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Nechýbala pohoda 
a dobrá nálada
Už sa stalo tradíciou, že DHZ Poproč 
organizuje hasičskú zábavu, na ktorú 
pozýva širokú verejnosť. Tohto roku sa 
táto spoločenská udalosť konala v  so-
botu 17. júna v sále kultúrneho domu. 
Na úvod sa slova ujal veliteľ organizá-
cie Martin Jasaň, ktorý privítal prítom-
ných hostí a  otvoril zábavu. Členovia 
DHZ pripravili pre veliteľa malé prek-
vapenie pri príležitosti jeho 40ročného 
členstva v  DHZ Poproč. Poďakovali 
mu i  celej jeho rodine za všetky roky, 
ktoré venoval tejto organizácii a ktorú 
doposiaľ zveľaďuje svojím úsilím a od-
danosťou. 
(pokračovanie na str. 8)
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva  
v Poproči č. 2/2017 zo dňa 24. 4. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a v e d o m i e :

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajú-
ceho zasadnutia OZ dňa 20.2.2017.

b/ Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, 
RNDr. Boženy Mihókovej, o návrhu orga-
nizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč, 
Školská 3 v školskom roku 2017/2018.

c/  Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekon-
štrukcia a modernizácia“

d/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, 
nadstavba“.

e/ Informáciu starostu obce o projekte obce 
„Ulica Slnečná“.

f/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Chodník, Ulica mieru“.

g/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Zateplenie materskej školy pri ZŠsMŠ“.

h/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Zateplenie kultúrneho domu“.

i/  Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Kamerový systém v obci Poproč - 4. eta-
pa“.

j/  Informáciu starostu obce o Petícii za výs-
tavbu cesty Slnečná ulica podanej dňa 
5.4.2017 petičným výborom: Ing. Mária 
Rusnáková, Slnečná 29, Poproč, Mária 
Štovčíková, Slnečná 27, Poproč, Júlia Štov-
číková, Slnečná 22, Poproč.

k/  Informáciu starostu obce o podanej žia-
dosti o dotáciu z  KSK na modernizáciu 
učební základnej školy.

l/ Informáciu starostu obce o príprave osláv 
„Dňa obce Poproč“ - 9.9.2017.

m/ Informáciu starostu obce o príprave „Festi-
valu Rudohoria“ dňa 17.6.2017 vo Vyšnom 
Medzeve.

n/ Informáciu starostu obce o  pozvaní na 
stretnutie do Mátramindszentu v  dňoch 
30.6. – 2.7.2017.

o/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Ko-
moru, Martina Jasaňa.

2. S c h v a ľ u j e : 

a/  Program Hospodárskeho a sociálneho roz-
voja Obce Poproč na r. 2016 - 2022 - Ak-
tualizácia č. 1 s pripomienkami Finančnej 
komisie:

- výmena palubovky v telocvični ZŠsMŠ 
Poproč vo výške 60.000,00 €, financo-
vanie z rezervného fondu obce

- realizácia výstavby parkoviska pri ZŠ-
sMŠ Poproč vo výške 10.000,00 €, fi-
nancovanie z rezervného fondu obce

- projekt dopravného značenia vo výš-
ke 4.000,00 €, financovanie z  bežných 
prostriedkov obce.

b/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva Obce Poproč podľa predlo-
ženého návrhu.

c/  Prenájom priestorov kina v Miestnom kul-
túrnom stredisku v Poproči v  cene 1,00 € 
/ mesačne na dobu 15 (pätnásť) rokov pre 
Erika Kuzmu, bytom Košice Povstania čes-
kého ľudu 7, na základe jeho žiadosti zo 
dňa 13.3.2017, s podmienkou zakompono-
vať do zmluvy preinvestovanie finančných 
prostriedkov rovnajúcich sa výške nájmu 
za celé obdobie podľa cenníka, do priesto-
rov kina.

d/ Žiadosť Petra Petríka, Ružová 50, Košice 
o  ukončenie Nájomnej zmluvy č. 3/2011 
o nájme nebytových priestorov, dohodou 

zmluvných strán k 30.4.2017.

e/  V súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) záko-
na č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí schva-
ľuje zámer prevodu majetku obce priamym 
predajom   Ľudmile Jankovovej, bytom 
Moldava nad Bodvou, Severná 22.   Jedná 
sa o pozemok zapísaný na LV č. 1190, parc. 
č. 4027/8 vo výmere 92 m2 . Celková cena 
za pozemok bude stanovená znaleckým 
posudkom.

f/  V súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) záko-
na č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí schva-
ľuje zámer prevodu majetku obce priamym 
predajom   Mgr. Viliamovi Komorovi, by-
tom Poproč, Oľšavská 33.  Jedná sa o poze-
mok zapísaný na LV č. 1190 , parc. č. 1516 
vo výmere 380 m2 . Celková cena za po-
zemok bude stanovená znaleckým posud-
kom.

g/ Zámer výstavby pomníka pre nenarodene 
deti na obecnom cintoríne na základe žia-
dosti Pastoračnej rady pri kostole Všetkých 
svätých v Poproči zo dňa 15.3.2017. Kon-
krétna realizácia bude prerokovaná na naj-
bližšom zasadnutí OZ.

h/  Účasť speváckej skupiny Fortuna na stret-
nutí v Mátramindszente v  dňoch 30.6. – 
2.7.2017. Cestovné náklady v  plnej výške 
hradí obec. 

3. Z a m i e t a :

a/  Žiadosť Martiny Pástorovej Poľná 7, Pop-
roč o  inštaláciu spomaľovačov na Poľnej 
ulici. 

4. P o v e r u j e : 

a/  Starostu obce zrealizovať verejné obstará-
vanie na prenajímateľa uvoľneného neby-
tového priestoru - baru nachádzajúceho sa 
v budove na Brezovej ulici č. 20.

Pridaj sa k nám a nebudeš sám
Aby tá naša jeseň života nebola prázd-
na, ale naplnená spokojnosťou a  aby 
nikto z  nás necítil, že je už nepotreb-
ný a  osamelý sme dňa 26. mája zalo-
žili Základnú organizáciu Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Poproči. 
Jej cieľom je zlepšiť a skvalitniť život 
našich seniorov. Plánujeme: výročnú 
členskú schôdzu, pravidelné stretáva-
nie sa, prednášky, besedy týkajúce sa 
seniorov (životospráva v staršom veku, 

zdravotné problémy). V rámci zdravot-
nej starostlivosti zvýhodnené liečebno 
– rekondičné pobyty v  slovenských 
kúpeľoch, zájazdy, príp. pobyty v  kú-
peľných mestách., športové a turistické 
aktivity – účasť členov na športových 
hrách seniorov a  pod., návštevu kul-
túrnych a spoločenských podujatí, vý-
stavky ručných prác, udržiavanie ľudo-
vých tradícií a starých zvykov, v oblasti 
vzdelávania informácie o  univerzite 

tretieho veku, organizovanie zájazdov 
v  rámci Slovenska...Členom sa môže 
stať každý senior (nad 50 rokov) po 
vyplnení prihlášky a zaplatení člen-
ského príspevku 5 eur na kalendárny 
rok. Každého seniora srdečne uvítame. 
Stretávame sa v pondelok od 16.00 do 
17.00 v Kultúrnom dome v Poproči.  

K. Péčiová
predseda ZO JDS
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva  
v Poproči č. 3/2017 zo dňa 19. 6. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a v e d o m i e :

a/  Kontrolu plnenia záverov z  predchádzajúce-
ho zasadnutia OZ dňa 24.4.2017.

b/ Výrok audítora za rok 2016.

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k  ná-
vrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 
2016.

d/ Informáciu starostu obce o vyhlásenej výzve 
na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ 
v Poproči.

e/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia 
a modernizácia“

f/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, nad-
stavba“.

g/ Informáciu starostu obce o projekte obce „Sl-
nečná ulica“.

h/ Informáciu starostu obce o projekte obce: 
„Chodník, Ulica mieru“.

i/ Informáciu starostu obce o  projekte spol. 
VVS, a.s., Košice „Zásobovanie pitnou vodou 
a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“, 
konkrétne o pripojení obecných budov na ve-
rejnú kanalizáciu a podmienkach zvozu žum-
pových vôd pre občanov obecným traktorom.

j/ Žiadosť starostu obce Poproč - Žiadosť o ne-
návratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP):

a) kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13,

b) názov ŽoNFP: „Modernizácia učební v ZŠ 
s MŠ Poproč“.

k/  V súvislosti s projektom spol. Slovak Telekom, 
a.s., Bratislava „Základňová stanica a rádiore-
léový bod Poproč“ informácie starostu obce :

a) o podanej žiadosti o  zastavenie sta-
vebných prác na danej stavbe zo dňa 
15.5.2017 podanej obyvateľmi Ing. Ľud-
milou Grácovou, Poľná 25, Poproč, Ing. 
Marcelou Kozelovou, Letná 3, Poproč, 
Ing. Petrom Murgašom, Slnečná 66, Pop-
roč

b) o  podanej žiadosti o  zvolanie stretnutia 
so zástupcami spol. Slovak Telekom, a.s. 
Bratislava ohľadom premiestnenia danej 
stavby do inej lokality zo dňa 22.5.2017 
podanej občanom Ing. Markom Jasaňom, 
Slnečná 42, Poproč

c) o podanej petícii za zrušenie stavebného 
povolenia pre danú stavbu podanej dňa 
5.6.2017 petičným výborom: Ing. Ľudmi-
la Grácová, Poľná 25, Poproč, Ing. Mar-
cela Kozelová, Letná 3, Poproč, Ing. Peter 
Murgaš, Slnečná 66, Poproč.

l/ Žiadosť spol. Slovenská pošta a.s, Banská Bys-
trica zo dňa 24.5.2017 o odstránenie nedos-
tatkov BOZP v objekte Pošty Poproč.

m/  Informáciu starostu obce o  valnej hromade 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s., Košice konanej dňa 15.6.2017.

n/  Informáciu starostu obce o príprave osláv 
„Dňa obce Poproč“ - 09.09.2017

o/ Informáciu starostu obce o pozvaní na stret-
nutie do Mátramindszentu v  dňoch 30.6. – 
2.7.2017.

p/ Informáciu poslanca Ing. Viliama Komoru o 
kauze monografia.

r/  Interpelácie poslancov: Ing. Branislava Han-
ka, Ing. Viliama Komoru.

s/ Podnety a návrhy od občanov: príspevok Ka-
taríny Pečiovej o  novovzniknutej Základnej 
organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v 
našej obci.

2. S c h v a ľ u j e :

a/  Na návrh poslanca Ing. Viliama Komoru do-
plnenie programu – bod 9. Rôzne - Kauza 
monografia.

b/  Program rokovania plánovaného zasadnutia 
OZ dňa 19.6.2017 s doplneným bodom -Kau-
za monografia.

c/ Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. 
Zuzana Bradová, Martin Jasaň, Ing. Branislav 
Hanko.

d/ Výzvu na predkladanie ponúk na prenájom 
nebytových priestorov o vlastníctve obce na-
chádzajúcich sa v budove na Brezovej ulici č. 
20 o  výmere 88,10 m2 podľa predloženého 
návrhu.

e/ Záverečný účet obce Poproč a celoročné hos-
podárenie obce za rok 2016 – bez výhrad.

f/  Použitie prebytku rozpočtového hospodá-
renia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
153.252,73 €.

g/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 2. polrok 2017 podľa predloženého 
návrhu.

h/ V súvislosti s projektom „Modernizácia učeb-
ní v ZŠ s MŠ Poproč“ :

a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-
PO2-SC222-2016-13, za účelom realizá-
cie projektu „Modernizácia učební v ZŠ 
s MŠ Poproč“,

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou 
po schválení Žiadosti o NFP,

c) spolufinancovanie projektu vo výške 
5% z celkových oprávnených výdavkov, 
maximálne však do výšky 5 500,00 EUR 
(odhadovane celkové oprávnené výdavky 
projektu predstavujú výšku 103 385,50 
EUR) a zároveň financovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a predsta-
vujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 
projektu a  celkovými oprávnenými vý-
davkami projektu.

i/ Riešenie podanej petície za zrušenie staveb-
ného povolenia pre stavbu „Základňová sta-
nica a rádioreléový bod Poproč“ ako podnet 
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvola-
cieho konania na príslušnom okresnom úra-
de.

j/ Prevod majetku obce Poproč priamym preda-
jom v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) záko-
na č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne 
pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. 
Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 4027/8 
vo výmere 92 m2 za cenu 160,00 €, v zmysle 
znaleckého posudku zo dňa 8.5.2017, vypra-
covaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, 
pre p. Ľudmilu Jankovovú, bytom Severná 22, 
Moldava nad Bodvou.

k/  Prevod majetku obce Poproč priamym preda-
jom v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) záko-
na č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne 
pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. 
Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1512/2 
vo výmere 116 m2 za cenu 125,00 €, v zmysle 
znaleckého posudku zo dňa 13.6.2017, vypra-
covaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom, 
pre Ing. Jána Mihóka a manželku RNDr. Bo-
ženu Mihókovú, obaja bytom Poproč, Oľšav-
ská 31.

l/ Oznamovanie termínu otvárania obálok a vy-
hodnocovania ponúk, v procesoch verejných 
obstarávaní, poslancom OZ e-mailom alebo 
sms správou v  časovom predstihu, min. tri 
dni pred konaním a bude realizované najskôr 
od 17.00 hod..

3. K o n š t a t u j e, ž e :

a/ ciele projektu „Modernizácia učební v ZŠ s 
MŠ Poproč“ sú v  súlade s  platným Progra-
mom hospodárskeho a  sociálneho rozvoja 
obce Poproč a s Územným plánom obce Pop-
roč.

4. D e l e g u j e : 

a/  Na základe tajnej voľby do Rady školy pri Zá-
kladnej škole s  materskou školou Školská 3, 
Poproč, členov za obec Poproč, a to:

•	 Harčariková Katarína, Mgr., Obchodná 62, 
Poproč

•	 Komora Viliam, Ing., Oľšavská 9, Poproč

•	 Spišáková Ingrid, Horská 2, Poproč

•	 Špegárová Dajána, Mgr., Obchodná 35, 
Poproč

5. P o v e r u j e :

a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, v spo-
lupráci so spol. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
hľadať novú vhodnú lokalitu pre umiestnenie 
stožiara v súvislosti s projektom spol. Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava „Základňová stanica 
a rádioreléový bod Poproč“.

b/ Hlavného kontrolóra obce vykonaním kon-
troly na dôvody zrušenia verejného obsta-
rávania pre zákazku: „Externý projektový 
manažment pre projekt zníženia spotreby 
energie pri prevádzke verejných budov v obci 
Poproč“.

6. U k l a d á :

a/ obecnému úradu zverejňovať písomné prís-
pevky poslancov ako prílohu zápisnice.

zdroj: OcÚ
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Mariánsky deň diecézy

13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fa-
timských zjavení Panny Márie trom ma-

lým pastierom –Františkovi, Hyacinte 
a Lucii. Pri tejto príležitosti sa v Rožňav-
skej diecéze uskutočnil Mariánsky deň 
diecézy na letisku v Boľkovciach, na kto-
rom sa zúčastnilo viac ako 3000 veria-
cich, medzi nimi aj malá skupinka veria-
cich z našej farnosti spolu s duchovným 
otcom Angelusom. V  tento deň si celá 
diecéza pripomenula potrebu ochrany, 
Panny Márie a mnohí pútnici zažili ne-
smiernu silu modlitby ruženca obetova-
ného za kňazov, mladé rodiny, chorých 
a trpiacich, mládež ako aj starších ľudí. 

Rožňavská diecéza zároveň slávila tento 
deň aj ako Deň rodiny. Pri slávení svätej 
omše otec biskup Mons. Stanislav Sto-
lárik to zdôraznil aj vo svojej homílii, 
keď vyzdvihol potrebu modlitby ružen-
ca vo všetkých rodinách. Veriacim pri-
pomenul, že modlitba ruženca je veľmi 
mocnou zbraňou proti úkladom diabla, 
ktorý zúri, keď sa ho ľudia modlia. Vy-
jadril svoju vďačnosť pútnikom, ktorí 
prišli zo všetkých kútov diecézy i celého 
Slovenska. Boľkovce sa tak stali „malou 
Fatimou“.         ZB

Nie je 
záhrada  
ako záhrada

1. mája sa naša farská rodinka spolu 
s  duchovným otcom a  s  pánom deka-
nom vybrala na púť do Vyšnej Šebasto-
vej, kde sme navštívili ružencovú záhra-
du a farský kostol zasvätený sv. Kataríne 
Alexandrijskej. Nechýbala sv. omša, 
modlitba posvätného ruženca či ucte-
nie relikvie bl. Bartolomeja Longa. Ces-
tou späť sme 
sa zastavili 
v Lorinčíku 
v Kláštore bo-
sých karme-
litánov. Opäť 
sa potvrdilo, 
že takéto ak-
cie nás du-
chovne posil-
nia a  oboha-
tia naše farské 
spoločenstvo.                

IS

15.7. – 16.7. sa uskutočnila arcidiecézna púť do Gaboltova s  programom podľa 
pozvánky so skorším ukončením kvôli zhoršeniu počasia. Zúčastnili sa jej aj naši 
farníci spolu s duchovným otcom a dekanom.

Zdroj : farnosť Gaboltov
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A z oblohy 
padali 
cukríky
(pokračovanie z titulnej strany)
1.  júna zaklopal na dvere sviatok 
všetkých detičiek - Deň detí. Deti 
sú pre každého rodiča tým najcen-
nejším, preto Obec Poproč v  spo-
lupráci s CVČ pri ZŠ s MŠ Poproč 
pripravili v sobotu 3. júna 2017 pre 
najväčšie poklady rodín popolud-
nie plné zábavy, súťaží a  atrakcií. 
Pre tých najmenších bol pripravený 
detský kútik a  pre väčších a nepo-
sednejších skákací hrad či tram-
polína. Detičky všetkých vekových 
kategórií si mohli vyskúšať svoje 
zručnosti a  šikovnosť na súťažných 
stanovištiach. Nechýbalo ani obľú-
bené maľovanie na tvár a horné fut-
balové ihrisko sa tak na pár hodín 
premenilo na rozprávkovú krajinu 
plnú tigrov, levov, motýľov či iných 
zvieratiek. Po discomaratóne s  veľ-
kou tučnou mačkou Garfieldom za-
čali z neba namiesto kvapiek dažďa, 
lebo počasie nám prialo, padať cuk-
ríky. Naozajstné kvapky vody na-
koniec predsa len padali, aj keď nie 
z neba. To len naši dobrovoľní hasiči 
osviežovali detičky vodou z hadice. 
Okrem toho si „malí nádejní hasi-
či“ mohli vyskúšať hasičskú výstroj 
a  sadnúť si aj za volant hasičského 
auta. A  na záver - ihrisko posiate 
bielou penou a v nej deti mokré ako 
myši - ale šťastné. Penová show ne-
mohla samozrejme chýbať. Každé 
dieťa, ktoré sa pri vstupe na ihrisko 
zaregistrovalo, dostalo limonádu, 
cukrovú vatu a palacinku alebo hra-
nolčeky. Najväčšou odmenou pre 
všetkých, ktorí sa podieľali na orga-
nizácii tohto podujatia, boli rozžia-
rené očká a šťastný úsmev všetkých 
detí. A nielen tých z Poproča. Nav-
štívili nás aj deti zo širokého okolia. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
akokoľvek prispeli. Veď Deň detí je 
iba raz v roku, tak si to treba užiť. 

ZL

Nadišla chvíľa poďakovať sa 

Všetky matky určite potvrdia, že byť mamou 
je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, 
zároveň aj zodpovedné, veľakrát náročné, 
niekedy i bolestné. Mama je jediná, ktorá pri 
svojom dieťati stojí vždy, keď zablúdi, jediná, 
ktorá verí, keď všetci odsudzujú a jediná, 
ktorá miluje, keď všetci nenávidia. Pritom 
sama je zraniteľná, citlivá a často unavená. 
Preto si každá mama zaslúži nielen našu úctu, 
zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa 
starali o jej šťastie. A  práve Deň matiek je 
príležitosť si toto všetko pripomenúť. A  tak 
sa v druhú májovú nedeľu v sále kultúrneho 
domu, ktorá bola vyzdobená prácami detí zo 

ZUŠ, na chvíľu zastavil čas, pretože nadišla 
chvíľa poďakovať sa. Program sa už tradične 
začal slávnostným príhovorom starostu obce, 
ktorý vyjadril svoj obdiv všetkým matkám 
sveta a zaželal čo najvrúcnejšie z celého srdca, 
aby ich sviatok vydržal v našich mysliach 
a srdciach nielen v mesiaci máj, ale aj po 
celý rok. Potom sa už javiska naplno ujali 
deti, ktoré tento kultúrny program venovali 
mamkám z  úprimného srdca. Či to už boli 
básničky a  pesničky detí z  materskej školy, 
alebo malí námorníci, ktorých vystriedala 
smutná Dorotka a ľudové pásmo v  podaní 
detí zo základnej školy, alebo tančeky detičiek 
zo ZUŠ. Bolo sa určite na čo pozerať. A na 
záver, keď sa sálou niesli slová „tak ešte jedna 
pieseň o  mame, tej dáme, ktorú strašne 
poznáme, o  mame, ktorú doživotne ľúbiš, 
a  predsa jej máš občas plné zuby“..., určite 
nejednej mamke vyhŕkla aj slzička dojatia 
a hrdosti. 

ZL

Pomohli sme dobrej myšlienke
V posledný májový deň prebiehal už 10. roč-
ník celoslovenského čitateľského maratónu 
„Čítajme si 2017“ pod patronátom Linky det-
skej istoty. Obecná a  školská knižnica sa po 
štvrtýkrát zapojili do projektu. Riaditeľka ZŠ 
s MŠ privítala hostí a   pripomenula potrebu 
čítania v  dnešnej technickej dobe. Pred sa-
motným začiatkom si Viktória Bandíková 
prevzala ocenenie jej celoročného prístu-
pu k  čítaniu a  knihám všeobecne a  stala sa 
kráľovnou detských čitateľov za minulý rok. 
V  kráľovskom plášti s  korunkou na hlave 
a knihou venovanou obecnou knižnicou hrdo 
pózovala spolu s deťmi z  5. A  triedy, kto-
rí pre zmenu boli najčítanejšou triedou. Ich 
odmenou bola sladká torta. Po tomto úvode 
už čítanie išlo ako „nôž po masle.“ Starosta 
obce úvodným úryvkom z knihy Pippi Dlhá 
Pančucha, ktorá bola vybraná pre svoju nad-
časovosť, naladil všetkých na čítaciu nôtu. 
Nasledoval krátky rozhovor s duchovným ot-
com našej farnosti, ktorý potom pokračoval 
v čítaní a napokon úvodný vstup zakončila K. 
Katušáková. Našim hosťom sa čítanie tak za-
páčilo, že bolo až ľúto ich prerušiť. Ukázali, že 
kniha je každodennou súčasťou ich života a 
z každého čítaného slova sálala radosť. Z det-
ských tvárí zasa vyžarovala prosba - len nech 
pokračujú, dobre sa to počúva. Ale tento ma-
ratón bol predovšetkým o nich a ich zapojení 
sa do spomínanej akcie a vyjadrení podpory 
čítania. Ďalej už museli deti pokračovať samé 

a celkom 140 detí od deviatej hodiny rána až 
do poobedňajších hodín aktívne čítalo. Pod-
mienkou bolo prečítať jednu stranu. Podať 
pomocnú ruku neodmietli ani „dospeláci“ J. 
Baníková s L. Mihaľovou, ktoré zavítali medzi 
deti na prvom stupni a v priebehu maratónu 
sa medzi čítajúcich zapojila aj pani riaditeľka 
a Mgr. K. Harčariková. Škoda, že ostatným, 
ktorí sa chystali prísť medzi nás, rôzne dôvo-
dy neumožnili vychutnať si túto atmosféru. 
Veríme, že nabudúce. Každý svojou troškou 
prispel k príjemnému čitateľskému dňu, ale 
asi najemotívnejšie to bolo pre tých, ktorí 
opúšťajú brány našej školy. Skončil sa ďalší 
čitateľský maratón. Veľké poďakovanie patrí 
každému, kto aktívnym spôsobom pomohol 
dobrej myšlienke. Podľa správy, ktorú nám 
poslali z Linky detskej istoty, oficiálny počet 
detí, ktoré čítali a nový čitateľský rekord je 
46 040.               OB                      
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Deň veselej nálady
22. apríl je už tradičný ako Deň zeme. 
Máme radi našu planétu Zem, našu kra-
jinu, prostredie v  ktorom žijeme, preto 
nám leží na srdci čistota a poriadok náš-
ho okolia. Tento deň je veľmi významný 
pre všetkých ľudí, pretože si pripomína-
me, ako je dôležité chrániť prírodu a že 
rovnováha všetkého na tejto planéte je 
vzácna,  obdivuhodná a  potrebná. Deti 
z  našej MŠ si pripomenuli tento deň 
výtvarným a  pracovným stvárnením 
prírody, poukázali na nebezpečenstvo 
znečistenia prírody a dôležitosť starost-
livosti o  našu Zem. Kreslili, rozprávali 
o prírode, rastlinkách, zvieratkách a ži-
vočíchoch. Vyjadrili svoj postoj k tomu, 

ako sa správať k  prírode 
a  precvičili si svoje zručnosti 
kráčať po prírodnom teréne. 
Celá MŠ sa zapojila do úpravy 
nášho školského areálu a jeho 
bezprostredného okolia pred 
budovou materskej školy. 
Zbierali sme rôzne nečistoty, 
papiere, zamestnanci upravi-
li pieskovisko, strihali kríky 
a pripravili záhon na pestovanie skalky. 
Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať 
environmentálne povedomie detí tvori-
vým a  hravým spôsobom, chrániť prí-
rodu a  starať sa o  ňu, a  tak zveľaďovať 
životné prostredie. Želáme si, aby naše 

Dostali 
balíček 
sladkostí
Oslava Dňa detí prebiehala aj v na-
šej materskej škole. Deti sa zabávali 
na školskom dvore rôznymi, zábav-
nými súťažami v  chytaní rybičiek, 
hádzaní loptičiek na veselé terče, 
hádzaní kruhov, kreslení na asfalt, 
skákaní na trampolíne, tancom, 
spevom a  spoločnými hudobno-
pohybovými hrami. Za odmenu 
dostali deti balíček sladkostí, ktoré-
mu sa veľmi potešili. Spoločná záve-
rečná diskotéka v  školskej záhrade 
ukončila jeden nádherný deň plný 
radosti, zábavy a nezabudnuteľných 
zážitkov.               IV

Bol u nás Mirko i Hery
9. mája 2017 dopoludnia sme s  deťmi na 
dvore našej materskej školy privítali pána 
sokoliara Slavomíra Kukurugyu.V  rámci 
environmentálnej výchovy nám sokoliar 
predstavil šiestich dravcov: Plamienku 
driemavú - Gargamela, Výra skalného 
- Mirka, Sokola rároha - Svena, Sovu pa-
tagónsku - Luky, Myšiaka lesného - Zetu 
a Myšiaka štvorfarebného - Heryho. Počas 
prehliadky jednotlivých dravcov sme sa 
z  výkladu pána sokoliara dozvedeli veľa 
zaujímavostí z  ich života. Mali sme mož-
nosť pozorovať ich úplne zblízka, videli 
sme ako prelietajú z miesta na miesto lá-
kané mäsovou odmenou. Tí odvážnejší si 
nádherné vtáky aj pohladili po ich heb-
kých pierkach. Vystúpenie sokoliara sa 
nám veľmi páčilo, budeme sa tešiť, keď nás 
o rok opäť navštívia.                      IV

Nezabudnuteľná škola v prírode

Neďaleko rázovitej obce Ždiar v pokoj-
nom prostredí Monkovej doliny pod 
štítmi Belianskych Tatier v hoteli Magu-
ra žiaci 2.-4. ročníka v dňoch 15.-19. 6. 

prežili päť krásnych dní v škole v príro-
de, kde si  nielen prehlbovali vedomosti 
z prírodovedy a vlastivedy, ale utužovali 
si aj svoje zdravie a triedny kolektív. Ne-
zabudnuteľná bola vyhliadková jazda 
vláčikom Maguráčikom, vychádzky do 
okolia Monkovej doliny, návšteva Štrb-
ského plesa, Múzea tatranskej prírody, či 
turistická vychádzka k vodopádom Stu-
deného potoka a  na Rainerovu útulňu. 
Všetci si domov priniesli veľa nových 
poznatkov aj nových zážitkov.     EK
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okolie nebolo len krásne vyčistené v ten-
to deň, ale ostalo čisté po celý rok. Deň 
zeme v materskej škole bol dňom veselej 
nálady, rôznych hier a pracovných akti-
vít.

IV
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Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017
Olympiáda zo SJL okresné kolo Radka Timková 2. miesto Mgr. Špegárová

Dejepisná
olympiáda

okresné kolo Jakub Brada úspešný riešiteľ Mgr. Jasminská

Matematická súťaž 
KLOKAN

celoslovenská 
súťaž

Samuel Cingeľ
Martin Belas

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Mgr. Juhásová

Biblická olympiáda diecézne kolo Jakub Brada, Sofia Schmotzerová,
Lenka Grácová

2. miesto Mgr. Sopková

iBOBOR
PC zručnosti 

celoslovenská 
súťaž

Alica Šimková, Sofia Schmotzerová,
Veronika Novosadová, Terézia Šimková, 
Viktória Slovenkaiová, Lukáš Haňo, Martin 
Belas, Dávid Vinca, Emanuel Hužvár

úspešná riešiteľka/ 
úspešný riešiteľ

Mgr. Kočišová

Všetkovedko celoslovenská 
súťaž

Bianka Bartakovicsová
Michal Vachaľ
Erika Anna Benková

úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka

Mgr. Jaklovská
Mgr. Jaklovská
Mgr. Sopková

EXPERT geniality 
show

celoslovenská 
súťaž

Sofia Schmotzerová
Viktória Slovenkaiová

úspešná riešiteľka
úspešná riešiteľka

Mgr. Juhásová

Rúfusove 
Bohdanovce

regionálna súťaž Radka Timková 1. miesto - poézia Mgr. Špegárová

Hodžov novinový 
článok

celoslovenská 
súťaž s medzinár. 
účasťou

Kristína Motošická zlaté pásmo Mgr. Špegárová

Hviezdoslavov 
Kubín

okresné kolo Radka Timková
Martin Belas

4. miesto
4. miesto

Mgr. Špegárová
Mgr. Jasminská

Šumenie 2017 krajská súťaž Radka Timková 4. miesto a čestné 
uznanie - poézia

Mgr. Špegárová

Zber hliníkových 
viečok

regionálna súťaž Ema Grácová, Jozef Štovčík, 
Jakub Brada, Ján Dárius Michalko

Najlepší zberači 
v škole

Výtvarné súťaže:
Biblia očami detí diecézne kolo Zuzana Grácová

Lenka Grácová
2. miesto
3. miesto

Mgr. Sopková

Ochranárik čísla 
tiesňového volania 
112 a CO

okresné kolo Viktória Hužvárová
Natália Vincová
Lenka Strišová
Viktória Slovenkaiová

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

Mgr. Klešíková

Mgr. Hiľovská
Vesmír očami detí okresné kolo Natália Hodermarská

Radka Timková
4. miesto II. kateg.
4. miesto III. kateg.

Mgr. Hiľovská
Mgr. Sopková

Staň sa ilustrátorom okresné kolo Amy Timková
Jakub Helge Kalmár
Simona Štovčíková

3. miesto
cena kultúr. centra
2. miesto

Mgr. Hiľovská

Mgr. Sopková
Športové súťaže:
Vybíjaná žiačok okresné kolo Alica Šimková, Denisa Takáčová, Sofia 

Schmotzerová, Štefánia Juhásová, 
Marianna Burianová, Zuzana 
Schmiedlová, Veronika Novosadová, Petra 
Meszárosová, Laura Lukáčová, Klaudia 
Lukáčová, Viktória Zacharová, Henrieta 
Galdunová 

4. miesto Mgr. Cuper

Florbal ZŠ 
staršie žiačky

okresné kolo Vanesa Sulinská, Lenka Baníková, Denisa 
Takáčová, Sofia Schmotzerová, Zuzana 
Schmiedlová, Klaudia Kopecká, Alžbeta 
Miklovičová, Michaela Magdová, Natália 
Hiľovská

2. miesto Mgr. Cuper

Cezpoľný beh okresné kolo Milan Grus, Samuel Harčarik, Jakub Grác 3. miesto družstiev Mgr. Cuper

Futbal CUP žiačky okresné kolo Lenka Baníková, Sandra Sureková,
Vanesa Sulinská, Kristína Motošická, 
Klaudia Kopecká, Michaela Magdová, 
Denisa Takáčová, Sofia Schmotzerová,
Alica Šimková

4. miesto Mgr. Cuper

Súťaž mladých 
hasičov „Popročská 
chodbovica“

Plameň 2017

okresné kolo Erika Anna Benková, Sofia Juhásová,
Sofia Schmotzerová, Alžbeta Miklovičová,
Chiara Debnárová
Martin Jaklovský, Lukáš Petro, František 
Vinca, Ján Dárius Michalko, Kristián Surek,
Samuel Harčarik, Martin Varga
Terézia Šimková, Ema Mária Harčariková,
Erika Anna Benková, Petra Meszárosová,
Denisa Takáčová, Alica Šimková,
Sofia Schmotzerová
Martin Jaklovský, Martin Varga,
Martin Belas, Martin Sopko, Lukáš Petro,
František Vinca, Jozef Harčarik, Samuel 
Harčarik, Ján Dárius Michalko

družstvo dievčat 
1. miesto 
 
družstvo chlapcov 
2. miesto

družstvo dievčat 
1. miesto 

družstvo chlapcov 
2. miesto

Ing. Krížek
Mgr. Harčariková

          ZK

Zaujal a 
poskytol veľa 
nového
V rámci programu Zelenej školy sme sa 
zapojili do projektu JEDLÁ ZMENA, 
kde sme sa zamerali práve na zmenu 
stravovacích návykov, zdravého životné-
ho štýlu, zmenu postojov k  jedlu, plyt-
vaniu jedla, potravín, nákup zdravých 
výrobkov, potravín od lokálnych výrob-
cov a najmä na to, aký dopad má zmena 
na nás, na naše životné prostredie. Práve 
preto aj náš akčný deň, ktorý sa konal 
28. 4. 2017, bol zameraný na tieto akti-
vity. Na začiatku nám pracovníčky Úra-
du verejného zdravotníctva z Košíc po-
vedali mnoho informácií o stravovacích 
návykoch, ústnej hygiene. Potom sme 
sa venovali poznávaniu liečivých rastlín 
v náučnom chodníku, ich význame, po-
užitiu, ochutnávke minerálnych vôd, by-
linkových čajov a domácich produktov. 
V spolupráci s  rodičmi sme zozbierali 
aj tradičné popročské recepty, z ktorých 
sme vydali receptár. Tento je dostupný 
na stránke školy aj pre verejnosť. Akčný 
deň žiakov veľmi zaujal, pretože bol na-
ozaj iný, netradičný. Rôznorodé aktivity 
poskytli nielen žiakom, ale aj rodičom, 
veľké množstvo nových a  zaujímavých 
informácií, poznatkov, ale ich aj oboha-
tili o veľa krásnych zážitkov, ktoré zažili 
počas tohto dňa.    

MJ

Zbierali 
s veľkým 
nasadením
26. 5. sa žiaci 1. stupňa ZŠ s  MŠ Pop-
roč vybrali na každoročnú akciu Zele-
nej školy - čistenie studničiek. Žiaci sa 
s veľkým nasadením pustili do zbierania 
odpadkov okolo studničky vo Vlčej doli-
ne. Po naplnení zopár vriec odpadu mali 
deti dobrý pocit, lebo aj vďaka nim bude 
okolie studničky krajšie a zdravšie.            

AG
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Nechýbala pohoda a dobrá nálada

Pokračovanie z titulnej strany.
Prvý tanec patril hasičom, ku ktorým sa 
po pár tónoch pripojili aj ďalší taneční-
ci a  tanečný parket bol hneď zaplnený. 
O skvelú zábavu sa po celý večer stara-
la hudobná skupina Triton, ktorá je už 
spätá s  našou organizáciou a  zábavu 

bez nej si už ani ne-
vieme predstaviť. Po-
hoda a  dobrá nálada 
sa niesla v  priebehu 
celého večera. O pol-
noci nemohla chý-
bať bohatá tombola, 
za ktorú sa chceme 
poďakovať všetkým 
sponzorom, bez kto-
rých by sa takéto akcie 
nedali uskutočniť. Vý-
hry mnohých potešili, veď okrem dob-
rej zábavy si niektorí šťastlivci odniesli 
domov aj pekné ceny. Voľná zábava po-
kračovala až do skorých ranných hodín. 

Veríme, že hostia sa dobre zabavili, od-
chádzali domov spokojní a  na budúci 
rok nás opäť poctia svojou účasťou.    

KH

12. mája 2017 sa futbalové ihrisko 
v Poproči zaplnilo hasičskou mládežou 
vo veku od 6 do 16 rokov, ktorá prišla 
predviesť svoje výkony v celoštátnej hre 
PLAMEŇ 2017. Išlo už o 45. ročník tejto 
najprestížnejšej súťaže medzi mladými 
hasičmi, na ktorú sa zodpovedne prip-
ravujú niekoľko mesiacov. Úvod súťaže 
sa niesol v predstavovaní čelných pred-
staviteľov Územnej organizácie DPO. 
Starosta privítal všetkých prítomných na 
území našej obce, o ktorej im v krátkosti 
porozprával. Po úvodných oficialitách sa 
mohlo pristúpiť k  samotnému súťaže-
niu. Velitelia družstiev si vyžrebovali po-
radové čísla, rozhodcovia zaujali svoje 
pozície a mohol sa spustiť niekoľkohodi-
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Užívali si vynikajúcu domácu atmosféru

nový súťažný maratón. Spolu 24 kolek-
tívov mladých hasičov chlapcov i diev-
čat preukazovalo pripravenosť v  dvoch 
disciplínach celoštátnej hry PLAMEŇ 
podľa medzinárodných pravidiel – po-
žiarnom útoku s prekážkami CTIF a šta-
fetovom behu na 400 m s  prekážkami. 
Pripravenosť súťažných družstiev bola 
na vysokej úrovni, o  čom svedčia ich 
podané výkony. Favoriti nezaostali za 
svojou povesťou a  vďaka svojej snahe 
a  vynikajúcim výkonom obhájili mi-
nuloročné umiestnenia. V  konkurencii 
osemnástich chlapčenských družstiev sa 
víťazmi stali opäť chlapci z Čižatíc. Naše 
chlapčenské družstvo obrali o víťazstvo 
trestné body, ktoré získali za nespráv-
ne prekonanie prekážky, čo ich v  ko-

nečnom zúčtovaní odsunulo na druhé 
miesto. Na treťom mieste sa umiestnilo 
chlapčenské družstvo z  Rozhanoviec. 
Súťaž bola napínavá a veľmi kvalitná aj 
v kategórii dievčat. Naše dievčatá potvr-
dili svoju neporaziteľnosť v  tejto súťaži 
a už štvrtý rok po sebe sa stali jej víťaz-
kami. Na druhom mieste sa umiestnili 
dievčatá z Keceroviec a  tretie skončili 
dievčatá z Nového Salaša. Naše družstvá 
využili domáce prostredie a  užívali si 
vynikajúcu atmosféru, ktorú im pripra-
vili spolužiaci zo základnej školy, ktorí 
ich prišli v  sprievode učiteľov podporiť 
a  skandovaným potleskom a  pokrikom 
ich hnali vpred. O svoje dojmy z tejto 
súťaže sa niektorí radi podelia aj s vami: 

>>
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Hodnotili i plánovali

Výročná členská schôdza Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých sa usku-
točnila začiatkom mája vo veľkej sále 
MKS. Zhodnotili sme svoju prácu za mi-
nulý rok a  predstavili plán práce na ten-
to rok a do najbližšej výročnej schôdze, 
ktorá sa bude niesť v duchu 60. výročia 
založenia Zväzu invalidov v Poproči. Za-
vítali medzi nás starosta obce a prezident 
Rotary Country Clubu Košice so sídlom 
v Poproči Prof. Ivo Petráš. V kultúrnom 
programe vystúpila Radka Timková so 
svojou vlastnou tvorbou a  chrámový 

spevácky zbor sv. Barbory. Po občerstve-
ní zavítal harmonikár Peter. Ďakujeme 
hosťom, že prijali naše pozvanie. Chrá-
movému spevokolu patrí naša vďaka za 
prenesenie tak potrebného duchovna 
medzi nás a   obohatenie nášho progra-
mu. V priebehu júna a potom v letných 
mesiacoch sa uskutočnia zájazdy na kú-
palisko do Čížu. Záujemcovia sa budú 
môcť prihlásiť u Anny Hiľovskej. Nema-
la by chýbať opekačka a rozšírili sa mož-
nosti rekondičných pobytov v  lete a  v 
jeseni tohto roka. Celá ponuka je vyve-

sená v kultúrnom dome a v potravinách 
Hermes, M+M a Milk Agro. Počet osôb 
na jednotlivé turnusy je stanovený pre 
celý okres, lebo to organizuje okresný 
výbor SZZP. Preto je potrebné prihlásiť 
sa čo najskôr u predsedníčky ZO Kata-
ríny Hiľovskej a  zarezervovať si pobyt 
v predstihu, nečakať do poslednej chvíle. 
Výbor ZO ďakuje svojim členom a teší 
sa na spoločné akcie v priebehu roka.   

výbor ZO SZZP
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„Na súťaži som sa cítil dobre. Najviac sa mi páčilo CTIF, v ktorom bolo mojou úlohou striekanie na terč. Mal som veľmi dobrý 
pocit z celej súťaže, aj keď sme skončili na druhom mieste“.                 Martin Varga, V.A

„Zo súťaže mám skvelý pocit. Odniesla som si z  nej dobré spomienky a  veľmi som sa tešila z výhry. Bolo super, že nás prišli 
povzbudzovať naši spolužiaci zo škol.“       Erika Anna Benková, V.A

„Veľmi som sa tešil z toho, že beháme v Poproči. Páčilo sa mi, že nás povzbudzovali spolužiaci zo školy. Som šťastný, keď môžem súťažiť 
a tešiť sa z výhry.“         Martin Belas, VI.A

„Na celom dni sa mi páčilo, že nás prišli povzbudzovať spolužiaci zo školy, že nás podporovali. Získali sme prvé miesto a ja som z toho 
bola veľmi šťastná, lebo som bola kapitánka.“        Denisa Takáčová, VI.A

„Bola som šťastná, že sa súťaž konala u  nás v  Poproči. Tešila som sa, lebo som celý deň strávila s  kamarátkami a  kamarátmi  
a spoznala som nových ľudí.“        Sofia Schmotzerová, VII.A

„Súťaž bola celkom fajn, spoznal som nových kamarátov a kamarátky. Skončili sme na druhom mieste. Bolo mi ľúto, že sme kvôli 
trestným bodom prišli o prvé miesto.“       František Vinca, VIII.A

„Súťaž sa mi veľmi páčila, lebo sa to konalo u nás doma v Poproči. Spoznala som nových ľudí. Najviac sa mi však páči, ako všetci 
držíme spolu, ako jedna veľká rodina.“       Chiara Debnárová, VIII.A

„Mal som radosť z toho, že súťažíme na domácej pôde. Naši spolužiaci, ktorí nás prišli povzbudiť, nám vytvorili fantastickú atmosféru. 
Keď sme bežali štafetu, tak nás silným pokrikom povzbudzovali, až mi z toho naskakovali zimomriavky. Čo ma ešte teší je to, že sa na 
súťažiach stretávame s kamarátmi z iných obcí. Na ihrisku sú z nás rivali, no po súťaži sú z nás dobrí kamaráti.“   
          Samuel Harčarik, IX.A

www.poproc.sk



Vyžarujú silu, um a zručnosť majstrov

Koncom mája sa každoročne od roku 
1964 konajú stretnutia priateľov časo-
pisu Krásy Slovenska. Turisti sa zídu 
na niektorom významnom vrchu rôz-
nych slovenských pohorí. 54. stretnu-
tie „Krásistov“ sa uskutočnilo v so-
botu 27. mája 2017 na Čiernej hore 
pri Svidníku. Zúčastnilo sa 15 členov 
nášho klubu, ktorí sú aj priaznivcami 
časopisu propagujúceho prírodné a kul-
túrno-historické krásy Slovenska. Vrch 
Čierna hora (667 m n. m.), sa nachádza 
priamo na červenej turistickej značke 

známej ako  Cesta hrdi-
nov SNP. Zvolili sme si 
najjednoduchší prístup, a 
to od Svidníka, z ktorého 
cesta tam cez Ostrý vrch 
(599 m.n.m.) trvala asi 2 
hodiny. Po prezentácii a 
kultúrnom programe, pri 
príjemnej muzike a  dob-
rom guľáši sme zošli do 
Svidníka, kde na nás čakal 
v  amfiteátri bohatý kul-
túrny program v  rámci 
Rusínskeho festivalu. Od 
štvrtka do nedele sme sa 
zoznámili s veľkým regi-

ónom prírodných kultúrnych pamiatok, 
ktoré sú nádherným 
dedičstvom našich 
predkov. Zaujala nás 
historická Dukla, vy-
hliadková veža, Pa-
mätník českosloven-
skej armády, prírodné 
vojenské múzeum, 
Údolie smrti a skan-
zen ukrajinsko - ru-
sínskej kultúry. Dre-
vené chrámy patria 

medzi najväčšie poklady a skvosty ume-
nia a náboženstva na Slovensku. Jedná 
sa o unikátne stavby po stránke archi-
tektonickej i sakrálnej. Tieto umelecké 
diela vyžarujú zo seba nielen silu, um a 
zručnosť majstrov prevažne východo-
slovenského regiónu, ale sú tiež dôka-
zom úprimnej túžby človeka po Bohu. 
Zo 42 drevených chrámov sa nám poda-
rilo pozrieť: Hervartov, Jedlinku, Vyšný 
a  Nižný Komárnik, Bodružal, Ladomi-
rovú a  Kožany. Bol to nádherný predl-
žený víkend strávený v prekrásnom pro-
stredí prírody a kultúry. Už teraz sa te-
šíme na 55. stretnutie čitateľov časopisu 
Krásy Slovenská v Rožňave na Tureckej.    

MJ (JR)          
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Niečo sme splnili, niečo pridali

Skončila nám ďalšia náročná sezóna 
a ciele, ktoré sme si vytýčili, sme splnili, 
ba sme aj niečo pridali 
„A“ družstvo v 3. lige to malo jednodu-
ché a spokojne bez stresov si hralo v sú-
ťaži. Po prvej polovici súťaže sme boli na 
3. mieste a  keďže sme boli zachránení 
a bolo nám jasné , že na postup nemáme, 
bolo treba sa sústrediť na záchranu „B“ 
družstvo v IV. lige dostávali príležitosť si 
zahrať aj ostatní hráči z oddielu, aby na-
brali herné skúsenosti s  kvalitnými sú-
permi. Nakoniec v celkovom hodnotení 

skončili na 5. mieste. Najlepším hráčom 
družstva sa opakovane stal Gejza Fil-
korn a  v  súťaži jednotlivcov skončil na 
7. mieste . 
„B“ družstvo v  4. lige tak, ako začalo 
odvetnú časť fantastickými výkonmi, tak 
aj pokračovalo. A už po pár odohratých 
kolách nám bolo jasné , že záchranu by 
sme mali mať v suchu, čo sa aj potvrdi-
lo a nakoniec sme skončili na 8. mieste. 
Družstvo ťahala trojica hráčov Majcher. 
Flegner, ale najmä Matúš Kocúr, ktorý sa 
v závere dostal do vynikajúcej formy .
„C“ družstvo v 5. lige si spokojne udr-
žiavalo 7. miesto v súťaži a pripravova-
lo sa na záverečné play off o  konečné 
umiestnenie. Znovu sa pokúsiť o  prek-
vapenie a  skončiť na pódiu. V  kútiku 
duše sme dúfali , že by sa nám to mohlo 
znova podariť a  aj sa podarilo a  nako-
niec sme skončili na 3. mieste . Ale tohto 
roku to bolo oveľa ťažšie. Hlavnú záslu-

hu na tomto úspechu mali hráči Harča-
rik a  P. Juhár. Práve Patrik Juhár patril 
k najlepším v družstve a veľkou mierou 
sa pričinil o 3. miesto. Herne stále ras-
tie a keď nezanedbá letnú prípravu, tak 
by v  nasledujúcej sezóne mohol patriť 
k  stabilným hráčom v 4. lige. Ďalší vy-
nikajúci úspech v kategórii najmladších 
žiakov dosiahol Daniel Majcher, keď 
vo Východoslovenskom pohári skončil 
v  celkovom hodnotení na 3. mieste. S 
napätím budeme očakávať vyvrchole-
nie sezóny, ktoré ho ešte len čakajú a to 
na majstrovstvách kraja tejto kategórie. 
Na ďalšom vydarenom Veľkonočnom 
turnaji sa zúčastnilo 24 pretekárov zo 6 
obcí z okolia Košíc, a tak ako v predoš-
lom ročníku, tak aj teraz sa z  triumfu 
nakoniec tešil Adrián Hiľovský, na dru-
hom mieste skončil Ivan Harčarik a tre-
tie miesto obsadil Peter Kollár z Perína.                 

VV
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Tresty si museli odpykať

Ako prví ukončili futbalovú sezónu 
najmladší futbalisti-žiaci. Z deviatich 
účastníkov skončili napokon na treťom 
mieste. Žiacke mužstvo pod vedením 
trénera Davida Majchera produkovalo 
počas celej sezóny atraktívny technický 
futbal. Výkonmi potešili viacerí mla-
dí futbalisti. Za predvedenú hru a  vý-
sledky ich neraz potleskom odmenilo 
vďačné publikum. Žiaci išli príkladom 
aj v  tréningovom procese. Tréningy 
boli pre mladých futbalistov atraktív-
ne a  radi sa ich zúčastňovali v hojnom 
počte. Výkony i  výsledky sú prísľubom 
do budúcnosti pre rozvoj futbalu v našej 
obci. Mužstvo dorastencov v  uplynu-
lej sezóne účinkovalo v  krajskej súťaži 
3.liga Košicko-Gemerská. Pod vede-
ním trénera Ivana Vincu im patrila po 
ukončení sezóny v  tabuľke 11.priečka 
zo 14 účastníkov. Mužstvo podávalo 
počas sezóny striedavé výkony. V  nie-
ktorých stretnutiach s mužstvami z čela 
tabuľky dokázali hrať vyrovnané stret-
nutia. Doplatili však na nepremieňanie 
vyložených gólových príležitostí, čo 
by im zabezpečilo väčší počet bodov 
i vyššie postavenie v tabuľke. V niekto-
rých stretnutiach hlavne na ihriskách 
súperov dostali zbytočne veľa gólov. V 
domácich stretnutiach podávali výko-

ny podľa súpera a  niektorým hráčom 
chýbala herná pohoda a kondícia, neab-
solvovanie dostatočného počtu trénin-
gov. Dorastenci pravidelne nastupovali 
za ,,A“ mužstvo pri nedostatku hráčov 
v mužstve dospelých. V letnej prestávke 
je potrebné zlepšiť dochádzku na trénin-
gy a v nastávajúcej sezóne potešiť nároč-
ného diváka lepšími výsledkami. I hrou 
mužstvo dospelých v  ročníku 2016-
2017 bolo účastníkom krajskej súťaže 5. 
liga Košicko –Gemerská. Pod vedením 
hrajúceho trénera Davida Majchera im 
v  konečnom účtovaní patrí 4. priečka. 
Celkovo možno účinkovanie nášho ,,A“ 
mužstva hodnotiť ako úspešné. Muž-
stvá, ktoré v  tabuľke boli pred našimi 
futbalistami, uhrali lepšie výsledky vo 
vzájomných stretnutiach. Naše mužstvo 
podávalo v priebehu celej sezóny vyrov-
nané výkony a  ak nastúpili v  optimál-
nom zložení, na ich hru sa dalo pozerať. 
V  jarnej časti v  mnohých stretnutiach 
chýbali hráči pre zranenia, rodinné, štu-
dijné dôvody a žiaľ aj pre disciplinárne 
priestupky, za ktoré mali pozastavenú 
športovú činnosť. Raritou bolo stret-
nutie v Malej Ide, kde sa arbitri vyvŕšili 
na našich futbalistoch. Po stretnutí pre 
tresty sme prišli o  štyroch vylúčených 
futbalistov a množstvo hráčov dostalo aj 

žlté karty.  Ani odvolanie sa voči týmto 
priestupkom našich hráčov na futbalo-
vom zväze nepomohlo, tresty si museli 
odpykať. Toto stretnutie poznačilo vý-
konmi našich futbalistov v  jarnej časti 
súťaže. V  jarnej časti súťaže pravidelne 
nastupovali nádejní mladí dorastenci za 
mužstvo dospelých, ktorí tak získavali 
cenné skúsenosti. Všetky naše mužstvá 
čaká krátka letná prestávka a až začiat-
kom augusta 2017 štartuje nový súťažný 
ročník 2017-2018. Všetky naše mužstvá 
budú účinkovať v  nastávajúcej sezóne 
v  tých istých súťažiach ako v  minulom 
ročníku. Počas letnej prestávky výbor 
OFK usporiada v mesiaci júl 2017 žiac-
ky turnaj - 12. ročník Memoriál Jakub-
ka Michalka a pre dospelých 19. ročník 
Memoriál Jána Žakarovského. Okrem 
týchto turnajov v  rámci letnej prípravy 
ďalšie prípravné stretnutia. Výbor OFK 
Slovan Poproč ďakuje všetkým hráčom, 
ktorí počas uplynulej sezóny reprezen-
tovali nás futbalový klub. Ďakujeme aj 
všetkým fanúšikom, ktorí podporovali 
našich futbalistov v  domácich stretnu-
tiach alebo na súperových ihriskách. Po 
krátkej letnej prestávke očakávame vašu 
podporu našich futbalistov aj v nasledu-
júcom súťažnom ročníku

EH
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Odpad - je to vec alebo látka, ktorej sa držiteľ - 
pôvodca odpadu - zbavuje. Odpady z domác-
ností, ktoré vznikajú na území obce sa nazývajú 
Komunálny odpad „KO“. Za KO sa považujú tiež 
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných ko-
munikácií a priestranstiev vrátane verejnej zelene 
z parkov a cintorínov. Niektoré zložky KO môžu 
byť pre životné prostredie alebo ľudské zdravie 
nebezpečné. Patria sem napríklad oleje, elektrood-
pad, batérie. Pneumatiky a staré vozidlá sa napriek 
tomu za KO nepovažujú.  
Ďalším druhom odpadu je Drobný stavebný od-
pad „DSO“ - vzniká pri prácach na nehnuteľnos-
tiach ako sú domy, chaty, záhrady, ploty, múriky...
Za nakladanie a riadenie celého procesu naklada-
nia s „KO“ a „DSO“, ktoré vznikli na území obce, 
zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustano-
vuje inak. 
Medzi zložky triedeného zberu KO patria:

• obaly z plastu, skla, papiera, kovu
• neobalové výrobky z plastu, skla, papie-

ra, kovu 
• elektrozariadenia
• batérie a akumulátory
• biologicky rozložiteľný odpad 
• biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
• jedlé oleje a tuky
• drobný stavebný odpad

Obec je povinná zabezpečiť zber a prepravu 
týchto zložiek odpadov.

Osemsmerovka

PAPIER patrí sem:
noviny, časopisy, knihy, zošity, 
lepenka, kancelársky papier, 

kartón reklamné letáky, 
papierové tašky

nepatrí sem:
mokrý, mastný alebo inak znečistený 
papier, samoprepisovací a voskovaný 
papier, použité plienky a hygienické 

potreby, tetrapak, alobal

PLASTY patrí sem:
neznečistené plastové fľaše 
od nápojov (stlačené), fólie, 

plastové obaly z domácností, 
tetrapak, plastové tašky a vrecká

nepatrí sem:
plasty znečistené chemickými látkami a 
zvyškami jedál, biologickým odpadom, 

olejmi (okrem jedlých)

SKLO patrí sem:
neznečistené sklenené fľaše 
a sklenené obaly z nápojov a 

potravín, sklenené črepy

nepatrí sem:
keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené 
a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné 
sklo, horniny, tabuľové sklo,technické 
sklo, sklo s obsahom chemických látok

KOV patrí sem:
plechovky, konzervy, kovové 
súčiastky, drôty a káble (bez 

bužírky), alobal či starý kovový 
riad.

nepatrí sem:
kovové obaly obsahujúce zvyšky 

nápojov a potravín, tuby z krémov a 
pást, chemicky znečistené kovy, mäkké 
vrecká z kávy a instantných polievok.

Ak sa pri zbere triedeného KO zistí, že obsah danej zbernej nádoby zahŕňa 
inú zložku KO v rozsahu viac ako 50% než takú, pre ktorú je zberná nádoba 
určená, za nakladanie s  takouto vyzbieranou zložkou KO v zbernej nádobe 
zodpovedá obec.
Z toho vyplýva, že čím viac odpadu obyvatelia vytriedia vo farebných nádo-
bách či vreciach, tým menšia finančná záťaž zostane na pleciach obcí a oby-
vateľov!!!

Odpady a samospráva
Triedený zber KO z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a zberné 
nádoby na to určené:

Jarmoky a trhy boli dôležitou súčasťou života ľudí aj v 
minulosti. Týždenné alebo výročné trhy podporovali 
samotný rozvoj stredovekých miest. Umožňovali nielen 
poľnohospodárom, ale  aj remeselníkom predať a vyme-
niť hlavne domáci sortiment. Jarmoky predstavovali aj 
jeden zo spoločenských udalostí a boli neodmysliteľnou 
súčasťou života ľudí, keďže v priebehu jarmočných dní 
množstvo ľudí nielen obchodovalo, .....tajnička - 26 pís-
men....... a tak vytváralo osobitnú atmosféru, ktorá sa 
traduje až do súčasnosti. AT

www.poproc.sk


