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V roku 2012 sa v Poproči narodilo 24 detí (stav k 30.11.2012).
Na výzvu v predchádzajúcom čísle našich novín niektorí z vás
reagovali a poslali nám do redakcie fotografie svojich ratolestí
narodených v tomto roku. Srdečne ďakujeme a týmto drobčekom želáme šťastný a dlhý život.

www.poproc.sk
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Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Na slovíčko, pán starosta...
Dobré chýry sa šíria rýchlo, ale tie zlé ešte rýchlejšie. Aby sme predišli
nedorozumeniam a uviedli niektoré veci na pravú mieru, položili sme
pár otázok na vysvetlenie priamo starostovi obce.
Ako sa vyvíja situácia v domove dôchodcov (DD) ? Hrozí jeho zánik? Aké by boli
následky?
Na oboznámenie situácie je potrebné uviesť
niekoľko faktov. Riešenie problémov v DD bolo
v tomto roku jednou z priorít obce. Problém
spôsobilo prijatie novelizácie zákona o sociálnych službách. V tomto roku bola na všetkých
mimoriadnych a riadnych zasadnutiach OZ
riešená problematika DD. OZ schválilo dve
zmeny rozpočtu obce v súvislosti s problémom
DD. Prvýkrát sa upravoval rozpočet kvôli zníženiu dotácie zo strany štátu z doterajších necelých 800 EUR na 320 EUR na osobu za mesiac
a zároveň boli cez VZN zvýšené poplatky obyvateľov z cca 260 EUR na 520 EUR na osobu
za mesiac, aby bolo možné čiastočne nahradiť
výpadok dotácie štátu. Toto zvýšenie poplatkov
malo za následok postupné znižovanie počtu
obyvateľov z 20 až na 14 .
Ďalším krokom bolo zníženie počtu zamestnancov k 1.9.2012 o 5 pracovníkov z organizačných dôvodov. Na ich odstupné obecné zastupiteľstvo schválilo 2.zmenu rozpočtu obce,
v ktorej išlo o poskytnutie dotácie pre DD vo
výške necelých 15 000 EUR. Treba objektívne povedať, že v podstate to bola výmena investičnej dotácie pre DD za dotáciu na bežné
výdavky. V súčasnosti je pripravený návrh
VZN na zníženie poplatkov obyvateľov DD
na necelých 400 EUR za mesiac a osobu na
schválenie v OZ. Zasadnutie OZ je plánované
na 7.12.2012. Toto zníženie je konkurenčné
v okolí a malo by priniesť zvýšenie počtu obyvateľov a zlepšenie ekonomickej situácie v DD.
V rozpočte obce na rok 2013 sa nepočíta s dotáciou pre DD. Dôvod je jednoduchý, obec na
to nemá. Podľa memoranda podpísaného
predsedom vlády a ZMOS má obec ušetriť
v budúcom roku 10 % bežných výdavkov
a 5 % mzdových nákladov, čo predstavuje pre
našu obec cca 50 000 EUR.
Nie je žiadnym tajomstvom, že v roku 2013
musíme banke platiť 72 000 EUR za poplatky,
úroky a istinu z úverov. Na základe uvedených
skutočností a prijatím racionalizačných opatrení z úrovne vedenia DD som optimistom
a verím, že DD prežije a nezanikne. Netajím sa
tým, že pri riešení problémov som postupoval
nekompromisne a pracoval som aj na krízovom scenári, ktorý predstavoval zrušenie DD.
Situácia to jednoducho vyžadovala. V takom
prípade by sa postupovalo podľa príslušných
zákonných postupov. Pravdou je, že v súčasnosti už nie sú „poradovníky“ v DD a nebol by
problém umiestniť obyvateľov DD podľa ich
výberu. Dobrou správou je, že vláda pre budúci
rok počíta so zvýšením dotácií pre DD vo verejnej správe. Koľko to bude predstavovať, to
teraz neviem povedať.

Pripravuje sa zvyšovanie daní a poplatkov v obci. Myslíte, že to obyvatelia obce
zvládnu?
Je pravda, že je pripravený návrh príslušného
VZN na zvýšenie daní na schválenie v OZ.
Treba si uvedomiť, že o schválení, alebo prípadných zmenách VZN, rozhodujú poslanci
OZ. Považujem za potrebné pri tejto otázke
pripomenúť občanom, že naša obec má zdroje
príjmov do obecného rozpočtu z podielových
daní fyzických osôb, ktoré prerozdeľuje štát
v štátnom rozpočte a z obecných daní a poplatkov. Pri relatívne vysokom zadlžení obce
a následnom splácaní úrokov a istiny (ako som
uviedol v predchádzajúcej odpovedi) bez navýšenia obecných daní bude problém zabezpečiť
základnú údržbu a prevádzku existujúceho
majetku obce, primeranú bezpečnosť a potreby našich obyvateľov. Nie je možné pripraviť
vyrovnaný rozpočet pri zvyšujúcich sa cenách
a nákladoch na strane výdavkov bez primeraného navýšenia na strane príjmovej, t.j. zvýšenia daní a poplatkov. Toto je jediný nastroj
regulácie v rukách poslancov OZ, o ktorom
môžu na strane príjmov rozhodnúť. Pripúšťam,
že sú medzi nami spoluobčania, ktorí môžu
mať s tým problém. Celkove navýšenie daní
je navrhované vo výške cca 9 000 EUR pre
1 068 daňovníkov, z toho je 30 právnických
osôb.V priemere sa jedná o navýšenie cca
3 – 4 EUR na domácnosť.
Určite máme v obci aj neplatičov.Ako sa
nedoplatky doteraz riešili a s akým výsledkom?
Ku dnešnému dňu evidujeme nedoplatky za
rok 2012 vo výške 4 844,11 EUR, z toho jedna právnická osoba nám nezaplatila 2 922,35
EUR. Ďalších občanov sme vyzvali na zaplatenie. Po skúsenostiach z minulých rokov predpokladám, že tieto pohľadávky budú uhradené,
prípadne budú s niektorými dohodnuté splátkové kalendáre. Ku dnešnému dňu máme podpísané dohody na splátkový kalendár na dane
z nehnuteľnosti s dvoma občanmi zo štyridsiatich, na poplatok za stočné sedem z deviatich,
daň za psa nezaplatilo 10 občanov, poplatok
za komunálny odpad nezaplatilo 26 občanov
a z nich 13 podpísalo dohodu. Najväčší neplatiči daní sú právnické osoby, a to Kovové konštrukcie TTD, s.r.o. a Blizz Group, s.r.o. spolu
5 254,01 EUR za ostatné 2 roky. Vymáhanie ich
pohľadáviek prebieha exekučným konaním. Je
potešujúce, že sme doteraz nemuseli uplatniť
exekučné konanie fyzickým osobám pre dane
a poplatky. Vždy sme sa vedeli dohodnúť na
splátkovom kalendári, alebo vyriešiť problém
s príbuznými.
A teraz z iného súdka. Obcou sa neustále
potulujú nejaké psy. Bude sa tento problém riešiť z úrovne obce?
www.poproc.sk
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Keď sa sen stane skutočnosťou Oslavovali piate výročie svojho vzniku
Tento problém je každodenný. Nástroj na riešenie má obec v platnom VZN, ktoré využívam
podľa potreby. Keď je podaný písomný podnet
od občanov, riešime podnet priestupkovým konaním. Problém je v tom, že občania nechcú
dávať písomný podnet, lebo nechcú svedčiť za
nedodržiavanie VZN pri priestupkovom konaní. Obec má podpísanú zmluvu s firmou na
odchyt túlavých psov s využitím podľa potreby.
Ale za každú návštevu v obci na odchyt psov
so všetkými následnými zákonnými službami
je potrebné zaplatiť 500 EUR, čo je pri našej
finančnej situácii veľa. Preto sme ešte k tomu
kroku nepristúpili.
Našich čitateľov by zaujímalo, ako dopadol Deň obce 2012 po finančnej stránke.
Môžete to objasniť?
Budem stručný. Rozdiel v príjmoch od sponzorov a výdavkoch na túto akciu bol necelých
2300 EUR, ktoré zaplatila obec. Vzhľadom na
program, ktorý občania môžu sami zhodnotiť,
to nie je veľa. Bez sponzorov by sme si určite
takýto kvalitný a bohatý program nemohli dovoliť. Je to dobrá tradícia a chcem, aby sme si ju
udržali, pretože naši občania si to zaslúžia.
V tomto útlmovom čase je nejaká oblasť,
ktorá sa bude rozvíjať? Máte nejakú prioritu?
V rozpočte na rok 2013 a ďalšie dva roky obec
neplánuje z vlastných zdrojov žiadne investície, pretože na to nemá. Nemá ani na 5%
spoluúčasť (pre vysokú zadlženosť) na väčšie
projekty (napríklad dobudovanie kanalizácie).
Vychádzajúc z týchto skutočností je mojou
snahou, aby sa dobudovanie kanalizácie realizovalo v rámci projektu „BODVA“, kde je
investorom VVS, a.s. Robím aktivity na riešenie nedostatku zdroja pitnej vody tak, aby bolo
zrealizované prepojenie Jasov – Poproč, a to
tiež cez VVS, a.s. z ich vlastných zdrojov.
Chcem sa zamerať na riešenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov patriacich
k obecným budovám - kultúrny dom, zdravotné stredisko, Západná ulica a Slnečná ulica a
nevysporiadané miestne komunikácie. K tomu
patrí aj aktualizácia Územného plánu obce, a to
1. zmenou, ktorá je naplánovaná na budúci rok.
Rád by som vyriešil parkovanie autobusov a zastávku na „Brodze“. Je pripravený zámer – štúdia, ako by to malo vyzerať.
Ako pokračuje ROEP? Kedy bude tento
proces ukončený?
Tu treba povedať, že ROEP sa realizuje na
základe zmluvy medzi Správou katastra Košice- okolie, ktorá zastupuje štát a f. Geota
Stará Ľubovňa, ktorá je spracovateľom ROEP.
Vzhľadom k neplneniu zmluvných termínov
zo strany spracovateľa, bol proces činnosti komisie ROEP prerušený. V súčasnosti nám bola
odovzdaná pracovná verzia registra obnovenej
evidencie pozemkov a bola obnovená činnosť
našich obecných zástupcov v komisii ROEP.
Plánovaný koniec procesu ROEP je o rok.
Ďakujeme za rozhovor

DŠ

Nejeden kresťan katolík
má veľký sen. Tým snom
je návšteva Svätej zeme.
Pre niekoľkých veriacich
ľudí z našej farnosti sa
sen stal skutočnosťou.
1. - 7. októbra 2012 sa
22 veriacich ľudí z našej
farnosti zúčastnilo púte
do Izraela za účasti duchovného otca Mgr. Petra Jána Budzáka a duchovného otca z Jasova Ic
lic. Mgr. Imricha Richarda Rédliho. Púť sprevádzal na vysokej duchovnej a odbornej úrovni dôstojný opát doc. PaedDr. ThDr. Ambróz Martin
Štrbák, PhD. Navštívili sme Kristovu zem, ktorú si Ježiš vyvolil za svoj
domov, kde sa narodil, žil a umrel. Denne sme absolvovali bohatý náboženský program so slávením svätých omší na posvätných miestach.
K veľkým zážitkom patrilo obnovenie manželských sľubov v Káne Galilejskej a krstných sľubov v rieke Jordán. Nezabudnuteľné pre nás bolo
bývanie v Betleheme, návšteva miesta smrti a zmŕtvychvstania Ježiša
Krista v Jeruzaleme i kúpanie sa v Mŕtvom mori. Spoločné putovanie
bolo pre všetkých silným zážitkom a zanechá v nás spomienky a dojatia
na celý život. Veríme, že táto prvá spoločná púť veriacich z našej farnosti bude mať v budúcnosti pokračovanie a ponúkne aj ostatným bratom a sestrám možnosť navštíviť Svätú zem. Touto cestou chcem v mene
všetkých pútnikov vysloviť úprimné Pán Boh zaplať opátovi, nášmu duchovnému otcovi a duchovnému otcovi z Jasova, ktorí púťou prispeli k
našej duchovnej obnove a obohateniu našej viery. 		
ZB

30.novembra 2012 sa
v priestoroch zariadenia
pre seniorov (Domov
sv. Anny, n.o.) uskutočnilo priateľské posedenie pri príležitosti
5. výročia jeho založenia. Všetkých prítomných klientov, zamestnancov a hostí privítal
riaditeľ JUDr. Michal
Rusnák. O krásny program sa postarali deti zo ZŠ Poproč a do nálady
nám hral muzikant Boršč a spievala folklórna hudobná skupina Košické
nevesty. Je nám cťou, že pozvanie prijal aj starosta obce Poproč, ktorý
prítomným poprial všetko dobré do ďalších rokov. Toto zariadenie pre
seniorov poskytuje svojim klientom širokú paletu činností a aktivít, kde
majú priestor rozvíjať svoje sociálne zručnosti, uplatňovať všetky individuálne i skupinové potreby a zabezpečuje kvalitnú starostlivosť nielen
o telesnú, ale i duchovnú schránku človeka. V zariadení sú i klienti ubytovaní
celoročne v jedno, dvoj a trojmiestnych
izbách s vlastným sociálnym zariadením. Naším cieľom je, aby tu každý senior mohol prežiť spokojnú jeseň svojho
života.
vedenie Domova sv. Anny, n.o.

Kto prišiel, ten pochvaľuje, kto neprišiel, nech ľutuje

30. novembra si každý nalistuje v kalendári
meno ONDREJ, ANDREJ... správneho a roduverného Popročana okamžite napadne „pečený cukor“. Áno, 30. novembra - na Ondreja
– sa v našej obci od dávnych dôb skoro v každej domácnosti „pečie“ cukor. V skutočnosti
ho varíme, ale my, Popročania, mu hovoríme
(ani neviem prečo) „pečený“. Je to špecifická
tradícia obce Poproč, ktorá sa dodnes zachováva a na ktorú sme právom hrdí. Tohto roku
MO MS v Poproči v spolupráci s MKS pripravil 1. decembra „sladké“ ondrejovské sobotné
popoludnie spojené s pečením tejto dobroty
v kultúrnom dome.
Naša akcia bola tentokrát výnimočná. Bola súčasťou projektu Miestneho odboru MS v Moldave n/B - „Jeseň s Maticou slovenskou“, trvajúci od 4. októbra do 1. decembra, podporovaný a financovaný VÚC Košice. Pečenie cukru
v Poproči bolo jeho vyvrcholením.
Pozvanie na toto podujatie prijali predstavitelia
našej obce, spoločenských, kultúrnych a športových organizácií, poslanci OÚ na čele so starostom Ing.Štefanom Jaklovským. Samozrejme, chýbať nemohli ani matičiari z Moldavy
n/B a ich predseda František Greguš, oblastný
pracovník MS, náš rodák, Miroslav Spišák, ale
i riaditeľka Domu MS v Rožňave, Ing. Zlatka Halková. Matičiarov, hostí, účinkujúcich

i všetkých prítomných Popročanov hneď v úvode privítali naše dve krojované členky Anna
Spišáková a Mária Majcherová originálnou
piesňou „Kec sce prišli, ta vitajce, šumne sa tu
zabavajce...“ Ich prekrásny spev chytil všetkých
prítomných za srdce a o chvíľku spievala celá
sála.... Takto veselo naladených prítomných
pozdravila a niektorých svojim vystúpením
v rýdzej popročtine dojala k slzám naša čestná
členka MUDr. Vierka Sochová. Po nej predsedníčka MO MS PaedDr. Helena Štovčíková pozdravila prítomných a porozprávala z histórie
z čias kráľa Ondreja III., ako to s tým pečením
cukru bolo kedysi, ako to celé začalo a ako sa
z toho stala tradícia v našej obci.
Členky výboru MO MS Poproč vytvorili pekné prostredie v sále KD, vyzdobili ju výšivkami
i krojmi našich starých materí a ďalšími exponátmi, ktoré pripomínali náš ondrejovský zvyk.
Na stoloch boli napečené domáce kysnuté koláčiky, chlebíky natreté čerstvo vytopenou bravčovou masťou („chleb zo šmaľcom“) a nasekanou cibuľkou i domáce škvarky. Poďakovanie
patrí našim žienkam, ktoré veľmi ochotne tieto
dobroty pripravili: Agáte Hankovej, Márii Hužvárovej, Eve Toporčákovej, Márii Majcherovej,
Helene Jasaňovej a Anne Baníkovej. Veľkú zásluhu na týchto dobrotách má i členka výboru
Anna Spišáková, ktorá okrem koláčikov uvarila
pre všetkých výbornú, pravú poprockú „kozárovú juchu“.
Kým v jednej časti sály KD skupinky žienok
– kuchárok vyrábali sladkú lahôdku, miešali
vriacu zmes, až ich ruky boleli, primiešavali
všetky ingrediencie, my ostatní sme sa úžasne
zabávali pri programe, ktorý pre nás pripravili
pozvaní účinkujúci. Prvýkrát sme u nás privítali FS DUBINA z Rožňavy pod vedením Ivana
Nemčoka, Rožňavských fujaristov i detičky zo
www.poproc.sk

súboru Haviarik. Ich nádherné vystúpenia, tanec, spev, hra na fujary, či harmoniku i husličky, recitáror v baníckej uniforme prednášajúci
nádhernú báseň ľúbozvučnou slovenčinou...
to všetko prispelo k tomu, že sme mali zimomriavky po tele, že atmosféra i nálada v sále
bola úžasná.
Ale nielen Rožňavčania rozospievali prítomných... boli to aj žienky zo speváckej skupiny
BABINEC z Nováčan i matičiarky z Moldavy
n/B zo speváckej skupiny ŽIVENA, ktoré srdcu lahodiacim spevom potešili prítomných. No
nedali sa zahanbiť ani matičiarky z Poproča.
Anna Spišáková s Máriou Majcherovou a jej
vnučkou Natálkou zaspievali nádhernú slovenskú pieseň „Pod úbočím, pod Kojšovskou
hoľou...“ Čerešničkou na torte bolo vystúpenie
našej najstaršej členky, pani Cilky Petrášovej,
ktorá vlastnou skladbou ospievala svoj rodný
Poproč, jeho krásu i jeho obyvateľov..... Všetci
účinkujúci zožali obrovský úspech a boli odmenení neutíchajúcim potleskom.
Poďakovanie patrí aj žienkam – cukrárkam,
ktoré počas našej zábavy statočne pracovali,
vyrábali sladkú špecialitu rôznych chutí a po
vychladnutí ju ponúkali na degustáciu každému v sále, predovšetkým našim hosťom. Niektorí z nich túto sladkosť jedli po prvýkrát.
Na záver sa všetkým prítomným, hosťom,
všetkým účinkujúcim i každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o vydarený priebeh
tohto podujatia, poďakovala Katarína Katušáková.
Začalo adventné obdobie, obdobie duchovnej
prípravy na slávenie Vianoc, sviatku Narodenia Pána, tak si navzájom poprajme požehnaný
ADVENT.
Katarína Katušáková
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ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Čo ukrývajú najtemnejšie zákutia školy
Rozprávkový duch poletoval po chodbách

„Kde bolo, tam bolo…“ 30.októbra 2012 v ZŠ
Poproč od 18. do 21.hodiny sa konalo pre žiakov 1.-4.ročníka čítanie pod lampou v duchu
Dobšinského rozprávok. Atmosféru vyvolanú
tmou a použitím lampičiek, ktoré si žiaci do-

niesli so sebou spolu s vankúšikmi a dekami,
si nevedeli ešte dlho vynachváliť. Vraj by sme
sa častejšie aj učiť mohli po večeroch. A čo by
to bol za rozprávkový večer bez rozprávkových
hrdinov! Nechýbal ani rozprávkový duch poletujúci po chodbách školy. Večer začal uložením
sa na deky a vypočutím si rozprávky. Nasledovala večera pri lampičkách. Po nej rozprávkový
kvíz s využitím interaktívnej tabule a následne hľadanie rozprávkových truhlíc ukrytých
v najtemnejších zákutiach školy, v ktorých boli
indície ukrývajúce názvy rozprávok. Po vyriešení úloh nasledovala práca v skupinách, kde
si žiaci overili vedomosti zo sveta rozprávok.
Na záver si pozreli rozprávku Zlatá priadka.
„ Zazvonil zvonec...“ a peknému večeru bolo
koniec.
PH

Nie všetko, čo je dobré, je aj zdravé a naopak

V októbri si každý rok pripomíname aj Svetový
deň výživy. Mnohé deti nepoznajú a nedodržujú zásady zdravej výživy, nevenujú pozornosť
tomu , čo konzumujú a koľko. Táto problematika nám nie je ľahostajná, preto sa jej na hodinách biológie, občianskej náuky a na triednických hodinách dostatočne venujeme. K tejto
téme sme pripravili rozhlasovú reláciu, nástenky, dotazník. Najvýznamnejší bol projektový
deň zameraný na konzumáciu chleba a hodno-

tu chleba . Vážime si, že túto myšlienku podporili aj mnohí rodičia , ktorí pootvorili dvere
svojich kuchýň a ukázali nám, ktoré potraviny
u nich prevládajú na raňajkovom stole a čo
všetko deti dostanú ( alebo si cestou do školy kúpia) na desiatu. Pri raňajkách prevládali
mliečne výrobky, čaj, cereálie, chlebík a pečivo.
Desiata, hlavne u starších žiakov, okrem pečiva
bola obohatená čipsami, sladkosťami, sladenými nápojmi , coca colou , a energetickými nápojmi. Mnohí si pri diskusii uvedomili, že majú
nesprávne stravovacie návyky, nedostatočnú
konzumáciu ovocia, zeleniny a rýb. Nadmerný
energetický príjem je väčší ako spotreba, chýba
pohyb na čerstvom vzduchu a správny pitný režim. 16. október nás preto vyzýva zdravo jesť,
aby sme si tým, čo jeme, neškodili, ale naopak,
aby sme jedlo a chlieb chápali ako jedinečnú
hodnotu.
MJ
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Prišli, videli,
zapamätajú si a využijú
30.októbra 2012 sa 42 žiakov 6. - 8. ročníka zúčastnilo exkurzie v Technickom múzeu v Košiciach. Prezreli si výstavu Leonardo da Vinci
a jeho vynálezy. Videli množstvo technických
vynálezov a umeleckých diel tohto geniálneho
umelca . Mohli sa vystavených exponátov dotknúť, niektoré aj sami vyskúšať, zistiť, ako pracujú. Prezreli si aj podzemné priestory múzea,
ktoré predstavujú model bane. Spoznali banské
náradie, ťažbu rudy, ako pracujú banské stroje.
Po ukončení prehliadky sa presunuli do prírodovedného múzea , kde si prezreli expozíciu
Príroda – Zem vo vesmíre. Súčasťou expozície
bola výstava skamenelín, minerálov a hornín,
rastlín a živočíchov. Obidve výstavy boli pripravené na veľmi vysokej úrovni, žiaci získali
množstvo poznatkov, ktoré v budúcnosti využijú pri ďalšom štúdiu i v praktickom živote.
MJ

S veľkým nasadením
zdolávali súperov

V rámci prevencie proti závislostiam 22. novembra telocvičňa ZŠ ožila netradičnými
športmi – frisbee, indiaka. Súťažné družstvá
z každej triedy s veľkým nasadením zdolávali
súperov. Nešlo o víťazov, skôr o ponuku zaujímavo tráviť voľný čas a popritom si upevňovať zdravie. Prevencia proti závislostiam je
súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu,
ale intenzívnejšie vyučujúci pôsobia na žiakov
v novembri, pretože tretí novembrový týždeň
je Medzinárodným týždňom boja proti drogám. Nevhodne strávený voľný čas a zvedavosť
podporujú túžbu skúsiť niečo nové, riskantné,
zakázané. Rozvíjanie dôvery, citových väzieb
v rodine, pozitívnych hodnôt a úcty k životu
a zdraviu, to je cieľom našej výchovy.
ŠJ

V Poproči máme parlament
V tomto školskom roku začal na škole fungovať
žiacky parlament, ktorý je iniciatívnym a pomocným orgánom vyjadrujúcim záujmy žiakov
v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej
škole. Je zložený zo žiakov 4. - 9. ročníka ZŠ a
1 pedagogického pracovníka. Každú triedu reprezentujú dvaja triedou zvolení zástupcovia:
IV. A - Radoslav Benko a Simona Lackaňová
V.A - Samuel Harčarik a Sandra Bartková
VI. A 	 - Richard Benko a Michal Petráš
VII.A - Monika Kočišová a Lucia Hužvárová
VIII.A - Michaela Grácová a Martin Kuzder
IX. A 	 - Petronela Flachbartová a Jakub Kurjan
IX. B - Martin Laczkó a Kevin Rick
Žiacky parlament vedie Mgr.I.Sopková. Prvé
slávnostné zasadnutie sa uskutočnilo v októbri

www.poproc.sk

aj za účasti riaditeľky ZŠ s MŠ RNDr.B.Mihókovej. Jeho poslaním je:
- podieľať sa na organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov
- presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich
- hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej
činnosti žiakov
- navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole
- riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku
a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej
- vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi
- zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte
učiteľa a žiak
- odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im
Aj takto učíme žiakov princípom demokracie.
IS
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ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Spolu a tvorivo, škôlku to spestrilo

Každé ročné obdobie nás obdarúva svojou typickou krásou. Tak je to aj s jeseňou, ktorá v sebe ukrýva zvláštne
čaro. Príroda sa prezlieka do farebných šiat, zvieratká
sa ukladajú k zimnému spánku a ľudia žnú plody svojej
celoročnej práce. Aj my v materskej škole sa tešíme na
tento čas, pretože dávame vyniknúť detskej fantázii a tvorivosti. Urobili sme si spoločné popoludnie s rodičmi
detí a ukázali svoju zručnosť pri majstrovaní postavičiek
z gaštanov, šípok, strašidielok z tekvíc, venčekov z rôznych plodov. Zo všetkých prác sme si urobili výstavku pre
radosť, potešenie a skrášlenie materskej školy.
MS

Prečo? Preto

Poznať základnú vnútornú stavbu a funkciu
ľudského organizmu je nevyhnutnou súčasťou
vedomostí každého človeka. Ak niečo zanedbáme, alebo podceníme, naše telo nám to pripomenie bolesťou, ochorením alebo nepríjemnou
zmenou. Žiaci základnej školy sa s anatómiou

5
ľudského tela zoznamujú postupne
na hodinách prírodovedy a neskôr
biológie. Zaujíma ich, čo sa skrýva
pod povrchom nášho tela, čo ho robí
dokonalým a zároveň nesmierne zraniteľným. Odpovede na mnohé otázky
im poskytla výstava THE HUMAN
BODY EXHIBITION v Bratislave.
Účasť deviatakov na tejto výstave vytvorila priestor na bohatú, zmysluplnú
diskusiu o poznaní, zdraví, zodpovednosti, zdravom životnom štýle, ale aj o etike
a ľudskosti. Po prehliadke a odbornom výklade už nikto z nich nepotreboval siahodlhé vysvetľovanie o tom, prečo je fajčenie
škodlivé, prečo sú drogy naozaj nebezpečné
a prečo sa musíme o seba zodpovedne starať. Účasť na tejto výstave posunula našich
deviatakov o ďalší krôčik k dospelosti.
BM

Rozdávali sme radosť, lásku a šťastie

Ako koliesko zdravie prinieslo

Jesenné sychravé počasie so sebou prináša aj vírusové
ochorenia, ktoré oslabujú imunitu, hlavne tých najmenších. Preto aj naše deti učíme poznávať zdravé potraviny,
ovocie a zeleninu, ktoré sú hlavným zdrojom vitamínov.
Vedieme deti k zdravému životnému štýlu. Učíme, čo ich
telu škodí a čo prospieva. Týmto smerom sa snažíme viesť
aj rodičov formou ochutnávky nátierok z rôznych druhov zeleniny a ukázať im, ako sa dá využiť a zaujímavo
pripraviť chutná nátierka netradične. Čo sme zistili? Deti
, ktoré obyčajne nátierku natretú na chlebe nezjedia, si na
nej pochutnajú, a to aj vďaka spôsobu podávania - na koliesku rožka.
MS

Október už tradične patrí úcte starším, a preto
aj v tomto roku škôlkari potešili všetkých starkých v našej obci – v oboch domovoch i svoje babičky a dedkov vystúpením v MŠ. Učiteľky
s deťmi pripravili pestrý program zložený z básní a piesní a predškoláci ho obohatili o pásmo,
ktoré starkým pripomenulo časy ich mladosti.
Babky a dedkovia boli takí dojatí ,že si s deťmi
spoločne zaspievali. Zároveň dostali od detí
malú pozornosť - vyrobené papierové jabĺčko
ako symbol jesene. Deti boli odmenené vďakou,
ktorá sa zračila v tvárach i očiach všetkých starkých.				
IV

Aj žiaci našej základnej školy navštívili
obyvateľov domova dôchodcov sv. Anny
i Spása. Uctili si ich šediny a upracované
ruky pásmom pekných piesní, básničiek,
milým slovom a poďakovaním za lásku,
nehu, starostlivosť a všetko dobré, čo v živote urobili. Tí šťastnejší, ktorí žijú svoju
jeseň života v kruhu svojich najbližších
doma, si mohli prostredníctvom obecného rozhlasu vypočuť hudobno-dramatické
pásmo pripravené žiakmi 9.A.
EK

858

Cena chleba – cesta chleba. Takto sme si
pomenovali už 3. projektový deň v rámci
zapojenia školy do celoslovenského projektu Modelové školy globálneho vzdelávania. O prvých dvoch sme vás už informovali v predchádzajúcich číslach novín.
V rámci tohto dňa mali žiaci našej školy
možnosť spoznať proces výroby domáceho
chleba, aj sa doň aktívne zapojiť a potom
ochutnať. Pátrať, odkiaľ potraviny, ktoré
konzumujeme, pochádzajú. Zistili tiež,
že nie všade na svete je „chlieb“ chlebom
každodenným a že sú miesta na svete, kde
ho ani niet. Mohli si vyskúšať, aké ťažké je
niekedy zabezpečiť obživu pre rodinu, keď
fiktívne cestovali po svete a s imaginárnym
množstvom peňazí nakupovali. A možno si
niektorí hodnotu chleba napokon uvedomili a odteraz sa kúsky nedojedenej desiaty
nebudú povaľovať v školských laviciach či
košoch.
DŠ

Šarkany lietali a škriatkovia plesali

Október bol mesiacom bohatým na rôzne aktivity v materskej škole. Jednou z nich bola ŠARKANIÁDA- deti
spoločne s rodičmi vyrábali rôzne šarkany a draky a druhou PLES ŠKRIATKOV, kedy si pripravili rôzne doma
vyrobené kostýmy. V oboch aktivitách bolo nápadov
a netradičnosti neúrekom.Za snahu a námahu boli všetky
deti odmenené.
kolektív MŠ
www.poproc.sk
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KULTÚRA

Ženský zákon v Poproči
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Opäť nás
nesklamal
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Očakávania OFK Slovan Poproč jesennú časť
boli
ročníka 2012/2013 ukončil neopodstatnené lichotivým postavením
všetkých mužstiev
Prečo? Odpoveď prinesie výročná schôdza

Bol to plnohodnotný zážitok

Októbrová sobota ako na objednávku, nádherný jesenný deň. Do Poproča zavítal ochotnícky
súbor KRASODIVA z MČ Košice – Krásna
a kultúrny dom ožil dávno nevídaným divadlom. Súbor sa predstavil s predstavením
známej a obľúbenej veselohry Jozefa Gregora
Tajovského Ženský zákon. Žánrovo je to typ
dobovej spoločenskej komédie vypovedajúcej o charaktere a morálke v určitom období
slovenskej dediny. Ženský zákon sa radí medzi tie výstižné obrázky zo života ľudu, v ktorých žiaria veselé, i keď kontrastné farby. Kde
sa podarilo rozkrútiť kolotoč nedorozumení,
ohováračiek, vášní a spustiť všetky negatívne
vlastnosti ženskej povahy - tvrdohlavosť, neústupčivosť a zaslepenosť, ktoré sú v závere hry
výstižne pomenované „ženským zákonom“.
Po niekoľkoročnej prestávke sme si my – hŕstka popročských divákov - s chuťou „zgustli“ na
predstavení ochotníckych divadelníkov. Hrali
s chuťou a s nasadením a nič okrem potlesku,
ktorý je dôležitou podporou a hlavne motiváciou pre účinkujúcich, za to nečakali. A potlesk

FORTUNOvinky

Rok 2012 bol pre spevácku skupinu Fortuna
naplnený vystúpeniami. Medzi posledné tri
vystúpenia patril Deň obce Poproč, na ktorom sme po dvojhodinovom čakaní predviedli nový program – oprášené popročské
ľudové piesne, šansóny Maričky Mašatovej

sa ozýval veru často – za každou vydarenou
a úsmevnou kreáciou.

...a nič za to nečakali

Samozrejme hrali pre radosť – radosť svoju
i divákov. Kulturákom sa niesla dobrá zábava,
z javiska plynuli vtipné repliky nabité divadelnou poetikou zdravého komediantstva, ale
aj slobodného zosmiešnenia našich typických
povahových čŕt. Nadšení divadelníci podali
kvalitné herecké výkony, za čo si získali zaslúžený záverečný aplauz. Patrí im obdiv predovšetkým za odvahu a chuť pustiť sa do naštudovania hry a ponúknuť tak alternatívu k iným
druhom zábavy, akú ponúka predovšetkým
televízia. Súbor Krasodiva z Krásnej je dôkazom, že duch ochotníckeho divadla nevymizol
a že divadelná kultúra má svoje opodstatnenie
a prináša aj v dnešnej dobe plnohodnotný zážitok. Škoda, že Popročanov neprišlo na vydarené predstavenia viac a že ani školáci nevyužili
možnosť zhliadnuť jedinečné dielo slovenskej
klasiky známe z povinného čítania. Možno to
bolo tým krásnym sobotným jesenným popoludním…
Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová

Aj tohto roku 6.decembra do našej obce zavítal Mikuláš. Tentokrát nenavštívil iba naše
príbytky, školu a škôlku, ale aj nový park.
A práve ten, ktorý prišiel do parku, sa viezol
na koči ťahanom koníkmi v sprievode dvoch
čertov a dvoch anjelov. Už z diaľky ho vítali tóny vianočných kolied a množstvo detí.
Všetci netrpezlivo čakali, kedy budú môcť
potešiť Mikuláša krásnou básničkou alebo
pesničkou a získať tak sladkú odmenu. Ani
tí menej odvážni neobišli naprázdno, pretože
Mikuláš odmenil každého malým darčekom
aj vďaka sponzorom a zamestnancom OcÚ.
Na záver ešte slávnostne rozsvietil vianočný
stromček a odišiel so svojím sprievodom, aby
nás mohol o rok opätovne potešiť svojou prítomnosťou.
ZH

a české country.
Verím tomu, že
sme
programom
potešili obecenstvo
aj napriek suchému konštatovaniu
v minulom čísle
popročských novín.
Medzi naše ďalšie
reprezentácie obce
môžeme zaradiť vystúpenie v programe Matičná jeseň
v Moldave n/B, ktorú organizoval miestny
odbor Matice slovenskej v Moldave n/B. Popročské ľudové piesne sa divákom veľmi páčili a ocenili aj kultivovanosť a krásu prejavu.
Zatiaľ posledné vystúpenie bolo na vernisáži
baníckej výstavy ŽELIEZKOM A KLADIVKOM - Interaktívna cesta po Hornouhorských banských mestách, ktorá sa konala
7. novembra v Slovenskom technickom mú-

zeu v Košiciach. Usporiadatelia z Technickej
univerzity, Ústavu geoturizmu a Archeologického ústavu SAV v Košiciach ocenili
vysokú úroveň a vhodný výber repertoáru
baníckych spevov, ktorými sme umocnili
dôstojnú atmosféru slávnostnej vernisáže.
V októbri nastala v speváckej skupine Fortuna zmena vo vedení. Dlhoročnú vedúcu
M. Mašatovú nahradila Ľ.Benková. Táto
výmena bola nečakaná, rýchla, no pokojná, bez negatívnych emócií. Všetky speváčky ostali spievať. A nebojte sa, aj Maričkin
spev môžete naďalej počúvať, ba pridala sa
k nám aj Tatiana Hritz, čím zvýšila náš počet na 13. Stále však hľadáme odvážne dievčatá alebo ženy s pekným hlasom (soprán)
a voľným časom (záujemkyne zavolajte na
tel.č.0918691275). Fortuna ďakuje všetkým
sponzorom a priaznivcom a želá všetkým
ľuďom dobrej vôle zdravý, šťastný, pokojný
a spevavý nový rok 2013.
ĽB

www.poproc.sk

Aj v ďalšom súťažnom ročníku sa nám naplno rozbehli rôzne majstrovské súťaže.
Po 8.kole sa „A“ družstvo mužov nachádza
na predposlednom mieste, aj keď zatiaľ bez
víťazstva a len s jednou remízou. Naše očakávania, že to bude ťažká súťaž, boli opodstatnené.
Aj napriek tomu, že je pred nami ešte veľa
zápasov, cieľ na záchranu v súťaži bude ťažko naplniť. Na okresných majstrovstvách
skončilo „B“ družstvo mužov 2. mieste
s jednou remízou, „C“ družstvo sa momentálne nachádza na 4. mieste. Naši dorastenci
v 1. lige aj naďalej pokračujú v zlepšených
výkonoch a po zmene v systéme súťaže sú
zatiaľ na peknom 7. mieste.
Veľkú radosť svojimi výkonmi a výsledkami
nám robí náš najväčší talent, a to len deväťročný Adam Klajber, ktorý sa v priebežnom hodnotení nachádza na výbornom
2. mieste. Medzi jeho doterajšie najväčšie
úspechy patrí 10. miesto v Slovenskom pohári najmladších žiakov v Čadci, 2. miesto
na východoslovenskej bodovačke v Trebišove.
MG

V nepríjemnej situácii sa nachádza mužstvo
dospelých, účastník 5.ligy sk. Juh. Po predohranom 16. kole naše mužstvo uzatvára
tabuľku na 15.mieste so ziskom 14 bodov.
V tabuľke pravdy, čiže plusové a mínusové
body (plusové - získané na ihrisku súpera
a mínusové - strata doma), má mínus 10
bodov! V jarnej časti bude veľmi ťažké túto
stratu doháňať! Veríme, že v zimnej príprave
mužstvo i realizačný tím urobia všetko pre
záchranu 5.ligy. Mnoho fanúšikov zaujíma,
čo je príčinou tohto stavu a aké opatrenia
nastanú. Odpoveď sa dozvedia na výročnej
schôdzi OFK Slovan Poproč, ktorá sa uskutoční koncom decembra alebo začiatkom
januára 2013.
V podobnej situácii ako mužstvo dospelých
sa nachádza aj mužstvo dorastencov. Po
odohratí 10 kôl získalo iba 9 bodov a v tabuľke pravdy má mínus 6 bodov. Tri body stratili po kontumácii kola na ihrisku v domácom
stretnutí s Valalikmi zvíťazili. Radosť nám
neurobili ani naši najmladší. Odohrali iba
8 zápasov, dohrávka v Ploskom sa neuskutočnila pre domáce problémy, ale v tabuľke
pravdy majú mínus 4 body a zisk 8 bodov
k uspokojeniu nestačí. Ospravedlňujúce pre
žiakov je to, že za pochodu sa mužstvo doplňovalo chlapcami, ktorí sa futbalu iba zaúčajú. Musíme byť trpezliví a dať im šancu
pre budúcnosť nášho futbalu! Môžeme iba
nostalgicky spomínať na časy, kedy v základnej škole skoro každý chlapec chcel hrať
futbal a väčšina ho hrať aj vedela! Musíme

kriticky konštatovať, že takúto neúspešnú
jesennú časť OFK Slovan Poproč dávno nezaznamenal. Veríme, že všetci zainteresovaní
v zimnej prestávke nebudú spať „medvedím
spánkom“, ale pripravovať sa na ťažké jarné
zápolenia odvetnej časti ročníka 2012/2013.

Poďakovanie kontra nezáujem

Výbor OFK Slovan Poproč ďakuje všetkým
priaznivcom a fanúšikom za priazeň nášmu klubu v uplynulom období. Veríme, že
napriek neutešenému postaveniu našich
mužstiev si aj v budúcom roku nájdu cestu
na futbalové ihrisko a svojou prítomnosťou
a povzbudzovaním vytvoria tú pravú futbalovú atmosféru. Vďaka patrí sponzorom, ktorí venovali vecné ceny do tomboly v domácich stretnutiach mužstva dospelých. Vďaka
aj priaznivcom, ktorí svojimi 2% z odpočtu
dane prispeli na činnosť klubu. Mrzí nás ale
nezáujem (alebo sú nejaké dôvody?) našich
popročských podnikateľov a súkromníkov
sponzorovať vecne alebo finančne OFK Slovan Poproč. Nebyť poslancov našej obce na
čele so starostom, ťažko si vieme predstaviť
účinkovanie našich mužstiev vo futbalových
súťažiach! Ďakujeme aj všetkým usporiadateľom a činovníkom, manželkám, rodičom
a priateľom, ktorí vedia, čo je to obetovanie
sa dobrovoľnej činnosti pre futbal! Všetkým
spoluobčanom našej obce prajeme šťastné a veselé vianočné sviatky, veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a božského požehnania v novom roku 2013.

Iba cvičenie

AH, OFK Slovan Poproč

20.oktobra 2012 bol cvičný poplach na píle Rúfus (poďakovanie za
vstup na pílu a občerstvenie patrí M.Benkovi a A.Benkovi), pri ktorom si nacvičovali akcieschopnosť a spoluprácu dobrovoľní hasiči
z nášho okrsku. Zúčastnili sa ho členovia DHZ Jasov, Medzev, Nováčany a Poproč. Okrskový inštruktor Schmer na záver vyhodnotil
klady, zápory a celkový priebeh cvičenia. Zástupca starostu obce
Poproč sa hasičom poďakoval za účasť na cvičení, ocenil ich prácu
a vyslovil želanie, aby sme sa schádzali len pri cvičeniach a nie pri
skutočných požiaroch.
MJ
www.poproc.sk

8

RÔZNE

Ročník 4 - Číslo 5 / December 2012

OSEMSMEROVKA

Kresťania aj nekresťania na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce vzájomným
obdarovávaním sa. Tento zvyk je doložený od 16. storočia.
Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu, stavanie
jasličiek, adventný veniec a ....... tajnička - 25 písmen ......... .

OFK Poproč Vás
26. decembra 2012
srdečne pozýva na

ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU
so začiatkom o 19:00 hod.
v kultúrnom dome.

Cena vstupenky na 1 osobu je 12,50 €
(v cene je zahrnuté večera a prípitok).
O zábavu sa postará skupina Star Light
a nebude chýbať ani bohatá tombola.

Oznam

Obecná knižnica v Poproči ďakuje všetkým
čitateľom a návštevníkom za prejavenú priazeň v priebehu celého roka. Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, že aj v dnešnom nie
ľahkom období nám podávajú pomocnú ruku
a pomáhajú pripravovať prekvapenia pre vás.
Milí čitatelia, prajeme vám krásne a požehnané vianočné sviatky. Už teraz sa tešíme na
spoločné stretnutia v novom roku 2013.
OB

Autor: AT

23. dec. 2012 – 1. jan. 2013 (vrátane)
bude knižnica zatvorená.
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