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

Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný Časopis

Prichádza čas radost i  a pokor y
V á ž e n í 

spoluobčania,

akoby  sa 
zvečerievalo v 

tohtoročnom kalendári 
našich celovečerných 

príbehov, večery sa 
predlžujú a vnucujú nám 

chvíle pre spomienky i túžby. 
Doslova  na hodiny, rátame čas zostávajúci 
do najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. 
Prichádza čas radosti a tichej pokory.

Čas vnímať čas ... a uvedomovať si  krásu 
padajúcich vločiek, romantiku plamienkov 
ohňa v kozube i mnohorakosť ľudských 
osudov za oknami, okolo ktorých náhodne 
prechádzame.

Vianoce sú časom, kedy sme si bližší 
ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko 
seba, spomenúť si na svoje detské Vianoce, 
potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale 
aj dospelých. Istotne si však spomenieme 
aj na tých, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi 
nami. Mnohé miesta pri štedrovečernom 
stole, kde ešte pred nedávnom sedávali 
dedko, babka, otec, matka, manžel, 
manželka, brat, sestra, syn, dcéra alebo 
dieťa ostanú dnes prázdne, ostane prázdna 
stolička, neporušený sviatočný príbor, ale v 
našich mysliach by mali byť s nami. Našich 
najbližších bude symbolizovať rozsvietená 
svieca ako symbol života a smrti.

Vianoce sú aj o ľudskosti a o úcte. 
Skúsme preto porozmýšľať, akí sme my 
ľudskí a úctiví k iným ľuďom, k svojmu 
okoliu, k prírode. Medzi nami žijú aj ľudia, 
ktorí netúžia po darčekoch, ale majú 
skromné želanie, aby aspoň po tieto dni 
nezostali sami. Nemali by sme preto v 
tieto sviatočné chvíle zabúdať na rodičov, 
starých rodičov, na opustené deti a na 
všetkých príbuzných, aj tých vzdialenejších. 
Majme na pamäti, že sú medzi nami i 
takí, ktorí si musia presne spočítať, čo si 
budú môcť dovoliť, v čom sa budú musieť 
uskromniť a čo si budú musieť odoprieť. Aj 
toto sú Vianoce. Dokážme sa pozastaviť, 
porozmýšľať, nevystatujme sa bohatstvom 
majetku, ale bohatstvom ducha. Dokážme 
sa poďakovať aj za tú najmenšiu pomoc.

Tento sviatočný  čas je aj časom 
bilancovania. Pri tejto príležitosti mi dovoľte, 

aby som sa vám, vážení spoluobčania, aj ja 
vo svojom mene, ako aj v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva, poďakovala za 
vašu prácu v tomto roku. A to nielen za 
množstvo uskutočnených povinností 
pre fungovanie vašich domácností, 
ale hlavne za prácu v prospech celého 
spoločenstva Popročanov. Poďakovanie  
patrí členom spolkov a organizácií na 
území obce. Menovite členom dychovej 
hudby Popročanka, ženskej speváckej 
skupine Fortuna, členom novovzniknutého 
Dobrovoľného hasičského zboru, členom 
Obecného futbalového klubu Slovan Poproč, 
členom Stolnotenisového športového 
klubu, členom Klubu slovenských turistov, 
členom miestneho spolku  Slovenského 
červeného kríža, , členom ZO Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých. Poďakovanie 
patrí všetkým podnikateľským subjektom 
– sponzorom a reklamným partnerom, u 
ktorých sme aj v tomto krízovom roku našli 
pochopenie pre podporu našich myšlienok 
v prospech väčšiny obyvateľov obce. 
Nemôžem zabudnúť na poďakovanie za 
celoročnú prácu  zamestnancom obce, ale 
aj jej rozpočtových organizácií – Základnej 
školy s materskou školou a Domova 
dôchodcov. Vďaka nás všetkých patrí aj 
našim spoluobčanom, ktorí sa zúčastňujú 
na aktivačnej činnosti v obci. 

Vážení spoluobčania,

žijeme v dobe, keď svetu chýba veľa z 
pozemských, lež pominuteľných hmotných 
statkov, ale hlavne v dobe, keď všetci 
pociťujeme absenciu lásky. Väčšina z nás 
si želá, aby sme boli voči sebe úctiví, 
ohľaduplní, vnímaví nielen počas Vianoc. 
Nedopusťme preto, aby sa tieto pozitívne 
ľudské vlastnosti spájali iba s vianočným 
obdobím, ale aby boli reálnou súčasťou 
nášho každodenného života.

Do nastávajúcich krásnych vianočných 
dní vám želám stály zmysel pre radosť  z 
malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, 
životnej iskry, lásky a potešenia z 
najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu 
želá

starostka obce Poproč 
Ing.I.Komorová Hiľovská
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Záver y z  rokovania OZ v Poproči  dňa 11.  12.  2009

A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva  
v Poproči č. 6/2009

ObecNé zastupiteľst vO v pOprOči

1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Kontrolu   plnenia  záverov  z  predchádzajúceho   zasadnutia OZ, s 

ďalším plnením uznesenia č. A.5/4.a./2009 zo dňa 23.10.2009 a 
to:

 - ukladá: Obecnému   úradu  v  Poproči  úseku   Miestneho  kultúrneho   
strediska   vymáhať vrátenie kníh od občanov podľa predloženého 
zoznamu.

 T: do najbližšieho zasadnutia OZ (t.j. do 19.2.2010).
b/ Stanovisko   hlavného  kontrolóra   obce   k  úprave   rozpočtu  obce   

na  rok   2009 rozpočtovým opatrením č. 5.
c/ Informáciu  starostky obce  Poproč o  záveroch   rokovania   

Predsedníctva   a Rady Združenia miest a obcí Slovenska.
d/ Viacročný rozpočet obce Poproč na r. 2011 - 2012.
e/ Stanovisko   hlavného  kontrolóra   obce   k návrhu rozpočtu obce na 

r. 2010-2012..
f/ Informáciu starostky obce o investičných akciách v obci:
 - „Modernizácia ZŠ s MŠ Poproč“
 - „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč“
g/ Informácie starostky obce týkajúce sa projektu LEADER.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 

5.

b/ Výšku poplatku  za stočné pre rok 2010  vo výške  0,53 € / m3.

c/ Poskytnutie dotácie Stolnotenisovému športovému klubu Poproč 
z rozpočtu obce na rok 2010 vo výške 1.650,00 € s  podmienkou,   
že v zmluve  o  poskytnutí  dotácie  sa  presne  vyšpecifikuje  účel 
použitia finančných prostriedkov. 

 Súčasne Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje zakúpenie 
stolnotenisového stola z rozpočtu obce Poproč na rok 2010 v 
max. výške 330,00 € s následným zapožičaním pre Stolnotenisový 
športový klub Poproč.

d/ Poskytnutie dotácie pre OFK Slovan Poproč z rozpočtu obce na 
rok 2010 vo výške 16.100,00 € s klauzulou v zmluve o poskytnutí 
dotácie,  že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu nebude 
tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácia bude 
OFK Slovan Poproč poskytnutá len v takej výške, ako to rozpočet 
obce umožní.

e/  Poskytnutie dotácie pre Občianske združenie Fortuna Poproč z roz-
počtu obce na rok 2010 vo výške 2.700,00 € s klauzulou,  že v prípa-
de krátenia rozpočtu obce zo strany štátu nebude tomuto združeniu 
poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácia bude Občianskemu 
združeniu Fortuna Poproč poskytnutá len v takej výške, ako to roz-
počet obce umožní a taktiež sa v zmluve presne vyšpecifikuje účel 
použitia finančných prostriedkov.

 Súčasne Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje doplnenie 
ozvučenia úseku MKS (zakúpenie mikrofónov a stojanov) z rozpočtu 
obce Poproč na rok 2010 s následnou možnosťou ich používania Ob-
čianskym združením Fortuna Poproč.

f/ Poskytnutie dotácie pre Dychovú hudbu Popročanka z rozpočtu 
obce na rok 2010 vo výške 2.660,00 €.

g/ Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Poproč na rok 
2010 vo výške 170,00 € pre aktivity Slovenského červeného kríža, 
miestneho spolku.

h/ Poskytnutie dotácie pre Klub slovenských turistov Poproč z rozpočtu 
obce na rok 2010 vo výške 200,00 €.

i/   Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Poproč na rok 
2010 vo výške 300,00 € pre aktivity Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých v Poproči.

j/   Zakúpenie cvičebného náradia – fit lopty a rádiomagnetofónu z roz-
počtu obce Poproč na rok 2010, celkovo vo výške 400,00 € s násled-
ným zapožičaním pre ženy cvičiace pri hudbe /aerobik/.

k/ Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v roku 2010.
l/ Rozpočet obce na r. 2010.
m/ Základné programy a ciele obce Poproč na r. 2010.
n/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2010.
o/ Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena v 

prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice  z 
dôvodu rozšírenia NN siete na Horskej ulici, konkrétne pre rozšírenie 
NN siete k parcele č. 2504.

p/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 
2010.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa 
u z n á š a   na:

a/ Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 2/2009 o určení  
miesta  a  času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Poproč.

b/ Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 3/2009 o určení 
výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa  materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce Poproč.

c/ Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 
7/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a 
drobný stavebný odpad.

Kde hľadať podstatu vianočnej radost i
V čase, keď máme k sebe tak blízko, dovoľte 

mi, aby som Vás pozdravil so žičením Božej milosti 
a pokoja. Nech sme preniknutí hodnotami, ktoré 
nám ponúkajú tieto požehnané dni Vianoc.

Kde hľadať podstatu vianočnej radosti, 
otvárania sa aj tých tvrdých sŕdc, vzájomného 
obdarúvania sa? Ako kresťania si vieme na to 
odpovedať: V Betleheme sa Boh pred 2000 rokmi 
dotkol nášho sveta tým, že sa stal človekom. On 
– Boh od večnosti – si zobral na seba ľudskú 
podobu a oslovil nás svojou pokorou, keď sa 
stal nám podobný so všetkou našou biedou a 
slabosťou okrem hriechu.

Tým, že sa stal Ježiš človekom, prijal nás 
za svojich bratov a sestry. Dotkol sa našich 
bolestí, našich rán, nášho každodenného života. 
Boh nestratil dôveru v človeka, verí nám, dáva 
nám možnosť byť novým stvorením. Posolstvo 
vianočného tajomstva sa obracia na všetkých 

ľudí: „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu 
všetkým ľuďom,“ hovorí sv. Pavol v liste Títovi 
(Tit 2, 11). Preto sme k týmto hodnotám pozvaní 
všetci.

Boh sa stal pre nás človekom. Nám, nám 
narodil sa! Vianočné sviatky nech sú pre nás 
vzácnou ponukou prijať Ježišove hodnoty do 

nášho života, dať im možnosť znovu sa narodiť 
v našom srdci.

Radosť na tejto ceste s Kristom k 
nebeskému Otcovi Vám všetkým i Vašim 
rodinám vyprosuje                                                                                             

Váš duchovný otec Anton Mazán

informácie z  činnost i  orgánov obce
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Vianočné variácie
Niekoľko pohľadov na Vianoce

Kŕmime svoje telá a zmysly,  zabúdame na duše.  Je čas to napraviť

. . .keď Vianoce bol i  najmä sviatkami lásky a pokoja. . .

Betlehem – „mesto pokoja“, rodisko Ježiša Krista, cieľ pútnikov z celého sveta

Vianoce –sviatky lásky a pokoja, čistých 
citov, štedrosti, nádeje ...Čas rodinnej pohody a 
súdržnosti.

Narodenie Božieho syna si v túto dobu 
pripomína ľudstvo na celom svete. Nám Slovákom 
sviatočné chvíle symbolizuje Jezuliatko, vianočný 
stromček, koleda či omamná vôňa chutných 
koláčov, makových opekancov, medu, oblátok,...
Bohatstvo poživne, vysvietené domy a hŕba 
darčekov. Množstvo hmotných darov možno 
v dnešnej ťažkej dobe nenájdeme v každom 
dome. V domácnostiach, kde bude darčekov 
pomenej, možno bude viac lásky, porozumenia 
a spolupatričnosti. Vo chvíľach adventného ticha 
pozorne počúvame hlas srdca, najmä vtedy, keď 
nás osud zavial za prácou do sveta. To on nás 
volá domov k tým, ktorých máme radi. Čoraz 
častejšie sa vraciame v spomienkach do časov 
minulých, keď sme s detskou zvedavosťou vnímali 
a prežívali to tajomné – čarovné, čo sa vôkol nás 
dialo. Mnohí z vás mladších to už nepoznáte. Starí 
pamätníci vymierajú a ak sa včas nespamätáme, 
s nimi odídu do nenávratna aj naše krásne 
starodávne zvyky a tradície. 

Pečenie chleba bol obrad, ktorý vo mne 
ožíva najmä v čase Vianoc. „Nový oheň“ vyhrieval 
v skoré štedrovečerné ráno pec, do ktorej 
mama vyumývanou drevenou lopatou posádzala 
guľaté pecne chleba, sviatočný koláč, makovník, 
orechovník či tvarohovník. Vôňa týchto Božích 
darov zobúdzala nás deti oveľa skôr ako bolo 

treba.
Sotva sa rozbrieždilo v dedine nastala trma-

vrma. Upratovalo sa, chystali sa štedrovečerné 
jedlá a dodržiaval sa pôst. Sviatok začínal, keď 
sa na oblohe zjavila prvá hviezdička.

Uprostred parádnej izby stál stôl obopnutý 
reťazou, aby bola rodina súdržná. Pod sviatočným 
ručne vyšívaným obrusom nesmeli chýbať dary 
zeme.: zrnká pšenice, fazule, maku,...V ľavom 
rožku boli ukryté peniaze. Na stole trónil svietnik 
so sviečkou, krížik a všakovaké dobroty. Počas 
večere nik nesmel opustiť svoje miesto pri stole. 
Prázdny tanier  na stole a voľná stolička čakali na 
náhodného pútnika. 

Dobrý gazda pred zvonením sa vybral do 
maštale. Aj statok dostal kus koláča, oblátku, v 
ktorej bola zapečená zelina a strúčik cesnaku. 
Ten bol nielen symbolom zdravia, ale jeho vôňa 
„zaručene“ odháňala temné sily, ktoré by mohli 
dobytku uškodiť. Aj mak mal chrániť pred strigami. 
Hlahol zvona bol povelom zbehnúť k potoku, ktorý 
pretína dedinu na dve polovice, a dole tokom 
nabrať do „žochtára“ či „kanočky“ vody. Ňou si 
členovia rodiny symbolicky poumývali tvár, aby 
boli zdraví a pekní. 

Štedrá večera začala vinšom a spoločnou 
modlitbou, pokračovala vianočnými oblátkami s 
medom a cesnakom, makovými lokšami, hríbovou 
polievkou „juchou“, rybou,...Keď gazdiná za 
dary poďakovala modlitbou, nastal čas sfúknuť 

sviečku. Podľa toho, či dym z knôtu stúpal  alebo 
sa plazil dole, sme hádali, kam sa dostaneme 
po smrti – do neba či pekla. Čo dom, to iný 
zvyk. Stará mama medom potierala vnučkám 
čielka, aby boli sladké a dobre sa vydali. Jadierka 
nakrájaného jabĺčka tiež čo-to prezradili o zdraví 
a súdržnosti rodiny. Smetie pozametané po večeri 
vynieslo najstaršie dievča k prasaciemu chlieviku 
a s napätím načúvalo, z ktorej strany dediny sa 
ozve psí brechot. Z tej strany si totiž po ňu mal 
prísť ženích. 

Po večeri ľudia vyšli na priedomie. Sused 
vinšoval susedovi, známi známym, celá dedina 
ako jedna rodina. Ľudia zabudli na spory, boli 
k sebe milí, ohľaduplní...A potom sa šlo na 
polnočnú omšu. Ráno začínalo pastierskou 
omšou. Po bohoslužbách sa v dedine roztrhlo 
vrece s vinšovníkmi. Chlapci -vinšovníci boli v 
dome vítaní. Veď prinášali do domu šťastie. 

I dnes si dokážeme pripraviť čarokrásne 
vianočné chvíle. Len tej súdržnosti, úprimnosti a 
dobroprajnosti je menej. Nežeňte sa za darčekmi, 
ale pripravte si srdcia na prijatie radostnej 
zvesti. Skúste tento rok osláviť Vianoce tak ako 
kedysi – bez televízorov a delobuchov. Nádherné 
ticho vás iste očarí. Nech v žiadnom ľudskom 
príbytku nechýba v ten dohviezdny večer 
svetlo a teplo, nech za váš stôl zasadne láska, 
priateľstvo, porozumenie a dobrá vôľa.

Mgr.H.Hiľovská

Čo to vlastne znamená duchovne sa pripraviť na Vianoce a duchovne 
ich aj prežiť? V tomto období, a nielen v ňom, by sme mali našu pozornosť 
upriamiť troma smermi. V prvom rade smerom k Bohu, a to tak, že si 
dokážeme v tejto uponáhľanej dobe nájsť čas na modlitbu, čítanie Svätého 
písma, zájsť na sv. omšu aj počas týždňa. Potom sú tu naši blížni, ktorých 
by sme si mali viac všímať. Možno potrebujú pomôcť, poradiť a možno 
len vypočuť, aby znova nadobudli pocit, že sú ešte pre niekoho dôležití a 
potrební. A v neposlednom rade sme tu my sami. Pokúsme sa niečo si 
odoprieť – aj keď mi to nikto nezakazuje. S niekým sa podeliť – aj keď to 
nie je môj kamarát. 

Z vlastnej skúsenosti vieme, že ak na niečo nie sme dobre pripravení, 
málokedy nám to vyjde podľa našich predstáv. Či už sme v pozícií 
študenta, ktorý nie je dostatočne pripravený na skúšku, alebo v pozícií 
gazdinky, ktorá pri príprave koláča zabudla primiešať dôležitú surovinu. 
A keď je nedokonalá príprava,  nemôže byť dokonalý  ani výsledok. Ešte 
stále máme čas na zmenu, aby sme nedopadli ako nepripravený študent 
či zábudlivá gazdinka. Ak sami nebudeme cez vianočné sviatky horieť  
pokojom, radosťou, potom nedokážeme zapáliť ani ostatných. Skúsme 
to tento rok zmeniť, snáď aj u nás potom zavládne pokoj v duši....                                                                                             

Mgr.I.Sopková

Aj Popročania začínajú objavovať tieto 
miesta, miesta spojené s dejinami našej 
Spásy. Niektorí  sa so svojimi silnými 
dojmami podelili aj v našej redakcii a my z 
nich vyberáme niektoré fakty, aby sme vám 
sprítomnili to, čo  najviac ožíva práve počas 
Vianoc.

...spomienky pútnikov smerujú na Námestie 
jasličiek v Betleheme do kostola Narodenia Pána 
(baziliky Narodenia). V duchu skláňajú hlavy, keď 
dverami Pokory vstupujú do chrámu. V úžase 
sa dávajú unášať davom ľudí rôznej farby pleti 
do Jaskyne Narodenia Pána, aby pokľakli na 
kolená pri štrnásťramennej striebornej hviezde, 
ktorá označuje miesto príchodu Spasiteľa na 
svet a s úctou prečítali nápis: „Hic De Virgine 
Maria Jesus Christus Natus Est“ (Tu sa Panne 

Márii narodil Ježiš Kristus). Iba tri kilometre na 
východ od Betlehema sa nachádza Pole pastierov, 
známe aj ako Rútino či Boazovo pole. Na Poli 
stojí svätyňa Pastierov Glória in excelsis Deo 
(Sláva Bohu na výsostiach). V časoch Ježišovho 
narodenia v blízkych jaskyniach trávievali pastieri 

zimné noci. Tu sa im v onu požehnanú noc pred 
viac ako dvetisíc rokmi zjavil anjel a zvestoval 
im radostnú novinu. Novinu, ktorá dala a dáva 
ľudstvu nádej na večný život a Vzkriesenie.

HH,ED

Vianoce. Prichádzajú každý rok a prinášajú nám ľuďom  rôzne očakávania, ktoré sa vekom a skúsenosťami menia. Na tomto mieste 
vám prinášame niekoľko pohľadov na ne. Môžeme sa s nimi stotožniť, ale aj nemusíme. Dôležité je zachovať ich podstatu. Tá je nemenná. 
Cestu k nej si musí nájsť každý sám.

Prípravy na XV. ročník Matičného plesu sa už začali

Odmoliť parádne obleky, oprášiť a vyleštiť nedeľné topánky, kúpiť nové šaty a črievičky podľa 
poslednej módy – to je rada nad zlato, ak sa chcete blysnúť v tohtoročnej plesovej sezóne tak, ako 
sa na pravých džentlmenov a dámy patrí. Nuž, do skorého videnia, priatelia! Vstúpme tanečným 
krokom do nového roku. Podrobnejšie informácie budú včas zverejnené na webovskej  stránke 
obce a vyhlásené v obecnom rozhlase.

Prijmite pozvanie na ples obce, ktorý sa uskutoční pod záštitou Matice slovenskej a starostky 

16. januára 2010 

Kul túrne okienko
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Nastal  čas,  keď krieda učiteľovi  už nestačí

Jesenné a predvianočné šantenie v materskej  škole

Zaručene naj lepší  návod na zdravie

Môžete mať zlú náladu, depresiu z pochmúrnej 
oblohy či stres z predvianočného zhonu. To všetko sa 
chvalabohu netýka našich najmenších ratolestí. Oni sú 
naším slniečkom, ktoré nám tak veľmi práve teraz chýba. 
A kým my dospelí v jeseni upadáme do melanchólie, 
oni naplno rozdávajú energiu, radosť a pracujú na 
plné obrátky. Všetko sa to začalo už v septembri po 
krátkej adaptačnej dobe v kolektívoch, kedy sa konala 
Šarkaniáda – súťaž o najkrajšie doma vyrobeného 
šarkana. Jesenná rozprávka v podobe tvorivej dielne 
zameranej na prácu s plodmi jesene sa uskutočnila v 
októbri.  Pritom sme nezabudli ani na pozdrav starkým v 
domove dôchodcov. V novembri sme sa viac ako inokedy 

zamerali na zdravú výživu podobne ako žiaci v škole a 
pozvali sme si aj pani zubárku, aby deťom ukázala, ako 
sa starať o svoje zúbky. Mimoriadne vydarenou akciou 
bol v škôlke Ples škriatkov. Nezabudli sme ani na naše 
tradície a na Ondreja sme „vypekali“ cukor. No a dva 
dni pred kalendárovým Mikulášom prišiel Mikuláš aj do 
škôlky rovno z Centra voľného času z Košíc. Vyvrcholením 
nášho škôlkarského šantenia býva Vianočná besiedka. 
Tá urobila bodku za ďalším kalendárnym rokom aj teraz. 
A pri tom všetkom ste boli vy rodičia, ba i starí rodičia. No 
povedzte, nie sú tí vaši drobci úžasní?

H.Hiľovská, uč.MŠ

Mladá generácia je vždy trochu iná a trochu 
nepochopená tou staršou. Platí to aj pri výbere vianočných 
balíčkov. Mobil, iPod,  notebook sú našimi ratolesťami 
očakávané darčeky .  Mnohé z nich sú  nevyhnutným 
pomocníkom pri práci a štúdiu mladých  ľudí. Uľahčujú 
a urýchľujú komunikáciu, vyhľadávanie informácií a už  
malí škôlkari ich dokážu spontánne používať. 

Pani riaditeľka, ako sa vám darí napĺňať požiadavku 
súčasného školstva - zabezpečiť čo najviac počítačov 
do školy?

Staršie  postupne nahrádzame novými. V tom nám 
výrazne pomohlo zapojenie sa do   projektov.

O aké projekty konkrétne išlo?

Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov, 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 
školách a vybudovanie jazykového laboratória na 
vyučovanie anglického jazyka. 

Čo ste získali zapojením sa do týchto projektov?

Účasťou v týchto projektoch sme získali 5 notebookov 
pre učiteľov, 3 dataprojektory, 6 počítačov a 13 
notebookov pre žiakov. V spolupráci s rodičovskou radou 
sa nám podarilo zabezpečiť ďalšie počítače na vyučovanie 
informatiky. Predsavzatie moderného technického 
vybavenia v našej škole sa nám  darí postupne napĺňať. 
Máme veľké očakávania aj od práce v jazykovej učebni.

V čom vidíte najväčší prínos modernej techniky v 
škole?

Prínosom je samostatná činnosť  každého  žiaka v 
skupine  na svojom notebooku. Každý  dostane  vlastné 
zadanie úloh, prekladov, posluchu. Mnohí sa tešia, že si 
budú robiť svoje, veď kým k nim príde  učiteľka, určite 
sa preklikajú ďalej . Ale aj na to sa pri vybavení myslelo. 
Učiteľ nemusí urobiť ani krok po triede aby vedel, čo robí 
žiak. Na svojom monitore má prehľad o práci každého, čo 
robí, aké stránky si pozerá, ako plní zadanie. V prípade 

potreby mu zablokuje prístup na internet alebo k iným 
dokumentom. Výsledok práce si uloží učiteľ. Takže už 
nepomôžu výhovorky nemám pero, nemám zošit, zabudol 
som si knihu, roztrhal písomku. Rodič takto  získa prehľad 
o práci svojho dieťaťa za celé predchádzajúce obdobie. 
Stačí prísť do školy. A ak bude záujem, aj domáce úlohy 
môžu byť posielané  e-mailom na opravu.

Nastal čas, keď krieda učiteľovi už nestačí.  
Na to,  aby sme zvládli nastupujúce vzdelávacie 
technológie, je potrebná odborná príprava a potreba 
celoživotného vzdelávania žiakov aj  učiteľov.

Naozaj nás to posunie ďalej?                                                                                                                                   

Za rozhovor ďakujeme riad.ZŠ s MŠ 
RNDr.B.Mihókovej

Niekto múdry raz povedal, že človek nežije preto, 
aby jedol, ale je preto, aby žil. Keby to tak naozaj 
bolo, neboli by médiá plné „zaručených“ návodov na 
chudnutie a celosvetové štatistiky by neudávali vysoké 
percentá obéznych ľudí, a čo je najhoršie – obéznych 
detí. Možno aj preto bol 16.október vyhlásený za Deň 
zdravej výživy. Pripomenuli sme si ho aj my v škole. Už 
od začiatku októbra sa všetci žiaci mohli zapojiť do našej 
veľkej zdravej súťaže, ktorá vyvrcholila 21.októbra. 
Hľadali, zbierali a prinášali recepty na chutné a 
zdravé nátierky, šaláty, kokteily. Zo všetkých získaných 
receptov bolo vyžrebovaných päť nátierok, tri kokteily 
a tri šaláty, podľa ktorých potom dievčatá a chlapci na 
krúžku Chutne a veselo pečieme nesmelo vyrobili pre 
všetkých žiakov školy. Títo počas celodennej ochutnávky 
prideľovali podľa svojich chutí body najlepším dobrotám. 
Z nátierok chutila najviac avokádová, recept priniesol 
Michal Petráš z 3.A, za najchutnejší šalát žiaci označili 

zeleninový, recept poskytla Veronika Spišáková zo 4.A 
a sladká chutná bodka v podobe mliečneho kokteilu 
patrila banánovému kokteilu, na prípravu ktorého 
recept doniesla Bianka Juhárová zo 6.B. Popritom 
priamo počas ochutnávky si všetci žiaci mohli pochutiť 
na čerstvých ovocných i ovocnozeleninových šťavách, 
ktoré boli lepšie ako inokedy možno aj preto, lebo ich 
„v priamom prenose“ pripravovala pani riaditeľka a 
pani učiteľky. Autori víťazných vyžrebovaných receptov 
boli odmenení krásnym balíčkom  chutných vyberaných 
dobrôt. Víťazné recepty boli zverejnené na školskej 
nástenke a sú prístupné aj vám všetkým na webovskej 
stránke školy, takže si svoju lahôdku kedykoľvek môžete 
vyrobiť aj doma. Poďakovanie určite patrí aj všetkým 
vám, ktorí ste svojim deťom pomohli pri vyhľadávaní 
receptov a podporili tak dobrú myšlienku. My v škole 
sme zdravou výživou žili aspoň jeden mesiac, ale v tomto 
duchu môžeme pokračovať celý rok , hoci nesúťažne. 

Lebo ak chceme zdravo žiť, dlho krásni a mladí byť, tak 
musíme konzumovať len zdravé jedlá. Naša výzva je: Na 
zdravie a dochutenia!

Chcete poznať  pôvod pozdravu AHOJ?

Oznam pre rodičov školopovinných detí

Žiaci našej školy ho už poznajú aj vďaka 
aktivitám, ktoré sme pre nich v škole pripravili v 
rámci Medzinárodného týždňa boja proti drogám (je 
to 47.týždeň roka). Počas tohto obdobia mohli svoje 
myšlienky, pocity, nápady pretaviť do básní, referátov 
i plagátov na vyučovaní i počas triednických hodín. A 
v rámci hesla Buď vždy fit, droga nie je hit! si mohli 

zmerať svoje sily vo vybíjanej či v obratnosti s loptou. 
Na víťazov čakala sladká odmena. A ozaj? AHOJ vzniklo 
z AD HONORE JEZU (Ku cti Ježiša) – tento pozdrav 
námorníkov bol na každej lodi, ale tiež z anglického ahoy 
– námornícke zvolanie na upútanie pozornosti.

Mgr.Š.Jasminská, uč.ZŠ

Vianočné prázdniny
Posledný deň vyučovania 
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin
Začiatok vyučovania  
po prázdninách

Základná škola 22. 12. 2009 (utorok) 23. 12. – 8. 1. 2010 11. 1. 2010 (pondelok)

Materská škola 22. 12. 2009 (utorok) 23. 12. – 31. 12. 4. 1. 2010 (pondelok)
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Pečený cukor,  ktorý sa varí ,  nájdete iba u nás

Služba občanom

Potraviny: otváracie hodiny počas sviatkov
Dátum Deň Gajda Milk Agro Katarína Komorová Bala Eva Sepšiová Mäso - údeniny

22.12.2009 Utorok 6:00-12:00,  14:30-18:00 6:00 - 18:00 7:00 - 17:00
23.12.2009 Streda 6:00-12:00,  14:30-18:00 6:00 - 18:00 7:00 - 17:00
24.12.2009 Štvrtok 6:00 - 10:00 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 5:00 - 12:00 6:00 - 12:00 zatvorené
25.12.2009 Piatok zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
26.12.2009 Sobota zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
27.12.2009 Nedeľa
28.12.2009 Pondelok 6:00-12:00,  14:30-18:00 6:00 - 18:00 5:00 - 18:00 6:00 - 18:00 7:00 - 17:00
29.12.2009 Utorok 6:00-12:00,  14:30-18:00 6:00 - 18:00 5:00 - 18:00 6:00 - 18:00 7:00 - 17:00
30.12.2009 Streda 6:00-12:00,  14:30-18:00 6:00 - 18:00 5:00 - 18:00 6:00 - 18:00 7:00 - 17:00
31.12.2009 Štvrtok 6:00 - 10:00 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 5:00 - 12:00 6:00 - 12:00 zatvorené
1.1.2010 Piatok zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
2.1.2010 Sobota 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 5:00 - 12:00 6:00 - 1200 8:00 - 12:00
3.1.2010 Nedeľa 730 - 11:30

Dátum Deň MUDr. Molnár Zubárka MUDr. Šimonová Pošta Kaderníctvo Daniela Rybárová

22.12.2009 Utorok 7:30 - 13:00 11:00 - 17:00 8:00-12:00  13:30-15:00 11:30 - 18:00
23.12.2009 Streda 7:30 - 13:00 ordinuje v KE 7:30–10:00 14:00-17:00 Podľa objednávok
24.12.2009 Štvrtok zatvorené zatvorené 8:00-12:00  13:30-15:00 Podľa objednávok
25.12.2009 Piatok zatvorené zatvorené zatvorené Podľa objednávok
26.12.2009 Sobota Podľa objednávok
27.12.2009 Nedeľa Podľa objednávok
28.12.2009 Pondelok 7:30 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00-12:00  13:30-15:00 11:30 - 18:00
29.12.2009 Utorok 7:30 - 13:00 11:00 - 17:00 8:00-12:00  13:30-15:00 11:30 - 18:00
30.12.2009 Streda 7:30 - 13:00 ordinuje v KE 7:30–10:00 14:00-17:00 Podľa objednávok
31.12.2009 Štvrtok zatvorené zatvorené 8:00-12:00 Podľa objednávok
1.1.2010 Piatok zatvorené zatvorené zatvorené Podľa objednávok

Krása jazyka je skrytá v literatúre, krásu 
národa zachycujú dejiny. A dejiny - to je aj 
dedičstvo otcov, skryté v kráse ľudových 
zvykov, tancov, veršov. A to je dobré, že 
sa prenáša z generácie na generáciu. 
Vštepovať lásku a úctu k ľudovým tradíciám 
dokážu iba ľudia, ktorí si ju vypestovali 
sami od útleho detstva a majú schopnosť 
dotvárať, odovzdávať, nadchýnať ďalších. 
Stretávať sa s takýmito ľuďmi je vždy 
zážitok, ktorý osvieži dušu. Čakalo sa, ako 
Popročania  zareagujú. Prídu? Nebude ich 
lákať televízny program? Nie! Prišlo ich nad 
očakávanie.V tomto uponáhľanom čase sa 
našli ľudia, ktorí v našom Poproči dokázali 
nemožné. Stačila zanietenosť jednotlivcov, 
sponzorov, žien, detí zo základnej školy, 
speváckeho zboru FORTUNA,  ktorí napiekli 
– navarili popročskú cukrovinku. Akcia 
sa konala pod záštitou Matice slovenskej 

a obce. Podujatie otvoril sám rodák z 
Poproča, riaditeľ Matice slovenskej v 
Košiciach Gesker alias Miloš Petráš a  
starostka Ing. Iveta Komorová – Hiľovská. 
O dobrú náladu sa postaral náš ľudový 
súbor Fortuna so svojím akordeonistom  
Mgr. Jánom Grockým.„Tam v Slovenskom 
rudohorí...“ Takto začali žiaci ZŠ svoju 
prezentáciu o popročskej cukrovinke.  Popri 
pečení Ondrejovského cukru si občania  i 
skôr  narodení zaspomínali na zvyky svojej 
mladosti.  Nadšenci chcú rozširovať tradície 
i naďalej. Je to dedičstvo, ktoré nám 
zanechali naši predkovia. Bolo a bude to 
krásne, pokiaľ budú žiť ľudia zanietení a 
čerpajúci krásu z minulosti  pre potešenie 
súčasnosti a zachovanie v budúcnosti. Akciu 
poctili aj televízne kamery a záznam z ich 
dokumentácie spracovali a bol odvysielaný 
na stanici TA3 v pondelok 30.11.2009. 
Odkaz na daný videozáznam  nájdete aj  na 
stránke www.poproc.sk.

 -hs-

Oznam
Vedúca MKS vám oznamuje, že knižnica 
bude zatvorená od 24.decembra 2009 

do 1.januára 2010.

Červený kríž má svoju  
pobočku aj  u nás

Ťažisko práce miestneho spolku 
SČK je v októbri. Avšak teraz na 
sklonku roka je príležitosť hodnotiť. 
Preto si dovoľujem týmto spôsobom 
vyjadriť  poďakovanie členkám výboru 
za  aktivity a ochotu venovať svoj 
voľný čas práci  MSSČK v Poproči 
i  poslancom obecného zastupiteľstva 
za finančný príspevok pre náš spolok. 
Všetkým členom a priaznivcom SČK 
prajem požehnané vianočné sviatky a 
v novom roku 2010 pevné zdravie, veľa 
šťastia ,úspechov v práci i osobnom 
živote.

M. Bradová 
predsedníčka MSSČK v Poproči.

Dychovka ďakuje
Končí sa ďalší rok našej činnosti a preto sa 
chceme aj touto cestou poïakova� všetkým, 
ktorí nás stále podporujú v tejto činnosti. 
Najväčšie poďakovanie patrí obecnému 
úradu, bez ktorého finančnej pomoci by naša 
existencia nebola možná. Taktiež nesmieme 
zabudnú� ani na tých, ktorí nás podporujú 
v našej činnosti materiálne či morálne, 
a ktorí nám darovali 2% zo svojej dane z 
príjmu. Vám všetkým za to patrí naše ve¾ké 
ĎAKUJEM!

Kul túrne okienko
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Vedia,  čo je v ž ivote najcennejšie

Na Vianoce sa tešia aj  starkí  v  domove dôchodcov

Spevácka skupina Fortuna excelovala alebo  Sedem statočných na cestách

Dobrovoľný hasičský 
zbor ďakuje

Bezpečne v náručí svojich 
matiek na novom  mieste Ak ste si teraz v duchu povedali, že aj vy 

to predsa viete a vravíte, že je to zdravie, máte 
pravdu.  A hádam najlepšie to vedia tí, ktorí  ho 
nejakým spôsobom majú naštrbené. O to viac 
sa snažia starať sa oň, a to aj spoločne pod 
jednou strechou a po celý rok. Tou strechou 
je Základná organizácia slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých (ZO SZZP)  v Poproči. 
V uplynulom roku mala 188 členov. Členskú 
základňu spravujú členovia výboru. Ten sa snaží 
zabezpečovať aktivity a podujatia pravidelne 
počas celého roka a schádza sa raz mesačne. 
V  roku 2009 sa v jarných mesiacoch venovali 
zdravej výžive formou prezentácie, prednášky 
na tému diabetes i praktickým záležitostiam ako 
bolo meranie tlaku krvi, cukru v krvi a podobne. 
Základná organizácia vtedy získala glukomer 
a jubilanti boli ocenení darčekmi. V letných 
mesiacoch sa o osvetu postarala diabetologická 
sestra z Diabetologického centra v Ľubochni 
a samotná prednáška bola doplnená malou 
výstavou a predajom. V júli a auguste sa členovia 
ZO zúčastnili jednodňového zájazdu na termálne 
kúpalisko Číž. Jesenná členská schôdza sa konala 
v prírode a bola spojená s opekačkou na hornom 

futbalovom ihrisku. Téma zdravie a výživa bola 
aktuálna aj v jeseni v komunitnom centre a 
zároveň to bola príležitosť na druhé stretnutie 
s jubilantmi. Členovia ZO SZZP sa okrem toho 
zúčastňujú podujatí pripravovaných Okresnou 
radou SZZP Košice-okolie. V uplynulom roku to 
bol okresný snem v Geči, prehliadka umeleckej 
činnosti a šikovných rúk, súťaž pod názvom Srdce 
ako dar v Michalovciach i rekondičné pobyty v 
Turčianskych Tepliciach.

p.K.Hiľovská

 Mesiac december je pre naše zariadenie 
obvzvlášť slávnostný. 1. decembra si totiž 
pripomíname jeho vznik (t.r. je to už 12 rokov 
našej existencie), vzápätí 6.  k nám už tradične 
prichádza Mikuláš s anjelom a čertom s drobnými 
darčekmi pre  starkých.   Samotné vianočné 
sviatky našich obyvateľov sa vlastne začínajú 
oveľa skôr. Príprava na ne je podobná ako v 
tradičných rodinách. Túto  prípravu zabezpečujú 
nie obyvatelia, ale zamestnanci  domova. Títo 
sa starajú,  aby  starkým v čase Vianoc nič 
nechýbalo. V  predvianočný čas si u nás podávajú 
kľučky  najmenší vinšovníci z materskej školy,  

deti zo základnej školy, aj  dievčenský spevácky 
zbor. Tesne pred Štedrým večerom prichádza 
s duchovným slovom a so svojím požehnaním 
kňaz – duchovný otec farnosti vdp. Anton Mazán. 
Keď po jeho modlitbách a požehnaní v závere 
zaznie Tichá noc, svätá noc, zvlhnú viaceré oči. 
Tieto chvíle patria k najkrajším zážitkom všetkých 
prítomných. Po ich odchode nasleduje prianie 
šťastných vianočných sviatkov od riaditeľky 
domova dôchodcov za všetkých zamestnancov 
a v závere každoročné obdarovávanie našich 
obyvateľov malými darčekmi. Štedrý večer trávia  
starkí väčšinou  v domove pri spoločnom obede 
a večeri, ktorá sa nezaobíde bez tradičných 
vianočných jedál a obyčajov. Po štedrej večeri 
zaznievajú ešte priamo od stolov aj tóny  kolied, 
ktoré vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru. Prvý 
a druhý sviatok vianočný trávia  starkí so svojimi 
rodinnými príslušníkmi buď priamo v rodine, alebo 
prostredníctvom ich návštev v našom domove. 
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí na 
nás nezabúdajú nielen v tomto vianočnom 
období, ale prichádzajú k nám počas celého 
roka a vnášajú tak hrejivé lúče do sŕdc našich 
starkých.

Ing. Mária Petrášová - riaditeľka

“Sedem statočných” na súťaži o cenu Štefana 
Mráza získalo finančné odmeny.V roku 2009 
naša spevácka skupina absolvovala množstvo  
vystúpení pri príležitosti svadieb, okrúhlych výročí, 
obecných osláv v našej obci i mimo nej. V apríli 
2009 sa dve naše členky Eva Filčáková a Ľudmila 
Benková zúčastnili postupového kola okresnej 
súťaže v speve ľudovej piesne - Dargovská ruža. 
Ľudmila Benková sa stala laureátkou súťaže, 
teda postúpila do krajského kola v Smižanoch, 
kde sa umiestnila v striebornom pásme. Dátum 
27. november 2009 ostane natrvalo v našej 
pamäti. “Sedem statočných” Fortunáčiek (žiaľ 
také boli propozície súťaže)  sa postavilo pred 
mikrofóny, aby  si zmerali sily s inými speváckymi 
skupinami v súťaži o cenu Štefana Mráza. 

Zaspievali sme piesne z Poproča, rusínsku pieseň 
a tri variácie úpravy ľudovej piesne Kenderička 
bobatá. Náš výkon ocenil Štefan Mráz tým, že 
odovzdal vedúcej - Márii Mašatovej zvláštnu 
cenu s finančnou odmenou. Súťaž, ktorá bola 
sprievodným podujatím Košických folklórnych dní, 
vyhrala ženská folklórna skupina Železiar.Už na 
budúci rok oslávi spevácka skupina Fortuna 
na budúci rok oslávi už desiate výročie svojho 
založenia. Pri tejto príležitosti pripravuje svoje 
druhé CD, ktoré bude krstiť  v budúcom roku.

Speváčky z Fortuny ďakujú všetkým 
sponzorom a priaznivcom za podporu.Všetkým 
želajú príjemné vianočné sviatky, zdravý a 
úspešný nový rok 2010.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať v 
prvom rade veliteľovi DHZ Martinovi Jasaňovi 
a všetkým členom DHZ za prácu a spoluprácu 
pri zakladaní organizácie DHZ, starostlivosť o 
zverenú techniku, za  pomoc pri oživení útrob 
zbrojnice, za účasť na pohárových súťažiach, na 
verejných podujatiach v rámci organizácie obce 
ako protipožiarnej hliadky a prácu s mládežou za 
rok 2009.

Ďakujem starostke obce Ing. Ivete Komorovej- 
Hiľovskej, zamestnancom OÚ v Poproči, 
riaditeľke i učiteľom  ZŠ, vybraným žiakom - 
mladým hasičom  ako aj sponzorom: Vladimírovi 
Petrášovi, Ing. Viliamovi Komorovi, Stanislavovi 
Luptákovi, Jozefovi Luptákovi, MUDr. Milanovi 
Baníkovi, Miroslavovi Baníkovi, Miroslavovi 
Sopkovi, Jánovi Vincovi, Martinovi Benkovi, 
Štefanovi Hiľovskému a Ľubomírovi Gajdovi 
za ich prácu, spoluprácu, finančnú podporu, 
ústretovosť a korektnosť pri výkone projektových 
aktivít a zabezpečovaní ich plynulého a hladkého 
priebehu.

Branislav Hužvár,predseda DHZ

Obec Poproč v rámci činnosti komunitného 
centra oslovila mamičky prevažne na materskej 
dovolenke a ponúkla im možnosť a priestor na 
vzájomné stretávanie sa už pred dvomi rokmi 
4.októbra 2007. Tieto schôdzky sa  doteraz konali 
v Komunitnom centre na Brezovej ulici č.20. Ale 
pozor! Od októbra 2009 sa v rámci „zimného 
režimu“ stretnutia konajú v miestnom kultúrnom 
stredisku každý utorok v čase od 16.00 – 19.00. 
Všetci ste vítaní, tešíme sa na vás aj s vašimi 
ratolesťami!. -is-

sociálne okienko /  Kul túrne okienko
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V ročníku 2009/2010 – „A“ mužstvo OFK SLOVAN 
Poproč začínalo v 5. lige skupiny juhovýchod ako nováčik. 
Po jesennej časti je prekvapujúco na najvyššom stupni na 
1. mieste. Deň 9. august 2009 pre OFK SLOVAN Poproč 
a všetkých priaznivcov futbalu bol slávnostný. Mužstvo 
dospelých v 1. kole 5. ligy skupiny juhovýchod na domácom 
trávniku hostil TJ Poľnohospodár Dvorianky. Víťazstvom 

2:1, keď prvý gól v 5. lige zaznamenal Drábik Z., sme získali 3 body do tabuľky. 
Ubehli presne 3 mesiace, keď 8. novembra 2009, v predohrávanom 14. kole, 
naše mužstvo v odvetnom zápase zvíťazilo na ihrisku v Dvoriankach 3:2. 
Zisk ďalších 3 bodov do tabuľky je veľavravný – citujem korzár „ Nováčikovi 
Poproča sa na najvyššom stupienku zrejme zapáčilo. Vyhral v Dvoriankach a 
udržal sa na najvyššom stupienku.“ Podotýkame, že minimálne do 28. marca 
2010, keď začína 15. kolo jarnej časti súťaže ročníka 2009/2010, 5. ligy 
skupiny juhovýchod.

V ročníku 2009/2010 naše mužstvá reprezentujú títo hráči:
Žiacke mužstvo: Baníková Zita, Borovksý Branislav, Gorel Jakub, 

Hiľovská Marek, Hiľovský Jaroslav – Adam, Kozel Marek, Lackaň Ľubomír, 
Michalko Matúš, Novotný Šimon, Raščák Martin, Semančík Marián, Timko 
Martin, Veselý Marek, Veselý Alexej, Vronka Ladislav, Žiga Roland

Dorastenecké mužstvo: Martin Benko, Vincent Borovský, Slavomír 
Hiľovský, Martin Bačo, Matúš Hodemarský, Samuel Hiľovský, Lukáš Lindvai, 
Ladislav Kraus, Ján Rostáš, Matej Varga, Patrik Pusta, Marko Sulinský, Martin 
Harčarik, Michal Hudák, Ján Podprocký, Vladimír Komár, Michal Kudlík, 
Jakub Kudlík, Ľuboš Juhár, Róbert Ducsay, Peter Lacko, Michal Novák, Patrik 
Budai, Denis Štark

Mužstvo dospelých: Benko Lukáš, Blahovský Ľubomír, Baník Richard, 
Drábik Zdenko, Hiľovský Michal, Jankovčin Tomáš, Lindai Miloš, Migles 
Miroslav, Majcher Dávid, Cibrík Marián, Mudroň Peter, Štovčík Silvester, 
Štefanek Štefan, Vinca Ivan, Hodemarský Matúš, Lindai Lukáš, Paulinský 
Peter, Kočiš Július, Arkai Gabriel, Petráš Peter, Vinca Matúš. 

Mužstvo žiakov – účastník 1. triedy Košice – okolie
Tréner: Grác Martin

I. kolo Kechnec - Poproč 1:0

II. kolo Poproč - Turňa 7:5

III. kolo Krásna – Poproč 2:3

IV. kolo Poproč – Ždaňa Nehralo sa súper odstúpil zo súťaže

V. kolo Valaliky – Poproč 1:4

VI. kolo Svinica - Poproč 2:0

VII. kolo Ruskov - Poproč 1:6

VIII. kolo Poproč – Geča 7:0

IX. kolo V. Opátske – Poproč 3:1

X. kolo Poproč – Skároš Nehralo sa, súper odstúpil zo 
súťaže

XI. kolo Jasov – Poproč 5:0

XII. kolo V. Ida – Poproč 6:3

XIII. kolo Poproč – Medzev 1:0

XIV. kolo Poproč – Kechnec 6:2  predohrávané jarné kolo

XV. kolo Turňa - Poproč 2:1   predohrávané jarné kolo

Postavenie žiackeho mužstva v tabuľke 1. triedy – Košice –okolie: Po 
13. zápase tabuľku futb. zväz neuverejnil – podľa našich informácií naše 
mužstvo žiakov je na 7. mieste -13 zápasy -7 výhry – 0 remíz – 5 prehry- skóre 
38:30 – 21 bodov.

Mužstvo dorastencov  – účastník IV. Ligy skupiny juhovýchod
Tréner: Juhás Peter – v priebehu súťaže odstúpil, nahradil ho do skonče-
nia jesennej časti Timko Martin

I. kolo Poproč- Sobrance 3:4

II. kolo V. Opátske – Poproč 1:2

III. kolo Poproč - Gelnica 1:1

IV. kolo Sp. Vlachy - Poproč 8:0

V. kolo Poproč - Smižany 1:3

VI. kolo Strážske - Poproč 5:1

VII. kolo Poproč – V. Kapu-
šany 3:0

VIII. kolo Geča  - Poproč 3:2

IX. kolo Poproč - Sečovce 11:1

X. kolo Turňa - Poproč 3:2

XI. kolo Poproč - Krompachy 0:1

XII. kolo Bidovce – Poproč 3:2

XIII. kolo Poproč – Parchovany 3:2

XIV. kolo Sobrance - Poproč 7:1  predohrávané jarné kolo

Postavenie dorasteneckého mužstva v tabuľke IV. ligy skupiny juhový-
chod po 14. kole:

1.   Geča 51:9 39 bodov
11. Poproč 32:42 13 bodov
14. Sečovce 9:66  3 body

Mužstvo dospelých  – účastník V. Ligy skupiny juhovýchod
Tréner: Graban Ľubomír

I. kolo Poproč- Dvorianky 2:1

II. kolo Čičarovce - Poproč 3:1

III. kolo Poproč - Medzev 2:1

IV. kolo Čierna n/T - Poproč 1:3

V. kolo Poproč - Čejkov 5:1

VI. kolo Lastomír - Poproč 1:1

VII. kolo Sokoľany - Poproč 4:2

VIII. kolo Poproč - Michaľany 3:1

IX. kolo Petrovce n/L - Poproč 1:2

X. kolo Poproč – Streda n/B 1:0

XI. kolo Borša - Poproč 1:1

XII. kolo Poproč - Sečovce 4:2

XIII. kolo Slivník - Poproč 0:5

XIV. kolo Dvorianky - Poproč 2:3   predohrávané jarné kolo

Postavenie mužstva v tabuľke V. ligy skupiny juhovýchod po 14. kole:
1. Poproč  35:19 (32 bodov)
2. Medzev  40:19 (31 bodov)
3. Borša  33:21  (24 bodov)
14. Petrovce n/L 14:31 (9 bodov)

Najlepšie postavenie a výsledky má mužstvo dospelých  „nováčik V. ligy 
skupiny juhovýchod. Keďže je na stupni najvyššom, uspokojivé výsledky má 
mužstvo žiakov. Spokojnosť nemôže byť s umiestnením dorasteneckého 
mužstva. Ako vidieť, nesedí im štýl hry mužstiev Spiša!Od skončenia jesennej 
časti má mužstvo žiakov a dorastencov  zimnú prestávku do 15.februára 
2010. Mužstvo dospelých pokračovalo v tréningoch do 5.decembra 2009. 
V dobe od 19.novembra do 22.novembra bolo na oddychovom pobyte v 
Starej Lesnej. Bola to odmena za postup z I. triedy, aj za nečakané výsledky 
a umiestnenie v V: lige ako nováčika súťaže! Výbor OFK Slovan Poproč aj 
týmto chce poďakovať nášmu rodákovi, ale hlavne sponzorovi a veľkému 
fanúšikovi popročského futbalu, Ing. Ladislavovi Šimkuľákovi za jeho 
ochotu a podporu ,ktorú preukazuje nášmu klubu OFK Slovan Poproč. 
Mužstvo má zimnú prestávku do 16.januára 2010, kedy začína zimná 
príprava na jarnú časť. Naše mužstvo dokazuje v V.lige, že jeho postup nebol 
náhodný. Právom je na 1. mieste. Naša obrana na čele s kapitánom mužstva 
Cibríkom M. a brankárom Vincom I. patrí medzi najlepších. Taktiež aj útok, 
i keď na popredných miestach v tabuľke kanonierov sú Š. Štefánek autor 
11 gólov a Judr. Paulínsky P. autor 10 gólov. Je potrebné vyzdvihnúť výkon 
stredovej formácie na čele s M. Hiľovským a P. Mudroňom. Prínosom je aj P. 
Petráš. Vďaka však patrí všetkým, aj nemenovaným hráčom kádra mužstva 
OFK Slovan Poproč, na čele s trénerom Ľ.Grabanom.Neteší nás ale počet 
udelených žltých kariet( bolo ich 23 + 1 ČK ). V jesennej časti v 5.lige za OFK 
Slovan Poproč nastúpil celý káder – celkom 21 hráčov. V základnej zostave 
19, čiže každý hráč kádra nastúpil v zápase 5.ligy.Veríme, že hráči zimnú 
prestávku využijú na aktívny oddych a na zimnú prípravu nastúpia plní elánu 
a chuti dokázať, že v 5. lige sú právom aj na tom stupni najvyššom. Výbor 
OFK Slovan Poproč na čele s prezidentom Jasaňom E. vyjadruje vďaku 
celému klubu, zastupiteľstvu obecného úradu, poslancom, starostke, 
sponzorom, fanúšikom a ostatným za vytvorené podmienky a materiálové 
zabezpečenie pre  zdravý chod klubu OFK Slovan Poproč a želá  prežitie 
vianočných sviatkov a nový rok 2010  v zdraví , šťastí a radosti.

Humár Alexander
Výbor OFK Poproč

Po jeseni  pr vé miesto v piatej  l ige 
NOVÁČIK POPROČ S TAKTOVKOU LÍDRA!



Športový klub OFK Slovan Poproč
Vás 26.decembra 2009 (sobota) srdečne pozýva na tanečnú

Štefanskú zábavu v miestnom kultúrnom dome
so začiatkom o 19:00 hodine.

8

Názov: Popročský Obecný Populárno – Rekreačný Občasný Časopis (Občasník Obecného úradu v Poproči, vychádza 5-krát v roku). Evidenčné číslo MK SR: EV 2826/08. Vydáva: Obec Poproč, Obecný 
úrad, Školská 2, 044 24 Poproč, IČO: 324639. Adresa redakcie: MKS Poproč, Kultúrna 1, 044 24 Poproč. Tel.č: 055/4664449, 0908/313375. E-mail: mks@poproc.sk. Internet: www.poproc.sk, sekcia 
Obecné noviny. Grafické spracovanie: WDS. Tlač: KARRO-PRESS, Košice. Poznámka: V súlade s § 6, ods.3 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (tlačový zákon) je vlastníkom novín Popročský Obecný Populárno – Rekreačný Občasný Časopis obec Poproč.

rôzne

Osemsmerovka

N Á P O J

A Ž U R A A A

E C D R S P D D

O L E M I J O K O P V R V

A S O O L P E T P A T P K O A E A E

N L A M E L A R P A V O A A R B V T T N

K J A A A  A I V H A K K R N L E R L O A V E T

E O E V K N R M H H N S O C A T A B K O L Á Č R I P

Č J L A Č S N E H U L I A K D L A B O D Z O A T V Č

R P I E S E Ň Č M T I O L I V A Í E O D B S S A K K

A H I N K L V E O S Č L Ó E R E T K Z O O K R Á S A E

D V E I C O V O M I E N K A P L I R V R D A R A I Ž

S Ť S I V Á Z E I K O O A O O A Á Z R K T A

Ž V A O E E D A R D J L Č D N V T S Ľ

P R Á C A O J K D I D N A A A Í

S V E T L O Y N E M Ť V

P E P CH L J Ť Š CH

O Z A K D O A

K E Č N O V Z

Záleží Vám na živote v obci?
Máte oči a uši otvorené?      
Pošlite svoje nápady, 
postrehy,podnety, pripomienky na 
adresu našich novín a my sa nimi 
budeme zaoberať.

Popročské noviny        
Noviny obyvateľov Poproča
popnoviny@gmail.com

Agnesa Timková

ADVENT - ANJEL - ČASOVAČ - DARČEK - DIELO - DIEŤA - DOKLAD - DREVO - CHVÍĽA - IHLIČIE - IKEBANA - IMELO - JASOT - JEDLO - KALENDÁR - KAPOR - KNIHA - 
KOLÁČ - KOLEKCIA - KOPEC - KRÁSA - LAHODA - LAMELA - MATKA - MIERA - NÁPOJ - NÁVOD - OBLAK - OBLÁTKA - OBZOR - ODDYCH - ODKAZ - OSLAVA - OVOCIE 
- OZDOBA - PETARDA - PIESEŇ - PLAMEŇ - POKOJ - POKROK - POSUN - PRÁCA - PRACLÍK - PRIANIE - PRSKAVKA - SALÓNKA - SLOVO - SMENA - SNEHULIAK - 
SRDCE - STUHA - SVETLO - SVIEČKA - ŠŤASTIE - TEPLO - TORTA - VATRA - VEČERA - VENIEC - VETVIČKA - VRAVA - ZÁVISŤ - ZDRAVIE - ZRADA - ZVONČEK - ŽIARA 
- ŽIVOT

„Keď sa kapor trepoce, budú pekné Vianoce.“

Už dlhé roky je kapor jedným zo symbolov slovenských Vianoc.  
Na Štedrý večer nechýba takmer na žiadnom stole, podávaný 
s ďalším symbolom Vianoc – zemiakovým šalátom. 
Kapor sa na slovenskom štedrovečernom 
stole začal udomácňovať ....tajnička - 
22 písmen.... Tento vianočný zvyk 
prinášali so sebou hlavne 
české rodiny, ktoré sa 
prisťahovávali na 
Slovensko.

• Do tanca hrá skupina STAR LIGHT 

• Občerstvenie: večera + prípitok 

• Vstupné 10 eur 

• Predaj lístkov v miestnom kultúrnom stredisku, p. Mudroňová  
od 19.12.09 – 23.12.09 v čase od 19:00 - 20:00

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV POPROČ

VÝSTUP NA KOJŠOVSKÚ HOĽU
( 650 - 1.240m n. m.) / Volovské vrchy

28.decembra 2009
ZRAZ: 8:00 na strednej zastávke

Bližšie informácie na t.č.: 0905 487 723 Ing. Štefan Rusnák


