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Za každých 
okolností férová
Mladá žena, svojím vekom sa netají. 
Má 25 rokov.

Študovala na Fakulte športu Pre-
šovskej univerzity v Prešove uči-
teľstvo telesnej výchovy. Medzi jej 
záľuby patrí futbal, futsal, bicyklo-
vanie a zvieratá. Futsalu sa venuje 
4 roky a futbalu 15. Spoznávate ju? 
Mgr. Zita Baníková.
Prinášame vám s ňou rozhovor.

Po dlhých mesiacoch pravidelného testovania na ochore-
nie COVID-19 sme v spolupráci s Košickým samosprávnym 
krajom umožnili občanom nad 60 rokov a občanom so zdra-
votnými problémami zaočkovať sa priamo v našej obci dňa 
11. 6. 2021. Očkovanie realizoval mobilný očkovací tím Košic-
kého samosprávneho kraja, ktorý občanov zaočkoval prvou 
dávkou vakcíny Pfizer od BioNTech -u. Členom tímu pomáhali 

a organizačne zabezpečovali opäť zamestnanci obce a dobro-
voľníci. Túto možnosť využilo 108 obyvateľov našej obce, ktorí 
to ocenili hlavne z dôvodu, že nemajú možnosť vycestovať na 
zaočkovanie do veľkokapacitných očkovacích centier. Mobil-
ná očkovacia jednotka sa do obce vráti v lehote potrebnej na 
podanie druhej dávky vakcíny, o čom budú občania opäť pod-
robne informovaní.

/pokračovanie na s. 18/

/pokračovanie na s. 6/

Mobilné očkovanie v našej obci
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o  INVESTOR JE POVINNÝ PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC 
    VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
    ZA PRÍTOMNOSTI ICH SPRÁVCOV !
o PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ PRESNE URČIŤ HLADINU PODZEMNEJ VODY
   A KOEFICIENT VSAKOVANIA PODLOŽIA, TIETO HODNOTY NÁSLEDNE ZOHĽADNIŤ 
   V ĎALŠOM STUPNI PD.
o NA LEŽATEJ ČASTI DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE SÚ UVEDENÉ MINIMÁLNE SPÁDY,
   TIETO SA PRI REALIZÁCII MôŽU ZVAČŠIŤ

LS - LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN
Z -   NÁDRŽ NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY 3x20 M3
ŠF - PLASTOVÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA Ø425 /WAVIN/
RŠ - REVÍZNA ŠACHTA
K45 - KOLENO 45°
OC160/160 - ODBOČKA JEDNODUCHÁ
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DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
JE NAVRHNUTÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MINISTERSTVA 
VNÚTRA SR Č. 30/2020 Z.Z. ZO DŇA 13.02.2020 
O DOPRAVNOM ZNAČENÍ
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TRVALKOVÝ ZÁHON 1

LEGENDA ZAVLAŽOVANIA
HUNTER I-20 ULTRA
HUNTER PRS 40
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MERANÝ EL. PRÍVOD CYKY-J 3x2,50 MM2 /CCA 33 M/

CY - 6 MM2 ZŽ
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MERANÝ EL.PRÍVOD BUDE UKONČENÝV INŠTAL.KRABICI S KRYTÍM IP68

HR p.č.1
HR p.č.2

ELEKTRICKÝ SYSTÉM: 3/PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S
1/N+PE AC-50Hz 230V TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33-2000-4-41 (2007):
411 :OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
      411.2 :POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
                 A.1 :ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
                 A.2 :KRYTMI
     411.3 :POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANU PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
                411.3.1 :OCHRANNÉ UZEMNENIE
                411.3.2 :SAMOČINNÉ ODPÁJANIE PRI PORUCHE V SYSTÉMOCH TN
                411.3.3 :DOPLNKOVÁ OCHRANA
415 :DOPLNKOVÁ OCHRANA 415.1 :DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
VONKAJŠIE VPLYVY - PODĽA STN 33 2000-5-51:
ZOZNAM VONKAJŠÍCH VPLYVOV V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH -VIĎ. PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOV

STAVEBNÍK

INVESTOR

KONTROLOVAL

ČÍSLO ZÁKAZKY

FORMÁT

DÁTUM

MIERKA

STUPEŇ

ARCHÍVNE ČÍSLO

MIESTO STAVBY

NÁZOV STAVBY

PARCELA

OBJEKT

OBSAH

ČASŤ

ČASŤ

MOBIL +421 - 915 - 977 135 

ZODP. PROJEKTANTAUTOR NÁVRHU

L. SVOBODU 8, 979 01 RIM. SOBOTA
KAROL KOVÁCS s. r. o.

VLASTNÍK PROJEKTU

ING. KAROL KOVÁCS

DSP

PROJEKTANT

ING. KAROL KOVÁCS ING. KAROL KOVÁCS
ING. KAROL KOVÁCS

2020_18

12 / 2020

2020_18

KÚ POPROČ, PARC. Č. 821/1, 825
560 x 420

C_2

1 : 200

SITUÁCIA NOVÝ STAV
SITUÁCIA

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V AREÁLI KULTÚRNEHO DOMU POPROČ

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SA NESMIE REPRODUKOVAŤ, 
UKLADAŤ DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, ALEBO ROZŠIROVAŤ AKÝMKOĽVEK SPOSOBOM - ELEKTRONICKY, 
MECHANICKY, FOTOGRAFICKY ALEBO INAK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU MAJITEĽA AUTORSKÝCH PRÁV

OBEC POPROČ, ŠKOLSKÁ 2, 044 24 POPROČ
OBEC POPROČ, ŠKOLSKÁ 2, 044 24 POPROČ
OBEC POPROČ, KÚ POPROČ

SO-01

SO-02
SO-04.2

SO-04.1

SO-03.1

L1

K1

L1

K1

L1

K1

L1

K1

L1

K1

L1

K1

01-06 SO-01 AŽ SO-06

S1S1

SO-06

S2

MOBILIÁR
L1 - MASÍVNA DREVENÁ LAVIČKA 2000 x 600 x 690 MM   6 KS
K1 - VONKAJŠÍ ODPADOVÝ KôŠ ZO STRIEŠKOU               6 KS

S3

S3
S4

S4

ZOZNAM A DRUH POUŽITÝCH DREVÍN
S1 - JASEŇ MANNOVÝ /FRAXINUS ORNUS/                       2 KS
S2 - VŔBA BIELA /SALIX ALBA/                                           1 KS
STROMY SPOLU                                                                     3 KS
S3 - TIS OBYČAJNÝ /TAXUS BACCATA/                             9 KS
S4 - BORIEVKA OBYČAJNÁ / JUNIPERUS COMMUNIS/    9 KS
S5 - HRAB OBYČAJNÝ /CARPINUS BETULUS/                 26 KS
KRY SPOLU                                                                           44 KS

POZNÁMKA:
PRESNÉ UMIESTNENIE STROMOV BUDE
RIEŠENÉ PO DOKONČENÍ STAVEBNÝCH PRÁC

SO-03.2
SO-03.3

SO
-0

5

LEGENDA OBJEKTOV
SO-01 - ZELENÁ STRECHA NA BUDOVE KULTÚRNEHO 
             DOMU, ČIASTOČNE SO SKLONOM STRECHY 15° 
             - NEREALIZUJE SA NA ZÁKLADE VYPRACOVANÉHO 
             STATICKÉHO POSUDKU ING. ZIGO. 
SO-02 - DAŽĎOVÁ ZÁHRADA V AREÁLI KULTÚRNEHO DOMU 
SO-03 - PODZEMNÁ NÁDRŽ NA ZBER ZRÁŽKOVEJ VODY 
            - V AREÁLI KD
SO-03.1 - PODZEMNÁ NÁDRŽ NA ZBER ZRÁŽKOVEJ VODY
SO-03.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA PRE PODZEMNÚ NÁDRŽ
SO-03.3 - ZAVLAŽOVANIE Z PODZEMNEJ NÁDRŽE
SO-04 - REKONŠTRUKCIA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV 
              ZA PRIEPUSTNÉ NA CELKOVEJ PLOCHE 1090 M2 
              (CHODNÍKY A PARKOVISKO) 
SO-04.01 - CHODNÍKY
SO-04.02 - PARKOVISKO
SO-05 - OBECNÝ MOBILIÁR
SO-06 - SADOVÉ ÚPRAVY 

S5

S5

S5

S5
S5
S5

S5
S5

S5
S5
S5
S5
S5
S5
S5
S5

S5
S5
S5
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*zdroj RÚVZ KE

Slovo má starostka obce
čo nás čaká v najbližšom období
V predchádzajúcom čísle našich novín sme vás podrobne informovali o vyčerpávajúcom období 
organizovania plošného skríningového testovania COVID-19 v našej obci. Napriek náročnému 
obdobiu, kedy sme museli v prvom rade venovať peniaze, čas a energiu na ochranu zdravia 
vás občanov, sme venovali pozornosť aj príprave žiadostí o dotácie, spracovaniu projektových 
dokumentácií a v neposlednej rade aj začiatku činnosti sociálneho podniku v obci. Základný 
prehľad a informácie boli uverejnené rovnako v predchádzajúcom čísle. Dnes sa chcem 
jednotlivým projektom venovať podrobnejšie. Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce

.„Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“

– projekt rieši úpravu celého okolia budovy kultúrneho domu vrátane nových chodníkov, parkoviska aj 
novej dažďovej záhrady. Súčasťou projektu bude aj nádrž na dažďovú vodu, ktorá bude využívaná na zav-
lažovanie celého areálu vo vegetačnom období. Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu tohto projektu z fondov EÚ. Požadovaná výška dotácie predstavuje sumu 303 283,55 €.

„Výstavba tržnice v obci Poproč“

- hlavným cieľom projektu je výstavba trhoviska v obci. Plánovaný projekt prispeje k rozvoju predaja poľ-
nohospodárskych produktov, ale aj k zachovávaniu a rozvoju miestnych tradičných remesiel predajom do-
mácich a tradičných výrobkov. Trhovisko bude situované v zastavanom území obce na nádvorí bývalej ma-
terskej školy pod kostolom v nadväznosti na zrekonštruovaný centrálny park obce. Trhovisko bude tvoriť 
novostavba predajných stánkov so zabezpečeným hygienickým zázemím pre riadne fungovanie trhoviska. 
Hygienické priestory trhoviska sa získajú prestavbou časti objektu bývalej materskej školy. Hygienické zá-
zemie bude slúžiť predávajúcim a kupujúcim v čase predaja, ale bude využívané aj pri iných príležitostiach 
a akciách organizovaných v centrálnej časti obce. Obec požiadala o poskytnutie dotácie na tento projekt 
z Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE (max. výška dotácie 41 686,36 €, spoluúčasť obce 58 020,60 €).

„Rekonštrukcia DD – prestavba a prístavba“

– projekt rieši prístavbu a prestavbu budovy domova dôchodcov tak, aby bola zabezpečená kapacita 40 
klientov a aby objekt spĺňal zákonom predpísané štandardy. Po vyhlásení výzvy na tento účel sa bude obec 
uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

„Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci“

– obec intenzívne pracuje na spracovaní projektových dokumentácií na:
• dobudovanie kanalizácie na uliciach Západná, Družstevná (časť od križovatky Nová ulica k areálu 

bývalého družstva), Záhradná a Potočná,
• rozšírenie vodovodu na uliciach Horská, Záhradná a Oľšavská (odbočka k rodinným domom za domo-

vom dôchodcov).

Spracované projektové dokumentácie obec využije ako podklad pre podanie žiadostí o dotácie z fondov 
EÚ, resp. z Environmentálneho fondu po vyhlásení príslušných výziev, ktoré sú avizované už v najbližšom 
období.
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„Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči“

– projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu budovy kultúrneho domu pozostávajúcu z/zo:
	zateplenia fasády
	zateplenia sokla
	zateplenia základov
	zateplenia stropu
	výmeny výplňových konštrukcií otvorov v obvodovej stene za konštrukcie 

s izolačným trojsklom
	výmeny dotknutých klampiarskych výrobkov
	rekonštrukcie zvodov dažďového systému
	rekonštrukcie vykurovacieho systému
	rekonštrukcie elektroinštalácie a bleskozvodu

Po vyhlásení avizovanej výzvy obec bude žiadať o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto pro-
jektu z fondov EÚ.

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

– obec pristúpila k spracovaniu tejto projektovej dokumentácie na základe uznesenia obecného zastupiteľ-
stva, ktoré odsúhlasilo priority pri rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci. Projektová dokumentácia 
zahŕňa rekonštrukciu miestnych komunikácií ul. Poľná, Jarná, Letná, Lesná, Horská, Brezová a rekon-
štrukciu chodníka na Kostolnej ulici. Vzhľadom na celkový rozpočet, s posúdením súčasných  finančných 
možností obce, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o prijatí úveru vo výške 360 000,00 eur na rekonštrukciu 
prvej etapy miestnych komunikácií, a to konkrétne Poľná ulica, Jarná, Lesná a Horská. Ostané miestne 
komunikácie a chodník na Kostolnej ulici budú realizované v druhej etape. Obecné zastupiteľstvo záro-
veň uložilo komisii  životného prostredia a projektového plánovania navrhnúť tretiu etapu rekonštrukcie 
miestnych komunikácií. Prvá etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií sa uskutoční po ukončení pro-
cesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa.

Spracovanie jednotlivých projektov predstavuje množstvo času a energie pri definovaní predmetu jed-
notlivých projektových dokumentácií, nastavovaní podmienok verejného obstarávania ... Mám osobne za 
sebou mnoho hodín osobných stretnutí so spracovateľmi, ale aj s dotknutými organizáciami. Toto všetko, 
aj vzhľadom na pandemické obdobie, bolo možné stihnúť iba tak, že sa na podkladoch pracovalo v predĺ-
žených zmenách a aj počas víkendov.

Úspešné projekty
Popri prípravách a spracovaní vyššie uvedených projektov obec zabezpečuje realizáciu úspešného projek-
tu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ“, ktorý je financovaný z fondov EÚ. ZŠ s MŠ získa po skončení projektu 
modernú knižnicu i vybavenie dielne.

Dielňa 1 Dielňa 2

Dielňa 3

Knižnica

Dielňa 4

Knižnica 2

Pripravujeme sa na realizáciu úspešných projektov „Vzhľad knižnice v 21. storočí“ financovaného z do-
tácie z Fondu na podporu umenia a „Vybavenie počítačovej učebne ZŠ s MŠ v Poproči“ financovaného 
z dotácie z MAS Rudohorie.

Nevyhodnotené projekty
Očakávame hlavne rozhodnutie pri podaných žiadostiach o dotáciu z Environmentálneho fondu, kde sme 
podali 2 žiadosti, a to na zakúpenie kompaktného zametača, ktorý by slúžil na čistenie miestnych komuni-
kácií a na zakúpenie kompostérov, drvičky a iných komponentov  pre malú obecnú kompostáreň.

Sociálny podnik

Po prípravnej fáze na spustenie sociálneho podniku začne tento svoju činnosť 
od 1. 7. 2021. Pripravujeme spustenie web stránky, kde postupne nájdete základ-
né informácie, kontakty, spôsob objednávania služieb a cenníky na poskytova-
né služby. Dnes vám predstavujeme logo tejto spoločnosti, ktorého autorkou je 
naša občianka Ivana Biharyová.

Aby sa predišlo akýmkoľvek špekuláciám, chcem upozorniť na skutočnosť, že výkon funkcie štatutárneho 
orgánu, t.j. konateľa nášho sociálneho podniku, vykonávam od vzniku tejto spoločnosti (október 2020) sú-
bežne s výkonom funkcie starostky obce bez nároku na odplatu za jej výkon. Konateľa sociálneho podniku 
robím a budem robiť aj naďalej zadarmo a podotýkam, že sociálny podnik v začiatku svojej činnosti nebu-
de mať ani riaditeľa v záujme šetrenia finančných prostriedkov potrebných pre naštartovanie sociálneho 
podniku.
Na začiatku svojej činnosti bude hlavným zákazníkom sociálneho podniku obec. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo nasledovné priority, resp.  zákazky, ktoré bude obec zadávať svojmu sociálnemu podniku:
	úprava severnej strany obecného úradu a podhľadu
	rekonštrukcia elektroinštalácie v budove pošty 
	nevyhnutná rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu na účely organizovania rodinných a spolo-

čenských akcií 
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Sčítanie 
obyvateľov, 
domov a bytov 
v roku 2021
Vážení občania, dňom 13. 6. 2021 bolo ukončené sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021. Bolo to prvé sčítanie, ktoré sa uskutoč-
nilo výlučne elektronickou formou, a to z dôvodu pandémie koro-
navírusu.

V termíne od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 prebehlo výlučne elektronické 
sčítanie domov a bytov, pričom rozhodujúcim okamihom sčítania 
bol dátum 1. 1. 2021. Administratívnymi zdrojmi údajov adries, kto-
ré boli použité pri sčítaní domov a byto boli Register adries, Kataster 
nehnuteľností, Register fyzických osôb, Sčítania obyvateľov, domov 
a bytov SODB 2011 a 2001, Základná báza údajov pre geografický 
informačný systém a Zoznam stavieb. Za tým nasledovalo sčítanie 
obyvateľov, a to v termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie sa 
uskutočňovalo výlučne elektronicky, prostredníctvom počítača, 
tabletu či mobilného telefón a to vyplnením elektronického formu-
lára na stránke sčítania alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Občania našej obce sa takýmto spôsobom sčítali na 87,5 %. Tí, ktorí 
sa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nesčítali elektro-
nicky, mali možnosť sčítať sa prostredníctvom stacionárneho asis-
tenta a mobilných asistentov. Stacionárny asistent bol k dispozícii 
občanom v pracovných dňoch, v určených hodinách na kontaktnom 
mieste vytvorenom na obecnom úrade za týmto účelom. Mobilní 
asistenti sčítavali občanov na základe požiadania u nich doma alebo 
na nimi určenom mieste. Dosčítavanie sa na základe rozhodnutia 
predsedu Štatistického úradu SR uskutočnilo v termíne od 3. 5. 2021 
do 13. 6. 2021. Túto možnosť využilo 198 občanov. Celkovo sa v na-
šej obci sčítalo 2477 občanov, čo predstavuje 92,42 %.

Ďakujeme srdečne všetkým našim občanom, ktorí si splnili svoju 
zákonnú povinnosť a zapojili sa do sčítania obyvateľov v roku 2021. 
Údaje, ktoré sa sčítaním obyvateľov získali, budú tvoriť pre každú 
obec základ pre prerozdeľovanie výnosov daní.
 OcÚ (JB)

Mobilné očkovanie 
v našej obci
/pokračovanie z obálky/  Keďže názory na očkovanie proti CO-
VID-19 značne polarizujú dnešnú spoločnosť, chcem zdô-
razniť, že obec zabezpečením očkovania vyhovela požia-
davkám tých občanov, ktorí nás požiadali o zabezpečenie 
takejto služby.

Vážime si spätnú väzbu od občanov. Jednoduché „ďakujem“ 
je  pre nás  organizátorov plošného testovania a očkovania 
proti COVID-19 v obci zadosťučinením, že naša námaha ne-
bola bez povšimnutia a uvedomenia si, že to, čo sme robili 
a robíme pre vás nie je celkom bežné. 

Za všetkých uverejňujeme nasledovné reakcie občanov:

„Prajem pekný deň, chcem sa veľmi pekne poďakovať 
pani starostke a všetkým pracovníkom OcÚ Poproč za  
možnosť zaočkovať sa v mieste bydliska. Bolo to vynika-
júco pripravené, dokonale organizačne zvládnuté.  Ako 
občan musím oceniť,  že všetky akcie v boji proti pandé-
mii zo strany OcÚ Poproč boli dokonale zvládnuté. Ško-
da, že nefunguje náš štát tak dobre ako samospráva. 
Ešte raz veľké ĎAKUJEM !“

„Dobrý deň, týmto by som chcela vyjadriť poďakovanie 
za ústretový prístup k občanom našej obce v súvislosti 
s očkovaním, ale aj testovaním a celkovým zvládnutím 
boja proti Covid - 19.“ 
 IKH, starostka obce

Z činnosti obce Z našej farnosti

Časť prípravy na túto udalosť spo-
čívala na pleciach rodičov, keďže 
kvôli pandémii a protiepidemio-
logickým opatreniam sa kateché-
zy v kostole nemohli uskutočniť 
pomerne dlho.

Časť prípravy prebiehala na 
hodinách náboženskej výcho-
vy v škole a počas dištančného 
vzdelávania online formou – na 
konzultačných hodinách.

Duchovný otec sa deťom veno-
val počas katechéz na detských 
omšiach po čiastočnom uvoľnení 
opatrení.

Spoločnými silami, a hlavne s Bo-
žou pomocou, sa slávnosť 1.svä-
tého prijímania napokon mohla 
uskutočniť.

Radosť a nadšenie sa u detí neda-
la nevidieť. Pevne veríme, že im 
to odhodlanie vydrží čo najdlh-
šie.

P. S. Rodičia, buďte im v tom vzo-
rom.

	rekonštrukcia budovy zdravotného strediska 
	nevyhnutná rekonštrukcia prevádzok sociálneho podniku 
	brúsenie parkiet v triedach ZŠ s MŠ 
	rekonštrukcia priestorov školského klubu 
	maľovanie tried ZŠ s MŠ 
	oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 
	ukončenie výmeny okien v budove Domu smútku + zastrešenie dverí z východnej a južnej strany, ná-

tery kovových konštrukcií 
	vybudovanie prevádzky malého kompostoviska – areál bývalej ČOV4

Kríza, ktorá súvisí s pandémiou Covid-19, bude mať určite dopad aj na verejné financie. Mohli by sme preto 
zostať stáť a čakať, čo bude. Mohli by sme to odôvodňovať tým, že doba je neistá a nie sú peniaze. Nie je však 
umenie robiť, ak peniaze sú, ale je umenie robiť, keď peniaze nie sú. Tohto hesla sa držím aj v tejto dobe, 
a preto som na pracovných poradách predstavila poslancom aj ďalšie spôsoby financovania rekonštrukcie 
obecného majetku ako je napríklad aj garantovaná energetická služba. Veď aj stará pravda hovorí, že ten kto 
nechce hľadá dôvody a kto chce hľadá spôsoby. A verte mi, že všetky vyššie popísané aktivity sú presne o tom 
- o hľadaní spôsobov, ako zabezpečiť rozvoj aj napriek dnešnej nepriaznivej situácii.

Netvrdím, že to nie je náročné a aj únavné, no môžem s čistým svedomím konštatovať, že robíme maxi-
mum, čo je v našich ľudských silách. Vás spoluobčanov chcem požiadať hlavne o podporu a pochopenie. 
Ak sa nám to spoločne podarí, bude to v prospech nás všetkých.

Nech odhodlanie dlho vydrží
27. 6. 2021 bol veľký deň v našej farnosti. 24 detí prijalo prvýkrát Pána Ježiša prítomného 
v Eucharistii. Váš duchovný otec a katechétka
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Kujeme plány
do budúcnosti
Vírus COVID 19 ochromil celý svet. Možno len vtedy si ľudia 
uvedomili, čo znamená zdravie pre pokojný život. Museli 
sme obmedziť naše aktivity, museli sme sa prispôsobiť no-
vým zdravotným podmienkam. Napriek tomu sa nám v sú-
lade s platnými opatreniami podarilo absolvovať týždenný 
rekreačno -liečebný pobyt v Piešťanoch, liečebno -rekondičné 
pobyty v Turčianskych Tepliciach a Dudinciach, štyrikrát sme 
sa zúčastnili na jednodňovom výlete do Aquacity v Poprade 
so spoločným obedom. V spomienkach zostane aj Bachledova 
dolina s Chodníkom v korunách stromov a krojovanou svad-
bou.(Ženíchom bol náš Vlado Juhár.) Úžasná bola aj grilovač-
ka vo vonkajších priestoroch baru Čierna ruža. Ďakujeme.

Naše plány však boli smelšie, siahali až za hranice Slovenska, 
žiaľ, epidemiologická situácia nám neumožnila ich napĺňať. 
Presúvame ich do ďalšieho obdobia.

Obrovské poďakovanie patrí pani starostke a šikovným že-
nám, vďaka ktorým sme v poštovej schránke našli rúška. Také 
malé ale dôležité rúško sa zrazu stalo dôkazom toho, že sme 
nezostali sami, že sú tu dobrí ľudia, ktorí na nás myslia a kto-
rým nie sme ľahostajní.

Na jeseň KORONA pritvrdila a zrazu sa naplnila obava 
o naše zdravie, o zdravie našich blízkych, priateľov a zná-
mych. Bol to silný argument, a tak sme sa nemohli stretá-
vať. Zostal nám len telefón, internet a sociálne siete.

Našťastie, hoci mnohí z nás sa blížia, alebo aj prekročili 
sedemdesiatku, kamarátime sa s počítačom a naše digitál-
ne zručnosti sú na výbornej úrovni, a tak sme po celý čas 
zostávali v spoločnom kontakte.

Po nekonečnej a ťažkej zime prišla jar, uvoľnili sa opatre-
nia a my sa znova stretávame každý pondelok na čerstvom 
vzduchu a „kujeme“ plány do budúcnosti. Stihli sme už re-
kreačno– liečebné pobyty v Piešťanoch a Lúčkach a chystá-
me sa do nášho obľúbeného Popradu.

Aj tento rok sme si naplánovali kultúrno–poznávacie zá-
jazdy, relaxačné pobyty aj brigádnickú pomoc obci. Čas 
ukáže, čo sa nám podarí uskutočniť.

Ďakujem všetkým členom ZO JDS v Poproči, ktorí nezrušili 
svoje členstvo v našej organizácii. Náročný predchádza-
júci rok by nás mal motivovať k účasti na ďalších aktivi-
tách, ktoré napĺňajú jeseň života a prispievajú k zlepšeniu 
a skvalitneniu života seniorov.

KP, preds. ZO JDS

Zlepšujúca sa pandemická situácia a s ňou spojené uvoľňovanie opat-
rení dovolilo otvoriť aj naše brány a sprístupniť návštevy v domove 
dôchodcov, čomu sa nesmierne tešíme. Prežili sme však dlhé a nároč-
né obdobie plné skúšok, kedy sme museli zavrieť brány a uzavrieť sa 
pred návštevami, čo bolo veľmi psychicky náročné pre klientov, ale 
aj zamestnancov. Preto nás veľmi potešil záujem dobrých ľudí, kto-
rí sa nám snažili spríjemniť tieto ťažké chvíle. V rámci zapojenia sa 
do projektu „Pošli dobro“ dostali naši klienti písané listy, do ktorých 
autori vložili kúsok svojho srdca, aby potešili adresáta, čo sa im aj po-
darilo.  Milo nás prekvapili žiaci zo  Základnej školy M.R. Štefánika v  
Spišskej Belej, ktorí nám zaslali natočené video vystúpenie v období 
veľkonočných sviatkov aj pri príležitosti Dňa matiek. Nezabúdajú na 
nás ani naši najmilší a najmenší susedia z materskej školy, ktorí posla-
li dedkom a babkám krásne maľované obrázky a pridali k tomu aj vy-
stúpenie s básničkami a pesničkami.  Táto situácia bola náročná aj pre 
zamestnancov, ktorým sa dostalo potešenia v podobe voňavej kávy, 
ktorú sme dostali od istej spoločnosti sponzorsky pre zamestnancov 
v prvej línii. Tieto milé pozornosti  nám v ťažkých chvíľach dokázali 
vyčariť úsmev na tvári a potešiť naše srdiečka, za čo všetkým ďaku-
jeme.  Ako povedala Matka Tereza: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka 
v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

KH, riad. domova dôchodcov

Spríjemnili ste nám ťažké chvíle

Príchodom jari a Veľkej noci sa začalo 
radostnejšie a príjemnejšie obdobie 
pre nás všetkých. Dopomohlo k tomu 
nielen teplejšie počasie, ale hlavne 
ustupovanie covidovej epidémie. Po-
čas veľkonočných sviatkov sa v rámci 
dodržaných opatrení klienti venovali 
výrobe veľkonočných ozdôb a nechý-
bala ani tradičná veľkonočná kuchy-
ňa. V posledných mesiacoch sme do 
nášho zriadenia prijali niekoľko no-
vých klientov, čím trochu stúpol po-
čet prijímateľov, ale ešte potrvá neja-
ký čas, kým sa vyrovnáme so stratou 
klientov počas Covidu. Vďaka uvoľňo-
vaniam opatrení sú naši klienti spo-
kojnejší, pretože môžu opäť a naplno 
využívať rôzne služby (kaderníčka, 
pedikérka, omša). Naše zariadenie 
začína ožívať aj kultúrne. Pripome-
nuli sme si sviatok 1. mája, kedy nám 
klienti pomáhali ozdobiť „máje“ a po 
dlhej dobe si zaspievali, zatancovali 

pri ľudovej hudbe a pochutili na vý-
bornom koláčiku.

4. mája sa jeden náš klient dožil krás-
nych 80 rokov. Pri tejto príležitosti 
mu ešte raz prajeme pevné zdravie, 
veľa lásky a spokojnosti. Vyrovnať 
sa s po -covidovým syndrómom nám 
pomohlo aj sedenie so psychológom, 
ktorý v máji navštívil naše zariade-
nie. Dôležitým medzníkom pre naše 
zariadenie je to, že vďaka výjazdo-
vej očkovacej jednotke sa uskutoč-
nilo očkovanie našich klientov proti 
ochoreniu Covid-19, čím mohlo dôjsť 
k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení 
v zariadení. To je veľmi pozitívne 
hlavne pre klientov, ktorí môžu po dl-
hej dobe navštíviť svojich príbuzných 
u nich doma.
Teplejšie počasie a zmiernenie opat-
rení nám dovolilo v máji uskutočniť 
aj aktivity pre našich zamestnancov. 

Všetci zamestnanci sa zúčastnili ško-
lenia, ktoré viedla lektorka priamo 
v našom zariadení. A vďaka spoloč-
nej brigáde zamestnancov sme si 
vyčistili a skrášlili vonkajší areál náš-
ho zariadenia. Na záver mesiaca sa 
nám podarila aj opekačka, na ktorej 
si klienti pochutnali na špekáčikoch, 
krídelkách a iných dobrotách. Popri-
tom sme si zaspievali a zablahožela-
li aj meninovým a narodeninovým 
oslávencom.

MR, riad. Domova sv. Anny, n.o

Naše zariadenie začína ožívať
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Nové knihy 
v knižnici

Obecná knižnica sa po pandemickej 
prestávke otvorila pre verejnosť až 
začiatkom mája, keďže sídli v budove 
kultúrneho domu, ktorý bol dlho v ka-
ranténe kvôli opakovanému testovaniu 
v jeho priestoroch. V čase, kedy bola 
zavretá, sa podarilo zapísať množstvo 
kníh, ktoré sa nachádzajú v knižnici, 
do verejne prístupnej databázy, takže 
si môžete aj z pohodlia domova skon-
trolovať, či vami požadovanú knihu 
v našej knižnici nájdete (snk.sk/Kataló-
gy/Súborný katalóg KIS MaSK/Abecedné 
zoznamy/Knihy/“názov knihy“ – zobrazí 
sa zoznam knižníc, v ktorých sa hľada-
ná kniha nachádza,  hľadať obecnú kniž-
nicu Poproč). Pozor, na databáze sa stá-
le pracuje, takže ak v nej svoju knihu 
nenájdete, príďte osobne do knižnice, 
resp. pozisťujte telefonicky, kontakty 
sú uvedené na stránke obce. Samozrej-
me stále je možnosť získať vami poža-
dovanú knihu aj cez tzv. Medziknižnič-
nú výmennú službu, vďaka ktorej má 
knihovník možnosť získať, resp. poži-
čať knihu z inej knižnice (doteraz viac, 
než  1330 výpožičiek).  V tomto mesiaci 
sa knižničný fond opäť doplní o nové 

knihy z krásnej aj náučnej literatúry 
pre dospelých aj deti a mládež v počte 
okolo 200 ks. Nakúpia sa z dotácie Fon-
du na podporu umenia:

Fond na podporu umenia, z verejných 
zdrojov, vo výzve č. 10/2020, v progra-
me 5.1.4 (Akvizícia knižníc), na zákla-
de žiadosti obce Poproč zaevidovanej 
pod č. 20-514-04267, finančne podporil 
projekt obecnej knižnice s názvom „ 
Knižnica miesto príbehov, alebo dobrá 
kniha v pravom čase.“ Finančná pod-
pora je vo výške 2000,- €. 

Nové knihy budú najneskôr do konca 
tohto roka uložené v nových knižnič-
ných regáloch. Z Fondu na podporu 
umenia dostala obec pre knižnicu do-
táciu aj na to. Staré knižničné regály 
v knižnici sú totiž z konca 60. rokov, 

sú skutočne staré a rozmerovo ne-
vhodné pre členitý priestor knižnice, 
ktorý sa novými užšími regálmi dá 
efektívnejšie využiť, pre uloženie väč-
šieho počtu kníh:

Fond na podporu umenia, z verejných 
zdrojov, vo výzve č. 1/2021, v progra-
me 5.1.2 (Vybavenie knižníc a menšia 
knižničná infraštruktúra), na zákla-
de žiadosti obce Poproč zaevidovanej 
pod č. 21-512-00435, finančne podporil 
projekt obecnej knižnice s názvom „ 
Vzhľad knižnice v 21. storočí.“ Finanč-
ná podpora je vo výške 2000,- €, pri 
spoluúčasti obce vo výške 1500,- €.

Obecná knižnica Poproč je tu, milí či-
tatelia a študenti, pre vás, navštívte 
ju, má čo ponúknuť.
 MP, OcÚ - MKS

Ako nájsť hľadané

Organizovanie hromadných podujatí v priestoroch kultúrneho domu sa riadi platnými opatreniami nariadenými vyhláškami 
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú v súlade s vývojom pandemických ukazovateľov aktualizované, tzn. menia sa, 
a preto je potrebné sa pred každým uvažovaným podujatím informovať u vedúcej MKS na tel. čísle 0908 313 375.

 OcÚ-MKS (MP)
Cenník platný od 1.1.2021:

pravidlá organizovania hromadných podujatí 
v kultúrnom dome

Držme si palce
Daždivá jar sa preklopila do krásneho žltého slnečného leta a covidová situácia v okrese Košice – okolie 
sa analogicky preklopila do krásnej žltej farby (od 7. júna). Krásna žltá preto, že to znamená zlepšovanie 
situácie. Samozrejme, opatrenia tu stále sú, takže organizovať tradičné hromadné kultúrne podujatia 
bez obmedzenia, žiaľ, stále nie je možné.

Verme ale, že tento smer k lepšiemu si nepokazíme, že sa dáme všetci zaočkovať a že vírus už nebude mať 
na kom prežiť a mutovať. A teda, že tretia covidová vlna nepríde. Držme si palce a snažme sa o to, aby sme 
tradičné aj netradičné kultúrno -spoločenské podujatia mohli konečne zorganizovať a prežiť ich opäť všetci 
spoločne bez obmedzení. Za doterajší rok a pol sme prišli o množstvo spoločných chvíľ a zážitkov, verme, 
že toto leto bude prelomové a že nám bude opäť dopriate prežiť zábavu, súťaže a nové zážitky spoločne. 
 MP, OcÚ - MKS
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My to už dokážeme. A čo vy?

osvieženie od hasičov vyvolalo 
nadšenie detí

V priebehu uplynulých 
dvoch školských rokov sa 
v našej materskej škole 
v rámci projektu podarilo 
zrealizovať mnoho environ-
mentálnych aktivít. Mali 
sme možnosť zamerať sa na 
efektívne využitie areálu, 
skrášlenie exteriéru a vyko-
návať výchovno -vzdelávacie 
aktivity formou zážitkového 
učenia v exteriéri. U detí sme 
praktickou činnosťou rozví-
jali vzťah k environmentál-
nemu cíteniu, k správnemu 
separovaniu a k možnému 
recyklovaniu materiálov. 
Veríme, že budú dobrými 

sprievodcami k ochrane prírody aj pre dospelých. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám držali palce a podporovali nás.   KN

Jedno krásne slnečné dopoludnie do našej materskej školy zavítal 
popročský dobrovoľný hasičský zbor. Deti sa oboznámili s náplňou 
práce našich hasičov, mali možnosť vyskúšať si niektoré časti ich 
hasičského výstroja aj komunikáciu na diaľku prostredníctvom vy-
sielačiek. Dobrovoľní hasiči deťom pripravili zaujímavú prekážkovú 
dráhu a mohli sa v teplom počasí osviežiť striekaním vody z hadice, 
z čoho boli deti nadšené.
Dozvedeli sa, ako sa nosia ranení na nosidlách a aká je dôležitá spo-
lupráca a komunikácia hasičov počas zásahu. Spoločne si prezreli 
hasičské auto a jeho vybavenie. Za zaujímavé zážitkové dopoludnie 
ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľným hasičom obce Poproč. 
Všetci sme si to veľmi užili a tešíme sa na ďalšiu návštevu. IV, JS

Zvládli sme to
Uplynulý školský rok 
v MŠ bol opäť výni-
močný. Časté zmeny, 
občas neistota a nároč-
ná situácia, boli nielen 
pre pedagógov a ro-
dičov, ale aj pre tých 
najmenších – deti MŠ. 
Museli sme sa za po-
chodu prispôsobovať 
novým a novým pod-
mienkam, zmenám, 
príkazom či zákazom. 
Dôležité však je, a vy-
jadrujeme veľké poďa-
kovanie, že všetci ťažkú dlhodobú situáciu plnú 
pravidiel, opatrení a odporúčaní rešpektovali, 
chápali a správali sa zodpovedne.

Na záver roka si želáme, aby ten nastávajúci školský 
rok bol plný zdravia, detskej radosti, úsmevu, zážit-
kov a živých podujatí, ktoré by naštartovali absen-
ciu vzájomného medziľudského kontaktu. IV

So svojou materskou školou sa lúčili aj budúci prváčikovia ZŠ - 30. 6. 2021.

A práve to sa učia rozlíšiť naši 
žiaci na hodinách biológie. 
Krása neživej prírody nad-
chla aj žiaka 9. A - Martina 
Vargu, ktorý sa zúčastnil bio-
logickej olympiády - odbor 
geológia.

V okresnom kole sa umiestnil 
na 1. mieste a postúpil do kraj-
ského kola. Pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Milice Juhásovej 
sa pripravovali ďalej a v kraj-
skom kole bol opäť úspešným 
riešiteľom, kde získal pek-
né umiestnenie - 6. miesto. 
Srdečne blahoželáme! MJ

Naša škola je už 10 rokov zapojená do medzinárodného 
certifikačno -vzdelávacieho programu s názvom Zelená škola, 
kde sme získali Certifikát a vlajku Zelenej školy. Je to program 
zameraný na praktické a vzdelávacie aktivity spojené s ochra-
nou a tvorbou životného prostredia. V tomto školskom roku 
sme sa venovali už štvrtej téme- energia. Aktivity, ktoré sme 
mali naplánované v našom EAP sme museli trochu prispô-
sobiť danej situácii v dôsledku epidemiologických opatrení 
z dôvodu koronavírusu Covid -19, ale aj napriek tomu sa nám 
ich podarilo splniť. Aktivity zamerané na tému energia sme 
realizovali formou rovesníckeho vzdelávania - „Učíme sa na-
vzájom“, kde starší žiaci z Kolégia Zelenej školy (KZŠ) a pani 
učiteľka Mgr. A. Grabanová učili mladších spolužiakov. Infor-
movali ich o možnostiach šetrenia energie, alternatívnych 
zdrojoch, o zásadách šetrenia energiou, prečo je nevyhnutné 
a dôležité šetrenie energiou v škole i doma. V marci sme zre-
alizovali Deň vody, v apríli Deň zeme, hlavne žiaci 1.stupňa, 
lebo ostatní boli ešte doma na dištančnom vzdelávaní. Boli to 
prevažne vychádzky do okolia, čistenie studničiek, a postup-
ne po príchode do školy práca v areáli našej školy, v náučnom 
chodníku.

V máji sa žiaci z KZŠ zúčastnili besedy so starostkou obce, 
kde sa venovali problematike šetrenia energie v škole, v obci, 
doma a v týždni od 17. 5.–21. 5. 2021 sme zrealizovali v spo-
lupráci s OÚ – Kampaň – „Šetri a neplytvaj“. Žiaci z kolégia 
informovali občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu 
o význame energie, dôležitosti jej šetrenia v domácnostiach 
a pripravili k tejto téme informačný panel v parku pod kos-
tolom. Keďže sme nemohli v uliciach našej obce roznášať le-
táčiky, tak sme ich rozdali deťom domov spolu s pracovnými 
listami, ktoré so svojimi rodičmi vyplnili a zistili, ako sú na 
tom doma so šetrením energie. Veríme, že získané poznatky 
budú deti využívať v škole aj doma a nielen jeden deň v roku, 
ale počas celého roka. Dúfame, že sa nám to spoločnými si-
lami podarí, veď sa učíme navzájom - deti od rodičov, rodi-
čia od detí. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom za 
spoluprácu, ktorí nám pomohli pri splnení našich aktivít. Na 
záver KZŠ vyhodnotilo všetky aktivity z EAP -u a zistili sme, 
ako je na tom naša škola, či sa nám podarilo alebo nie znížiť 
spotrebu energie. 2. 6. 2021 sme mali hodnotiacu návštevu, 
ktorá vyhodnotí, či sme obhájili Certifikát a vlajku Zelenej 
školy na ďalšie certifikačné obdobie. Pevne veríme, že sa nám 
to podarí. MJ, koordinátorka KZŠ

Nie je kameň ako kameň Výsledky volieb do rady školy pri 
ZŠ s MŠ, Školská 3, poproč 
pre funkčné obdobie 2021 – 2025

Učíme sa navzájom

Do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč boli vo voľbách, ktoré 
sa konali v dvoch kolách - 8.6.2021 a 10.6.2021 -  zvolení títo kan-
didáti:

za pedagogických zamestnancov ZŠ: Mgr. Ľudmila Michalková
za pedagogických zamestnancov MŠ: Mgr. Diana Čulenová
za nepedagogických zamestnancov 
ZŠ s MŠ:

Veronika Horváthová

za rodičov žiakov ZŠ: Ing. Marek Filčák

Bc. Tatiana Bartakovicsová

Ing. Róbert Vinca
za rodičov detí MŠ: Jaroslav Mojžiš
delegovaní členovia za zriaďovateľa: Mgr. Dominika Hiľovská

Oleg Brada

Mgr. Katarína Harčariková

Ing. Branislav Petráš, PhD.
Predsedom rady školy sa stal Ing. Róbert Vinca.

ZK, zást. riad. ZŠ s MŠ
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Názov, druh súťaže Úroveň Meno žiaka Umiestnenie Zodpovedný pedagóg

Biologická olympiáda Okresné kolo
Krajské kolo

Martin Varga 1. miesto / geológia
úspešný riešiteľ

Mgr. Juhásová

Geografická olympiáda Okresné kolo Kristián Timko
Rafael Timko

úspešní riešitelia Mgr. Sopková
Mgr. Špegárová

Dejepisná olympiáda Okresné kolo Patrik Juhás úspešný riešiteľ Mgr. Jasminská

Olympiáda v anglickom 
jazyku

Okresné kolo Stanislav Kožár úspešný riešiteľ Mgr. Simanová

Biblická olympiáda Diecézne kolo Stanislav Kožár
Sára Hiľovská
Viktória Sopková

3. miesto družstiev Mgr. Sopková

Pytagoriáda Okresné kolo Matej Michalko
Simona Ferenczová
Miriam Gregová
Lenka Slabejová
Nina Gédrová
Michal Spišák
Alex Žakarovský
Stela Grácová
Linda Hegedüš
Anna Mária Sopková
Božena Sopková

1. miesto/ kategória P4
úspešní riešitelia 

Mgr. Kočišová

Mgr. Hiľovská

Mgr. Kočišová

Mgr. Juhásová

Matematická súťaž Klokan Celoslovenská súťaž Matej Michalko
Liliana Gӧllnerová
Leonardo Denci
Štefan Čerčer
Lucia Sarah Kožárová
Michal Spišák
Martin Varga

najlepší riešiteľ školy
úspešní riešitelia 

Hviezdoslavov Kubín Okresné kolo Michal Spišák

Sandra Horváthová

1. miesto 
I. kategória/próza
3. miesto 
III. kategória/próza

Mgr. Kočišová

Mgr. Špegárová

Škultétyho rečňovanky Celoslovenská súťaž Natália Vincová
Erika benková
Valentína Jasaňová
Kristián Timko

výsledky zatiaľ nie sú zná-
me

Mgr. Špegárová

iBOBOR
PC zručnosti

Celoslovenská súťaž Dávid Jasaň
Pavol Vinca
Sára Burianová
Miroslava Holováčová
Olívia Kundráthová
Michaela Matulová
Gregor Spišák
Lukáš Urbančík
Henrich Jasaň
Simon Horváth
Martin Klein
Lucia Sarah Kožárová
Michal Spišák
Rafael Timko
Alex Žakarovský
Stela Grácová
Nina Gédrová

úspešní riešitelia Ing. Majcherová

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020/2021

Škola, škôlka, školička

Všetkovedko Celoslovenská súťaž Leonardo Denci
Liliana Gӧllnerová
Stela Halecká
Lucia Sarah Kožárová
Miriam Gregová
Zuzana Jaklovská
Gregor Spišák
Martin Klein
Henrich Jasaň
Rafael Timko
Michal Spišák

úspešní riešitelia Mgr. Grabanová

Mgr. Hiľovská 

Mgr. Jaklovská

Mgr. Cuper

EXPERT geniality show Celoslovenská súťaž Stanislav Kožár
Eriak Anna Benková

úspešní riešitelia 

Hodžov novinový článok Celoslovenská súťaž 
s medzinárodnou účasťou

Valentína Jasaňová
Dominik Lichka strieborné pásmo

Mgr. Špegárová

Výtvarné súťaže:

Staň sa ilustrátorom I Okresné kolo Roman Idčan 3. miesto Mgr. Klešíková

Staň sa ilustrátorom II Okresné kolo Aneta Červená
Viktória Sopková
Lucia Sarah Kožárová
Richard Holováč

2. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto

Mgr. Hiľovská

Staň sa požiarnikom – His-
tória hasičstva

Okresné kolo Martin Klein
Markus Graban

1. miesto
2. miesto

Mgr. Jaklovská

Policajti v našom meste Okresné kolo Martin Klein
Markus Graban

1. miesto
2. miesto

Mgr. Jaklovská

Zber SABI -hliníkových 
viečok

Regionálne kolo
Školské kolo

ZŠ s MŠ Poproč
Matúš Leško
Miriam Gregová
Filip Morvay
Daniel Sýkora
Lukáš Urbančík
Gabriela Grácová
Samuel Drabik

2. miesto / kategória A3
najusilovnejší žiaci

ZK, zást.riad.ZŠ s MŠ

Rozlúčka našich deviatakov so ZŠ - 30. 6. 2021 - telocvičňa ZŠ
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Ďalší úspech nenechal 
na seba dlho čakať
O tomto chlapcovi, zatiaľ žiakovi ZŠ 
v Poproči, sme písali v Špeciáli Po-
proč 2020. Aktuálne zaznamenal ďalší 
úspech – 2. miesto na majstrovstvách 
Slovenska. Martin Jaklovský – žiak 9.A.

KP, preds. ZO JDS

V uplynulých rokoch sa zúčastňoval pohárových 
súťaží ako Tatranský pohár, Veľká cena Dubnice 
a Amix vo Vranove n/Topľou. V pohárových súťa-
žiach skončil vždy do tretieho miesta vo vekovej sku-
pine juniorov. Má vyštudovanú SPŠ elektrotechnickú 
v Košiciach a je zamestnaný ako 2. tavič v Oceliarni. 
Predstavujeme vám ďalšieho úspešného mladého 
muža z Poproča – Marka Krupeľáka.

Začínal ako takmer trojročný s lyžovaním. Keď 
mal 4 roky, zúčastnil sa prvých pretekov. Lyžoval 
za lyžiarsky klub Medzev a neskôr od jedenástich 
rokov za Lyžiarsky klub Plejsy. Najvyššie ocenenie, 
ktoré sa mu podarilo v tomto športe získať, bolo 
vicemajster Slovenska v slalome v kategórii starší 
žiaci.

V kategórii juniorov prestal lyžovať, lebo to bolo 
finančne veľmi náročné. V priebehu ďalších rokov 
sa venoval futbalu a v rámci kondície aj kickboxu.

Ani vo futbale sa celkom nenašiel. V 14 rokoch 
začal posilňovať a odvtedy sa venuje kulturistike. 
Medzi jeho obľúbencov patrí Frank Zane, Arnold 
Schwarzeneger a mnoho ďalších. Najväčšou moti-
váciou je preňho Chris Bumstead.

Baví ho prekonávať samého seba, stále sa zlepšovať 
a pracovať so svojím telom. Hovorí, že kulturistika 
nie je len o činkách, ale aj o životospráve. Platí to 
pre každý šport, ale pre tento zvlášť. V súčasnosti 
trénuje ľudí, ktorí majú o tento šport záujem.

Prešiel pomaly rok odvtedy, 
čo pandémia ochorenia CO-
VID – 19 zrušila nielen všetky 
stolnotenisové súťaže, ale aj tré-
ningový proces. A keď už tomu 
málokto veril, že by sme ešte do 
prázdnin mohli začať s trénin-
gom, tak neuveriteľné sa sta-
lo skutočnosťou. Ako sa vývoj 
pandémie postupne zlepšoval, 
aj epidemiologické opatrenia sa 
postupne uvoľňovali a my sme 
sa nakoniec dočkali a mohli sme začať s tréningami najprv v garáži a od júna dokonca 
aj v telocvični. Na základe aktuálneho stavu a stále sa zlepšujúcej situácie s pandémiou 
sa SSTZ rozhodol znova zorganizovať majstrovstvá republiky postupne vo všetkých 
mládežníckych vekových kategóriách. V minulých ročníkoch si účasť mohli zabezpečiť 
hráči výsledkami na celoročných turnajoch. Keďže v tejto sezóne sa žiadne turnaje ne-
uskutočnili, tak účasť si budeme musieť vybojovať cez jednodňovú kvalifikáciu. Aj keď 
máme krátku prípravu a aj veľký hendikep oproti ostatným účastníkom, ktorí majú 
herne a mali možnosť oveľa skôr začať s tréningami a oveľa lepšie sa pripraviť, dúfame, 
že sa niektorým našim hráčom podarí vybojovať si účasť na týchto majstrovstvách. 
V pláne máme ešte účasť na medzinárodnom turnaji v Senci a radi by sme, ak pandé-
mia bude takto na ústupe, aby sa naše deti zúčastnili aj nejakého sústredenia. Vrátiť sa 
na takú úroveň, ktorú sme mali pred pandémiou, bude veľmi ťažké a bude potrebné 
znova veľa času a úsilia na tréningoch. Veľmi by nám pomohlo v napredovaní, keby 
sme aj my mali herňu ako má väčšina klubov na Slovensku. Potešila nás správa, ktorá 
zaznela na poslednom zasadnutí športovej komisie obce, kde nám bolo povedané, že sa 
uvažuje v blízkej budúcnosti zrealizovanie takejto herne aj u nás. MG

Železo má doma aj v robote
Na Majstrovstvách Slovenska v kulturistike v kategórii klasická kulturistika získal 1. miesto. DŠ

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou

Ako sme už avizovali dávnejšie, zväz sa napokon rozhodol 
dohrať jesennú časť sezóny 2020/2021. Na základe výsledkov 
z jesene sa určia postupujúci a zostupujúci z jednotlivých líg. 
Naše mužstvá sa pohybujú v pokojných vodách, a tak dohrá-
vané 3 kolá nepredstavujú žiadne riziko. Práve naopak, sú 
vhodnou prípravou na blížiaci sa začiatok nového súťažného 
ročníka, ktorého štart sa očakáva koncom júla. Všetci pevne 
dúfame, že sa nasledujúci ročník odohrá už v kompletnom 
zložení a za účasti divákov. Tí nechýbali už ani na spomína-
ných dohrávaných zápasoch jesennej časti na prelome mája 
a júna za dodržania prísnych opatrení.

A -mužstvo sa aj v novej sezóne predstaví v V. lige Košicko-
-gemerskej, kde by sa malo predstaviť celkovo 14 mužstiev. 
Presné zloženie bude známe až po skompletizovaní všetkých 
prihlášok klubov. Dorastenecké mužstvo by malo odohrať 
svoje zápasy opäť vo IV. lige Košicko -gemerskej. Žiacke muž-
stvo bude účinkovať v lige MINI U15 organizovanej zväzom 
Košice -okolie.

Našou hlavnou úlohou v tomto období je pripraviť vhodné 
podmienky pre všetky naše mužstvá do nového súťažné-
ho ročníka. Zabezpečiť dostatočnú hráčsku základňu pre 
A -mužstvo, trénerov a vedúcich mužstiev pre všetky naše 
kategórie. Nevyhnutnou súčasťou je aj potreba dostatku tré-
ningového materiálu v podobe lôpt, dresov, sietí a rôznych 
tréningových pomôcok. Aktívne pracujeme aj na zabez-
pečení automatickej závlahy ihriska, lebo je to nevyhnut-
ná pomoc pri zachovaní vhodných podmienok pre všetky 
naše mužstvá. Ak chcete podporiť našu činnosť, neváhajte 
a prispejte na náš transparentný účet ľubovoľnou čiastkou. 
Všetky dary budú použité výhradne na skvalitnenie športo-
vej činnosti, čo si môžete kedykoľvek skontrolovať aj na pri-
loženom odkaze

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/
SK4709000000005173051255 .

Ďakujeme za pomoc.

reštart súťaží potešil nielen 
futbalistov
Po dlhých siedmich mesiacoch sme sa dočkali reštartu futbalových 
súťaží. Dlhá pauza sa podpísala aj na kondícii jednotlivých hráčov. 
Hneď po uvoľnení opatrení a schválení tréningových jednotiek sa 
začalo zaberať v A -mužstve aj u dorastencov. LK

Šport
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Majsterky sveta v malom futbale Red Bull Ney-
mars Jr‘s Five 2019 (foto po prílete na letisku 
v Prahe)

/pokračovanie z obálky/
Začínala si so športom pomerne sko-
ro. Aké boli tvoje začiatky?

Myslím, že pre každého športovca sú 
začiatky veľmi náročné. Vždy, keď chce-
te niečo dosiahnuť, musíte vydať zo 
seba maximum. Čo sa týka futsalu, bol 
to práve futbal, ktorý ma k nemu dovie-
dol. Futbal som začala práve tu v Popro-
či, kde som hrala za žiakov.

Zita s  futsalovým reprezentačným 
trénerom

Prečo práve futsal?

Prišlo to jednoducho samo, keď som 
hrávala futbal za FC Košice, mali sme 
prípravný zápas s futsalovým klubom 
Košíc po ktorom sa ma ich tréner opý-
tal, či by som za nich nechcela hrávať. 
Moja odpoveď bola áno, nebolo čo stra-
tiť. Bola to príležitosť na to, ako sa zlep-
šiť v samotnom futbale. Nakoniec som 
to dotiahla až do reprezentácie. A prečo 
futbal? Dá sa povedať, že som sa s loptou 
narodila. Už odmalička som nebola ako 

každé dievča - bábiky, kočiare…K môj-
mu štastiu mi stačila lopta. Skrátka od-
malička ma to robilo šťastnou.

S trofejou pre víťaza majstra sveta v malom 
futbale

V takom mladom veku si zazname-
nala významné úspechy. Čo to bolo?

Vo futsale na klubovej úrovni dvakrát 
tretie a raz druhé miesto v najvyššej 
Slovenskej futsalovej lige žien.

V reprezentácii - predkvalifikácia na 
Majstrovstvá Európy vo futsale 2018, 
3. miesto na medzinárodnom turnaji 
na Ukrajine 2020, postup do dalšej fázy 
kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 
vo futsale 2021, kde sa v našej skupine 
stretneme s finalistkami posledných 
majstrovsiev.

Individuálne futsalové úspechy - 
2018 – 3. miesto v ankete Top futsa-
lista roka. 2019 - Najlepšia futsalistka 
Slovenska podľa hlasovania fanúšikov, 
člen zostavy roka 2019 podľa hlasova-
nia fanúšikov.

Vo futbale Majsterky Slovenska žiačok 
v ŠK Štich Humenné 2010, postup do 
1.ligy žien s MFK Zemplín Michalov-
ce 2016, postup do prvej ligy žien s FC 
Košice 2018, finále 1. Ligy žien 2019 so 
Spartakom Myjava, víťaz národného fi-
nále v malom futbale Red Bull Neymar 
Jr’s five Bratislava 2019, víťaz a celkový 
Majster sveta v malom futbale Red Bull 
Neymar Jr’s five 2019, kde sa turnaj ko-

nal až v ďalekej Brazílii v rodisku Ney-
mara.

Individuálne futbalové uspechy - člen 
Top jedenástky roka VSFZ 2015, 2016, 
2017, 2018, najlepšia strelkyňa ligy 
MFK Zemplín Michalovce 2016, najlep-
šia strelkyňa ligy FC Košice 2018.

S Neymarom

Čo považuješ za svoj najvýznamnejší 
doterajší úspech?

Nie je úspech, ktorý by prevyšoval ten 
druhý. Každý úspech bol pre mňa dôle-
žitý. Ale ak by som si naozaj mala jeden 
vybrať, tak to bol práve ten posledný - 
Majster Sveta v malom futbale. Neopí-
sateľný pocit poraziť tím z iného štátu 
a popri tom sa na vás pozerá NEYMAR 
a po zápase vám práve on odovzdáva 
trofej pre víťaza.

Preberanie trofeje od Neymara tesne po 
finálovom zápase v Brazílii

Za každých okolností férová

Šport

Letná turistika v okolí poproča sa opäť začala

Tipy na výlet

Pre pandemickú situáciu tohtoročné spoločné tu-
ristické otvorenie jari nebolo možné. Každý chodil 
do prírody a na turistiku sám, v rámci možností. 
My sme sa spolu prvýkrát na túre stretli začiat-
kom júna a vybrali sa na Žabiu skalu. Mohutný 
skalný blok, obklopený nalámanými balvanmi zo 
všetkých strán, je ukrytý v lesoch Volovských vr-
chov.

Minulý rok sme vyznačili chodník na Žabiu skalu 
z Podkovy a tento rok sme pre tých, ktorí chcú ísť 

z Poproča, osadili smerovku na zelenom turistic-
kom chodníku asi 15 minút od kostola sv. Anny. 
Ďalej je trasa vyznačená zelenými značkami po 
lesnej ceste až hore na Žabiu skalu. Pripravuje-
me tiež 32. ročník Šľapaje do Poproča, akciu na 
ktorú sa pravidelne vraciame tretiu júlovú sobo-
tu. Trasu vám oznámime vopred na web stránke 
obce. Pre pandemickú situáciu sa opäť vyberieme 
priamo z Poproča do okolitej prírody bez odvozu 
autobusom. Prajeme všetkým pekné turistické 
chvíle počas leta. Turisti KST Poproč. PR

Turistické miesta v okolí našej dediny 
dostali oficiálne značenia. Postarali sa 
o ne turisti z KST Poproč, aby bola cesta 
k nim o niečo jednoduchšia pre každé-
ho z nás. Jedným z miest je Žabia skala 
ukrytá v lesoch Volovských vrchov. Ide 
o mohutný skalný blok obklopený na-
lámanými balvanmi zo všetkých strán. 
Zo skaly nie sú v lete síce žiadne veľké 
výhľady do dolín, ale krásne pohľady 
do korún stromov, ktoré vyrastajú na 
jej úpätí. Rastú tu buky, duby, javory, 
gaštany. Môžete tam nájsť aj malú jas-
kynku a nad ňou horolezecké oko, aby 
sa dalo do nej na lane spustiť. A ako sa 
k Žabej skale dostať? Na Podkove pri-
budla na turistickom smerovníku ta-
buľka s vyznačeným smerom. Dvadsať 
minút a ste na správnom mieste.

Turistické značenie dostala aj Koby-
lia hora, ľudovo známy „Kobuľák“, na 
ktorú sa vraciame pravidelne počas sil-
vestrovského výstupu. Vrchol je samo-
zrejme prístupný celý rok, a to z rôz-
nych smerov. Vybrať sa môžete pešo 
alebo na bicykli, od kostola sv. Anny, 
cez Oľšavu a banícku kaplnku alebo 
priamo hore z Vlčej doliny.

Prajeme vám pekné turistické chvíle 
v našom okolí.  PR, KST Poproč

Väčšina ľudí má svoje vzory, idoly. 
Ktorý je ten tvoj, športový i životný?

Môj športový vzor je Sergio Ramos 
a Cristiano Ronaldo. Moj životný? Asi ja 
sama. Byť každý deň lepším človekom.

Žiješ zatiaľ v rodnej obci, stretávaš 
sa so svojimi rovesníkmi, ktorí sa 
možno ešte len hľadajú. Čo by si im 
poradila?

Každý musí vedieť čo chce v živote do-
siahnuť, v čom chce vynikať a v čom by 
chcel byť dobrý. Nikoho nemôžete do 
ničoho nútiť. To, čo sa má stat, sa sta-
ne, pretože všetko sa deje pre niečo. 

Máme sa niečo naučiť, máme niečo 
pochopiť a máme sa niekam posunúť. 
Mali by sme robiť to, čo náš baví. Ne-
záleži na tom, či to baví iných, treba 
byť sám sebou. Nie je to len úspech, čo 
nás posúva vpred. Práve naopak, sú to 
aj neúspechy, vďaka ktorým vieme, čo 
spraviť inak.

Taká je tvoja minulosť a súčasnosť. 
A čo budúcnosť, aké sú tvoje sny?

Môj športový sen je venovať sa futba-
lu z akéhokoľvek hľadiska. Môj život-
ný sen je byť dobrý človek, pomáhať, 
hlavne byť zdravý a v živote sa uplat-
niť. Chcela by som svoje skúsenosti 
zúročiť vo svojom zamestnaní s deťmi.

Šport ti dáva radosť, štastie, reš-
pekt a byť fair play. Je niečo, čo by 
si nikdy neurobila?

Určite by som nechcela cielene ubližo-
vať druhým ľuďom. Myslím si, že v ži-
vote platí, že to, čo človeku dáš, sa ti 
vždy vráti. A je jedno akým spôsobom. 
Preto sa snažím byť aj v športe vždy 
férová. Ľudia to vidia a podľa toho si 
vás aj zapamätajú, Platí to v športe, 
ale aj v živote.

Ďakujeme za rozhovor.

Nech sa ti darí! DŠ

(zdroj fotografií: Z. Baníková)



Káva pochádza z Etiópie, kde sa nazývala kaffa. Tam ju najprv len žuli a potom ju začali aj piť. 
Začiatky kultúry kávy v arabských krajinách siahajú do 14. storočia, do Európy prenikla v 17. storočí, 
ale pitie kávy sa v Európe udomácnilo až v 19. storočí. Káva sa odborne pripravuje ako zmes semien 
rôznych druhov kávovníka. Používajú sa dve základné skupiny: .........tajnička – 23 písmen......
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KABÁT, KÁBEL, KAČICA, KÁDER, KAHAN, KALIKA, KARAS, KASÁREŇ, KASTA, KATAN, 
KALICH, KANEC, KANVA, KAOLÍN, KAPOR, KASKÁDA, KAŤUŠA, KERAMIKA, KIOSK, 
KLADA, KLADKA, KLAUN, KLBKO, KLOPA, KLÍMA, KLIENT, KLIŠÉ, KLOKOT, KĽUČKA, 
KLZÁK, KMOTOR, KNUTA, KNOKAUT, KOCKA, KOTVA, KOFEÍN, KONIAR, KOKETA, 
KOĽAJ, KOLEKTÍV, KOLIBA, KOMÁR, KOMÍN, KONDÍCIA, KOPEC, KOREŇ, KOSTOL, 
KOTEREC, KOTLÁR, KRAMĽA, KRÁSA, KRÁTER, KRAVATA, KRČAH, KŔDEĽ, KRESLO, 
KRIAK, KREMEŇ, KRITIK, KROKET, KROPAJ, KRPEC, KRTKO, KÚDOL, KUCHÁR, KUKLA, 
KUKUČKA, KULAK, KUPOLA, KVÁDER, KVAKA, KVALITA, KVOČKA, KVÓTA, KVÁSOK, 
KVIETOK, KYSELINA, KYVETA. 

Obec Poproč, okres Košice - okolie
Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč

10,00 € hodina
10,00 € hodina
10,00 € hodina

4,00 € hodina
4,00 € hodina
0,50 € osoba

50,00 € akcia

50,00 € akcia

150,00 € akcia

7,00 € hodina
              6,00 €  hodina 

Aktualizácia Cenníka Obce Poproč za poskytované služby - úsek Komunitné centrum, platného od 
01.07.2021 bola schválená dňa 21.06.2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 73/2021.

bezplatnecvičenie - pre osoby staršie ako 60 rokov

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Komunitné centrum 
platný od 01.07.2021

Prenájom mutifunkčného ihriska športové aktivity

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

Ostatné služby

sprchy
prenájom športového náradia (tenisová raketa + loptička, futbalová lopta, 
basketbalová lopta, volejbalová lopta).  bezplatne 

bezplatne

šatňa

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Komunitné centrum, platný od 01.01.2021 bol schválený 
dňa 14.12.2020 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. A.7/4.b./2020.

cvičenie

futbal
volejbal

nohejbal
tenis
basketbal

bezplatnepre občianske združenia so sídlom  na území obce 
pre osoby mladšie ako 15 rokov bezplatne

Prenájom futbalového ihriska športové aktivity

PO - občianske združenia so sídlom mimo 
územia obce Poproč                          

PO - občianske združenia so sídlom na území 
obce Poproč

PO - občianske združenia so sídlom mimo 
územia obce Poproč                                           
FO - osoby s trvalým pobytom mimo územia 
obce Poproč

PO - občianske združenia so sídlom na území 
obce Poproč                                          
FO - osoby s trvalým pobytom na území obce 
Poproč

horné ihrisko 

dolné ihrisko

www.poproc.sk20
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Úspešne vyriešili a vyhrali  
Výhercovia tajničky z minulého čísla novín sú Imrich Drábik a Alexander Humár Od autora tajničky pána Mgr. Karola Dzugasa dostali knihy 
s jeho venovaním Košická Polianka a Obrazy územia MAS Hornád – Slanské vrchy. Víťazom blahoželáme! OcÚ – MKS (MP)

OSEMSMEROVKA
Káva pochádza z Etiópie, kde sa nazývala kaffa. Tam ju najprv len žuli a potom ju začali aj piť. Začiatky kultúry kávy v arab-
ských krajinách siahajú do 14. storočia, do Európy prenikla v 17. storočí, ale pitie kávy sa v Európe udomácnilo až v 19. storočí. 
Káva sa odborne pripravuje ako zmes semien rôznych druhov kávovníka. Používajú sa dve základné skupiny: .........tajnička 
– 23 písmen......
autorka: AT

KABÁT, KÁBEL, KAČICA, KÁDER, KAHAN, KALIKA, 

KARAS, KASÁREŇ, KASTA, KATAN, KALICH, KANEC, 

KANVA, KAOLÍN, KAPOR, KASKÁDA, KAŤUŠA, 

KERAMIKA, KIOSK, KLADA, KLADKA, KLAUN, KLBKO, 

KLOPA, KLÍMA, KLIENT, KLIŠÉ, KLOKOT, KĽUČKA, 

KLZÁK, KMOTOR, KNUTA, KNOKAUT, KOCKA, KOTVA, 

KOFEÍN, KONIAR, KOKETA, KOĽAJ, KOLEKTÍV, KOLIBA, 

KOMÁR, KOMÍN, KONDÍCIA, KOPEC, KOREŇ, KOSTOL, 

KOTEREC, KOTLÁR, KRAMĽA, KRÁSA, KRÁTER, 

KRAVATA, KRČAH, KŔDEĽ, KRESLO, KRIAK, KREMEŇ, 

KRITIK, KROKET, KROPAJ, KRPEC, KRTKO, KÚDOL, 

KUCHÁR, KUKLA, KUKUČKA, KULAK, KUPOLA, 

KVÁDER, KVAKA, KVALITA, KVOČKA, KVÓTA, KVÁSOK, 

KVIETOK, KYSELINA, KYVETA.

opäť otvorené, ale...
Využívanie ihrísk a priestorov komunit-
ného centra je možné len za prísneho do-
držiavania platných protipandemických 
opatrení nariadenými vyhláškami Úradu 
verejného zdravotníctva SR. Dávame do 
pozornosti prevádzkové časy ihrísk na ko-
munitnom centre a cenník za poskytované 
služby.  OcÚ – MKS (MP)


