za
jedného psa. Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov, po dovŕšení uvedeného veku je potrebné prihlásiť ho na obecnom
úrade do evidencie psov.
Daň z nehnuteľností bude tohto roku prvýkrát vyrubená nie platobným výmerom,
ale rozhodnutím, a to všetkým vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností nachádzajúcich sa na území našej obce. Pre rok 2012 schválili poslanci OZ
zvýšenie ročných sadzieb dane z pozemkov
o 0,05 %. Vyrubená daň bude splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Toho času je spracovávaná a
do vašich domácností budú postupne doručované rozhodnutia spolu s poštovými poukážkami k úhrade predmetnej dane v mesia-

Program distribúcie potravinovej pomoci v našej obci
Program distribúcie potravinovej pomoci podporuje dodávky potravín
pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa
ocitnú v ťažkej situácii.
V Európskej únii sa tento program
uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a záručného fondu.
V roku 2011 sa k tomuto programu
pripojila aj Slovenská republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín

2. S c h v a ľ u j e

je pomôcť osobám v núdzi tým,
že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne
dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné
cestoviny.
Aj naša obec sa zapojila do tohto
programu. Výdaj potravín občanom sa uskutočnil poverenými
osobami v dňoch 15. - 17.februára
2012.		
LM
www.poproc.sk

ci marec obcou poverenými osobami.
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu
platí väčšina občanov našej obce inkasným
spôsobom štvrťročne. Pre rok 2012 schválili poslanci OZ poplatok v sume 0,0357 € za
osobu a kalendárny deň, čo je v prepočte
13,00 € na osobu a rok, teda navýšenie
o 1,00 € oproti predchádzajúcemu roku.
Poplatok bude taktiež vyrubený rozhodnutím. Rozhodnutia k poplatku za vývoz komunálneho odpadu budú do vašich domácností
doručované obcou poverenými osobami.
Žiadame vás touto cestu o ústretovosť a spoluprácu pri preberaní rozhodnutí. Poplatok
za stočné sa nevyrubuje rozhodnutím, obci
ho platíte štvrťročne inkasnou formou.
O výške sumy stočného pre rok 2012 budete
informovaní oznámením, ktoré spracujeme
následne po doručení vyčíslenia skutočnej
spotreby pitnej vody za rok 2011 VVS,a.s.
JB
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Konferencia bola vyvrcholením
medzinárodného projektu Aktívne
globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo, do ktorého
bolo na Slovensku zapojených 30
základných škôl a naša ZŠ s MŠ Poproč bola jednou z nich. Zástupcovia zapojených škôl tu prezentovali
svoje školské aktivity, navzájom sa
informovali o dosiahnutých výsledkoch a diskutovali, ako svojou troškou prispieť k riešeniu tak
vážnych globálnych problémov. Za
našu školu sa na konferencii zúčastnili žiaci K.Leščinska a J.Kurjan
pod vedením pani učiteľky Mgr.D.
Klimatické zmeny, spravodlivý obchod, chudoba, zni- Špegárovej a predsedníčka rodižovanie spotreby energie. To sú hlavné témy, ktorým sa čovskej rady Bc.K.Harčariková.
venovala Záverečná konferencia v Bratislave v dňoch 1. Predstavili tam náš projekt, ktorého
– 2. februára 2012.
hlavnou témou bol hlad a chudoba

Týka sa to všetkých a žiaci
našej školy to vedia

sa starať o zúbky, čo
zúbkom prospieva a
čo škodí. Menšie deti
zo záujmom počúvali
a tie staršie sa zapájali
do rozhovoru. Pani
zubárka im ukázala
správny postup pri
čistení zúbkov. Aby
si tieto vedomosti
upevnili, nasledovala praktická ukážka,
ktorú deti absolvovali
jednotlivo s novými
zubnými
kefkami.
Návšteva pani zubárky bola pre deti
zážitkom. Hlavnou
myšlienkou bolo vypestovať u detí návyk
pravidelného a správneho čistenia zúbkov a prekonať strach a
obavy z návštevy u lekára.
MS

Učíme, ako prekonať strach
a získať dobré návyky
Vo februári našu MŠ navštívila pani zubárka z nášho zdravotného strediska. V úvode
detičkám porozprávala, prečo je dôležité

O tých, ktorí sa do školy tešia
Slávnostný zápis do 1.ročníka ZŠ sa uskutočnil
9.februára. Zúčastnilo sa ho 23 detí, budúcich prváčikov, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú
dochádzku dovŕšia 6 rokov. Všetky sa museli popasovať s niekoľkými zaujímavými úlohami, ktoré
však hravo zvládli a ukázali tak, čo sa doposiaľ naučili a ako sa do školy tešia.
Odvážnejšie deti aj zaspievali a zarecitovali. Za
preukázané vedomosti a zručnosti boli pri odchode zo školy odmenené cukríkmi, drobnými
darčekmi, ktoré pre nich vyrobili starší kamaráti
a pamätným listom. Na šikovných budúcich prvákov sa teší kolektív ZŠ v Poproči.
EK
www.poproc.sk

vo svete. Žiaci pátrali po tom, odkiaľ
pochádzajú potraviny, ktoré konzumujeme, aký je proces pestovania
plodín, čo všetko musia prekonať,
kým sa dostanú na náš stôl a ako to
ovplyvňuje životy ľudí v rozvojových
krajinách. Fotografie z realizácie
projektu v našej škole potom na samostatnom paneli zdobili priestory
zariadenia, v ktorom sa konferencia
konala. Zúčastnení spolu s organizátormi - nadácia Človek v ohrození - prežili dva dni zaujímavých
aktivít a interaktívnych workshopov.
Zároveň to bola dobrá príležitosť na
nadviazanie nových priateľstiev a na
získanie inšpirácie pri realizácii ďalších podujatí u nás v škole v rámci
globálneho vzdelávania.
KH
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Fašiangy
2012 v kultúrnom dome, ktorý v
ten deň ožil detským smiechom.
Zúčastnili sa ho aj pani učiteľky,
rodičia a starí rodičia. Všetkých
zabával náš známy ujo Ľubo.
Celá sála sa premenila na rozprávkovú ríšu plnú princezien,
pirátov, zvieratiek či strašidiel.
Všetci sa rezko zvŕtali na parkete
v rytme hudby. Zahanbiť sa neFašiangové obdobie je časom plesov, dali ani rodičia či starí rodičia.
zábav, radosti, veselosti a hlavne kar- V závere karnevalu každú masku
nevalov. Ten náš sa konal 8.februára čakalo sladké prekvapenie.
kolektív MŠ

... v materskej škole

... v komunitnom centre
Komunitné centrum pre svojich najmenších návštevníkov usporiadalo
detský mini karneval. Spoločenská miestnosť MKS sa v utorok 7.februára 2012 premenila na rozprávkovú krajinu, do ktorej zavítali postavy
nielen z detských rozprávok, ale aj zo zvieracej ríše. Okrem skvelej nálady
sa detičky potešili aj sladkej odmene.

... u nás v škole
Fašiangové zábavky neobišli ani
našu školu. Na prvom stupni to
bol karneval, na ktorom sa o zábavu detí postaral ujo Ľubo. Ceny
pre najkrajšie masky zabezpečila rodičovská rada. Pre žiakov
2.stupňa sme pripravili pyžamovú party, t.j. vstupenkou na zábavu bolo prísť v pyžame či inom
nočnom oblečení. Tu sa o zábavu
starali najmä žiaci sami, keďže
každá trieda si pripravila pre tie

Ako si „(ne)vydupať“
pekný úsmev
Väčšina rodičov
si určite aspoň
raz
vypočula
monológ svojho
školopovinného
dieťaťa na tému :
Môj spolužiak má
také tričko, tenisky, mobil ... a čo
ja?! Zriedkavo sa
stane, že si dieťa chce „vydupať“ novú zubnú kefku,
dentálnu niť či inú zubnú pastu. Chcú dobre vyzerať,
mať pekný úsmev, ale pravidelné a dôkladné čistenie
zubov už nie je až takou prioritou.
Mnohí si zuby umývajú len ráno pred odchodom
do školy, večer občas a cez víkend sa na to zvyčajne zabudne. Keďže zlá ústna hygiena sa neprejaví
len pokazeným chrupom, ale má negatívny dopad
na celkový zdravotný stav človeka, pozvali sme do
školy mladých študentov stomatológie na prednášku,
aby žiakom vysvetlili, čo všetko je potrebné pri čistení zubov dodržiavať.
Budúci stomatológovia v rámci preventívneho
programu Dentalalarm názorne ukázali žiakom prvého stupňa ako si majú správne umývať zúbky, aké
zubné kefky majú používať, čomu sa treba vyhýbať.
Deti mali možnosť vyskúšať si čistenie zubov na veľkom modeli chrupu obrovskou zubnou kefkou. Pod
dohľadom študentov si čistili svoje zúbky a v prezentácii videli veľa obrázkov zdravých, ale aj pokazených
zubov. Pre žiakov to bolo zábavné dopoludnie, dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií a zo stretnutia
odchádzali s predsavzatím, že sa o svoj chrup budú
lepšie starať. A dokedy im to vydrží? Stačí sa iba častejšie spýtať: „Máš už čisté zúbky?“
BM, riad.ZŠ s MŠ
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Plesová sezóna
ukončená

Tohtoročnú plesovú sezónu sme úspešne ukončili v miestnom kultúrnom stredisku v sobotu
18.februára 2012 v poradí už 17. Matičným
plesom, ktorý si už za svoje pôsobenie vybudoval postavenie prestížnej spoločenskej udalosti
našej obce. Slávnostný večer otvorili tanečníci
z tanečnej školy Milana Plačka, spevácka skupina Fortuna a o skvelú zábavu sa počas celého večera starala hudobná skupina Starlight.
Úvodného slova sa už tradične ujala K. Katušaková a H.Štovčíková, ktorá zároveň aj oficiálne
otvorila ples prvým tancom. Ples sa vydaril a to
nás zaväzuje k tomu, aby sme o rok opäť túto
peknú akciu zopakovali.
vedúca MKS

ostatné zábavné súťaže. A veru o nápady nebola núdza. Svoje moderátorské prvotiny majú za sebou práve
z tejto party Laura Slabejová, Miška
Grácová a Mirka Byháriová. Samozrejme nemohol chýbať disdžokej
Majo Bercík. Odmenou za víťazstvá
v súťažiach boli sladkosti zakúpené z prostriedkov rodičovskej rady
a v „zákulisí“ telocvične sa o teplý
čajík pre deti postarali dve mamičky
tiež z rodičovskej rady. Ďakujeme.

Obleky, kravaty, rodičia dojatí...
Krásne róby, vykúzlené účesy, novučičké lodičky, usmievaví chlapci v oblekoch a samozrejme netrpezliví a zvedaví rodičia, ktorí svojim deťom pripravili v priestoroch reštaurácie Baník tú najlepšiu možnú kulisu na uskutočnenie ich tanečného Venčeka.

Napätie sa dalo krájať. Neustále pochybnosti
sprevádzali začiatok slávnostného Venčeka.
Všetko sa to začalo ešte minulý rok, keď sa žiaci ZŠ v Poproči prihlásili na kurz spoločenskej
výchovy a spoločenského tanca, ktorý organizovala Tanečná škola Jána Timka z Košíc.
Záujem zo začiatku bol dostatočne veľký, ale
tesne pred začatím kurzu ostalo len dvanásť tanečných „mohykánov“, ktorí sa rozhodli tanečný kurz absolvovať. Hoci nie je zvykom v takom malom počte kurz otvárať, nadšenie začínajúcich tanečníkov , ktorí sa chceli popasovať
s jednotlivými plesovými tancami, rozhodlo, že
www.poproc.sk

sa kurz pod mojím vedením otvoril.
Prvé nesmelé kroky, pozvania do tanca, dotyky
dievčat - to všetko sprevádzalo prvé hodiny našich stretnutí. Nielen tanec, ale aj zoznámenie
sa s pravidlami spoločenskej výchovy, nás posúvali každou hodinou do ríše spoločenského
života, ktorý ich v najbližších rokoch istotne
neminie, a preto je takáto skúsenosť dobrým
základom. S pribúdajúcimi hodinami sa z nesmelých krokov stávali malé tanečné kombinácie a na prestrašených tvárach sa objavoval
úsmev a spokojnosť so zvládnutím všetkého,
čo sa im na začiatku zdalo nezdolateľné.
Dobra nálada a snaha niečo dokázať sa nás držala počas všetkých našich stretnutí a vyvrcholila v krásnu prezentáciu šikovnosti žiakov ZŠ
v Poproči na záverečnom tanečnom Venčeku.
Verím, že to nebolo moje posledné stretnutie
so žiakmi ZŠ v Poproči, lebo cítim veľkú podporu zo strany vedenia školy a rodičov, za ktorú veľmi pekne ďakujem na uskutočňovanie takýchto potrebných akcií pre rozvoj osobnosti aj
v tejto veľmi potrebnej oblasti života mladého
človeka. 			
JT
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Nenastavujú za všetko dlaň
Aj v tomto náročnom období v našej obci
funguje MSSČK. Čo sa za minulý rok urobilo? Aké sú naše plány v tomto roku? Okrem
úloh, ktoré nám ukladá okresný výbor územného spolku SČK, sme po skúsenostiach z
minulých rokov a kladnej odozve darcov 14.
júna 2011 zorganizovali v kultúrnom dome
ďalší hromadný odber krvi. Zúčastnilo sa
ho 23 darcov. Pre všetkých sme pripravili
občerstvenie na Brodze. Po prvýkrát sme na
dňoch obce predstavili nositeľov Jánskeho
plakety za rok 2010. V októbri členky vý-

boru MSSČK navštívili 86 starých občanov
našej obce v ich domácnostiach. Koncom
októbra sme návštevou potešili aj starkých v
penzióne Spása. Aj keď aktivít, ktoré konáme, nie je veľa, sú náročné na čas a skrýva
sa za nimi mnoho mravčej práce. Po dobrej
skúsenosti s Národnou transfúznou spoločnosťou chceme aj v tomto roku zorganizovať
aspoň jeden hromadný odber krvi priamo v
obci. Chceme vyhľadať a osloviť najmä mladých ľudí ochotných darovať túto vzácnu
tekutinu. Hoci SČK v našej spoločnosti čelí

V knižnici nájdete vždy nejaké
milé prekvapenie
Každý z nás sa borí s množstvom problémov,
a predsa sú takí , ktorí prichádzajú mesiac
čo mesiac do našej knižnice vybrať si novú
knihu, objednať si titul z iných knižníc
potrebný na štúdium, alebo len tak prísť a
pozrieť sa. A že je to naozaj tak, prikladáme
krátku štatistiku.
Ďakujeme vám, čitatelia a čitateľky, za vašu
priazeň. Jeden mesiac v roku má však výsostné
postavenie, kedy slovo kniha rezonuje oveľa

viac a oveľa intenzívnejšie. Marec - mesiac
knihy. Aj v tomto roku budeme upierať
pozornosť na mladých čitateľov pri ich
návštevách v knižnici. Peknou tradíciou sa
stáva školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
v prednese poézie a prózy.
V týždni slovenských knižníc, ktorý vyhlásila
Slovenská asociácia knižníc už v roku 1999,
máme pre všetkých zábudlivcov od 26.3.
do 1.4. 2012 ponuku vrátenia vypožičaných

ťažkému obdobiu a aj nezáujmu verejnosti,
dúfam, že naplánované aktivity zvládneme
aj vďaka finančnej pomoci obecného úradu.
Dnes ľudia nie veľmi ochotne robia veci zadarmo. Dobrovoľníci SČK patria k tým jednotlivcom, ktorí nenastavujú za všetko dlaň,
a preto chcem poďakovať členkám výboru za
prácu, ktorú vykonávajú na poli červeného
kríža. Na záver želám sebe i vám veľa zdravia, úspechov, síl a chuti do práce, ktorá nás
čaká.
MB
kníh bez poplatku za upomienku.
V priebehu celého mesiaca bude prebiehať
burza vyradených kníh za symbolické ceny.
Týmto apelujeme na záujemcov o knižné
tituly, ktoré by inak skončili v zbere, že
vyzbierané peniaze sa použijú na zakúpenie
a doplnenie knižničného fondu. Tešíme sa
na stretnutia s vami.
OB
rok

2010

2011

rozdiel

čitatelia

292

271

- 7,7%

výpožičky

3905

4471

+ 13%

88

155

+ 77%

MVS

Dostalo sa nám veľkej pocty
Po jesennom stolnotenisovom sviatku
sa nášmu oddielu i obci dostalo ďalšej veľkej pocty. Po prvýkrát v histórii
sme boli poverení usporiadať u nás
majstrovstvá kraja jednotlivcov mužov a žien. Patronátom tohto podujatia sa stal starosta našej obce, ktorý bol
zároveň riaditeľom turnaja.
Aj napriek nie veľmi hojnej účasti
publika sa bolo na čo pozerať a kvalitu turnaja to neovplyvnilo. Mali sme
možnosť privítať výkvet
najlepších hráčov a hráčok hrajúcich nielen
v extraligovej, ale aj v
nižších súťažiach. Majstrami krajov u mužov sa

www.poproc.sk

po tuhom boji nakoniec stali: Košický kraj
- Lukáš Kostelník z Margecian, Prešovský
kraj - Michal Dandár z Prešova a u žien Lívia Drotárová z Valalík.
Ani ostatné súťaže nezaostávali za týmito.
Naši dorastenci na domácich stoloch po
prvýkrát v tejto sezóne zaznamenali prvé
body v súťaži, keď remizovali so Spišskými Vlachmi. Veríme, že aj v zostávajúcich
zápasoch sa im podarí dosiahnuť ešte nejaký pekný výsledok. „A“ družstvo mužov
v 4. lige pevne kráča za víťazstvom v súťaži
a pomaly sa už môže pripravovať na kvalifikáciu o postup do tretej ligy. „B“ družstvo aj
po omladení kádra podáva výborné výkony,
hoci na minuloročné 3. miesto to v tomto
ročníku asi stačiť nebude. Dobudúcna máme
v pláne usporiadať pre
širokú verejnosť prvý
ročník Veľkonočného
turnaja, na ktorý už teraz všetkých záujemcov
srdečne pozývame.
MG
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Vedeli ste? Z histórie našej obce
Jednou z banských prevádzok, kde sa využívala na prepravu vyťaženej rudy lanová dráha, bola aj baňa Rúfus v chotári
obce Poproč (356 m.n.m., okres Košice - okolie). V tomto kúte
Volovských vrchov sa ťažilo od nepamäti. Dokladuje to aj prvá
písomná zmienka o Poproči z roku 1255, kde sa ako kráľovská
banícka osada Elchuan spomína v listine kráľa Bela IV.
Vráťme sa však na koniec tridsiatych rokov
dvadsiateho storočia, kedy sa Rimamuránska spoločnosť, vtedajší majiteľ bane Rúfus
a pražiacich pecí v Lucia bani, rozhodla
skvalitniť prepravu vyťaženej surovej železnej rudy do Lucia bane výstavbou lanovky.
Na prelome rokov 1939/40 banskí merači
vytýčili budúcu trasu lanovej dráhy. Terénna dokumentácia bola zaslaná do Kolína
nad Rýnom, kde vo firme Pohlig vypracovali
technickú dokumentáciu. Po jej schválení
sa začala stavba lanovej dráhy. Už koncom
roku 1940 boli železnicou do neďalekého
Jasova dovezené niektoré časti konštrukcie
lanovej dráhy. Čiastočne zmontované, alebo
po komponentoch, boli následne furmanmi rozvážané na určené miesta. Na jar roku
1941 prišiel z Kolína hlavný montér sprevádzaný skupinou montážnikov. Ešte toho
roku bola približne 4 800 m dlhá lanová
dráha uvedená do prevádzky. Do Lucia bane
neodvážala len rudu z bane Rúfus, ale aj
z bane Fortuna nachádzajúcej sa tiež pri Poproči. Na trase lanovky bola jedna lomová

stanica v lokalite Preloh. V úseku od krivkovej stanice ku Lucia bani prekonávala aj
dolinu Zabavu, na ktorej úpätiach stáli dve
vyše tridsať metrov vysoké podpery. Práve
v tomto úseku sa stalo, že prázdne vozíky
idúce po severnej vetve spadli pri silnom
vetre z nosného lana a zachytili sa o vetvu
s naloženými vozňami. K vážnejšej nehode
však na lanovej dráhe nedošlo. Nosné laná
v úseku od uhlovej stanice po Lucia baňu
sa napínali na Buči, kde sa nachádzalo dvojité napínadlo. Nosné laná v úseku od bane
Rúfus po lomovú stanicu na Prelohu sa napínali v nakladacej stanici. Vo vykladacej
i nakladacej stanici sa napínali ťažné laná.
Elektrický pohon bol v Lucia bani. Vozíky
sa po staniciach pohybovali po vodorovnej koľaji, boli tlačené, plnené i vysypávané
manuálne. Lanová dráha jazdila ojedinele aj
v noci, a to najmä v rokoch 1942/43, kedy
Rúfus baňa bola v najväčšom rozmachu a
zamestnávala približne 500 zamestnancov.
Lanová dráha z bane Rúfus do Lucia bane
nahradila prepravu vyťaženej železnej rudy

nákladnými autami do Lucia bane. V roku
1966 Železnorudné bane, n.p. Spišská Nová
Ves ukončili ťažbu v bani Rúfus a vo Fortune. S ukončením ťažby je späté aj ukončenie
prevádzky nákladnej lanovky do Lucia bane.
I keď oceľové konštrukcie staníc a podpier
boli demontované, betónové základy lanovky v lesoch v okolí Lucia bane budú ešte dlho
pripomínať toto zaujímavé technické dielo.
(Ján Palinský – Lanovky.sk a Štefan
Hanko - bývalý banský merač v bani Rúfus)

Hodnotili, plánovali, povýšili, odmeňovali

Výročná členská schôdza DHZ sa uskutočnila 7.januára 2012 v MKS v Poproči. Schôdzu
otvoril a viedol veliteľ organizácie M. Jasaň.
O činnosti v roku 2011 referoval predseda organizácie B. Hužvár. Správu o hospodárení predložil hospodár a pokladník A.Veselý. Správu
revíznej komisie I. Raščáková. Plán činnosti na
rok 2012 prítomným prečítal veliteľ organizácie. Povýšil dvoch členov do vyšších hodností,
dvaja členovia Ing. T. Krížek a Bc.K. Harčariková boli navrhnutí do pléna OV DPO Košice
- okolie. Predseda a veliteľ MO odovzdali pamätné listy DHZ Poproč dvom zaslúžilým členom - V. Komorovi a V. Jasaňovi. Výbor MO

sa rozšíril o dvoch
členov - E. Tótha
a Mgr. M. Čerčerovú. Mladí hasiči
MO dostali z rúk
referenta pre mládež T.Krížeka darček, pekné červené
šiltovky s nápisom
„HASIČI“ za vystupovanie a 2. miesto
v lige mladých hasičov. Hasiči MO
v tomto roku zasahovali pri požiaroch celkovo šesťkrát, v súčinnosti s HaZZ v Moldave n/Bodvou, ale aj samostatne, a to hneď trikrát. MO DHZ v Poproči
usporiadala v tomto roku oslavy pri príležitosti
90 rokov vzniku DHZ u nás v obci. Podieľali sa
aj ako asistenčná hliadka na akciách usporiadaných obcou ( napr. posledná rozlúčka s naším
nebohým farárom A. Mazánom, dni obce, pietna spomienka na SNP, púť sv. Anna, zúčastnili
sa akcie s názvom „Za krajšiu obec“ v rámci revitalizácie centrálnej zóny obce a vyčistili obidva brehy potoka pod kostolom ,atď).
V diskusii sa prihovoril starosta obce, ktorý
vysoko hodnotil činnosť MO DHZ a poprial
www.poproc.sk

všetkým členom MO všetko najlepšie do nového roka a aby nepoľavili vo svojej činnosti.
Prihovorila sa aj riaditeľka OV DPO Košice
– okolie P. Barčáková a vzácny hosť a priateľ,
ktorý pracoval viac ako 30 rokov ako profesionálny hasič a teraz profesor na vysokej škole
v oblasti požiarnej výchovy, Ing. M.Leško z Kojšova. Chcem poďakovať starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za ich celoročnú podporu.
Poďakovanie patrí aj sponzorom ROTARY
klubu, ktorí nám prispeli na zástavu pri príležitosti osláv 90. výročia založenia DHZ v Poproči
i ďalším sponzorom: V. Komorovi s manželkou, V. Petrášovi, M. Sopkovi, Ľ. Petrášovi, S.
Luptákovi, A. Benkovi, M. Benkovi, U.S. Steel
Košice veliteľovi ZHÚ Goliášovi a členovi ZHÚ
M. Rusnákovi . A nemôžem zabudnúť ani na
nášho zvláštneho sponzora a priateľa z obce Kojšov M. Lešku. Poďakovanie samozrejme patrí
aj všetkým členom MO DHZ za ich vytrvalosť
a ochotu pracovať a vytvárať hodnoty pre ľudí
v našej obci, aj pre obec samotnú bez nároku na
finančné alebo iné ohodnotenie. Táto vlastnosť
sa v dnešnej dobe stáva už „podpultovým tovarom“, a preto vám patrí môj obdiv a poďakovanie za celý predošlý rok. Želám nám všetkým
takéto napredovanie aj naďalej.
BH
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Vyhrávali skúsenosti
a dobrá príprava

Po posledných voľbách do OZ nastali určité zmeny
i v športovej oblasti. Náš nový starosta má snahu spolu
s poslancami vychádzať športovcom a zvlášť mládeži čo
najviac v ústrety. Zdá sa, že s ochotnými dobrovoľníkmi sa dajú i počas krízy organizovať rôzne ekonomicky
nenáročné športové akcie. Na podnet mladých popročských futbalistov sme sa dali presvedčiť na zorganizovanie VIANOČNÉHO TURNAJA V SÁLOVOM
FUTBALE, ktorý zanikol pred dvoma rokmi. Nová
partia – Karol Hiľovský, Danka Sakáčová a Peter Juhás
- skúsila pripraviť túto akciu s podporou obce a školy
vo forme bezplatného využitia školskej telocvične s minimálnym rozpočtom.V tomto úvodnom ročníku sme
testovali záujem, atmosféru a prístup hráčov i divákov.
Zodpovednosť za telocvičňu a zdravie hráčov počas
vianočných sviatkov zväzovala ruky, a tak sa celá akcia
uskutočnila bez väčšieho pátosu a reklamy. Po týchto
skúsenostiach sa zdá, že bude možné pokračovať v tradícii, ba dá sa urobiť aj viac pre lepšiu spokojnosť účastníkov a fanúšikov futbalu v Poproči. Vyhrávali skúsenosti a dobrá príprava. Pôvodne bolo pozvaných šesť
tímov, ale VMF Rudník až ráno pred turnajom odhlásil
účasť, a tak si päť mužstiev : VINIČKY-Haldy Sn., Viničky-HALDY Jr., HRDINOVIA, TORPÉDO a Rádio
HORNET Košice zahralo ligovým spôsobom medzi
sebou. Bolo potešujúce, že úroveň zápasov gradovala
a výsledky boli dlho neisté a tesné. Vysoký štandard
nakoniec potvrdili obe mužstvá VINIČKY-HALDY,
ktoré sa až v poslednom zápase “pobili“ o víťaznú trofej. Tretie skončilo Rádio HORNET KE pred HRDINAMI. Cenu Fair Play si odnieslo mužstvo TORPÉDA.
Najlepším strelcom a zároveň i najlepším hráčom bol
právom vyhlásený Michal HIĽOVSKÝ (Viničky-HALDY Jr.) Spokojnosť aktérov turnaja ukázala, že futbal je
najlepšia zábava v Poproči a budeme radi, keď to bude
jediná naša droga.
KH
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Tréningy našich futbalistov už začali
Futbalisti OFK Slovan Poproč začali s
tréningami. Príprava na jarnú časť nášho
mužstva dospelých, účastníka 4.ligy skupiny Juh, začala 28.januára 2012 po vyše
dvojmesačnej prestávke od ukončenia
predohrávaných dvoch jarných kôl. Zároveň sa v tento deň uskutočnila aj výročná
hodnotiaca členská schôdza . Hodnotenie výsledkov činnosti klubu za rok 2011
si vypočulo 70 členov a fanúšikov futbalu
v miestnom kultúrnom stredisku. Zároveň
boli oboznámení aj s plánom na rok 2012.
Vo vedení futbalového klubu sa neudiali žiadne zmeny. Do jarnej časti ročníka
2011/2012 všetky kategórie žiaci nastúpia v
pôvodných zloženiach z jesennej časti. Do
začiatku súťaže, ktorá sa začne 25.marca
2012 (podľa počasia), sa môžu ešte nejaké zmeny udiať v hráčskom kádri mužstva
dospelých. Výbor OFK pre zimnú prípravu

pripravil výborné podmienky pre všetkých
hráčov. Veríme, že tieto podmienky ( telocvičňa, umelá tráva, tréningové ihrisko, ale
aj okolité terény) sa pri poctivom prístupe
k tréningom prejavia aj v súťažných stretnutiach jarnej časti, ktorá je oveľa ťažšia
ako jesenná. Týmto pozývame všetkých
priaznivcov a fanúšikov futbalu na odvetnú
– jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012
4.ligy skupiny Juh. 25.marca 2012 so začiatkom o 15.hod. privítame na domácom trávniku Kráľovský Chlmec. Veríme, že aj v jarnej časti prídete povzbudiť
našich chlapcov tak, ako ste to dokázali v
jesennej časti. Pre všetkých hráčov a výbor
to bude povzbudením, ale aj „povoleným
dopingom“ k výkonom na hracej ploche.
Všetci sa tešíme na vaše povzbudzovanie a
prajeme pekné športové zážitky.
AH

Niektoré knihy boli ako sa zdá napísané nie preto, aby . . . tajnička - 34 písmen . . . , že autor niečo vie.
Johann Wolfgang Goethe
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