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privíta nový upravený
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Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva
v Poproči č. 3/2013
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priestorov, skladových a obchodných, nachádzajúcich sa na Oľšavskej ulici č. 24 za účelom podnikania.

5. S ú h l a s í :
a/ S vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce.
j/

6. U k l a d á
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1. B e r i e n a v e d o m i e:
a/ Zápisnicu zo zasadnutia Komisie
k otvoreniu kandidátmi doručených obálok a overeniu splnenia
predpokladov na výkon funkcie
Hlavného kontrolóra Obce Poproč
konaného dňa 6.5.2013 v budove
Obecného úradu v Poproči.

a/ Komisii životného prostredia a projektového plánovania vykonať obhliadku miestnej komunikácie –
Záhradnej ulice a vypracovať návrhy
riešenia spevnenia tejto komunikácie ako aj kalkuláciu nákladov navrhovaných riešení spevnenia.

b/ Informáciu starostu obce o žiadosti
obyvateľov Záhradnej ulice o spevnenie tejto miestnej komunikácie.
c/ Informáciu starostu obce o voľbe
Rady školy pri ZŠ s MŠ Poproč,
Školská 3.

k/ Žiadosť Základnej školy s materskou školou Poproč o zabezpečenie
výstavby oplotenia areálu základnej
školy.
l/

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva
v Poproči č. 4/2013

Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií.

m/ Interpelácie poslancov: PhDr. Zity
Baníkovej.
n/

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

Žiadosť Základnej školy s materskou školou Poproč o poskytnutie
finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie záujmovej činnosti v ZŠ s MŠ Poproč.

Podnety a návrhy od občanov:
Martina Jasaňa.

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

2. S c h v a ľ u j e:

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 22.
marca 2013 a 10. mája 2013.

a/ Záverečný účet obce za rok 2012
a celoročné hospodárenie obce – bez
výhrad.

ní v znení neskorších predpisov

b/ Informáciu starostu obce o čerpaní
rozpočtu obce ku dňu 31.5.2013.

plat hlavného kontrolóra vo výške

c/ Výrok audítora za rok 2012.

b/ Prevod prebytku hospodárenia
v roku 2012 vo výške 22.663,35 € do
rezervného fondu.

372,00 eur mesačne pri úväzku 0,3.

d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
Poproč za rok 2012.

2. S c h v a ľ u j e:
a/ V súlade s § 18c zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriade-

3. V o l í :
a/ V súlade s § 18 ods.1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do
funkcie hlavného kontrolóra Obce
Poproč s nástupom od 1.6.2013 Ing.
Jaroslava Hospodára.

4. S p l n o m o c ň u j e :
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby v súčinnosti s obecným
úradom zabezpečil vykonanie tohto uznesenia., predovšetkým, aby
uzatvoril pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom.

e/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VVS, a.s. „Poproč – kanalizácia – rozšírenie“.
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 projekte „Úprava verejného priestranstva
v obci Poproč“ prostredníctvo MAS
Rudohorie, o.z. a projektu LEADER.
h/ Informáciu starostu obce o projekte
„Kamerový systém v obci Poproč“.
i/

Žiadosť spoločnosti ISV Košice
s.r.o., Idanská 19, Košice o dlhodobý prenájom voľných nebytových
www.poproc.sk

c/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok r. 2013
doplnený o pripomienky poslanca
Ing. Viliama Komoru.
d/ V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poproč
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, dlhodobý prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa Oľšavskej 24, konkrétne obchodné priestory vo výmere 49,88 m2 a skladové
priestory vo výmere 49,88 m2 pre
spoločnosť ISV Košice s.r.o., Idanská
19, Košice na dobu desať rokov.
e/ Poskytnutie finančného príspevku v zmysle nariadenia vlády č.
415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 668/2004
Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov vo výške na materiálne zabezpečenie záujmovej činnosti v ZŠ s MŠ Poproč
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vo výške 5.000 € / kalendárny
rok 2013 a vo výške 1.500 € na
šesť mesiacov na dofinancovanie platu vrátane odvodov pre
správcu multifunkčného ihriska a telocvične.
f/ Použitie dotácie zo štátneho
rozpočtu na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií na opravu krytu časti komunikácie – prepoj Nová ulica– Obchodná ulica v celkovej
výške 5.097,72 € bez DPH.

Anjel strážny bol nablízku
Prechádzka po lese môže aj dnes po 67 rokoch od skončenia druhej svetovej vojny pripraviť nemilé prekvapenie. Vie o tom svoje
Tomáš Spišák, ktorý začiatkom apríla pri obvyklom vybehnutí so psom do dubiny za družstvom po niekoľkých desiatkach
metrov v lesnom poraste natrafil na mínometný granát. O zneškodnenie munície sa postarali privolaní policajti a pyrotechnici.
Nakoniec sa to dobre skončilo, ale hrôza pomyslieť, čo sa mohlo
stať. Ešteže anjel strážny bol nablízku.
OB

Bolo by krásne mať marec celý rok

3. N e s c h v a ľ u j e:
a/ Zámer odpredaja majetku
obce - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území obce
Poproč – parcela č. 3/1 – zastav. plochy o výmere 369 m2,
parcela č. 3/2 – zastav. plochy
o výmere 1299 m2, parcela č.
3/3 – zastav. plochy o výmere
217 m2, parcela 4/1 – záhrady
o výmere 325 m2 a parcela č.
4/2 – záhrady o výmere 396
m2 ako aj na stavbu súp. č. 753
postavenú na parcele č. 3/1
– bývalá materská škola pod
kostolom.

4. D e l e g u j e:
a/ Do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou,
Školská 3, Poproč členov za
obec Poproč, a to: Olega Bradu, Nová 26, Ingrid Spišákovú,
Horská 2, Štefániu Hužvárovú,
Kostolná 29, Ing. Viliama Komoru, Oľšavská 9.

5. P o v e r u j e:
a/ Starostu obce, Ing. Štefana
Jaklovského, k vykonaniu
prieskumu trhu na zistenie
reálnej ceny výstavby oplotenia základnej školy podľa
už existujúcej spracovanej
projektovej dokumentácie
oplotenia, a to do najbližšieho
plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Stretnutia detí a žiakov zo ZŠ s MŠ v našej knižnici sa tento rok konali netradične
- nielen v marci, apríli, ale aj v máji. Deti
z MŠ svojou spontánnosťou stále privejú čerstvý vetrík medzi nás. Po prečítaní
rozprávky a kreslení obrázkov, ktoré sú
mimochodom stále vyvesené k nahliadnutiu pre rodičov, sme sa vyšantili pri hraní
s kockami a pri stavaní hradov. Nakoniec
nechýbala spoločná fotografia a malá maškrta. Žiakom prvého stupňa ZŠ v sprievode s triednymi učiteľkami bolo pripravené
menšie prekvapenie. Pomocou tajničky
mali vylúštiť názov knihy, ktorú si spoločne
čítali a ktorej slová boli súčasťou lúštenia.
Aj sme sa báli, či to nebude ťažké, mali sme

pripravené pomocné slovíčka, ale deti nás
milo prekvapili a tajničky lúštili ako „starí“
lúštitelia. Hovorí sa, že prvý krok je najťažší.
Urobili ho minulý rok prváci, keď sa spolu celá trieda prišla zapísať za čitateľov do
obecnej knižnice. Tento rok v tom pokračovali a pridali sa k nim aj súčasní prváci.
Vďaka patrí triednym učiteľkám, ktoré pomáhajú prebúdzať deti k čítaniu. V marci
sme tiež privítali účastníkov školského kola
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to pre nás
milá udalosť hostiť najlepších z najlepších
z triednych kôl v prednese poézie a prózy.
Aj tento rok víťazi jednotlivých kategórií
i celková víťazka dostali krásne poháre zakúpené s pomocou sponzorov. Bolo by
krásne mať marec celý rok. Kvalita čítania
sa dá dosiahnuť len pravidelným čítaním
a nakoniec je svätou pravdou, že kniha
nás sprevádza počas celého života. Nebuďte apatickí a vyberte sa s deťmi k nám do
obecnej knižnice vybrať si z naozaj širokej
a pravidelne dopĺňanej knižnej ponuky. Do
knižnice pozývame aj všetkých, ktorí majú
resty z rôznych príčin, aby vrátili vypožičané knihy.
OB

Vzácne popoludnie plné nápadov
potešilo všetkých

Denne viac a viac zaznamenávame pokles
záujmu o veci kultúrne, a to sa netýka len
našej obce. Je smutné, že v tejto uponáhľanej
www.poproc.sk

dobe si nevieme nájsť čas ani na pár minút
v kruhu rodiny, nieto ešte na popoludnie
strávené napríklad maľovaním vajíčok či
vytváraním rôznych veľkonočných aranžmánov. Ale nikoho nemôžeme nútiť do
ničoho, čo nechce. Aj napriek tomu sme sa
23. marca stretli v kultúrnom dome, dá sa
povedať, že už skoro v „rodinnom kruhu“,
aby sme sa podelili o svoje nové veľkonočné
nápady a presvedčili sa o tom, že klasické
maľovanie vajíčok je už za nami. Tak ako
každoročne nechýbalo ani malé občerstvenie a každý návštevník dostal aj milý darček
s venovaním od MKS.
ZH
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KULTÚRA

V očiach sa zračila radosť, tréma i slzy dojatia

Prvé sväté prijímanie. Koľkokrát sa nám
vynoria krásne okamihy pri spomienke
na tento deň v našom živote. 12. mája sa

trinásť detí z našej farnosti po niekoľkomesačnej príprave v sprievode s duchovným otcom našej farnosti Petrom Jánom
Budzákom vybralo z nádvoria fary do
kostola. Bola to nedeľa ako každá iná, ale
pre prvoprijímajúce deti bola výnimočná.
Výnimočná v tom, že po prvýkrát tieto
deti pristúpili k prijatiu sviatosti oltárnej.
Z ich očí sa dala čítať radosť aj tréma, ako
to zvládneme, ako to dopadne. Slávnostná
atmosféra, slávnostne vyzdobený kostol
dotvárali význam tejto chvíle nielen v živote detí, ale aj ich rodičov a krstných ro-

dičov. A v nejednom oku starých rodičov
sa objavili slzy radosti. Radosťou však najviac prekypovali naše deti. Radosťou z prijatia Krista. Ďakujeme všetkým, ktorí boli
účastní na tejto slávnosti, ktorí akokoľvek
prispeli k dôstojnosti tejto chvíle. Zároveň
prosíme o modlitby všetkých veriacich za
naše deti, aby ich kresťanská cesta bola aj
prispením vašich prosieb u Pána čo najpriamejšia. Aby tento deň bol a aj zostal
majákom ich viery.
Rodičia prvoprijímajúcich detí

Vydali krásne svedectvo viery
Vo farnosti Poproč v Jasovsko-turnianskom dekanáte sa uskutočnilo v poradí
už šieste dekanátne stretnutie mládeže v
rámci príprav na svetové a tiež národné
stretnutie mladých. Zúčastnil sa na ňom
veľký počet mladých ľudí. V úvode stretnutia prítomným zahrali a zaspievali mariánske sestry z Drienovca. Po úvodných
slovách miestneho pána farára Mgr. Jána
Petra Budzáka OPraem bola predstavená
myšlienka svetových dní mládeže i národného stretnutia. Kaplán Patrik Balázs,
ktorý je poverený pastoráciou mládeže,
v kontexte jeho príhovoru zdôraznil, že
heslo tohoročných stretnutí mládeže najprv musí naplniť každého osobne a objaviť
tak radosť zo stretnutia s Bohom, aby sme
mohli získavať učeníkov pre Krista. „Tieto stretnutia môžu byť príležitosťou na to,

aby sme spoznali Boha a naplnili sa jeho
blízkosťou“, povedal vo svojom príhovore.
Program pokračoval podnetnou prednáškou Mons. Dušana Lukáša, dekana farára
z Gelnice, ktorý sa v nej zamyslel nad tým,

kto je vlastne Boh. V prednáške pán dekan
zvolil jednoduchý, miestami humorný štýl
a poukázal na potrebu uveriť Bohu a žiť s
ním: „Boh nás povoláva, tak ako povolal
aj svojich učeníkov; povoláva nás takých,

Stalo sa po piatich rokoch
16.júna 2013 udelil Mons. Vladimír
Filo, rožňavský biskup, sviatosť birmovania 89 birmovancom z našej farnosti.
Niektorým sa zdalo, že príprava na birmovku bola náročná. Birmovanci sa raz
týždenne zúčastňovali katechézy, ktorú
v kostole viedol náš pán farár Mgr. Peter
Ján Budzák. Okrem toho sa zúčastňovali
nedeľných sv. omší a prikázaných sviatkov, vo vianočnom období pomáhali pri
príprave jasličkovej pobožnosti, počas
pôstu sa spoločne zúčastnili pobožnosti
krížovej cesty a naposledy 1. júna oslávili Svetový deň mládeže nášho dekanátu
práve v našom kostole, kde sa stretli aj

mladí zo Smolníka, Medzeva a Jasova. O
sviatosti birmovania sa niekedy žartovne hovorí, že je to slávnostný „koniec“
praktického náboženského života. Mnohí z birmovancov naozaj prestanú chodiť
pravidelne na bohoslužby a často z ich náboženskej ľahostajnosti vytrhne až príprava na sviatosť manželstva, ale ani počas
tej sa s takým kresťanom nedá veľa urobiť.
Aj keď sa snažím byť realistom, verím,
že prevažná časť našich birmovancov si
svoje náboženské presvedčenie uchová aj
do budúcich dní a rokov. Tu sa mi žiada
vysloviť vieru a nádej, ktorá je teraz vložená do rúk rodičov a birmovných rodičov.
www.poproc.sk

akí sme.“ Po tejto obohacujúcej prednáške
nasledovali modlitby chvál a evanjelizačný koncert mladých z farnosti Štós, ktorí
svojím spevom a slovami vydali krásne
svedectvo viery mladého človeka, že za
vieru a za život s Bohom sa netreba hanbiť,
lebo to nie je slabosť, ale veľká sila. Stretnutie vyvrcholilo slávením svätej omše,
ktorú celebroval miestny pán dekan vdp.
Václav Galo. Vo svojej homílii povzbudil
mladých k odvahe stať sa veriacim. Svätú
omšu obohatil spevom mládežnícky spevokol z domácej farnosti Poproč. Po svätej
omši bola krátka eucharistická pobožnosť
s požehnaním. Do našich domovov sme
sa rozišli v dobrej nálade, s bohatými zážitkami a s odhodlaním získavať ľudí pre
Krista svedectvom svojho života.
IS
Prosím vás, dbajte na vieru a náboženský
život svojich detí a birmovných detí. Neberte svoju úlohu iba ako formalitu, ale
berte ju vážne. Veďte týchto mladých ľudí
„úskaliami“ ich mladosti a nebezpečenstiev do prístavu „pokojnej a vyrovnanej“
dospelosti, aby nestratili svoju vieru, aby
sa neprestali modliť, aby neprestali navštevovať v nedeľu bohoslužby, aby vždy
cítili vo svojom živote potrebu Pána Boha.
Prosím vás o to pre dobro vašich synov a
dcér, pre ich večnú spásu, pre ich večné
šťastie! Verím a dúfam, že mnohí naši birmovanci sa postavili na štartovaciu čiaru
svojej novej duchovnej etapy. Milí mladí
priatelia! Želám a vyprosujem vám počas
tejto etapy Božie požehnanie a veľa radosti zo života v Duchu Svätom, ktorého ste
vo sviatosti birmovania prijali.
IS

Piesne našich mamičiek a babičiek
chytali za srdiečka
2. júna 2013 sa vo veľkej sále kultúrneho domu konalo slávnostné Valné
zhromaždenie (VZ) Miestneho odboru (MO) Matice slovenskej (MS),
na ktorom si matičiari pripomenuli
20 rokov oživotvorenia Matice slovenskej
v Poproči. Slávnostné VZ otvorili speváčky skupiny FORTUNA hymnickou
piesňou Kto za pravdu horí a K. Katušáková básňou Kytica od Teodora Križku.
VZ pokračovalo privítaním hostí - predovšetkým starostu obce, ktorý stál pri
oživotvorení MO MS v r. 1993 , Miroslava Spišáka – pracovníka MS pre región Moldava, Františka Greguša – predsedu MO MS v Moldave n/B i pozvané
spevácke skupiny z Moldavy, Nováčan
a Rudníka.
Potom sa slova ujala predsedníčka a jedna zo zakladateliek MO H. Štovčíková,

ktorá zhodnotila prácu miestneho odboru od ustanovujúcej členskej schôdze
– 21. januára 1993 až doteraz. Zdôraznila, že v našom MO všetci členovia pracovali a pracujú na báze dobrovoľnosti
a len láska k tradíciám, k rodným koreňom primäla ľudí k tomu, že sa s nadšením a oduševnením zapájali do všetkých
akcií a že sa urobilo za tie roky pomerne
veľa. Naša mravčia práca je zdokumentovaná predovšetkým v knihe MATICA
SLOVENSKÁ POPROČ, vydaná na jeseň 2008 i v spevníku To poprocké šíre
poľo..., vydaného ešte hneď v začiatkoch
našej činnosti. Členky výboru MO sa zaslúžili i o zdokumentovanie pôvodného
popročského kroja. Za podpory širokej
vrstvy občanov sme zriadili Stálu expozíciu kultúrneho dedičstva, zaviedli
sme tradíciu fašiangových plesov, ktoré

www.poproc.sk
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organizujeme v spoluprácu s obecným
úradom už 18 rokov a posledné roky sa
podieľame aj na organizovaní pečenia
ondrejovského cukru.
Na návrh pracovníka MS pre región Moldava n/B boli H. Štovčíková
a K. Katušáková odmenené predsedom
Matice slovenskej v Martine najvyšším
matičným vyznamenaním Zlatou medailou Matice slovenskej. Oceneným
matičiarkam zablahoželal i starosta. Vyzdvihol prácu matičiarov v našej obci,
ich zanietenie pri organizovaní rôznych
akcií aj napriek tomu, že v dnešných neľahkých časoch sa veľmi ťažko pracuje
v spoločenských organizáciách, pretože
ľudia sú už apatickí voči všetkému a nič
ich nezaujíma.
Slávnostné zhromaždenie vyvrcholilo
krásnym kultúrnym programom, v ktorom vystúpili spevácke skupiny : popročská FORTUNA, nováčanský BABINEC, moldavská ŽIVENA a premiéru
u nás mali MAKAĽOČKY z Rudníka
pod vedením nášho obvodného lekára
MUDr. I.Tótha. Krásny spev sa niesol
celým kultúrnym domom, piesne našich
mamičiek i babičiek chytali za srdiečka
všetkých prítomných.
Valné zhromaždenie prišiel pozdraviť
i náš bývalý učiteľ Pavol Bačo z Nováčan, ktorý svojím nádherným zamatovým hlasom predniesol báseň z vlastnej tvorby. Hrobové ticho pri počúvaní
úžasného recitátora vystriedal potlesk za
nádherný umelecký zážitok. Spestrením
kultúrneho programu bolo vystúpenie
našej najstaršej matičiarky - Cilky Petrášovej, ktorá zaspievala dve pesničky
a jednou z nich, ktorú si aj sama zložila,
vzdala hold našim speváčkam z Fortuny. Tie ju za ňu odmenili búrlivým potleskom. Atmosféra v sále bola úžasná,
ukončiť nám ju bolo nesmierne ťažké.
Preto aj po oficiálnom ukončení a poďakovaní sa všetkým prítomným v sále
ešte spev i tanec za sprievodu harmoniky MUDr. Tótha ďalej pokračoval.
KK
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...lebo vzdelanie je zrkadlom vedomia i svedomia

Antický filozof Seneca, povedal: „Nikto sa nestáva múdrym len náhodou.“
V týchto zdanlivo jednoduchých myšlienkach je zahrnutý princíp vzdelá-

vania. Je dôležité, aby
žiak, ktorý absolvuje
školu, nebol len nositeľom encyklopedických
vedomostí, ale aby vedel
vykročiť do života samostatne. Aby dokázal nielen
presne popísať život, ale
ho aj užitočne, šťastne,
s prehľadom, sebavedomím, no i pokorou žiť.
A práve preto sme dňa 5.apríla 2013 na
Obecnom úrade v Poproči privítali všetkých tých, ktorých zásluhou funguje naša
škola už pekných pár rokov - bývalých

i súčasných pedagógov ZŠ s MŠ v Poproči. Starosta obce sa pri príležitosti Dňa
učiteľov poďakoval všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom
našej školy za ich úsilie, pracovitosť a za
všetko, čo odovzdávajú našim deťom,
lebo vzdelanie je zrkadlom nášho vedomia i svedomia. Sviatočnú atmosféru
doplnili krátkym kultúrnym programom aj žiačky zo ZŠ. Všetkým učiteľom
v našej obci želáme, aby boli na svoje
povolanie hrdí, aby sa im darilo rozvíjať
a dosiahnuť svoje ciele, veď vykonávajú
mimoriadnu a záslužnú prácu.
ZH

Priletela pesnička Vaše srdcia
z rozprávky až sem neostali
chladné

Druhá májová nedeľa v našej obci
už tradične patrila tým, ktoré denne
v očiach, srdciach i svojich tvárach vedia vyčariť to, čo je nám ľuďom tak vzácne a potrebné. S láskou nevyčerpateľne
ponúkajú zázemie, domov, dlane čo pohladia, náruč, ktorá objíme, milé slovo
čo v pravú chvíľu povzbudí, trpezlivosť,
obetavosť a stále sa opakujúcu starostlivosť. Áno, toto sú hodnoty, ktorých
cena je rovnako ako cena mamičiek nevyčísliteľná. Svoju lásku, obdiv a úctu
mamkám prišli vyjadriť aj detičky zo
základnej a materskej školy, ktoré spolu so svojimi pani učiteľkami pripravili
milý program v podobe recitovaných
básní, spievaných piesní, krásnych tančekov či hraných scénok. Program za-

čal slávnostným príhovorom starostu
obce, ktorý prítomných nielen privítal,
ale vyjadril aj vďačnosť za všetko, čo
matky robia pre svoje deti. Zatancovaná
rozprávka Madagaskar v podaní žiakov
zo ZUŠ vystriedala veselo tancujúcich
škôlkarov, básničky striedali pesničky
a nakoniec sa detičky spolu so škriatkom Sníčkom vybrali hľadať svoje stratené mamičky až do šíreho sveta. Cestou
ich síce zajala zlá kráľovná z kráľovstva
Kamenného srdca, ale svojou úprimnou
detskou láskou roztopili jej ľadové srdce
a vyliečili ju. A keďže každá rozprávka
má svoj koniec, aj táto naša nedeľná
končila tak, že: Priletela pesnička z rozprávky až sem, zo srdca ju mamička tebe
venujem...
ZH
www.poproc.sk

12. apríl 2013 organizovala Liga
proti rakovine SR zmysluplné
a osožné podujatie – zbierku Dňa
narcisov. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa naša škola aktívne zapojila do realizácie 17. ročníka tejto verejnoprospešnej zbierky. Napriek nepriaznivému počasiu,
chladu a dažďu neostali srdcia obyvateľov obce chladné. Spoločným
úsilím sa nám podarilo vyzbierať
231,68 €, ktoré budú prioritne použité Centrom pomoci Ligy proti rakovine na programy pre onkologických pacientov. Za všetky finančné
príspevky ďakujeme.
ZK
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Múzeum na
Záleží nám na prírode
kolesách prišlo
k nám

Učiť sa dá rôznymi spôsobmi. Nie nadarmo sa však vraví - radšej raz vidieť
ako stokrát počuť! O tom, že je to ozaj
veľká pravda, sa na vlastnej koži presvedčili aj naši žiaci, ktorí mali počas
klasického vyučovacieho dňa veľký zážitok. Do našej školy dorazilo v jedno
piatkové májové dopoludnie historické
Múzeum na kolesách. Možno aj preto,
že dnešné deti chodia málo do múzeí,
jedno sa vybralo priamo za nimi a z telocvične sa stala vojenská základňa.
Historické putovné Múzeum na kolesách žiakom 5.- 9. ročníka zábavnou
formou priblížilo históriu 2. svetovej
vojny,veľké množstvo faktov a dátumov,
ktoré členovia múzea podali netradičnou a pre žiakov atraktívnou formou.
Tí získali množstvo informácií nielen
o priebehu vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí
sa jej zúčastnili. Zoznámili sa s dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov
až po tankistov, s ich oblečením, úlohami i s maskovaním. Mnohé rekvizity
vyskúšali dobrovoľníci z našej školy.Na
obete 2. svetovej vojny by ľudstvo nemalo zabudnúť a ďalšiu by nemalo dopustiť. Preto je potrebné o tom hovoriť,
aby pamätníky vojny boli mementom,
varovaním...
ŠJ

Naša škola je zapojená do medzinárodného programu Zelená škola, kde sme
si vybrali ako prioritnú tému – zeleň
a ochrana prírody. Preto už tradične každý rok pripravujeme a realizujeme v aprí-

li projektový deň Deň zeme. Tohtoročný
sa uskutočnil 24. apríla a bol trochu iný
- súťažný, zábavný, poučný a preveril nielen teoretické poznatky a vedomosti, ale
aj praktické zručnosti. Zapojení boli všetci žiaci, celá škola. Trojčlenné družstvá
z každej triedy súťažili v rôznych disciplínach. Absolvovali prírodovedný kvíz, krížovky, tajničky, hádanky, skladanie puzzle
a podobne.
Ostatní žiaci plnili ďalšie úlohy v triedach,
vytvárali plagáty a modely z odpadového
materiálu, výtvarné alebo literárne práce
na danú tému. Na záver boli všetky práce spoločne prezentované, vyhodnotené
a víťazi boli ocenení diplomami a sladkosťami. Výsledky: 1.m. – 9.A, 2.m. – 9.B,
3.m. – 8.A. Aj týmto spôsobom si žiaci
uvedomili, čo pre nás príroda znamená,
čo nám dáva, že ju znečisťujeme, a preto
by sme ju mali chrániť nielen v tento jeden
deň, ale po celý rok.
MJ

Ako ďaleko je do lesa

Prítomnosť lesa v okolí Poproča vnímame
ako prirodzenú súčasť nášho životného
prostredia. Už menej si uvedomujeme, že
les je potrebné chrániť, pokiaľ ho chceme
zachovať pre ďalšie generácie. Výbornou
príležitosťou na zmenu postojov žiakov
k lesu bol celoslovenský projekt „Krok
za krokom smerom k lesu“ vyhlásený

Národným lesníckym ústavom. Realizácia projektu prebiehala v našej škole od
februára do mája 2013. Do projektu sa
zapojili žiaci 5. a 6. ročníka a pracovali
pod vedením lesného pedagóga Róberta
Sačka z Lesnej správy Jasov. Projekt bol
zameraný na globálne problémy Zeme,
šetrenie vodou, ochranu ovzdušia, zdroje
znečisťovania a spotrebiteľské správanie
človeka v prepojení na les, jeho význam
a ochranu. Prevládalo zážitkové učenie,
hry a pozorovanie prírody. Žiaci si vyskúšali „čaro“ predierania sa húštinou, hľadania stôp lesných obyvateľov, poznávania
drevín podľa kôry, listov, plodov. Aj vďaka
tomuto projektu sa deti naučili pozerať na
les inými očami.
BM

Sklamanie, ktoré poteší
Pripomínanie si Dňa zeme je už na našej škole pravidlom. Ani tento rok sme
na to nezabudli a v apríli sme sa celý jeden týždeň venovali tomuto dňu. Každá
trieda 1. stupňa vytvorila vlastný plagát
lesného ekosystému. Okrem toho: prvá-

ci skladali puzzle liečivej rastliny, druháci a tretiaci namaľovali plagát svojho
ekokódexu, štvrtáci robili projekty liečivých rastlín. Vyvrcholením týždňa bolo
čistenie studničky vo Vlčej doline. Žiaci
boli „sklamaní“, pretože nenašli toľko
www.poproc.sk

odpadkov ako po iné roky. Ale to je
len dobrou vizitkou návštevníkov tejto
studničky, ktorí si hádam konečne uvedomili hodnotu čistej prírody a aj to, že
sa o tento kúsok zeme starajú tí najmenší - naše deti.
AG
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Boli sme prví a jediní

Naša škola – ako jediná základná škola
na Slovensku – bola v uplynulom období zapojená do celoslovenského projektu Modelové školy globálneho vzdelávania. Projekt trval dva roky a v rámci
toho sme zorganizovali niekoľko zaujímavých aktivít pre žiakov celej ZŠ.
O niektorých z nich sme vás už informovali. Určite si spomínate na projektové dni, ktoré sme pomenovali:
1. Voda – pôda – vzduch
2. Festival kultúr
3. „Cesta chleba – cena chleba“
Realizácia projektu prebiehala pod záštitou OZ Človek v ohrození a s odbornou garanciou RP MPC v Bratislave
v zastúpení RNDr. Máriou Nogovou,
PhD. Záverečná konferencia k tomuto

projektu sa konala v Bratislave a zúčastnili sa jej niektorí učitelia našej ZŠ.
Spolu s ostatnými tromi zapojenými
strednými školami prezentovali výsledky našej práce, ktoré sú zakotvené v metodickej príručke dostupnej na www.
globalnevzdelavanie.sk a taktiež v našej
internej metodickej príručke v škole.
Dielčie produkty projektu sú vystavené
v špeciálnej učebni, kde si ich pri návšteve našej školy môžete pozrieť. Pri
realizácii projektu sme spolupracovali
s viacerými zložkami – nepedagogickými pracovníkmi, MKS, starostom obce,
rodičmi, obyvateľmi obce, rodičovskou
radou, miestnymi predajňami, susednou školou v Jasove, ZUŠ v Medzeve,
ktorým aj týmto chceme poďakovať za
spoluprácu. Všetci zainteresovaní sme
mali jeden cieľ, a to vzdelané, spokojné
a šťastné dieťa, ktoré sa v dnešnom svete
nestratí, lebo bude pripravené na mnohé globálne problémy, na ktoré sme sa
snažili upozorniť práve v rámci tohto
projektu. Veríme, že našimi skúsenosťami sa budú inšpirovať ďalšie a nielen ZŠ
na Slovensku.
DŠ

Oplatí sa pravidelne
a poctivo učiť,
máme dôkaz
Prijímacie skúšky, Testovanie 9 – strašiak pre deviatakov a ich rodičov. Máme
ho za sebou. A možno povedať, že celkom úspešne. Novinkou oproti predchádzajúcim rokom boli práve prijímacie skúšky, ktoré boli po rokoch opäť
povinné pre všetkých. Skoro pre všetkých, lebo výnimku tvorili tí žiaci, ktorí
z Testovania 9 dosiahli úspešnosť viac
ako 90%. Tí prijímacie skúšky nemuseli
robiť. Z našej školy to boli: K.Leščinska,
J.Kurjan a M.Pavlišinová. Po absolvo-

vaní prijímacích skúšok je výsledok nasledovný: z 30 deviatakov bude 11 žiakov pokračovať v štúdiu na gymnáziách,
5 žiačok na stredných zdravotných školách, 1 na umeleckej škole a 13 žiakov na
stredných odborných školách. Z našej
školy odchádzajú aj dve žiačky 8.ročníka na bilingválne gymnáziá. Ako sa im
bude dariť, záleží už len od nich. Nám
len zostáva dúfať, že im dobré vzdelanie
prinesie dobrý život.
DŠ
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Bola to
„Výprava nádeje“
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 2. ročníka celoslovenskej benefičnej súťaže pre ZŠ „Výprava nádeje“.
Súťaž umožňuje žiakom pomôcť svojej
škole tým, že vyzbierajú starý papier
a finančný príjem zo zberu je použitý
na nákup nových pomôcok a materiálu
na vyučovanie. Zároveň časť finančného
príspevku v rámci projektu je použitá
na zakúpenie špeciálnych prístrojov pre
transplantačnú jednotku kostnej drene
DFNsP Bratislava. Účasťou žiakov ZŠ s
MŠ Poproč v tomto projekte sme zároveň podporili jeho hlavnú myšlienku,
ktorou je formovanie pocit spolupatričnosti a solidarity s chorými kamarátmi.
Našimi najúspešnejšími zberačmi boli :
Samuel Leško (nazbieral 315 kg papiera), Samuel Cingeľ (nazbieral 260 kg
papiera) a Matej Stropkai ( nazbieral
239 kg papiera).
BM

Tatry
nás opäť
nesklamali

V rámci aktivít ku Dňu zeme sme my,
siedmaci, využili ponuku železníc SR
„Vlakom do múzeí a galérií“ a dňa 24.
apríla 2013 sme sa odviezli vlakom do
Tatranskej Lomnice, kde sme navštívili múzeum TANAP-u. Čo sme si pozreli
a nové sa dozvedeli? Dokument o Tatrách,
expozície múzea – zbierky zo zoológie,
botaniky, geológie, kartografie. histórie
a etnografie. Po prehliadke múzea nasledovala krátka prechádzka po Tatranskej
Lomnici, bobová dráha, suveníry, reštaurácia a vlaková stanica smer domov.
LK
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Ako sme uspeli v školskom roku 2012/2013
Každý školský rok sa snažíme čo najviac
žiakov zapájať do rôznych súťaží, predmetových olympiád, športových podujatí a projektov na okresnej, krajskej či
celoslovenskej úrovni. Je to priestor, kde

si žiaci môžu otestovať svoje schopnosti
v porovnaní so žiakmi z iných škôl, je to
zároveň aj vizitka práce v školskej a mimoškolskej činnosti našich učiteľov, ktorí sa deťom venujú.

V školskom roku 2012/2013 sme boli úspešní v týchto súťažiach:
Názov súťaže

Slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka základnej školy v školskom roku
2012/2013 sa uskutočnila dňa 26.júna
2013 v obradnej sieni Obecného úradu v Poproči. Starosta obce vo svojom
príhovore vyzval deviatakov, aby neprestali veriť vo vlastné možnosti, pretože zdravé sebavedomie je kľúčom
k plnohodnotnému životu, ale aby
popri tom nezabúdali pomáhať starším. Zároveň si s nimi zaspomínal na
to, ako sa z ustráchaných prváčikov
postupne zmenili na dospievajúcu
mládež, na ich šibalstvá, zážitky, prvé
lásky... V krátkosti sa deviatakom prihovorila aj riaditeľka školy.
Po príhovoroch si žiaci: Jakub Kurjan, Karin Leščinska, Bianka Juhárová, Marianna Pavlišinová a Petronela Flachbartová prevzali z rúk
pána starostu a pani riaditeľky ocenenie za dlhoročnú reprezentáciu školy.
V závere nasledoval krátky kultúrny
program a za všetkých deviatakov sa
celému učiteľskému zboru poďakovali
žiaci Jakub, Bianka a Eliška.Všetkým
deviatakom prajeme, aby šťastne vykročili do ďalšieho života, ktorý ich
čaká v laviciach stredných škôl. Aby sa
po úspešnom získaní ďalšieho vzdelania čo najlepšie uplatnili v praktickom
živote.
ZH

Umiestnenie

Meno žiaka

Vedomostné súťaže a olympiády
Biologická olympiáda 1.miesto v OK
Martin Kuzder
kat. E , odbor Geológia úspešný riešiteľ v KK
Biologická olympiáda
Richard Benko
úspešný riešiteľ OK
kat. E , odbor Zoológia
Dávid Kurjan
Biblická olympiáda
3. miesto v diecéznom kole
J.Kurjan, J,Sakáčová, I. Harčariková
Geografická olympiáda
úspešný riešiteľ OK
Karin Leščinska
Olympiáda slov. jazyka
úspešný riešiteľ OK
Lesana Szabóová
Botanikiáda
úspešný riešiteľ KK
Lenka Grácová
Viliam Komora, Viktória
Matematický klokan
úspešný riešiteľ MK
Slovenkaiová
školský šampión
Jaroslava Sakáčová
Diana Morvayová
Pytagoriáda P4
úspešný riešiteľ OK
Adam Cabala
Športové súťaže
Vybíjaná ml. žiačok
3. miesto v OK
Žiačky 5. a 6. roč.
Malý futbal
3.miesto v Ob.K
Žiaci 7.,8. a 9. roč.
Atletika OK
3. miesto v hode krik.loptou
Matúš Michalko
1.miesto hod medicinbalom Lenka Baníková
Kinderiáda
2. miesto beh na 60 metrov
Jozef Harčarik
1.miesto beh na 200m
Jozef Harčarik
Košické športové hry
1. miesto v hode krik. loptou Jozef Harčarik
detí ZŠ
1. miesto skok do diaľky
Jozef Harčarik
1.miesto beh na 60 m
Chiara Debnárová
2.miesto beh na 60 m
Jozef Harčarik
2.miesto beh na 60 m
Lenka Baníková
3. miesto v hode krik. loptou
Šimon Macko
3.miesto beh na 200 m
Michal Bandík
Výtvarné súťaže
1. miesto OK
Gabriela Baníková
Vesmír očami detí
2. miesto Ok
Kristína Smoroňová
1. miesto OK
Karin Leščinska
Staň sa ilustrátorom
3. miesto OK
Marianna Pavlišinová
Ocenenie kreativity
Miroslava Biharyová
1. miesto OK
Monika Juhárová
Staň sa požiarnikom
2. miesto OK
Radka Raščáková
2. miesto OK
Petronela Flachbartová
3. miesto OK
Bianka Juhárová
Moje obľúbené zvieratko 2. miesto OK
Lenka Grácová
Ďalšie súťaže
Hviezdoslavov Kubín
3.miesto v OK
Karina Leščinska
Hodžov novinový článok
K. Leščinska, P. Flachbartová,
3. miesto celoslovenské kolo
2013
J.Kurjan
Hliadky mladých
M.Pavlišinová,M.Veselá,
3. miesto v OK
zdravotníkov
M.Juhárová, B.Juhárová
3. miesto v OK
družstvo dievčat
Plameň 2013
3. miesto v OK
družstvo chlapcov
Halová súťaž mladých
3. miesto v OK
zmiešané družstvo
hasičov

Meno učiteľa

Mgr. M. Juhásová
RNDr. B. Mihóková
Mgr.I.Sopková
Mgr. D.Špegárová
Mgr. Š.Jasminská
RNDr. B.Mihóková
Mgr.A.Grabanová
Ing. Valéria Schererová
Mgr. Z. Kočišová

Mgr. P.Sullei
Mgr. P.Sullei
Mgr. P.Sullei
Mgr. L.Jaklovská
Mgr. L. Jaklovská

Mgr.P. Hiľovská
Mgr.P. Hiľovská

Mgr.P. Hiľovská

Mgr.P. Hiľovská
Mgr.D. Špegárová
Mgr.D. Špegárová
Mgr.M.Juhásová
Ing.T. Krížek

BM
www.poproc.sk
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4x1 + 2x2 + 2x3 nie je Prekonali
príklad z matematiky sme rekord

Žiaci našej školy sa 14.júna zúčastnili
regionálnych športových hier v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo vyše 30 škôl
(asi 1000 detí). Naši žiaci súťažili vo
futbale, vybíjanej, atletike a najmladší

(1. a 2. ročník) v mini olympiáde.
Veľký úspech zožali deti 1.- 4. ročníka v atletike. Za to im patrí veľká
vďaka. Jozef Harčarik – hod kriketkou – 1.m., beh na 200m – 1.m.,
skok do diaľky – 1.m., beh na 60 m
– 2. m.,Lenka Baníková – beh na 60
m – 2.m.,Chiara Debnárová – beh
na 60 m – 1.m.,Michal Bandík – beh
na 200 m – 3.m.,Šimon Macko – hod
kriketkou - 3.m.
Každý žiak dostal za účasť mini futbalovú loptu a každá škola športový vak plný
lôpt. Tešíme sa na budúci rok a na podobné alebo ešte lepšie úspechy našich
žiakov.
LJ

V siedmom kole sme obstáli
14. mája 2013 sme sa zúčastnili na siedmom regionálnom kole atletických pretekov
Kinderiáda. Našu školu reprezentovali 8 žiaci – Martin Sopko, Denisa Takáčová,
Lenka Baníková, Michal Bandík, Jozef Harčarik, Chiara Debnárová, Jana Raščáková
a Samuel Harčarik. Súťaže sa zúčastnilo 30 škôl. Naši žiaci v tejto konkurencii obstáli
nasledovne:
Lenka Baníková – 1.m. – hod medicinbalom, 4.m. – beh na 60 m
Jozef Harčarik

– 2.m. – beh na 60 m , hod kriketkou 9.m

Denisa Takáčová – 6.m. – beh na 60 m
Jana Raščáková

– 7.m. – beh na 60 m

Štafeta – L. Baníkova, J. Harčarik, J. Raščáková, S. Harčarik – 6.m
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník týchto obľúbených pretekov.

LJ

Všetko zvládli „ľavou zadnou“
V dňoch 17. - 21.júna 2013 sa deti
1.stupňa ZŠ spolu s pani učiteľkou
L.Jaklovskou, E.Klešíkovou a Ľ.Kováčovou zúčastnili školy v prírode v Drienici. Vďaka každodennému dvojhodinovému pobytu na plavárni sme horúčavy
zvládali „ľavou zadnou“ .Jednu hodinu
mali deti s inštruktorom a jednu hodinu mali voľné plávanie. K dispozícii sme
mali aj vonkajší bazén s mini toboga-

nom, preliezkami a trampolínou. Deti
boli vo vitálnom svete – zregenerovali
sa v saune, v soľnej jaskyni, eukalyptovej jaskyni a najviac ich potešila vírivá
vaňa. V stredu večer sme mali opekačku,
vo štvrtok diskotéku. V piatok doobeda
sme sa ešte okúpali, povozili na koníkoch, naobedovali a príjemné unavení
sme sa vrátili späť domov.
LJ
www.poproc.sk

V tomto roku sme sa už po niekoľkýkrát zapojili do stále populárnejšej
súťaže v zbere hliníkových viečok
a obalov z výrobkov SABI. Po minuloročnom úspešnom 2. mieste v zbere hliníkových viečok SABI sme mali
snahu prekonať náš doterajší rekord.
A podarilo sa! V 10. ročníku súťaže sme spoločnými silami všetkých
našich žiakov, rodičov, starých rodičov i ďalších príbuzných nazbierali
34 200 g viečok. S hmotnosťou 135,18
g na žiaka sme sa tak umiestnili na
1. mieste. Najlepší žiaci získali vecné
ceny (notebook, MP3 prehrávače), základná škola spolu s materskou školou
získali poukážku na nákup učebných
pomôcok v hodnote 250.- €.
Ale najkrajšou cenou, ktorú sme
chceli získať, je pozvánka na koncert
INTEGRÁCIA 2013 pre 100 žiakov
našej školy, ktorý sa uskutoční 15.októbra 2013 v Steel Aréne v Košiciach,
ktorý nesie podtitul európska Integrácia. Vystúpia tu známe spevácke a tanečné hviezdy, významní umelci a úspešní športovci zo Slovenska i Českej
republiky. Za podporu a pomoc pri
zbere všetkým ďakujeme.
ZK
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Za odmenu sa dostali aj do parlamentu
slávnostnom vyhodnotení nasledovala za
odmenu prehliadka budovy parlamentu
a potom exkurzia v komerčnej televízii.
Nezabudnuteľné zážitky si z podujatia
odnášajú J.Kurjan, P.Flachbartová a K.
Leščinska .Niekoľko myšlienok z ich prác
vám prinášame.
DŠ

Žiaci našej školy sa okrem iného v tomto
školskom roku zapojili aj do súťaže Hodžov novinový článok, ktorý bol na tému
Ako médiá formujú človeka. Za školu bolo
zaslaných 5 prác, z toho 3 boli také úspešné, že sa v celoslovenskom kole s medzinárodnou účasťou (Rumunsko, Chorvátsko) umiestnili v bronzovom pásme.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v Pálffyho paláci v Bratislave 25.júna
2013 za účasti významných osobností. Po

Rozlúčka predškolákov

...Publicita médií! Pre niekoho jednosmerka do smotánky, pre iného nočná mora.
Zákaz cenzúry, sloboda slova, právo na
informácie! Tak aj tieto slová používa bulvár na svoju obranu. Sú aj takí , ktorí sa
toho dovolávajú, ale sú tu aj takí, ktorým
by ani Berlínsky múr nepomohol. Žiadne
súkromie , žiadne tajomstvá, ba dokonca
už vraj fakty, o ktorých ani sama dotknutá
osoba netuší. Čo povedať na záver? Možno
vôbec pri médiách hovoriť o začiatku a
konci? Musia sa iba negatívne? Iba pozitívne? Alebo ich možno označiť za zlatú
strednú cestu? Tak o tom nech rozhodne
každý z nás. Na jednej strane nás upozornia, naplánujú náš voľný čas , predajú
nám aj to, čo vlastne nechceme...Na druhej
strane nám dokážu vziať čas, ktorý ani
nemáme, nahradia nám spoločnosť, realitu
a odhalia naše súkromie. Preto pri styku s
médiami postupujme triezvo, lebo aj Sirény pekne spievajú, ale ich úmysel je už iný.
P.Flachbartová

...Skutočnou funkciou médií by malo byť
najmä pravdivé informovanie a zabávanie, a nie zavádzanie a manipulácia.
Veď keď už teraz sme v takom veľkom
štádiu ovplyvňovania, tak čo bude o pár
rokov? Bude ešte vôbec normálny človek?
Kde skončíme? Už nebudeme vedieť udržiavať normálne priateľstvá, ale len také
virtuálne. Aj naši potomkovia budú len
virtuálni? Ak si nestanovíme určitú mieru,
tak skončíme tým, že budeme ako roboti,
ktorí opakujú všetko, čo vidia v televízii.
Ja takto skončiť nechcem. Musím sa teda
zamyslieť, ako na to, aby som nebola čudáčka, ale zároveň žila s dobou. A vy to
skúste tiež. Veď médiá sú tu pre nás a nie
my pre ne.
K.Leščinska
...Médiá, človek, svet... Nie sú to len prázdne slová. Majú svoj význam, pomocou
ktorého formujú ľudí a svet. Slová sú totiž
najsilnejšími zbraňami médií. Zbraňami,
ktoré vymyslel človek, a tými istými zbraňami, ktoré sa niekedy proti človeku obrátia. Je pravda, že slová sú veľkou slabosťou
nás ľudí, pretože cez slová k nám preniká
svetlo, ale i tma. Ideálne by bolo, ak by
prenikalo iba svetlo...
J.Kurjan

Cez zážitky spoznávajú svet
Ako to chodí u nás v materskej škole

Posledný deň školského roku 2012/2013 už
tradične patril našim predškolákom, ktorí
sa lúčili s materskou školou. Spolu s pani
učiteľkami si pripravili bohatý program básničiek a pesničiek, ktorými potešili rodičov.
S predškolákmi sa rozlúčili prváci aj druháci, ktorí si pre nich pripravili báseň a malú
pozornosť na pamiatku. Urobili sme všetko
preto, aby bol tento deň jedným z tých krásnych a nezabudnuteľných dní v ich živote.
Všetci už môžeme našim prvákom len zaželať, aby sa im v škole darilo a mali samé
jednotky.
MS

V tomto školskom roku sme sa v našom
školskom vzdelávacom programe výraznejšie zamerali na environmentálnu
a regionálnu výchovu. Na napĺňanie cieľov využívame aj takéto zážitkové učenie
prepojené s realitou, objavovaním a bádaním. Pre naše deti bol 1. jún magickým
dátumom, na ktorý čakali so zatajeným
dychom a rozžiarenými očkami.

www.poproc.sk

Aj napriek daždivému počasiu si ho malí
prváci pripomenuli takouto netradičnou
formou – návštevou hasičskej stanice.
Plní dojmov a zážitkov sme sa vrátili do
materskej školy, kde na nás čakalo ďalšie
prekvapenie v podobe sladkých balíčkov.
Ponúkame deťom možnosť rozvíjať predstavy a tvorivosť v každodenných aktivitách aj možnosťou separovania odpadu.
HH
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Vzdali sme úctu a vďaku
sv. Cyrilovi a Metodovi

V roku viery aj žiaci našej školy prispeli
k podpore a rozvíjaniu cyrilo-metodskej tradície. Vedomosti o Konštantínovi a Metodovi, vierozvestcoch,
zakladateľoch písomníctva a súdnictva

na veľkej Morave, si žiaci
rozšírili vypočutím rozhlasových relácií a naštudovaním faktografických
poznatkov, ktoré boli prístupné na nástenke, ale
samozrejme aj v knihách
či na internete. Kvíz 1150.
výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu bol postupový.
V triednych kolách žiaci
preukázali svoje vedomosti, ale tiež aj spoluprácu
pri vytváraní mozaiky.
Štyria najúspešnejší súťažiaci postúpili
do školského kola, v ktorom sa spojila
technická zručnosť a minulosť. Žiaci vypracúvali testy aj na počítačoch, získali
novú skúsenosť a tiež plnili zaujímavé

zábavné úlohy. Samozrejme, bez vedomostí to nejde. Veď títo dvaja učenci okrem šírenia náboženstva v reči ľudu priniesli preklady bohoslužobných kníh,
Biblie, založili školu na výchovu kňazov
a v spore s trojjazyčníkmi od pápeža
získali súhlas na slávenie bohoslužieb
v staroslovienčine. Popri hebrejčine,
latinčine a gréčtine sa staroslovienčina stala štvrtým bohoslužobným jazykom. Cyrilo-metodská tradícia má
silné korene a právom máme byť na čo
hrdí. V bonusovej úlohe sa žiaci zmenili na stredovekých pisárov, keď odkaz
:“Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“
písali hlaholským písmom za pomoci
namáčacieho pera a atramentu. Najúspešnejšie družstvá: IX.A, VI.A, VIII.A
boli odmenené cenami a diplomami.
ŠJ

Načo nám je dobrá angličtina
klade hru Čierny Peter nie je náhoda. Počas predstavenia
sme sledovali príbeh človeka, ktorý v priebehu jedného
dňa prišiel o všetko. Jeho opätovný štart od nuly bol motivovaný základnými ľudskými potrebami ako sú spánok,
jedlo, teplo, práca, priatelia a rodina. Humor a zábava pútali našu pozornosť počas celého predstavenia. Jeho cieľom
bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť
schopnosť bezprostrednej interakcie. Žiakom sa divadelné
predstavenie veľmi páčilo.
AS

Dňa 21.mája 2013 sa niektorí žiaci 8. a 7. ročníka spolu s pani
učiteľkou Simanovou zúčastnili dvojjazyčného anglicko-slovenského divadelného predstavenia Peter Black v Košiciach. Názov divadelnej hry pripomínajúci v slovenskom pre-

www.poproc.sk
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Bolo aj trošku sklamania

Prvým tohtoročným vystúpením našich
mladých hasičov bolo vystúpenie na súťaži o Pohár starostu obce Čaňa. Bol
to už jej 5. ročník a konal sa v miestnej
telocvični. Súťaž bola zložená z troch

disciplín: útok požiarnych dvojíc, štafeta 5x30m a uzlová štafeta. Družstvo
chlapcov dopĺňali dievčatá, keďže nám
skončilo viacero chlapcov pre dosiahnutý vek a záujem ostatných zúčast-

ňovať sa tréningov značne poklesol.
Útok požiarnych dvojíc i štafetu 5x30m
zvládli bez chýb za celkom slušné časy.
Horšie to dopadlo na uzlovej štafete, no
napriek chybám a trestným sekundám
družstvo chlapcov dosiahlo výborné
tretie miesto, za ktoré získali pekný
pohár a pamätný diplom. Našim dievčatám sa veľmi nedarilo. Pri vykonávaní
prvej disciplíny - útok požiarnych dvojíc
- urobili chybu pri rozložení a napojení
hadice na hydrantový nadstavec, čo výrazne ovplyvnilo celkový čas vykonania
tejto disciplíny. Hoci už pri vykonávaní
ďalších disciplín neurobili žiadne chyby
a vykonali ich za dobré časy, nestačilo to
na dobehnutie konkurencie. Dievčatá
na tejto súťaži obsadili konečné štvrté
miesto. Toto ich umiestnenie bolo pre
nás všetkých trochu sklamaním, keďže
túto súťaž pred rokom vyhrali.

Sviatok sv. Floriána
v priateľskom ovzduší

Čo sa to deje? Od hasičskej zbrojnice sa
pohol sprievod. V čele Alexej hrdo nesie zástavu, Ivo sochu sv. Floriána, treticu uzatvára Erik. Za nimi výbor DHZ

a ostatní členovia. Na krátku chvíľu sa
sprievod zastaví na fare, kde sa k nám
pridali miništranti s krížom, náš pán
farár a osvietený pán opát Martin Amwww.poproc.sk

bróz Štrbák. V sobotu 4. mája bolo sv.
Floriána, patróna všetkých hasičov a záchranárov. A my, popročskí dobrovoľní
hasiči, sme si jeho pamiatku uctili pri
slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval
pán opát. Rozprával o modlitbe sv. Floriána a vyzdvihol nezištnú pomoc dobrovoľných hasičov. Či už je to pomoc
pri zásahoch pri požiaroch, pri ochrane
ľudských životov či majetku. Vyjadril
poďakovanie za pomoc pri úprave okolia kostola a fary a zvlášť je hrdý na prácu s mládežou. Po odovzdaní obetných
darov a po sv. prijímaní naše mladé hasičky Janka Sakáčová a Bianka Juhárová
odovzdali pánu opátovi a pánu farárovi
kytice ako prejav našej úcty a vďaky. Za
slávnostného hlaholu zvonov a spevu
veriacich sa náš sprievod presunul na
faru. Tam sme pobudli v priateľskom
ovzduší a rozhovore s pánom opátom a
pánom farárom.
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Prišli aj profesionáli

V sobotu 25.mája 2013 sme usporiadali
mini futbalový turnaj hasičov. Naše pozvanie prijali DHZky z Medzeva, Lucia
Bane, Jasova a Nováčan. Prišli aj profesionáli z U.S.STEEL Košice . Stretli sme
sa, aby sme si zmerali sily na športovom

poli, ale hlavne, aby sme sa dobre zabavili. Formou súťaže každý s každým
sa vystriedali všetky mužstvá. Rivalita
a chuť vyhrať bola veľká. Najmä mladíci z Nováčan zobrali súťaž veľmi vážne
a celým turnajom prešli bez zaváhania.

S plným počtom bodov skončili na
1.mieste a stali sa víťazmi celého turnaja. Za nimi skončili hasiči z U.S.STEEL,
ktorí si zároveň odniesli aj cenu za najlepšieho strelca. Ani my sme sa nedali
zahanbiť a hoci naše mužstvo bolo vekovo asi najstaršie - predseda Braňo Hužvár oslavuje v týchto dňoch 40 rokov,
a to nebol na ihrisku najstarší - skončili sme na výbornom 3.mieste. V derby
dvoch baní, Lucia Baňa a Baňa Rúfus
Poproč, sme súpera porazili a zaistili
sme spomínané 3.miesto. Na 5.mieste
skončili hasiči z Medzeva a poslední boli
Jasovčania. Aby súťaž bola úplná, udelili sme aj ocenenie Fair play rozhodcovi
Jozefovi Wagnerovi. Sláva víťazom, česť
porazeným a nášmu predsedovi ešte raz
všetko najlepšie.
KH

Ani sme nedúfali V radoch mladých
je záujem o futbal

Dňa 3.mája 2013 sa v obci Ruskov konala okresná súťaž mladých
hasičov Plameň. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - štafeta 400m
a CTIF. Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 súťažných družstiev, ktoré
si medzi sebou zmerali svoje sily. Medzi nimi nemohli chýbať
ani naše družstvá. Dievčatá začali súťaž výborne, podarilo sa im
zabehnúť štafetu vynikajúco a dosiahli v nej najlepší čas zo všetkých
súťažných družstiev. V CTIF sa im už darilo menej a nazbierali
trestné body za rozpojenie hadice. Aj družstvo chlapcov dostalo
trestné body za rozpojenie hadice, a tak sme ani nedúfali, že by
sa v silnej konkurencii mohli umiestniť na popredných priečkach.
Prekvapenie prišlo až pri záverečnom vyhodnotení a naše dievčatá
aj chlapci sa zhodne umiestnili na peknom treťom mieste a domov
si zo súťaže odniesli poháre, diplomy a nezabudnuteľné zážitky zo
spoločne stráveného dňa.
BH
www.poproc.sk

Po dlhej zimnej prestávke začali naši futbalisti
hrať svoje súťažné stretnutia v polovici apríla tohto
roka. Dospelí od 14. apríla, dorastenci od 13. apríla, žiaci od 20. apríla. Žiaci hrajúci okresnú súťaž
hrali jarnú časť súťaže so striedavými výsledkami.
Po 18. skončili na 8. mieste. Nás teší, že v radoch
mladých je záujem o futbal, že mladí futbalisti navštevujú tréningy i majstrovské zápasy. Radosť nám
robia naši dorastenci, ktorí tešia nielen výsledkami v jarnej časti, ale svojou hrou robia radosť aj
našim divákom. Po 20. kole skončili na 6. mieste.
Mužstvo dospelých podávalo striedavé výkony. Na
domácom trávniku sa im darilo lepšie, no vonku boli
bojazliví, bezzubí, slabé premieňanie gólových šancí.
Mužstvo opustili niektorí futbalisti - Štefan Štefanek,
Tomáš Jankovčin a niektorí sú dlhodobo zranení
- Richard Baník, Peter Petráš, Ivan Vinca. V mužstve hrávajú štyria odstaršení dorastenci: Š. Sivačko,
R. Raščák, J. Žiga, O. Žiga. Toto mužstvo má budúcnosť, hrajú v ňom prevažne mladí hráči. Po 30. kole
skončili na 15. (predposlednom) mieste. Mužstvo sa
v tejto súťaži zachránilo.
Výbor OFK
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Najväčšie úspechy
dosahujú v žiackej kategórii
týmto poďakovať. Aj napriek chýbajúcim minuloročným víťazom účasť
21 pretekárov aj z Košických Olšian
či Moldavy nad Bodvou mala veľmi
dobrú úroveň. Víťazom turnaja sa stal
Adrián Hiľovský, 2. miesto obsadil Samuel Horváth, 3. miesto Zoltán Klajber a cenu útechy získal Ivan Vinca.
Naši začínajúci hráči Adam Horváth,
Samuel Harčarik či Patrik Juhár sa na
turnaji nestratili a skončili na peknom
7. mieste.
MG

„A“ družstvo mužov v dlhodobej
súťaži obsadilo 9. miesto a o udržanie sa v 3. lige muselo odohrať barážove dvojstretnutie s Čečehovom „B“
a po jasnom víťazstve na domácich
stoloch v pomere 15:3 a v odvete 9:9
sa zachránilo v 3. Lige, a to najmä
prispením skvelého výkonu mladého
16-ročného Dávida Szaba.
„B“ družstvo mužov sa v Okresných
majstrovstvách umiestnilo na krásnom 1. mieste. A v kvalifikácií o postup do 4. ligy s mužstvami z Malého
Kamenca a Lúčky, obsadili 2. miesto
zaručujúce postup do 4. ligy. Bezpečné 4. miesto si udržalo „C“ družstvo.
V 1. lige dorastencov sme aj pre chorobu jednotlivých hráčov nemohli
nastúpiť v plnom zložení, a to sa samozrejme odrazilo na výsledku. Doterajšie 7. miesto sme si nedokázali
udržať a končili sme na 13. mieste.
Najväčšie
úspechy
dosahujeme
v žiackej kategórii. Naša najjagavejšia
hviezda, stále len 9-ročný hráč Adam

Klajber, žne jeden úspech za druhým.
Na bodovacom turnaji najmladších
žiakov východoslovenského kraja
vo Vranove obsadil krásne 1. miesto,
stal sa celkovým víťazom bodovacích
turnajov v sezóne 2012 – 2013, v Slovenskom pohári vo Valalikoch ako
najlepší zo svojej kategórie obsadil 5.
miesto. A to ešte nie je všetko, na Medzinárodnom turnaji Slovak mini
kadet open v Malackách obsadil 3
miesto v súťaži družstiev ( Trubačik
, Klajber - Trnava , Poproč), 5. miesto
v jednotlivcoch a 8. miesto v štvorhre.
Ďalej je to ocenenie Majster kraja
v štvorhre Klajber Pach / Poproč Valaliky/, či Majster kraja v zmiešanej
štvorhre Klajber Terezková / Poproč,
Michalovce / a 2. miesto v jednotlivcoch.
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
pre širokú verejnosť, ktorý sa uskutočnil 30.marca 2013 v telocvični
základnej školy, bol zrealizovaný aj
vďaka sponzorom, ktorým sa chcem
www.poproc.sk
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Riešenie z predchádzajúceho čísla

Babička sa na smrteľnej posteli prihovára ku svojej vnučke:
„Pretože si moja najmilšia, chcem ti odkázať … 1.časť tajničky - 23 písmen…..,
stáda zvierat a 28 752 037 dolárov“
Vnučka s úžasom:
„Babička, ty si taká dobrá, to nie je možné, som nevedela, že máš farmu. A kde je?“
A babička so svojím posledným výdychom zašepká vnučke do ucha:
„ ... 2.časť tajničky - 11 písmen.“
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Klub slovenských turistov POPROČ
pripravuje a zároveň Vás pozýva na XXIV. ročník turistického pochodu

ŠĽAPAJ DO POPROČA

Poproč

Ladislavova vyvieračka

a IX. ročník Memoriálu Michala Grajciara

Dátum: 20. júl 2013 (sobota)
Trasa A:
Trasa B:
Cyklo:
Prezentácia:
Štartovné:
Ubytovanie:
Sponzori:
Informácie:
Doprava:

Moldava nad Bodvou - Ladislavova vyvieračka -Jasov - Poproč /18km/
Poproč - Jasov - Jasovská jaskyňa - Jasov
/9 km/
Poproč - Debraď - Ladislavova vyvieračka - Poproč
/23 km/
Pred telocvičňou ZŠ s MŠ v Poproči v sobotu od 7:15 do 8:30 hod.
Dospelí 1,50 Euro, deti do 15 rokov 0,80 Eura
(v štartovnom je občerstvenie, autobus na trasu a guláš)
Len pre záväzne prihlásených vo vlastných spacákoch!
OcÚ Poproč, ZŠ s MŠ Poproč
Š.Rusnák – tel.č. 055 466 81 11, 0905 487 723
M.Juhár – tel.č. 0911 513 944, 0948 633 425
Košice - Poproč 6:20, Košice - Jasov 7:30, Jasov - Poproč 8:15,
15
Moldava n/B - Jasov 6:57, Jasov-Poproč 7:13, Medzev - Jasov 7:37, Jasov - Poproč 8:15
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

www.poproc.sk
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