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Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Obecné zastupiteľstvo
v Poproči
1.

B e r i e n a v e d o m i e:

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 21.6.2013
b/ Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.6.2013
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3. Označiť
schválenú
dokumentáciu
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč schvaľovacou doložkou
v súlade s §28, odst.1 stavebného zákona

c/ Výstavbu provizórneho oplotenia spadnutej časti oplotenia základnej školy konkrétne pozostávajúce z plastovaného pletiva,
výšky 180 cm, v max. sume 7.000,00 € v termíne do jedného mesiaca

4. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného
listu a zaslať ho MDVRR SR s kópiou
uznesenia o schválení

d/ Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p. č. 2240/2 k.ú. Poproč vo výmere
142 m2 - zastavané plochy a nádvoria, 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

5. Zabezpečiť v súlade s §28, odst.4 stavebného zákona uloženie dokumentácie
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Poproč na Obecnom úrade obce
Poproč, na príslušnom stavebnom úrade
a na Obvodnom úrade Košice, odbore
výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jeho schválenia

c/ Správu hlavného kontrolóra Obce Poproč
o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2013
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 1.
úprave rozpočtu na rok 2013
e/ Stanovisko Obvodného úradu Košice odboru výstavby a bytovej politiky č.ObUKE-OVBP1-2013/00275 zo dňa 11.7.201 k
preskúmaniu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč podľa §25 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov
f/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - výtlačné potrubie
z Jasova“ súvisiaceho so zásobovaním Obce
Poproč pitnou vodou
g/ Informáciu starostu obce o žiadosti p. Štefana Vincu, Obchodná 39 o odkúpenie
pozemku p.č. 2240/2 k.ú. Poproč o výmere
142 m2.
h/ Informáciu starostu obce o programe osláv
69. výročia SNP v obci Poproč dňa 28. augusta 2013
i/ Informáciu starostu obce o programe osláv
Dňa obce Poproč, ktoré sa budú konať dňa
7. septembra 2013
j/ Informáciu starostu obce o žiadosti Heleny
Juhárovej, Kostolná 61 o riešenie odvedenia
dažďovej vody na ulici Letnej
k/ Informáciu starostu obce o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (VUC) 2013,
ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013
l/ Informáciu RNDr. B.Mihókovej, riaditeľky
ZŠ s MŠ Poproč o personálnom a organizačnom zabezpečení nového školského
roka 2013/2014 v Základnej škole s materskou školou Poproč

2.

S c h v a ľ u j e:

a/ 1. úpravu rozpočtu na rok 2013
b/ Podľa § 26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na
§11, odst.4 , písm. c) a §6, odst.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov: Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Poproč

3.

S ú h l a s í:

a/ S vyhodnotením pripomienok podaných v
rámci prerokovania Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Poproč

4.

Ruší:

a/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce
Poproč č. A.5/3.a./2012, ktorým vyhlásilo
osobitný zreteľ na prenájom nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska na Východnej ulici č. 23
vo výmere 106,82 m2 , zapísaného na LV č.
1190 - z dôvodov, že obec ako majiteľ predmetnej nehnuteľnosti je povinný sa riadne
starať o svoj majetok, zveľaďovať ho a využívať ho pre potreby občanov obce a zabrániť jeho poškodzovaniu, prípadne ničeniu. V čase, keď predmetnú nehnuteľnosť
nepoužíva k plneniu úloh, prejavilo OZ
obce Poproč záujem prenajať tieto priestory
právnickej osobe, a to spoločnosti NEUTRAL s.r.o., za účelom poskytovania zdravotníckych služieb obyvateľom obce, a to
zriadením verejnej lekárne v Zdravotnom
stredisku v Poproči. Tento osobitný zreteľ
zverejnený na úradnej tabuli obce v období
od 28.5.2012 do 11.6.2012

5.

Poveruje:

a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby pre obstaranie Zmien a doplnkov
č.1Územného plánu obce Poproč:
1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2013 o záväznej časti
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Poproč
2. Zverejniť, v súlade s §27, odst.4, písm.
a), b) stavebného zákona, záväznú časť
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Poproč vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom
štátnej správy

www.poproc.sk

b/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
vykonaním prieskumu trhu na zhotoviteľa provizórneho oplotenia spadnutej časti
oplotenia základnej školy
c/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
vypracovaním novej štúdie na estetické
riešenie návrhu oplotenia základnej školy
s cenovou kalkuláciou v termíne do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ
d/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby
spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja časti p. č. 2240/2
vo výmere 142 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1190
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Stanovisko ZMOS k hospodáreniu
samospráv a plneniu Memoranda
Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje
za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov
a v rozsahu svojich zákonných kompetencií.
Je vecne preukázateľné, že samospráva
šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%,
výdavky obcí bez finančných operácií, čo
sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba
o 5.9%, pričom v našej obci Poproč poklesli výdavky o 7,0 %. Markantný je aj
rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické
zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych
poradných orgánov na úrovni štátu a obcí.
Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom
rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku
2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%. V
našej obci aj v tejto oblasti klesli výdavky o 10,9 %. Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je
potrebné zamerať prioritnú pozornosť na

e/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
vypracovaním štúdie a cenovej kalkulácie
odvedenia dažďových vôd na Letnej ulici
v termíne do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ

6.

Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

štrukturálne reformy a organizačné zmeny.

solidujúcich obcí a miest ako nekorektný
a v praxi ťažko realizovateľný.

ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam
počnúc rokom 2012 každoročne znižuje
príjem z výnosu daní zo 70,3% na 65,4%,
obec Poproč dostala len 63 %, čo je ročné
zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu rozpočtu! Samosprávy preto odmietajú medializované
interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele
na schodku verejného rozpočtu.

Primátori a starostovia upozorňujú, že
situácia v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá prináša zastavenie
rozvoja a ekonomického rastu regiónu
a rapídne zníženie kvality života jeho
obyvateľov. Výrazný pokles kapitálových
výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v ďalších rokoch môžu priniesť paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej zákonných povinností.

Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách,
aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici
kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce
a mestá z implementácie europrojektov
a už rozbehnutých investičných aktivít,
ktoré sú pre občanov, ale môžu ovplyvniť hospodárske výsledky obce a ohroziť
plnenie Memoranda. Samosprávy preto
odmietajú tzv. selektívny postih nekon-

Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda
hľadala rezervy vo vlastných rozpočtoch
a rozpočtoch ňou riadených organizácií
a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy. Žiadajú,
aby sa vrátila k skutočne partnerskému
dialógu so samosprávami a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí.

Nezabúdame

v podaní žiačky S. Kellerovej, slávnostný
príhovor starostu a krátky kultúrny program spevokolu Fortuna. Tradične sa pokračovalo na hornom futbalovom ihrisku, kde povstaleckú vatru po oficiálnom
privítaní a krátkom kultúrnom programe
zapálil Jakub Timko. Vďaka priaznivému
počasiu sa nás zišlo pomerne veľa. Aj keď
pre mnohé deti bola vatra tým najväčším
zážitkom a možno ani vôbec netušili, prečo sa to celé deje, je potrebné vážiť si doterajšiu históriu. Pripomínať si to, čo nás
formovalo, čo utváralo našu podstatu a čo
nás doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta.
ZH

(..... pokračovanie z titulnej strany)
SNP bolo ozbrojeným povstaním proti
vstupu fašistov na naše územie.Za oslobodenie nášho územia padli tisícky vojakov,
civilistov, žien a detí. Ich pamiatke je každoročne koncom augusta venovaná pietna
spomienka, ktorá sa konala 28. augusta
2013 pred obecným úradom. Neoddeliteľnou súčasťou osláv SNP bol pietny akt
kladenia vencov pri pamätníku padlých
hrdinov, ktorému predchádzala slovenská
a banícka hymna v podaní dychovej hudby Popročanka, báseň Nad hrobom vojaka

Vyhlasuje:

a/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného
majetku – pozemok parc. č. 2240/2 vo výmere 142 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
zapísanú na LV č. 1190 z dôvodu, že na tento pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa –
Štefana Vincu, Obchodná 39, t.j. cez parc. č.
2240/1. Tento osobitný zreteľ zverejnený na
úradnej tabuli obce v období od 23.8.2013
do 7.9.2013

OÚ

B. Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč sa u z n á š a na:

Spoločné stretnutia potešia

a/ Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč

Základná organizácia SZZP je zameraná
hlavne na to, aby sa venovala zdravotne
postihnutým a starším občanom. Členovia
výboru sa snažia pripravovať akcie, kde by
sa spoločne stretávali. Cez leto sme boli
trikrát na jednodňový zájazd v kúpeľoch
Číž na termálnom kúpalisku. V septembri

to zase bolo stretnutie jubilantov v kultúrnom dome s kultúrnym programom,
občerstvením a samozrejme darčekom pre
každého jubilanta. Podľa počasia v jesennom období plánujeme urobiť schôdzu
v prírode spojenú s opekaním alebo varením guľášu. Keďže to všetko by sme z
www.poproc.sk

našich príspevkov nezvládli, obecný úrad
nám vyšiel v ústrety a na našu žiadosť nám
poskytol finančný príspevok, za ktorý v
mene všetkých členov ďakujeme.
Výbor ZO SZZP Poproč
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Najväčší potlesk patril Fortune

Koncom júna (28. – 30.) sa v meste Pér v Maďarsku konalo XIII. MindszentiNapok
(13. Stretnutie obcí „všetkých svätých“ karpatskej kotliny. Pozvánka prišla aj na
náš obecný úrad. Obec Poproč reprezentovali: spevácka skupina FORTUNA (14),
1 člen výboru OFK, zástupca starostu, tlmočník (Ing. Redvay), vodič autobusu
a starosta. O tom, ako to všetko bolo, nám vyrozprával starosta obce.
Kto sa tohto podujatia zúčastnil?
Z 18 pozvaných obcí karpatskej kotliny
Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Česka, Rakúska, Maďarska a Slovenska sa stretnutia
zúčastnilo 12 obcí.
Prečo sa také podujatie koná, čo je jeho
cieľom?
Tieto stretnutia sa konajú už od roku 1993
a ich cieľom ja stretávanie sa obcí karpatskej kotliny, ktoré majú vo svojom historickom názve „mindszent“, čiže všetkých
svätých, konkrétne v našom prípade je to
Jászómindszent. Európska únia financuje
a podporuje projekty tohto typu za účelom nadviazania cezhraničnej spolupráce,
udržania tradícií na poli kultúry, výmeny
informácií v rámci východoeurópskeho
priestoru.
Aký bol program stretnutia?
Podujatie sprevádzali rôzne atrakcie, ktoré
organizujúce obce zabezpečujú každoročne pri tejto príležitosti ako sprievodné akcie za účelom prezentácie ako aj atraktivity
záujmu o tieto podujatia. Program sa začal
dňa 28.6. slávnostným otvorením. Následne bolo privítanie starostov a všetkých
účastníkov s kultúrnym programom obce
Pér, večera pri živej hudbe.
29.6. sa konali exhibičné lety na miestnom
letisku s možnosťou vyhliadkových letov,
jazdy na koni, koči, prehliadka autosalónu. Spevácka skupina Fortuna pripravila
slovenský stánok, kde účastníkov hostila
popročskými koláčmi, zákuskami, borovičkou, medovinou a samozrejmou svojím spevom. Podujatie sprevádzali rôzne

kulinárske súťaže o najlepší guľáš či preteky v rybolove a následne v príprave rýb.
Jednotlivé jedlá sa potom v rámci obeda
konzumovali. Bolo to majstrovské spojenie prezentácie miestnych podnikavcov
i jednotlivcov vo varení a zároveň bol zabezpečený obed pre všetkých účastníkov
takmer bez investícií.
Po obede nasledoval kultúry program, kde
sa zúčastnené obce prezentovali svojimi
kultúrnymi zložkami (spevácke skupiny,
tanečné skupiny, prednesy poézie, zborové telesá ,...) Večer pokračoval vystúpením
obľúbenej maďarskej skupiny Neoton família, ktorá je známa nielen v Maďarsku,
ale i u nás a je legendou.
30.6. v dopoludňajších hodinách bolo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule na
13. Stretnutie, na ktorej boli vyryté mená
zúčastnených obcí, a teda aj Poproča, čím
bolo stretnutie obcí formálne ukončené.
Čím všetkým ste reprezentovali našu
obec?
Našu obec reprezentovala spevácka skupina FORTUNA, a to vystúpením v hlavnom programe, popročským krojom, jednotlivými speváckymi vstupmi v rámci
sprievodných podujatí, pohostinstvom
kysnutými koláčmi, nápojmi z popročskej
pálenice a medovicou.
Čo malo u našich susedov najväčší úspech?
V rámci prezentácie zúčastnených obcí
kultúrnym programom najväčší potlesk
patril FORTUNE, tradičná popročská pohostinnosť v našom stánku sa stretla s newww.poproc.sk

bývalým záujmom zúčastnených, ktorí
dokonca začali dávať do „klobúka“ dobrovoľné príspevky.
Plánujete takéto stretnutie zrealizovať
u nás na Slovensku v Poproči ?
Osobne neplánujem z niekoľkých dôvodov. Na zorganizovanie takejto akcie je
potrebná príprava najmenej 1 – 2 roky.
Veľkým problémom je jazyková bariéra,
jeden tlmočník nestačil. Ďalší problém vidím v ubytovaní a stravovaní cca 300 ľudí.
Problém je financovanie takejto akcie.
Ako ste prekonávali rečovú bariéru?
Po zvážení sme oslovili za účelom tlmočenia cezpoľného – Ing. J.Redvaya. Bolo
dobrým rozhodnutím zobrať so sebou
zdatného tlmočníka po stránke jazykovej
i organizačnej, nakoľko podujatie sa konalo na viacerých úrovniach naraz a tlmočník to zvládol profesionálne a bez nároku
na odmenu. V každom prípade treba do
budúcna počítať s väčším počtom tlmočníkov.
Čo vám tento pobyt dal?
Za pozitívne považujem stretnutie s ľuďmi inej krajiny a výmena názorov na život,
ktorý žijeme, možnosť ukázať naše schopnosti, v čom sme dobrí, čo máme, čím sa
môžeme prezentovať ...
Z akých finančných zdrojov sa čerpalo
na účasť Poproča na tomto podujatí?
Celu akciu zaplatili účastníci stretnutia.
Občianskemu združeniu FORTUNA prispel sponzorsky značnou čiastkou Ing. F.
Vindt, stály sponzor a podporovateľ OZ
Fortuna, za čo mu aj touto cestou chceme
poďakovať.
Zúčastníte sa podobného podujatia aj
v budúcnosti?
Ďalšie stretnutie bude o dva roky a to je
dlhá doba.
Aké zážitky ste si odtiaľ doniesli? Čo
vám najviac utkvelo v pamäti?
Len tie najlepšie. Maďari sú veľmi pohostinní, ústretoví, stretnutie bolo veľmi priateľské, celé podujatie bolo vzhľadom na
počet účastníkov - cca 300 mimoriadne
- dobre zorganizované, zabezpečené. Kreativita nápadov (ako dokázali zabezpečiť
napr. stravu) ukazuje, že i za menej peňazí
sa dá urobiť naozaj dobré podujatie, ktoré
krajiny zbližuje nielen kultúrne, ale dáva
priestor na nadviazanie i inej spolupráce.
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Dospelácke oslavy
nielen pre dospelákov

Oslavy 18. narodenín Dňa obce Poproč sú za nami. Ostávajú
len spomienky. Počas týchto chvíľ sa stretli ľudia, známi,
priatelia, ktorí sa možno roky nevideli. Na chvíľu sa zastavili
a zaspomínali. Pevne dúfame, že všetci, ktorí počas osláv
navštívili našu obec či už ako rodáci, hostia alebo účinkujúci, sa
tu cítili príjemne a že budúci rok príde aspoň toľko návštevníkov,
koľko tu bolo v jubilejnú septembrovú sobotu.
Obecné slávnosti sa stávajú pevnou súčasťou aktivít v mnohých dedinách. Sú
viazané k výročiam a dávajú obyvateľom
možnosť stretnúť sa a zaspomínať „pod
jednou strechou“. Obec Poproč nie je výnimkou a tento rok sme v sobotu 7. septembra oslavovali tak trochu jubilejné
18.narodeniny Dňa obce Poproč. Počasie nám bolo priaznivo naklonené, z čoho
sme mali radosť, pretože podstatná časť
osláv sa konala pod holým nebom. Sobotné ráno nás opäť budilo slnečným svetlom
a kostolné zvony pozývali veriacich do
kostola. Dopoludňajší program pokračoval v areáli základnej školy hravými súťažami pre deti aj rodičov. A keďže k našim
oslavám už roky neodmysliteľne patria aj
športové súťaže, na dolnom futbalovom
ihrisku sa odrána odohrávali zápasy XIV.
ročníka O putovný banícky kahanec
starostu obce Poproč, ktorý nakoniec

putoval do rúk víťazného družstva Haldy
Poproč. Cenu za najlepšieho strelca si
z rúk starostu a spoluorganizátora turnaja
K.Hiľovského prebral R. Jaklovský.
Na multifunkčnom ihrisku v tom istom
čase prebiehali jednotlivé zápasy IV. ročníka tenisového turnaja T-Cup. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách - muži a štvorhra.
V kategórii mužov prvé miesto obsadil
M. Štofan a v kategórii štvorhra zvíťazili
Benko – Juhás. Ceny víťazom odovzdali
starosta a spoluorganizátor turnaja Ing. J.
Toporčák.
Samozrejmosťou boli aj stánky s občerstvením. Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších. V popoludňajších hodinách na hornom ihrisku prebiehali zábavné súťaže spojené s maľovaním na tvár či
zábavným farbením vlasov. Veľký záujem
bol aj o skákací hrad, kolotoč či strelnicu.
Bolo sa na čo pozerať a z čoho si vyberať.

DŠ
www.poproc.sk
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V úvode hlavného programu sa nám predstavila country skupina Tennessee, ktorá
vo svojom vystúpení pokračovala aj po
dvadsiatej hodine na hornom futbalovom
ihrisku.
Oficiálnu časť programu otvorili o 18.00
tóny štátnej a baníckej hymny v podaní
dychovej hudby Popročanka. Po príhovore starostu obce a po vyhodnotení športových súťaží sa pristúpilo k slávnostnému
udeľovaniu pamätných plakiet a ocenení
pre členov Miestneho odboru Matice Slovenskej, pri príležitosti 20.výročia oživotvorenia Matice slovenskej v Poproči.
V mene obce odovzdal starosta pamätné
plakety predsedníčke MOMS PaedDr. H.
Štovčíkovej, zástupkyni predsedníčky K.
Katušákovej a zároveň ocenil aj členky
MOMS M.Mudroňovú, H. Sopkovú a A.
Spišákovú.
Po slávnostnom odovzdaní ocenení prišla
na rad so svojím kultúrnym programom
spevácka skupina Fortuna, ktorú na pódiu vystriedala skupina Ščamba. Potlesk
neutíchal ani vtedy, keď na pódium vystúpila legenda rockovej hudby a zároveň
zlatý klinec večera skupina Metalinda,
ktorá svojím vystúpením potešila širšie
publikum. Ani týmto zábava nekončila.
Po tombole nasledovala diskotéka s DJ J.
Spišákom, ktorá bola len na chvíľu prerušená sledovaním polnočného ohňostroja.
Oslavy 18. narodenín Dňa obce Poproč sú
za nami. Ostávajú len spomienky. Počas
týchto chvíľ sa stretli ľudia, známi, priatelia, ktorí sa možno roky nevideli. Na chvíľu
sa zastavili a zaspomínali. Pevne dúfame,
že všetci, ktorí počas osláv navštívili našu
obec či už ako rodáci, hostia alebo účinkujúci, sa tu cítili príjemne a že budúci rok
príde aspoň toľko návštevníkov, koľko tu
bolo v danú sobotu.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a realizácii osláv sponzorom, reklamným partnerom, zamestnancom obce, občianskym združeniam, kultúrnym organizáciám a aktívnym
spoluobčanom, patrí naša vďaka a úcta.
ZH
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ešte za spoločného Československa, čo je

Jaro Mojžiš: O láske asi najviac. Máme

zásadná vec, lebo televízne programy, rádiá boli prepojené. Najpodstatnejšie je asi

také pozitívne texty, hlavne tie novšie
pesničky. Hudba má rozdávať radosť

to, že v českých rádiách sa púšťa omnoho
viac českej a slovenskej tvorby ako u nás.
Peter Sámel: Do Čiech chodíme hrať už

a úsmev.
Ako sa rodia vaše skladby?
Peter Sámel: Rodia sa veľmi ťažko. Vždy

od roku 1982 a tie koncerty boli stále na
vyššej muzikantskej úrovni. Ľudia si nás

sa snažíme vypiplať to naše „dieťa“ ,aby
bolo čo najlepšie. Niekedy to nejde celkom

obľúbili a nezabúdajú na nás. Hrali sme

ľahko, niekedy to ide cisárskym rezom.

na najväčších javiskách v Čechách. Tam
ľudia poznali všetky naše pesničky, spie-

Myslíte, že ešte máte čo povedať sú-

vali ich spolu s nami a zožali sme obrovský úspech. Veríme, že sa tam zas vráti-

„Kapelu inšpirujú ženy,
ženy inšpiruje kapela“
Viete, o ktorej kapele je reč?
V rámci osláv Dňa obce Poproč sme na našom improvizovanom
ihriskovom pódiu privítali kapelu, ktorá je na slovenskej hudobnej scéne už 30 rokov. Už 30 rokov sa Metalinda snaží napĺňať
svoj cieľ „hrať dobrú muziku, ktorá sa zatiaľ na Slovensku
nehrá“ (povedané niekedy v rokoch 1983-1985). A evidentne
sa jej darí. Viac o jeho napĺňaní vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.
Stále to platí? Čo sa odvtedy na slovenskej hudobnej scéne zmenilo?
Museli ste sa nejako prispôsobovať?
Peter Sámel: Ani sme si nevšimli, že už
prešlo toľko rokov. Stále si myslíme že
sme začínajúci 18-roční fagani. Život
beží pri tej muzike akosi pomalšie, ale
hlavne omnoho veselšie. Správny cieľ
je lepší preklad, je to také viac rockové.
Snažíme sa hrať dobrú muziku a myslím
si, že sa nám to už aj podarilo. Máloktorá
kapela totiž vydrží 30 rokov.
Vaše albumy vyšli vo viacerých vydavateľstvách. Potom ste si v roku
1995 založili vlastné vydavateľstvo.
Prečo?
Peter Sámel: Tak sme sa nahnevali na
tých všetkých vydavateľov, každý od nás

vylákal len nejaké prachy, a preto sem
sa rozhodli, že si to urobíme sami a nakoniec aj lepšie. Založili sme vlastné
vydavateľstvo MetaMusic a predali sme
z toho albumu, ktorý vyšiel v roku 1995
asi takých 13 000 kusov. Dokonca sme
s Feďom, s Paľom Drapákom a s Jánom
Lapašom sadli do áut a sami sme ho distribuovali po celom Slovenku, čo bolo
úplne prevratné na slovenské pomery,
lebo to ešte žiadna kapela nerobila. Stretali sme svojich fanúšikov, bol to pre nás
obrovský zážitok.
Čím to je, že mnohé slovenské kapely
sú tak úspešné, ak nie úspešnejšie,
v Čechách a nie na Slovensku? Je to
aj váš prípad?
Fero Gašparík: Úspech sa kapele vytvoril
www.poproc.sk
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časnej mladej generácii? Nezdá sa
vám náš malý trh presýtený?
Fero Gašparík: Rocková kapela v na-

me.
Metalinda oslavuje v tomto roku

šom veku sa nezameriava na násťročné
publikum. Naše publikum vyrastá spolu

Fero Gašparík: Asi všetci majú svoje

Peter Sámel: Minule tu boli Japonci, kto-

30.výročie svojho vzniku. Ako ste
oslávili, alebo oslávite, toto pomerne

s kapelou a popri tom rodičia dotiahnú
na koncerty aj svoje decká . A tak tie deti

ženy, bývalé ženy, frajerky, nájdené cez
muziku, cez kapelu, a všetky bývalé odišli

rí si zobrali od nás asi 30 CD a boli úplne
nadšení z našej muziky. Pôsobí to na nich

významné výročie?
Peter Sámel: My sa na to ešte len chystáme, lebo to nechceme priznať. Sme už
dosť dlho na tejto scéne, ani si to sami

objavia tú muziku. Môžeme sa zameriavať na ženské publikum. Lebo tam je to
zas niečo iné. Motivácia, inšpirácia. Žen-

cez kapelu.
Peter Kollár: Kapelu inšpirujú ženy, ženy
inšpiruje kapela.
Peter Sámel: A naše ženy sú vlastne taký
štafetový lístok.

exoticky a máme poslať ďalších 20 kusov
do Japonska. Keby sme mali väčšiu mediálnu podporu, to znamená balík peňazí
na zreklamovanie, určite by to zarezonovalo aj v iných krajinách.

Jaro Mojžiš: Do hudby dávame tú lásku
najviac.
Peter Kollár: Život je celý o láske.

Robili ste niekedy skladbu na objednávku?
Peter Sámel: Robil som pre nejakých interpretov pesničky, aj albumy. Napr. Monika Agrebi, Sonia- s tou bola dobrá spo-

neuvedomujeme. Budeme musieť urobiť
nejaké veľké turné. Ale teraz je to ešte asi
len 28 rokov čo hráme, takže to bude až
o 2 roky. Ale na budúci rok už s tým musíme začať.
Mrzelo vás, keď ste na Bratislavskej
lýre obsadili „iba“ 4.miesto?
Peter Sámel: Strašne nás to vtedy rozčúlilo, že sme dostali „zemiakovú medailu“.
Prišli sme tam s väčším očakávaním. Ale
myslím si, že vtedy tie súťaže neboli podľa toho, kto ako zahral, ale kto mal aké
konexie.
Čo si myslíte o dnešných speváckych
súťažiach?
Peter Kollár: Sledujem to, berú to ako
nejakú možnosť prezentovať sa svojou
hudbou, preraziť, dostať sa do povedomia
ľudí, dokázať sa tým prípadne aj uživiť.
Peter Sámel: Jediný, kto zabodoval , ktorého si pamätáme dodnes, je Peter Cmorík, ktorého sme my objavili už v roku
2000. Vtedy bol u nás na konkurze ako
spevák. Pochádzal z garážovej kapely,
ktorá začínala s ničím a musela si všetko
zabezpečiť.
O čom spievate najradšej?

skému mladému publiku nemusí vadiť
tak vekový rozdiel, tie si tam môžu predstaviť hocičo iné okrem muziky.
Zloženie kapely sa priebežne menilo. Odkedy máte v kapele Popročana
a aká bola jeho cesta k vám?
Jaro Mojžiš: V kapele som od septembra
2012, niekedy v marci sme si tak prvýkrát
zavolali s Peťom a potom to tak nejako
prišlo.
Peter Sámel: Dohodil nám ho Atila, lebo
mu liezol na nervy náš predchádzajúci
spevák. Oslovili sme Jara Mojžiša, ktorý
má veľký talent, len ho bolo potrebné
nájsť.
Aké sú vaše plány na rok 2014? Bude
nový album?
Peter Sámel: Plány nikdy neprezradzujeme, lebo rozmýšľame tak dva dni dopredu. Robíme veci spontánne. Ak by bol
rok 2014 taký úspešný ako je tento , tak
by nás to veľmi tešilo.
Peter Kollár: Minimálne chystáme veľkú
oslavu spojenú s oslavami 30-tky. A či to
bude spojené s novým albumom, to sa už
nechajte prekvapiť.
Aké miesto má vo vašom živote láska?

Čo vy na to, ako sa slovenská populárna hudba hrá – nehrá v slovenských rádiách?
Peter Sámel: Hlavne Metalinda sa málo
hrá. Ďakujem tým, ktorí púšťajú Metalindu. Sú to rôzne regionálne rádia, to
nás teší. Prosto nejakí ľudia sa rozhodnú
a nehrajú vás.
Peter Kollár: A našťastie na Slovensku
existuje teraz taká iniciatíva, v ktorej je aj
líder skupiny Tublatanka Maťo Ďurinda,
Peter Sámel z Metalindy je tam ako iniciátor myšlienky hrania väčšieho percenta slovenskej muziky.
Peter Sámel: Hranie slovenskej muziky
je 10%, boli by sme radi, ak by to bolo
aspoň 20% , ale aj to je problém. V mnohých krajinách sa hrá 50% domácej produkcie a sú krajiny, kde je príkazom dané
hrať 80% domácej produkcie.
Skúšali ste sa presadiť aj mimo regiónu Česka a Slovenska? S akým výsledkom?
www.poproc.sk

lupráca, to sme robili tak zo srdca, dobre
sme sa na tom zabávali.
Chceli ste mať niekedy v skupine
ženu?
Fero Gašparík: Neprišla nám žiadna do
cesty.
Ktorú skladbu hráte najradšej a prečo?
Peter Kollár: English is how know
Jaro Mojžiš: Ja mám viac - Ján Ámos Džínový , V nebi, Za mnou,...
Fero Gašparík: U mňa sa to tak mení. Po
čase sa to človeku akosi preje, vždy je niečo nové, to ho baví , až kým zas nepríde
niečo nové., tak ako v živote.
Peter Sámel: Všetky tie pesničky sú naše
deti, ktoré vznikali počas zážitkov po
šnúrach, po koncertoch a všetky máme
radi ako svoje deti.
DŠ, ZH
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Najprv škola, potom zábava...
alebo to bolo naopak?

Pri príležitostí osláv Dňa obce Poproč sa
na školskom ihrisku uskutočnilo športové dopoludnie. Žiaci mali možnosť
porovnať si svoje sily v skoku do diaľky,
behu na 50m, v hode medicinbalom,
v prekážkovom behu. Aj pre deti predškolského veku boli pripravené disciplíny – skákanie na trampolíne a fit lopte.
Zabaviť sa mohli aj na nesúťažných dis-

ciplínach - na kužeľovom tanci. Na záver
športového dopoludnia sa všetci prítomní - deti, rodičia, starí rodičia, učitelia - zapojili do hromadného vystúpenia
na spôsob spartakiády. Potom prišlo na
rad udeľovanie cien. Na každom stanovišti bolo vyhlásených 10 víťazov. Všetci
prítomní boli odmenení nielen dobrou
náladou, ale aj cukríkmi. Po športovom

Podporujeme a rozvíjame
záujmy našich žiakov
Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2013/2014
Názov krúžku

Meno vedúceho

1.
2.

Atletický krúžok
Tvoríme svorne

Mgr. M.Sándorová
Mgr. Š.Jasminská

3.

Bedminton

Mgr. P. Hiľovská

4.

Biblický krúžok

Mgr. I. Sopoková

5.

Hudobno - dramatický krúžok

Mgr. E. Klešíková

6.

Práca s počítačom 1. – 4. ročník

7.

Tajomstvo našej kuchyne (varenie, pečenie)

Mgr. D. Špegárová

8.

Vševedko 2. – 4. roč.

Mgr. A. Grabanová

9.

ANJ hrou 5. – 6. roč.

Ing. A. Simanová

Mgr. Z. Kočišová

10. Pohybové hry

Mgr. L. Jaklovská

11. Čítame v ANJ

Mgr. L. Kurjanová

12. ANJ hrou 1. - 2. roč.

Mgr. A. Grabanová

13. Hádzaná

Mgr. L. Jaklovská

14. Zelená škola

Mgr. M. Juhásová

15. Práca s počítačom 5. – 9. ročník

Mgr. A. Valová

16. Mladí hasiči

Ing. T. Krížek

17. Prvá pomoc
18. Futbal

Mgr. M. Juhásová
Mgr. L. Jaklovská

ZK
www.poproc.sk

Ako to bolo,
ako to je
Niekto to vedel, niekto to vie. Aj takouto rýmovačkou by sme
mohli charakterizovať náš spomienkový deň v škole 26. september 2013, kedy sme si pripomenuli 55. výročie otvorenia budovy školy na Školskej ulici č. 3. Od rána sme fungovali v netradičnom režime. Výnimočný rozvrh s hodinami,
ktoré vyzerali tak, ako v rokoch minulých. Zvonilo sa klasickým zvončekom. Zdravilo sa: Česť práci, súdružka učiteľka!
Na vrátnici mali službu aj žiaci, cez prestávky sa prechádzali
po chodbách v dvojiciach. Neučila sa angličtina, ale ruština.
Cvičila sa spartakiáda, vyrábali sa mávadlá. Namiesto počítačov krieda a meotar. V rukách učiteľov palička s výstrahou.
Iný školský poriadok, iné hodnotenie. A napokon stretnutie žiakov s bývalými učiteľmi, ktorí stáli za katedrou práve
v roku otvorenia budovy školy-K.Spišáková, H.Uhrinová,
P.Bačo. Takto prežívali sprítomnené chvíle minulé naši žiaci.
Ich rodičom sme naopak vo večerných hodinách pripravili
ukážku súčasného vyučovania prehliadkou najmodernejších
učebných pomôcok, učební, priestorov. A jednu triedu v nových priestoroch na 3.poschodí školy sme pripravili tak, aby
mal každý návštevník prehľad o tom, ako sa v prúde času
menili učebné pomôcky až dodnes. A naše zistenie? Škola
v Poproči vždy bola a je modernou vzdelávacou a výchovnou
inštitúciou. Veď my všetci sme toho dôkazom.
DŠ

zápolení sme sa o 15.30 stretli na hornom miestnom ihrisku. Na deti čakala
detská diskotéka, na ktorej sa maľovali
tváre, sprejovali vlasy a súťažilo sa. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto
športového dopoludnia a zábavného popoludnia, ďakujeme.
LJ

Ďakujeme

Škola je po rodine druhým najdôležitejším sociálnym prostredím dieťaťa. Vychováva z detí
ľudí, ktorí dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť
svoje názory, vystupovať sebaisto, uplatňovať
svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote. Má všetky predpoklady, aby
bolo možné zaistiť kvalitné a vyvážené vzdelávanie žiakov. Dôraz sa kladie na vytváranie
bezpečného prostredia, ktoré podnecuje záujmy a aktivitu žiakov. Dôležitú úlohu v tomto
procese zohrávajú učitelia, rodičia aj všetci tí,
ktorí poukázali 2% zo zaplatenej dane na účet
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Poproč.
Touto cestou ďakujeme rodičom a priateľom školy za prejavenú dôveru a podporu.
Peniaze z daní nám veľmi pomáhajú a prispievajú ku kvalitnejšiemu a zaujímavejšiemu
životu v škole. Osobitne by sme sa chceli poďakovať pani Ing. Kyliánovej, ktorá svojím
pravidelným štedrým finančným príspevkom
podporuje školu v Poproči. Aj vďaka týmto
finančným prostriedkom je škola zveľaďovaná a modernizovaná a sme schopní udržiavať
krok s rýchlo sa vyvíjajúcou dobou a zabezpečiť také materiálne a technické vybavenie
školy, ktoré uspokojuje požiadavky modernej
doby, aby sa v nej naše deti cítili bezpečne
a príjemne.
KH
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Už 55 rokov vytvára spoločenstvá,
vzdeláva a vychováva
Prvý september sa dlhodobo spája so začiatkom nového školského roka. V tomto
roku uplynulo už 55 rokov od otvorenia budovy základnej školy na Školskej
ulici č.3. V tom čase nastúpilo do prvej
triedy 66 prvákov a celkovo mala škola
427 žiakov pri dvojzmennej prevádzke.
Druhého septembra 2013 do 1. ročníka
nastúpilo 16 žiakov a škola má celkovo
196 žiakov. Pokles počtu žiakov za uplynulých 55 rokov je výrazný, no zodpovedá
trendu v rámci celého Slovenska. Našou
prvoradou úlohou je zabezpečiť kvalitné
výchovno-vzdelávacie podmienky, aby
sa naši absolventi dokázali v konkurenčnom prostredí presadiť. Na vyučovanie
využívame nielen kmeňové triedy, ale aj

6 odborných učební, kvalitnú techniku
a moderné učebné pomôcky. Zapájame
sa do rôznych projektov na regionálnej,
celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni.
Tak ako generácia detí pred 55 rokmi, aj
naši žiaci teraz majú ambíciu byť v živote
úspešní, mať sa dobre. Kritériá úspešností
aj životný štýl sa počas uplynulých rokov
značne zmenili, no požiadavka kvalitného vzdelania a schopnosti aplikovať vedomosti do rôznych oblastí života je stále aktuálna. Škola je spoločenstvom detí,
učiteľov a ostatných zamestnancov, ktorí
sa každodenne stretávajú ,vytvára sa medzi nimi väzba a vzájomne sa ovplyvňujú.
Kvalitné vzdelanie a výchovu v školskom
prostredí ZŠ s MŠ Poproč zabezpečuje 16
www.poproc.sk

pedagógov v základnej školy, 5 učiteliek
materskej školy a 2 vychovávateľky školského klubu detí. Prevádzku školy, škôlky,
školskej jedálne a školských športovísk
zabezpečuje 13 nepedagogických zamestnancov. V spolupráci s ÚPSVR vytvárame
3 ďalšie pracovné miesta. Škola je otvorená
aj pre verejnosť. Pre bývalých žiakov, rodičov a športové kluby poskytujeme v popoludňajších hodinách priestory telocvične
a multifunkčného ihriska. Pre záujemcov
o tanec, hru na klavíri, gitare alebo kreslenie a maľbu poskytuje v našich priestoroch vzdelanie Základná umelecká škola
v Medzeve.
BM
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Dievčatám sa darilo viac
Našim mladým hasičom sa začala príprava na ďalšiu súťaž v okresnej Lige mladých
hasičov. Konala sa 14. júla 2013 v obci
Kecerovce na miestnom futbalom ihrisku. Z nášho krúžku Mladých hasičov sme
mali zostavené tri päťčlenné družstvá. Dve
z nich súťažili v kategórii chlapcov. Po ko-

Bolo čo obdivovať

Dobrovoľní hasiči, deti i dospelí, vyrazili
22.júna už o piatej ráno do ďalekého Martina. Čakal ich tam bohatý program.. Hneď
pri príchode mali možnosť urobiť dobrý skutok, a to darovať krv. Túto kvapku
krvi absolvovala aj jedna z našich hasičiek.
V areáli navštívili Hasičské múzeum, v ktorom mohli obdivovať ťažkú a špeciálnu
techniku a malé stroje a príslušenstvo. Zúčastnili sa aj ukážky činnosti hasičov, hasenia, záchrany osôb, protichemickej jednotky, ukážky Slovenského červeného kríža,

činnosti psovodov záchranárov, hasenie
parnou, ručnou a motorovou historickou
technikou a ukážky zásahu polície. Nechýbalo ani súťaženie. Veľkou atrakciou bola
výstava parných lokomotív a železničných
modelov a ukážky Klubu vojenskej histórie, šermu a streľba z dela. Okrem toho
prebiehala výstava drobnochovateľov, ľudový jarmok a všetci mohli navštíviť aj zoo
farmu. Bodka na záver bola snehová pláň.
Bola to veľmi vydarená a nezabudnuteľná
akcia.
MC

Siahali aj na dno svojich síl

V piatok 13. septembra 2013 sa konala v obci
Štós súťaž Jesenný zraz Mladých hasičov.
Usporiadatelia tejto obce pripravili pekné
a poriadne náročné trate. Súťaže sa zúčastnilo
celkovo 29 tímov, z toho 9 v kategórii dievčat.
V oboch kategóriách sme mali zastúpenie po
jednom družstve. Prvá disciplína preverila
technické vedomosti o prenosných hasiacich
prístrojoch. Obe naše družstvá odpovedali
na otázky bez chyby. Ďalej nasledoval bran-

ný pretek. Ten preveril hlavne vytrvalosť
súťažiacich. Trať bola v kopcovitom teréne,
takže každý musel siahnuť na dno svojich
síl. Chlapci zvládli pretek za dobrý čas a bez
chyby. Dievčatá svojím časom zameškali za
svojimi súperkami, k tomu ešte dostali trestné sekundy za nesprávne prekonanie jednej
z prekážok. Poslednou disciplínou bol útok
požiarnych dvojíc. Ten obe naše družstvá
zvládli bez chyby za celkom slušné časy. Po
konečnom sčítaní bodov skončili chlapci na
výbornom 3. mieste a získali pekný pohár.
Dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. Doplnkovou disciplínou bol pretek jednotlivcov,
ktorého sa zúčastnili jednotlivci z každého
súťažiaceho družstva. V kategórii chlapcov
zvíťazil náš A.Veselý a G. Baníková skončila
tretia v kategórii dievčat. Jesenný zraz bol aj
poslednou súťažou v aktuálnom ročníku Ligy
Mladých hasičov, takže sa vyhodnotili aj výsledky Okresnej ligy. V konečnom zúčtovaní
skončili naši chlapci na 4. mieste a dievčatá
sa umiestnili na 3. mieste.
MJ
www.poproc.sk

nečnom sčítaní všetkých časov družstvo
chlapcov skončilo na peknom 4. mieste a druhé družstvo sa umiestnilo na 14.
mieste. Naše dievčatá po výborných výkonoch skončili vo svojej kategórii zaslúžene
na 1. mieste, za ktoré získali diplom a pekný víťazný pohár.
TK
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Predvádza Naplno si užívali
fantastické atmosféru prírody
výkony

Nasávali priamo
z rybníka

Členovia DHZ Poproč sa zúčastnili
sústredenia na chate Teplica v Jasove.
Počasie nám 24. a 25. augusta prialo,
a tak bolo o zábavu postarané. Sobotňajší program sa niesol v športovom
duchu. Vytvorili sa šesť päťčlenné
družstvá, ktoré si medzi sebou zmerali
sily v brannom preteku. Trať bola prispôsobená všetkým vekovým kategóriám. Víťazom súťaže sa stalo družstvo
dievčat, ktoré nedalo svojim súperom
žiadnu šancu. Nechýbalo ani prekvapenie, ktoré si pre nás pripravili hostia
z Košíc. Skonštruovali závesnú lanovku z balkóna chaty k hasičskému autu,
na ktorej sa vozili mladí, aj tí skôr
narodení, ktorým nechýbala odvaha. Podvečer si mladí hasiči trénovali
útok s vodou, pričom vodu nasávali
priamo z rybníka. Sobotný večer sme
ukončili opekaním a krátkou diskotékou. V nedeľu ráno sme sa zúčastnili
sv. omše. Potom nás opát oboznámil s históriou vzniku kláštora. Nahliadli sme aj do rozsiahlej kláštornej
knižnice, ktorá v sebe ukrýva zväzky
hodnotných kníh. Po nedeľnom obede sme opúšťali chatu plní zážitkov a
nových poznatkov. Poďakovanie patrí
tým, ktorí sa podieľali na realizácii akcie, aj všetkým zúčastneným členom,
ktorí prispeli svojou prítomnosťou
k vytvoreniu príjemnej a nezabudnuteľnej atmosféry. Spomienky na tento
víkend v nás budú ešte dlho rezonovať.
KH

Po úspešnej sezóne v stolnom tenise
nastupujeme do nového súťažného ročníka s veľkými očakávaniami, túžbami
a cieľmi. Súťažiť budeme v kategórii
mužov. A družstvo v 3. lige a B družstvo v 4. lige. Sme nesmierne zvedaví,
ako si bude omladený kolektív počínať
v súťaži a či sa vyhne súboju o záchranu v 3. lige. V 4. lige ako nováčik súťaže
to nebudeme mať určite ľahké, ale pre
záchranu súťaže urobíme maximum.
Dobudúcna by sme chceli byť úspešnejší najmä v dorasteneckej kategórii
a umiestniť sa do 10. miesta. Naša najjagavejšia hviezda, Adam Klajber, úspešne pokračoval vo svojej sezóne, a to
5. miestom na medzinárodnom turnaji
Praga Open v kategórii najmladších
žiakov, ale hlavne na majstrovstvách
Slovenska najmladších žiakov v Čadci
predvádzal fantastické výkony. V miešanej štvorhre s Terezkovou z Michaloviec priniesol náš hráč po dlhých
rokoch do Poproča bronzovú medailu
za 3. miesto. Vybojoval aj 5. miesto
v dvojhre a výborné 5. miesto s Pachom z Valalík vo štvorhre. Po prvýkrát
v histórii stolného tenisu v Poproči budeme mať v nasledujúcej sezóne na prvom
mieste v rebríčku najlepšieho hráča, a to
nielen vo východoslovenskom regióne,
ale, čo je neskutočné a fantastické, aj na
Slovensku!!! Uvidíme, ako bude napredovať a pokračovať v nasledujúcej sezóne, či nadviaže na úspechy z predošlej
sezóny a či ešte nejaké pridá. Lebo konkurencia je silná a urobí všetko preto,
aby ho z „trónu“ zosadila.
MG

V lete zorganizoval Klub slovenských turistov Poproč 24. ročník podujatia Šľapaj
do Poproča. Akcia pre všetkých milovníkov prírody, ktorí radi vytiahnu päty
z domu, ruch mesta nechajú za chrbtom
a užívajú si atmosféru prírody, sa konala
už tradične tretiu júlovú sobotu. Hneď
ráno sa vyše sto účastníkov z Poproča, z
Medzeva a z Košíc zišlo v areáli základnej
školy. Po registrácii si pochutili na ovčom
syre, do batoha pribalili osvieženie v plechovke a vykročili na sobotňajšiu túru.
Odvážnejší z Moldavy n/B prešli po žltej
značkovanej trase k Ladislavovej vyvieračke, pri ktorej posedeli a nabrali energiu.
Odtiaľ, zvierajúc v pravej ruke fotoaparát zachytávajúci okolité lúky a Poproč
na severe, pokračovali do Jasova. Tam sa

stretli s druhou skupinou účastníkov. Tí
objavovali náučné chodníky lesov v okolí
rybníka, vychutnávali si výhľady z Jasovskej skaly či krásne skvapalnené útvary jej
interiéru. Podvečer bolo vo vzduchu ešte
cítiť júlové teplo a vôňu gulášu, ktorým
turisti zavŕšili svoj deň. So spomienkami
na „prešľapané“ kilometre prírodou sa pobrali domov. V mene klubu slovenských
turistov v Poproči ďakujeme všetkým turistom, ktorí neváhali a zúčastnili sa nášho podujatia. Zároveň ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí nám každoročne pomáhajú s organizovaním akcie. Tešíme sa na
25. ročník a už teraz vás srdečne pozývame objavovať s nami krásy nášho okolia.
KST Poproč

Súperi sú zatiaľ nad ich sily
Začiatkom augusta pod vedením nového
trénera, bývalého hráča Slovan Poproč
Jána Červeňáka, začalo naše „A“ mužstvo
účinkovanie v krajskej súťaži V. ligy skupiny JUH. Na začiatku súťaže malo mužstvo silných súperov hlavne v domácom
prostredí, čo sa prejavilo aj vo výsledkoch.
Keďže všetky štyri domáce zápasy sme zatiaľ prehrali, zvonku sme po dobrom výkone zatiaľ doniesli jeden bod po remíze
v Spišských Vlachoch. Nášmu mužstvu
chýba aj futbalové šťastie, keď z gólových
situácií nevie dávať góly. A základom
futbalu sú góly! Mladí hráči sa snažia,
zúčastňujú sa tréningového procesu, no
súperi sú zatiaľ nad ich sily. Mužstvu chýbajú starší, skúsenejší hráči. Dorastenci
www.poproc.sk

účinkujúci v krajskej súťaži III. ligy skupiny Košicko – gemerskej tiež začali svoje
majstrovské stretnutia. Zatiaľ sa im darí
striedavo. Doma remizovali a dvakrát prehrali, vonku svoje dve stretnutia zatiaľ vyhrali. Žiaci účinkujúci v okresnej I. triede
doposiaľ odohrali dve stretnutia. Doma
prehrali s Vyšným Opátskym 0:9 a vo Valalikoch prehrali 8:3. Výbor OFK riešil situáciu prehratých zápasov „A“ mužstva aj
na mimoriadnej hráčskej schôdzi konanej
3.9.2013 za účasti starostu obce, no samotní hráči sa ujednotili na tom, že toto mužstvo odvádza svoje maximum – na viac
nemajú a chýba aj potrebné šťastie.
Výbor OFK Slovan Poproč
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Riešenie z predchádzajúceho čísla

Osemsmerovka
Nezáleží na .......tajnička - 28 písmen........., vždy môžeš začať znovu.
( Buddha )

Napísali ste nám...
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