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MDD. Každý vie, že v kalendári mu patrí 1. jún.My v škole to
vieme najlepšie, svoj čas dávame deťom denne. A predsa v tento
jediný deň v roku je to iné. V tomto roku ešte onakvejšie, keďže
z poverenia starostu obce dostala naša škola a teda aj CVČ pri
ZŠ poverenie usporiadať obecné oslavy dňa detí v Poproči. Zaväzujúce a zodpovedné. 			
/viac na str.6/

www.poproc.sk
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X.ROČNÍK

Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Číslo 3 / júl 2018

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2018 zo dňa 18.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a v e d o m i e:
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa
26.3.2018 a 25.4.2018.
b/ Výrok audítora za rok 2017.c/ S t a novisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2017.
d/ Informáciu starostu obce o príprave
osláv „Dňa obce Poproč“ - 8.9.2018.
e/ Informáciu RNDr. Boženy Mihókovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Poproč, o
príprave osláv 60. výročia otvorenia
budovy Základnej školy na Školskej
ulici č. 3.
f/ Informáciu starostu obce o Výzve na
majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 128,
k.ú. Poproč, parcela CKN č. 2531.
g/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliam
Komora, Martin Jasaň.
h/ Podnety a návrhy od občanov: Mgr.
et Mgr. Piotr Sieniawski, Mária Timková, Dana Sakáčová.

2.

Schvaľuje:

a/ Program rokovania plánovaného
zasadnutia OZ dňa 18.6.2018 podľa
predloženého návrhu.
b/ Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Viliam Komora, PhDr. Zita
Baníková, Ing. Branislav Hanko.c/
Žiadosť spoločnosti ENVIRONCENTRUM s.r.o., Košice o súhlas
k realizácii sanačných prác Poproč Petrova dolina.

d/ Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine
Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73.
e/ Komunitný plán sociálnych služieb
Obce Poproč na roky 2018 – 2022
podľa predloženého návrhu.
f/ Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie obce za rok 2017
– bez výhrad.
g/ Potvrdenie financovania schodku rozpočtu v čiastke 111 055,74 €
z prostriedkov zostatku finančných
operácií vo výške 192 048,69 €. Zvyšok zostatku finančných operácií
v čiastke 80.992,95 € (ako nepoužité
prostriedky rezervného fondu v roku
2017) vrátiť späť do rezervného fondu.
h/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2018
podľa predloženého návrhu.
i/ Kúpu nového obecného traktora.
j/ Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí p. Zdenovi Kissimonyimu, bytom Trnava, Hlboká č.
5969/5, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč,
zapísaný na LV č. 1190, parc. reg. E
č. 4002/104 vo výmere 22 m2 za cenu
365,00 € v zmysle znaleckého posudku zo dňa 3.5.2018, vypracovaného
znalcom Ing. Petrom Daňkom.
k/ Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek
8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí p. Jozefovi Žembovi,
bytom Poproč, Nová 10, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci

Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na
LV č. 2459, parc. č. 350/1 vo výmere 4/27 z 975 m2 za cenu 2 100,00 €
v zmysle znaleckého posudku zo dňa
17.06.2018, vypracovaného znalcom
Ing. Ľubomírom Vincom.
l/ Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy
č. 4/2017 zo dňa 26.5.2017 na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v MKS – kinosála a premietacia miestnosť, uzavretej
s pánom Erikom Kuzmom.

3.

Určuje:

a/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 2022 rozsah výkonu funkcie starostu
Obce Poproč takto : plný pracovný
úväzok.
b/ V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie: 2018 - 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva
Obce Poproč, a to 9 poslancov.

A. Obecné zastupiteľstvo obce Poproč
sa u z n á š a na:

a/ Všeobecne záväznom nariadení
Obce Poproč č. 2/2018, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN Obce Poproč č.
1/2012 o úhradách za sociálne služby.
Zdroj: OcÚ Poproč

Susedstvo priam symbolické
Deti a seniori. Materská škola a Domov
dôchodcov Poproč. Dve budovy vedľa
seba a v každej z nich žijú iní obyvatelia.
Tí prví iba prichádzajú do života, tí druhí
z neho pomaličky odchádzajú. Umiestnenie týchto dvoch zariadení v susedstve je
priam symbolické. A vzájomné spolužitie
je úžasné. Deti z materskej školy navštevujú starkých v dni všedné aj sviatočné. Obidve strany majú z týchto stretnutí radosť aj
osoh. V máji, keď sa oslavuje Deň matiek,
www.poproc.sk

nás deti potešia nielen samotnou prítomnosťou, ale predovšetkým pesničkami a
básničkami. Tak to bolo aj tohto roku, keď
túto úlohu prevzali na seba tí najmenší –
prváci. Za pomoci pani učiteliek zvládli
vystúpenie na výbornú. Odmenou im bol
nielen potlesk a obdiv našich babičiek a
dedkov, ale aj sladký cukrík a keksík. Ďakujeme milé deti a nabudúce príďte zas.
Ste u nás stále vítaní!
Ing.MP-riad.
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60 rokov ubehlo ako voda
Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou na spomienky a stretnutia. Rok 1958 bol bohatý na
mnohé udalosti, ktoré sa zapísali do dejín. V našej obci sa otvorili brány novej školy a v tieni
týchto udalostí sa založilo spoločenstvo, ktorého okrúhle výročie sme si 8. apríla pripomenuli
slávnostnou členskou schôdzou v kultúrnom dome.

Tento rok si pripomíname 60 rokov od
vzniku Zväzu invalidov v Poproči.
Každý pred vstupom do sály sa zapísal
na plagát a dostal darček, ktorý bude
pripomínať túto udalosť. Prvým predsedom bol Ján Hanko. Od roku 1968
náš zväz, ktorý rokmi menil svoj názov až do dnešnej podoby ako Slovenský zväz zdravotne postihnutých, mal
len dvoch predsedov. Jána Gráca a od
roku 1989 Katarínu Hiľovskú, ktorá v
príhovore pospomínala na časy minulé aj nedávne. Spomienky sú naše
najväčšie bohatstvo a muselo sa naozaj
hlboko načrieť do ich studnice, aby
sa na nikoho a na nič nezabudlo. Príjemné nedeľné popoludnie prinieslo
hneď niekoľko prekvapení. Ešte pred
začiatkom schôdze Slávka Miglesová
doniesla napečené popročské kysnuté

koláče. Nedalo sa im odolať a chutili
naozaj každému. Schôdzu nám svojím vystúpením spríjemnili deti zo ZŠ,
ktoré nás programom pod vedením
učiteliek Mgr. E. Klešíkovej a Mgr. I.
Sopkovej nielen potešili a slávnostne
naladili, ale vliali nám potrebné sily,
aby sme sa rozbehli do ďalších bodov
programu. Opäť sa ukázalo, že mladosť
a starší vek majú k sebe vždy veľmi
blízko. Sme radi, že naše pozvanie prijal aj starosta obce, predsedníčka OR
SZZP M.Andoóva, duchovný otec A.
Š. Kuruc, riaditeľka ZŠ s MŠ, predsedníčka JDS K. Péčiová, predseda OFK P.
Dzuro. Až z Michaloviec merala cestu k nám Eva Hlodinková, členka ústrednej rady v Martine. Po príhovore
si bývalé dlhoročné členky výboru A.
Jasaňová a T. Vincová v dcérinom zastúpení prevzali
pamätné listy za
dlhoročnú prácu v našom zväze. Neskrývanú
radosť prejavila
pre d s e d n í č k a ,
keď od všetkých
členov prijímala
ocenenie
svojej
dlhoročnej
obetavej práce
www.poproc.sk

na čele zväzu. Pozvaní hostia prevzali
poďakovania za pomoc a spoluprácu.
Predsedníčka JDS spontánne vystúpila a zarecitovala báseň. Ako sama
povedala, jednoducho to musela, tak
to cítila. Vďaka. V priebehu schôdze v dvoch vstupoch vystúpil farský
spevokol sv. Barbory, aby nás potešili
nielen na duši, ale vo veľkonočnom
období preniesli sviatočnú atmosféru
medzi nás. Na konci ich vystúpenia
vystúpil náš tajomník a zablahoželal
našej členke Mgr. Z. Bradovej k abrahámovinám. Potom sa začalo podávať
pohostenie.V.Juhás čaroval a pripravil
jedlo, ktoré ulahodilo všetkým chuťovým pohárikom. Harmonikár Peter
nesklamal, vyhrával a spieval spolu
s našimi členmi až do konca. Ani sme
sa nenazdali a popoludnie sa prehuplo
do večera. Ako tých 60 rokov. Ukázalo
sa, že v živote človeka všetko má svoj
čas a svoje miesto. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám sponzorskou a obetavou
pomocou a krásne pripravenou sálou
pomohli pripraviť slávnostnú členskú
schôdzu. Zároveň sa ospravedlňujeme
za prípadné chyby a nedostatky prameniace zo snahy, aby všetko bolo pripravené čo najlepšie.
OB
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Šteniatko na návšteve Spieva ako

Pod záštitou Obvodnej poľovníckej komory Košice-okolie 7. júna 2018 navštívili
našu materskú školu poľovníci a lesní
pedagógovia Ing. Ivana Vincová a Ing.
Jozef Bolna. Formou zážitkového učenia
na piatich stanovištiach v areáli MŠ deti
poznávali lesné zvieratká, videli ukážky
reálnych paroží, trofeje jeleňa, daniela, kožušiny z líšky a jazveca. Vyskúšali
si napodobniť zvuk jeleňa na rohu z byvola. Cez poľovnícky ďalekohľad pozorovali okolie a bolo im predstavené živé

psie poľovnícke plemeno – šteniatko
jazvečíka. Mali možnosť upevniť si svoje
poznatky a ukázať svoju šikovnosť. Na
obrázkoch poznávali a pomenovávali
lesné zvieratká a vtáky, priraďovali ich
do prostredia, v ktorom žijú. Hádzali
pieskovým vankúšikom do „pavučiny“,
kŕmili šiškami bruško hladnej medvedice, pomáhali lesnému škriatkovi roztriediť predmety, ktoré patria a nepatria
do lesa, skladali drevené puzzle lesných
zvieratiek a ich rodín. V drevenom krmníku plnom hostiny nielen pre zvieratká si deti svojou šikovnosťou hľadali a
vyberali sladkú odmenu. Na záver zaujímavej a vydarenej akcie boli všetky
zúčastnené deti odmenené účastníckym
diplomom pri príležitosti mesiaca poľovníctva. Za všetky deti vyjadrujeme
touto cestou našim milým sprievodcom
podujatia Ivanke a Jožkovi veľké poďakovanie. 			
InV

Hasiči v materskej škole
V júni nás navštívili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Poproči. Dôvodom ich návštevy bolo priblížiť deťom
prácu hasičov. Na úvod sme si prezreli
prezentáciu na interaktívnej tabuli, ktorej cieľom bolo poukázať na významnú
úlohu hasičov v našom živote. Oboznámili sme sa s konkrétnymi prvkami oblečenia, hasičskými prístrojmi a dôleži-

Generačný súzvuk
existuje

Touto cestou
ďakujeme všetkým
členom
Jednoty
dôchodcov v Poproči pod vedením predsedníčky Kataríny
Péčiovej, ktorí
v rámci svojej
činnosti prišli k nám do MŠ dobrovoľne pomôcť pri skrášľovaní
nášho školského dvora. Oceňujeme ochotu, záujem a skutočnosť, že aj ľudia v krásnom zrelom veku vedia a chcú byť pre
spoločnosť v našej obci prospešní a užitoční.
ItV

sláviček

4. júna sa v Moldave n/B v ZUŠ
konala
súťaž
v speve ľudových
piesní pod názvom Škôlkarsky
slávik.
Súťaže
sa zúčastnilo 17
malých spevákov
z okolitých obcí.
Našu
materskú
školu reprezentovala talentovaná
speváčka Zuzka Jaklovská, ktorá cenu
putovný Škôlkarsky slávik vyhrala už
druhýkrát. Táto milá udalosť obohatila
deti, učiteľky a rodičov o pekné a príjemné zážitky v speve ľudových piesní.
HH

tými kontaktnými telefónnymi číslami
v prípade potreby. Po teoretickej časti
sme si v praktických činnostiach vyskúšali hasenie na terč, pumpovanie vody
do hadíc, hasičské prilby, hlásenie do
vysielačky a aj sedenie v hasičskom aute.
Záverečné poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným: Mgr. K. Harčarikovej,
A.Veselému, E. Tóthovi a M. Raščákovi,
ktorí si aj napriek pracovnej vyťaženosti
našli chvíľku na najmenších.
ItV

Bojovali a zvíťazili
Aj v tomto roku sa deti
z materskej školy zúčastnili súťaže Viacboj
všestrannosti detí predškolského veku, ktorá sa
konala v Moldave n/B.
Naše družstvo v zložení
Teodor Bačo, Sofia Uličná, Pavol Vinca a Olívia
Kundráthová
súťažilo
v behu na 20 metrov, skoku do diaľky a hode loptou. Aj keď
sa hovorí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, naše deti
bojovali zo všetkých síl a zvíťazili. Zabodovali sme krásnym
3. miestom, v súťaži jednotlivcov si odniesli 1. miesto Olívia, 2. miesto Sofia a spoločne cennú trofej-pohár. Všetkým
deťom ešte raz srdečne blahoželáme. 		
ItV

www.poproc.sk
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Deň detí pre všetky naše deti
/pokračovanie z titulnej strany/
Nie je vôbec jednoduché upútať, zabaviť,
potešiť deti takej širokej vekovej škály
- od bábätiek po „takmer dospelákov“.
Stalo sa, popasovali sme sa s časom,
priestorom i záujmami detí a prialo nám
aj počasie, lebo bolo nádherne slnečno.
Rovno 1.júna sa areál základnej školy
zaplnil najprv rekvizitami a všakovakými pomôckami a potom džavotom,
smiechom, hudbou a pohybom každého

Lepšie raz
vidieť ako
stokrát
počuť

V našej spoločnosti, hlavne medzi mladými, ľuďmi už dlhšie rezonuje otázka
postojov, tolerancie, názorov na historické súvislosti a rešpektovania iných. Je
veľmi jednoduché mať na „niečo“ vyhranený názor na základe prvotnej, neucelenej informácie a ďalej to šíriť bez pocitu zodpovednosti . Poznanie národných
dejín aj v širších medzinárodných súvislostiach je súčasťou dejepisu, ktorému
sa v poslednom roku pridávala väčšia
miera pozornosti aj zo strany MŠVVŠ.
Preto sme radi, že sa nám po dlhom
čase s finančnou podporou zriaďovateľa
školy Obce Poproč a Rodičovskej rady

človiečika, ktorý sem prišiel. Na trávnatej ploche pri východnej bráne sme
pripravili Zvieratkovo pre najmenšie
deti, deti MŠ a najmladších žiakov ZŠ.
Rozprávkové domčeky, ktoré sa mohli
maľovať, k nim vedúce stopy zvieratiek,
niekoľko trampolín, prekážkové zvieracie dráhy, postavy z rozprávok, príbehy, ktoré ožili a mnoho ďalších atrakcií
v ten deň patrili našim deťom.V priestore ihrísk zase čakali na svojich návštev-

níkov mnohé ďalšie atrakcie pre starších
žiakov, a to hra na Vikingov, maľovanie obrazu balónmi, maľovanie na tvár
a vlasy, rabaka, stonožka, bublifuky, pódium s karaoke, balóny s héliom, tradičné športy netradične i spoločné tanečné
kreácie pod taktovkou DJ Jana Spišáka.
A k tomu všetkému more skvelých pukancov len tak. Len tak, lebo bol deň pre
deti. Ďakujeme. Ak sa vám páčilo, napíšte nám. 			
DŠ

pri ZŠ s MŠ Poproč podarilo pripraviť
a zrealizovať výchovno-vzdelávaciu exkurziu v kráľovskom meste Krakow pre
žiakov 7., 8., a 9., ročníka našej školy.
Základným cieľom bolo priblížiť žiakom
obdobie druhej svetovej vojny a hlavne
holokaustu, uvedomiť si dejinné súvislosti a hlavne to, že život bez vojny nebol
v minulosti samozrejmosťou. Nemali by
sme zabúdať, že samotná vojna okrem
ničivej sily degraduje ľudskú dôstojnosť a hodnotu života. Interaktívna expozícia v múzeu Schindlerovej továrne
umožnila žiakom aspoň čiastočne zažiť, počuť a vidieť, čo sa dialo v období

druhej svetovej vojny v Krakowe, ako
vznikalo židovské geto a v akých podmienkach mnohí ľudia prežili či skôr
prečkali vojnu. Súčasťou exkurzie bola
prehliadka hradu Wawel a prehliadka
jedinečnej soľnej bane Wieliczka, ktorá
žiakov najviac zaujala. Exkurzia mala
u všetkých zúčastnených výborný ohlas,
veľkú spokojnosť a zároveň očakávanie,
že sa niečo podobné ešte zopakuje. Bolo
to výnimočné a na spracovanie dojmov
a množstva informácií a zážitkov by sme
potrebovali viac času. Ďakujeme za podporu.
BM, žiaci ZŠ

www.poproc.sk
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Úspechy našich žiakov v
Olympiáda zo SJL

Okresné kolo

Radoslav Benko

úspešný riešiteľ

Mgr. Špegárová

Dejepisnáolympiáda

Okresné kolo

Jakub Benko

úspešný riešiteľ

Mgr. Jasminská

Olympiáda v anglickom
jazyku

Okresné kolo

Diana Morvayová

úspešná riešiteľka

Mgr. Kurjanová

Matematická olympiáda

Okresné kolo

Lukáš Haňo
Viliam Komora

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

RNDr. Strížová

Matematická súťaž KLOKAN

Celoslovenská súťaž

Martin Varga
Martin Belas
Viktória Slovenkaiová

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka

RNDr. StrížováMgr.
Juhásová

Matematická súťaž MAKS

Celoslovenská súťaž

Veronika Novosadová

2. miesto v kraji58.
miesto - Slovensko

Mgr. Juhásová

Biologická olympiáda geológia

Okresné kolo

Sofia Schmozterová
Jozef Sakmár

3. miestoúspešný
riešiteľ

Mgr. Juhásová

Biblická olympiáda

Diecézne kolo

Sofia SchmotzerováJakub
BradaMartin Sopko

3. miesto

Mgr. Sopková

Pytagoriáda

Okresné kolo

Branko Svoboda
Zuzana Grácová
Lukáš Haňo

úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ

Mgr. Hiľovská
RNDr. Strížová

iBOBORPC zručnosti

Celoslovenská súťaž

B. Bartakovicsová, S. Kožej,
E. M. Harčariková, V. Bandiková,
T. Šimková, S. Horváthová,
V. Jasaňová, K. Lukáčová,
L. Lukáčová, Š. Juhásová,
A. Šimková, V. Novosadová,
V. Slovenkaiová, L. Baníková
D. Raščák, J. Drabik, D. Majcher,
L. Haňo, K. Varga, M. Varga,
M. Belas

úspešní riešitelia

Mgr. Kočišová

Všetkovedko

Celoslovenská súťaž

S. Hiľovská
Bianka Bartakovicsová

úspešná riešiteľka
úspešná riešiteľka

Mgr. Grabanová
Mgr. Jaklovská

EXPERT geniality show

Celoslovenská súťaž

Erika Anna BenkováVeronika
Novosadová

úspešná riešiteľka
úspešná riešiteľka

Mgr. Sopková
Mgr. Juhásová

Literárna súťaž

Okresné kolo

Alica Šimková

1. miesto

Mgr. Špegárová

Hodžov novinový článok

Celoslovenská súťaž
s medzinár. účasťou

Sofia Arianna Kellerová

strieborné pásmo

Mgr. Špegárová

Znej ľudová pieseň

Regionálne kolo

Samuel Cingeľ
Sandra Horváthová
Daniel Majcher

zlaté
pásmostrieborné
pásmo

Mgr. Klešíková
Mgr. Sopková

Jasovský zlatý slávik

Regionálne kolo

Samuel Cingeľ
Daniel Majcher
Sandra Horváthová
Zuzana Grácová

1. miesto
2. miesto
3. miesto
Cena Matice
slovenskej

Mgr. Klešíková
Mgr. Sopková

Zber hliníkových viečok

Regionálna súťaž

Samuel LeškoDávid Raščák
Diana Morvayová
Rastislav Spišák

Najlepší zberači
v škole

Hasiči – Požiar
v domácnosti

Okresné kolo

Natália Hodermarská
Tatiana Sedláková

3. miesto
Cena kult. strediska

Mgr. Hiľovská
Mgr. Jaklovská

Ochranárik čísla tiesňového
volania 112 a CO

Okresné kolo

Gabriela Jasaňová
Viktória Slovenkaiová
Marek Harčarik

3. miesto I. kateg.
2. miesto II. kateg.
3. miesto

Mgr. Hiľovská
Mgr. Sopková

Vesmír očami detí

Okresné kolo

Denisa Takáčová

4. miesto II. kateg.

Mgr. Sopková

Staň sa ilustrátorom

Okresné kolo

Rafael TimkoDenisa Takáčová
Sandra Spišáková
Miriam Motyková

3. miesto
2. miesto
3. miesto Cena poroty

Mgr. Klešíková
Mgr. Sopková
Mgr. Hiľovská

Výtvarné súťaže:

www.poproc.sk
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školskom roku 2017/2018
Športové súťaže:
Vybíjaná žiačok

Okresné kolo

N. Vincová, E. Vargová,
S. Horváthová,V. Hužvárová
T. Šimková,Sofia Juhásová,
E. A. Benková, H.Galdunová
L. Šoltinská, S.Spišáková

2. miesto

Mgr. Cuper

Florbal ZŠ žiačky

Okresné kolo

L. Baníková, A. Šimková,
D. Takáčová, S.Schmotzerová,
Z. Schmiedlová,V. Slovenkaiová,
S.A. Kellerová, E. A. Benková,
N. Hiľovská

3. miesto

Mgr. Cuper

Florbal ZŠ žiaci

Okresné kolo

J. Grác, J. Harčarik
F. Jasaň, S. Jasaň, J. Brada
M. Harčarik, A.Štovčík
M. Bandik, S. Kožej, M. Sopko

3. miesto družstiev

Mgr. Cuper

Vybíjaná najmladší žiaci

Okresné kolo

A. Benko, A. Červená,
Z. Červený, S. Drabiková,
N. Hodermarská, G.Jasaňová,
P. Juhás, L. Sopko, T. Sýkorová,
R. Štovčík, M. Vachaľ, T. Sedláková,
L. Tóthová

3. miesto

Mgr. Jaklovská

Prehadzovaná trojíc žiakov
(I. stupeň)

Okresné kolo

P. Juhás, Z.Červený,
T. Sedláková, R. Štovčík,
A. Benko, N. Hodermarská

2. miesto

Mgr. Jaklovská

Hľadáme nových
olympionikov

Okresné kolo(jeseň/jar)

N. Vincová, K. Timko,
E. A. Benková, F. Morvay

3./1. miesto
3./2. miesto družstiev

Mgr. Cuper

Atletika

Okresné /Krajské kolo/
Celoslovenské kolo
Okresné kolo

Lenka Baníková

hod krik. loptičkou
1. miesto
2. miesto
2. miesto vrh guľou

Mgr. Cuper

Súťaž mladých hasičov
„Popročská chodbovica“

Okresné kolo

N. Vincová , E. A.Benková
D. Takáčová, A. Šimková
S. Schmotzerová
M.Varga, M. Jaklovský,
M. Varga, F. Vinca, L. Petro

družstvo dievčat
1. miesto

Mgr. Harčariková

Plameň 2018

Okresné kolo
Krajské kolo

V. Sopková , A. Červená
T. Šimková , N. Vincová
E. A.Benková, S. Juhásová,
D. Takáčová, K. Ricková
V. Novosadová, S. Schmotzerová
R. Raščáková
A. Hric, Z. Červený, S. Kopecký,
M. Varga, M. Jaklovský, M. Sopko,
V. Kopecký, S. Jasaň, L. Petro,
J. Harčarik, F. Jasaň, S. Kožej

družstvo chlapcov
2. miesto

družstvo dievčat
1. miesto
3. miesto
družstvo chlapcov
1. miesto
2. miesto

Englishstar

Medzinárodná súťaž
v anglickom jazyku
pre žiakov ZŠ
Celoslovenské kolo

R. N. Spišák, P. Juhás,
Úspešní riešitelia
V. Novosadová, L. Strišová,
T. Sýkorová, V. Komora,
S. A. Kellerová, B. Svoboda,
N. Borovská, V. Jasaňová, T. Juríková
K. Timko, S. Motyka, J. Sakmár,
M. Kožej

Zber papiera

Najusilovnejší zberači

Jakub Brada, Maxim Petráš,
Jozef Krupeľák, Zuzana Grácová,
Samuel Cingeľ

Zber malých bateriek

Najusilovnejší zberač

Jakub Drabik

www.poproc.sk

Mgr. Kočišová
Mgr. Kurjanová
Ing. Simanová
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55. stretnutie čitateľov časopisu
Krásy Slovenska 2018

Sekcia pešej turistiky Klubu slovenských
turistov a redakcia časopisu Krásy Slovenska nás aj v tomto roku pozvala na už
v poradí 55. stretnutie, tentokrát na nie
veľmi vzdialený vrchol nad Rožňavou.
Hlavný celodenný program sa začal v
sobotu 26. mája v obci Rudná, ktorá leží
cca 3 km západne od Rožňavy. Výstupová trasa viedla náučným chodníkom Turecká na vrchol Tureckej (954 m), kde je
postavená kovová rozhľadňa vysoká 15
metrov. Ešte z diaľky pred vrcholom na
nás doliehal krásny spev, na ktorý sme

pridali do kroku, aby sme sa čím skôr
mohli pripojiť a hlavne sa stretnúť s priateľmi z jednotlivých klubov a oddielov z
celého Slovenska. Naša skupinka vzbudila obdiv rovnakými tričkami a klobúčikmi. Po spoločnej klubovej fotografii sme
začali postupne zostupovať k banskému
dielu Dárius. V tejto osemdesiatmetrovej štôlni sa ťažila ruda, a to hlavne ručne. Očistená sa následne konskými povozmi prepravovala k vysokým peciam
v okolí Rožňavy v údolí rieky Slaná. Odtiaľ sme zostúpili nad obec Rudná, kde

bolo slávnostné ukončenie 55. stretnutia
čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Po
country muzike a dobrom občerstvení
sme zostúpili späť do obce Rudná. Celý
okruh náučným chodníkom mal 9 km s
prevýšením cca 650 metrov. Nachádzalo
sa na ňom 21 informačných panelov s
lesnícko-baníckou tematikou. Keď nadišiel čas rozlúčky, každý z nás odchádzal
s prísľubom stretnutia sa na ďalšom podujatí organizovanom redakciou Krásy
Slovenska.
MJ

Návraty

KST-Rozlúčka so starým rokom
www.poproc.sk
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Po päťdesiatich rokoch
Tí skôr narodení si možno budú pamätať na rok 1967, keď sa Šugov stal dejiskom XIV. turistického zrazu. Počas
zrazu zastavovali v Turni n/ B všetky
rýchliky a na trati Moldava – Medzev
premávali zosilnené súpravy. Okrem
účastníkov z Československa prišli aj
turisti z Maďarska, Poľska, bývalej Juhoslávie, NDR, NSR, ba aj dve turistky
z Anglicka, jeden z Talianska a niekoľko
skupín zo ZSSR a Francúzska. Šugovskú dolinu navštívilo posledný júlový
týždeň r.1967 viac ako 5 000 turistov
a mototuristov. V priestore zrazu vybu-

dovali najkrajší pamätník zo všetkých,
ktoré postavili na doterajších zrazoch.
Po päťdesiatich rokoch sa popročskí turisti rozhodli vyčistiť priestor pamätníka
a umožniť návštevníkom Šugova pripomenúť si, možno pre viacerých, neznámu históriu. V sobotu 21. apríla si tak
spravili celodenný výlet a pobyt v prírode spojili s niečím užitočným. Vyrúbali
zatarasený prístupový chodník, pokosili
a upravili okolie pamätníka. Ak budete
niekedy na turistike v okolí Šugova, nezabudnite sa zastaviť.
ŠR

Turistická sezóna sa začala úspešne
pripravuje a zároveň Vás pozýva na

XXIX. ročník

turistického pochodu
Každoročné otvorenie turistickej jari sa
konalo 14. apríla 2018 s tradičným stretnutím všetkých účastníkov v parku pri
kostole. Cieľom našej cesty bola chata
pri lesníckej škôlke na Podkove. Vybrali
sme sa tam baníckym chodníkom, ktorý nás zaviedol na baňu Fortuna, kde
v roku 1965 po zatvorení baní vznikol
Obzor – výrobné družstvo invalidov.
Tento závod dával prácu až 140 zamestnancom, v súčasnosti je celý areál, všetky budovy opustené a neodvratne sa na
ich chátraní podpisuje čas. Naša cesta
viedla ďalej ku kamennej kaplnke, pri
ktorej baníci prosili svoju patrónku sv.
Barboru o ochranu pri práci. Ďalšou zastávkou s krásnym výhľadom na okolie
bola Žabia skala. V cieli našej cesty nás
čakal výborný fazuľový guláš, ktorý pripravovalo naše podporné družstvo už
od piatka. Turistická sezóna sa začala
úspešne. Pozývame vás všetkých na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré máme pripravené na spoznávanie zaujímavých kútov
našej krajiny. 			
MR

a XXIV. ročník
memoriálu Michala Grajciara

Dátum: 21. júl 2018 (sobota)
Trasa:

Vodná nádrž Bukovec - sedlo pod Bielou skalou - sedlo Podkova - Poproč /17 km/

Prezentácia: Pred Základnou školou Poproč v sobotu od 7 30 do 8 30 hod.
Štartovné: Dospelí 1,50 €, deti do 15 rokov 0,8 €
(v štartovnom je občerstvenie, autobus na trasu a guláš)
Ubytovanie: Len pre záväzne prihlásených vo vlastných spacákoch
Doprava: z Košíc:

Košice - Poproč 6:20
Košice - Jasov
7:30, Jasov - Poproč 8:15
z Moldavy: Moldava - Poproč 7:00
z Medzeva: Medzev - Poproč 6:03

Informácie: Štefan RUSNÁK, telefón: 055/4668 111, 0905 487 723
Miroslav JUHÁR, telefón: 0948 633 425
e-mail: kstpoproč@mail.telekom.sk
kstpoproč@gmail.com
Sponzori: Obecný úrad Poproč, Základná škola Poproč
TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIE !!!

www.poproc.sk
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Prepísali históriu súťaže
2. mája 2018 sa naši mladí hasiči zúčastnili súťaže „Plameň 2018“, ktorá sa
konala Čečejovciach. Súťaž pozostávala z dvoch disciplín - požiarneho útoku
s prekážkami CTIF a štafetového behu
na 400 m s prekážkami podľa medzinárodných pravidiel. Súťaže sa zúčastnilo
devätnásť družstiev z okresu Košice –
okolie, štyri v kategórii dievčat a pätnásť v kategórii chlapcov. Jedno družstvo pozostávalo z deviatich členov
a jedného náhradníka. Našu DHZ reprezentovalo jedno chlapčenské a jedno dievčenské družstvo. Napätie pred
súťažou sa dalo krájať. Všetky družstvá
si uvedomovali, že je postupový rok

a víťazi postupujú do krajského kola
hry Plameň. Prvým hvizdom píšťalky
sa začal súťažný kolotoč a súťažiaci
sa už plne sústredili na svoje výkony. Požiarny útok s prekážkami CTIF
preveril okrem fyzických zdatností aj
disciplinovanosť súťažiacich, keďže
počas vykonávania tejto disciplíny nesmú prehovoriť, lebo sa za to udeľujú
trestné body. Práve tie sú rozhodujúce
pri vyrovnanom výkone súťažiacich.
Družstvo, ktorému sa podarí prekonať
obe trate bez trestných bodov za dobrý čas, má predpoklad stať sa víťazom.
To sa podarilo našim družstvám, keď
obidve disciplíny prekonali bez trest-

ných bodov a v konečnom zúčtovaní
ich to vynieslo na prvé miesto. Dievčatá obhájili víťazstvo v tejto súťaži už
piatykrát po sebe a chlapci milo prekvapili, keď sa im po šiestich rokoch
podarilo túto súťaž vyhrať. Je to dôkaz
toho, že odhodlanie, poctivý tréning
a chuť niečo dosiahnuť dokáže robiť
divy. V tento deň sa prepisovala história tejto súťaže, keďže prvýkrát na
krajskú súťaž postupili obidve družstvá z jednej DHZ. Na podané výkony
našich mladých hasičov sme patrične
hrdí. V krajskom kole v Spišskej Novej
Vsi obsadili 1. a 2. miesto.
KH

Vzájomná spolupráca dopadla skvelo

V dňoch 28. - 30. apríla sa naši hasiči
zúčastnili cvičenia pod názvom Košice Fire Rescue. Tento druhý ročník
súčinnostného cvičenia DHZO okresu
Košice – okolie bol zameraný na nácvik zásahov dobrovoľných hasičských
zborov obcí a ich vzájomnej spolupráce. Cvičenie prebiehalo v Čečejovciach, Paňovciach, Rudníku, Medzeve
a Slanci/Izre. Bolo zamerané na rôzne
situácie, ktoré môžu vzniknúť v bežnom živote.
V Čečejovciach sa likvidoval požiar
veľkého stohu slamy. Na jeho likvidáciu bolo povolaných niekoľko zborov
a spočiatku sa hasilo pomocou kyvadlovej dopravy vody. Počas hasenia bola
vytvorená diaľková doprava vody, ktorá sa skladala z niekoľkých čerpadiel.
Voda sa čerpala z potoka v obci Seleška a bola dopravovaná až do blízkosti
poľného letiska, kde horel stoh slamy.
V Rudníku sa precvičovalo hasenie
lesného požiaru. Veliteľom tohto zá-

sahu bol náš člen Erik Tóth, ktorý sa
tejto úlohy zhostil vynikajúco, priam
profesionálne. Po prieskume požiaru
a prvotného zásahu dal povolať ďalšie cisterny a keďže požiar bol veľkého
rozsahu, okamžite nariadil vytvorenie diaľkovej dopravy vody z ťažobnej
jamy kaolínu až po kostol sv. Anny.
Diaľková doprava vody bola vytvorená
pomocou deviatich čerpadiel na vzdialenosť 1800 m. Rozostavenie čerpadiel
a dodávka vody až na miesto požiaru
bolo vykonané v rekordnom čase, za
čo si veliteľ zásahu zaslúžil od komisárov cvičenia zaslúženú pochvalu.
Po obede sa celá kolóna hasičských
vozidiel presunula do Medzeva. Tam
na nás čakala likvidácia následkov
po veternej smršti, kde povyvracané
stromy zavalili auto s posádkou. Po
porezaní stromov a vyslobodení osôb
zo zavaleného vozidla boli hasičské
jednotky povolané k požiaru vrakoviska áut. Posledný deň cvičenia sa
www.poproc.sk

hasiči presunuli z Medzeva k jazeru
Izra v Slanských vrchoch, kde bol simulovaný požiar lesnej chaty. Hasilo
sa pomocou diaľkovej dopravy vody
z jazera. Dopravné vedenie bolo vedené v náročnom strmom lesnom teréne
po úzkych lesných cestách. S malými
problémami sa aj túto úlohu podarilo
zvládnuť.
Na cvičení sa zúčastnilo celkovo 145
hasičov a 24 kusov rôznej techniky.
Ďakujem všetkým zúčastneným hasičom DHZ Poproč za skvelú prácu
počas cvičenia a našim hasičkám, ktoré nám všetkým cvičiacim v Rudníku
pripravili chutné občerstvenie. Veľká
vďaka patrí aj starostovi Rudníka Kišdučákovi, že nám umožnil cvičiť v katastri obce, Lesom Jasov s.r.o. a Opátstvu Jasov. Ďakujeme všetkým organizátorom, ale aj zúčastneným za skvele
zvládnutú akciu.
veliteľ DHZ
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Futbalisti ukončili sezónu 2017/2018
Ako prví ukončili sezónu naši najmladší futbalisti-žiacke
mužstvo, ktorí boli účastníkmi okresnej súťaže. Najlepším

strelcom mužstva bol Filip Jasaň, autor 31 gólov počas
minulej sezóny. Mužstvo sa zúčastnilo aj halovej sezóny
počas zimnej prestávky, vo finálovej časti obsadili konečné
druhé miesto.

Dorastenecké mužstvo bolo účastníkom krajskej súťaže
3. liga Košicko - Gemerská. Najviac gólov za dorastencov
zaznamenal Patrik Schmiedl, ktorý bol autorom 26 gólov.

Mužstvo dospelých v minulom ročníku bolo účastníkom
krajskej súťaže 5.liga Košicko – Gemerská. Za mužstvo dal
najviac gólov Peter Paulínsky, ktorý nastrieľal 13 gólov.

Počas krátkej letnej prestávky v príprave na nový súťažný
ročník usporiada OFK Slovan Poproč 13. ročník žiackeho
turnaja Memoriál Jakubka Michalka a pre mužstvo dospelých 20 ročník Memoriál Jána Žakarovského. Mužstvo
dospelých sa zúčastní aj Slovenského pohára Slovnaft Cup,

ktorý je naplánovaný na 22.7.2018. V prvý augustový víkend sa otvoria brány futbalových štadiónov pre nový súťažný ročník 2018/2019 pre dorastencov ,dospelých z nášho futbalového klubu.
Výbor OFK

www.poproc.sk
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nástroje a dbal o bezpečnosť práce. Oblasť okolia Poproča
je známa výskytom rudných a nerudných nerastov. Ložisko
Baníctvo patrilo k jedným z hlavných zamestnaní obyvateľov obce Poproč. Práca v baniach bola ťažká. Prácu v bani riadil banský dozorca. Musel
v blízkosti
obcePoproča
bolo najväčším
.........tajnička
28
písmen.....,
určovať
kvalitu
hornín,
organizovať
prácu.
Staral
sa
o
pracovné
nástroje a rudy
dbal o Agneška,
bezpečnosť práce.
Oblasť okolia
je
Baníctvo patrilo k jedným z hlavných zamestnaní obyvateľov antimonitovej
známa výskytom rudných a nerudných nerastov. Ložisko antimonitovej rudy Agneška,producentom
v blízkosti obce bolo
najväčším
producentom
tohto kovu
na východnom
tohto
kovu
na
východnom
Slovensku.
Kvalitné a
obce
Poproč.
Práca
v baniach
bolaželezné
ťažká.rudy
Prácu
v Rúfus
bani ariadil
Slovensku.
Kvalitné
a významné
boli i ťažené
z ložísk
Fortuna.
významné
boli
i
ťažené
železné
rudy
banský dozorca. Musel ..........tajnička - 28 písmen.....,
● V
A ●
z ložísk Rúfus a Fortuna.
určovať kvalitu hornín, organizovať prácu. Staral sa o pracovné
K
I
N D O P
H
S

T

U

P

N

E

K

B

M

A

T

I

C

A

O

R

A

N

E

A

I

E

I

N

D

S

T

E

Á

Í

I

R

N

O

M

A

O

Í

D

O

S

A

A

E

A

V

R

M

D

K

V

A

U

K

P

P

V

N

Č

I

L

Í

O

E

A

L

Í

B

R

L

R

L

E

D

D

O

U

O

I

M

K

M

R CH M

O

H

E

J

A

K

R

D

R

A

P

A

O

A

N

L

N

Z

L

Y

Á

D

I

A

A

K

N

I

H

O

V

Ň

A

C

A

T

Y

I

H

I

A

K

I

N

A

T

O

B

R

D

K

C

Á

Z

A

E

A

K

O

T

S

A

J

S

T

R

O

V

S

T

V

O

O

Ť

R

O

Z

A

A

D

N

L

E

T

K

A

B

E

A

S

K

N

M

I

N

T

S

T

A

C

I

V

N

A

K

I

Í

N

V

Ľ

P

K

B

K

U

K

T

C

R

A

I

E

H

Í

T

S

E

P

U

I

M

F

O

Í

R

P

L

T

V

R

A

N

A

Á

M

A

S

K

A

P

K

R

S

N

A

Ý

S

D

D

N

S

M

A

R

H

Ú

S

A

O

A

T

C

R

A

A

S

K

H

S

N

Á

K

Ť

R

A

O

T

A

E

V

Z

Ť

S

O

A

O

D

O

O

Ý

E

D

S

U

T

Ý

M

O

K

M

A

S

H

A

RDÚ
J

A

N

T

V

K

B

V

I

Ú

T

O

H

R

M

O

N

I

K

A

O

O

E

K

O

M

Í

N

K

O

O

Á

A

E

R

N

V

L

R

R

B

I

É

K

O

P

K

P

L

E

I

B

K

I

L

I

V

I

C

L

T

P

R

L

U

A

A

D

R

A

A

E

Ž

U

L

A

K

C

D

H

E

R

C

I

M

O

D

E

L

I

O

Á

E

P

V CH

Y

D

D

O

E

A

T

C

E

I

E

D

Ž

A

D

S

O

R

T

P

R

Á

C

A

O

R

A

K

Y

R

E

Ť

A

Z

A

S

L

N

K

O

K

P

A

H

M

AKCIAAKROBAT-

DRIEK-

HROMADAIHLAN-

KIOSK-

KRYHA-

MODEL-

ODDELENIE-

PILOT-

PRÍSTUP-

SLNKO-

ETAPA-

KNIHOVŇA-

MOTTO-

ODDYCH-

IKONA-

KOBEREC-

MRAKY-

SOKEL-

ULICA-

VRANAVÝHRA-

BLIZNA-

HARMONIKA-

IMPORT-

MAJSTROVSTVO-

MÚDROSŤ-

PODVODNÍK-

REŽIM-

SPEVNÍK-

ÚNAVA-

VÝKVET-

BOTANIK-

HERCI-

JAZDA-

KOBRAKOLÍK-

ODMENAOHRADA-

PSINAREŤAZ-

ŤAŽBAÚKONY-

FONDÁN-

PODNIKPODNOS-

SNÍMOK-

BARLA-

LEPRALETKAMANÉŽ-

MYDLO-

OHRÁDKA-

POSUN-

ROZUM-

VARIČ-

VÝŤAH-

BREHY-

HODINA-

KACHLE-

MASKA-

MÝTUS-

OPRAVA-

PRÁCA-

SADRA-

VIDINA-

ZENIT-

CISÁR-

HONBA-

KALUŽE-

KOSTOL_ KOSTRA-

SPOJITOSŤSTARENA-

MATICA-

NADMIERA-

OPUKA-

PRIATEĽ-

SEDLO-

STOKA-

VIERA-

CIVIL-

HRANICAHRDINA-

KANTÍNA-

KRIEDA-

MATRAC-

PRINC-

SIRUP-

STUPNE-

VÍCHOR-

KRITIKA-

MISIA-

NÁKLADNOVÁTOR-

OTROK-

KANVICA-

PASCA-

PRÍRODA-

SLIVKA-

SÚHRA-

VÍZIA-

DAŽDE-

Ako v rozprávke

Skončil sa ďalší súťažný ročník v stolnom
tenise so šťastným koncom na záver.
„A“ družstvo po skvelých výkonoch v
dvoch tretinách súťaže neudržalo 10.
miesto zaručujúcu istotu aj v ďalšom ročníku v 3. lige, keď nezvládlo rozhodujúci
zápas v Bracovciach a klesli sme na 11.
miesto, ktoré značilo buď priamy zostup,
alebo baráž o udržanie sa v súťaži. Všetko
záležalo od družstva Valalík či sa udržia
v 2. lige a nás pošlú do baráže o udržanie sa
v súťaži s druhým mužstvom IV. ligy. Nakoniec to dokázali aj oni, aj my. V dvojzápasovom stretnutí s Trebišovom sme jasne
dominovali a dvakrát sme vyhrali hladko
13 : 5 a udržali si 3. ligu aj v budúcom ročníku. Aj toto barážové stretnutie ukázalo,
aký veľký výkonnostný rozdiel je medzi 3.
a 4. ligou.
„B“ družstvo v IV. lige skončilo pohodlne
na 7. mieste v súťaži, kde dostávali priestor
si zahrať aj ďalší, hlavne mladí hráči, aby sa
mohli zdokonaliť v majstrovstve a mohli v
ďalšom ročníku už pravidelne nastupovať
za „B“ družstvo.
„C“ družstvo sa dlho držalo v 5. lige na
výbornom 3. mieste a ani oni si nakoniec

to 3. miesto neudržali. V závere klesli na 4.
miesto . Nakoniec sme aj 4. miesto obsadili, čo môžeme pri konkurencii, ktorá bola
v tomto ročníku, považovať za úspech, aj
keď v semifinále s Košickými Oľšanmi sme
neboli ďaleko od prekvapenia . V mládežníckych kategóriách sme žiadne veľké úspechy neočakávali, keďže po celý rok sme
sa na bodovacích turnajoch umiestňovali
mimo medailových umiestnení. O to väčšie prekvapenie a veľkú radosť nám urobila Lenka Baníková, ktorá na Majstrovstvách kraja starších žiakov , ktoré sme
usporiadali na domácich stoloch, vybojovala v zmiešanej štvorhre s naším odchovancom Adamom Klajberom, 3. miesto.
Daniel Majcher sa dlho držal v celkovom
poradí vo Východoslovenskom pohári
mladších žiakov na 3. Mieste, nakoniec
si aj on to 3. miesto neudržal a skončil na
4. mieste tri body od pódia.V kútiku duše
sme dúfali , že po dlhšej dobe by si mohol
niekto z našich detí vybojovať postup na
Majstrovstvá Slovenska. Najbližšie k tomu
mala Sandra Horváthova, ale neúčasťou
na bodovacom turnaji v Považskej Bystrici
o tú účasť nakoniec prišla.
www.poproc.sk

VNÍMANIE-

AT

Okrem zápolení v majstrovských zápasoch už tradične k našej činnosti patrí aj
usporadúvanie turnajov, a to Veľkonočného pre širokú športovú verejnosť a Celoslovenského veteránskeho turnaja, ktorý
nás ešte len čaká. Kráľom Veľkonočného
turnaja sa stal už tradične Adrián Hiľovský, na druhom mieste skončil nečakane
Dominik Majcher a tretím miestom milo
prekvapil Milan Petráš. Ďakujeme všetkým za podporu, ktorú nám preukazujú
a veríme, že v nasledujúcom ročníku budú
naše výsledky lepšie a radostnejšie.
MG
Názov: POPROČ - Popročský Obecný Populárno - Rekreačný
Občasný Časopis - Občasník Obecného úradu v Poproči.
Evidenčné číslo MK SR: EV 2826/08
Vydáva: Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč
IČO: 324639
Adresa redakcie: MKS Poproč, Kultúrna 1, 044 24 Poproč
Tel.: 055/466 44 49, 0908 313 375
E-mail: mks.poproc@centrum.sk, popnoviny@gmail.com
Šéfredaktor: DŠ
Grafické spracovanie: Juraj Gašpar,
FOTO zdroj: archív MKS
Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Náklad: 1000 ks

ISSN 1339-0716

Názory prezentované v obsahu článkov prispievateľov
sa nemôžu stotožňovať s názormi, stanoviskami a postojmi redakcie.

