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Prednedávnom totiž oslávili platinovú svadbu. Prežili spolu nádherných 70 rokov spoločného života.
Domov dôchodcov Poproč sa preto rozhodol usporiadať pre svojich čestných obyvateľov malú oslavu.
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Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2014 zo dňa 25.4.2014
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1.

Berie na vedomie:

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 28.2.2014.
b/ Informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce za 1-3/2014.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok
2014.
d/ Informáciu starostu obce o výsledku 2. kola
volieb prezidenta v obci, konaných dňa
29.3.2014.
e/ Informáciu starostu obce o základnom
plate starostu obce, konkrétne v zmysle § 3
ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 základný plat starostu činí
1.631,52 €.
Plat starostu obce prerokovalo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč v zmysle § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
f/ Informáciu starostu obce o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia
volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa
budú konať dňa 24.5.2014.
g/ Žiadosť Rastislava Drabika, bytom Košice,
Mikoviniho 41 o povolenie vykonávať v
Kultúrnom dome v Poproči fitnes cvičenie
– JUMPING.
h/ Informáciu starostu obce o vypracovaní a
schválení Plánu odpadového hospodárstva
obce.
i/ Informáciu starostu obce o darovacej
zmluve o prevode vlastníctva hnuteľného
majetku štátu – prevod počítačového zariadenia z projektu „Informatizácia knižníc“.
j/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru, Ing. Branislava Hanka
2.

Schvaľuje:

a/ 1. úpravu rozpočtu obce pre rok 2014 podľa
predloženého návrhu.
b/ Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v čiastke 40.995,60 € na
splátky úverov obce v prospech Prima banky Slovensko, a.s.

c/ V zmysle § 4 ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1.1.2014 navýšenie základného platu starostu Obce Poproč vo výške 30 %.
d/ Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p. č. 400/1 k.ú. Poproč vo výmere
2
640 m - zastavané plochy, zapísanú na LV
č. 1190 v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
e/ Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p. č. 399/1 k.ú. Poproč vo výmere
2
182 m - zastavané plochy, zapísanú na LV
č. 1190 v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
f/ Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p.č. 279, časť 4024 – neknihovaná,
2
vo výmere 119 m , kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely reg. „CKN“ č.
279, zapísanú na LV č. 1190 v zmysle § 9a,
ods. 8. písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
3.

Nesúhlasí:

a/ S vykonávaním fitnes cvičenia – JUMPING v Kultúrnom dome v Poproči.
4. V y h l a s u j e :
a/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného
majetku – pozemok parc. č. 400/1 vo vý2
mere 640 m - zastavané plochy, zapísanú
na LV č. 1190 z dôvodu, že na tento pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je
možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – Jany Halčinovej, bytom Poproč,
Západná 7. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v období od
28.4.2014 do 12.5.2014.
b/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného
majetku – pozemok parc. č. 399/1 vo vý2
mere 182 m - zastavané plochy, zapísanú
na LV č. 1190 z dôvodu, že na tento pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je
možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – Jany Halčinovej, bytom Poproč,
Západná 7. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v období od
28.4.2014 do 12.5.2014.
www.poproc.sk

c/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného
majetku – pozemok parc. č. 279, časť 4024
2
– neknihovaná, vo výmere 119 m , kde je
uvedená parcela vedená ako časť parcely
reg. „CKN“ č. 279 z dôvodu, že na tento
pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa
o odkúpenie – Heleny Kotulákovej, bytom
Poproč, Lipová 7. Tento osobitný zreteľ
zverejnený na úradnej tabuli obce v období
od 28.4.2014 do 12.5.2014.
5.

Poveruje:

a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k
zabezpečeniu všetkých potrebných dokladov k územnému a stavebnému konaniu
stavby „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“
na úseky, ktoré nie sú zapracované v projekte „Bodva“ spoločnosti VVS, a.s, konkrétne časť Slnečnej ul., Západná ulica,
Záhradná ulica, časť Družstevnej ulice, časť
Ulice mieru.
b/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja p. č. 400/1 vo
2
výmere 640 m - zastavané plochy, zapísanej na LV č. 1190.
c/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja p. č. 399/1 vo
2
výmere 182 m - zastavané plochy, zapísanej na LV č. 1190.
d/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja p.č. 279, časť
2
4024 – neknihovaná, vo výmere 119 m ,
kde je uvedená parcela vedená ako časť
parcely reg. „CKN“ č. 279, zapísanej na LV
č. 1190.
e/ Hlavného kontrolóra obce vykonaním
kontroly verejného obstarávania týkajúceho sa opráv miestnych komunikácií v obci
konkrétne Lipovej ulice a Kultúrnej ulice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč sa
u z n á š a na:
a/ upravenom Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2012 o úhradách
za sociálne služby.
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U z nes eni e
Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2014 z 20.6.2014
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

S chva ľu je:

Beri e na

v e d o m i e:

a/

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 25.4.2014.

Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce – bez výhrad.

b/

Prevod prebytku hospodárenia v roku
2013 vo výške 83.518,14 € do rezervného
fondu.

b/ Výrok audítora za rok 2013.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2013.
d/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou
vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva”.
e/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „ „Poproč- pitná voda,
výtlačné potrubie z Jasova do Poproča“.
f/ Informáciu starostu obce o rekonštrukcii
miestnych komunikácií, konkrétne Lipovej
ulice, Požiarnej ulice a časti Kultúrnej ulice.
g/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VSE, a.s.“Úprava TS č. 7 VN a NN
v obci Poproč“.
h/ Informáciu starostu obce o projekte „Bowlingová dráha“.
i/ Informáciu starostu obce o spoločnom
verejnom obstarávaní na zber, vývoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu.
j/ Informáciu starostu obce o konaní Valného zhromaždenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti dňa 19.6.2014.
k/ Informáciu starostu obce o akcii „Dni regiónu Rudohorie“, ktorá sa bude konať v
dňoch 20. – 22. 6.2014 v Nováčanoch.
l/ Informáciu starostu obce o zasadnutí Bezpečnostnej rady okresu Košice – okolie,
ktoré sa bude konať dňa 24.6.2014 v obci
Poproč.
m/ Informáciu starostu obce o zabezpečení spoločného verejného obstarávania na
dodávku elektrickej energie a na dodávku
plynu.
n/ Informáciu starostu obce o ponuke ÚPSVaR Košice k aplikácii § 10 zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacej so zabezpečením realizácie
pracovnej činnosti a splnením zákonných
predpokladov na poskytnutie dávky v
hmotnej núdzi.
o/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru.
p/ Podnety a návrhy od občanov: Juraja Péčiho.

c/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie r. 2014 2018 na plný úväzok.
d/ V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov v novom
volebnom období r. 2014 – 2018, a to v
počte deväť.
e/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2014.
f/ Prevod majetku obce Poproč z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, konkrétne
pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč,
k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, p.č.
279, časť 4024 – neknihovaná, vo výme2
re 119 m , kde je uvedená parcela vedená
ako časť parcely reg. „CKN“ č. 279 - záhrada a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 436,73
€ v zmysle znaleckého posudku zo dňa
6.4.2014, vypracovaného znalcom Ing. Matejom Stykom.
g/ Žiadosť spoločnosti ENVIRONCENTRUM s.r.o., so sídlom Rastislavova 58,
Košice o súhlas k realizácii vrtných prác
a k umiestneniu trvalo zabudovaných
hydrogeologických monitorovacích vrtov
na parcelách č. 2405/9, 1524/1 a 2527 k.ú.
Poproč. Zapísaných na liste vlastníctva č.
1190, ktorých vlastníkom je obec.
h/ Žiadosť Zdeny Gajdovej, bytom Poproč,
Slnečná 3, Jána Petráš, bytom Poproč,
Jarná 17, Ivety Koščovej, bytom Košice,
Klimkovičova 20 zo dňa 14.6.2014 o prevod platnosti Dohody o užívaní pozemku
za rodinným domom na Ulici mieru 118 zo
dňa 27.7.1994 na budúcich nových vlastníkov tejto nehnuteľnosti Mariana Magdu
a Jarmilu Magdovú, obaja bytom Košice,
Jenisejská 61.
i/ Rekonštrukciu vykurovacieho systému
v materskej škole ZŠsMŠ Poproč v rozpätí celkových nákladov od 15.000,00 do
22.000,00 € bez DPH.
j/ Žiadosť Ľudmily Benkovej, bytom Poproč, Lesná 3 a Ladislava Gracika, bytom
Moldava n/Bodvou, Hviezdoslavova 22 zo
dňa 12.6.2014 o náhradu za obmedzenie
www.poproc.sk

užívania pozemku p.č. 1932, k.ú. Poproč,
konkrétne odpustenie platenia dane z nehnuteľnosti za daný pozemok a údržbu
tohto pozemku (kosenie v letnom období)
do doby zmeny okolností vplývajúcich na
obmedzenie užívania.
k/ Žiadosť Urbariátu obce Poproč, pozem.
spoločenstvo, so sídlom Kostolná 30, Poproč zo dňa 19.6.2014 o doplnenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a to o nebytový priestor vo výmere
2
45,57 m nachádzajúci sa oproti priestoru,
ktorý súčasne spoločenstvo užíva ako svoju
kanceláriu.
l/ Preplatenie nákupu bowlingovej dráhy Jurajovi Péčimu, bytom Košice, Palárikova 5
vo výške 14.420,00 € vzájomným započítaním z nájomného.
3.

Po v eru je:

a/ Starostu obce k podpísaniu zmluvy s Helenou Kotulákovou, bytom Poproč, Lipová
7 o prevode majetku obce Poproč, konkrétne o prevode pozemku nachádzajúceho sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný
na LV č. 1190, p.č. 279, časť 4024 – nekni2
hovaná, vo výmere 119 m , kde je uvedená
parcela vedená ako časť parcely reg. „CKN“
č. 279 – záhrada.
b/ Starostu obce k podpísaniu príkaznej
zmluvy k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania na dodávku elektrickej
energie.
c/ Starostu obce k podpísaniu príkaznej
zmluvy k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania na dodávku plynu.
d/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
prípravou zmeny rozpočtu obce v súvislosti s rekonštrukciou vykurovacieho systému v materskej škole ZŠsMŠ Poproč v
rozpätí celkových nákladov od 15.000,00
do 22.000,00 € bez DPH.
e/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
skolaudovať priestory bowlingovej dráhy v
termíne do 25.7.2014.
4. Z a m i e t a:
a/ Žiadosť Ing. Petry Mrukviovej, bytom
Košice, Maurerova 11 zo dňa 20.6.2014 o
povolenie vykonávať fitnes cvičenie JUMPING počas letných prázdnin v Kultúrnom dome v Poproči.
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Vraj sa nič zlé nedeje
Naozaj?

Problém s výskytom voľne sa pohybujúcich psov je v Poproči čoraz akútnejší.
Táto situácia je z roka na rok horšia. Negatívne dôsledky tohto problému trápia predovšetkým poriadkumilovných občanov.
Mnohí chovatelia sú však presvedčení, že

Platia tieto zákony

Zákon č. 282/ 2012 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013
o chove, vodení a držaní psov na území
obce Poproč. Tieto zákony okrem iného
zakazujú voľný pohyb psa bez vôdzky a
ochranného košíka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.

Zakazuje sa

sa nič zlé nedeje, keď sa ich pes voľne pohybuje po obci. Dokonca to považujú za
normálne. Veď ich psík nikomu neublíži.
Takéto správanie je bezohľadné voči ostatným spoluobčanom a chovateľom, ktorí si
povinnosti voči svojim psom plnia. Takto
voľne pobehujúce psy totiž ostatných obťažujú hlukom a exkrementmi, ktorými
zároveň prispievajú k devastácii verejných
priestranstiev, akým je aj náš park. V neposlednom rade vzbudzujú v okoloidúcich strach z možného uhryznutia. Vyzývame preto chovateľov psov, aby si plnili
svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona! A keďže neznalosť zákona neospravedlňuje, prikladáme aj platnú legislatívu:

Taktiež sa v intraviláne (zastavanom území) obce Poproč zakazuje voľný pohyb
psov v týchto lokalitách: v parku pod
kostolom, na všetkých uliciach obce, na
verejnosti prístupných športoviskách, na
verejných priestranstvách (autobusové zastávky, oddychové zóny).
Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho
úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho
rozmnožovania (Zákon č. 39/2007 Z.z.).
Dotknutí občania musia pochopiť, že je
nevyhnutné prispôsobiť sa daným pravidlám. Udelenie pokuty je jedným z
účinných prostriedkov ako naznačiť spoločnosti, že ich priestupky sa viac nebudú
prehliadať a trpieť. Samozrejme, realizuje
sa aj odchyt voľne sa pohybujúcich psov,
a to na základe zmluvy, ktorá bola zverejnená na stránke obce dňa 2.4.2014 v sekcii
Verejný register odberateľských vzťahov /
Zmluvy.Odchyty psov sú finančne náročné a v konečnom dôsledku ich platíme my
všetci z našich daní.
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Ako postupovať?

Čo robiť, ak zbadáte v obci takto samo
sa venčiaceho psa? Prvý krok je podanie
podnetu na obecnom úrade. Uvedie sa
konkrétne miesto, kde sa pes nachádzal,
čas a prípadne aj fotodokumentácia. Na
riešenie podnetu je však dôležité poznať
majiteľa daného psa. Na základe podnetu
sa potom na obecný úrad predvolá majiteľ psa aj sťažovateľ. Spíše sa zápisnica a
priestor na vyjadrenie dostanú obe strany.
Majiteľa neposlušného psa následne čaká
pokuta a vyriešenie problému, napríklad
opravenie diery v plote.

Keďže veľa psov nedisponuje evidenčnou
známkou, vystopovať majiteľa je niekedy
až nemožné. Pritom obec vydáva evidenčnú známku držiteľovi psa pri prihlasovaní
do evidencie vedenej obcou na obecnom
úrade. Ďalším problémom je to, aby občan, ktorý podá oznámenie, bol ochotný
poskytnúť aj svedeckú výpoveď. Držitelia
psov si musia uvedomiť, že za svojich psov
sa vždy zodpovedajú oni a nikto iný.
Pevne veríme, že spoločne sa dopracujeme
k vyriešeniu tohto dlhotrvajúceho a opakujúceho sa problému.		
NM

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 24. mája 2014 v Poproči
Počet oprávnených voličov: ................................................ 2337
Počet zúčastnených oprávnených voličov: .......................... 227
Počet odovzdaných platných hlasov spolu: ......................... 219
Percentuálna účasť: ........................................................... 9,37 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1.

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Občianska konzervatívna strana ............................................................ 17
2. Kresťanskodemokratické hnutie ........................................................... 25
3. SMER - sociálna demokracia ................................................................. 63
4. Slovenská ľudová strana .......................................................................... 3
5. Národ a Spravodlivosť- naša strana ....................................................... 13
6. Magnificat Slovakia ................................................................................. 3
7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA .......................................... 0
8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA ................... 7
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ................................................ 0
10. Strana TIP ................................................................................................ 8

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ľudová strana Naše Slovensko ................................................................. 3
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA ............................................. 0
NOVÝ PARLAMENT .............................................................................. 0
MOST-HÍD ............................................................................................... 1
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA .................................... 0
Strana demokratického Slovenska ......................................................... 15
Strana zelených ........................................................................................ 0
VZDOR - strana práce ............................................................................. 0
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ............................................... 7
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ ................................................................. 2
Sloboda a Solidarita ................................................................................. 8
Strana moderného Slovenska .................................................................. 7
Komunistická strana Slovenska ............................................................... 3
ÚSVIT ...................................................................................................... 0
Strana občianskej ľavice ........................................................................... 3
Slovenská národná strana ........................................................................ 9
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ...... 20
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana ............................ 2
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja .......................... 0

www.poproc.sk
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Je to v rukách Načerpali sme duchovnú silu
rodičov

Oslava Dňa detí býva obvykle spojená s obdarovaním našich ratolestí
sladkosťou či iným symbolickým darčekom. 1.júna 2014 dostalo najkrajší
darček 19 detí našej farnosti, ktoré v
tento deň prijali prvýkrát do svojho
srdca Pána Ježiša prítomného v Eucharistii. Je v rukách rodičov, ktorí pri krste sľúbili vychovávať ich v kresťanskej
viere, či v nich budú aj naďalej rozvíjať
spoločenstvo s Kristom, alebo tento
deň brali len ako formalitu, resp. folklór spojený so slávnostným obedom a
drahými darčekmi. Predsa ten najcennejší darček dostali pri sv. omši.
pastoračná rada

Ste príkladom
pre svoje deti

Rodičia vychovávajú deti predovšetkým svojím príkladom. Platí to všade a
za každých okolností. Niektorí možno
zabudli, že kostol je miestom modlitby a stretnutia sa s Bohom. Počas nedeľnej sv. omše postávajú s detičkami
pred kostolom a pokojne nahlas rozoberajú každodenné problémy, pričom
si neuvedomujú, že narúšajú priebeh
sv. omše tým, ktorí prišli do kostola s
iným cieľom. Pán Ježiš povedal: „Nechajte maličkých prichádzať ku mne...“
Je rozdiel, ak sv. omšu narúša krik,
niekedy aj plač maličkých detí, alebo
je to hlasný rozhovor ich rodičov. Je
úctyhodné vidieť mladé rodiny ísť na
nedeľnú sv. omšu, ale nezabúdajme,
načo sme tam prišli.
IS

14.júna 2014 sa mohli ľudia našej farnosti zúčastniť pešieho výletu na pútnické miesto nad Rudníkom, ktoré je zasvätené svätej Anne. V sobotu ráno sme sa
vybrali na cestu od nášho kostola iba v
malej skupinke, ale o to viac s väčšou radosťou a s veľkým nadšením. Postupne
sa naša malá skupinka pomaly, ale isto
rozrastala a zväčšovala. Čas putovania
sme naplnili kochaním sa krásami okolitej prírody, modlitbami, rozhovormi,
ale aj tichým kráčaním a uvažovaním.
Vpredu pomaly kráčal náš duchovný
otec Angelus. Pridal sa k nemu ten, kto
potreboval trochu povzbudiť a poradiť v
duchovnom živote. Po príchode ku kostolu svätej Anny nad Rudníkom nás čakalo milé prekvapenie, ktoré malo hneď
dve podoby. Prvým prekvapením bolo
to, že nás tam čakal kotlík plný guľáša
z diviny, ktorý nám pripravili a uvarili
poľovníci z našej farnosti. A tým druhým prekvapením bolo to, že sme sa
tam stretli s neznámym pútnikom, ktorý bol až z ďalekého Francúzska a volal
sa Maxim. Po krátkom oddychu, ktorý
dobre padol po výbornom guľáši, sme sa
pomaly presunuli do kostolíka na svätú
omšu, ktorú celebroval náš duchovný
otec ThLic. Angelus Štefan Kuruc O.
Praem. Svätá omša bola obetovaná za
rodiny našej farnosti. Po skončení omše
si deti s veľkou chuťou zahrali futbal,
bedminton a vyskúšali aj fantastické

preliezačky, ktorým sa jednoducho nedalo odolať. Keďže sme boli v prírode,
tak nechýbala ani opekačka. Po výdatnom olovrante sme sa v kostole ešte spoločne pomodlili litánie ku svätej Anne a
po požehnaní duchovným otcom sme
sa pomaly vybrali na cestu domov. Na
tomto pútnickom mieste sme načerpali
duchovnú silu do ďalších dní všedného
života. Zároveň sme sa poďakovali svätej
Márii a svätej Anne za ich lásku, ochranu a poprosili nebeskú Matku o pokoj v
našich rodinách. Hoci nám cestou domov trošku popršalo, nám to vôbec neprekážalo, lebo deň sa nám vydaril. Tí,
čo neprišli a nezúčastnili sa nášho výletu, môžu iba ľutovať. Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k zdarnému priebehu nášho prvého spoločného farského stretnutia rodín, osobitne MUDr. Alexandrovi Benkovi a Božene Grabanovej.
ZB

OZNAM

Pastoračná rada spolu s duchovným otcom ThLic. Angelusom Štefanom Kurucom O. Praem oznamuje, že na dňa 19.7.2014 (sobota) plánuje púť do Gaboltova. Záujemcovia o púť sa môžu priebežne zapisovať na papier vzadu v kostole za
lavicami na stolíku.
www.poproc.sk
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Všetci najmä
tvorili

Veľkonočná tvorivá dielňa sa už tradične konala týždeň pred Veľkou nocou v
sobotu 12.apríla 2014 v miestnom kultúrnom stredisku. Účasť bola síce veľmi
slabá, no nikomu to z dobrej nálady neubralo. Prišli veľkí i malí, všetci s hlavou
plnou skvelých nápadov.

Kto sa stane kráľom?
V súlade s mottom „Knižnica pre všetkých“ vyhlasuje Obecná knižnica v Poproči súťaž o kráľa/
kráľovnú detských čitateľov za rok 2014.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

• Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií.

•

...do knižnice

Marec a apríl sú už tradične v našej knižnici venované deťom a knihám. Nebolo
tomu inak ani tento rok, keď postupne
prichádzali najprv najmenší škôlkari,
aby sme si niečo povedali o knihách,
prečítali rozprávku a nakoniec jedného z
nich si deti obliekli do kostýmu rozprávkového škriatka. Napokon sme spolu
s pani učiteľkami, ktoré na našu radosť
nezabúdajú prísť s deťmi k nám, skončili tak, ako už tradične pri stavaní hradu
z detských kociek. Prváci a druháci zo
ZŠ s MŠ sa spolu zapísali medzi čitateľov
obecnej knižnice. Pre staršie deti z piateho a šiesteho ročníka boli pripravené tajničky s pranostikou. Niektorí to zobrali
poctivo, iní športovo. Všetci napokon
odchádzali z návštevy knižnice so sladkou odmenou. Všetkým študentom pripomíname, že prichádza obdobie, kedy
si môžu výhodnejšie vypožičať knihy z
iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Pozývame
všetkých čitateľov, aj tých, ktorí sa z
rôznych dôvodov omeškali s vrátením
vypožičanej literatúry, vybrať si z po-

nuky novo zakúpených kníh. Prichádza
dovolenkové obdobie, preto môže prísť
k situácii, že knižnica bude v niektorých
dňoch zatvorená. Budeme sa snažiť včas
to oznámiť rozhlasom a oznamom na
webovej stránke obce.

Keď chvíľky čítania
boli sviatkom...

Obecná knižnica v spolupráci so školskou knižnicou pod vedením Mgr. Jasminskej sa 5. júna zapojila do 7. ročníka celoslovenského Čitateľského
maratónu na podporu detského čítania
organizovaného Linkou detskej istoty
Slovenského výboru UNICEF. Krstnou
mamou projektu bola Oľga Feldeková s
cieľom zapojiť čo najväčší počet detí do
čítania súčasne vo viacerých mestách
Slovenska. Čítalo sa od 09:00 do 15:00
hod. Maratón prebiehal v priestoroch
školy a symbolicky ho odštartoval prečítaním úryvku z knihy Čarodejník z
krajiny Oz Slavomír Benko. S radosťou
prijal túto úlohu a svojím umeleckým
prejavom nás doslova vtiahol do deja
príbehu. Vrátil nás o niekoľko desaťročí

www.poproc.sk

•
•
•
•
•

Pre deti od 1. do 4. ročníka a od 5.
do 9. ročníka ZŠ / počíta sa stav k
10.6.2014/.
Zapojiť sa môže každý čitateľ /
čitateľka/, ktorý dodržiava výpožičný
poriadok obecnej knižnice.
Nerozhoduje len počet vypožičaných
kníh, ale ich prečítanie.
Započítavajú sa všetky knihy rôzneho žánru určené pre danú vekovú skupinu.
Na jeden čitateľský preukaz môže vypožičiavať knihy len jeden čitateľ. /
Nezapočítava sa, keď si jeden čitateľ na zvýšenie počtu prečítaných kníh
vypožičiava aj pre kamarátov, prípadne súrodencov./
Súťaž trvá od 10. júna 2014 do 10. decembra 2014.
Najlepší čitatelia dostanú knižné odmeny.
Najčítanejšiu triedu čaká sladká odmena.

Nové knihy v knižnici

Kto sa stane kráľom?
Obecná knižnica na podporu čítania a
v súlade s mottom „Knižnica pre všetkých“ vyhlásila na obdobie od 10. júna
2014 do 10. decembra2014 súťaž o
kráľa - kráľovnú detských čitateľov a zároveň aj o najčítavejšiu triedu. Najlepší
budú odmenení vecnými cenami. Je to
zároveň aj príležitosť pre nás rodičov,
aby nám deti v priebehu prázdnin nezabudli čítať. Pravidlá súťaže sú vyvesené v
knižnici a v parku pod kostolom.
OB

Ľudia sa spojili pre dobrú vec
S úžasnou myšlienkou usporiadať jarný bazár prišli členovia Rotary Clubu
Košice - Country so sídlom v Poproči. Bazár to však nebol hocijaký. Celá
nezištná akcia mala za úlohu vyzbierať peniaze na detský invalidný vozík
pre zdravotne postihnutú Lenku Vyboštekovú z Poproča. Podporiť túto

•

naspäť, keď chvíľky čítania boli malým
sviatkom. Čítalo sa z niekoľkých kníh a
počet čitateľov sa zastavil na čísle 175.
Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré prečítaním jednej strany podporili
dobrú myšlienku. Veľké poďakovanie
patrí riaditeľke ZŠ a celému učiteľskému
zboru za podporu. Aj s prispením našich
čitateľov bol prekonaný minuloročný rekord. Súčasný má hodnotu 37064 čítajúcich detí. Obdivuhodné číslo, keď si
zoberieme do úvahy, že pre niektoré deti
je kniha až druhá v poradí za PC alebo
mobilom.

iniciatívu prišli mnohí, ktorým osud
Lenky nie je ľahostajný. Bazár prebiehal v sobotu 12.apríla 2014 a počas
celého trvania sa vyzbieralo 482,30 €.
Po benefičnom koncerte Chvála vzájomnosti, ktorý sa konal dňa 24.mája
2014, bol Lenkinej mame odovzdaný
šek v hodnote 1000 €.
NM

7

Kreslilo sa, maľovalo, lepilo. A smialo.
Nechýbalo občerstvenie či detský kútik, kde sa deťúrence vyšantili do sýtosti. Nikto neodišiel s prázdnymi rukami
– každý účastník si so sebou odniesol
darček s venovaním od MKS. Tým sa
najmenším sa ušlo aj čokoládové vajíčko. Nezáujem o takéto akcie nás samozrejme mrzí, pretože ich robíme pre
občanov. Pevne však verím, že o rok sa
zídeme v hojnejšom počte.
NM
www.poproc.sk
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Máme vždy dobrú náladu

Výročná členská schôdza ZO SZZP sa
tento rok uskutočnila 27. apríla 2014.
Nečakaná búrka neodradila našich členov a zišli sme sa v peknom počte. Hneď
na začiatku prítomní pookriali vystúpením speváčok a harmonikára zo Senior Clubu Ťahanovce. Mladí popročskí
tanečníci z tanečnej školy Jána Timka
priniesli závan noblesy a vyčarili radosť,
ale aj spomienky starších členov na to,

ako kedysi valčík a polka patrili k povinnej
spoločenskej
výbave.
Mozaiku celého programu výborne dopĺňali
recitátori.Všetci
boli
odmenení veľkým potleskom. Potom sme si
z úst predsedníčky ZO
SZZP Hiľovskej vypočuli hodnotiacu správu
za minulý rok a zároveň
nás oboznámila aj s pripravovanými akciami zo
strany okresu, najmä čo
sa týka zájazdov do Dudiniec. Nasledovali ďalšie vystúpenia členov a prihovoril sa k nám aj starosta obce .Ľudí najviac
zaujímalo zvýšenie členského poplatku
na 3,- €. Nie je to samoúčelné a nie je
to populárny krok, ale za tie roky sme
svedkami toho, že ceny stúpajú pomaly,
ale isto. Najlepšie to vidíme v lekárni.
Dúfame, že ľudia to pochopia a nezanevrú na nás pre to jedno euro ročne

navyše. Po diskusii a občerstvení sa neodchádzalo domov ako bývalo zvykom,
ale v sprievode harmonikára sa spievalo
až do večerných hodín. Myslíme si, že
sa oplatilo prísť, lebo dážď pred schôdzou nám nakoniec priniesol úsmev na
tvárach odchádzajúcich členov. Dobrú
náladu sme si nenechali zobrať ani na
členskej schôdzi v prírode pri varení
guľáša na hornom futbalovom ihrisku.
Tentoraz nám prialo aj počasie a rozvoniavajúci pokrm akoby magicky priťahoval stále väčší počet prichádzajúcich.
Miest na sedenie bolo stále menej. Po
dobrom obede a ústnej harmonike pána
Gráca pokračoval spev a dobrá nálada.
Naši členovia ukázali, akou sú studnicou starých a pre mnohých už zabudnutých pesničiek. Tieto dve akcie ukázali,
že stále sa oplatí niečo robiť pre radosť
iných. V letných mesiacoch sa vyberieme opäť na kúpalisko do Čížu. Termíny
budú včas oznámené.
výbor ZO SZZP

Obnovujeme dávne tradície
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Nezabudli sme ani tento rok

Máj – to nie je len rozkvitnutá lúka, či
štebotanie vtákov. Už dlhé roky v nás
tento mesiac lásky evokuje aj niečo viac.
Oslavu materstva a ženskosti samotnej.
Oslavu bezhraničnej lásky, ktorú v sebe
nosí každá žena bez ohľadu na farbu ple-

ti, náboženstvo a pôvod. Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám.
Na naše mamičky sme nezabudli ani
tento rok. Svoju lásku a úctu im prišli do miestneho kultúrneho strediska
vyjadriť detičky z materskej a základnej školy. A spolu s pani učiteľkami
si deti pre svoje mamky pripravili bohatý program plný básničiek, scénok
a piesní. Program sa začal slávnostným
príhovorom starostu obce, ktorý vo
svojom príhovore vzdal úctu všetkým
matkám. Potom sa už javiska naplno
zmocnili deti. Zahrali sa na pirátov, ale
aj na prasiatka, nechýbala ani Červe-

ná čiapočka s vlkom. Básničky striedali
ľudové piesne. Na vlnách hudby k nám
dokonca priplávali malé morské víly. Na
záver deti vyslovili želanie: „Mamička,
buď pri mne stále.“		
NM

Oko potešilo, uchu lahodilo
20. mája 2014 sa uskutočnil verejný
koncert ku Dňu matiek, ktorý usporiadala Základná umelecká škola v
Medzeve. Žiaci hudobného odboru z
triedy pani učiteľky M. Gedeonovej sa
predstavili hrou na klavíri a keyboarde:
S. Schmotzerová, H. Štovčíková, S. Spišáková, K.Smoroňová, S.A.Kellerová,
S.Leško, L. Baníková, spevom: S. Juhásová z triedy pani učiteľky S. Bučkovej;
hrou na gitare z triedy pána učiteľa M.

Oznam pre rodičov
školopovinných
detí

Mašata: R. Benko, E.Grácová, M. Sopko, S. Trabalíková. Koncert spestrili
práce žiakov výtvarného odboru z triedy pani učiteľky Mgr. art. J. Grandetti
a Mgr. M.Sopkovej. Námetom boli kvetinové zátišia, pestrofarebné motýle,
maľba na plátno akrylovými farbami,
perokresba. Naše poďakovanie patrí
všetkým mamičkám a starým rodičom,
ktorí nás svojou účasťou na koncerte a
výstave potešili. Ďakujeme za spoluprá-

cu aj Miestnemu kultúrnemu stredisku
Poproč.				 ZUŠ

Potvrdili svoju odvahu

Letné prázdniny:
30. apríla 2014 v spolupráci MKS a DHZ
Poproč sa v parku pri kostole v našej
obci konal prvý ročník Stavanie mája.
V sprievode dychovej hudby Popročanka máj priniesli na pleciach hasiči a
hasičky, vyzdobili ho a postavili za potlesku prítomných hostí a občanov obce.
K občanom sa prihovoril starosta, ktorý zároveň poprial spoluobčanom, aby
najkrajší mesiac v roku prežili v láske a
aby sa symbolika mája preniesla do ich
každodenného života. Hoci sa stavanie

mája z povedomia mladých ľudí pomaly
vytráca, v obecenstve sme mohli vidieť
všetky vekové kategórie. V kultúrnom
programe s pásmom ľudových piesní
vystúpila Fortuna a k výbornej atmosfére hudbou a spevom prispela i dychová
hudba Popročanka. V tejto tradícii by
naši hasiči v spolupráci s MKS a OÚ radi
pokračovali pre radosť všetkým dievčatám a ženám žijúcim v našej obci. Ďakujem všetkým za vydarené podujatie
- účinkujúcim za krásny kultúrny progwww.poproc.sk

Posledný deň školského vyučovania je 27. jún 2014 (piatok),
letné prázdniny sú od 30.
júna (pondelok) do 29. augusta (piatok) 2014, začiatok
školského roka je 2. septembra
2014 (utorok).

ram, dobrovoľným hasičom a pracovníkom MKS za postavenie mája a všetkým
prítomným za účasť.
BH

Prevádzka v materskej
škole ZŠ s MŠ Poproč je
počas letných prázdnin
prerušená.

Nie nadarmo sa hovorí, že deti v našej
materskej škole sú odvážne. Túto skutočnosť potvrdili aj 2.mája 2014 naši
predškoláci so svojimi pani učiteľkami
pri hľadaní pokladu v akcii „Noc odvahy“. K tej prispelo aj počasie, ktoré
bolo ako vystrihnuté z hororového filmu. Tmavú oblohu rozjasňovali blesky,
ktoré križovali nočnú oblohu a prispeli
k strašidelnej atmosfére. Ale celá akcia
sa predsa len vydarila. Veď aj „piráti“
www.poproc.sk

pri hľadaní pokladu musia prejsť rôznymi prekážkami a nič ich neodradí. Ako
odmena za všetku vynaloženú námahu
bola truhlička s „pokladom“ a v nej aj
„zlaté dukáty“. Noc odvahy sme ukončili
v neskorých nočných hodinách veselou
diskotékou a spomienkami na príjemne
prežitý večer plný napätia, zaujímavostí,
ktoré nám budú ešte dlho rezonovať v
našej pamäti.
GH, IV

10

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Podarilo sa

Úspech z roku 2013, kedy sme boli víťaznou školou v našej kategórii a účasť na
koncerte Integrácia 2013, nás motivoval
k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov aj
v 11. ročníku súťaže Recykluj a vyhraj.
S vervou sme sa pustili do zberu hliníkových viečok z výrobkov SABI. Pri ich
zbere pomáhali celé rodiny – žiaci, rodičia, starí rodičia i učitelia a ďalší zamestnanci základnej a materskej školy, a tak
sa to podarilo. Nazbierali sme 28 937 g
viečok (118,11 g na žiaka) a získali sme
umiestnenie v TOP 10 – 4. miesto v kategórii A3 (školy so 151 – 350 žiakmi).
29.mája 2014 sa uskutočnilo v historic-

kej budove PKO Čierny Orol v Prešove
slávnostné odovzdávanie ocenení. K vytvoreniu príjemnej atmosféry prispelo
aj moderovanie Martina Mňahončáka,
ktorý spolu s vedením spoločnosti MilkAgro Prešov odovzdal víťazným školám
vo všetkých kategóriách odmeny pre
školu a 4 najlepších žiakov školy. U nás
boli najlepšími zberačmi Adam Horváth, Diana Morvayová, Jakub Brada
a Kristián Timko. Špeciálnou cenou
bolo vyhlásenie najlepšieho zberača a
najlepšej zberačky spomedzi všetkých
zapojených škôl, ktorí si na koncerte
Integrácia 2014, ktorý sa bude konať v
Prešove, preberú špeciálnu cenu. Aj keď
naši zberači to neboli, veríme, že to nadšenie zo súťaže v nás všetkých ostane a
možno na budúci rok sa práve jeden z
našich žiakov stane najlepším zberačom.
Zapojením sa do tejto súťaže získavame
nielen dobrý pocit z dobrého umiestnenia a odmeny pre školu a žiakov, ale
pripájame sa ku všetkým, ktorí separovaným zberom chcú pomôcť sebe, nám
a hlavne prírode.
ZK

Osviežila a zahnala smäd

Pri príležitosti Dňa zeme sme sa 2.mája
stretli ráno v škole a po úvodnom zopakovaní si významu ochrany prírody sme
sa dobre naladení vybrali do Vlčej doliny vyčistiť studničku, o ktorú sa už niekoľko rokov staráme. Do čistenia okolia
studničky, ale aj koryta malého potôčika, sme sa zapojili všetci žiaci i učitelia

1.stupňa ZŠ s
veľkou energiou.
Niekoľko vriec
nahromadeného odpadu (
plastových a sklenených fliaš,
plechoviek, papiera...), ktoré
zostali po ľuďoch, ktorí tiež
majú „radi“ prírodu, keďže sú
jej pravidelnými
návštevníkmi,
nám pomohol odviezť na zberný dvor
ujo školník. A keď sme boli unavení,
osviežila nás VODA zo studničky a zahnala nám smäd. Všetci sme odchádzali
s príjemným pocitom z dobre vykonanej
práce. Životodarná voda je nenahraditeľnou surovinou, správajme sa k nej s
úctou!				
EK
www.poproc.sk
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Kvet, ktorý
spája ľudí
So žiakmi ZŠ sme sa vybrali do ulíc našej obce,
aby sme tak podporili
jedinečný projekt Ligy
proti rakovine, ktorým je Deň narcisov. Cieľom tohto projektu je spájať ľudí
a vyjadriť tak podporu všetkým, ktorí
každodenne bojujú s rakovinou. Symbolom tohto dňa je žltý narcis – kvet jari
a nádeje. V našej obci sa Deň narcisov
teší veľkej obľube. Na zbierku prispeli
mladší i starší, žiaci i dôchodcovia. V
tomto roku sa nám podarilo vyzbierať
sumu 194, 63 €. Už teraz sa tešíme, že i
v budúcom roku budeme môcť pomôcť
všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú.
ĽK

Obhájili
minuloročný
bronz

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA
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Deti nás môžu mnohému priučiť
V posledných rokoch akosi pričasto počujeme v rádiu, či vidíme na obrazovke
hrozivé búrky, snehové kalamity, povodne. Horúčavy tam, kde predtým stačil teplomer do 30°C alebo lyže tam, kde boli
predtým sandále. Tornádo bolo pre nás
vzdialené, roztopený ľadovec nás desil iba
v Titaniku a figy sme si kupovali sušené na
Vianoce. Dnes je to inak a dotýka sa nás
to stále viac. Už nemáme kopy snehu a
sánkovačky vo februári, zato za slnkom už
nemusíme cestovať ďaleko na juh. Čo ešte

bude nasledovať, ak dopustíme, aby sa klíma ďalej menila? Čím to je? Aké to bude
mať následky a ako to ovplyvní náš život?
Aj na tieto otázky sme spolu so žiakmi
celej školy hľadali odpovede počas nášho
ďalšieho projektového dňa, ktorý bol zameraný na zmenu klímy na Zemi. Žiaci
pátrali, skúmali, hľadali, porovnávali, triedili, robili pokusy a svoje poznatky a zistenia prezentovali prostredníctvom plagátov
v areáli školy. Výsledky ich práce si môžete
pozrieť, ak zavítate k nám do školy. Možno

aj vy zmeníte pohľad na svet, prírodu a budete sa k nej správať ohľaduplnejšie.
		
DŠ

Boli sme v Keni Zoči-voči je to naj
Boli ste už niekedy v Keni? Viete, ako tam žijú
ľudia? Ako vyzerá príroda? Že to nie je také jednoduché? Predstavte si, že aj je, my sme tam totiž
boli s našimi žiakmi v rámci vyučovania geografie
asi dve hodiny . Nemožné? Nie. V dnešných časoch počítačov a internetu celkom bežný spôsob.
V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození nás
do zaujímavých miest Kene v Afrike pozvala počas online besedy terénna pracovníčka menovanej
organizácie. Zapojili sme sa tak do projektu Afrika bez mýtov. Približne 90 minút 50 žiakov mohlo
v priamom prenose sledovať jej výstup a pýtať sa
na čokoľvek. Spojenie prebiehalo veľmi dobre, žiaci sa dozvedeli mnohé informácie, ktoré v turistických sprievodcoch či knihách nenájdete. Chýba
už iba jedno – naozaj tam odletieť a dotknúť sa tej
nádhery, ktorú Keňa ponúka.
DŠ

Cieľom geografie ako vyučovacieho
predmetu je spoznávať svet, prírodu,
ľudí, kultúru. Vedieť, čo, kde je a aké
to je, porozumieť, prečo sa veci dejú
tak, ako sa dejú. Ideálne by bolo sadnúť s triedou do lietadla a spoznávať
krajiny na vlastné oči. Ale to hádam
až v ďalšom živote a o pár storočí

neskôr. Ale čo sa dá už teraz a tu sú
návštevy zahraničných študentov u
nás v škole, ktorí o svojich krajinách
dokážu rozprávať našim žiakom priamo na vyučovaní. Naše pozvanie prijali dvaja študenti, ktorí sú na Slovensku v rámci Rotary, a to študentka z
USA a študent z Brazílie. K úspešnej
komunikácii prispelo aj to, že oni už
vedia po slovensky a zase naše deti
trochu po anglicky, hoci tlmočníčku
im robila naša bývalá žiačka Viktória
Jaklovská. A keby aj nie, niekedy netreba veľa slov.		
DŠ

Páčila sa a postúpila Odchádzali pozitívne

30. apríla 2014 sa na Biskupskom úrade v Rožňave konalo diecézne kolo
biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho aj
družstvo z našej školy v zložení: Jaroslava Sakáčová, Lenka Grácová a Diana Morvayová. Dievčatám sa veľmi
darilo a zo siedmich družstiev skončili
na peknom 3. mieste, a tak sme obhájili bronz z minulého roka. Predbehli
nás mestá Rimavská Sobota a favoriti súťaže z Lučenca. Na konci súťaže
nás prišiel pozdraviť náš otec biskup,
Mons. Vladimír Filo, ktorý poukázal
na potrebu každodenného čítania Biblie, cez ktorú sa k nám prihovára sám
Boh. Potešil ho záujem mladých ľudí,
ktorí sa svedomito pripravovali na túto
súťaž.				
IS

Hoci nám traja ľadoví muži priniesli
poriadne zhoršenie počasia, predsa
bol pre nás 14.máj 2014 výnimočný. V tento deň boli v Herľanoch
ocenené výtvarné práce krajského
kola súťaže “112“ očami detí. Práca našej žiačky, Gabriely Baníkovej
z IX.A, sa porote páčila natoľko, že
jej udelila 1.miesto a postúpila do
celoslovenského kola. Okrem toho
boli vystavené aj práce Lenky Grácovej a Bianky Krupeľákovej, ktoré
boli ocenené v okresnom kole. V
tento deň sa v Herľanoch uskutočnilo aj krajské kolo súťaže Mladý záchranár CO, v ktorej bojovalo
o postup na majstrovstvá SR 12 družstiev. My sme sa ako pozvaní
hostia cítili skvele, vyskúšali sme si jednotlivé disciplíny na stanovištiach. Tím záchranárov z Gelnice nám ukázal svoje vybavenie a
Gabika si zároveň mohla vyskúšať, ako sa zafixuje zlomená noha,
nasadzuje golier, ako dať správne masáž srdca. Po spoločnom obede a odovzdávaní cien sme sa plní zážitkov a nových skúseností
vrátili domov. Na tento deň budeme ešte dlho spomínať.
IS

naladení

22.mája 2014 sme v našej
škole privítali učiteľov ANJ
z okolitých škôl. Pýtate sa
prečo? V spolupráci s vydavateľstvom Macmillan
Slovakia, ktoré vydáva a distribuuje učebnice a ďalší doplnkový
materiál k výučbe cudzích jazykov, sme pripravili otvorenú hodinu pre učiteľov ANJ na 1. stupni základnej školy. Lektorkou
hodiny bola Mgr. Daniela Krajňáková, žiakmi na vyučovacej
hodine boli žiaci 4. A triedy. Cieľom hodiny bolo ukázať učiteľom motivačné aktivity pri osvojovaní si jazykových zručností
vo výučbe ANJ a prezentácia základných techník učenia ANJ
prostredníctvom príbehov. Atmosféra na vyučovacej hodine
bola výborná. Žiaci pracovali s didaktickou technikou, ktorú
používame na vyučovaní, s učebnými pomôckami a na záver
predviedli krátku dramatizáciu príbehu. Prítomní učitelia ANJ
odchádzali z otvorenej hodiny pozitívne naladení a bohatší o
ďalšie vedomosti a zručnosti, ktoré budú, podľa ich slov, využívať vo svojej práci na hodinách ANJ vo svojich školách.
ZK

www.poproc.sk
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Deň, ktorý netrval iba deň
Prišla aj
rodičovská posila

Pri príležitosti MDD sme 2. júna v areáli
našej školy pripravili športovo-zábavné
popoludnie pre žiakov, ich rodičov a rodinných príslušníkov. Na ôsmich stanovištiach mohli žiaci súťažiť medzi sebou
aj s posilou rodičov. O dobrú náladu a
hudbu sa postaral Tomáš Grega.
PH

Úsmev pre Lenku

Detstvo má byť krásne a bezstarostné,
také, na aké v dospelosti každý rád spomína. Pomáhať tým, ktorí to potrebujú,
patrí do „základnej výbavy“ každého
človeka, ktorý má srdce na správnom

mieste. Je dôležité pomáhať tým, ktorí
dostali do vienka viac trápenia ako radosti. Zvlášť, ak ide o choré dieťa, ktorého rodičia nemajú dostatok peňazí na to,
aby mu zabezpečili zdravotné pomôcky
na zlepšenie kvality jeho života. Aj my
sme sa rozhodli pomôcť. Doniesol sa k
nám príbeh malej Lenky z našej obce. Je
to osemročné dievčatko, ktoré od útleho
detstva trpí nevyliečiteľnou chorobou.
Ochabuje jej svalstvo a preto je pripútaná na invalidný vozík. O Lenku sa stará
jej úžasná mamina, ktorá je plná elánu
a optimizmu a je pre dievčatko veľkou
oporou. Lenka nevyhnutne potrebuje
nový vozík, na ktorý podľa poisťovne
nemá nárok. Rodina nemá dostatok finančných prostriedkov, preto nás požiadali o pomoc. Neváhali sme ani chvíľu a
v mene Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ v
Poproči sme vyhlásili zbierku s mottom
„Úsmev pre Lenku“. Zbierka bola vyhlásená symbolicky na Deň detí. 2.6.2014
sa konalo na školskom ihrisku športovozábavné popoludnie rodičov s deťmi a
pri tejto príležitosti sme medzi nás pozvali aj Lenku s mamkou. Pozvanie prijali
a prišli s nami osláviť tento sviatok. Deti
sa do sýtosti vyšantili pri rôznych športových disciplínach, ale pri tom nemysleli len na seba. Spolu so svojimi učiteľkami si vlastnoručne pripravili výrobky
a tie sa na akcii predávali za symbolickú
cenu. Športové popoludnie sa nieslo v
znamení spolupatričnosti a pomoci.
Zbierka trvala až do 5.6.2014, kedy si
rodičia počas triednych aktívov ZRPŠ
ešte mohli zakúpiť spomínané výrobky.
V mene Rodičovskej rady sa chcem
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poďakovať všetkým prispievajúcim,
ktorým osud Lenky nebol ľahostajný.
Vyzbierané peniaze boli odovzdané pri
slávnostnom ukončení školského roka.
KH

Polícia, hasiči a
psovodi deťom

Medzinárodný deň detí je sviatkom, na
ktorý sa tešia nielen malé deti, v tento
deň sa v škole tradične neskúša, takže
dôvod na radosť majú všetci. Cieľom
dňa je zároveň poukázať aj na problémy
týkajúce sa detí doma i vo svete. Našou
prioritou je chrániť deti pred rôznymi
formami ohrozenia, ktorým sú vystavené hlavne v čase voľna, alebo nestráženej zábavy s kamarátmi. Preto súčasťou
osláv tohtoročného MDD , ktorý sme
pripravili v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Jasove, bola prezentácia
práce polície, hasičov a psovodov na
ďalší deň. So záujmom sme si pozreli
ukážku odborného výcviku policajného
psa, prezreli i veľké hasičské autá, videli,
do akej výšky dosiahne výsuvná plošina
a čo všetko je vo vybavení policajného
auta. Niektorí boli takí odvážni, že sa
nechali pri behu na školskom ihrisku
zamerať radarom. Profesionálny prístup
zúčastnených zložiek umocnil v deťoch
pocit dôvery, ale aj záujmu o ich zodpovednú prácu.			
BM

Výlet na Modrý Kameň
Dňa 29. mája 2014 som sa zú častnil školského výletu na Modrý Kameň. Stretnutie
žiakov bolo skoro ráno o 6:30 hod. pred
budovou školy. Cesta mi ubiehala rýchlo,
pretože sme si ju krátili spevom sprevádzaným gitarou. Po príchode na Modrý
Kameň sa nás ujala milá pani, ktorá nás

sprevádzala počas celej prehliadky hradu. Najviac ma zaujalo múzeum hračiek
a bábok. Po prehliadke hradu nasledovala
„záchrana grófa“ pomocou indícií, ktoré
sme získali za splnenie rôznych zadaných
úloh. Najdôležitejšie bolo premôcť Turkov, na ktorých sme sa pripravili. Trénovali sme streľbu lukom a boj s mečom.
Boj s Turkami dopadol zajatím skupiny
mojich kamarátov. Netrvalo dlho a po úspešnom zmocnení sa listiny sme oslobodili kamarátov. Spoločne sme vyslobodili
grófa, ktorý sa nám poďakoval a pasoval
www.poproc.sk

nás za rytierov a šľachtičné Rádu červenej
ruže. Počas pasovania mal gróf oblečené
pozlátené červené šaty, pierko zapichnuté v krásnom klobúku a v ruke držal dlhý
strieborný meč, ktorým nás pasoval. Výlet
na hrade sme zakončili v tvorivých dielňach, kde sme si mohli vyskúšať rôzne
bábky na všelijakých mini aj obrovských
divadelných scénach. Unavený a plný zážitkov som spolu s kamarátmi usadol do
autobusu, ktorý nás doviedol šťastne domov.
R.Benko V.A
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Úspechy našich žiakov v školskom roku 2013/2014
VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE:
Olympiáda zo SJL
Olympiáda v ANJ
Geografická olympiáda

Okresné kolo
Okresné kolo
Okresné kolo

Biologická olympiáda - odbor geológia

Okresné kolo Krajské kolo

Biologická olympiáda - odbor zoológia

Okresné kolo

Dejepisná olympiáda
Biblická olympiáda

Okresné kolo
Diecézne kolo

Pytagoriáda
Matematická súťaž KLOKAN

Okresné kolo
Celoslovenská súťaž

Matematická súťaž MAXIK

Celoslovenská súťaž

Súťaž v SJL: HROCH

Obvodné kolo

iBOBOR PC zručnosti

Celoslovenská súťaž

Všetkovedko

Celoslovenská súťaž

Expert geniality show
Rúfusove Bohdanovce
Oživené príbehy
Zber hliníkových viečok

Celoslovenská súťaž
Obvodné kolo
Regionálne kolo

Lesana Szabóová
Filip Szepesi
Radka Timková
Adam Cabala
Martin Kuzder
Richard Benko
Dávid Kurjan
Radka Timková
Diana Morvayová
Lenka Grácová
Jaroslava Sakáčová
Timotej René Rusnák
Lukáš Haňo
Ema Mária Harčariková
Jozef Krupeľák
Samuel Leško
Sofia Schmotzerová
Slávka Schmotzerová
Viliam Komora
Samuel Cingeľ
Slávka Schmotzerová
Laura Slabejová
Richard Benko
Veronika Novosadová
Jaroslava Sakáčová
Viliam Komora
Valentína Jasaňová
Timotej René Rusnák
Veronika Novosadová
Lesana Szabóová
Radka Timková
Jakub Brada
Adam Horváth
Diana Morvayová
Jakub Brada
Kristián Timko

2. miesto
3. miesto
úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ
1. miesto
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka
3.miesto družstiev
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ školský šampión
úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka
úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
1. miesto družstiev
úspešná riešiteľka
úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešná riešiteľka
úspešná riešiteľka
1. miesto
3. miesto
Najlepší zberači v škole

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE:
Deň 112 očami detí

Okresné kolo

Vesmír očami detí

Krajské kolo
Okresné kolo

Lenka Grácová
Bianka Krupeľáková
Gabriela Baníková
Gabriela Baníková
Gabriela Baníková

Okresné kolo
Okresné kolo
Okresné kolo

Martin Kuzder
Ema Grácová
Alica Šimková

Okresné kolo
Okresné kolo
Okresné kolo

Jana Raščáková
Gabriela Baníková
Lenka Baníková
Rebeka Szakácsová
Družstvo ml. žiakov

2. miesto

Družstvo dievčat
Družstvo dievčat
Družstvo chlapcov

2. miesto
1. miesto
3. miesto

Adam Horváth
Diana Morvayová
Jakub Brada
Kristián Timko

Najlepší zberači v škole

Staň sa požiarnikom III
Staň sa ilustrátorom
Moje domáce zvieratko
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:
Jesenný beh Jozefa Plachého
Atletika – vrh guľou
Bedminton
MC DONALD ´S CUP
Malý futbal
Vybíjaná žiačok
Súťaž mladých hasičov Plameň
INÉ SÚŤAŽE:
Zber hliníkových viečok

Okresné kolo
Okresné kolo
Okresné kolo

www.poproc.sk

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
5. miesto;
1. miesto ZUŠ
3. miesto
2. miesto
ocenenie
2. miesto
3. miesto
2. miesto
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RÔZNE

Nemuseli sme, ale chceli

Pekné slnečné počasie v mnohých z nás
posilňuje myšlienku blížiacej sa jari a
nabáda nás na jarné upratovanie alebo čistenie svojho okolia. S nádhernou
myšlienkou skrášliť a očistiť svoje okolie

prišli členovia DHZ Poproč. Ľahostajný
postoj ľudí žijúcich v našej obci voči prírode a po dohode so starostom obce ich
prinútil dňa 5. apríla 2014 zorganizovať
dobrovoľnú hasičskú brigádu. S pomocou obecného traktora a ochotných hasičských rúk sa podarilo vypratať umelo
vytvorenú skládku komunálneho odpadu za a pod oboma našimi futbalovými ihriskami smerom k hlavnej ceste k
Domovu dôchodcov sv. Anna. Vynikajúco zvládnutá práca by nemala mať iba
estetický význam, ale samozrejme dať
na vedomie našim spoluobčanom, aby

Sme druhí v prvom ročníku
17.mája 2014 sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku v Poproči I. ročník
hasičského futbalového turnaja . Ráno
sa prezentovalo 5 hasičských družstiev
z DHZ Lucia Baňa, DHZ Jasov, záchranári OZ Mrak, hasiči USSteel Košice a
domáci DHZ Poproč. Sklamaním bolo

odrieknutie účasti hasičov
z DHZ Medzev pre neodkladné povinnosti pri pátraní po nezvestnej osobe
žijúcej v ich meste Medzev
po poslednej nepriazni počasia. Začiatok turnaja bol
od 9. a družstvá hrali systémom každý s každým na
2x12,5 minút, pričom na hracej ploche
za jedno družstvo hrali štyria hráči +
brankár. Striedanie hráčov bolo ľubovoľné. Po piatich hodinách sa konalo
vyhodnotenie turnaja aj s novým, ani v
jednom prípade neporazeným, víťazom
turnaja - hasičmi z USSteel Košice. Všet-

Súperky uznali ich kvality

Po úspešnom úvode Ligy mladých hasičov na halovej súťaži v Čani, kde dievčatá obsadili 1. miesto a chlapci 7. Miesto,
sa obe naše družstvá zúčastnili okresnej
súťaže mladých hasičov s názvom „Plameň“, ktorá sa konala dňa 7. mája 2014
v Košiciach v areáli SOŠ. Súťažilo sa v
dvoch disciplínach - štafete na 400 m a

útoku CTIF. Súťaže sa zúčastnilo spolu 31 súťažných družstiev. Chlapčenské
družstvo sa v konkurencii 22 družstiev
umiestnilo na 3. mieste. Dievčatá vynikajúcim výkonom nedali svojim súperkám žiadnu šancu a v konkurencii 9
dievčenských družstiev sa umiestnili na
1. mieste.
Krajské kolo sa konalo v sobotu 21. júna
2014 v Strážskom v okrese Michalovce.
V konkurencii najlepších z okresu sa naše
dievčatá umiestnili na peknom 2. mieste,
čo považujeme za úspech. Naše družstvá
majú pred sebou ešte dve ligové kolá súťaže mladých hasičov. Dúfajme teda, že
si udržia výbornú formu a to najmä dievčatá, ktoré by mohli dotiahnuť ligu do víťazného konca.
KH
www.poproc.sk
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prehodnotili svoj postoj k prostrediu
našej obce a prírode samotnej. Nakoľko
máme v našej obci zberný dvor na komunálny odpad, nie je potrebné sa takto
nezodpovedne a dehonestujúco správať
k prírode. Hasiči svojou aktivitou takto
dokazujú, že sú v našej obci spoločenskou organizáciou, ktorá svojou činnosťou ďaleko presahuje rámec skutočných
úloh tejto organizácie. Dúfajme, že táto
ušľachtilá a záslužná brigáda bude mať
úspech a prinúti našich spoluobčanov
minimálne sa zamyslieť nad svojimi činmi a ľahostajnosťou. Všetkým členom
organizácie patrí veľké poďakovanie.
BH

ky družstvá boli ocenené vecnými cenami usporiadateľskej organizácie DHZ
Poproč aj prezentmi prekvapivej návštevy europoslankyne Moniky Smolkovej.
Pre účastníkov turnaja bolo pripravené
aj malé občerstvenie v podobe chili polievky a vareného paprikového bôčika,
samozrejme bol zabezpečený aj pitný
režim.Organizátori nezabudli oceniť ani
rozhodcov - Jozefa Vágnera a Martina
Debnára spomienkovým predmetom
(budíkom s logom DHZ Poproč) za ich
obetavý a profesionálny výkon.
Výsledky: 1. hasiči USSteel Košice,
2.DHZ Poproč, 3. DHZ Jasov, 4. DHZ
Lucia Baňa, 5. záchranári OZ Mrak
BH

Strážili Boží hrob

Počas slávenia veľkonočných sviatkov sa
hasiči Dobrovoľného hasičského zboru
v Poproči zúčastnili na strážení Božieho
hrobu. Počas Bielej soboty sa striedali na
„stojkách“ pri Božom hrobe. Pri slávení
svätej omše na Bielu sobotu sa tiež zapojili do procesie zmŕtvychvstania Ježiša
Krista. Po skončení svätej omše jednotka
hasičov slávnostne odprevadila kňaza na
farský úrad.			
BH

ŠPORT

Ročník 6 - Číslo 3-4 / Júl 2014

15

Futbalisti OFK Slovan Poproč
ukončili sezónu 2013/2014
Žiacke mužstvo účinkovalo v najvyššej okresnej súťaži 1.
trieda.Mužstvo pod vedením trénera M.Gráca skončilo na 5.
mieste. Žiaci odohrali niekoľko dobrých stretnutí a to hlavne vtedy, ak trénerovi boli k dispozícii všetci hráči. V tomto
žiackom mužstve je niekoľko talentovaných futbalistov, len je
potrebné ich učiť futbalovej abecede aj naďalej.
Tabuľka žiakov
Por. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ FK Vyšné Opátske

14 13 0

1

78 : 5

39

18

2

TJ Štart Svinica

14 7

4

3

39 : 23

25

4

3

FK FC Valaliky

14 7

2

5

39 : 34

23

2

4

MFK Spartak Medzev

14 6

5

3

43 : 24

23

2

5

OFK Slovan Poproč

14 5

2

7

33 : 64

17

-4

6

FK Stavmont Kysak

14 4

1

9

27 : 63

13

-8

7

TJ AC Jasov

14 4

1

9

25 : 38

13

-8

8

TJ Cementáreň Turňa nad Bodvou
14 2 1 11 19 : 52
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra

7

-14

Dorastenecké mužstvo pôsobilo v ročníku 2013/2014 v krajskej súťaži – III. liga Košicko-Gemerská. Dorastenci v jarnej
časti pod vedením hrajúceho trénera R.Raščáka obsadili 5.
miesto. Účelom dorasteneckého mužstva je príprava hráčov
pre mužstvo dospelých. Niektorí dorastenci už aj hrali za ,,A“
mužstvo v majstrovských stretnutiach. Dorastenecké mužstvo
podávalo výkony a vyhrali aj viacej stretnutí na ihriskách súperov. V tomto mužstve sú viacerí hráči, ktorí sa môžu uplatniť v ,,A“ mužstve. Je len na nich ako, túto šancu hrať a za
dospelých využijú.
Tabuľka dorastencov
Por. Družstvo

Z

V

Mužstvo dospelých v ročníku 2013/2014 účinkovalo v
Krajskej súťaži – V. liga Juh. Mužstvo pod vedením trénera
J.Červeňáka obsadilo v konečnom účtovaní predposlednú
15. priečku. Mnohé mužstvá v tejto súťaži boli nad sily našich futbalistov a naši hráči ťahali v týchto stretnutiach za
kratší koniec. Mužstvo odohralo niekoľko dobrých stretnutí,
a to hlavne v domácom prostredí, ak bolo v plnej sile-nechýbali hráči. Vonku s dochádzkou to bolo horšie a v niektorých stretnutiach nebol ani náhradník. Mužstvu chýbal strelec
a aj vyložené šance hráči nevedeli premieňať. Na vine bola
asi slabá tréningová dochádzka , ktorá nebola na požadovanej úrovni. Na chválu mužstva je, že obidve stretnutia vyhrali
s mužstvom FC Sokoľany, ktoré skončilo v tabuľke za naším
mužstvom. S mužstvom sa po poslednom víťaznom stretnutí,
keď sme hostili FK Rudňany. rozlúčil dlhoročný hráč Rasťo
Jaklovský. Výbor OFK Slovan Poproč sa týmto poďakoval nielen jemu, ale hráčom všetkých vekových kategórií za reprezentáciu našej obce.
Tabuľka dospelých
Por. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

FK Šaca

30 22 4

4

92 : 26

70

25

2

FK Slovan Veľký Folkmar

30 16 8

6

67 : 39

56

11

3

Družstevník Veľký Horeš

30 14 13 3

68 : 25

55

10

4

TJ Mladosť Kalša

30 14 10 6

56 : 31

52

7

5

MŠK Tatran Spišské Vlachy

30 15 6

9

46 : 33

51

6

6

MFK Sobrance

30 15 3 12

91 : 50

48

3

7

MFK Spartak Medzev

30 14 6 10

71 : 48

48

3

8

SP MFK Rožňava

30 12 8 10

43 : 33

44

-1

9

FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany

30 11 10 9

57 : 39

43

-2

R

P

Skóre

Body

+/-

10

MFK Veľké Kapušany

30 10 12 8

41 : 39

42

-3

1

FK Kechnec

26 23 0

3

164 : 21

69

30

11

FK Čaňa

30 12 4 14

48 : 53

40

-5

2

FK TATRA Sokoľany

26 20 2

4

132 : 36

62

23

12

TJ Slavoj Kráľovský Chlmec

30 11 2 17

33 : 82

35

-10

3

FK Krásnohorské Podhradie

26 17 3

6

96 : 52

54

15

13

ŠK Strážske

30 7

9 14

31 : 62

30

-15

4

TJ Štart Svinica

26 14 4

8

73 : 53

46

7

14

OŠK Rudňany

30 6

5 19

43 : 82

23

-22

5

OFK Slovan Poproč

26 13 3 10

61 : 50

42

3

15

OFK Slovan Poproč

30 5

3 22

30 : 95

18

-27

6

MFK Spartak Medzev

26 10 8

8

66 : 58

38

-1

16

-33

TJ Družstevník Trstené pri Hornáde

26 12 2 12

67 : 83

38

-1

logo FK TATRA Sokoľany
30 3 3 24 26 : 106
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra

12

7
8

TJ FK Vyšné Opátske

26 10 4 12

62 : 52

34

-5

9

FK Šaca

26 11 1 14 78 : 107

34

-5

10

TJ Družstevník Malá Ida

26 10 2 14

62 : 89

32

-7

11

FK FC Valaliky

26 8

2 16 52 : 145

26

-13

12

FK Geča 73

26 7

3 16

47 : 86

24

-15

13

FK Baník Drnava

26 4

4 18

44 : 89

16

-23

14

logo TJ Lokomotíva Ruskov
26 2 4 20 33 : 116
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra

10

-29

Po skončení minulého súťažného ročníka došlo k reorganizácii krajských futbalových súťaží. V novom ročníku 2014/2015
naše ,,A „mužstvo bude účinkovať v súťaži IV. liga Juh. V
tejto súťaži sa stretneme s mužstvami, s ktorými sme hrali
v minulom súťažnom ročníku. Iba vypadajúce mužstvo FK
Sokoľany nahradí zostupujúce mužstvo z vyššej súťaže FK
Krompachy. Nášmu mužstvu v novom ročníku prajeme veľa
dobrých a víťazných stretnutí.
PDZ

www.poproc.sk
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Kráľom sezóny na Slovensku je Adam Klajber

Pred nami je radostné bilancovanie
uplynulej stolnotenisovej sezóny. V histórii klubu boli dosiahnuté najväčšie
mládežnícke úspechy. Kráľom sezóny
na Slovensku je Adam Klajber v kategórii „Najlepší mladší žiaci“. Desaťročný
Adam žne jeden úspech za druhým. Získal titul dvojnásobného majstra kraja,
druhé miesto obsadil v miešanej štvorhre. Patrí mu aj prvé miesto na slovenskom bodovacom turnaji vo Valalikoch

a celkovo prvenstvo v Slovenskom pohári. Je trojnásobným majstrom Slovenska! Fantastické úspechy dosiahol
najmä na medzinárodných turnajoch v
drese Slovenska. Druhé miesto dosiahol
v dvojhre na Malacky Open, taktiež druhé miesto si odniesol aj z PragaOpen. Na
prestížnom a kvalitne obsadenom turnaji v Rakúskom Linci, na ktorom sa zúčastnilo 64 krajín, obsadil opäť úžasné
druhé miesto. Radosť nám počas sezóny
robili aj súťaže družstiev. „A“ družstvo
mužov s prehľadom skončilo na štvrtom
mieste v 3. lige a nebyť zaskakovania niektorých hráčov do „B“ družstva, mohlo
skončiť aj na treťom mieste. Družstvo
ukázalo veľký potenciál a zaradilo sa k
hlavným kandidátom na postup do 2.
ligy v budúcej sezóne. K tomuto cieľu by
mali dopomôcť hráči ako Filkorn Gejza,
ktorý bol štvrtým najlepším hráčom v
súťaži. Ďalšia mladá nádej nášho klu-

bu je David Szabo, s jednou prehrou je
najlepším hráčom 4. ligy. „B“ družstvo
mužov v 4. lige plnilo ťažký cieľ - zachrániť sa v súťaži. Podarilo sa a dokonca
ho s prehľadom prekročilo a skončilo na
obdivuhodnom štvrtom mieste, čo nikto ani len neočakával. Dobrými a stabilnými výkonmi k tomu prispel aj Rudolf
Flegner a zlepšujúci sa Tomáš Leštak.V
1. lige dorastencov sme obsadili nakoniec šieste miesto, čo je po dlhej dobe
naše najlepšie umiestnenie. Usporiadali
sme aj 3. ročník Veľkonočného turnaja
pre širokú verejnosť s 15 štartujúcimi.
Na prvom mieste po tuhom boji skončil Adrián Hiľovský a obhájil tak minuloročné prvenstvo. Druhé miesto získal Peter Kozák ml. a na treťom mieste
skončil Ivan Harčarik. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zabezpečeniu tohto turnaja.
SŠK

OSEMSMEROVKA
Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem
osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a
filozofie umenia. Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít
. . . Tajnička - 26 písmen . . .

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše ‐ jedna z foriem osvojovania si
sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže
znamenať aj používanie istých duchovných kvalít ........tajnička ‐ 26 písmen........ realizácii určitého
diela srealizácii
cieľom urobiť
svet umelodiela
krajšíms acieľom
lepším. urobiť svet umelo krajším a lepším.
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LEŇOCH‐
MALINA‐
MAMONÁR‐
MASKA‐
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MODEL‐
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