Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný Časopis
Občasník Obecného úradu v Poproči

Ročník 3 - Číslo 2-3/ máj 2011 - Cena: 0,- €

Obec Poproč je pôvodom banícka obec, ktorej vznik sa datuje od roku 1255. Jej zakladateľom bol kráľ Belo IV. Leží
v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na ľavom brehu rieky Bodvy. Stred obce dosahuje nadmorskú výšku 356 m
nad morom. Obec patrila do Abovsko-turnianskej župy, okresu Moldava nad Bodvou, Košického kraja, neskôr do okresu
Košice - vidiek, Košice okolie a do Košického samosprávneho celku.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

nad Bodvou pre retrans internetovej
konektivity prostredníctvom ISP Belasa
NET s.r.o.
o/ Informácie starostu obce zo zasadnutia
rady ZMOS.

1. Berie na vedomie
a/ Kontrolu
plnenia
záverov
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
b/ Informácie starostu obce o čerpaní
rozpočtu obce ku dňu 31.3.2011.
c/ Informácie starostu obce o stave
nedoplatkov a preplatkov na miestnych
daniach a miestnom poplatku
k 31.12.2010.
d/ Informácie starostu obce týkajúce
sa projektu „Revitalizácia centrálnej
zóny v obci Poproč“ – o 8. kontrolnom
dni a úlohách vyplývajúcich pre obec
z tohto kontrolného dňa.
e/ Informácie starostu obce týkajúce sa
odkanalizovania obce a zásobovania
obce pitnou vodou spoločnosťou VVS,
a.s.

p/ Informácie starostu obce týkajúce sa
novely Zákona o právnom postavení
a a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest.
r/ Informácie starostu obce týkajúce
sa výzvy na predkladanie žiadostí
o dotácie na rok 2011: Podpora
a ochrana ľudských práv a slobôd
LP/2011/01 zverejnenej Úradom vlády
SR – Sekcia ľudských práv a rovnakého
zaobchádzania.
s/ Pozvánku maďarskej obce Mindszent
na „XII. Deň Mindszenta“.
t/ Interpelácie poslancov: Ing. Hanka, Ing.
Komoru, Mgr. Vincovej, Mgr. Špegárovej.
v/ Podnety a návrhy od občanov: Františka
Petráša, Mareka Filčáka.

f/ Informácie starostu obce týkajúce sa
vyspravok miestnych komunikácií.
g/ Informácie starostu obce týkajúce
sa vyhlásenej výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP v rámci implementácie
ISRÚ Miestnej akčnej skupiny
RUDOHORIE o.z. pre opatrenie 2.1.3.1.
Obnova a rozvoj obcí.
h/ Informácie starostu obce týkajúce sa §
50i – Príspevok na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
i/ Návrh organizačného zabezpečenia
a personálneho obsadenia ZŠsMŠ
Poproč v šk.r. 2011/2012.
j/ Pozvánku na oslavy
založenia DHZ Poproč.

90.

výročia

k/ Informácie starostu obce týkajúce sa
Sčítania obyvateľov, domov a bytov v r.
2011.
l/ Informácie starostu obce z pracovného
rokovania
príprava
Valného
zhromaždenia akcionárov spoločnosti
VVS, a.s., konaného dňa 9.3.2011
v Košiciach.
m/ Informácie starostu obce týkajúce sa
kontroly Inšpektorátu práce v Košiciach
v subjekte Obec Poproč.
n/ Informácie starostu obce týkajúce
poskytnutia
nájomného
miesta
spoločnosti BelasaNET s.r.o. Moldava
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2. Schvaľuje
a/ Predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie na projekt „Pre vzájomnosť
od Poproč až po Moldavu nad
Bodvou“ v rámci výzvy Úradu vlády
SR - Sekcia ľudských práv a rovnakého
zaobchádzania.
b/ Spolufinancovanie projektu „Pre
vzájomnosť od Poproča až po Moldavu
n/ Bodvou“ v rámci výzvy Úradu vlády
SR - Sekcia ľudských práv a rovnakého
zaobchádzania vo výške 5% z celkového
rozpočtu projektu, max. vo výške
550,00 €.
c/ Vypracovanie projektu úpravy verejného
priestranstva v obci Poproč na parc. č.
2522 podľa predloženého návrhu.
d/ Účasť zástupcov obce Poproč na
oslavách „XII. Dňa Mindszenta“
v maďarskom meste Mindszent na
základe pozvánky.
e/ Uhradenie alikvotnej časti cestovných
nákladov spoločnosti Eurobus, a.s.
Košice súvisiacich s dopravou občanov
našej obce na pohreb zosnulého p.
farára Antona Mazána do jeho rodnej
obce, Nitrianskeho Rudna, s tým, že
každý zúčastnený (okrem miništrantov)
si uhradí sám 10,00€ a zvyšnú časť
cestovných nákladov uhradí obec

Poproč.
f/ Podpísanie zmluvy so spoločnosťou
EuroKonzult n.o. o poskytovaní
poradenských služieb s termínom
úhrady za poskytnuté služby do 30. 9.
2011.

Nedoplatky na daniach, poplatku za vývoz komunálneho
odpadu a poplatku za stočné k 31.12.2010
Daň za psa
staré nedoplatky /r. 2007 – 2009 vrátane/:. . . . . . 40,41 €
nedoplatky z roku 2010:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,89 €
nedoplatky celkom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,30 €
Nedoplatky sa snažíme znížiť zasielaním upomienok.

3. Poveruje

staré nedoplatky /r.1999 - 2009 vrátane/:. . . . 1 852,70 €

b/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu
obce Poproč, rokovať so spoločnosťou
EuroKonzult, n.o., so sídlom Hellova 2,
Košice o podmienkach platenie úhrady
za poskytované poradenské služby,
t.j. možnosť platenia mesačne, resp.
štvrťročne.

Nedoplatky vymáhame postupne exekučným konaním.

d/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu
obce Poproč, zistiť možnosti zriadenia
kaplnky v areáli Domova dôchodcov
Poproč na Obchodnej ulici č. 73.
e/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu
obce Poproč, zistiť záujem spoločnosti
Kalvia, s.r.o. o kúpu nehnuteľnosti
nachádzajúcich sa v kat. území Poproč
– parcela č. 3/1 – zastav. plochy
o výmere 369m2, parcela č. 3/2 –
zastav. plochy o výmere 1299m2,
parcela č. 3/3 – zastav. plochy
o výmere 217m2, parcela č. 4/1 –
záhrady o výmere 325m2 a parcela č.
4/2 – záhrady o výmere 396m2, ako aj
odpredaj budovy súp. č. 753 postavenej
na parcele č. 3/1 – bývalá Materská
škola pod kostolom, ktoré boli tejto
spoločnosti uznesením č. A.8/2.l./2008
schválené na odpredaj.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči

Uznáša sa na:
a/ Všeobecne záväznom nariadení obce
Poproč č. 3/2011 – Prevádzkový
poriadok pre pohrebisko na území obce
Poproč.

Informácie z činnosti orgánov obce

Poplatok za stočné
staré nedoplatky /2005-2009 vrátane/: . . . . . . 1 149,51 €

Daň z nehnuteľností

a/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce
Poproč, zistením presného programu
osláv „XII. Dňa Mindszenta“.

c/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce
Poproč, zistiť termín otvorenia baru na
Brezovej ul. č. 20 u prenajímateľa p.
Petríka.

Nedoplatky sme doposiaľ nevymáhali exekučným konaním,
snažili sme sa o ich zníženie iba upomienkami a formou splátkového
kalendára u sociálne slabších občanov, v tomto roku už pristúpime
k vymáhaniu exekútorom.

nedoplatky z roku 2010:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 939,09 €
nedoplatky celkom:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 791,79 €

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu
staré nedoplatky /r. 2005 – 2009 vrátane/:. . . 1 453,76 €

nedoplatky z roku 2010:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958,22 €
nedoplatky celkom:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 107,73 €
Nedoplatky sa snažíme znížiť upomienkami, poprípade
splátkovými kalendármi. Nie je možné vymáhať exekučne,
nakoľko predmetný poplatok sa nevyrubuje platobným výmerom
a neexistuje k nemu exekučný titul.
V Poproči, dňa 12. 4. 2011
Spracovala: Jana Baníková

nedoplatky z roku 2010:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 030,03 €
nedoplatky celkom:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 483,79 €

Sčítanie obyvateľov, domov a bytovudalosť desaťročia
Sčítanie patrí medzi najstaršie,
najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie
štatistické zisťovania, ktoré sa realizujú
v desaťročných intervaloch. V roku
2011 sa sčítanie obyvateľov, domov
a bytov uskutoční po prvý raz v histórii vo
všetkých členských štátoch Európskej
únie naraz. Z toho dôvodu budú
zistené výsledky v Slovenskej republike
aj medzinárodne porovnateľné, čo
má osobitný význam z hľadiska
rozhodovania a prognózovania.
Sčítaním
sa
zisťujú
údaje
o obyvateľoch – štátnych občanoch SR
a cudzincoch zdržiavajúcich sa na území
SR v rozhodujúcom okamihu sčítania,
o úrovni bývania obyvateľov a štruktúre
domového a bytového fondu. Pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov si obyvatelia
budú môcť po prvý raz v histórii vybrať,
či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej
podobe alebo v elektronickej forme.
Sčítavať sa budú obyvatelia a to
fyzické osoby, ktoré majú v čase sčítania
na území SR trvalý alebo obvyklý
pobyt, alebo sa na území SR dočasne
zdržiavajú, všetky budovy /obývané aj
neobývané/ určené na bývanie, ako
aj budovy obývané v rozhodujúcom
okamihu sčítania, byty /obývané aj
neobývané/ a iné obydlia a prístrešia
/napr. rekreačné objekty, núdzové

obydlia/, v ktorých v rozhodujúcom
okamihu sčítania niekto býval, alebo
trávil odpočinok.
Rozhodujúcim okamihom sčítania
pre zápis údajov do sčítacích tlačív je
polnoc z piatka 20. mája 2011 na
sobotu 21. mája 2011. Čas sčítania
stanovila vláda SR od 13. mája do
6. júna 2011. V ustanovenom čase
sa zisťujú údaje v listinnej podobe
od 21. mája do 6. júna 2011,
v elektronickej forme od 21. mája do
29. mája 2011.
Sčítanie
obyvateľov
budú
vykonávať sčítací komisári, ktorých
s ich predchádzajúcim súhlasom
vymenuje starosta obce. V našej
obci je vytvorených 8 sčítacích
obvodov, sčítavanie bude vykonávať
8 sčítacích komisárov, ktorí budú
pre túto činnosť špeciálne vyškolení
– Ing. Mária Brőstlová, Požiarna 42,
Iveta Hudáková, Sadová 56, Anna
Rostášová, Požiarna 12, Jozef Lindvai,
Školská 6, Eva Benková, Slnečná 19,
Ladislava Mihaľová, Jarná 3, Jana
Baníková, Horská 18, Lucia Molnárová,
Východná 32. Zodpovednými osobami,
resp. gestormi sčítania obyvateľov,
domov a bytov v našej obci sú Ladislava
Mihaľová a Jana Baníková. Zároveň
bola vytvorená sčítacia komisia, úlohou

Informácie z činnosti orgánov obce

ktorej bude riešiť rôzne problémy
a nezrovnalosti, ktoré sa v priebehu
sčítania vyskytnú. Predsedom komisie
je Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
a členkami sú poslankyne Mgr. Dajána
Špegárová a Bc. Iveta Vincová. Sčítací
komisári budú od 13. mája do 20. mája
2011 navštevovať domácnosti vo
svojom sčítacom obvode a požiadajú
o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej
podobe alebo elektronickej forme.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania
sčítací komisári navštívia domácnosti
a vyzbierajú vyplnené sčítacie formuláre
v listinnej podobe od obyvateľov, ktorí
sa nesčítali elektronicky.
Údaje zo sčítania sa zaznamenajú na
sčítacom tlačive, ktoré je štatistickým
formulárom v listinnej podobe alebo
v elektronickej forme. Sčítanie sa
vykoná
metódou
samosčítania
tak, že obyvatelia vyplnia príslušné
sčítacie formuláre. Sčítací formulár
A. Údaje o obyvateľovi vypĺňa každý
člen domácnosti, sčítací formulár
B. Údaje o byte vypĺňa jedna osoba
za celý byt, sčítací formulár C. Údaje
o dome vypĺňa vlastník alebo správca
domu – jeden formulár za celý dom.
Elektronické sčítanie bude možné
vykonať prostredníctvom internetovej
stránky www.scitanie2011.sk.
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Odišiel. Veľké bolo jeho srdce
a duša plná lásky

pokorný a my – svojrázni, hrdí, nedôverčiví,
ťažko prijímajúci medzi seba neznámych.
Odmietame, odolávame, pochybujeme,
skúšame a potom – milujeme. Život medzi
nami a s nami nie je ľahký. Žiada si veľa
múdrosti, trpezlivosti a lásky. Nenútene,
pokorne a vytrvalo ako kvapka vody,
ktorá premôže tvrdosť skaly, tak mladý
dušípastier sa začal starať o zverené
baránky. Doba nežičila jeho poslaniu a on,
znalec ľudských duší, nerobil zo seba
hrdinu. Vedomý si svojho poslania, ktoré
mu bolo Bohom zverené, učil a vychovával
– slovom, skutkami i príkladom, vlastným
životom... A jeho stádo sa rozrastalo. Zrno
ním zasiate prinášalo úrodu! Dvere fary
boli vždy otvorené a on, náš duchovný
otec, bol našou bútľavou vŕbou... Zdvíhal
padajúcich, dával nádej zúfajúcim, žialil
so smútiacimi, tešil sa so šťastnými...
Neskonalo veril v ľudské dobro! Nikdy
sa nespreneveril svojmu poslaniu. Deti,
tie mal veľmi rád. Bol ich priateľom,
autoritou. Nikdy nezabudol pochváliť,
obdarovať, no a keď to bolo potrebné,
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Keď nám učiteľka zadala túto
tému, rozmýšľala som nad tým,
kto je to vlastne učiteľ. Väčšina
žiakov by odpovedala asi takto:
Načo sú vlastne učitelia? Učiteľ
je ten, kto nám tlačí vedomosti
do našej zatiaľ mierne vyvinutej
hlavy. Občas sa mu to aj podarí,
začo sme im vďační, aj keď to
tak nevyzerá. Učiteľ je ten, nás
vychováva, rieši naše problémy,
stará sa o nás. Keď mi mama
rozprávala, akí boli učitelia, keď
bola ona v mojom veku, ostala
som trošku zaskočená. Vtedy
bolo celkom normálne, že žiak
dostal zaucho od učiteľa a teraz
sa dozvedáme v novinách správy
typu: žiak surovo zbil učiteľku. Je to
priam neporovnateľné... Normálne
som rada, že pokiaľ dobre viem,
sú ešte na svete deti, ktoré si
svojich učiteľov vážia. Vážim si ich
aj ja za ich pevné nervy, vytrvalosť,
za všetky problémy, ktoré s nami
majú a predsa majú zmysel pre
humor, srandujú s nami niekedy
a možno nás majú radi aj s našimi
chybami. Teraz už naisto viem, kto
je pre mňa učiteľ. Za všetko, čo
pre nás robí, mu patrí obrovské
ďakujem. A druhá vec, ktorú viem,
že na nikdy nezabudnem.
Ivana Biharyová

Pre nás nečakane ho povolal do večnosti
v 63.roku života a v 38.roku kňazstva 25.
marca 2011. Rozlúčili sme sa s ním na
pohrebných obradoch 30. marca 2011.
Telesné pozostatky nášho duchovného
otca, prodekana, správcu našej farnosti,
kňaza Rožňavskej diecézy – Mgr. Antona
Mazána - boli pochované o deň neskôr
v jeho rodisku – Nitrianskom Rudne.
Odišiel. Nám ostala viera, modlitby
a nádej, že mu Milosrdný Pán udelí za
všetko vykonané dobro večnú radosť
a slávu v nebeskom kráľovstve. Chýbate
nám, náš duchovný otče! Veríme, že
vďaka Vám máme tam hore u nebeského
Otca orodovníka, ktorý nás predišiel,
lebo ho Pán potreboval. S Pánom Bohom,
duchovný otče! Úprimné Pán Boh zaplať.
Mgr. H. Hiľovská

„Učiteľky majú v sebe niečo,
z čoho mi naskakuje husia koža“.
Povedala Agatha Christie a musím
sa priznať, že s ňou súhlasím.
Učiteľov si vážim, aj keď to niekedy
tak nevyzerá. Keď sa tvária
prísne, veštci vieme, že „tigra
radšej provokovať netreba“. No
niekedy, keď majú dobrý deň, je

Ilustračné foto

Možno sa niektorí nad touto vetou pousmejete, veď s učiteľom sa predsa
v živote stretol každý. Na druhej strane, časy sa menia a odpoveď na túto otázku
možno tiež. Veď posúďte sami. Slohovú prácu na túto tému písali žiaci 9. ročníka
a my sme vybrali tri z nich ako pripomienku, resp. poctu našim učiteľom k ich
sviatku Dňa učiteľov.

A potom sa dedinou niesla správa
o jeho chorobe... Verili sme, že sa k nám
vráti. No náš Pán mal s ním iné plány....

Ilustračné foto

Stretnúť človeka! Úplne cudzieho,
neznámeho. Náhoda či Boží plán? Láska
Božia je však veľká a cesty Pánove
nevyspytateľné... Veď akože ináč by sme my,
Popročania, pred troma desaťročiami boli
stretli nášho pána farára, vdp. Mgr. Antona
Mazána? On, človek skromný, obetavý,

tak aj výstražne zdvihnúť prst...O jeho
dobrote a láske by mohlo hovoriť i veľké
spoločenstvo miništrantov, ktoré počas
svojej kňazskej služby vychoval a priviedol
k službe Bohu. Dôverovali mu mladí i starí.
Mali ho radi, vážili si ho. Neodmietol pomoc
ani tým, o ktorých sa nedokázali postarať
vlastní rodičia. Kŕdlik detí z jasovskej
rómskej osady neraz meral cestu za otcom
Antonom, lebo vedel, že ho nenechá
hladovať. Veľké bolo jeho srdce a duša plná
lásky. Nezištne pomáhal, radil, viedol...
Kto spočíta to množstvo Popročanov
zapísaných v cirkevných matrikách
pokrstených, birmovancov, sobášených či
zomrelých... To z jeho rúk a milosti Božej
sme prijímali sviatosti. Vďaka Vám, náš
duchovný otče, že ste vštepili do našich sŕdc
vieru v Trojjediného, že Vaším pričinením
sme
poznali
Kristovo učenie, že
ste
zachraňovali
naše duše pre večný
život!
Tragédiu
na Uhornej spred 8
rokov sme aj jeho
pričinením prijali
ako Božiu vôľu,
ktorá nás zocelila
a posilnila vo viere.
Jeho starostlivosť
a organizátorské
majstrovstvo sa
veľkými písmenami
zapísali do histórie
rímskokatolíckej
cirkvi našej obce.
Zveľadili ste Boží
stánok. Na Božiu
slávu zabezpečili zreštaurovanie chrámových
malieb a oltárov v Kostole Všetkých
svätých. Počas jeho správcovstva bola
obnovená kostolná strecha, plynofikovaný
Boží chrám, zrealizovaná výmena okien
v ňom,.. Pravidelne
zabezpečoval
o s v e t l e n i e
a
oz vučenie
pútnického Kostola
sv. Anny a Joachima
v
lesoch
nad
Rudníkom. Svoje
technické znalosti
a zručnosti dával do
rúk Boha a cirkvi.
Roky
spolužitia
a práce na Božom
diele nás zblížili.
Prijali sme ho, stal
sa našou súčasťou
– naším skutočným
d u c h o v n ý m
otcom...

Kto je to učiteľ...

s nimi zábava. Vedia zavtipkovať,
aj pobaviť žiakov. Správnemu
učiteľovi ide spočiatku o rešpekt.
Ak si ho nezíska, žiaci mu skáču
po hlave. No ak si ho získa, mení
sa celá situácia. Žiaci nervózne
čakajú, kým vstúpi do triedy tá
prísne vyzerajúca pani učiteľka.
Tá si zmyslí, že tentoraz si vyberie
odpovedajúceho podľa nejakej
čudnej metódy. Akoby úplne
náhodou vyvolá osobu, ktorá po
príchode k tabuli občas zabudne
aj svoje meno. Niekedy je to tak,
že „sa zmiluje“ a nechá odísť žiaka
so slovami, že príde odpovedať na
najbližšej hodine. Alebo mu dá bez
milosti nedostatočnú...
Alexandra Humarová
Učiteľ je osoba, ktorá má za
úlohu niečo naučiť iných ľudí. Tak
ako je každý človek iný, je svojský
aj každý učiteľ. A to je už otázka
šťastia, či narazím na takého

učiteľa, pri ktorom sa naozaj niečo
naučím aj bez väčšej ujmy na
zdraví. Už dlhodobo je zaužívaná
mienka, že učiteľ by mal mať
naozaj pevné nervy. O tom niet
pochýb, veď si ich trénuje každý
deň. Učiteľ vychováva budúcu
generáciu, keď už to tí rodičia
nedokážu. Ale učiteľ ako osoba
je pomerne nedocenený, za svoju
prácu dostáva nízky plat, a tak
mnoho učiteľov zo škôl odišlo.
Preto je úroveň slovenského
školstva nízka. Bohužiaľ.
Jana Petrášová
Ocenenie pri príležitosti Dňa
učiteľov dostali 28. marca 2011
traja z nich aj od pána starostu
na návrh zamestnávateľa, a to:
Agnesa Timková, Mgr.Marta
Farkašová a duchovný otec Anton
Mazán in memoriam.
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Oslávili sme 90. výročie
dobrovoľného hasičstva v našej obci
Sobota - 7. mája 2011 - ako deň osláv 90. výročia vzniku
Dobrovoľného hasičského zboru v Poproči vzbudzovala obavy,
že občania si nenájdu čas prísť pozdraviť svojich hasičov pri ich
jubileu. Prekvapenie bolo milé – desiatky dospelých, ale najmä veľa
mladých ľudí, na oslave potvrdili, že hasiči sú v povedomí občanov
zapísaní dobre.
Oslavy začali stretnutím členov DHZ o 9:30h pri obecnej
požiarnej zbrojnici.

Súťažili, brigádovali, zasahovali,upratovali
a napokon oslavovali
26. marca 2011 sa v Čani konal tretí ročník halovej súťaže o pohár starostu
obce. Na tejto súťaži sa zišlo 36 kolektívov mladých hasičov z okolitých obcí
a našim hasičom sa v tejto silnej konkurencii podarilo obsadiť nádherné tretie
miesto. Je to úspech celého kolektívu. Patrí im veľká pochvala za to, že nezaháľajú
ale naopak, tvrdo trénujú pod vedením Tomáša Krížeka – vedúceho krúžku
mladých hasičov.
2. apríla 2011 sa hasiči stretli
v obecnej zbrojnici za účelom brigády.
Tak, ako si stanovili na výročnej členskej
schôdzi, že pre obec odpracujú určitý
počet hodín, sa rozhodli natrieť podlahu
v zbrojnici farbou. Odstránili olejové,
naftové škvrny od zastaranej techniky,
ale aj prach a iné nečistoty. Využili
momentálnu situáciu, že hasičské auto
bolo v oprave, tak sa rozhodli aj vďaka
sponzorovi, ktorý nechce byť menovaný,
skrášliť si priestory našej zbrojnice.
Všetkým členom DHZ, ktorí sa na tejto
akcii podieľali, patrí poďakovanie.

Privítania hostí sa ujal veliteľ DHZ Martin Jasaň, a tak isto
aj starosta obce Ing. Štefan Jaklovský, potom predseda DHZ
Branislav Hužvár prečítal krátky životopis vzniku dobrovoľného
hasičstva v našej obci. Pri príležitosti osláv 90. výročia DHZ
odovzdali zástupcovia okresného výboru dobrovoľnej požiarnej
ochrany – predseda OV DPO Košice – okolie Vendelín Fogaráš,
podpredseda revíznej komisie Rudolf Gerenda a podpredseda
pre prevenciu Juraj Schmer vyznamenanie pre samotný DHZ,
ktoré bolo pripnuté na novovysvietenú zástavu a za záslužnú
prácu v dobrovoľnom hasičstve Martinovi Jasaňovi, Branislavovi
Hužvárovi, Slavomírovi Hužvárovi, Martinovi Grácovi, Michalovi
Grácovi za vernosť 50 rokov. Viliamovi Komorovi za vernosť
30 rokov, Vladimírovi Jasaňovi za vernosť 30 rokov. Do hodnosti
technik boli mimoriadne povýšení pri príležitosti osláv predsedom
OV DPO Košice-okolie Vendelínom Fogarášom dvaja členovia
nášho zboru - veliteľ Martin Jasaň a predseda Branislav Hužvár,
ďalej boli povýšení veliteľom DHZ aj ďalší členovia DHZ ako výkonní
hasiči do hodností mladší zbormajster, rotník, vrchný hasič a starší
hasič. Boli odovzdané aj pamätné listy a plakety z rúk predsedu
a veliteľa DHZ ďalším členom DHZ, obci Poproč a ZŠ s MŠ.

Dobrovoľní hasiči našej obce sa
dňa 16. apríla 2011 v sobotu rozhodli
zúčastniť na spoločnej akcii s názvom
Za krajšiu obec. Veľká škoda, že na
tejto akcii boli len hasiči, lebo máme
v našej obci aj iné organizácie, ktoré sa
tak isto mohli a mali na tomto podujatí
podieľať. Najjednoduchšie je si povedať - ja mám pratať odpad za niekým iným?
Nie za niekým iným, ale sami za sebou, a preto by sa mali všetci občania zamyslieť
nad tým, čo do prírody vyhadzujú, keď v dnešnej dobe máme zberné dvory na
každý druh odpadu. Je potrebné len prekonať vlastnú lenivosť a pohodlnosť.
Na začiatku sme mali pocit, že budeme na smiech ,ale s odstupom času sme
presvedčení, že sme zabojovali za správnu vec, a to sa nám raz určite vráti. Chcem
sa chalanom, ktorí sa na tejto brigáde zúčastnili, poďakovať a som rád, že sme sa
v dnešnej samoľúbej dobe zišli takáto partia.

Za zvukov dychovej hudby z Poproča v sprievode odpochodovali
do miestneho kostola, kde sa konala o 10:00h slávnostná svätá
omša a vysviacka novej zástavy DHZ otcom opátom.

Ilustračné foto

Po skončení slávnostnej členskej schôdze sme sa v sprievode
presunuli na obecné futbalové ihrisko, kde sa pri príležitosti osláv
konala súťaž v požiarnom útoku s vodou za prítomnosti DHZ
s Čečejoviec, Jasova, Štósu, Medzeva a samozrejme aj domáceho
kolektívu.

Po svätej omši nasledoval pochod do reštaurácie Baník, kde sa
konala slávnostná členská schôdza.

Ilustračné foto

Pre hostí, ale aj pre súťažné družstvá bolo pripravené malé
občerstvenie. Po skončení súťaže boli odovzdané diplomy a poháre
víťazným družstvám a členovia s DHZ Medzev nám ešte predviedli
malú ukážku práce hasičov. Oslavy pokračovali zábavou členov
domácej DHZ až do skorého rána.
Branislav Hužvár - predseda DHZ Poproč
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Rôzne

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Aj napriek výzvam a prečítaní
rozhlasovej relácie od HaZZ Košice –
okolie si ľudia nedajú povedať a aj
naďalej nekontrolovateľne vypaľujú
trávnaté plochy. Len vďaka dobrovoľným
hasičom z Poproča aj napriek poruche
na požiarnej technike sa podarilo
uhasiť požiar lúky za družstvom, ktorý
sa nekontrolovateľne blížil k lesu. Tie
škody si ani nechcime predstaviť. Preto
prosíme a vyzývame občanov, aby dávali
pozor a nepodceňovali živel zvaný OHEŇ.
predseda DHZ BH

Rôzne
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„Očakávania voličov sú veľké“

Zatiaľ posledné zastupiteľstvo sa konalo 18. apríla 2011. Na tomto zasadnutí okrem iného zazneli dôležité informácie
týkajúce sa najpálčivejších problémov našej obce – kanalizácia, cesty, voda, cintorín. Môžete v skratke našim čitateľom
priblížiť aktuálnu situáciu v týchto oblastiach? Začnime kanalizáciou.
Ako to napokon s projektom
kanalizácie v našej obci dopadlo?
Celkom určite nemožno hovoriť o tom,
ako to dopadlo, pretože sa ešte nevie,
ako to dopadne. Môžeme hovoriť o tom,
ako to doteraz bolo a aký je súčasný stav.
Realizácia kanalizácie v našej obci začala
v roku 1996 podpísaním zmluvy o dielo s IS,
a.s. Košice v celkovej cene 56 781 988,00
Sk s dobou výstavby 24 mesiacov. Prvá časť
kanalizácie a ČOV bola skolaudovaná v roku
2006 s kapacitou pre 1300 obyvateľov.
Na dokončenie kanalizácie je spracovaný
veľký projekt „Zásobovanie pitnou vodou
a odkanalizovane obci v mikroregióne
Bodva“, ktorého časťou je aj stavba „Poproč
– Kanalizácia – rozšírenie“. Tento projekt
kompletne rieši VVS, a.s. Košice s využitím
eurofondov. Zo strany obce boli dodané
všetky požadované podklady k tomu, aby
projekt bol úspešný. Išlo o podpísanie
dohody o ukončení platnosti už spomínanej
zmluvy o dielo s IS, podpísanie Zmluvy
o postúpení práv investora na časti stavby
pre VVS, a.s. Košice, podpísanie Zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy
majetku (prevádzkovanie majetku obce –
terajšia kanalizácia a ČOV) a zabezpečenie
minimálne 85% zmlúv o budúcich zmluvách
napojenosti našich občanov. V súčasnosti je
projekt v štádiu posudzovania a konečné
rozhodnutie o pridelení nenávratného
finančného príspevku z fondov EÚ by malo
padnúť do konca augusta tohto roka.
Samostatnou kapitolou je riešenie
uloženia kanalizačného potrubia na stavbe
RCZ obce Poproč, kde bolo potrebne
presvedčiť VVS, a.s. aby sa to urobilo teraz
a bez narušenia časového harmonogramu
a nie potom počas výstavby kanalizácie po
ukončení stavby RCZ. Podarilo sa urobiť
dohodu obce s VVS, a. s. a generálnym
dodávateľom stavby EUROVIA, a.s.
o zrealizovaní tejto časti kanalizácie.

Ako sa bude do budúcna riešiť
problém s cestami koncepčne?
Na túto otázku neviem dať zodpovednú
odpoveď pokiaľ sa jedna o koncepčné
riešenie. Toto je problém celoslovenský
a riešenie musí určiť vláda SR ako
zabezpečí obciam financie a nie malé.
V súčasnosti môžem hovoriť o tom, že
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v tomto roku máme v rozpočte na vyspravky
15 000,- EUR a rokujem s fy. EUROVIA
o najvhodnejšom využití vyfrézovaného
materiálu zo stavby RCZ obce na
miestne komunikácie. Jedným z možných
koncepčných riešení je aj zadlženie sa obce
úverom z bánk, ale aj toto riešenie má svoje
hranice a pri našej súčasnej zadlženosti je
to neschodná cesta pre najbližšie roky.

Problém s vodovodným potrubím
sa ozýva stále častejšie. Jedno
sa opraví, druhé zlyhá. Čo na to
východoslovenské vodárne? Ako
dopadlo rokovanie s nimi?
Tak ako som sľúbil občanom
na riadnom zasadnutí OZ 17. januára
2011, že budem rokovať s VVS, a.s.
o problémoch distribúcie pitnej vody
v našej obci a až následne v prípade
neochoty riešenia problému podporím aj
iné nátlakové akcie na zlepšenie stavu,
som rokoval so zástupcami spoločnosti 25.
januára a následne 9. marca. Informácie
z rokovania 25. 1. 2011 sú nasledujúce:
Na riešenie napojenia obce Poproč na nový
vodárenský zdroj – prívod DN 700 mm z ÚV
Medzev bola zo strany MŽP SR pripomienka
tykajúca sa vysokého finančného nákladu
vzťahujúceho sa na počet novo napojených
obyvateľov (15 ks projektovaných novo
vybudovaných), na základe ktorej bola
stavba z veľkého projektu vypustená,
Tento projekt mal riešiť nový doplnkový
zdroj pitnej vody. K problémom častých
porúch bolo prisľúbené, že v roku 2011
VVS, a.s. vytipujú úseky s najčastejšími
poruchami a pripravia projektovú
dokumentáciu
rekonštrukcie
do
investičného plánu na rok 2012. Bol daný
prísľub aj na rekonštrukciu odberného
objektu a úpravne vody v roku 2012.
Informácie z rokovania 9. marca: Vo
vodojeme bolo nainštalované telemetrické
sledovanie odberu vody, prenos dát na
dispečing, ktoré zabezpečí okamžitú
informáciu o náhlom zvýšení odberu vody
z vodojemu. Preventívne sa zvýšila četnosť
vyhľadávania porúch na vodovodnom
potrubí. V príprave je výmena prípojok na
Družstevnej ulici. Spracovaná je projektová
dokumentácia výmeny vodovodného
potrubia na Oľšavskej a Horskej ulici.

Predmetná PD je v štádiu územného
a stavebného konania s plánovanou
realizáciou v roku 2011.

A čo miestny cintorín? Nejaké
práce už boli urobené, ako to bude
pokračovať ďalej, kedy a z akých
zdrojov?
Na rozšírenie obecného cintorína
v Poproči máme spracovaný realizačný
projekt s celkovým rozpočtom 271 101,EUR. S jeho realizáciou sa už začalo
v minulom roku a pre tento rok je na
jeho výstavbu v rozpočte plánovaných
27 400,- EUR. Z toho, čo som uviedol, je
dané, že výstavba cintorína bude postupne
v priebehu niekoľkých rokov podľa
finančných možnosti obecného rozpočtu.
Cieľ pre tento rok je taký, aby sa vykonali
také práce, ktoré zabezpečia v budúcom
roku v tejto novej časti pochovávať.

Náš rozhovor môžeme zakončiť
jednou dobrou správou. V obci nám
pribudne malý parčík bez akýchkoľvek
finančných nákladov, ktoré by musela
hradiť obec. Môžete to vysvetliť, pán
starosta?
Jedná sa o podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
z programu pre rozvoj vidieka SR 2007
– 2013 v rámci implementácie ISRÚ
Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o. z.
č. 3/4.1 ISRU/2011 pre opatrenie 2.1.3.1
Obnova a rozvoj obcí. Výzva je otvorená od
14. 3. 2011 do 30. 6. 2011. Maximálna
výška oprávnených nákladov je 16 000,EUR, z toho maximálna výška pomoci
z celkových oprávnených výdavkov je 100%
a oprávnenými činnosťami sú výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia verejných
priestranstiev a parkov. Základnou
podmienkou je, aby pozemok, na ktorom
sa to má realizovať, bol v majetku obce,
a s tým bol najväčší problém - nájsť na to
vhodný pozemok. Obecné zastupiteľstvo
na zasadnutí 18. 4. 2011 schválilo podanie
tejto žiadosti na stavbu „Úprava verejného
priestranstva v obci Poproč“ na parcele
č. 2522 a konkrétne sa jedná o miesto na
pravej strane vstupu do obce.
Ďakujeme za rozhovor.
DŠ

Informácie z činnosti orgánov obce

V predchádzajúcom čísle našich novín sme vám sľúbili pravidelne prinášať
rozhovory s našimi poslancami. Takmer rovnaké otázky sme položili Mgr. M.
Vincovej a Bc. Ivete Vincovej. Žiaľ, odpovedala nám len pani poslankyňa Iveta
Vincová.

Ako si vysvetľujete fakt, že ste boli do obecného
zastupiteľstva zvolená už tretíkrát?

vybavenosti, individuálnych sťažností či požiadaviek rodičov.

Moji voliči sú pravdepodobne prevažne rodičia detí, ktoré
prešli mojimi rukami, a tí zrejme kladne hodnotia moju prácu
učiteľky.

Stretávate sa so svojimi voličmi aj teraz po voľbách?
Aké sú ich očakávania?

V ktorej oblasti života obce by ste chceli byť najviac
nápomocná a ako konkrétne?

Stretávam sa hlavne v styku s rodičmi, kde sa predkladajú
rôzne problémy, aj mimoškolské. Tešia sa zmene, no
očakávania voličov sú veľké. Nie každý chápe problém
nedostatku peňazí.

Tak ako doteraz v oblasti školstva, konkrétne
v predprimárnej výchove detí neustálym skvalitňovaním,
využívaním dostupných a najmodernejších metód v procese
výchovy a vzdelávania. Súčasné trendy a poznatky vo
výchovno–vzdelávacej činnosti získavam hlavne celoživotným
vzdelávaním.
Aké sú Vaše ambície v tomto zastupiteľstve?
Čo najviac odovzdať svoje poznatky a skúsenosti do
rozhodovacích procesov vedenia obce, hlavne v oblasti
školstva
Koľko času venujete štúdiu materiálov pred zasadnutím
zastupiteľstva? Respektíve, ako sa pripravujete na
zasadnutia?
To závisí od okolností. Niekedy si ich prečítam, niekedy
sa poradím s inými, prípadne si preštudujem súvisiace
materiály. Ale priemerne štúdium materiálov zaberie tak
jednu až dve hodiny .
Obracajú sa na Vás občania s nejakými návrhmi,
požiadavkami? Ak áno, ako to riešite?
Často. Čo som schopná riešiť sama, tak to vyriešim. Čo
je potrebné naniesť v zastupiteľstve, tak to tam prednesiem.
Alebo priamo informujem starostu.
Cítite väčšiu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sa
schvaľujú na zasadnutiach zastupiteľstva?
Samozrejme. Hlavne ma mrzia rozhodnutia, ktoré väčšinou
hlasov prejdú, no ja som za ne nehlasovala, pretože mám iný
názor. Tie sa vysvetľujú najhoršie.
Stalo sa vám, že ste už museli „skladať účty“ svojim
voličom?
Áno, týka sa to hlavne problematiky materskej školy, jej

Informácie z činnosti orgánov obce

Ilustračné foto

Na slovíčko, pán starosta...

Čo by sa podľa Vás malo v našej obci zlepšiť v najbližšom
období, ešte v tomto roku k lepšiemu? Viete to Vy nejako
ovplyvniť?
Občania najviac pociťujú problém zlých a nedoriešených
ciest, ktorý je roky sľubovaný. Osobne v tejto oblasti, mimo
neustáleho pripomínania problému a podpore rozhodnutí
v prospech riešenia problému, ťažko môžem niečo urobiť. Ale
aj ja dúfam, že čoskoro sa to bude riešiť.
Máte nejaký vzor politika, ktorému by ste sa chceli
podobať ako žena–politička a prečo?
Nemám nijaký vzor politika či političky. Ale keď už, tak
by to bola Hillary Clinton – najmä pre jej racionálnosť,
serióznosť a eleganciu.
Ďakujeme za rozhovor

DĎ
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„Sme deti vašej lásky“ – ozývalo sa kultúrnym stánkom
školy, ktorý pre ne v spolupráci s ich
učiteľkami pripravilo MKS. A keďže ku
každému sviatku neodmysliteľne patrí
aj kytica, táto bola uvitá z krásnych
básní, piesní a tancov, dozdobená
malým divadelným predstavením
v podaní našich najmenších „kozliatok“.
Naši školáci zo ZUŠ sa nám predstavili
nielen ako súčasní moderní tanečníci,

Jeseň je síce ešte ďaleko, ale prípravy na Deň obce už začali.
Prinajmenšom už pri zostavovaní rozpočtu obce na tento rok. Situácia
v oblasti financií je vážna, a tak investície v tejto oblasti sú veľmi
obmedzené. Na veľkolepé oslavy sme si v našej obci už zvykli nielen
my, ale aj mnohí návštevníci zo širokého okolia. Preto je ťažké celkom
sa rozlúčiť s takýmto druhom prezentácie obce, hľadali sa optimálne
riešenia. S nápadom prišli umelci - manželia Benkovci – teraz už
obyvatelia našej obce. A tak vznikol projekt Pre vzájomnosť od Poproča
po Moldavu nad Bodvou, ktorý na zasadnutí obecného zastupiteľstva
28.apríla 2011 poslanci schválili. Na podrobnosti sme sa opýtali jedného
z pôvodcov myšlienky pána Slavomíra Benku.

ale aj ako pradávni Flinstonovci.
Samozrejme že sa nevynechali ani
piesne ladené na ľudovú nôtu, či
krásna spoločná pieseň Hotel mama,
pri ktorej sa nejednej mamičke zaleskli
slzičky v očiach. Bodka za programom
bola ozaj výstižná – pesnička Deti vašej
lásky.
Ing. Z. Hiľovská

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Ak existuje nejaký skutočne
medzinárodný sviatok, na ktorý by sa
nemalo zabúdať, je to Deň matiek.
V tento deň sa odzrkadľuje jedinečnosť
a nenahraditeľnosť matky. V kalendári
mu už desaťročia prislúcha druhá
májová nedeľa. Úctu a lásku svojim
mamkám vyjadrili v krátkom programe
aj naše detičky zo základnej i matersky

Prípravy na tohtoročné oslavy Dňa obce Poproč už začali
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Pán Benko, čo bolo skôr, nápad alebo výzva na projekt?
S myšlienkou vydať spoločné CD sa pohrávame dobrých
5 rokov, odkedy sa poznáme so zoskupením mladých,
nadaných a perspektívnych muzikantov. Bratia Silvayovci
nás vyzvali k spolupráci ešte pred ich úspešným vystúpením
v televíznom programe Česko Slovensko má talent.
Keby nebolo obecné zastupiteľstvo schválilo tento
projekt, prispeli by ste aj tak svojím programom na Deň
obce?
Nepochybne! Bez zaváhania.
Čo je cieľom a obsahom tohto projektu?
Skladbou predvádzaného repertoáru upozorniť na
multikulturalitu nášho najbližšieho okolia. Naše piesne
zaznejú v nemčine, češtine, maďarčine, v rómskom jazyku
a v slovenčine. Chceme odprezentovať aj žánrovú pestrosť
a v neposlednom rade poukázať na to, ako môžu úspešne
spolupracovať dve rozdielne generácie. Silvayovci sú vo
veku našich detí. Je to teda vzájomné obohacovanie sa
i odovzdávanie skúseností. Radi by sme dokázali, že umenie
zbližuje. Tvorcov i „konzumentov“.
Kto je autorom projektu?
Konateľka košickej firmy QUANTA s.r.o RNDr. Etela
Szorátiová, ktorej sme, netajím, padli do oka, a ktorá sa stará
o celú agendu. Sme jej za to úprimne vďační.
Aký je časový harmonogram ?
Na CD nosiči sme už začali pracovať. Prvý singel je už
na svete. Keďže práca bude náročná, musíme postupovať
metódou per partes (po častiach). Hlavný dôraz ponecháme
na letné mesiace, aby sme v septembri vedeli ponúknuť
podstatnú časť novej produkcie ako predpremiéru v hlavnom

Kultúra

programe na Deň obce Poproč.
Koho všetkého si prizvete na spoluprácu?
Táto otázka je otvorená, ale istotne tam nebude chýbať
neodmysliteľná, skvelá miestna Fortuna. Príležitosť dostanú
aj mladé, začínajúce talenty – hviezdičky a „možná přijde
i kouzelník“...
Akú cieľovú skupinu poslucháčov a divákov najmä
chcete osloviť?
Všetkých, ktorí nás radi počúvajú.
Myslíte, že pritiahnete pozornosť aj mládeže, ktorá je
zvyknutá na trochu iný štýl zábavy?
Nepoznám umelca, ktorý by obsiahol všetky štýly, ktoré sú
momentálne „in“. Môžem však neskromne podotknúť, že keď
sú pre zvyšok Slovenska dosť dobrí a stále žiadaní manželia
Benkovci ako interpreti evergreenov, hádam sa aj v Poproči
nájde pár jedincov, ktorým svojím prednesom ulahodia. Na
obecných dňoch sa zúčastní celé vekové spektrum, nemožno
sa teda sústreďovať len na operu alebo len na jazz. Mládež
by mohli zaujať aj Silvayovci, ktorí hrajú výborne všetko.
Ľudovky, pop aj techno. Verím, že s pomocou všetkých
spoluúčinkujúcich sa dá vytvoriť zaujímavý program. Apropo,
diskotéka bude zrejme pokračovať po hlavnom programe,
ako býva dobrým zvykom,
Aké sú Vaše očakávania v rámci tohto projektu?
Zmierniť nezdravú rivalitu a prehĺbiť pocit vzájomnosti.
Hľadať súzvuk a porozumenie.
Po schválení projektu v zastupiteľstve nasledovali aj
negatívne ohlasy. Viete o nich, alebo Vás to nezaujíma?
Ako na ne odpoviete?
Istá časť negatívnych ohlasov je zakomponovaná vo
Vašich múdro postavených otázkach. Keby niekto potreboval
jasnejšie vysvetlenie, nech sa páči, s pomocou pani
Szorátiovej zodpovieme na akúkoľvek otázku týkajúcu sa
merita veci.
V projekte sa počíta so sumou 11000,- eur, z toho 5%
bude hradiť obec. Viac ako tretina z celkových nákladov
má tvoriť výdavky na nahratie CD. Nie je to tak trochu
prihrievanie si vlastnej polievočky? Aký prospech z toho
bude mať obec, teda jej obyvatelia?
Aha!? To už nechodíme okolo horúcej kaše, však? Tak
poďme spolu rátať. Za 550,- eur, ktoré obec do projektu
investuje, by sa dal zaplatiť jeden priemerný sólista a použil
by pritom len jednu hlasivku. Zvyšok peňazí z grantu (ak
vôbec žiadosť uspeje), pôjde na výrobu CD nosičov. Pokryje
to asi polovicu konečnej sumy na takto koncipovaný projekt.
Obec získa dvojhodinový hlavný program, 50 CD nosičov na
reprezentačné účely, na ZŠ v Moldave n/B, v Jasove, Medzeve
a Poproči urobíme zaujímavé koncerty. Treba ešte podotknúť,
že peniaze z grantu možno použiť iba na takýto projekt. Sú
účelovo viazané a môžu poslúžiť výlučne na túto bohumilú
činnosť a nijako inak. Bodka. Z toho vyplýva, že participácia
obce je výhodná, veľkorysá a predvídavá. Posúva ju do
nových sfér v hľadaní spolupatričnosti. Vytvára predpoklad
vyššieho princípu, ktorým sa v dohľadnej budúcnosti budeme
všetci inteligentne riadiť. Aspoň v to dúfam.
Ďakujeme za rozhovor.
DŠ
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Ďakujeme za podporu a ochotu

nás presvedčil pán Slavomír Benko
so svojou technikou vyškrabovania.
Nechýbalo ani drôtikovanie a mnoho
iného. Deťúrence mali k dispozícii
farebné stužky, nožnice, lepidlá,
farbičky, nálepky, omaľovánky. Po
vyzdobení svojich vajíčok však už
veselo šantili v detskom kútiku, kde boli
pre ne pripravené hračky. Ani tento rok
účastníci tvorivej dielne neodchádzali

Ilustračné foto

Veľkonočná tvorivá dielňa 2011,
ktorá sa konala v nedeľu 17. marca
v Miestnom kultúrnom stredisku, sa
niesla vo veselom duchu. Nestretlo sa
nás síce mnoho, ale zato všetky vekové
kategórie, od tých najmenších po
najstarších. S hlavami plnými nápadov
a v dobrej nálade sme sa s chuťou
pustili do zdobenia vajíčok. O tom, že
to nie je len čisto ženská záležitosť,

Ilustračné foto

s prázdnymi rukami. Krásne vajíčko
s kuriatkom a s venovaním od MKS
Poproč určite zdobilo pár popročských
domácností. Úsmev na detských
tváričkách, ako odmena za krásne
výtvory, vyčarilo čokoládové vajíčko.

V piatok 15. apríla 2011 sa už po 15.
krát mohli ľudia na Slovensku pripojiť
k výzve organizácie Liga proti rakovine
Slovenskej republiky do verejnej
finančnej zbierky. Cieľom činnosti tejto
neziskovej, charitatívnej organizácie
je predchádzať rakovine prevenciou,
výchovou a informovanosťou. V tomto
roku sa naša škola už tretíkrát po sebe
zapojila do tejto charitatívnej akcie aj
organizačne. V uvedený deň v priebehu
celého dopoludnia sa vybraná skupina
žiakov s pedagogickým dozorom vybrala
do ulíc našej obce, kde rozdávali malé žlté
narcisy, symboly jari, ktoré pripomínajú

na každého z nás. Finančná zbierka,
ktorú žiaci vyzbierali na tento účel, bola
odovzdaná Lige proti rakovine SR –
pobočka Košice.
Mgr. Z. Kočišová

počas Dňa narcisov význam ochrany
zdravia pred nádorovými ochoreniami.
A stretli sa s veľkou podporou
a ochotou ľudí prispieť na boj proti tejto
zákernej chorobe, ktorá môže číhať

Všetci prešli skúškou odvahy

Ing. Zuzana Hiľovská

Odvaha je jednou z vlastností, ktorá našim deťom
nechýba. V tomto duchu sa niesla naša už pomaly tradičná
a veľmi obľúbená aktivita, ktorá sa konala v našej MŠ
29.apríla 2011 už po štvrtýkrát. Začiatok celej odvážnej
akcie bol o 19.00hod.pred budovou MŠ, počas ktorej detipredškoláci prešli skúškou odvahy.

Živly, ktoré potešili...
V priestoroch Miestneho kultúrneho
domu v Poproči sa dňa 18. marca 2011
uskutočnila vernisáž výstavy s názvom
„Živly“, ktorú organizovala Základná
umelecká škola v Medzeve. Témou
výstavy boli živly: VODA, OHEŇ, VZDUCH
a ZEM. Prevažnú časť výstavy tvorili
výtvarné práce detí z Poproča, ktoré boli

Ilustračné foto

Nie je to len ženská záležitosť

rodičom, ktorí prišli svoje deti podporiť
v ich úsilí rozvíjať svoj talent. Našu
výstavu prišli svojou prítomnosťou
podporiť riaditeľka ZŠ v Poproči RNDr.
Božena Mihóková a starosta obce
Poproč Ing. Štefan Jaklovský. Naša
vďačnosť patrí Miestnemu kultúrnemu
domu v Poproči, ktorý nám poskytol
priestory na uskutočnenie tejto výstavy.

Cieľom tejto aktivity bolo naučiť deti nebáť sa tmy,
orientovať sa v známom prostredí v zmenených podmienkach,
viesť k zdravej súťaživosti, rozvoju myslenia, odvahy,
pozornosti, vytrvalosti a fantázie. Vyvrcholením a najmä
najväčším zážitkom bolo hľadanie pokladu v areáli MŠ
pomocou indícií a svetla bateriek. Všetko šťastne dopadlo,
truhlica s pokladom sa našla a odmena v podobe zlatých
čokoládových dukátov bola naozaj zaslúžená. V neskorú
nočnú hodinu (22:30 hod) sme sa rozchádzali. Unavení, ale
šťastní a s pocitom hrdosti, že sme zasa raz prekonali sami
seba.
Bc. I. Vincová

Mgr.art. Jarmila Grandetti
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V jedno pekné jarné dopoludnie, keď slniečko prvými lúčmi
pozdravilo naše deti na školskom dvore, sme si spoločne
s deťmi našej MŠ pripomenuli májové tradície. Na našom
dvore bolo veselo. Všade sa mihali farebné stužky, ktoré sme
s deťmi priväzovali na konáre veľkej brezy. Všetci sa tešili
a deti boli zvedavé, aké prekvapenie im pripravili pani učiteľky.
Zábava sa začala ešte predpoludním. Deti si zaspievali,
zarecitovali, zahrali v scénkach. Potom prišlo na rad „stavanie
mája“. Radosť a smiech bolo počuť z každej strany nášho
dvora. Takto vyzdobená breza bude zdobiť náš školský dvor.

Ilustračné foto

doplnené prácami detí z Jasova, Štósu,
Malej Idy a Rudníka. Žiaci výtvarného
odboru ZUŠ pod vedením svojich
pedagógov naplno prejavili fantáziu
a kreativitu pri zobrazení týchto štyroch

živlov. Bolo to vidieť na spontánnych
a hravých kresbách zachytenia
podmorského sveta mladších žiakov
až po veľké formáty starších žiakov,
ktoré zobrazovali svet zeme v podobe
fantazijných bytostí, svet ohňa v podobe
drakov a svet vzduchu v podobe bytostí
personifikujúcich živel vzduchu, napr.
meluzíny. Poďakovanie patrí všetkým

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Radosť a smiech bolo počuť z každej strany

H. Hiľovská

Škola, škôlka, školička
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Ako sa Amerika do Poproča vybrala

Výsledky školského kola:

Kde a ako budeme bývať
„ Dobrá studňa v suchu vodu dáva,
dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.“

2011 žiaci prvého stupňa ZŠ vyčistili
studničku a jej okolie, čo bolo dobrým
vstupom do daného projektu. Pevne
veríme, že nám všetkým počiatočný elán
dlho vydrží.

Ilustračné foto

Jarné čistenie zdrojov vody, najmä
povrchových prameňov, bolo na Slovensku
povinnosťou mládencov, ktorí čistili
studničky v tradičných termínoch najneskôr
do Jána. Na túto tradíciu nadväzuje aj
náš projekt „Voda – prameň života“, do
ktorého sú zapojení žiaci, učitelia a rodičia
našej školy. Každoročne bude naším cieľom
vyčistiť studničku a jej okolie vo Vlčej
doline, aby sa zvýšilo povedomie žiakov
v ekologickej oblasti. Grantový program
vyhlásil U.S.Steel a združenie SOSNA. Naša
škola vyhrala v danom projekte 500,-€.
Prvý cieľ už máme za sebou. Dňa 20. apríla

Mgr. P. Hiľovská

Ilustračné foto

„Pomôž svojej škole a chráň prírodu“
Tento
n á z o v
nesie už
8. ročník
súťaže pre
školy, ktorá
p r i p r av i l a
f i r m a
Milk Agro,
s.r.o. pre
všetkých
ž i a k o v
škôl, ktorí
nie sú ľahostajní voči prírode a svojmu
zdraviu. Po minuloročnom úspechu, keď
sme obsadili 1. miesto v zbere hliníkových
viečok zo Sabivýrobkov, bolo nadšenie
hlavne mladších žiakov a detí z MŠ veľké.
Zbierať hliníkové viečka sme začali za
výraznej pomoci rodičov, starých rodičov,
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zamestnancov a ostatných známych
hneď po skončení minuloročnej súťaže.
A podarilo sa. Obsadili sme 2. miesto
v kategórii A2 – zber hliníkových viečok
z výrobkov Sabi - školy nad 200 žiakov.
Nazbierali sme celkom 26 430 g, čo je
v prepočte 105,30 gramov na žiaka. Deti
z MŠ pod vedením p. učiteľky Timkovej
sa zapojili aj do kategórie Voľná tvorba,
kde vyrobili zo Sabináčikov pekného psíka.
(Umiestnenie ešte nie je zverejnené.) Aj keď
sme tentoraz nezískali 1. miesto, získali
sme rovnako ako víťaz kategórie poukážku
na nákup školských potrieb a učebných
pomôcok v hodnote 400,- € a vecné ceny
pre najusilovnejších žiakov. Keďže takýto
úspech, ktorý sa opakuje už tretíkrát, by
sme nedosiahli bez pomoci mnohých z vás,
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili
do zberu viečok a pomohli tak získať cenu

a zároveň chrániť prírodu, pretože ten, kto
separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je
ohľaduplný k životnému prostrediu.
Ďakujeme.
Mgr. Z. Kočišová
Výsledky jednotlivcov 2010 / 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Samuel Leško
I. A 1 025 g
Ivana Harčariková VI. A
985 g
Radka Raščáková I. A
900 g
Marián Bercik
IX. A
875 g
Adam Horváth
III. A
550 g
Jakub Kurjan
VII. A
542 g
Tomáš Juhász
IV. A
500 g
Bianka Juhárová VII. B
490 g
Galina Juhárová
V. A
400 g
Marek Veselý
VIII. A
250 g
Matej Sopko
MŠ
250 g

Škola, škôlka, školička

do porotcovského kresla. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách – poézii a próze
a 3 vekových kategóriách. Porotu tvorili

pani učiteľky – Mgr. Š. Jasminská, Mgr. D.
Špegárová, Mgr. L. Jaklovská a nezávisle
od nich divácku porotu viedla naša hosťka.
Víťazi boli odmenení nielen cenami
zakúpenými z prostriedkov rodičovskej rady,
ale tentokrát aj nádhernými čašami, ktoré
sponzorsky zabezpečili spoluorganizátori –
MKS. Všetci účastníci dostali drobnú sladkú
odmenu. Celkovou víťazkou, resp. najlepšie
prednášajúcou sa podľa diváckej žiackej
poroty hlasovaním stala Emka Grácová. Na
záver nechýbalo fotenie a z celého podujatia
nám Oleg Brada urobil videozáznam. Víťazi
školského kola postúpili do obvodového
kola, kde sa nám však nepodarilo získať
popredné umiestnenia.
DŠ

Poézia
I.kategória
1.m. Ema Kondášová
2.m. Ema Grácová
3.m. Radoslav Benko

Próza

II.kategória
1.m. Petronela Flachbartová
2.m. Michaela Grácová
3.m. Miroslava Biharyová

II.kategória
1.m. Karin Leščinska
2.m. Petra Humarová
3.m. Monika Kočišová

III.kategória
1.m. Ivana Biharyová
2.m. Bianka Hužvárová
3.m. Dana Sopková

III.kategória
1.m. Ľudovít Hiľovský
2.m. Alexandra Humarová
3.m. Silvia Toporčáková

I.kategória
1.m. Tomáš Juhás
2.m. Sandra Bartková

Ilustračné foto

Kelsey Flynn z USA z Bostonu a Marina
V.Dos Santos z Brazílie. V Poproči našli
svoj prechodný domov v rámci výmenného
pobytu Rotary. Spočiatku nesmelo, potom
s úsmevom na perách rozprávali celkom

Každoročne sa opakujúca, a predsa
vždy iná. Súťaž v recitácii poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sa školské
kolo konalo 25.marca 2011 a zúčastnilo sa
ho 36 súťažiacich žiakov 1. a 2.stupňa ZŠ,
ktorí postúpili z triednych kôl. Už tradične
sa konala v kultúrnom dome za prítomnosti
a spolupráce Olega Bradu a Ing. Z.Hiľovskej.
Výnimočnsť tomuto ročníku dala hosťka,
naša bývalá žiačka, účastníčka najvyššieho
kola Kubína, teraz už mladá mamička Dana
Pisárová, ktorá prijala pozvanie knihovníka
Olega Bradu a na chvíľu sa vrátila do
detských čias. Pre všetkých prítomných
zarecitovala báseň, s ktorou reprezentovala
našu školu i okres v Kubíne, potom zasadla

pekne po slovensky, ale aj po anglicky
a portugalsky o svojej krajine a ľuďoch
v nej. Naše deti tak mali možnosť presvedčiť
sa, že to, čo sa učia zatiaľ z múdrych
kníh, naozaj jestvuje a overiť si aj svoje
jazykové znalosti z angličtiny. Dievčatám sa
u nás v škole veľmi páčilo, obdivovali naše
vynovené priestory a ešte pred odchodom
vyslovili požiadavku vrátiť sa tu ešte raz
medzi deti prvého stupňa. Na pamiatku
sa nám podpísali do nášho pamätníčka
návštev, nechali svoje odtlačky rúk na
hosťovskej tabuli a rozdali deťom náramky
priateľstva. Od nás si tiež odniesli malé
pozornosti a na záver nechýbala spoločná
fotografia.
DŠ

Vyčistili sme si „svoj“ kúsok Slovenska a ak
sme aj rozprávali, tak len k veci
Vraví sa, že poriadok netreba robiť, ale
udržiavať. Malo by sa to týkať nielen našich
domácností a najbližšieho okolia domu,
ale prinajmenšom celej obce. O ekológii,
ochrane životného prostredia, globálnych
zmenách sa rozpráva veľa. Uznávame, že
je to dôležité, ale keď potrebujeme, tak
ten svoj plne naložený fúrik odpadu bez
problémov a výčitiek svedomia vysypeme
do potoka... V škole nám dospieva ďalšia
generácia - generácia našich detí, ktorá
problém kvality životného prostredia
pocíti výraznejšie a bude ho musieť riešiť
radikálnejšie.
Rok 2011 je Medzinárodným rokom
lesov, súčasne 22. apríl je Dňom zeme
a paralelne s tým bola výzva Ministerstva

životného prostredia „Vyčistime si
Slovensko“. Príroda sa v apríli konečne
zobudila a jar je v plnom rozpuku a kvete.
Na všetky tieto podnety reagovali žiaci
a učitelia našej školy iniciatívnymi činmi.
Žiaci 1. až 4. ročníka vyčistili okolie
studničky vo Vlčej doline, žiaci 5. až 9.
ročníka vysádzali zeleň pri vstupe do
školy, vynášali odpad z blízkeho potoka,
presádzali kvety v triedach, vyzbierali
odpad v okolí školy, zistili koľko a aké
skládky odpadu sú v našom blízkom okolí,
pripravili návrh úpravy školského areálu.
Celkovo sme nazbierali 36 vriec odpadu.
Tieto aktivity boli potom prezentované
v elektronickej podobe, postermi
a priestorovými modelmi žiakmi školy na
Malej školskej konferencii, ktorá bola

spojená s pútavou prednáškou a besedou
so zástupcami Lesov Slovenska z Lesnej
správy v Jasove. Na záver konferencie sme
spoločne prijali návrhy. ako prostredie školy
a jej okolie udržiavať v poriadku. Potom
sme vysadili 3 stromy, ktoré sa vyskytujú
v našich lesoch pod označením: Stromy
poznania. O tieto stromy sa budú dlhodobo
starať žiaci 7.A, 7.B a 6.A triedy. Deti sa
vlastnou skúsenosťou presvedčili, že ak
niečo urobia, tak si to potom viac vážia
a záleží im, aby sa ich dielo nezničilo.
Obrazovú dokumentáciu, postrehy, nápady
a žiacke práce, ktoré boli prezentované, si
každý záujemca môže prezrieť v priestoroch
miestneho kultúrneho strediska.
RNDr. B. Mihóková

Ilustračné foto

Nie je pre nás celkom bežné stretávať sa
denne s obyvateľmi iných svetadielov, a už
vôbec nie tak vzdialeného ako je Amerika,
rozprávať sa s nimi, spoznávať ich zvyky,
kultúru, jazyk. A predsa sú medzi nami.
Žijú tu pol roka, rok, chodia na nákupy, do
školy či spoločenské podujatia. Všímame
si ich? Možno ani nie, veď sú takí ako
my. Na prvý pohľad. Akí teda sú? Prečo
prišli až tu na Slovensko, do Poproča?
Čo sa im tu páči alebo nepáči? Čo o nás
povedia doma? Podobné, aj mnohé
iné otázky kládli práve takýmto dvom
zahraničným študentkám žiaci našej školy.
13. apríla nám spolu s pánom starostom
do školy prišli porozprávať o svojej krajine

Poznáme meno najlepšieho recitátora našej školy

Škola, škôlka, školička
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Podporili ste správnu vec, ďakujeme
Rodičovská rada pri Základnej škole s materskou školou v Poproči a Základná škola s materskou školou v Poproči ďakujú všetkým,
ktorí nás podporili a darovali nám 2% z daní, ktoré použijeme na ďalšie zlepšenie podmienok vzdelávania našich detí.
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Košický zlatý poklad je komplex 2920 zlatých mincí, troch
zlatých medailí a ....tajnička - 23 písmen.... objavený pri
kopaní základov budovy finančného riaditeľstva na Hlavnej
ulici v Košiciach v roku 1935. Unikátna zbierka z obdobia
15. až 17. storočia je vo svojej nepoškodenej podobe od doby
nálezu jedným z najväčších zlatých pokladov na svete.
AKCIA-ATMOSFÉRA-DISKOTÉKA-DOLKA-DOMOV-DOSAHETUDA -GULIAR-HLINKA -HOSTINA -KAKAO-KALAMÁRKASKÁDA -KLADKA -KLIATBA -KOHÚT-KOLESO-KORALKOSTI-KRÉDO-KRIAK-LAHODA-LEHOTA-LÚPEŽ-NÁKAZANÁVNADA-NOTORIK-NOVINA-OBELISK-ODBOČKA-OCHOTAOZNAM-PALUBA-PÄSTE-POKROK-POKYN-POLYP-POSKOKPOSTOJ-POTOK-POTOMOK-POVOLANIE-PRÍHODA-PRÍSTAVPROTOKOL-PROVA-PRÚŽOK-RASCA-ROZDIEL-ROZJAZDROZPAD-SALÁMA-SKALKA-SKLAD-SKOBA-SPONA-STOPASTROJNÍK-TIKOT-UHLÍK-ÚŽERA-VESTA-ZÁNIK-ZÁTOKA
autor: Agnesa Timková

Dvaja pred nami, až ôsmi za nami
Že sú deti šikovné už v predprimárnom
veku, o tom svedčí aj ich účasť na mnohých
športových a kultúrnych podujatiach. Dňa
23.marca 2011.sa v Moldave nad Bodvou
konala súťaž Viacboj všestrannosti detí
predškolského veku. Je to trojkombinácia
súťaží-hod do diaľky, skok z miesta a člnkový
beh na 20 m. Našu MŠ reprezentovali 4 deti
v dvoch kategóriách-Marianna Burianová,
Erik Hadbavný, Bronislava Hužvárová a
Samuel Kopecký. V kategórii staršie dievčatá

vyhrala M.Burianová 3.miesto, v kategórii
mladšie dievčatá B. Hužvárová 3. miesto,
v kategórii mladší chlapci S.Kopecký
1. miesto. V celkovom hodnotení z
11 zúčastnených materských škôl získala
naša MŠ Poproč krásne 3. miesto. Aj touto
cestou všetkým ešte raz blahoželáme.
...a že sme dobrí nielen v športe, o tom
nás presvedčila účasť zástupcu našej MŠ
Mateja Lindvaia na súťaži v prednese
poézie a prózy detí predprimárneho veku

v MŠ Budulov 24. apríla 2011. Podujatie,
na ktorom všetky deti ukázali nielen svoje
smelé a odvážne vystupovanie, ale i krásny,
výrazný, miestami až umelecký prednes,
bolo zavŕšené hodnotnými vecnými cenami,
diplomami, ale hlavne zážitkami, na ktoré
budú zúčastnené deti, učiteľky, porotcovia
a všetci, ktorí sa podieľali na príprave
a organizovaní celej akcie, ešte dlho
spomínať.
Bc. I. Vincová

Ani vo finále sa žiaden zázrak nekonal
čakal tuhý boj o 3.miesto. Zápasy boli
prudko vyrovnané. Nakoľko v základnej
časti s Košickými Olšanmi sme nevyhrali
a neboli sme ani v kompletnom zložení,
chýbali nám hráči Kozák a Kocúr, nastali
obavy vo väčší úspech. Len vďaka hráčovi
Flergnerovi, ktorý s plným počtom bodov
zažiaril aj v tomto zápase sme vyhrali.
V odvete nás však prenasledovala smola.
Na výhru sme už neverili, keďže hráč Flegner
sa zranil. V tomto zápase nás potiahol až
Matúš Kocúr, vďaka ktorému sme obsadili
3 miesto. Mladšie žiačky a aj družstvo
dorastu svoju súťaž ukončilo bez výhry.
Nádej ešte vkladáme do hráčov Tomáša
Leščáka a Ľudovíta Hiľovského, ktorých

by sme chceli už budúci rok zaradiť do „B“
družstva. V mladom kolektíve majú šancu
napredovať, ostrieľať sa a byť nápomocní
pri dosahovaní úspechov.
MG
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Ilustračné foto

Nečakaným úspechom
nás potešilo „B“ družstvo,
ktoré sa umiestnila na 3.
mieste, a „A“ družstvo
podľa očakávania obsadilo 2. miesto. Viac sme ani nečakali.
Semifinále play off prebiehalo podľa
nášho predpokladu. „A“ družstvo si hladko
poradilo s ďalším prekvapením súťaže,
s Košickými Olšanmi. Naopak „B“ družstvo
prehralo s družstvom policajtov ŠKP. Ani
vo finále sa žiaden zázrak nekonal, aj keď
zápasy neboli jednoznačné. Po domácej
prehre 5:13 „A“ mužstva s ŠKP sa zázrak
nekonal ani vonku. Jednoznačne viedli
policajti, a to 11:7. Skupinu „B“ mužstva

