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Je našou povinnosťou 
niečo urobiť
Prešli už dva roky odkedy do nášho života vstúpilo ochorenie 
COVID 19. Prinieslo so sebou situáciu, na ktorú sme neboli pri-
pravení a ktorú nikto z nás nečakal. Zo dňa na deň sa náš kaž-
dodenný život radikálne zmenil. Po prvotnom šoku sme precitli 
a hlavne v prvých fázach pandémie sa zdvihla obrovská vlna 
ľudskosti a spolupatričnosti. Postupne sme pochopili, ako sa 
máme chrániť, čo robiť, ak ochorieme… V rovnakom čase tento 
rok, po dvoch rokoch obmedzení, boli avizované veľké uvoľne-
nia a verím, že väčšina z nás sa tomu potešila.

Ráno 24.februára 2022 však prišla ďalšia zlá správa - vojna na 
Ukrajine. Vojna je niečo, čo si nepraje zažiť asi nikto z nás. Ak 
sa to deje niekde na druhej strane zemegule, berieme to, že sa 
nás to netýka. Ale vojna v našom bezprostrednom okolí je to 
najhoršie, čo sa mohlo stať. V prípade vojny na Ukrajine nie 
je v možnostiach nás bežných ľudí zasiahnuť do tohto vývoja. 
Môžeme preto pociťovať bezmocnosť, smútok, strach a obavy 
z budúcnosti. /pokračovanie na s. 2/

K novej jari
veľa sily, 

by ste zdraví
dlho žili.

Želá starostka, poslanci 
OZ a zamestnanci obce.
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/pokračovanie zo s. 1/ 
Aj napriek týmto pocitom je v našich 
možnostiach čerpať sily z obrovskej 
vlny ľudskosti, ktorá sa dala opäť do 
pohybu. Táto vlna sa dala do pohybu 
aj u nás v obci a ľudia dobrej vôle cítili, 
že je potrebné spojiť všetky sily a podať 
pomocnú ruku jednotlivo, alebo zapoje-
ním sa do humanitárnej zbierky organi-
zovanej obcou. Počas dvoch týždňov ľu-
dia prinášali do sály kultúrneho domu 
potrebné veci: deky, matrace, uteráky, 
posteľnú bielizeň, hygienické a zdravot-
nícke potreby, oblečenie, hračky, trvan-
livé potraviny a v neposlednom rade aj 
pohotovostné balíčky používané ako pr-
votná pomoc pri prechode cez hranice. 
Do organizácie zbierky boli zapojení, 
opäť ako pri COVID 19, zamestnanci 
obce, členovia DHZ, ale aj dobrovoľníci 
z radov občanov obce. Všetkým chcem 
aj týmto poďakovať, že našli v sebe silu 
opätovne pomáhať.

Humanitárna zbierka z našej obce po-
mohla ukrajinským rodinkám, ktoré 
prichýlili naši občania vo svojich do-
mácnostiach a podstatná časť zbierky 
bola prostredníctvom gréckokatolíc-
keho kňaza o. Jána Lemeša odovzdaná 
do obce Ternovo v Zakarpatskej oblasti, 
kde sa momentálne sústreďuje veľký po-
čet vojnových utečencov. Z obce Terno-
vo bolo spätne doručené poďakovanie 
všetkým, ktorí pomohli. Pohotovostné 
balíčky putovali priamo na hraničné 
priechody prostredníctvom Janky Ta-
bačkovej.

Aj v tomto období sa však našli aj takí 
spoluobčania, ktorí ironicky prejavovali 
svoj nesúhlas s poskytovaním humani-
tárnej pomoci. Nechcem týmto hodnotiť 
ich názor a postoj, iba ich chcem uistiť, 
že budeme aj ďalej pomáhať všetkým, 
ktorí našu pomoc potrebujú. A rovnako 
zodpovedne budeme robiť všetko tak 
ako doteraz pre vás, milí Popročania.

V tomto období som veľa času strávila 
telefonickými rozhovormi s ľuďmi, kto-
rí pomáhajú, a to nielen v tejto dobe. Zo 
všetkých rozhovorov mi najviac utkveli 
v pamäti slová o. Mgr. Petra Gombitu, 
ktorého si dovolím parafrázovať. Spýtal 
sa ma, či viem, prečo začala vojna a vzá-
pätí, bez toho, aby počkal na moju odpo-
veď, mi povedal: „Toľko zlých myšlienok 
a slov, ktoré vypúšťajú dnes ľudia už táto 
planéta nemôže uniesť. Ak sa nespamä-
táme, bude ešte horšie. Každý dnes čaká, 
že niekto druhý niečo urobí, ale on sám 
nie je ochotný urobiť pre toho druhého 
nič.“ Slová, ktoré ma zamrazili, ale ktoré 
sú bohužiaľ pravdivé. Nestojí nám za to 
aspoň sa nad nimi zamyslieť? 
A na záver mi nedá, aby som nezacito-
vala ešte jednu myšlienku, ktorá koluje 
na internete:

„Za čo človek dušu vymení, za čo vy-
mení svoju tvár, aby celý svet získal, 
aby veľkým sa stal? A na konci jeho 
dní, keď zostane sám, bohatstvo, kto-
ré si hromadí… premení sa v prach.“ 
Buďme v tejto situácii silní, ale aj chápa-
ví! 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
 starostka obce

В с.Терново була доставлена  гуманітарна допомога для переселенців, які постраждали від воєнної агресії з боку Росії 
та тимчасово дістали прихисток на території громади. Завдяки Яну Лемешу та його дружині Марцеллі Лемеш було 
організовано та доставлено гуманітарну допомогу. Отець Ян Лемеш багато років служив в греко-католицькому храмі 
с.Терново. Тож, прийміть вдячність від всіх мешканців с.Терново.
А також хочемо подякувати вчителям церковної школи з міста Сечовці, жителям сіл Попроч, Соль, Каменна 
та ромський центр Чічава. Велику подяку висловлюємо старості села Попроч пані Іветта Коморова. 
Щиро дякуємо жителям Словакії за проявлену турботу та небайдужість в цей нелегкий час, дякуємо, що за короткий 
час ви зібрали все необхідне для постраждалих, а саме:  дитяче харчування, засоби гігієни, одяг, взуття, продукти 
харчування. Дякуємо.

Preklad:
Do dediny Ternovo bola doručená humanitárna pomoc pre prisťahovalcov, ktorí boli poznačení vojnou na Ukrajine a bolo im dočasne po-
skytnuté ubytovanie. Vďaka Janovi Lemešovi a jeho manželke Marcele Lemešovej sa podarilo zorganizovať a dodať humanitárnu pomoc. 
Otec Ján Lemeš slúžil dlhé roky v gréckokatolíckom kostole v obci Ternovo. Prijmite teda poďakovanie od všetkých obyvateľov Ternova.

Chceme tiež poďakovať učiteľom cirkevnej školy z mesta Sečovce, obyvateľom obcí Poproč, Soľ, Kamenná a rómskemu centru Čičava. Veľká 
vďaka patrí starostke obce Poproč pani Ivete Komorovej. Srdečne ďakujeme obyvateľom Slovenska za ich starostlivosť a nezištnú pomoc 
v tomto neľahkom období. Ďakujeme, že v takom krátkom čase ste zozbierali všetko potrebné pre obete vojny, a to: detskú stravu, hygienické 
potreby, oblečenie, obuv a potraviny.
Ďakujeme.

(preklad: Natália Spišáková)

Poďakovanie za humanitárnu pomoc

Na aktuálne témy
10. marca 2022 sa v našej obci konal snem Regionálneho združenia miest Rudohorie za účasti 
Michala Kaliňáka, ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS a predstaviteľov Okresného úradu 
Košice - okolie, odboru krízového riadenia. IKH, starostka obce

rekonštrukcia miestnych komunikácií 
je prioritou
V ostatnom čísle obecných novín sme vás informovali o tom, že zhotoviteľ stavby Rekonštrukcia 
MK - ulíc Jarná, Poľná, Horská a Lesná spoločnosť CESTY SK, s. r. o. nezačala s ich rekonštrukciou 
koncom minulého roka z dôvodu karantény zamestnancov.

Zhotoviteľ deklaroval, že s prácami začne na jar 2022. Bohužiaľ stalo sa to, čo opisuje aj Michal 
Kaliňák vo svojom článku „V zajatí bezradnosti“. Zhotoviteľ Cesty SK, s. r. o. obci koncom mar-
ca oznámil, že v dôsledku koronakrízy, vojny na Ukrajine a s tým súvisiacim nárastom cien nie je 
schopný stavbu zrealizovať. S týmto boli oboznámení poslanci OZ na pracovnej porade konanej dňa 
29. marca 2022.

Obec okamžite pristúpila k príprave vyhlásenia nového verejného obstarávania podľa pravidiel no-
vely zákona platnej od 1. 4. 2022. Ubezpečujem vás, že je naším prioritným záujmom rekonštrukciu 
miestnych komunikácií zrealizovať, aj napriek dnešnej nepredvídateľnej situácii, ešte v tomto roku.

IKH, starostka obce

Prioritnou témou bola vojna na Ukra-
jine, prílev vojnových utečencov a dô-
razný apel na okamžitú koordináciu 
humanitárnej pomoci zo strany štátu. 
V diskusii sa všetci zúčastnení dotkli 
aj dopadov vojny na rozpočet štátu, 
obcí a miest. Primátor mesta Medzev 
a starostovia obcí odsúhlasili finančnú 
pomoc vo výške 3 000,00 €, ktorú po-
skytnú na transparentný účet vedený 
ZMOS. Zároveň došlo k dohode dotýka-
júcej sa koordinovania poskytovania 
humanitárnej pomoci zo strany samo-
správ v regióne.

Ďalšou vážnou témou bolo hľadanie 
východísk pri súčasnom náraste cien 
energií, stavebných materiálov… Všet-
ci zúčastnení sa zhodli na tom, že k cel-
kovej zlej situácii obcí a miest prispie-
va aj skutočnosť, že projekty z fondov 
EÚ sú vyhodnocované niekoľko me-
siacov, až rokov, a tak sú za súčasných 
podmienok už nerealizovateľné. Obce 
a mestá však do ich prípravy vložili ne-
málo svojich finančných prostriedkov.

Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS 
ozrejmil podstatu petície za zmenu 
počtu volebných obvodov pre parla-
mentné voľby: „Cieľom tejto petície je 
vyhlásenie referenda, po úspechu kto-
rého by Slovensko malo toľko volebných 
obvodov, koľko má samosprávnych kra-
jov. Vďaka tomu sa zvýši previazanosť 
parlamentu s regiónmi a už nebude 
môcť nastať situácia, že až po parla-
mentných voľbách zisťujeme, kto, a či 
vôbec niekto, z konkrétneho regiónu 
bude vykonávať mandát poslanca Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky. Úspe-
chom tejto aktivity bude fakt, že rozde-
lenie mandátov v parlamente konečne 
bude spravodlivé a táto zmena bude re-
flektovať na adekvátne zastúpenie jed-
notlivých krajov v parlamente.“ V záve-

re tejto časti rokovania Michal Kaliňák 
požiadal starostov o koordináciu zberu 
petičných hárkov v našom regióne.

Témou rokovania bola aj novela záko-
na o verejnom obstarávaní a v nepo-
slednom rade dôrazná požiadavka na 
riešenie ochrany osobností vo vzťahu 
k starostom a primátorom, ktorí sú 
vystavovaní neúmerným, v mnohých 
prípadoch až agresívnym atakom, na 
ich osobu.

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Mi-
chal Kaliňák zhodnotil výsledky regio-
nálneho snemu nasledovne:

„Dnešný regionálny snem miest a obcí 
Rudohoria ukázal, že komunál, ktorý 
má problémy, má aj silu pomáhať. Na-
priek bolestiam hlavy z nefungujúcich 
eurofondov a obrovskému nárastu cien 
energií regionálne združenie schválilo 
finančnú pomoc a mimoriadne precízne 
koordinuje humanitárnu pomoc. Toto 
sú skutoční komunálni lídri!“

Je našou povinnosťou niečo urobiť
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Nie každý má chuť a vôľu
Článok tohto rozsahu nie je pre mnohých zaujímavý, radšej máme obrázky a atrakcie, no tentokrát 
by si ho mal prečítať každý, koho zaujímajú veci verejné. Nie je to plač, nie je to sťažovanie, je 
to popis aktuálneho stavu, v ktorom sa samosprávy na Slovensku nachádzajú z pera Michala 
Kaliňáka, ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS. Predposledná veta je tak aktuálna a vystihuje 
terajší stav. Existuje veľa schopných ľudí, ale nie každý má chuť a vôľu bojovať s veternými 
mlynmi,  či byť terčom neznalých „odborníkov“.  Nemám na mysli „tých hore“, tam to inak (ne)
funguje, ale „tu dole“. Či sa to niekomu páči alebo nepáči,  ak chcete niečo v tejto situácii urobiť 
pre svojich spoluobčanov, tak je potrebné si to tvrdo „odmakať“.  IKH, starostka obce

V zajatí bezradnosti

Niet týždňa, aby som nenavští-
vil regióny. V každom je smú-
tok zo situácie na Ukrajine, 
radosť, že covid je na druhej 
koľaji a rozčarovanie z toho, 
čo sa deje. V decembri parla-
ment schválil financovanie 
neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb. Platí od za-
čiatku roka. Mestá a obce majú 
prispievať 100 eurami mesačne 
zariadeniu, u ktorého si službu 
neobjednali. V dôvodovej sprá-
ve neboli ani kvantifikované 
výdavky samospráv, lebo toto 
ani predkladateľ netuší. Ale ko-
munál musí platiť.

V decembri parlament schválil 
zmenu financovania neverej-
ných zriaďovateľov škôl. Ka-
šlime už na to, že zmena bola 
schválená v čase, kedy ešte 
nebol ukončený proces pripo-
mienkovania návrhu zákona. 
Podstatné je, že rezort školstva 
nezasiahol, hoci aj ministerstvo 
financií a ministerstvo vnútra 
malo zásadné pripomienky. Je 
apríl a rezort školstva napriek 
našim požiadavkám stále mlčí, 
nedokázal prijať usmernenie 
a neodpovedá na základné 
otázky, napríklad: Akým spôso-
bom sa novela týka obcí, ktoré 
na svojom území nemajú zria-
dené centrum voľného času, 
avšak ich deti navštevujú cen-
trum voľného času v inej obci? 
Má obec posielať financie ne-
verejnému poskytovateľovi aj 

v prípade, že zriaďovateľ od-
mietne podpísať zmluvu? Ob-
ciam a mestám posielajú neve-
rejní zriaďovatelia predžalobné 
výzvy prostredníctvom advo-
kátov a my čakáme na usmer-
nenie z ministerstva a stále bez 
výsledku.

Rezort školstva v tejto téme 
mlčí, ale cez médiá, vo vzťahu 
k situácii s deťmi z Ukrajiny 
ohlasuje opatrenia, podľa kto-
rých síce poskytne financie na 
technickú stránku, avšak neho-
vorí o tom, čo bude s financova-
ním ostatných nákladov.

Stavme sa, že na konci dňa sa 
všetko otočí proti komunálu? 
Veď máte peniaze, tak plaťte! 
Tu ale treba dodať, že:

- nikto netuší, ako sa otvo-
rí kohútik rozpočtov v tomto 
roku na financovanie neve-
rejných poskytovateľov soci-
álnych služieb,

- nikto nevie, aký bude na 
konci roka účet za dofinan-
covanie neverejných škôl 
a školských zariadení.

S určitosťou vieme, že nákla-
dy samospráv na zvýšené ceny 
energií porastú, keďže tento ná-
rast cien na plyne aj elektrine 
je na úrovni 50 mil. eur na ten-
to rok. A suma bude rásť mini-
málne ďalšie dva roky. A to sa 
premietne do všetkých ekono-
micky oprávnených nákladov 

od materských a základných 
škôl až po zariadenia sociál-
nych služieb a lístky na MHD 
všade, kde je.

Nemali by sme zabudnúť ani na 
ďalšie skutočnosti: už ani nie 
dvadsať mesiacov nás delí od 
ukončenia aktuálneho progra-
mového obdobia eurofondov. 
Chýbajú kapacity škôl, máme 
obrovský problém s vodovod-
mi a kanalizáciou, s čističkami 
odpadových vôd, ale Bruse-
lu oznámime, že miliardy eur 
sme nevyčerpali… Tiež budeme 
musieť oznámiť, že nárast cien 
stavebných materiálov spôso-
bil odstupovanie od eurofondo-
vých projektov. Aby sme neza-
budli, samosprávy, ktorým sa 
žiadna firma nehlási do verej-
ného obstarávania na energie, 
majú tiež mimoriadne vážny 
problém.
Komunál je v zajatí bezrad-
nosti. Ale nie z vlastnej chyby. 
Mnohé problémy majú záplatu 
v riešeniach. Len, zdá sa, samo-
správa je nepriateľom namiesto 
spojenca. Ináč sa dá prístup 
k nej ťažko vysvetliť. Stáva sa 
bankomatom, terčom. Na ško-
du tých, ktorí sú šikovní a ve-
dia, ale zo zajatia bezradnosti 
sa zrejme vymania tým, že sa 
v samospráve už nebudú an-
gažovať. Až potom pochopíme 
rozdiel medzi tým, čo znamená 
stodolu podpáliť a čo znamená 
ju postaviť...

Michal Kaliňák

obec bola úspešná v ďalšom eurofondovom 
projekte
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Poproč
 Školská 2
 044 24 Poproč
Obec Poproč  bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Priorit-
ná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie 
z obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Na realizáciu aktivít projektu má obec schválený nenávratný finančný príspevok  vo výške maximálne 408 955,99 EUR.
Aktivity sa realizujú v rámci projektu:

Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Kultúrneho domu v Poproči

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb obyvateľom a návštevníkom obce a to prostredníctvom komfortnejšej budovy kultúr-
neho domu čím zabezpečíme zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy. Realizácia predkladaného projektu bude mať pozitívny 
vplyv aj na náklady a rozpočet obce vzhľadom k tomu, že predmetná budova je v zlom technickom stave a obec má s ňou vysoké náklady, hlavne 
na energie.

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BPH4
Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu: 04/2022 - 09/2022
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
www.siea.sk, www.op-kzp.sk

Z činnosti obce Z činnosti obce
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opatrenia sa prejavili pozitívne
Prostredníctvom špeciálnej prílohy obecného občasníka sme vás koncom minulého roka 
informovali o novinkách v oblasti nakladania s odpadmi v našej obci. Predstavili sme vám 
jednotlivé kroky k zavedeniu množstvového zberu odpadov v obci. Po začipovaní smetných 
nádob prebieha celoročné testovacie obdobie. IKH, starostka obce

Jedna baba povedala alebo o čom sa hovorí a píše
Túto rubriku sme v našich novinách už dávno nemali. Lenže niektoré otázky kolujú na sociálnych 
sieťach alebo len tak pri bežných rozhovoroch, a ak človek nedostane správnu, pravdivú 
informáciu, vznikajú dezinformácie a pletky. A tie sa veľmi rýchlo šíria. Preto sme sa rozhodli 
opätovne túto rubriku zaviesť. Na vaše otázky tak vždy odpovie kompetentná osoba. Dnes vám 
prinášame štyri. Ak máte ďalšie, na ktoré chcete pravdivú odpoveď, resp. chcete si to overiť, 
napíšte nám. Dostanete zaručene pravdivú, správnu odpoveď. IKH, starostka obceObcou zavádzané opatrenia na separovanie ďalších zložiek odpadov sa pozitívne prejavili v posledných 

troch rokoch zvyšujúcou sa mierou triedenia odpadov:

Rok 2019 2020 2021

Miera separovania 22,77 % 25,73% 39,20 %

Pre našich spoluobčanov vytvárame maximálne komfortné podmienky na to, aby odpad skončil tam, kde 
je to zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce stanovené. Prevádzka zberného dvora je zabezpe-
čovaná 6 dní v týždni.

Od 1. 4. 2022 je prevádzkový čas
na zbernom dvore:

pondelok – piatok: od 07:00 do 17:00 hod.
sobota: od 08:00 do 16:00 hod.

Od 2. 4. 2022 obec umožnila občanom ukladať 
biologický odpad  zo záhrad aj v areáli bývalej 
čističky odpadových vôd v prevádzkovej dobe:

utorok a štvrtok: od 13:00 do 17:00 hod.
sobota: od 10:00 do 16:00 hod.

Žiadame občanov, aby dodržiavali takto stanovenú prevádzkovú dobu a pokyny zodpovedných osôb. Je 
nepochopiteľné, že aj napriek vyššie uvedeným možnostiam je pre niektorých spoluobčanov „pohodlnej-
šie“ zbavovať sa odpadov nezákonným spôsobom. Ich konanie je neospravedlniteľné a je vrcholom aro-
gancie a nezodpovednosti. Konanie niektorých z nich už v tejto dobe preveruje Prezídium PZ ST Odbor 
environmentálnej kriminality.

Na druhej strane sú občania – dobrovoľníci, ktorí sú ochotní vo svojom voľnom čase zbierať odpad popri 
cestách i vo voľnej prírode. Patrí im veľké ĎAKUJEME. Ich príklad je nasledovaniahodný. No lepším prí-
kladom by bolo zodpovedné správanie všetkých spoluobčanov, ktorým by záležalo na poriadku a čistote 
nielen po hranice, resp. oplotenie ich pozemku.

Prečo sa budú vymieňať „nové okná“ 
na budove kultúrneho domu?
Okná na kultúrnom dome sa budú vymieňať 

v rámci realizácie projektu „Zníženie energe-

tickej náročnosti budovy Kultúrneho domu 

v Poproči“, na ktorý obec získala dotáciu 

z fondov EÚ. Predpokladom podania a úspeš-

nosti projektu bolo splnenie predpísaných 

požiadaviek na dosiahnutie úspory energie 

v tejto budove po skončení projektu. Zároveň 

boli jasne zadefinované opatrenia, ktorými 

sa má úspora dosiahnuť, a to: výmena okien 

a dverí, zateplenie strechy, zateplenie fasády, 

rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurova-

nia vrátane zmeny zdroja tepla.

Okná na kultúrnom dome boli menené 

v roku 2007 až 2008. Články o tom boli pub-

likované v našich obecných novinách, a tak 

máte možnosť si túto informáciu kedykoľvek 

overiť. Noviny sú zverejnené na web stránke 

obce viď. Obecné noviny č. 3/2007 -

https://www.poproc.sk/files/2015-01-09-
151818-obecne_noviny_3_2007.pdfstr. 6 a 7 

a obecné noviny č. 2/2008 -

https://www.poproc.sk/files/2015-01-09-
151646-on_poproc_02_2008_final.pdf str. 6.

Štrnásť, resp. pätnásťročné okná už dnes 

nespĺňajú požadované technické paramet-

re, a tak budú v rámci realizácie projektu 

vymenené za nové. V opačnom prípade by 

sme projekt realizovať nemohli. V kontexte 

udalostí, ktorých sme dnes svedkami (zvyšo-

vanie cien energií, hrozba nedostatku zem-

ného plynu…), realizácia tohto projektu bude 

prínosom pre našu obec nielen z pohľadu es-

tetického, ale hlavne z pohľadu udržateľnosti 

prevádzky tejto budovy v budúcnosti (níz-

kych nákladov na jej prevádzku a nový zdroj 

tepla – tepelné čerpadlo).

Prečo nebol tento rok ľad?
Prvýkrát bola ľadová plocha v našej obci zre-

alizovaná po komunálnych voľbách v roku 

2018. Opakovane sme sa pokúsili zrealizo-

vať ľadovú plochu aj v roku 2019, kedy však 

bola v prevádzke len veľmi krátko vzhľadom 

na nepriaznivé počasie. Po týchto dvoch ro-

koch prevádzky ľadovej plochy už vieme, aké 

musia byť denné aj nočné teploty aj ako dlho 

musia trvať, aby sme vedeli pripraviť ľadovú 

plochu vhodnú na korčuľovanie. Aby sme do-

siahli požadovanú hrúbku ľadu (cca 10-12 cm 

vzhľadom na nerovnosti povrchu ihriska), 

museli by trvať mínusové denné aj nočné tep-

loty nepretržite minimálne 10 dní. V tomto 

roku bohužiaľ takéto počasie nebolo (aj keď 

v noci mrzlo, cez deň boli teploty plusové).

Pri rozhodovaní o využití multifunkčného 

ihriska v zimných mesiacoch sme tento rok 

zohľadňovali ešte jednu skutočnosť. Pod-

mienky pre organizovanú tréningovú čin-

nosť v exteriéri (podľa v tom čase platného 

COVID AUTOMATU) boli nastavené voľnejšie 

ako podmienky pre organizovanie hromad-

ných podujatí, pod ktoré patrilo aj korčuľo-

vanie. A tak priestor multifunkčného ihriska 

mohol slúžiť aj v zime, s ohľadom na počasie, 

na športové aktivity Tréningového centra so-

ciálneho podniku a tréningovú činnosť OFK 

Slovan Poproč, keďže v interiéri (telocvični 

ZŠ) trénovať nemohli.

Veľká obec s veľkým množstvom ma-
lých detí, ktoré majú byť našou bu-
dúcnosťou…a táto obec im nedokáže 
zabezpečiť ani len Mikuláša.
Obec Poproč je prvou obcou v našom re-

gióne, ktorá začala organizovať spoločného 

„obecného Mikuláša“ už v rokoch 2006 – 2010 

a táto nová tradícia sa zachovala nepretržite 

až do roku 2019. Po nástupe ochorenia COVID 

19 nebolo možné organizovať žiadne hro-

madné podujatia (Deň matiek, Deň detí, Deň 

obce, oslavy, plesy, zábavy…) a teda ani Miku-

láša tak, ako sme boli zvyknutí. Koncom roka 

2020 sme preto prišli s nápadom potešiť as-

poň jeden deň v roku všetkých našich spolu-

občanov, a to za dodržania platných nariade-

ní. Tak vznikol projekt s pracovným názvom 

„Anjelské Vianoce“ (ide opäť o jedinečný pro-

jekt v rámci celého Slovenska). Zamestnanci 

obce, napriek ich enormného pracovnému 

vyťaženiu, bez akéhokoľvek zaváhania boli 

ochotní doručiť do každého domu v našej 

obci okrem malého darčeka predovšetkým 

úsmev, radosť a nádej, a to tesne pred Viano-

cami. Odmenou pre nás boli slzičky v očiach 

detičiek i dospelých, radosť a úsmevy. Keďže 

obmedzujúce opatrenia pretrvávali aj v roku 

2021, „Anjelské Vianoce“ sme pre ich pozitív-

ny ohlas zopakovali. Chceme všetkých spolu-

občanov uistiť, že ak budeme zdraví a okolo 

nás bude pokoj, spoločné stretnutie s Mikulá-

šom v našej obci sa opäť uskutoční rovnakým 

spôsobom ako v minulosti.

Prečo už pár dní je v noci vypnuté po-
uličné osvetlenie v celej obci? Či to je 
naschvál, šetríme prúdom???
Zvyšujúce sa ceny energií, elektriny aj plynu, 

majú veľký dopad na fungovanie obcí a miest. 

Samosprávy, mestá a obce, musia financovať 

chod vlastných sídelných budov, ale najmä 

škôl, materských škôl, verejného osvetlenia. 

Situácia po vypuknutí vojny na Ukrajine ten-

to problém ešte viac umocnila. Z uvedeného 

dôvodu sme museli aj v našej obci pristúpiť 

k opatreniam na zmiernenie dopadov tohto 

zdražovania. Jedným z opatrení je vypínanie 

verejného osvetlenia v obci v čase nočného 

pokoja. Aj naďalej hľadáme spôsoby optima-

lizácie aj tohto riešenia, napr. vypínaním iba 

niektorých svetiel.

Podrobne sa tomuto problému venoval aj 

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal 

Kaliňák v relácii:

https://www.youtube.com/wat-
ch?app=desktop & v=YlXu4Z-
LcCQE & fbclid=IwAR3_S_4b-
M1iT-edJXvE9YoXWSpFZ78fJYGl-
0j491KmQMHj8GLMvoG5MMIp8.

Na vaše otázky, vypovedané i nevypoveda-

né, odpovedala starostka obce.
Ilustračné foto: www.pexels.com

Z činnosti obce Z činnosti obce



Neverili sme, že vojna 
skutočne začne.

Odišli sme na nútenú 
cestu  

s mojím dieťaťom.

Všetci s nami súcitili 
a podporovali nás.

Teraz sme naozaj 
v bezpečí, s dobrými 

ľuďmi, ktorí vždy 
pomôžu!

Čo ma teraz najviac 
trápi je práca, ktorú si 
momentálne zháňam.

 V tom čase bolo ťažké 
kúpiť jedlo, keďže sa nič 

nedovážalo.
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Nemali sme žiadny plán
Vojna je to, čo sme doteraz počuli, videli a spájali len v súvislosti s históriou, filmom, počítačovými 
hrami či lokalitou, ktorá nám bola vzdialená, a preto sa zdalo, že sa nás netýka. Žiaľ, 24.február 
2022 všetko zmenil. Začala sa vojna na Ukrajine. Z jej mnohých obyvateľov sa stali utečenci, 
ktorí boli nútení opustiť svoju domovinu a hľadať útočisko v okolitých štátoch. Viacerí našli svoj 
dočasný domov na Slovensku a aj v Poproči. Patrí medzi nich aj Táňa, mama osemročnej Xénie. 
Poprosili sme ju, aby sa podelila so svojím príbehom, ktorý vám tu prinášame.   DŠ

pozvanie slovenských biskupov 
spoločne vykročiť 
na Synodálnu cestu
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí 
bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle! 
Srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý 
Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra 
a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 
17. októbra 2021.   IS

Volám sa Táňa a mám 37 rokov. Som z Ukraji-
ny a bývam neďaleko Kyjeva. Mám dcéru Xé-
niu, ktorá má 8 rokov. S hrôzou si spomínam 
na ráno 24. februára, kedy sa začala vojna na 
Ukrajine. O 5.30 hod. ráno som začula hluk 
rakiet a bômb, ale hneď som neporozumela, 
čo sa deje. Xénia tvrdo spala. Potom mi prišla 
SMS od môjho známeho z Kyjeva, že začala 
vojna a treba sa schovať do úkrytu. Nevedela 
som, čo mám robiť, komu zavolať. Veľmi som 
sa bála.

Nemali sme žiadny plán. Začala som budiť 
Xéniu a potom som v panike balila najnut-
nejšie veci. Dcéru som dala do kúpeľne, 
počula som totiž, že je to najbezpečnejšie 
miesto v byte. V tom čase sme boli v byte 
ja, dcérka a naša mačka Masja. Keď som 
sa zbalila, zobrali sme našu mačku a odišli 
k mojej sestre. Aj keď býva blízko nás, bála 
som sa vyjsť na ulicu. Na moje počudova-
nie bolo vonku veľa ľudí. Niektorí išli do 
práce, niektorí odchádzali z mesta. Ale 
väčšina nevedela, čo má robiť. So sestrou 
sme odišli k známym, ktorí mali možnosť 
schovávať sa do pivnice. Zostali sme tam 
niekoľko dní.

Boli dlhé rady. Nemohlo to takto pokračovať. 
Vrátili sme sa domov. Výbuchy pokračovali. 

Prešli dva týždne a ja som nevedela, čo mám 
robiť. Keď som čítala správy, mala som veľký 
strach o svoje dieťa, o seba a mojich blízkych. 
Veľa ľudí začalo odchádzať z Ukrajiny. Na ky-
jevskej železničnej stanici sa tvorili dlhé rady. 
Ľudia stáli v preplnených vagónoch aj viac 
ako 12 hodín s deťmi. Musela som niečo uro-
biť. Preto som jedného dňa zbalila zopár veci 
a rozhodla sa odcestovať na západnú Ukraji-
nu a potom premýšľať, čo ďalej. V zahraničí 
sme nemali žiadnych známych. Otec ostal na 
Ukrajine, nechcel zanechať domovinu a odísť 
s nami. Tak sme odišli s dcérou. Sestra išla 
do Čiech k známym. Vedela som, že cestovať 
spolu je nereálne, preto sme sa rozdelili. Otec 
nám pomohol nasadnúť na vlak Kyjev - Ľvov.

Veľmi som sa bála, ale mala som možnosť za-
chrániť život svojho dieťaťa, takže som sa ne-
mohla vzdať. Cestovali sme 12 hodín v prepl-
nenom vagóne, ale mali sme iba jedno miesto. 
Takmer celý čas mi Xénia sedela na rukách. 
Z Ľvova sme nasadli na vlak do Užhorodu 
a blížili sa k slovenským hraniciam. Nemala 
som žiadny plán, čo bude ďalej. Na hraniciach 
nás nakŕmili a pohostili teplými nápojmi. 
Rýchlo sme sa ocitli na Slovensku. Ale čo robiť 
ďalej? Dobrovoľníci nám našli dočasné uby-
tovanie. Prijala nás majiteľka hotela v Šaci, 
Fatima. Mohli sme sa bezplatne najesť a od-
dýchnuť si po namáhavej ceste. Priniesli nám 
oblečenie a správali sa k nám veľmi milo.

Hľadanie trvalého pobytu však pokračovalo. 
Dobrovoľníci a priatelia Fatimy nám hľadali 
bývanie. Cez FB sa im podarilo nájsť rodinu 
z Poproča. Títo ľudia ponúkali ubytovanie 
pre Ukrajincov. Hneď nám povedali, že sú to 
veľmi priateľskí a milí ľudia. Zbalila som sa 
a odišli sme. Rodina nás prijala veľmi milo. 
Ivana a Martin, dedko Alexander a ich deti, 
dcéra Viki a syn Martin. Zdalo sa mi, že sme 
sa naozaj vrátili domov, všetko bolo také pria-
teľské. Títo ľudia nás prijali ako príbuzných. 
Konečne som si mohla oddýchnuť a upokojiť 
sa. Cítili sme sa v bezpečí. Aj mojej dcérke sa 
páči náš nový domov. Poproč je veľmi pekná 
hornatá dedinka a my máme krásny výhľad 
z okna. Naša nová rodina aj ostatní ľudia sa 
k nám správajú veľmi milo. Pomáhajú s jed-

lom aj oblečením. Máme všetko, čo potrebuje-
me. Som dojatá. S otcom komunikujem každý 
deň, je šťastný, že sme v bezpečí. Pomáha nám 
aj Ivanin brat, Radoslav, aj na úkor svojho voľ-
ného času.

Musím niečo robiť. Pomáha mi v tom Ivana. 
A tiež sa potrebujem naučiť po slovensky, aby 
sme si lepšie porozumeli. Či by som sa chce-
la vrátiť domov? Áno, po vojne sa plánujeme 
vrátiť domov, k otcovi, ku kamarátom. Je veľ-
ká škoda, že práve vojna nás prinútila odísť, 
ale spoznali sme zato veľmi dobrých a šted-
rých ľudí. Som veľmi vďačná našej novej rodi-
ne, Ivane, Martinovi, Alexandrovi za pomoc, 
za to, že sa k nám správajú ako k vlastnej rodi-
ne. Obzvlášť chcem poukázať na ich deti, Viki 
a Martina, ktorí veľmi úprimne prijali medzi 
seba Xéniu. Má z toho veľkú radosť.

(Poznámka redakcie: Rodina, ktorá 
mladú ženu s dieťaťom prijala - Ale-
xander Benko, Radoslav Benko, Ivana 
Sopková, Martin Sopko, deti Viki Sop-
ková a Martin Sopko ml. Ďakujeme 
Táni, že sa podelila so svojimi pocitmi 
a zážitkami.

Ďakujeme pani Natálii Spišákovej 
z Poproča, ktorá pomáha prekonávať 
jazykovú bariéru a preložila Tánin prí-
beh do slovenčiny.

Ďakujeme a želáme Táni a Xénii, aby 
mali na Poproč len tie najkrajšie spo-
mienky, keď sa jedného dňa opäť vrátia 
do svojej domoviny. Prajeme im, aby to 
bolo čo najskôr a dovtedy nech sa tu 
cítia čo najlepšie.)

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spolu-

účasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva 

v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Du-

cha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová „spoločenstvo, 

spoluúčasť a misia“ podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je 

tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spolo-

čenstvo veriacich v Krista. Chceme hľadať odpoveď na otázku, ako sa 

spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej 

Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto 

kráčaní rástli. Pozývame Vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vede-

nie Ducha Svätého! Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.

synoda.sk. Prosíme Vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe 

už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme Vám za Váš zá-

ujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec 

František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykroč-

me! Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi. 
https://www.synoda.sk/sk
V našej farnosti sa 1.stretnutie v rámci Synodálnej cesty uskutočnilo 

6. 3. 2022 na fare. V úvode sme vzývali Ducha Svätého, aby riadil naše 

stretnutie, ktorého témou tohto bolo:

Synodalita – budovanie spoločenstva v Rožňavskej 
diecéze

● Spoločne sme hľadali odpovede na otázky:
● Ako sa realizuje v našej farnosti táto „spoločná cesta“?
● K akým krokom nás Duch Svätý pozýva, aby sme rástli v tom-

to „spolu kráčaní“?
● Kto každý sa v našej farnosti zapája do tejto spoločnej cesty?
● Keď hovoríme o „našej Cirkvi“, kto každý patrí do nej?
● Kto by sa k nám mohol pridať? Ktoré skupiny alebo jednotlivci 

zostávajú na okraji?

Dospeli sme k záveru, že spoločná cesta v našej farnosti sa uskutoč-

ňuje v živote rôznych spoločenstiev, ako napríklad Modlitby matiek, 

Ružencové bratstvo, zbor sv. Barbory, či uskutočňovaním farských 

výletov a pútí. Do tejto spoločnej cesty sú pozvaní všetci farníci, kto-

rí majú otvorené srdce a ochotu zapojiť sa. Cítime, že na „okraji“ zo-

stávajú deti, mládež a muži. Preto by sme ich chceli vo väčšej miere 

zapájať do života našej farnosti. Na základe rozhovoru a analýz sme 

sa dopracovali k záveru, že sa pokúsime vytvoriť:

● Spoločenstvo detí, ktoré sa budú pravidelne každý piatok stre-
távať na fare. Nacvičovať piesne na detské omše, tráviť spolu 
čas, aktivity, rozhovory…

● Spoločenstvo mužov, otcov, ktorí sa budú spoločne modliť, 
pomáhať s prácami okolo farskej budovy, kostola.

Prvou takouto akciou bola spoločná modlitba krížovej cesty mužov 

a otcov. Touto modlitbou sa potvrdilo, akú silu má modlitba muža – 

otca, manžela. Ďakujem všetkým, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa. 

Plánujeme uskutočniť krížovú cestu matiek a detí. Po covidovej pre-

stávke by sme chceli uskutočniť:

● jedenkrát mesačne adorácie za rodiny,
● farské výlety a púte,
● duchovnú obnovu pre birmovancov v spolupráci s Koinoniou 

Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove,
● duchovnú obnovu pre rodiny,
● modlitby za obec (so zastaveniami sa na miestach v obci, kde 

stoja kríže),
● brigádu zameranú na úpravu okolia kostola a fary.

V neposlednom rade vyzývame všetkých chlapcov našej farnosti, 

aby našli v sebe ochotu slúžiť Bohu ako miništranti. Milí chlapci, ak 

máte záujem, alebo si to chcete len vyskúšať, tak neváhajte a nahláste 

sa v sakristii u pána kostolníka alebo pána farára. Zároveň ďakujeme 

všetkým, ktorí túto službu vykonávajú doteraz. Vážime si to!

Ľudia ľuďom
Naša farnosť sa zapojila do Diecéznej zbierky na pomoc ľuďom pri-
chádzajúcim z Ukrajiny.
Vyzbierali sa:
• trvanlivé potraviny (konzervy, paštéty, cestoviny, cukor), keksíky 

pre deti, trvanlivé mlieko, čaj, káva,
• hygienické potreby: mydlá, šampóny, hygienické vreckovky, vlh-

čené antibakteriálne utierky (na hraniciach nie je tečúca voda, 
kde by si mohli umyť ruky…), detské plienky, vlhčené obrúsky pre 
deti,

• deky, vankúše, respirátory (mnohí prichádzajú s respiračnými 
ochoreniami – na Ukrajine si respirátor kúpiť nevedia), dezinfek-
cia na ruky,

• detské oblečenie a hračky.

Zbierka bude doručená na faru v Štóse, kde sa majú v budove bý-
valého detského domova ubytovať deti, ktoré utekajú pred vojnou 
na Ukrajine.

Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí prispeli do diecéznej zbierky.
IS
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Vybrané výsledky sčítania obyvateľov, domov 
a bytov
Zdroj: https://www.scitanie.sk/, hovorca@scitanie.sk

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyva-
teľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradič-
ného sčítania. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé 
integrované sčítanie v SR.

5 449 270  - počet obyvateľov Slovenska

■ 55 – tisíc uviedlo ako ďalšiu národnosť slovenskú.
■ 5,6 % sa prihlásilo aj k ďalšej národnosti.
■ 56 % sa prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi v SR.
■ 5,3 % sa prihlásilo k evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
■ 12 % uviedlo iný materinský jazyk ako slovenský.
■ 17,1 % v poproduktívnom veku.
■ 51 % žien.
■ 44,4 % slobodných.
■ 49 % mužov.
■ 107 % -  na 100 detí pripadá 107 seniorov.
■ V SR je 1 234 592domov.
■ 72 % domov je z murovanej konštrukcie.
■ Na kanalizáciu je napojených 49 % domov.
■ Až 68 % domov má plynovú prípojku.
■ Viac ako 671 tis. domov má obnovené okná.
■ V SR je 2 235 586 bytov.
■ 36 % bytov má 3 obytné miestnosti.
■ Na prízemí je situovaných viac ako1 mil. bytov.
■ 66 % bytov vykuruje plynom.
■ Vodovod v byte má 96 % bytov.

Sčítanie domov a bytov
■ Prvýkrát sa domy a byty sčítavali výlučne elektronicky, 

cez elektronický systém pre sčítavanie domov a bytov.
■ Vykonaním sčítania domov a bytov boli poverené obce SR, 

v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach mestské časti.
■ Doba sčítania domov a bytov predchádzala sčítaniu obyvateľov. 

Obce sčítavali domy a byty na svojom území počas viac ako 8 
mesiacov, čo predstavovalo 257 dní.

■ Na sčítaní domov a bytov sa obyvatelia nepodieľali.

Sčítanie obyvateľov
■ Prvýkrát sa sčítalo výlučne elektronicky.
■ Sčítalo sa na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu 

SODB 2021.
■ Samosčítanie obyvateľov 15. 2. - 31. 3. 2021. Obyvateľ sa 

sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby.
■ Asistované sčítanie obyvateľov 3. 5. - 13. 6. 2021
■ Ak sa obyvateľ nemohol sčítať sám alebo s pomocou blízkej 

osoby, postačilo navštíviť kontaktné miesto v obci alebo požia-
dať o mobilného asistenta sčítania

História sčítania v SR (1918-2021)
Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Oprávnene ho teda možno považovať za najstarší druh štatistiky. 
Postupne ako sa vyvíjala spoločnosť, menil sa cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania údajov a spracovania výsledkov. Cen-
zy však zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve a jeho vývoji v danom čase na danom území.
Prvé československé sčítanie ľudu a bytov sa spája s dátumom 15. február 1921. Jeho právnym rámcom sa stal prvý čes-
koslovenský zákon o sčítaní ľudu č. 256/222 Zb. z 8. apríla 1920. Toto i nasledujúce sčítanie v roku 1930 napriek použitým 
novým metódam bolo však v podstate pokračovaním rakúskych sčítaní.
Sčítanie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na území Slovenskej republiky 1939 – 1945. Cenzu predchádzalo mimoriadne 
krajinské sčítanie ľudu v roku 1938. Oficiálnym zámerom bolo zistiť „národnostný kataster“ na Slovensku. Politikum 
sčítania ľudu v roku 1940 sa prejavilo už v zákone, ktorý osobitne vyčleňoval Židov a Cigánov (Rómov). Židia sa mohli 
hlásiť len k židovskej národnosti a Rómovia len k cigánskej. Prvé súhrnné a konečné dáta z cenzu 1940 sa publikovali až 
v rokoch 1946 a 1947, a to údaje za okresy o národnosti, náboženstve a ekonomickej aktivite obyvateľov a sumárny celo-
slovenský údaj o vekovej štruktúre populácie Slovenska.
Dopyt po štatistických údajoch spôsobený veľkými povojnovými zmenami v počte a štruktúre obyvateľstva podnietil 
vykonanie stručných súpisov obyvateľstva ešte pred plánovaným sčítaním ľudu v roku 1950. Na Slovensku sa uskutočnil 
iba súpis obyvateľstva, a to k 4. októbru 1946. V Čechách sa najskôr (k 31. máju 1946) vykonal súpis domov a bytov a až 
následne (k 22. máju 1947) súpis obyvateľov. Na Slovensku sa súpisom získavali predovšetkým údaje o pracovných silách 
a spresňovali sa informácie súvisiace so zásobovaním obyvateľstva, v Čechách dátové podklady na účel národného pois-
tenia.
Sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo k 1. marcu 1950, bolo aj sčítaním domov a bytov na území štátu. Spolu s ním sa usku-
točnil aj súpis priemyselných a živnostenských podnikov a súpis poľnohospodárskych podnikov.
Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo sa k 1. marcu) možno považovať za začiatok novej etapy československých popu-
lačných cenzov. Do histórie vstúpilo ako prvé integrované sčítanie obyvateľov, domácností, bytov a domov. Toto vzájomné 
prepojenie prinieslo celkom novú kvalitu údajov a výrazne sa rozšírili aj možnosti ich využitia. Hoci v nasledujúcich 
sčítaniach (k 1. decembru 1970 a k 1. novembru 1980) sa objavili niektoré nové aspekty a prístupy (najmä v oblasti spra-
covania údajov), východiskom pre nové chápanie významu sčítania zostalo sčítanie z roku 1961.

Od roku 1970 sa so sčítaním spájajú dvojpercentné výberové zisťovania v domácnostiach (mikrocenzy) zamerané na sle-
dovanie rozdielov v príjmoch rôznych skupín obyvateľstva a ďalšie oblasti vypovedajúce o životnej úrovni domácností. 
Údaje zo sčítaní v rokoch 1970 a 1980 boli široko publikované. Časť z nich sa využila aj na zostavenie Retrospektívneho 
lexikónu obcí Československej socialistickej republiky 1950 – 1970 (Federálny štatistický úrad, 1978). Táto publikácia mi-
moriadneho významu zhromažďuje rôzne cenné údaje, napr. o vývoji a rozmiestnení obyvateľstva, o počte domov podľa 
obcí a ich častí, o vývoji názvov obcí a ďalšie.
Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 bolo posledným československým sčítaním. Pri jeho realizácii, spracovaní úda-
jov a publikovaní výsledkov sa použila moderná výpočtová technika. Do cenzu bola opäť zaradená otázka o náboženskom 
vyznaní obyvateľov a v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami sa rozšírila aj škála zisťovaných národností (po prvý 
raz sa zisťovala osobitne rómska národnosť). Vzhľadom na politické zmeny sa značne zúžil pripravovaný široký rozsah 
publikovaných výsledkov. Mnohé pôvodne plánované štatistické prehľady neboli spracované. Primárne údaje uložené 
na pamäťových médiách umožnili realizovať prepočet výsledkov sčítania z roku 1991 na zmenenú územnú organizáciu 
Slovenskej republiky.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 vychádzalo z metodických odporúčaní Organizácie Spojených národov 
a Európskej únie. Rozhodujúcim okamihom sčítania bol 26. máj 2001. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa zisťovali me-
tódou samosčítania, t. j. do sčítacích formulárov ich zapisovali sami obyvatelia. Legislatívnu, organizačnú a metodickú 
prípravu sčítania, ako aj spôsob zberu, spracovania, publikovania a prezentácie získaných údajov zabezpečoval po prvý 
raz v histórii v celom rozsahu Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykonalo na území Slovenskej republiky k 21. máju. Nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 zaviazalo všetky členské štáty Európskej únie uskutočniť sčítanie v tom istom 
roku podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií. Toto sčítanie bolo výnimočné aj tým, že po prvý raz v histórii si 
obyvatelia mohli vybrať, či sčítacie formuláre vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Osobitnú pozornosť 
si zaslúži aj spôsob sprístupnenia výsledkov sčítania 2011 podľa zjednotených požiadaviek Eurostatu obsiahnutých v na-
riadeniach Európskeho parlamentu, Rady (ES) a Komisie prostredníctvom aplikačného systému Census Hub.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako 
súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. SR realizovala SODB 2021 v súlade s nariade-
ním EP a Rady č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a s vykonávacími nariadeniami, zároveň boli zohľadnené 
aj národné požiadavky. SODB 2021 bolo založené na novom koncepte, išlo o prvé integrované a prvé plne elektronické 
sčítanie na Slovensku. SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách –sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. Sčí-
tanie domov a bytov realizovali obce od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez participácie obyvateľov prostredníctvom 
elektronického systému. Sčítanie obyvateľov pozostávalo so samosčítania sa obyvateľov (15. 2 – 31. 3. 2021) a asistova-
ného sčítania obyvateľov (3. 5.–13. 6. 2021). Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie neprebehlo asistované sčítanie 
obyvateľov súčasne so samosčítaním.

počet obyvateľov podľa pohlavia v Sr k 1. 1. 2021 
Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia v Sr k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov

Územná jednotka Spolu
muži ženy

abs. abs. % %

Slovenská 5 449 270 2 665 376 2 783 894 51,09

poproč
Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Poproč (okres Košice - okolie) k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti

Územná 
jednotka

Spolu obyvatelia so štátnou 
príslušnosťou SR cudzinci nezistené

abs. % abs. % abs. %

Poproč (Okres 
Košice - okolie) 2 681 2 669 99,55 10 0,37 2 0,07

Štruktúra obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Poproč (okres Košice - okolie) k 1. 1. 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu

Územná 
jednotka Spolu

slobodný, slobodná rozvedený, rozvedená vdovec, vdova nezistené

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Poproč 
(Okres 
Košice -

2 681 1 105 41,22 1 156 43,12 172 6,42 246 9,18 2 0,07



Národnosť Ukrajinská 9451 obyvateľov 

Územná jednotka ukrajinská (%)
Bratislavský kraj 1990 0,28
Trnavský kraj 648 0,11
Trenčiansky kraj 340 0,06
Nitriansky kraj 492 0,07
Žilinský kraj 447 0,06
Banskobystrický kraj 597 0,1
Prešovský kraj 2859 0,35
Košický kraj 2078 0,27

Ďalšia národnosť 1586 obyvateľov

Územná jednotka ukrajinská (%)
Bratislavský kraj 261 0,9
Trnavský kraj 86 0,42
Trenčiansky kraj 62 0,59
Nitriansky kraj 91 0,31
Žilinský kraj 68 0,46
Banskobystrický kraj 69 0,2
Prešovský kraj 597 0,6
Košický kraj 352 0,52

ukrajinská (abs.)

ukrajinská (abs.)
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V decembri 2021 ŠÚ SR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) 
prezentoval a na stránke sčítania zverejnil základné výsledky 
zo sčítania domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky 
o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje a okresy. V ja-
nuári 2022 ŠÚ SR zverejňuje  všetky tieto údaje do úrovne obcí 
vrátane zverejnenia počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v jed-
notlivých obciach a zároveň sú k dispozícii základné údaje 
o veľkostných skupinách  obcí, o krajine  narodenia, o vekovej 
štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vyznaní, ná-
rodnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku. Ako každé 
vyčerpávajúce zisťovanie, aj toto odhalilo i úsmevné momenty 
a zaujímavosti, ktoré sa zapíšu ak nie do histórie – tak určite 
do pamäti obyvateľov.

Úsmevné momenty
Ad hoc hnutia 
Spolu 14 207 obyvateľov si uviedlo príslušnosť k hnutiu/vyzna-
niu Svedkovia Liehovovi. Svedkovia Liehovovi majú najviac 
priaznivcov v Bratislavskom kraji.
Z hľadiska výstupov zo SODB 2021 sú Svedkovia Liehovovi  
začlenení do tzv. ad hoc hnutí. Okrem Svedkov Liehovových 
svojich stabilných fanúšikov majú aj vyznania ako jediizmus 
(Rád rytierov Jedi), ktorých je 1 389, a pastafarianizmus, ktorý 
uviedlo  590 obyvateľov. 
Ako vidno, žiadna skupina nie je taká početná ako Svedkovia 
Liehovovi, preto môžeme konštatovať, že sa určite do histórie 
sčítania v roku 2021 zapíšu.
Iné zaujímavosti
Najslovenskejší, najmužnejší  a najpobožnejší okres v SR 
Okresom  s najvyšším podielom rímskokatolíkov – až 92,4 %, 
je Námestovo. Žiaden iný okres nemá nad 90 % rímskokatolí-
kov. 
Okres Námestovo je okres s najvyšším podielom slovenskej 
národnosti (97,88 %).

Okres Námestovo je zároveň okresom s  najvyšším podielom 
obyvateľov, ktorí si uviedli slovenský materinský jazyk (97,72 
%).
Ďalšou zaujímavosťou okresu Námestovo je, že v ňom prevlá-
dajú muži nad ženami. Podiel žien tvorí len 49,59%. Mužov je 
viac.
Aktívna maďarská národnostná menšina
Okres Dunajská Streda je okresom s  najvyšším podielom oby-
vateľov, ktorí si uviedli  maďarský materinský jazyk (71,22 %).
Okres Dunajská Streda je okres s najvyšším podielom maďar-
skej národnosti  (68,65 %). 
Kde je viac mužov
Na Slovensku je celkovo výší podiel žien ako mužov. Je však 
aj zopár okresov, kde je o niečo nižší  podiel žien. Je to Námes-
tovo 49,59% podiel žien,  Tvrdošín 49,93 % podiel žien, Stará 
Ľubovňa 49,77 % podiel žien a Medzilaborce 49,82 % podiel 
žien. V ostatných okresoch ženy prevládajú. 
Vybrané zaujímavosti o obciach
V obci Vysoká (okres Sabinov, 121 obyvateľov ) žije  99,17 % 
obyvateľov  uvádzajúcich si ako náboženské vyznanie rímsko-
katolícku cirkev v Slovenskej republike.
Obec Petrovce (okres Vranov nad Topľou, 450 obyvateľov)  je 
miestom, kde žije  87,11 % obyvateľov uvádzajúcich si  ako ná-
boženské vyznanie evanjelickú cirkev augsburského vyzna-
nia na Slovensku.
V obci Roškovce (okres Medzilaborce, 141 obyvateľov) má až  
94,33 % priaznivcov gréckokatolícka cirkev na Slovensku.
Obec Ruský Potok (okres Snina, 129 obyvateľov) sa až 91,47 % 
obyvateľov hlási k pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
Obec Slizké (okres Rimavská Sobota, 242 obyvateľov) je rarit-
ná svojím jednotným postojom k náboženskému vyznaniu. Až  
88,84 % obyvateľov je  bez náboženského vyznania.  

Zdroj: hovorca@scitanie.sk, Jasmina Stauder

Ukrajinská národnosť a štátne občianstvo   Zdroj: hovorca@scitanie.sk
Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine vyberáme aj údaje zo sčítania obyvateľov týkajúce sa Ukrajincov na území Slovenska.
Ukrajinskú národnosť uviedlo 9 451 trvalo bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky (SR).
Ukrajinskú národnosť ako ďalšiu národnosť uviedlo 1 586 trvalo bývajúcich obyvateľov na území SR.
Ukrajinské štátne občianstvo má 6 339 trvale bývajúcich obyvateľov na území SR.
Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinskou národnosťou sa nachádza v Prešovskom kraji, v ktorom žije 2 859 obyvateľov s ukrajinskou národ-
nosťou (0,35 % zo všetkých obyvateľov kraja).
Z hľadiska okresov sa najvyšší počet obyvateľov s ukrajinskou národnosťou je v okrese Prešov, kde žije 722 obyvateľov s ukrajinskou ná-
rodnosťou (0,42 % zo všetkých obyvateľov kraja). Z hľadiska podielu obyvateľov s ukrajinskou národnosťou je to však okres Medzilaborce, 
s podielom obyvateľov ukrajinskej národnosti 2,16 %.
Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom je v Bratislavskom kraji, kde žije 1 984 obyvateľov s ukrajinským štátnym 
občianstvom.
Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom je v okrese Michalovce (376 obyvateľov s ukrajinským štátnym občian-
stvom). Z hľadiska podielu sú to však Sobrance (1,01 % zo všetkých obyvateľov okresu má ukrajinské štátne občianstvo).
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Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania Poproč

Štruktúra obyvateľstva Poproč podľa ďalšej národnosti

Štruktúra obyvateľstva Poproč podľa náboženského vyznania
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V DHZ poproč bilancovali, volili a plánovali
Po dvoch rokoch, ktoré boli poznačené pandémiou covid-19 v každej oblasti nášho života, sa 
členovia DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor) Poproč stretli na výročnej členskej schôdzi. Zároveň 
bola táto shôdza aj volebná, kedy sa volili členovia výboru DHZ.   za DHZ taj. DS

Zostanete nám verní?
Uplynulé dva roky nepriali organizovaniu spoločen-
ských akcií tak, ako sme boli zvyknutí. Niektoré sa menili 
za pochodu, niektoré sa nemohli vôbec uskutočniť. Aj na-
priek tomu sme sa v minulom roku v SZZP snažili pripra-
viť a zabezpečiť pre členov program a podujatia, ktoré 
zohľadnia danú situáciu. Časový priestor na ich uskutoč-
nenie bol veľmi malý, ale napriek tomu sa podarilo nie-
koľko výletov, rekreácií a koncom roka členovia výboru 
osobne odovzdávali darčeky jubilujúcim členom. Ešte 
nepominula jedna nepriaznivá životná etapa a už máme 
pred dverami ďalšiu skúšku, bytostne sa nás dotýkajúcu. 
Nám ostáva veriť, že sa všetko upokojí. V marci a apríli 
sa naši členovia zúčastnili pobytov v Turčianskych Tepli-
ciach a v Piešťanoch. 

Cez leto máme zabezpečené rekreačné pobyty 
s procedúrami, plnou penziou, voľnočasovými ak-
tivitami vo Vyšných Ružbachoch a v Dudinciach. 
Prihlásiť sa môžete do 30. apríla predsedovi SZZP 
Poproč. Samozrejme budeme veľmi radi, keď si po-
sedíme pri opekačke, potúlame sa za poznaním po 
múzeách, vykúpeme sa v morskej vode.

O všetkom pripravovanom vás budeme včas in-
formovať. Dúfame, že aj napriek zvyšujúcim sa ži-
votným nákladom nám zostanete aj naďalej verní 
a podporíte svojou účasťou našu snahu a úsilie pri-
praviť všetko k vzájomnej spokojnosti.
 OB, výbor SZZP

Zimné mesiace boli pre klientov Domova sv.  Anny neľahkým ob-
dobím. Málo slnka, chladné počasie vplývalo na nich veľmi depre-
sívne. Preto sa naši zamestnanci snažili, aby ich rôznymi aktivita-
mi povzbudili a boli im oporou. Aby prišli na lepšie myšlienky, tak 
sme im zorganizovali fašiangové posedenie a turnaj v hode šípok 
na terč. Na fašiangy sa pripravovali výrobou karnevalových masiek 
a rôznych ozdôb.

Šípkový turnaj sme organizovali prvýkrát. Zú-
častnili sa na ňom klienti v hojnom počte. Veľmi 
sa im darilo v hádzaní šípok a tí najlepší boli od-
menení aj chutnou tombolou. V   januári  a marci 
sa naši dvaja klienti dožili krásnych životných ju-
bileí. V januári oslávil náš nový klient Štefan M.  
krásnych 70 rokov a v marci oslávila pani Mar-
gita D. 80 rokov. Pri tejto príležitosti im želáme 
ešte raz hlavne veľa zdravia a Božieho požehna-
nia do ďalších rokov. Spolu s ostatnými osláven-

cami sme si posedeli i zatancovali na spoločnej oslave. Nezabudli 
sme ani na oslavu MDŽ, kedy každá žienka v našom zariadení bola 
obdarovaná kvetinou. Keďže posledné týždne všetci silno prežívame 
vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom, tak sa aj naše zariadenie prostred-

níctvom obce Poproč zapojilo do zbierky materiálnej pomoci na po-
moc Ukrajine.
Pevne veríme, že aj prichádzajúca rozkvitnutá jar a slávenie Veľkej 
noci bude pre nás všetkých pokojným a príjemným obdobím. Slneč-
né lúče a krásna príroda sa určite postará o zlepšenie nálady našich 
klientov i zamestnancov. Príjemné počasie sa budeme snažiť využiť 
na posedenie v altánku, prechádzky i výlety do okolia. Touto cestou 
všetkým prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

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

Po úvodnom privítaní členov a hostí predseda DHZ Alexej Veselý 
predniesol správu o činnosti. Vyzdvihol a pripomenul azda naj-
významnejšiu udalosť posledného roka, a to 100. výročie založe-
nia DHZ v Poproči. Veliteľ Martin Jasaň zosumarizoval aktívnu 
činnosť DHZ. Spomenul počet výjazdov k požiarom, asistenčné 
hliadky, pátracie akcie po nezvestných osobách aj výjazdy k bo-
davým hmyzom. Pokladník Ing. Tomáš Krížek objasnil finančnú 
situáciu v DHZ, a to príjmy a výdaje a správu revízora predniesla 
Irena Raščáková. Po týchto správach sa veliteľ verejne ospravedl-
nil nášmu najaktívnejšiemu členovi Erikovi Tóthovi a dodatočne 
ho ocenil za jeho mimoriadne zásluhy. K tomuto oceneniu malo 
dôjsť ešte minulého roku pri oslave 100. výročia založenia DHZ.

Bolo mu udelené čestné uznanie Krajskej organizácie DPO SR 
a medaila za zásluhy od Územnej organizácie DPO Košice -oko-
lie. Nasledovalo povýšenie členov DHZ. Veliteľ Martin Jasaň po-
výšil 14 členov DHZ. Krásneho životného jubilea sa dožila čestná 
členka DHZ RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠ s MŠ v Poproči, 
a preto jej veliteľ a predseda v mene celej DHZ srdečne poblaho-
želali. Bol schválený plán hlavných úloh na rok 2022, a to hlavne 
zabezpečiť celoročnú starostlivosť o techniku a výzbroj, pripraviť 
okresné kolo hry Plameň a zúčastniť sa pohárových súťaží. Ďalej 
uskutočniť jedno taktické cvičenie a vytvoriť tri skupiny na vyko-
návanie prevencie pred požiarmi v obci. V rámci tejto prevencie 
zabezpečiť relácie o ochrane pred požiarmi lesov a úrody, a požia-
roch v období zimného vykurovania v miestnom rozhlase. V ne-
poslednom rade sa zúčastniť na asistenčných hliadkach v obciach 
Poproč a Rudník, odpracovať aspoň 150 hodín na brigádach v lese 

a pri údržbe požiarnej techniky a zbrojnice. V kultúrnej oblasti 
sa zúčastniť stavania mája a usporiadať futbalový turnaj v rámci 
nášho okrsku.

Po schválení plánu hlavných úloh prišla na rad voľba nového vý-
boru, ktorý bude v rokoch 2022-2027 pracovať v tomto zložení:
Predseda: Alexej Veselý
Veliteľ- podpredseda: Martin Jasaň
Strojník: Slavomír Hužvár
Preventivár: Ján Mester
Pokladník: Ing. Tomáš Krížek
Referent mládeže: Mgr. Katarína Harčariková
Kronikárka: Irena Raščáková
Člen výboru: Erik Tóth
Tajomník: Dana Sakáčová

Keďže sa starostka obce Ing. Iveta Komorová Hiľovská nemohla 
zúčastniť členskej schôdze, na záver Mgr. Harčariková prečítala 
krátke posolstvo od starostky. Prinášame vám ho v plnom znení:

„Milé hasičky, milí hasiči! Mrzí ma, že dnes nemôžem byť s vami. 
Dovoľte mi však aspoň takto vyjadriť vďaku za váš obetavý prístup 
pri zvládnutí mimoriadnych udalostí, ale hlavne za pomoc počas 
dvoch rokov pandémie koronavírusu. Napriek náročnej dobe ste 
svojím prístupom vnášali iskierky nádeje na lepšie časy. Bohužiaľ 
pandémiu vystriedala blízkosť niečoho, čo sme si nevedeli predstaviť 
ani v najhoršom sne - bezprostredná blízkosť vojnového konfliktu. 
A opäť ste to vy - dobrovoľní hasiči obce, o ktorých sa môžeme 
oprieť a spoľahnúť. Prajem vám, aby vaša pomoc zostala iba pri 
pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú. Vysoko si vážim vašu činnosť, 
ktorú vykonávate vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. 
Zaslúžite si náš obdiv a úctu. Želám vám všetkým hlavne pevné 
zdravie. Vyslovujem vám ešte raz veľké ĎAKUJEM nielen za seba, 
ale za celú obec. Krásne spoločne prežité popoludnie prajem.“

Ďakujeme starostke za tieto slová, ktoré sú pre nás pochvalou 
a zároveň motiváciou v ďalšej činnosti. Popriali sme si veľa zdravia 
a úspechov v nasledujúcom období a dúfame že sa vždy budeme 
riadiť mottom „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“.

Zima je za nami, rozkvitnutá jar pred nami

Vedomosťami vybojovali výlet pre všetkých
Máme za sebou už druhý náročný rok, kedy 
sme boli nútení zmeniť spôsob života, museli 
sme sa zmieriť s mnohými opatreniami, mali 
sme menej slobody, boli sme viac izolovaní, 
aby sme ochránili tých najzraniteľnejších. Aj 
napriek týmto všetkým opatreniam sme ne-
zaháľali a v zimnom období sme pripravili 
pre našich klientov množstvo prekvapení 
a aktivít na spríjemnenie chladných dní.

Trošku sme preverili aj ich vedomosti a po-
niektorí nás prekvapili tým, aký majú vše-
obecný prehľad. Presvedčili sme sa o tom 
pri kladení rôznych otázok a na základe vý-
sledkov sme vybrali toho najlepšieho, ktorý 
nás následne reprezentoval v celoslovenskej 

vedomostnej online súťaži, do ktorej sme sa 
prihlásili prostredníctvom informačného 
systému DODS. Pán Benko spolu so sociálnou 
pracovníčkou vybojovali pre naše zariadenie 
krásne prvé miesto a hlavnú cenu, ktorou je 
výlet na Trenčiansky hrad spojený s obedom 
pre 20 účastníkov. Už sa nevieme dočkať, kedy 
si výhru uplatníme a spoločne absolvujeme 
krásny výlet, ktorý nám prinesie nové zážitky.

Vianočné sviatky 
boli opäť plné lásky, 
pozitívnych emó-
cií, pokoja a radosti, 
ktoré v nás vyvolali 
známi i neznámi ľu-
dia s dobrým srdcom, 
ktorí mysleli na kaž-
dého seniora a po-
darovali im darčeky 
v škatuli, či vianočné 
priania plné vľúd-
nych a povzbudivých 
slov. V čase sviatkov 
medzi nás zavítala 
aj naša starostka so 

svojím zástupcom, ktorí nás obdarili sladkým 
darčekom a všetkým popriali hlavne milos-
tiplné vianočné sviatky. Sviatočnú atmosféru 
umocňovali koledy, krásne vyzdobený via-
nočný stromček, pripravený štedrovečerný 
stôl plný dobrôt, vôňa kapustnice a medov-
níčkov. Ale najväčším potešením pre každé-

ho klienta bolo povolenie návštev a možnosť 
osobne stretnúť svojich blízkych.

Veľkým prekvapením pre nás bol sponzorský 
dar od Ľudmily Bevilaqua, obyvateľky našej 
obce, ktorá nášmu zariadeniu darovala 10 
prekrásnych obrazov zo svojej umeleckej 
tvorby. Nesmierne si vážime toto krásne ges-
to. Naše vnútorné priestory sa vďaka tomu 
zútulnili a náš domov má tak ešte krajšiu 
atmosféru. Z celého srdca ďakujeme a umel-
kyni prajeme veľa inšpiratívnych podnetov, 
nech ju múza nikdy neopúšťa a nech jej tvor-
ba prináša naďalej radosť a potešenie.
Tešíme sa nadchádzajúce slnečné jarné dni, 
ktoré nás vytiahnu von na čerstvý vzduch 
a zapoja do aktivít spojených so skrášľovaním 
našich vonkajších priestorov.

 KH, riad. domova dôchodcov
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Nesie v sebe krásu i zodpovednosť Nielen soľ je nad zlato

Všetko sa to začína v triede

Po úspešnom štarte a certifikácii Zelenej školy v uplynulom školskom roku 
sme sa aj v tomto roku pustili s veľkým odhodlaním a entuziazmom do 
nového certifikačného obdobia. V školskom roku 2021/2022 a 2022/2023 sa 
budeme venovať téme VODA. Úspešne sme dali dokopy funkčné kolégium, 
spolu s detičkami sme absolvovali audit v materskej škole a netrpezlivo 
sme očakávali schválenie environmentálneho akčného plánu.

Prostredníctvom aktivít zážitkového učenia budeme viesť deti k tomu, aby 
sa systematicky naučili šetriť vodou nielen v materskej škole, ale aby po-
znatky a nápady preniesli aj do svojej domácnosti. Lebo voda je vzácna. 
Preto sa všetci spoločne naučme, ako s vodou čo najlepšie hospodáriť.

V spolupráci s pani učiteľkami a upratovačkami sa budeme čo najviac sna-
žiť využívať dažďovú vodu na polievanie byliniek a kvetín v exteriéri a in-
teriéri. Zhotovením zrážkomera sa deti naučia pozorovať, koľko vody na-
pršalo. Výrobou napájadla zabezpečíme vtáčikom, chrobákom a rôznym 
druhom hmyzu vodu aj v čase sucha.
Pokusmi s vodou prinesieme deťom nové poznatky zábavnou formou. Ma-
lými krôčikmi sa pokúsi aj naša materská škola prispieť k lepšiemu hospo-
dáreniu s vodou a jej ochrane. Materská škola

28. marec – Deň učiteľov, symbolicky v deň narodenia učiteľa národov J. A. Komenského. Jeho myšlienky sú 
stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, 
nadobúda aj v týchto časoch hlboký význam. Učiteľské povolanie je totiž poslaním až do konca života. Nesie 
v sebe mnoho krásneho a očarujúceho, no i obrovský balvan zodpovednosti. Tento sviatok si každoročne 
pripomíname aj v našej obci. Oslava všetkých pedagogických pracovníkov sa uskutočnila 25. marca v ob-
radnej sieni obecného úradu slávnostným prijatím členov pedagogického zboru ZŠ s MŠ starostkou obce 
Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou. Na návrh vedenia školy Obec Poproč každoročne udeľuje aj morálne 
ocenenie pedagogickému zamestnancovi našej školy. Tohto roku ho získala pani Helena Hiľovská, učiteľka 
materskej školy, „za dlhoročnú tvorivú, zodpovednú a obetavú prácu pri výchove detí v materskej škole ZŠ 
s MŠ Poproč“. Druhé ocenenie ako najväčšie poďakovanie „pri významnom životnom jubileu za tvorivú 
a obetavú prácu v prospech ZŠ s MŠ Poproč“ patrilo riaditeľke školy RNDr. Božene Mihókovej. Sviatočnú 
atmosféru doplnili krátkym kultúrnym programom žiaci zo ZŠ.
Všetkým učiteľom v našej obci želáme, aby boli na svoje povolanie hrdí, aby sa im darilo rozvíjať a dosiahnuť 
svoje ciele, veď vykonávajú mimoriadnu a záslužnú prácu.

„Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, 
ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich znovu, aby stavali svoje vlastné mosty“.

(zdroj: internet, neznámy autor) ZL, OcÚ - MKS

S jarou opäť za 
knihami
Aj my najmenší sa už v materskej 
škole oboznamujeme a stretáva-
me s rôznymi druhmi kníh – le-
porelo, rozprávkové knihy, bájky, 
encyklopédie…

Preto sme sa rozhodli spríjemniť 
deťom dopoludnie návštevou na-
šej obecnej knižnice. Niektoré deti 
sa ocitli v knižnici po prvýkrát 
a boli ňou doslova očarené.

Spoznali milých ľudí, nové roz-
právky, nové knihy a inšpiratívne 
prostredie. Plné dojmov a nových 
zážitkov sa už teraz tešia na ďalšie 
stretnutie.
Milí rodičia, je len na nás dospe-
lých, ako našim najmenším bude-
me tento svet kníh približovať. IV

Karnevalová nálada 
nechýbala
Aj tento rok sme si fašiangové obdobie 
v našej škôlke už tradične pripomenu-
li karnevalovou náladou. Každá trieda 
sa akoby mihnutím čarovného prúti-
ka zmenila na rozprávkové kráľovstvo. 
Bola krásne vyzdobená, vyhrávala v nej 
hudba, bolo počuť zábavu, smiech a na 
stoloch bolo pripravené pohostenie. Ro-
dičia prichystali deťom naozaj krásne 

masky, ktoré nám s radosťou prezentova-
li. Karnevalové masky predstavovali rôz-
ne rozprávkové postavičky, príšerky, zvie-
ratká či povolania. Všetci spolu tancovali, 
súťažili, šantili, zabávali sa a hostili. Každé 
dieťa bolo jedinečné a úžasné. Odmena 
preto nikoho neminula. A keď zazvonil 
zvonec, fašiangový karneval musel mať 
svoj koniec. Veľká vďaka patrí všetkým 
pedagogickým zamestnancom a rodičom, 
ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej 
fašiangovej atmosféry našim deťom. IV

Toto ešte 
dovtedy nezažili
Materská škola v Poproči 14. feb-
ruára pripravila pre deti priamo 
v priestore budovy originálny záži-
tok - sférické kino. Je to nový spôsob 
vzdelávania pre deti, ale aj dospe-
lých. V mobilnom planetáriu sa deti 
ocitli vo vnútri kupoly v zázračnom 
priestore, ktoré vytvorilo najefek-
tívnejšiu pôsobiacu formu filmovej 
projekcie s 360° výhľadom. Stali sa 
akoby priamymi účastníkmi deja. 
So zatajeným dychom sledovali film 
o vesmíre, Polaris, vesmírna ponor-
ka a tajomstvo polárnej noci.“ Bol to 
pre nich nezabudnuteľný zážitok, 
niečo nové, čo doteraz nevideli.   MŠ

Hoci je školský rok v plnom prúde a pre-
hupol sa len nedávno do 3.štvrťroka, 
máme za sebou už nejeden úspech žia-
kov v rôznych súťažiach a olympiádach. 
Väčšina súťaží a olympiád je postupo-
vých, takže všetko to začína v triede, po-
tom pokračuje v školskom kole, okres-
nom (OK), krajskom (KK) a štátnom. 
Dostať sa do okresného a uspieť v ňom 
je už veľký úspech. Zo školského kola 
postúpili žiaci do okresného kola a naj-
úspešnejší reprezentovali seba, našu 
školu a okres aj v krajskom kole.

Výsledky:
Ema Mária Harčariková obsadi-
la 1.miesto v okresnom kole a bola 
úspešným riešiteľom v krajskom kole 
Olympiády SJL.
Úspešnými riešiteľmi v okresnom kole 
Geografickej olympiády boli Rafael 
Timko, Michal Spišák, Viktor Borov-
ský, Daniel Majcher, Zuzana Grácová.
Svoje vedomosti z histórie si na okres-
nom kole Dejepisnej olympiády ove-
rili Nina Starková, Daniel Majcher, 
Tereza Šimková, Patrik Juhás a Eliška 

Vincová a získali ocenenie úspešný 
riešiteľ OK.

Úspešným riešiteľom okresného kola 
Olympiády v anglickom jazyku sa sta-
la Zuzana Grácová.

V literárnej súťaži Šaliansky Maťko 
(prednes povestí) obsadil Michal Spišák 
2. miesto v okresnom kole v 2. kategórii. 
Všetkým srdečne blahoželáme a praje-
me veľa úspechov v ďalších súťažiach.

ZK

pre každého je dôležitá
Svetový deň vody sa na celom svete oslavuje od roku 1993. Ani naša škola na ten-
to deň nikdy nezabúda. Pripomenuli sme si ho rôznymi aktivitami zameranými 
na neznečisťovanie vodných tokov: zahrali sme si divadielko, zaspievali piesne 
o vode, vyčistili sme Kvapka a Kvapku od odpadkov, vymysleli sme si ochrancu 
rybníkov a navrhli, ako zabrániť znečisťovaniu vodných tokov. AG

Voda, to je kamarát,

preto ju má každý rád.

Kvapka kvapká, len sa leje,

kvapôčka sa na nás smeje.

Pošteklí nás na líčka, 

naša vzácna vodička.

Aj keď padá z neba, 

chrániť nám ju treba.
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Zimná turistika

ŠportŠport

Koniec roka a silvestrovské predpoludnie patrí tradične výstupu na 
Kobyliu horu.
Zišli sme sa pri kaplnke a po vzájomnom zvítaní sme sa spolu vybrali 
cez Vlčiu dolinu a Lúčky lesnými cestami až na vrchol vo výške 882 m. 
Prekvapil nás počet účastníkov, takže niektorým sa tradičný drevený 
suvenír ušiel až dodatočne.

Nechýbala spoločná fotka na vrchole, posedenie a opekačka pri cha-
te Anička. Už teraz sa tešíme, že sa ešte vo väčšom počte stretneme 
nielen pri jubilejnom 40. ročníku, ale aj na iných našich turistických 
akciách. SR

Úžasná správa zo sveta stolného tenisu 
v poproči
Po ústupe pandémie a uvoľnení opatrení  bol   reštart  všetkých súťaží v stolnom tenise  a my 
máme úžasnú správu. Po prvýkrát v histórii nášho klubu máme víťazku  v Slovenskom pohári 
mládeže. MG

Postarala sa o to hráčka Miriam Gregová, ktorá po 
nečakanom a senzačnom 2. mieste v Topoľčanoch 
pridala v Majcichove v kategórii najmladších žia-
čok fantastické prvé miesto. Po hladkom postupe 
zo skupiny pokračovala vo skvelom výkone aj v ďal-
šej vyraďovacej časti turnaja a po zápasoch, ktoré 
vyhrala v pomere 3/2 sa nakoniec zaslúžene teši-
la z víťazstva na turnaji. Tieto skvelé výsledky sa 
premietli aj do celkových poradí, keď v hodnotení 
Slovenského pohára mládeže najmladších žiačok 
po troch turnajoch aj v priebežnom v Slovenskom 
rebríčku je na 1. mieste. O konečných výsledkoch 
sa bude rozhodovať na poslednom turnaji vo Vrú-
tkach. Isté však je, že je víťazkou Východosloven-
ského pohára najmladších žiačok. Tu máme ešte 
jedno želiezko v ohni, a to Mirku Holováčovu, ktorá 
je priebežne na 3. mieste a tiež sa bude rozhodo-
vať v poslednom turnaji o konečnom umiestnení. 
Z chlapcov je Riško Holováč na 8. mieste a po me-
sačnom výpadku sa Rastislav Hiľovský prepadol až 
na 15. miesto.

Vyvrcholením sezóny budú Krajské majstrovstvá 
jednotlivcov a Majstrovstvá Slovenska, z ktorých, 
pevne veríme, že neprídeme s prázdnymi rukami.

Rekapitulácia výsledkov:

SPM: n.ml.ž.
Majcichov: 1. miesto Gregová Miriam, 23. Jalčová 
Natália, 27. Holováčová Mirka
Topoľčany: Riško Holováč 40.

Ml.ž.:
Bošany: Samuel Drabik 37. miesto, Hiľovský Rastislav 
38., Blaško Patrik 59.
Žiar n/ Hronom: Gregová 21., Holováčová 46., 
Jalčová 53.

Východoslovenský pohár:
Kateg. n. ml.ž.:
Valaliky: 1. miesto Gregová, 4. Holováčová, 5. 
Jalčová., Holováč 11. miesto,

Kateg. ml. žiaci:
Poproč: 2. miesto Gregová, 9. Jalčová, 11. 
Holováčová., 11. miesto Drabik, 12. Holováč, 13. 
Blaško
Sp. Štvrtok: 2. miesto Gregová, 12. Jalčová, 15. 
Holováčová., 15. Drabik, 29. Holováč, 37. Blaško.

V súťaži družstiev konečné umiestnenie:
Kateg. n.ml. žiačky:
1. miesto, n.ml. žiaci 3. miesto.
V kateg. ml. žiačky:
4. miesto, ml. žiaci 5 miesto.

O ďalší úspech sa postarali naše ženy, ktoré sa zú-
častnili majstrovstiev kraja mužov a žien vo Valali-
koch a pri veľkej neúčasti prvoligových hráčok vyu-
žili svoju šancu na nečakaný úspech. V dvojhre žien 
na 2. mieste skončila Lenka Benková a na tretích 
miestach sa umiestnili Bacsová Štefánia spolu s Gre-
govou Máriou. V miešanej štvorhre slávila úspech 
a majsterkou kraja sa stala Bacsová s Kukučkom, na 
treťom mieste skončili Benková so Zelinkom a Gre-
gová s Kudrecom ml. A nesmieme zabudnúť ani na 
výborné výkony, v ktorých pokračujú po reštarte 
súťaže aj naďalej naši muži, ktorí sú prví v oboch 
súťažiach - vo 4. aj v 5. lige.

Prajeme všetkým pokojné prežitie veľkonočných 
sviatkov.

Zimná príprava futbalistov bola náročná a dlhá
Po dlhej zimnej prestávke sa rozbiehajú futbalové súťaže. 
Všetky naše mužstvá absolvovali náročnú a dlhú zimnú prí-
pravu, aby počas roka podávali čo najlepšie výsledky.
Mládežnícke mužstvá pod vedením trénera Ladislava Šim-
ča trénovali neprestajne počas celej zimy. Na tréningy využí-
vali najmä školskú telocvičňu, neskôr aj vonkajšie priestory 
futbalového areálu. Obidve mužstvá absolvovali aj niekoľko 
prípravných zápasov a všetci sa tak už tešia na štart jarnej čas-
ti. Dorastenecké mužstvo odštartovalo jarnú časť 26. marca 
domácim zápasom proti rovesníkom zo Sokoľan. Žiacke muž-
stvo odohralo svoj prvý zápas rovnako doma, keď 10. apríla 
privítali žiakov TJ Péder.

Mužstvo dospelých absolvovalo zimnú prípravu pod vede-
ním trénera Mariána Koššútha a vedúceho mužstva Miro-
slava Miglesa. Podobne ako mládežníci využívalo miestnu 
telocvičňu a priestory futbalového areálu. Po dvoch rokoch sa 
predstavilo aj v Zimnej krajskej lige, kde odohralo 5 zápasov. 
Všetky tieto zápasy slúžili na zapojenie väčšieho počtu doras-
tencov do mužstva dospelých. Viacero hráčov dorastu ukázalo 
oprávnený potenciál, z čoho máme v klube radosť.

Na záver zimnej prípravy vycestovali dospelí na dvojdňové 
sústredenie do Štós -kúpeľov, kde sa zregenerovali po dlhej 
zimnej príprave a stmelili kolektív. Prvý zápas jarnej časti do-
spelých bol naplánovaný na 27. marca na ihrisku v Períne.Po-
čas zimy sa udiali aj nemenej dôležité zmeny vo vedení klubu. 
Kvôli pracovným povinnostiam po dlhých 11 rokoch končí na 
pozícii predsedu klubu Peter Dzuro.Za jeho neúnavnú snahu, 
odvedenú prácu a množstvo stráveného času pri všetkých ka-
tegóriách mu úprimne a srdečne ďakujeme. Zároveň sa tešíme 
aj na ďalšiu spoluprácu, nakoľko naďalej ostáva členom výbo-
ru OFK. Za nového predsedu klubu bol zvolený Ján Spišák, 
za podpredsedu klubu Ladislav Kraus ml. Členmi výboru 
budú Peter Dzuro, Dávid Majcher, Eduard Hegeduš, Ladislav 
Kraus st. a Marián Kozel.

Výbor si v novom zložení určil krátkodobé aj dlhodobé ciele:

6/2022 – umelá závlaha hlavnej hracej 
 plochy,

2022 – rozšírenie základne mládežníckych  
 mužstiev,

2022/2023 – spustenie prípravky a prihlásenie do  
 súťaže,

2023 – prechod žiackeho mužstva späť do I.  
 Triedy (11 na 11).

2023 – umelé osvetlenie hlavnej hracej 
 plochy,

2024 – rekonštrukcia tribúny.

Začiatkom tohto roku sa nám podarilo uspieť aj v dlhotrva-
júcej súťaži iWatt, kde sme aj s vašou pomocou obsadili vo 
februárovom kole 7. miesto a dostaneme tak finančnú od-
menu 540€. Aj tohto roku nás môžete podporiť poukázaním 
2% z dane.
Nenechajte ich prepadnúť a darujte ich na dobrú vec. Tlači-
vo na vyplnenie nájdete na našej webovej stránke, v prípade 
otázok nás neváhajte kontaktovať.
Ďakujeme. LK



 
 
 
 
  
 
 
 
12.2.  40. POCHOD PO PAMÄTNÝCH CESTÁCH - Rudník 
 
24.-27.2. 53. ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV - Levoča 
 
26.3.  OTVORENIE JARNEJ SEZÓNY - Poproč - Zábava - ch. Údoľ - Rinaldinka - Poproč 
 
9.(23).4 ZNAČKÁRSKE DNI - Rozsypaný kameň / s. Podkova 
 
1.5.  MOLDAVSKÁ BAGANČA 
 
7.5.       45. MAGNEZITÁRSKA 60-ka 
 
7.5.  38. Z POLIANKY DO POLIANKY  
 
27.-29.5. 57. STRETNUTIE ČITATEĽOV KRÁS SLOVENSKA - Malinô Brdo 
 
11.6.  VOLOVSKÉ VRCHY - Šemša - HOLIČKA - Poproč 
 
7.-10.7. 68. CELOSLOVENSKÝ LETNÝ ZRAZ KST - Hrabušice - Slovenský raj 
                        
17.7.  36. KOJŠOVSKÁ 25-ka - Folkmarská skala ( 915 m) 
 
23.7.  33. ŠĽAPAJ DO POPROČA  
 
30.7.  38. POTULKY PO SLANSKÝCH VRCHOCH - Kalša  
 
12.-14.8. 54. NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ - Račková dolina 
 
1.9.  28. HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA PREDNÚ HOLICU 
 
3.9.  DIVÍNSKA 40-ka 
 
1.10.  VÝSTUP NA SIVEC 
 
5.11.  24. PIETNÁ SPOMIENKA TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA - Lajoška  
 
28.12.  VÝSTUP NA KOJŠOVSKÚ HOĽU (1 246 m) 
 
31.12.  40. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KOBYLIU HORU (882 m) 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Informácie:  www.kstpoproc.6f.sk 
  kstpoproc@gmail.com 
  V priebehu roka môže prísť k zmene trasy, termínu a času konania akcie 

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľkonočné
oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, 
prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov. Už od vzniku Veľkej noci je to čas

J N Á L O V SITKO-

T M A O O A Á H N O K Ý V SKAZA-

P N A A V R E V E Y L B O C A P SPACÁK-

Z A A O D N E D K M I T A N I E O R K A STÁVKA-

N Á K I R U H Z I Z Y V N S V A V L A S D K H STISK-

T S A L E N E M O C N I C A E K B N U I T R Z M STOJAN-

O A P I B J I DZ I V CH A R I T A O A T S E T A O S SÚSTO-

A D E R E P A Z E R O E L R O L I S Z S Ň S K T P TALENT-

A R B L A D A J I K M M T R S P A C Á K B Á K E Á N E TERASA-

K A M P A Ň A S O I L U S T R Á C I A T A R V Z O I TESTY-

B Z M Á V K V R S T V A A M R N I O P O K U S S L TORTA-

D A H O D O M D I B I T D H E R B Á R L E A O A A Ť O TULEC-

L K T Á A A R M O A E O R J A É T J L U T N A T K D ÚDOLIE-

S H E D L P Á P O K J C A A B H E S E E O O Ô Ú ULICA-

H O R A P O U E R A Z I A B O V U Ú V B R R K N ÚNAVA-

L E K N O Š A E N R E H N I K S S B E E A A I ÚSVIT-

A A A K Á V CH I T N E L A T V L L Z V L VEJÁR-

L A V Í N A C Z L Č K R I A K A VERVA-

V R M A D A K A M É T S VÍCHRICA-

A K I R Ú F VNEMY-
VOLÁN-

ADEPT- HÁDKA- KAMPAŇ- LUTNA- PLANINA- VOLAVKA-
ARMÁDA- HERBÁR- KANVA- MAKADAM- POHOVOR- VRSTVA-
ATEST- HERNE- KLEBETA- MÁRNICA- POKUS- VÝKON-
BATERKA- HMOTNOSŤ- KLENBA- MASKA- POZDRAV- ZÁKAZKA-
BAZÁR- HURIKÁN- KMITANIE- MEDZERA- PRIANIE- ZÁSADA-
BRILIANT- HVIEZDA- KOALA- NEMOCNICA- PRSTEŇ- ZDROJ-
CIEVA- CHARITA- KREMÁCIA- NEREZ- PUŠKA- ZMIJA-
DAMASK- IDEÁL- KRESBA- OBILIE- RAZIA- ZVRAT-
DEPEŠA- IKONA- KRIAK- OBROK- REBEL-
DOHAD- ILUSTÁCIA- LAKOTA- ODRAZ- RÉBUS-

JADRO- LAMPA- OPONA- RELIÉF-
EMISIA- JAVISKO- LAVÍNA- OZNAM- REVÍR-
FÚRIK- JAZERO- LEKNO- PAROH- SALVA-

autor: AT

J N Á L O V
T M A O A Á H N O K Ý V

osláv a veselia. Na veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou .....tajnička - 28 písmen....... .

DÔKAZ-

Z radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť chcem  - keď nie inšie -
aspoň svoje skromné vinše:
Tajnička - 23 písmen,

ženám čerstvú, sviežu vodu. 
Mužom tiež nech dobre je,
nech si prídu na svoje.

CHOTÁRE- KRÍDLO- OKENICA- SERVÍTKA- TUNIKA- ZÁKLAD-
IGRIC- KVALITA- POMOC- SLOVO- TVARY- ZÁSTERA-
IKONA- LAMPA- PORCIA- SNAHA- UMAKART- ZLATO-
ISKRA- LIMIT- POSTOJ- STANICA- UPOZORNENIE- ZMENA-
JANTÁR- MASKA- PRÍVES- STENA- ÚSTAVA- ZVADA-
KALAMITA- MATRIKA- RADOSŤ- SVATOK- VEDEC- ZVIERATÁ-
KANAVA- MOTTO- RENTA- SVIECA- VEDRO-
KARTA- MRAZNIČKA- ROKĽA- TALÁR- VERNOSŤ-
KLASIKA_ NÁKOVA- ROLÁK- TALENT- VESTA-
KOLESO- NÁZOV- ROLKA- TANEC- VETVA-
KOTLINA- ODVAR- ROZMAR- TORTA- VINIČ-

autor: AT
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Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo 
apríl. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa zhruba prekrývajú 
s pohanskými oslavami príchodu jari, prevzali z predkresťanských dôb mnoho 
zvykov a obyčajov. Už od vzniku Veľkej noci je to čas osláv a veselia. Na veľkonočný 
pondelok je prastarou tradíciou…tajnička - 28 písmen…

Z radu ďalších vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť chcem  - keď nie inšie - aspoň svoje skromné vinše:
TAJNIČKA - 23 PíSMEN, ženám čerstvú, sviežu vodu.
Mužom tiež nech dobre je, nech si prídu na svoje.
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