
Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný Časopis

 Od vydania prvého čísla 
občasníka Obecného úradu  
v Poproči uplynuli tri mesiace. Čo 
sa za túto dobu udialo v správe 
vecí verejných, sme sa opýtali 
starostky obce.

 Pani starostka, 3 mesiace 
je pojem veľmi relatívny- pre 
niekoho je to veľmi krátke 
obdobie, pre iného veľmi dlhé. Čo 
sa stihlo za toto obdobie urobiť v 
našej obci?
 Je pravdou, že čas je pojem 
relatívny. Za tieto tri posledné  
mesiace sa toho udialo skutočne 
dosť či už v mojom osobnom  
živote alebo v živote obce. Napriek 
mojej fyzickej neprítomnosti 
na obecnom úrade, po mojom 
nástupe na materskú dovolenku, 
celý chod obce bol zabezpečený 
prostredníctvom odborných 
zamestnancov obce, ktorí plnili 
jednotlivé úlohy na základe 

mnou vydávaných pokynov. Aj 
vďaka ich svedomitosti sa toto 
obdobie preklenulo bezvážnejších  
problémov. Život v obci nezastal, 
realizovali sa už rozbehnuté akcie, 
pripravovali sa nové, spracovávali 
sa ďalšie projekty.
 M ô ž e t e  b l i ž š i e 
konkretizovať o aké akcie išlo?
 V tomto období sa po 
ukončení verejného obstarávania 
začalo s komplexnou výmenou  

verejného osvetlenia v obci.  
Po výmene všetkých svietidiel 
sa nielenže odstráni opakujúci sa  
problém poruchovosti starých  
svietidiel, ale čo je hlavné, ročné 
náklady na verejné osvetlenie sa 
znížia cca o 300.000.-Sk. Takto 
usporené finančné pro-striedky 
v obecnom rozpočte budú môcť 
byť použité efektívnejšie na iné 
účely, napr. na opravy miestnych  
komunikácií. Opravy miestnych 

Občasník Obecného úradu v Poproči                                                                             2/2006
 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.

Vážení spoluobčania, milí čitatelia

nového Popročského Obecného Populárno - Rekreačného Občasného Časopisu  -A!
 
 Budú to už pomaly tri mesiace od prvého výtlačku nového občasníka pre obyvateľov obce, ktorý 
sme sa  rozhodli znovu vydávať, aby ste boli  informovaní o veciach verejných. Stáva sa, že v mnohých  
záležitostiach, ktoré sa dejú v obci, máte nejasnosti.  Práve preto chceme zabrániť šíreniu klamstiev, dohadov 
a poloprávd.
 Prvé číslo sa tešilo vášmu pozitívnemu ohlasu. Nepopierame, že sme sa stretli aj s nie veľmi 
potešujúcimi reakciami, ale tých bolo oveľa menej. Chceli by sme vás poprosiť o trpezlivosť. Pustili sme sa 
do niečoho nového a nič nie je dokonalé od začiatku. Dúfame, že sa nám každým číslom podarí odstrániť 
niektorý nedostatok. Dôležité však je, aby ste nás na tú chybu upozornili. Nie však na chybu gramatickú, 
pretože aj keby sme každý príspevok prečítali desaťkrát, stane sa, že zaúraduje tlačiarenský škriatok a... Skôr 
máme záujem o to, aby ste dávali podnety na témy, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť viac. My sa vám 
následne pokúsime podať o danej problematike čo najkomplexnejšie poznatky. Témy by sa však mali týkať 
výhradne vecí verejných, vecí, ktoré majú niečo spoločné s našou obcou a životom v nej.
  Dúfame, že sa vám takýto štýl sprístupňovania informácií páči a že ostanete našimi čitateľmi. 
Boli by sme neradi, keby naša snaha končila v separovanom odpade. 
Členovia redakčnej rady vám prajú príjemné čítanie. -rr-

 OSPRAVEDLNENIE

V minulom čísle bola na tomto mieste uverejnená VÝZVA týkajúca 
sa záujmu nových ľudí zapojiť sa do redigovania nášho občasníka. 

Určite ste si všimli, že nesedeli niektoré termíny, čo bolo spôsobené 
neskorším pokynom na tlač a následným doručením novín  

do domácností.
Výzva stále platí. A čo je hlavné - bez termínov. Ak máte záujem 

pracovať v našom tíme, kontaktujete kedykoľvek a ktoréhokoľvek 
člena redakčnej rady /viď päta poslednej strany/.

Slovo má starostka obce Ing. Iveta Komorová Hiľovská



komunikácií sú totiž každoročne 
značnou položkou v rozpočte obce. 
Frézovanie výtlkov, penetrácia hrán 
výrezov a asfaltovanie horúcou 
zmesou sú cenovo náročné. Preto 
sa nedajú každý rok opraviť všetky 
úseky miestnych komunikácií. 
V tomto roku sme okrem opravy 
výtlkov dôslednejšie opravili 
povrchy ciest, a to na Krátkej 
ulici, ktorej povrch bol narušený 
pri stavbe obecnej kanalizácie 
a na časti Letnej ulice. Výtlky, 
ktoré nám aj napriek vykonaným 
opravám v obci zostali, hlavne v 
strede vozoviek, budeme riešiť vo 
vlastnej réžii náhradným riešením 
(betónovaním).
   Pokračovali  práce na 
rekonš t rukc i i  komuni tného 
centra. Toho času sa práce 
ukončujú a objekt sa pripravuje na 
kolaudáciu. 
 Na základe vykonaného 

prieskumu verejnej mienky a 
z neho vyplývajúcich požiadaviek 
občanov sa pokračovalo vo 
výsadbe a úprave parku v centre 
obce. Parkovo sa upravilo aj 
priestranstvo pred obecným 
úradom a kultúrnym domom.
 S p o m í n a l i  s t e  a j 
spracovanie niektorých projektov, 
môžete byť aj v tomto prípade 
konkrét-nejšia?
 Po zverejnení výzvy Fondu 
sociálneho rozvoja na podávanie 
projektov v rámci opatrenia 
Rozvoj lokálnej infraštruktúry 
boli v mesiacoch marec a   apríl 
spracované a podané dva projekty, 
a to konkrétne jeden na rozšírenie 
komunitného komplexu v Poproči, 
kde cieľom bolo vybudovať 
multifunkčné ihrisko v hornej 
časti futbalového ihriska a druhý 
bol zameraný na rekonštrukciu 
domova dôchodcov, konkrétne 
na zateplenie budovy. Toho času 
vieme, že úspešný bol jeden z týchto 
projektov, a to na rekonštrukciu 
domova dôchodcov.
 Na základe rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva naša obec 
pristúpila k pracovnej skupine 
obcí v údolí horného toku Bodvy 
za účelom  spolupráce s bavorskou 
kanceláriou ARNOLD CONSULT 
AG, Augsburg.  Výsledkom 
tejto spolupráce bude možnosť 

finančnej  podpory projektov zo 
strany bavorskej vlády. Konkrétne 
podpora bude zahŕňať tieto oblasti: 
plánovanie stavieb s ťažiskom na 
turizmus, výstavba ciest, vodné 
hospodárstvo a životné prostredie 
a energia.
 Dobrou správou pre našich 
občanov, osobitne pre tých, ktorí 
bývajú na Baníckej ulici je, že po 
rokovaniach na VVS, a.s. Košice 
sa podarilo dohodnúť na realizácii 
vodovodnej prípojky pre túto časť 
obce s rozpočtovým nákladom 1,2 
mil. Sk. VVS, a.s. bude realizovať 
túto stavbu v druhom polroku 
tohto roka. Týmto sa vyriešia 
problémy našich spoluobčanov 
s odberom vody v jednotlivých 
domácnostiach, keďže každá 
domácnosť bude mať konečne svoj 
vodomer. Zároveň to prispeje k 
zlepšeniu podmienok v zásobovaní 
pitnou vodou v celej obci, keďže 
stará vodovodná prípojka je vo 
veľmi zlom technickom stave a 
dochádza tu k veľkým únikom 
pitnej vody.
 To t o  s ú  v  s k r a t k e 
najdôležitejšie veci, ktoré sa 
za uplynulé obdobie udiali, a 
o ktorých  by mali byť občania 
informovaní. 

Ďakujeme za rozhovor.
- rr -

Rekonštrukcia komunitného centra 
– stará strecha

Rekonštrukcia komunitného centra 
– staré sprchárne

Staré verejné osvetlenie

Rekonštrukcia komunitného centra 
– nová strecha

Rekonštrukcia komunitného centra 
– nové sprchárne Nové verejné osvetlenie

Exteriér komunitného centra
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 Vo voličských zoznamoch pre 1. a 2. okrsok bolo spolu zapísaných 
2285 oprávnených voličov. K voličským urnám pristúpilo v našej obci 
spolu 1276 voličov, čo predstavuje 56%- nú účasť. Počet platných  
odovzdaných hlasov v obidvoch okrskoch bol 1258.
 Z 21 politických strán, politických hnutí alebo koalícií, ktoré 
kandidavali vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ste svoje 
hlasy odovzdali v prvom okrsku 14-tim a v druhom okrsku 15-tim 
stranám, hnutiam alebo koalíciám.
 Súčet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
politické hnutie alebo koalíciu je vyjadrený v nasledujúcej tabuľke:

Výsledky vášho hlasovania v predčasných 
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Číslo 
strany Názov strany Počet 

hlasov
1. Ľavicový blok 2
2. Strana občianskej solidarity 1
3. Misia 21 - Nová kresťanská demokracia 1
4. Strana demokratickej ľavice 0
5. Združenie robotníkov Slovenska 1
6. Kresťanskodemokratické hnutie 64
7. Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť 0
8. Aliancia nového občana 34
9. Hnutie za demokraciu 8

10. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 10
11. Slobodné fórum 56
12. Občianska konzervatívna strana 1
13. Prosperita Slovenska 2
14. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 186
15. Agrárna strana vidieka 2
16. Komunistická strana Slovenska 46
17. Slovenská ľudová strana 0

18. Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana 161

19. SMER - sociálna demokracia 507
20. Slovenská národná strana 168
21. Nádej 8
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 Najviac vašich hlasov,  spolu 507 získala  s t rana 
SMER - sociálna demokracia. V percentuálnom prepočte to  
predstavuje 40,3% všetkých odovzdaných hlasov. Za ňou sa umiestnila 
Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko s celkovým počtom 
odovzdaných hlasov 186, čo predstavuje 14,7%. Na treťom mieste s 
celkovým počtom hlasov 168, (v percentuálnom prepočte 13,3%) sa  
umiestnila Slovenská národná strana.
 Priebeh volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bol v 
našej obci bezproblémový.

- janabaníková -

 Pre väčšinu majiteľov, 
resp. držiteľov psov, je ich 
štvornohý miláčik najlepším  
p r i a t eľom.  S  neskrývanou 
radosťou ich víta, keď sa vracajú 
domov, stráži ich majetok,  
brechotom odháňa nevítaných 
návštevníkov a čo je hlavné, je 
verným a milým "neodvrávajúcim"  
spoločníkom. 
 V našej obci evidujeme 
v súčasnom období 365 psíkov. 
Tieto sú prihlásené do evidencie 
na obecnom úrade, majú svoj  
evidenčný list a evidenčnú 
známku. 
 Ak sa rozhodnete pre chov 
psíka, je potrebné prísť na obecný 
úrad a vypísať žiadosť o povolenie 
chovu .  Nás l edne  vyp í še t e  
evidenčný list psa, kde uvediete 
základné údaje o vašom psíkovi 
a podpíšete kartu priznania k dani 
za psa, pričom predmetom dane sa 
stáva psík starší ako 6 mesiacov. 
Sadzba dane pre rok 2006 je  
150.- Sk za jedného psa a 
kalendárny rok. Zároveň obdržíte 
evidenčnú známku, ktorú je 
potrebné upevniť psíkovi na  
obojok. Prvú známku dostanete 
zdarma, pri jej strate alebo  
poškodení ste povinný zakúpiť si 
na obecnom úrade novú známku 
za poplatok    100.- Sk. 
 Pri strate alebo uhynutí 
p s í k a  j e  n e v y h n u t n é  t ú t o  
skutočnosť písomne oznámiť  
na obecnom úrade, aby bol psík 

Pes - najlepší 
štvornohý priateľ 

človeka



vyškrtnutý z evidencie.
 Štvornohého priateľa si 
zaobstarávame pre radosť. Musíme 
si však uvedomiť, že jeho chovom 
nesmieme znepríjemňovať život 
ostatným občanom našej obce a 
zároveň sme povinní dodržiavať 
ustanovenia Všeobecne záväzného 
nariadenia o chove, vodení a držaní 
psov na území obce Poproč. V § 4 
uvedeného nariadenia sa zakazuje 
voľný pohyb psov v intraviláne 
obce. Na verejnom priestranstve 
sa smie psík pohybovať iba v 
sprievode svojho majiteľa na 
vôdzke a s nasadeným ochranným 
košíkom. Prax je však väčšinou iná 
a po obci sa nám voľne pohybuje 
niekoľko desiatok psíkov. S 
týmto problémom si už dlhé 
roky nevieme poradiť. Jedenkrát 

ročne objednávame do našej 
obce organizáciu zaoberajúcu sa 
odchytom psov, ale  táto záležitosť 
je finančne nákladná a zdá sa, že 
sa míňa účinkom. Rovnako málo 
účinné sú aj písomné napomenutia, 
či upozornenia alebo pokuty.

 Nezabúdajme t iež na 
zdravie našich chlpáčov. Raz do 
roka je nevyhnutné zaočkovať 
psíka proti besnote. Toto jediné 
povinné očkovanie zabezpečuje 
pre našu obec veterinárny lekár 
pán MVDr. Renát Mandelík, PhD., 
a to  prostredníctvom obecného 
úradu. Nepodceňujte uvedené 
očkovanie, pretože besnota je 
smrteľné ochorenie. Pri pohryzení 
psom vyhľadajte ihneď lekárske 
ošetrenie. Ak poznáte majiteľa 

psa, ktorý vás pohrýzol, požiadajte 
ho o predloženia očkovacieho 
preukazu psa, ak je majiteľ psa 
neznámy, nezabudnite oboznámiť 
s touto skutočnosťou ošetrujúceho 
lekára.
 
 Záverom snáď len toľko, 
že prv než sa rozhodnete pre chov 
štvornohého priateľa, zvážte si, 
či sa oňho budete môcť a chcieť 
postarať, či mu budete môcť 
poskytnúť všetko, čo psík potrebuje 
k zdravému rastu a či vás prirýchlo 
neprejde chovateľská vášeň. Aby 
sa nestalo, že váš miláčik skončí 
ako nechcený tulák alebo v lepšom 
prípade v útulku.

- janabaníková -

Nová  soc iá lna  po l i t ika  j e 
postavená na aktivite a iniciatíve 
jednotlivca, ktorý sa chce sám 
vyslobodiť zo sociálnej siete a 
určitým spôsobom priložiť ruku k 
dielu na zlepšenie svojej situácie. 
Jedným z prostriedkov, ktoré to 
nezamestnaným a najmä tým, 
ktorí sa nachádzajú v hmotnej 
núdzi, umožňujú, je aktivačná 
činnosť zabezpečovaná obcou.  
Aktivačná činnosť uchádzačov o 
zamestnanie sa realizuje v obci 
prostredníctvom Národného  
p r o j e k t u  č .  V " A k t i v á c i a 
nezamestnaných a nezamestnaných 
s nízkou motiváciou odkázaných 
na dávku v hmotnej núdzi", 

k torý  je  spoluf inancovaný 
z prostr iedkov Európskeho  
s o c i á l n e h o  f o n d u .  P r e 
zatraktívnenie tohto aktívneho 
t r h u  p r á c e  s a  u p r a v i l i 
n i e k t o r é  p o d m i e n k y  p r e 
u z a t v á r a n i e  d o h ô d  m e d z i  
organizátormi aktivačnej činnosti 
a úradmi PSVR. Rozšírením 
možností pre organizátorov pri 
uzatváraní dohôd s úradmi PSVR, 
ako aj pri vymedzení nákladov  
súv is iac ich   s  ak t ivačnou  
činnosťou, sa vytvoril väčší priestor 
pre ešte intenzívnejšie zapojenie 
sa uchádzačov o zamestnanie v 
prospech svojej komunity a seba 
samého. Cieľom Národného 

projektu č. V je sprostredkovať 
uchádzačovi o zamestnanie 
kontakt s pracovným trhom, s 
ľuďmi a vytrhnúť ho z izolácie. 
Naštartovať ho, aby si obnovil 
pracovné návyky a pokúsil sa 
hľadať si prácu aktívne aj sám. Je to 
však podmienené aj dostatočným 
množstvom zmysluplných aktivít, 
ktoré by pomohli  dosiahnuť 
tento cieľ a zároveň by prispeli 
k  z v e ľ a d e n i u  ž i v o t n é h o 
p ros t red ia ,  ekonomických , 
kultúrnych a spoločenských  
p o d m i e n o k  v  o b c i a c h ,  
zabezpečovali  pomoc iným 
občanom, ktorí túto pomoc  
potrebujú  či občanom, ktorí 

Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou  
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi

Vysádzanie novej zelene pri KD Pomocné práce pri rekonštrukcii 
komunitného centra Vysádzanie okrasných čerešní pred KD
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túto pomoc potrebujú už zo  
zdravotných dôvodov, z dôvodu 
telesného i mentálneho postihnutia, 
z dôvodu vysokého veku, či iných 
príčin. 
 V obci  Poproč  sa  s  
aktivačnou činnosťou začalo dňa 
1. marca 2004. Jedným z dôvodov, 
prečo sa vlastne s aktivačnou  
činnosťou v obci začalo, bolo 
pomôcť občanom  v hmotnej 
núdzi pri zlepšovaní ich sociálnej 
situácie.   Cieľom zámeru  
akt ivačnej  č innost i  bolo s  
p o m o c o u  o b č a n o v  n a š e j 
obce, ktorí budú zaradení do 
aktivačnej činnosti, uskutočňovať 
rekonštrukciu budov a zariadení 
vo vlastníctve obce, taktiež  
uskutočňovať údržbu verejných 
k o m u n i k á c i í  a  v e r e j n ý c h  
priestranstiev, či už v letnom tak v  
zimnom období, údržbu verejnej 
ze lene  a  obecného  parku ,  
pomocné práce pri podujatiach 
organizovaných obcou (kultúrnych, 
spoločenských a pod.).
 Toho času je do aktivačnej 
č innos t i  p re  obec  Poproč 

zaradených 55 uchádzačov o 
zamestnanie. Ich činnosť je 
koordinovaná 3 koordinátormi 
aktivačnej činnosti. Od začatia 
aktivačnej činnosti v obci do 
dnešného dňa sa v obci urobilo 
veľké množstvo práce. Vykonávali 
sa práce ako napríklad: zimná 
a  l e t n á  ú d r ž b a  v e r e j n ý c h  
k o m u n i k á c i í  a  v e r e j n ý c h  
priestranstiev; upratovanie a  
kosenie verejných priestranstiev; 
upratovanie vnútorných priestorov 
verejných budov; rekonštrukcia 
budov vo vlastníctve obce; 
pomocné práce pri rekonštrukcii 
miestnych komunikácií; drobné 
stavebné úpravy; pomocné práce 
pri odstraňovaní komunálneho 
a  s e p a r o v a n é h o  o d p a d u ; 
čistenie potokov a kanálov; 
pomocné práce pri podujatiach  
organizovaných obcou; pomocné 
administratívne práce - roznášanie 
obálok občanom v rámci obce.  
V neposlednom rade je potrebné 
dať do pozornosti úsilie  občanov 
zaradených do aktivačnej činnosti, 
ktoré vynaložili pri skrášľovaní 

priestranstva pred miestnym  
obecným úradom, ako aj pred 
miestnym kultúrnym strediskom. 
 S pomocou občanov obce 
zaradených do aktivačnej činnosti 

sa splnil očakávaný prínos pre 
obec. Občania zaradení do  
aktivačnej činnosti pristupovali 
k svojej práci zodpovedne a  
svedomito. Výsledok ich práce 
nadmieru splnil naše očakávania. 
Z vyššie uvedeného dôvodu sa 
obec rozhodla, že s aktivačnou 
činnosťou bude pokračovať aj v 
ďalšom období.

- ladislavamihaľová -

Kosenie verejných priestranstiev

 V  s e p t e m b r i  2 0 0 5 
sa  naša  obec  zapo j i l a  do 
projektu "Zvyšujeme šance 
z n e v ý h o d n e n ý c h  s k u p í n 
obyvateľov spoluprácou obcí a 
neziskových organizácií". Ako 
vytipovaná uchádzačka som v 
júni minulého roka absolvovala 
pohovor a následne v auguste 
vykonala potrebné skúšky, aby 
som od septembra mohla byť do 
tohto projektu zapojená.              
 Projekt realizovala SOCIA 
- nadácia na podporu sociálnych 
zmien, Asociácia vzdelávania 
samosprávy a Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci, financovaný bol 
z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci iniciatívy spoločenstva 
EQUAL a zo štátneho rozpočtu. 
Cieľom  bola profesionalizácia 
sociálnej práce v obciach.
  

 Projekt  vzdelával  85 
ľudí z celého Slovenska , ktorí 
ukonči l i  10 mesačný kurz 
skúškou a môžu zastávať pozíciu 
"sociálny pracovník obce". 
Úlohou sociálnych pracovníkov 
je poskytovať informácie a 
poradenstvo a zabezpečovať 
konkrétne služby pre obyvateľov, 
ktorí sa nachádzajú v sociálnej 
núdzi a potrebujú pomoc.
 Podrobnejšie informácie o 
projekte získate na stránke www.
spo.sk.

 Vzdelávanie prebiehalo 
jedenkrát mesačne formou 3 - 4 
dňových stretnutí, kde sme získavali 

teoretické vedomosti, zručnosti a 
vymieňali sme si svoje skúsenosti 
o sociálnej práci. Následne sme 
mali možnosť aplikovať ich v 
praxi. Overovanie vedomostí 
prebiehalo formou testov a 
výstupov v podobe vypracovania 
rôznych zadaní. Za zmienku stojí 
vypracovanie zadania: "Analýza 
sociálnych potrieb obyvateľov 
obce", ktorá môže byť podkladom 
pre prípravu kvalitných sociálnych 
služieb a tým aj na zlepšenie a 
skvalitnenie životných podmienok 
občanov v našej obci. 
 So skvalitnením životných 
podmienok v našej obci súvisí 
aj verejný prieskum, ktorý sa 
realizoval formou dotazníka. 
Touto cestou sa  chcem poďakovať  
všetkým, ktorí boli  ochotní 
spolupracovať a vyplnili dotazník.

Očami sociálnej pracovníčky

- evaidčánová -
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 V jednej tmavej mrazivej 
noci sa šesť ľudí náhodou ocitlo 
na opustenom ostrove. Každý s 
kúskom dreva v ruke. Na ostrove, 
stratenom v hmlách Severného 
mora, nebolo iného dreva.
 Malý ohník v strede  
pomaly umieral pre nedostatok 
paliva.
 Z i m a  b o l a  s t á l e  
neznesiteľnejšia.
 Najbližšie pri ohni sedela 
žena. Všimla si, ako plameň, čo 
vyšľahol z ohniska, ožiaril tmavú 
tvár prisťahovalca. Silno zovrela 
v ruke svoje polienko. Prečo hodiť 
na oheň svoje drevo, aby zohrialo 
leňocha, ktorý sem prišiel kradnúť 
chlieb a prácu?
 Muž, ktorý stál vedľa nej, 
zbadal kohosi, kto nepatril do jeho 
strany. Nijako a nikdy by neobe-
toval svoj pekný kúsok dreva pre 

svojho politického nepriateľa.
 Tretia osoba bola biedne 
oblečená a ešte viac sa zakutrala 
do svojho premasteného kabáta, 
pod ktorým skrývala svoje polien-
ko. Jej sused bol iste boháč. Prečo 
by mala hodiť na oheň svoje drevo 
kvôli bohatému zaháľačovi?    
 Boháč, ako tam tak sedel, 
myslel na svoje bohatstvo, na 
dve vily, na štyri autá a na tučné 
konto v banke. Baterky v jeho 
mobile už boli vybité. Musel si 
chrániť svoje drevo za každú cenu 
a neprísť oň pre tých lenivcov a  
naničhodníkov.
 Tmavá tvár prisťahovalca 
sa v slabom svetle dohasínajúce-
ho ohňa stiahla do pomstivého  
úškrnu. Zvieral v ruke svoj kúsok 
dreva. Dobre vedel, že všetci belo-
si ním pohŕdajú. Nikdy by nebol 
priložil svoje polienko na žeravé 

uhlíky. Prišla chvíľa vypomstiť 
sa.   
 P o s l e d n ý  č l e n  t e j t o  
smutnej skupiny bol  skupáň a 
nedôverčivec. Ak niečo robil, robil 
to iba preto, aby niečo získal. Jeho 
obľúbeným heslom bolo: dať len 
tomu, kto dáva. Za ten môj kúsok 
dreva by museli draho zaplatiť, 
myslel si.
 Tak tu našli všetkých smut-
ných, zmrznutých, každého, ako 
pevne zviera svoje drevo v ruke. 
 Neumreli od zimy vonku, 
ale zimy vo svojom vnútri.

 Možno aj v tvojej rodine, v 
tvojom spoločenstve umiera pred 
tebou oheň. A ty zvieraš v ruke 
svoje polienko. Čo s ním urobíš?

- spo -

PRÍBEH NA POTEŠENIE DUŠE
O H E Ň

V Domove dôchodcov Poproč sa bude rekonštruovať

 O  t o m ,  ž e  p r á c a 
vynaložená na spracovanie 
projektov nie je márna, sme sa 
opätovne presvedčili aj v týchto 
dňoch. Ešte v jarných mesiacoch 
tohto roku bol spracovaný projekt 
na rekonštrukciu DD Poproč  
zameraný najmä na výmenu  
terajších okien za nové a na 
zateplenie strechy objektu. Ide 
o čiastkový projekt z veľkého  
projektu, o ktorom sme Vás  
informovali v minulom čísle. 
Všetci veľmi dobre vieme, koľko 
finančných prostriedkov nás stojí 
v zime vykurovanie. Predložený 
projekt riešil práve problematiku 
zn ižovan ia  p revádzkových  
predovšetkým vykurovacích  
nákladov. Najväčšie úniky tepla 
sú cez okenné výplne a strechu 
objektu. Súčasný stav okien 

je nevyhovujúci, okná sú v  
dezolátnom stave a nedoliehajú. 
Strecha objektu nie je zaizolovaná 
vôbec.

 Bol i  spracované dve  
žiadosti, z ktorých jedna bola 
adresovaná na Ministerstvo  
financií SR a druhá na Fond 
sociálneho rozvoja. Práve tá 
druhá bola úspešná. Kvalitné  

spracovanie projektu prinieslo 
svoje ovocie v podobe získaných 
finančných prostriedkov vo výške 
976 144,- Sk. Tieto chceme  
preinvestovať na zateplenie 
strechy a výmenu terajších okien 
za eurookná.

 Čaká nás teda horúce 
pracovné leto a jeseň, aby sme 
do zimy stihli zabezpečiť všetky 
požadované práce. Veríme, že 
spoločnými silami v spolupráci 
s obecným úradom si budeme 
môcť na konci roka vydýchnuť 
a povedať, že sa podarila dobrá 
vec. Naši starkí si budú môcť  
vychutnať chvíle pokojnej staroby 
v dobre vykúrených izbičkách.

Ing. Mária Petrášová
      riaditeľka DD
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Jedno z mnohých - nedoliehajúce okno, 
cez ktoré je veľký únik tepla...



Škola otvorila svoje brány "širokej" verejnosti
 Vzdelávací systém na 
Slovensku už niekoľko rokov 
prechádza postupnými zmenami, 
ktoré sa viac - či menej výrazne 
prejavujú aj v praktickom chode a 
fungovaní škôl.
 Zmenilo sa spoločenské 
postavenie učiteľa, zmenil sa  
postoj žiakov k učeniu, vzdelanie 
už nie je považované za hodnotu, 
hodnú toľkého úsilia a námahy.
To všetko si väčšina dospelých 
uvedomuje. Zaujímavá situácia 
nastane až vtedy, keď rodič "musí" 
prísť do školy, aby sa vyriešil 
nejaký problém jeho dieťaťa. Tu 
si uvedomíme súčasné  generačné 
rozdiely. Do jednej skupiny patrí 
rodič aj učiteľ, ktorí  vyrastali  v 
období, keď  školy boli dobre 
materiálne vybavené, bol dostatok 
učebných pomôcok a "strecha im 
nepadala na hlavu", do druhej 
skupiny patrí dieťa, ktoré je pod 
vplyvom súčasnej spoločnosti, 
tlaku reklám, agresívnych filmov 
a počítačových hier, konzumného 
spôsobu života (a zamestnaných a 
časovo vyťažených rodičov).
Aby generačné rozdiely neboli 
sústavným zdrojom konfliktov, 
učiteľ musí na tieto zmeny  
reagovať - zmenou komunikácie, 
prístupu k žiakom, spôsobom  
učenia ... A vtedy sa ťažko 
odpovedá na otázku rodiča: "Prečo 
to neriešia tak, ako to bolo za 
mojich mladých čias!?"
 Práca s deťmi je dlhodobý 
proces ,  ťažko  okamži te  a  
objektívne merateľný, zmeny sú 
postupné a viditeľné až po určitom 
časovom úseku. Vieme objektívne 
posúdiť, čo sa v súčasnej  škole 
deje, aké aktivity a činnosti sú 
rozbehnuté, aké sú najbližšie 
plány?
Najväčší podiel výchovy a  
vzdelávania  pr i  formovaní  
osobnosti dieťaťa sa očakáva od 
školy. Oprávnene? Majú rodičia,  

verejnosť naozaj záujem zistiť, čo 
sa v škole učí, ako sa učí, ako sa 
správa dieťa medzi rovesníkmi? 
Škola je otvorený systém - 
rodič má právo do školy prísť,  
informovať sa, zaujímať o dianie. 
Ale to právo využíva väčšinou 
vtedy, keď je potrebné vyriešiť 
nejaký problém- prospech,  
správanie, fajčenie, nadávky, 
urážky, záškoláctvo ... ináč veľmi 
nie.

Keďže účasť na rodičovskom 
združení je veľmi nízka, 30 - 
40%, rozhodli sme sa pripraviť pre 
rodičov Deň otvorených dverí.  
V tento deň mohli prísť rodičia 
do školy, vybrať si vyučovaciu  
hodinu, na ktorej ako tichí 
pozorovatelia mohli sledovať 
prácu učiteľa, jeho prístup  
k deťom, komunikáciu, prácu 
detí, ich pozornosť a sústredenie, 
tempo, reakcie, ako aj správanie sa 
toho svojho dieťaťa na chodbách, 
ako aj spontánnej výmeny názorov 
na momentálne zážitky. Mrzí nás, 
že aj napriek príprave a včasným 
písomným pozvánkam prišlo 
do školy veľmi málo rodičov.  
Na I. stupni bol väčší záujem, na 
otvorené hodiny prišlo 32 rodičov, 
na druhom stupni iba traja.  
Do školy v súčasnosti chodí 247 
žiakov!
Naozaj je každý tak pracovne 
vyťažený?
Aj napriek tomuto nezáujmu 
škola žije aktívnym kultúrnym,  

športovým aj spoločenským  
ž i v o t o m .  K a ž d ý  m e s i a c 
organizujeme podujatia, ktoré 
prispievajú k rozvoju osobnosti 
našich školákov. 
Aké akcie a podujatia sme v škole  
v druhom polroku pripravili?

Kultúrno-spoločenská oblasť:
- návšteva divadelných 

predstavení  v Košiciach 
žiakmi I. a II. stupňa

- spoločný karneval v KD 
pre deti základnej školy a 
materskej školy 

- Deň učiteľov - slávnostné 
prijatie učiteľov ZŠ a MŠ 
starostkou obce 

- výchovné koncerty
- výlety a exkurzie (Orava, 

Betliar, Krásna Hôrka, Spišský 
hrad, Jasovská jaskyňa, 
Medzev - hámor, Prírodovedné  
múzeum)

- veľkonočná burza v škôlke
- program ku Dňu matiek
- športový MDD
- slávnostná rozlúčka so žiakmi 

9. ročníka

Tuto pirát, tam princezná, aj kuchár sa 
dnes zabáva...naokolo všade vládne 

najveselšia zábava!
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POĎAKOVANIE 
 

Rada pri ZŠ s MŠ 
ďakuje všetkým, ktorí 
prispeli svojimi 2% na 
nákup nových učebných 
pomôcok a materiálneho 
vybavenia učební ZŠ s 
MŠ  v Poproči.



Odborné súťaže a olympiády: 

Pytagoriáda 
- regionálne kolo: 

P. Sakáč (3. miesto),  
K. Špegárová (úspešný 
riešiteľ), M. Sulinský (úspešný 
riešiteľ)

Malá matematická olympiáda 
- regionálne kolo:  

V. Sivačková (3. miesto),  
M. Sulinský (úspešný riešiteľ)  

Biologická olympiáda -E 
- regionálne kolo:  

V. Petrášová  (úspešný riešiteľ)
Geografická olympiáda 
- regionálne kolo:  

E. Petrášová  (3. miesto)
Geografická olympiáda 
- krajské kolo:  

E. Petrášová (certifikát 
úspešného riešiteľa)

Hliadka mladých zdravotníkov 
- 4. miesto - žiaci I.stupňa  

(K. Špegárová, P. Toporčáková,  
I. Biháryová,A. Humarová, M. 
Timko)

- 3. miesto - žiaci II.stupňa  
(M. Žakarovská, D. 
Kundráthová, D. Bradová,  E. 
Komorová, Ľ. Kováčová, R. 
Podprocká)

Klokan 
- medzinárodná matematická  

súťaž (zapojených 64  žiakov)
Hroch 
- matematická súťaž (zapojených 

12 žiakov)
Hviezdoslavov Kubín

Výtvarné súťaže:

Športové súťaže:

Stolný tenis 
- 2. miesto v regionálnom kole  

žiaci
- 3. miesto v regionálnom kole  

žiačky
Hádzaná 
- účasť  v regionálnom kole  
Atletika 
- 3. miesto v regionálnom kole 

chlapci
Futbal  - Liga majstrov (veľký 

futbal) 
- 1. miesto  v regionálnom kole 

chlapci, 
- 3. miesto v krajskom kole 

chlapci
Malý futbal 
- 3. miesto v regionálnom kole 

chlapci 3. - 4. ročník
- 3. miesto v regionálnom kole 

chlapci 5. - 6. ročník
- 1. miesto v regionálnom kole 

dievčatá
- 2. miesto v regionálnom kole 

dievčatá
Coca-cola pohár (futbal)
- 2. miesto v regionálnom kole 

chlapci
Jednota Coop (futbal) dievčatá 
- 1. miesto  v regionálnom kole  

dievčatá
- 1. miesto v krajskom kole 

dievčatá
- 8. miesto v Slovenskom kole 

dievčatá

Lyžiarsky výcvik žiakov 
druhého stupňa

Environmentálne aktivity: 

- celoročný zber papiera
- zber SABI viečok a hliníkovej 

fólie
- Deň Zeme - prezentácia práce 

žiakov( ochrana životného 
prostredia, Modrá planéta, 
Strom života)

Projekty:

- Otvorená škola - oblasť športu 
pre deti MŠ / H. Hiľovská/

- Zdravie v škole - rozvo-
jový projekt MŠ / Mgr.Ľ. 
Holováčová/

- krajina AKITAMETAM / Mgr. 
P. Hiľovská/

- Multimediálna čítanka / Mgr. 
D. Špegárová/

- Časopis Slniečko/ Mgr. D. 
Špegárová/

- Jazykové laboratórium / Mgr. 
L. Kurjanová

- boženamihóková -
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Nádejné hviezdy ženského futbalu

... na všetko ostatné sú tu platobné karty
Sme navyknutí  predávať a  
kupovať všetko, už si ani nevieme 
predstaviť, že môžu jestvovať aj 
veci, ktoré sa zaplatiť nedajú. A 
oni predsa jestvujú! Napríklad 
bežný deň našich školopovinných 
detí. Ráno ich vypravíme (alebo 
aj nevypravíme) s desiatou  
(a niekedy aj bez nej) do školy, 
kde strávia minimálne 6 hodín. 
Tam sa učia (niektorí aj neučia), 

hašteria i zabávajú s kamarátmi, 
prežívajú prvé lásky  i zrady, 
riešia rôzne konflikty, počúvajú  
(aj nepočúvajú) rady učiteľov, 
skrývajú žiacke knižky, odpisujú 
úlohy, podávajú raz lepšie, raz 
horšie výkony ...a  mnoho ďalšieho. 
Potom sa naobedujú (alebo aj nie), 
urobia si doma úlohy, pripravia 
sa do školy (alebo aj nie), večer 
krátke stretnutie s nami rodičmi 

v štýle: Čo bolo v škole?  Máš 
úlohy? Akú známku si dostal/a? 
Chod už spať! ... a ďalší deň 
,ktorý sa už nikdy nevráti, je za 
nami. A my dospelí čochvíľa za 
nimi padáme do postele unavení 
a vyčerpaní povinnosťami z 
práce. A tak to ide stále dookola. 
Jedného dňa sa však zobudíme a 
nebudeme mať koho vypraviť do 
školy, večer nebude nikto, kto by 
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nám odpovedal na otázku, čo bolo 
v škole, lebo naše deti už dávno  
nebudú školopovinné. A my 
schúlení v kresle pred televíznou 
obrazovkou budeme chcieť márne 
spomínať na niečo, čo sme nikdy 
nepoznali, nevideli, nepočuli. Na 
to, ako naše deti prežívali radosť, 
keď sa im v škole darilo, ako ich 
trápilo, keď sa v žiackej objavila 
poznámka či pätorka, ako sa Janko 
rozišiel s Helenkou, alebo ako pani 
učiteľka potrestala chlapcov za 
fajčenie či rozbité okno. Z našich 
detí budú dospelí ľudia, o ktorých 
vlastne nebudeme nič vedieť. 

Chceme to takto? Asi nie. A prečo 
potom, keď nám škola otvorila 
svoje brány a dovolila nahliadnuť 
do svojich útrob počas jedného 
bežného vyučovacieho dňa - Dňa 

otvorených dverí - využilo túto 
možnosť poznať svoje dieťa v 
tomto školskom prostredí tak málo 
rodičov!? Lebo je škoda vziať si deň 
dovolenky kvôli svojmu dieťaťu? 
Je zbytočné vidieť a vedieť, ako 
reaguje a žije mimo domova? 
Lebo sa nechceme pozrieť pravde 
do očí a idealizujeme si svoje 
dieťa? Čo je lepšie? Na to si musí 
rodič odpovedať sám.  
Len potom  pozor ,ak nevieme 
,čo sa v škole deje, nemôžeme ani 
súdiť. A to by sme si mali všetci 
uvedomiť.

- dajánašpegárová -

Od školského rozhlasu k medzinárodnému úspechu

Deň otvorených dverí ZŠ

 Všetko sa to začalo v  
s ep tembr i  minu lého  roku . 
Niekoľko dievčat a chlapcov 
sa prihlásilo do dramatického 
krúžku. Spočiatku sa  trošku  
neisto a ťažkopádne boril i  
s textami, ktoré im vedúca krúžku 
pripravovala, aby ich rozlúskali na 
svojich stretnutiach. Pomaly ale 
isto stále častejšie pridávali svoje 
nápady, textami sa prehrýzali 
ľahšie až prišiel čas, kedy začali 
pripravovať pravidelné vysielanie 
v školskom rozhlase. 
 Dvakrát mesačne sa v 
skoro pravidelnom čase ozývali v 
budove školy najprv veselé rytmy 
známej zvučky, ktorá ohlasovala 
vysielanie, a potom nasledovali 
p rav ide lné  rubr iky.  Medzi  
najzaujímavejšie patrila snáď 
rubrika Zoznámte sa, prosím, v 
ktorej žiaci sami viedli rozhovor 
s učiteľmi. Po každom vysielaní 
nasledovala aj súťažná otázka, 
ktorá bola vyhodnotená vždy v 
nasledujúcom vysielaní. Členovia 
krúžku vždy vyžrebovali výhercu, 
jedného žiaka, ktorý správne 
odpovedal na otázku a ten bol 
potom odmenený sladkosťou.  

V zime títo krúžkari spolu s 
pani učiteľkou pri potulkách  
internetom naďabili na súťaž v 
rámci infoveku pod názvom  
Multimediálna čítanka. O čo išlo? 
Žiaci mali tvoriť básne, piesne, 
príbehy, napísať ich na počítači, 
nahrať hovorený súvislý text, 
potom text po slovách, oživiť to 
ilustráciou a odoslať. Takto sa 
podarilo vytvoriť 24 príspevkov 
žiakov 4.A našej základnej 
školy a počtom príspevkov sa 
tak dostať na 2.miesto v rámci 
celého Slovenska. Dnes si už tieto 
príspevky môžete všetci nájsť na 
stránke www.infovek.sk - archív 
- Multimediálna čítanka . 
 A to ešte stále nie je 
všetko! Prihlásili sme svoje 
príspevky aj do medzinárodnej 
literárnej súťaže Krištáľové pero 
Vilenica, kde bolo zaslaných 
niekoľko básní. Prednedávnom 
sme do školy dostali poštu priamo 
zo Slovinska, kde sme básne 
odoslali a zároveň boli dve žiačky- 
Katka Špegárová a Margaretka  
M a š a t o v á  -  p o z v a n é  n a  
vyhodnotenie tejto súťaže. Žiaľ, 
do Slovinska sa nešlo kvôli 

nedostatku finančných prostriedkov. 
Ale básne týchto dievčat sú 
preložené do slovinčiny a budú 
naveky uchované v zbierke 
mladých talentov v Slovinsku v 
meste Sežana. A napokon veľkým  
úspechom predovšetkým žiakov 
4.A triedy je to, že v závere roka 
zareagovali na výzvu Českej 
poisťovne Slovensko a prihlásili 
sa do súťaže Za SLNIEČKO na 
výlet a spolu s pani učiteľkou 
vytvorili  časopis - slnečný  
magazín. Doň prispelo všetkých 
24 žiakov 4.A triedy. Písali, 
kreslili, fotili, nahrávali a odoslali. 
Časopis v tlačenej podobe si 
môžete objednať v škole a  
dokonca aj na CD nosiči za 
vami určený finančný príspevok. 
Dozviete sa tak o svojich deťoch 
viac a prispejete k zlepšeniu  
podmienok pre ich tvorbu. 
 Takže takto pracoval  
dramatický krúžok v školskom 
roku 2005/2006 a 16.6.2006 
ukončil svoju činnosť posledným  
š k o l s k ý m  r o z h l a s o v ý m 
vysielaním.

- dajánašpegárová -
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Putovná výstava výtvarného odboru  
ZUŠ  Medzev aj u nás

 V čase od 13. marca 2006 
do 20. marca 2006 sa v priestoroch 
malej sály MKS Poproč uskutočnila  
výstava prác detí, ktoré sa  
zúčastnili v máji minulého roku 
na týždennom krajinárskom kurze 
organizovanom v škole v prírode              
vo Vyšnom Medzeve. Putovanie 
ako aj všetky výstavné kresby, 
maľby, koláže a ostatné výtvory 

detskej fantázie mali na starosti  
Mgr. E. Chmurová /zástupkyňa 
ZUŠ v Medzeve/, Mgr. H. 
Kalmárová, Mgr. M. Mačinga a Z. 
Csontos.
 A odkiaľ k nám táto výstava 
prišla? Obrázky absolvovali trasu 
z Vyšného Medzeva do Nižného a 
potom k nám     do Poproča. A kde 
je ďalšia zastávka? V Košiciach 
vo Východoslovenskej galérii na 
Hlavnej ulici. Výstavu očakávajú 
už aj obyvatelia Malej Idy.
 Ve r n i s á ž  m a l a  b y ť 
ozvláštnená videoprojekciou, ktorá 
bohužiaľ nebola nainštalovaná a  
predstavená kvôli nepriaznivému  
marcovému počasiu. Prácam detí 
to však vôbec neubralo na kráse. 
Podmorský a iný svet stvárnený 
rôznymi technikami si mohol 
pozrieť každý od utorka do nedele 
v čase od 16,00 do 20,00 hodiny. 
Napriek zlým poveternostným 
podmienkam  v tomto týždni  
výstavu navštívilo množstvo detí  
i dospelých, ktorí mali možnosť 
podpísať sa do taktiež "putovnej" 
kroniky.
 Dúfam, že spolupráca 
so ZUŠ bude pokračovať aj v 
budúcom roku. A možno sa menšej 
výstavy dočkáme aj tento rok pred 
Vianocami.

Z prác detí - ryby, rybky, rybičky  
a iný podmorský svet

Putovná kronika obohatená  
možno aj o váš podpis

Upomienky za nedodržanie výpožičnej lehoty  
a "Týždeň Slovenských knižníc"

 Obecná  kn i žn i ca  po 
rekonštrukcii začiatkom roka 
2004 otvorila svoje priestory 
širokej verejnosti 23.5.2004. 
Odvtedy až dodnes čitatelia vrátili 
vyše 640 dlhodobo vypožičaných 
kníh. Niektorí reagovali ako 
správni čitatelia a zapísali sa 
medzi ostatných, iní hovorili a 
stále hovoria o premlčacej dobe 
vrátenia kníh. Existuje pri knihách 
takýto pojem? Prečo som začal 
práve z tohto konca? 
 Veľa kníh chýba hlavne 
pre deti, pre ich povinné čítanie. 
Sú to nanešťastie tie knihy, ktoré 
sú premlčané a dnes už  ich nie je 
možné kúpiť ani v antikvariátoch.  

Posledný marcový týždeň v rámci 
Týždňa slovenských knižníc 
mohli čitatelia vrátiť knihy bez 
poplatku za omeškanie. Bola to 
akcia na poslednú chvíľu, lebo 
aj my sme sa o nej dozvedeli len 
krátko predtým.
       O b e c n á  k n i ž n i c a  j e 
otvorená šesť dní v týždni, okrem 
pondelka a  sviatkov. Keď bude 
poskytnutý priestor aj v budúcich 
vydaniach občasníka, môžeme si 
popísať o príjemnejších veciach 
ako sú upomienky /aj keď  sú 
súčasťou knižničného poriadku/. 
Trebárs o možnosti  a spôsobe 
v y u ž i t i a  m e d z i k n i ž n i č n e j 
výpožičnej služby.

Informácie rýchlo a 
bezplatne /2./

 V minulom čísle nášho 
občasníka sme vás informovali o 
tom, že naša knižnica bola vybratá 
spolu s ostatnými 99 do národného  
projektu Informatizácia knižníc, 
ktorý sa realizuje v rámci  
štrukturálnych fondov EÚ, za  
spolupráce Ministerstva kultúry 
SR a Slovenskej národnej knižnice 
v Martine.
 Nedočkaví zákazníci nás  
bombardujú otázkami, kedy bude 
tento projekt implementovaný  
do praxe, či je to vôbec pravda, 
alebo sme ich chceli len oklamať! 
Verte, nechceli a neoklamali! Aj 
pre nás je ťažké povedať, kedy 
naozaj vyskúšate nové terminály a  
pripojenie zdarma. Preto sme  
o p ä t o v n e  ž i a d a l i 
zainteresovaných,  aby nám 
poskytli relevantné informácie. 
Tu je výsledok a odpoveď na  
momentá lnu  s i tuác iu :  "Do 
d n e š n é h o  d ň a  j e  s i t u á c i a 
rovnaká ako pred mesiacom. 
P r o j e k t  j e  s c h v á l e n ý ,  
zmluvy sa podpisujú a Slovenská 
národná knižnica v Martine sa 
pripravuje na implementáciu  
projektu, ktorá sa začne verejným 
obstarávaním hneď po podpise 
zmlúv na príslušných úrovniach. 
Akonáhle bude prípravná fáza na  
implementáciu po formálnej 
stránke ukončená a verejné 
obstarávanie spustené, budem 
Vás o priebehu implementácie  
projektu informovať," povedala 
I n g .  K a t a r í n a  K r i š t o f o v á  
z Kancelárie generálneho riaditeľa 
SNK v Martine.
 Dúfajme, že veci sa pohnú 
tým správnym smerom. 
Predpokladáme však, že celá 
s i tuácia sa skomplikuje aj 
predčasnými voľbami. Ale veriť 
neprestávame.

- olegbrada -

- janakálnová -



Hviezdoslavov Kubín tak trochu netradične
 V marci - v  mesiaci kníh 
- pripravila obecná knižnica 
spolu s učiteľkami slovenského 
jazyka zo základnej školy triedne 
kolá Hviezdoslavovho Kubína  /
HK/ a následné aj školské kolo 
HK v  prednese poézie a prózy. 
Žiaci sa teda prezentovali nie vo 
svojich triedach, ale v priestoroch 
knižnice. Takýmto spôsobom sme 
chceli deťom pripomenúť veľkého 
národného spisovateľa a zároveň 
im vytvoriť cudzie prostredie ako 
na súťaži. Aby sme ich podrobili 
ešte väčšiemu tlaku, počas  
prednesu sme ich fotografovali a 
školské kolo sme dokonca snímali 
kamerou. A verte mi, bolo veľmi 
príjemné sledovať a počúvať 
jednotlivé prednesy. Prežívali 

sme spolu s nimi trému, napätie, 
ale aj odhodlanie ukázať sa v 

čo najlepšom svetle (hlavne u 
mladších ročníkov, ktorí svojím 
výkonom vyprovokovali v dobrom 
slova zmysle aj starších, takže 
malo to "svoje grády.") No keď 
človek veľmi chce... veď  mnohí 
to  poznáme. Stalo sa, čo sa 
nemalo stať. Zaúradoval filmársky 
škriatok a všetko nasnímané 
kamerou sa mechanickou chybou 
poškodilo. Takže ostali len oči 
pre plač a škola prišla o jeden z  
materiálov, na ktorom chceli 
učiteľky demonštrovať chyby 
žiakov, ktorých sa dopúšťali pri 
svojich vystúpeniach. Našťastie, 
fotky sú v poriadku. Ľúto mi je 
hlavne našich malých aj veľkých 
hviezdičiek. Snáď nabudúce. 

- olegbrada -

11

Popročania nemajú záujem o uchovanie tradícií
 Neviem prečo, ale čím ďalej, 
tým viac zaznamenávam v našej 
obci pokles záujmu o veci kultúrne. 
Možno preto, že ľudia si nevedia 
nájsť čas ani na pár minút v kruhu 
rodiny, nieto ešte na popoludnie 
strávené maľovaním vajíčok či 
vytváraní rôznych veľkonočných 
aranžmánov. Neverím, že sa medzi 
Popročanmi nenájdu takí, ktorí majú 
fantáziu a šikovné ruky. Škoda, ale 
tragédiu z toho robiť nebudeme. 
Jednoducho ich nemôžem nútiť do 
niečoho, čo nechcú oni sami. Snáď 
o pár rokov neskôr si uvedomia, že 
svet techniky a fast foodov nie je to 
pravé orechové.
 Tí, ktorí prišli 8. apríla do 
kultúrneho domu, sa mohli presvedčiť 
o tom, že klasické maľovanie vajíčok 
je už za nami. Deti si vymaľovávali 
rôzne veľkonočné obrázky a 
vytvárali pohľadnice, dospelí sa 
zapojili vytváraním pestrofarebných  
ikebán. 
Žiaden návštevník neodišiel 
naprázdno! Domov si odniesol  
maličkú spomienku na toto  
predveľkonočné stretnutie v podobe 
"veľkonočného kvetináčika"  

s logom miestneho kultúrneho  
strediska. Niektorí prítomní len 
hlavou krútili, že si ľudia nechajú 
ujsť príležitosť zúčastniť sa na  
príjemnom a obohacujúcom 
tvorivom popoludní. "Ja tomu 

proste nerozumiem. Keby som to na  
vlastné oči nebola videla, tak ani 
neuverím, že je to urobené a nie 
kúpené. Je to krásne. Už sa teším, 
ako si týmto milým darčekom  
vyzdobím kuchyňu. A zostane mi 
na večné veky. Ďakujem. Všetci, 
ktorí tu neboli, môžu ľutovať." 
To bola len jedna z reakcií na 
ilustráciu. Pevne verím, že sa mi 
podarí budúci rok prilákať viac ľudí 
všetkých vekových kategórií. Ale  
jednostranná snaha nestačí. 
Popročania, naozaj vám je kultúrne 
dedičstvo ľahostajné?! Skúsme 
spoločnými silami zachovať tradície 
starých otcov a mám.

"Občas nám treba načrieť
do starých truhlíc,

pohladkať veci minulé,
pritisnúť k srdcu staré

zažltnuté čipky.
Občas sa treba aspoň na 

chvíľočku
zastaviť a zaspomínať

na to čo bolo, čo odvial čas.
A tak si spoločne pripomeňme

čaro dávnych tradícií."
- janakálnová -

Všetci návštevníci si odniesli spomienku 
v podobe „veľkonočného kvetináčika“

Tvorivá veľkonočná dielňa- vytváranie 
veľkonočných obrázkov a pohľadníc



FORTUNA nesklamala!

 Milovníci nádherných 
melódií si tento rok prišli opäť na 
svoje. 23. apríla sa v Kultúrnom 
dome vo Svinici konal XXXVI. 
ročník súťaže v speve ľudových 
piesní okresu Košice - okolie  
D a r g o v s k á  r u ž a ,  k t o r ú  
organizovalo Krajské osvetové 
stredisko v Košiciach spolu  
s hostiteľskou obcou.
 Na pódiu sa predstavila 
as i  dvadsia tka  speváckych 
skupín, ktoré boli doprevádzané 
ľudovou hudbou Železiar z 
Košíc. Súťažiaci si zmerali sily  
v 4 kategóriách, a to:

- sólo spev ženy, 
- sólo spev muži ,
- ženské spevácke skupiny ,
- mužské spevácke skupiny. 
 
 Vyjsť na pódium a len tak si 
to zaspievať nestačilo! Víťaz musel 
na jednotku s hviezdičkou spĺňať 
kritériá akými sú interpretácia 
pôvodného hudobno-speváckeho 

materiálu, ktorý mal samozrejme 
vystihnúť miestny a regionálny 
charakter, úlohu hral aj výber 
materiálu a jeho objavnosť, nemej 
dôležitá bola súhra spevákov s 
hudobným sprievodom, dynamika, 
artikulácia, dýchanie, ale aj pohyb 
pri speve. 

 Odjakživa sa v našej 
obci spievalo. Z histórie vieme, 
že v našej obci pôsobilo viacero 
speváckych súborov. Je veľmi 
potešujúce a dôležité, že ani 
ľudia 21. storočia nezabúdajú na  
tradície. Poďakovanie patrí aj 
pani Mgr. Márii Mašatovej, ktorá 
vedie popročský ženský spevácky 
súbor Fortuna. Práve tieto ženy 
spoločnými silami obhájili svoje 
minuloročné víťazstvo. Päťčlenná 
odborná porota sa pri počúvaní 
a hodnotení výkonov určite  
nenudila! 
 Po troch rokoch bude tento 
ročník súťaže konečne postupový 
a tí najlepší sa stretnú v novembri 
na krajskej súťaži hudobného 
folklóru dospelých v Rožňave. 
 Ta k i s t o  s a  s k u p i n a 
FORTUNA, ako víťaz Dargovskej 
ruže, zúčastnila 11.6.2006 na 
XXXVIII. ročníku Abovských 
f o l k l ó r n y c h  s l á v n o s t í  v  
Rozhanovciach v programe  
Z maľovanej truhlice.

- janakálnová -

Fortuna má takýchto diplomov vo svojej 
zbierke niekoľko

 Aj tento rok patrila druhá 
májová nedeľa (14.5.2006) 
nositeľkám života - matkám.  
Z a č i a t o k  v y s t ú p e n i a  b o l 
naprogramovaný na 15,30 hod., 
ale tradične sa začalo neskôr asi 
o 15 minút. Veľká sála MKS bola 
zaplnená takmer do posledného 
miesta. Odhadom vás prišlo asi 110. 
A o čo prišli tí, ktorí nenašli cestu do 
nášho svätostánku kultúry?
 Každý návštevník dostal 
malú pozornosť už pri vstupe do 
sály. Na úvod nechýbal príhovor 
starostky obce, ktorá sa však osobne 
podujatia nemohla zúčastniť pre 
milé povinnosti čerstvej mamičky. 
Slávnostný príhovor v jej mene 
predniesol vedúci kultúrnej a  
športovej komisie Ing. Jaroslav 
Hiľovský. Približne 33 žiakov  
základnej školy a 20 škôlkarov  

svojím hodinovým programom 
potešilo mamičky, babičky, ale 
aj ostatných prítomných. Na ich 
tvárach sa striedal úsmev i slzy  
šťastia a dojatia. Pretože nech už 
je dieťa akokoľvek nezbedné, jeho 
"ďakujem" je na nezaplatenie. 
Okrem počúvania neopočúvaných 
nových piesní a notoricky známych 
starých básní v upravenej podobe si 
mohli návštevníci pozrieť aj výstavu 
umeleckých diel - sôch, ktoré boli 
vyrobené z tetrapakových obalov 
od mlieka. Škôlkari si aj takýmto  
spôsobom pripomenuli Deň mlieka.
 Môžem skonštatovať, že 
sme si sviatok všetkých mám v našej 
obci uctili tak, ako sa patrí a dúfam, 
že sa v takomto hojnom počte  
stretneme aj v druhú májovú nedeľu 
roku 2007.

- janakálnová -

K tabuli prišli tretiačky Ivanky, kriedou napísali: "Sviatok majú všetky mamky!"

„Nemám rokov veľa, ešte som len malý, 
vďaka nej však nikdy nie som sám“... 

spievali mamám všetky deti

Škôlkari svojou prirodzenosťou a 
spontánnosťou dojali všetkých prítomných
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  A k o  j e 
z n á m e ,  t u n a j š í 
najstarší evidovaný  
f u t b a l o v ý  k l u b 
starých pánov, ich 
rodín a sympatizantov 
(F.A.K. Viničky 

- Haldy Poproč), pôsobiaci na 
tréningovom ihrisku futbalistov  
A - mužstva, má už od svojho vzniku 
kladný vzťah nie len k futbalu, ale i 
k ostatnému športu a kultúre. Za 
tých 22 rokov eviduje množstvo 
akcií rodinného charakteru, ktoré 
spájajú ľudí rôzneho veku a záujmov 
a zároveň umožňujú cez víkend 
zabudnúť na ustaraný pracovný 
týždeň. V tom majú šport a umenie 

tak veľmi blízko.
 Pred rokmi si zahral 
za Viničky futbal aj Slavomír 
Benko, ktorý je známym umelcom  
pôsobiacim v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove. Tohto rodáka 
aj s manželkou Annou sme mohli 
vidieť aj na minuloročných oslavách 
750. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci ako kráľa Bélu IV. so svojou 
kráľovnou. Sú to divadelní umelci, 
ktorých prioritou je spevohra a 
spev vôbec. Už v minulosti sme 
mali možnosť spoločne vzhliadnuť 
v Prešove obľúbenú spevohru  
"Fidlikanti na streche".
Slavo Benko sa veľmi rád a pomerne 

často vracia so svojou manželkou do 
rodnej dediny. Pri svojej návšteve 
Poproča začiatkom apríla neobišli 
ani futbalové ihrisko, kde prispeli k  
príjemnej atmosfére po tradičnom 
nedeľnom futbalovom zápase. Reč 
padla i na umenie a spev, a tak, keď 
sme sa dozvedeli o pripravovanom 
projekte, v ktorom vystupujú aj oni, 
vzbudilo to v nás tradičný záujem.
Zásluhou spoľahlivej organizácie 
V.Timku a Š.Jaklovského, ktorí 
zobrali nad akciou patronát, vyrazil 
v nedeľu poobede 30. apríla 2006 
skoro plný autobus Popročanov do 
Prešova na hudobnú Gala show. 
Živé vystúpenie skupiny ( Big 
Band Jula Selčana ) malo očarujúcu 
atmosféru, zvlášť, ak medzi  
účinkujúcimi boli takí známi  
speváci ako je Peter Stašák, 
Marcela Laiferová, Dušan Grúň a  
samozrejme Slavomír a Anna 
Benkovci. Zazneli krásne melódie 
minulých čias s originálnymi  
interprétmi a s ich prekvapivo 
neutíchajúcim hlasovým fondom. 
Nechýbalo ani úsmevné rozprávanie 
účinkujúcich o zážitkoch z ich 
prostredia, ktoré trefne zapadlo do 
programu. Zaplnená Veľká scéna 
Divadla J. Záborského divákmi 
rôznych generácií bola nabitá  
príjemným ovzduším, ktoré 
možno málokto očakával. My, 
Popročania, sme pociťovali hrdosť 
z toho, že Benkovci prispeli svojimi  
pôsobivými duetami vytvárajúc 
manželskú idylu k úspechu Gala 
show.
Nemohlo to skončiť inak, než  
dlhotrvajúcim potleskom, ktorý si 
speváci právom zaslúžili spolu s 
naším obdivom. To jednoducho 
musíte vidieť.
 Nuž, aj toto je jedna z tvárí 
futbalu v obci. V nás vyvoláva dobrý 
pocit na duši, ak sa podarí spríjemniť 
aspoň jeden deň našim rodinám, 
známym, susedom a ukázať ľuďom, 
ako jednoducho nás šport a umenie 
spája, ako radi sme spolu i mimo 
ihriska.
Veľmi kladný ohlas tohto malého  
výletu nám dal jasný signál, že sa 
na podobné podujatia určite radi  
vrátime.

Karol Hiľovský
( kronikár FAK Viničky - Haldy )

Gala show v Prešove

Je úžasné stretnúť toľko skvelých spevákov pohromade. Spomienkou na 
nezabudnuteľnú Gala show bude aj táto podpiskarta
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Konečné tabuľky futbalových líg
ROČNÍK 2005/2006

Názov mužstva PZ V R P Skóre Body
1.  Sečovce 26 19 3 4 62:29 60
2. Čierna nad Tysou 26 18 2 6 53:24 56
3. Haniska 26 13 1 12 51:42 40
4. Tušice 26 13 0 13 40:50 39
5. Borša 26 12 2 12 53:47 38
6. POPROČ 26 12 2 12 53:48 38
7. Buzica 26 11 3 12 53:46 36
8. Medzev 26 12 0 14 44:45 36
9. Michaľany 26 10 4 12 54:41 34

10. Cejkov 26 10 4 12 44:49 34
11. Čičarovce 26 10 3 13 39:54 33
12. Naciná Ves 26 11 3 12 38:55 33
13. Strážske 26 8 3 15 32:51 27
14. Košické Oľšany 26 8 0 18 33:68 24

V. liga A-mužstvo sk. Juho - východ

Názov mužstva PZ V R P Skóre Body
1. Haniska 26 19 3 4 84:35 60
2. Jasov 26 19 2 5 71:33 59
3. Krásna / Hornádom 26 17 1 8 60:49 52
4. Perín 26 16 3 7 61:39 51
5. Medzev 26 11 6 9 46:52 39
6. Barca 26 11 3 12 72:62 36
7. Ťahanovce 26 11 3 12 68:60 36
8. Geča 26 10 4 12 37:52 34
9. POPROČ 26 9 4 13 54:41 34
10. Moldava / Bodvou 26 8 6 12 51:62 30
11. Turňa / Bodvou 26 8 5 13 62:67 29
12. Vyšné Opátske 26 9 2 15 52:58 29
13. Svinica 26 8 2 16 48:78 26
14. Blažice 26 3 2 21 32:92 11

IV. Liga dorast skupina D III. Liga žiaci skupina A
Názov mužstva PZ V R P Skóre Body
1. Veľká Ida 24 20 2 2 98:23 62
2. Krásna / Hornádom 24 17 1 6 97:39 52
3. Lokomot. Košice B 24 15 4 5 97:26 49
4. Svinica 24 15 2 7 62:34 47
5. Medzev 24 14 2 3 91:38 40
6. POPROČ 24 10 5 9 58:65 35
7. Dobšiná 24 10 4 10 51:49 34
8. Vyšné Opátske 24 8 6 10 32:42 30
9. Nižná Myšľa 24 8 1 15 48:79 25
10. Geča 24 6 6 12 42:59 24
11. Valaliky 24 5 4 15 52:62 19
12. Haniska 24 4 4 16 41:119 16
13. Seňa 24 3 1 20 26:160 10

PZ - počet zápasov    
V - výhry    
R - remízy    
P - prehry

 A k o  j e  u v e d e n é  v 
monografii o našej obci: „Stolný 
tenis v obci sa rozšíril až po druhej 
svetovej vojne. Hral sa nesúťažne. 
Až koncom 50. rokov boli pokusy 
založiť oddiel a prihlásiť sa do 
súťaže. Iniciátorom tohto kroku 
bol Jozef Lindvai.“ 
Postupom času oddiel dosahoval 
stále väčšie a väčšie úspechy, až 
sa v roku 2002 dostal do 1. ligy. 
„Hráči trénovali a hrali zápasy 
v sále kultúrneho domu a po 
dostavbe školskej telocvične sa 
presunuli do jej priestorov.“

 Možno málokto vie, že 
stolnotenisový oddiel v našej obci 
nezanikol. Len celé haló utíchlo 
po náhlom prepade družstva 
mužov z 1. ligy do ligy tretej, 
a to najmä z dôvodu odchodu 
troch silných hráčov. V tomto 
roku sa našim stolným tenistom v 
kategórii mužov podarilo udržať v 
3. lige, v ktorej obsadili konečné 
5. miesto. Zaslúžili sa o to Ing. M. 
Štovčík (najlepší hráč v 3. lige), 
S. Schürger, Ing. R. Flegner, J. 
Gumáňová a M. Gumáň st.
 Nečakané úspechy však žnú 

chlapci v kategórii starších žiakov. 
Prekonali dokonca 20-ročný 
úspech! Po minuloročnom výsledku 
5. miesto v 3. lige Košického 
kraja sa v práve ukončenom 
ročníku takmer bez straty bodu 
predrali až na prvú priečku, čo 
im zabezpečilo postup do 2. 
dorasteneckej ligy. Zlatí chlapci 
A. Fabian, P. Kozák a P. Poracký 
si poradili so všetkými súpermi. 
Jedinou prekážkou bol trojnásobný 
majster východoslovenského 
regiónu M. Papcún z Ďurkova. 
Konečný výsledok 6:4 však hral 

Stolný tenis v našej obci prežíva renesanciu
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 V článku Od rozhlasového 
krúžku až k medzinárodnému 
úspechu sme vás informovali o 
tom, že žiaci 4. A triedy sa zapojili 
do súťaže, ktorú vyhlásila Česká 
poisťovňa Slovensko. Vytvorili 
tak svoj Slnečný magazín a my 
sme sa rozhodli, že vám niektoré 
ich práce ukážeme.

Osvedčený recept na 
opaľovanie podľa Katky

 Volám sa Katka Špegárová. 
Mám rada leto a všetko, čo k tomu 
patrí. Iba mama mi niekedy ide na 
nervy, keď ma stále upozorňuje 
ako, kedy a čo mám robiť, 
keď sa chcem pekne a zdravo 
opáliť. Ale za tie roky som si už 
zvykla  a  dokonca som sa 
p resvedč i l a ,  že  má  mama 
pravdu, Ale to si nepriznám. To 
hovorím iba vám. 
 Ak sa teda chcete pekne 
a zdravo opáliť, potrebujete 
k tomu: plavky, deku, slnko, 
slnečník, okuliare, opaľovací 
k r é m ,  d o b r ú  k n i h u  a l e b o 
p r í j e m n ú  h u d b u ,  s p r a y 
prot i  hmyzu a  dot ieravým 
chlapcom. 

Postup: 

1. počkáme na leto
2. keď bude svietiť slnko a bude 

teplo, rozložíme si deku
3. postavíme slnečník, aby na 

nás priamo slnko nepálilo
4. oblečieme si plavky
5. natrieme sa krémom
6. z a l o ž í m e  s i  s l n e č n é 

okuliare
7. ľahneme si
8. otvoríme si knihu alebo si 

pustíme dobrú hudbu
9. nastr iekame vôkol  seba 

s p r a y  p r o t i  h m y z u  a 
dotieravým chlapcom /tento 
bod zvážte/

10. opaľujeme sa, až kým nie sme 
so sebou spokojné

PS: Pre istotu sa poistite!

Keď svieti slniečko 
Sardinke

 Vo l á m  s a  S a b i n a 
Golhová, ale volajú ma aj 
Sabi a chlapci aj Sardinka. 

Môj charakteristický znak? 
V r a j  r ý c h l o  a  n i e k e d y 
nezrozumiteľne rozprávam. Musím 
sa nad tým zamyslieť... Aby sme 
vyhrali hlavnú cenu, vymyslela 
som túto básničku.

Keď svieti slniečko

Teplo, svetlo, lúče,
dám ja mojej mamke,

kvety do náruče.

Na lúke žiari slnečnica,
pošteklí nám noštek, ba i líca.

Keď svieti slniečko,
všade je pekne, milučko.

Avšak keď sa rozprší,
zavládne nám smútok na duši.

Petrov príbeh 
minulého leta

 Peťo,Peťo,Peťo.... takto ma 
v škole občas oslovia. Kamaráti 
mi hovoria, že preto aspoň trikrát, 
lebo na prvé, druhé zavolanie 
nereagujem. Čo ja viem? Asi to 
tak bude.
Všetko mi trvá akosi dlhšie ako 
ostatným. Tiež mi hovoria, že som 
hundroš. Ak práve nehundrem, tak 

Za SLNIEČKO a za detský časopis Slnečný magazín

v náš prospech. Okrem tvrdých 
každodenných tréningov chlapcom 
určite pomohla aj účasť na turnaji 
v Chorvátskom meste Záhreb, kde 
si zmerali sily asi so 400 hráčmi z 
rôznych krajín sveta.
 Síce v najmladšej kategórii 
zatiaľ nepôsobíme súťažne, máme 
na to výborné predpoklady. Na 
začiatku školského roka začal 

fungovať stolnotenisový krúžok v 
spolupráci so základnou školou. 
Tohto času ho navštevuje 15 žiakov. 
Najväčšie pokroky zaznamenali 
T. Lešták, M. Šturm, M. Mašat. 
Medzi talenty zaraďuje tréner a 
zároveň vedúci klubu M. Gumáň 
st. aj A. Hiľovského, M. Kozela 
a R. Kováča, ktorí sa chystajú na 
týždenné sústredenie v Čechách.

 Vedúci klubu by touto 
cestou chcel zároveň vyjadriť 
poďakovanie Obecnému úradu v 
Poproči za vytvorenie ideálnych 
podmienok na trénovanie v 
priestoroch kultúrneho domu, ako 
aj za finančnú podporu a dúfa, že 
hráči stolného tenisu v Poproči 
napíšu v  histórii našej obce ešte 
mnoho strán.

Niečo zo štatistiky evidencie obyvateľstva
Za prvých päť mesiacov roka 2006:

 * do obce sa prisťahovalo 15 občanov,
 * z obce sa odsťahovalo 16 občanov,
 * zomrelo 11 našich občanov,
 * narodilo sa 9 detí.

-  janabaníková -
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spím, hrám futbal alebo sedím pri  
počítači.

Príbeh minulého leta.
 
 Bol teplý júlový deň.  
S kamarátom Adamom sme sa 
vybrali na kúpalisko. Chvíľu sme 
sa bláznili vo vode a potom si šli 
ľahnúť na deky. Adamovi po chvíli 
prišlo zle. Povedal som mu: 
"Vieš čo, ty si asi dostal úpal. 
Poďme domov." A šli sme. 
Doma k nemu privolali lekára. 
Lekár prišiel a naozaj zistil, 
že Adam má úpal, tak mu  
predpísal špeciálny slniečkový 
nápoj. Voňal za pomarančom, 
citrónom, cukrom a bol veľmi 
studený. Adam ho pil každý deň a 
po 2-3 dňoch sa mu uľavilo. Trochu 
som mu aj závidel, lebo ho doma 
obskakovali, ale na druhej strane 
ja som sa zatiaľ mohol bicyklovať. 
Odvtedy si už dávame pozor.

Ivanová tajnička na leto

 Poznáte chlapca, ktorý by 
sa nerád bicykloval? Ja nie, aj ja to 
robím rád. Oveľa radšej ako čítam. 
Počúvam rap a páči sa mi čierna 

farba. Ale ide to k sebe, nie? A vy, 
ak sa práve nebicyklujete, skúste 
vyriešiť túto tajničku.

1. Opak tmy
2. Keď si dlho na slnku, dostaneš .... 
3. Predmety vrhajú...
4. Časť hlavy
5. Ja ťa šteklím a ty sa...
6. Malý oblak
7. Rastú v kvetináčoch
8. V zime je zima a v lete je ...

Ivankin slniečkový obchod

 I-vanka, Ivan-ka, I-v-a-n-
k-a. Ivanka Biharyová a ešte Ivka 
alebo Ivi, tak ma oslovujú. Veľmi 
rada kreslím, maľujem, vymýšľam. 
Pani učiteľka hovorí, že mám talent 
na výtvarnú. Neviem, možno, 
zatiaľ ma naozaj baví. Teraz som 
vymyslela rozprávku.

O obchode, kde bolo všetko 
slniečkové

 Bolo raz jedno mestečko 
Zlatý lúč a tam na Ulici slnečnej 
sa jedného dňa stalo niečo veľmi 
zaujímavé. Vyrástol tam nový 
obchodný dom s osvetielkovaným 
názvom Slniečko. Mali tam všetko. 
Na tom by nebolo nič zaujímavé, 
ale tam bolo všetko slniečkové, 
žlté, zlaté a príjemné.
 Mohli ste si tam kúpiť 
slniečkové prestieradlá a vankúše, 
slniečkové mydlá i časopisy. 
Ľudia odtiaľ odchádzali spokojní 
a usmievaví ako slniečka. Ale 
najmä mamky s kočíkmi, lebo 
kým do obchodu vchádzali s deťmi 
plačúcimi, vonku vychádzali s 
deťmi smejúcimi. Takto to šlo jedno 
celé leto. Až raz.... Celú noc veľmi 
pršalo. Ľudia sa ráno ponáhľali 
nakúpiť do slniečkového obchodu, 
aby im bolo veselšie, ale aké bolo 
ich prekvapenie, keď na Slnečnej 
ulici nič nenašli. Zmizol obchod, 
ba dokonca aj ulica vyzerala trochu 
inak. Na rohu jednej budovy práve 
niekto dával dole nápis Slnečná 
a druhý pripevňoval nový názov-
Zamračená ulica. O chvíľu tam stál 
aj nový obchodný dom... ale to je 
už iná rozprávka...

 Ak nám chcete niečo 
odkázať, vytvorili sme si schránku. 
Tu je naša adresa:

slnieckari@centrum.sk

ZŠ s MŠ Poproč, 
Školská 3, 044 24 Poproč, 4.A

 Aj tento rok sa vedenie 
obce rozhodlo usporiadať oslavy 
prvej písomnej zmienky o našej 
obci. Napriek tomu, že to nebude 
okrúhle jubileum, oslavovať sa bude 
a určite rovnako ak nie viac. A to 
aj preto, že okrúhle výročie obce  
vystrieda okrúhle výročie založenia  
obecného futbalového klubu, ktorý 
vznikol v roku 1946. 

 Po jubilejných oslavách to 
majú organizátori veľmi ťažké, aby 
sa nezdalo, že sa to robí len "pro 
forma", keďže oslavy 750. výročia 
dosiahli vysokú úroveň. Podliezať 
nasadenú latku by nebolo vhodné 
a preto dúfajú, že  9. septembra 
2006 budú návštevníci odchádzať 
spokojní s úsmevom na tvári.

 V súvis los t i  s  touto 
krátkou informáciou organizátori 
os láv  oznamujú  mies tnym 
podnikateľom, že rovnako ako 
po minulé roky si budú môcť 
prenajať stánok na hornom ihrisku 
a tým prezentovať svoje služby a 
zároveň poskytnú návštevníkom 
možnosť občerstviť sa.

Čo vás čaká a neminie po dvoch nádherných letných mesiacoch!

1

5

6 8
2

7
4

3


