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Občasník Obecného úradu v Poproči

V predchádzajúcom čísle našich novín sme uverejnili výzvu 
na zasielanie fotografií  detí narodených v našej obci v roku 
2011. Všetkým, ktorí ste nám do redakcie fotografie 
zaslali, ďakujeme a veríme, že v tomto 
predvianočnom čase nimi potešíme 
nielen ich rodičov a blízkych, ale 
všetkých čitateľov.

Aj tieto „poklady“ pribudli  
do našej obce v roku 2011
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dôverujem svojej najbližšej rodine, na ktorú 
sa môžem v každej situácii spoľahnúť.

Ako vidíte budúcnosť Poproča v najbliž-
ších troch rokoch?
Aj napriek nepriaznivej situácii vo svete, kto-
rá ovplyvní ďalšie rozvojové programy obce, 
si myslím, že život v Poproči má budúcnosť 
a perspektívu. 
Pomaly a isto sa domov vracajú tí, ktorí 
v okolí Poproča nenašli uplatnenie primera-
né svojim schopnostiam. Aj napriek mnohým 
nedostatkom je Poproč dedinou s aktívnym 
spoločenským životom, možnosťou športové-
ho a kultúrneho vyžitia, zabezpečením soci-
álnej starostlivosti od najmladších až po naj-
starších občanov, s výbornými podmienkami 
pre základné vzdelanie. Pred dokončením je 
akcia revitalizácie centrálnej zóny, ktorá vý-
razne prispeje k skrášleniu nášho prostredia.  
Život v obci si vytvárajú občania sami a mys-

Pán starosta, končí sa rok 2011, zhodnoť-
te stručne svoj prvý pracovný rok starosto-
vania.
Mojím prvoradým cieľom bolo, aby všetky 
činnosti potrebné pre chod obce boli plynu-
lo zabezpečené k spokojnosti občanov a po-
stupne sa zoznámiť s každodenným životom 
v obci. 
Nebolo ľahké naskočiť do rozbehnutého vla-
ku a prevziať zodpovednosť za riadenie života 
v našej obci. Rozsah riešenia problémov obce 
je veľmi široký a ja som sa snažil postupovať 
tak, aby bola dodržaná zákonnosť a zároveň, 
aby bol spokojný aj občan. Vždy som mal 
a budem mať na zreteli, že som tu pre obča-
nov a nie oni pre mňa a že úlohou vedenia 
a zamestnancov obce je zabezpečiť občanom 
výkon dobrej a kvalitnej samosprávy. Je tre-
ba pripomenúť aj to, že obec nežije izolova-
ne od ostatného sveta, ale práve naopak. Je 
veľmi závislá od diania v najbližšom okolí v 
regióne až po najvzdialenejšiu časť sveta. Už 
v tomto roku dianie v našej obci bolo nega-
tívne ovplyvnené vývojom situácie vo svete, 
čo, žiaľ, bude pokračovať aj v nasledujúcich 
rokoch.

Komu a za čo by ste sa chceli ospravedlniť ?
Všetkým, ktorých som svojím rozhodnutím 
alebo konaním neuspokojil tak, ako si to oni 
predstavovali. Nebudem konkrétny, pretože 
by som mohol na niekoho zabudnúť, ale mys-
lím si, že ich veľa nie je. 

Na čo a prečo by ste chceli zabudnúť?
Na odovzdávanie a preberanie funkcie sta-
rostu, pretože to som si určite nezaslúžil.

Komu a čo by ste chceli zaželať?
V tomto roku som bol veľakrát svedkom 
situácie, keď je človek bezmocný, odkázaný 
na iných a ani tí mu nevedia pomôcť. Takže 
želám všetkým občanom to najcennejšie, čo 
človek má - zdravie.

Komu a za čo chcete poďakovať?
V prvom rade je to moja rodina a najbližší 
priatelia, ktorí mi pomáhajú v každej situ-
ácii, dávajú mi silu a vieru, že to, čo robím, 
robím správne. 
Ďalej sú to zamestnanci obce a rozpočto-
vých organizácií obce, s ktorými denne za-
bezpečujeme život v obci. 
Takisto sa chcem poďakovať občanom or-
ganizovaným v občianskych združeniach za 
reprezentáciu v kultúrno-športových a spo-
ločenských aktivitách, všetkým menovaným 
členom komisií pri obecnom zastupiteľstve 
za ich aktivitu, poslancom OZ za ich roz-
hodovanie počas zasadnutí OZ, sponzorom 
všetkých akcií organizovaných v tomto roku, 
bez ktorých by ich úroveň nebola taká dob-
rá. 
Všetkým občanom Poproča ďakujem za 
trpezlivosť v tomto roku počas rekonštruk-
cie centrálnej zóny a iných obmedzujúcich 
obecných prácach.

Koho a čo sa chcete opýtať?
Niektorých našich spoluobčanov by som 
sa rád opýtal, či je správne a zodpovedné 
domácim upratovaním znečisťovať verejné 
priestranstvo formou čiernych skládok a spa-
ľovaním odpadu, ktorý zamoruje ovzdušie 
nás všetkých. Majiteľov psov, ktoré voľne 
pobehujú po dedine a naháňajú hrôzu hlav-
ne malým deťom a starým ľuďom, by som sa 
rád opýtal, či poznajú ten pocit bezmocnosti 
pred zúrivým zvieraťom.

Komu a za čo ste vďačný?
Vďačný som predovšetkým svojim rodičom, 
ktorí zo mňa „vykresali“ človeka so životnou 
filozofiou, aby som bol v prvom rade nároč-
ný sám na seba a potom na ostatných, aby 
som chyby hľadal najprv u seba a až potom 
u druhých, aby som nečakal od života viac, 
ako mu dávam, aby som bol prísny, ale spra-
vodlivý a aby som sa vždy vedel pozrieť kaž-
dému do očí.

Komu a čo by ste chceli darovať?
Keby to bolo možné, tak je to zdravie všetkým 
chorým ľuďom.

Pre koho a čo by ste chceli vyprosiť?
Pre všetkých ľudí dobrej vôle pokoj na zemi. 

Čo a prečo by ste si chceli zopakovať?
Nič. Život beriem taký, aký je. Keď sa mi darí, 
som rád, ale nelietam v oblakoch. Keď prídu 
problémy, tak ich riešim. 

Keby sa dal vrátiť čas, čo by ste urobili 
inak a prečo?
V živote ma už postretlo všeličo. Aj keď sa na 
mnohé udalosti s odstupom času pozerám 
ináč, určite by som na svojich rozhodnutiach 
nič nemenil. Vtedy som to tak cítil, a tak som 
to považoval za správne. Všetko, čo sa v mo-
jom živote udialo, malo svoj zmysel. 

Koho a o čo by ste chceli poprosiť, požia-
dať?
Všetkých spoluobčanov o porozumenie a to-
leranciu v medziľudských vzťahoch, pretože 
tie sú často zdrojom zbytočných konfliktov. 
Som presvedčený, že všetko sa dá riešiť po-
kojnou cestou, len je potrebná ochota na hľa-
danie kompromisu. 

Komu a čo by ste chceli odkázať?
Nemám konkrétnu osobu, ktorej by som 
chcel niečo odkázať. Ale celkom určite 
všetkým Popročanom odkazujem , že robím 
pre nich všetko, čo je v mojich silách a mož-
nostiach. 

Na koho alebo na čo nikdy nezabudnete 
a prečo?
Nikdy nezabudnem na deň, keď mi moja 
manželka povedala ÁNO a na chvíle , keď sa 
narodilo mojich päť detí.

Koho alebo čoho sa obávate?
Zhoršujúcich sa klimatických zmien a z toho 
vyplývajúcich prírodných katastrof. 

Čo sa zmenilo za uplynulý rok vo vašom 
súkromí?
Musel som sa prispôsobiť novému pracovisku 
a nepretržitej pracovnej dobe 24 hod. denne, 
7 dní v týždni, 365 dní v roku, ale v zásade 
nič mimoriadne. Bol som na to zvyknutý aj 
v minulosti. 

Koho a prečo si vážite?
Vážim si každého, kto má úprimné srdce, 
čisté svedomie, hľadá riešenia a nie konflikty, 
chce pomáhať slabším, ...

Komu úplne dôverujete?
Taký človek sa ešte nenarodil. Ako sa nedá 
dosiahnuť ideálny stav, tak sa nedá nikomu 
stopercentne dôverovať. No celkom určite 

Na slovíčko, 
pán starosta...

lím, že aj napriek nepriaznivej dobe to zvlád-
nu tak, ako to dokázali už mnohokrát v mi-
nulosti.

Čo nesmie chýbať na vašom štedrovečer-
nom stole?
Nemám žiadne špeciálne požiadavky ani 
chute. V tomto smere som konzervatívne za-
ložený človek, a preto som za tradičné jedlá 
- „jucha s kozarami, lokša, oštie, ...“ Tento rok 
však budú mať naše Vianoce medzinárodný 
nádych. V rodine máme zahraničnú študent-
ku Julianne z USA. Medzi jedlami sa teda ob-
javí aj americký tekvicový koláč.

Váš vianočný vinš Popročanom...
Všetkým Popročanom vinšujem požehnané 
Vianoce, aby naplno prežili sviatočné chvíle 
v rodinnom kruhu, tešili sa zo vzájomnej blíz-
kosti a aby ich neopúšťala láska k najbližším. 

DŠ

Láskou na lásku Pánovi odpovedzme
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Hoci v Poproči električky nejazdia, mnoho našich 
občanov denne cestuje do Košíc do školy či do práce 
a možno práve aj električkou. DPMK požiadal obec-
né úrady v okolí o zverejnenie tohto upozornenia.
Od 1. novembra si musia dávať pozor chodci v Koši-
ciach pozor na električky na priechodoch pre chod-
cov. V tento deň vstúpila do platnosti novela záko-
na o cestnej premávke, ktorá ruší povinnosť vodiča 
električky dať na priechode prednosť chodcom  
a naopak zavádza pre chodcov povinnosť umožniť 
električke plynulý prejazd. Zákon o cestnej pre-
mávke sa tým prispôsobuje českým, rakúskym či 
nemeckým predpisom. Jedným z dôvodov pre tento 
krok je bezpečnosť premávky. 
Električka má oproti autám oveľa dlhšiu brzdnú 
dráhu a nie je schopná zastaviť „na mieste“, čo si 
chodci často neuvedomujú a vchádzajú na priechod 
náhle a tesne pred vozidlom. Riskujú tým dopravnú 
nehodu s vážnymi následkami. Druhým dôvodom 
je potreba zatraktívnenia verejnej dopravy tým, že 
sa odstránia brzdenia pred priechodmi a zvýši sa 
tým cestovná rýchlosť. Električka vezúca desiatky či 
stovky ľudí si zaslúži, aby nemusela zastavovať pred 
priechodom kvôli jednému či niekoľkým chodcom. 
Návrh na zmenu zákona v prospech bezpečnosti  
a zrýchlenia dopravy, ktorý pripravila občianska ini-
ciatíva Lepšia doprava, sa podarilo presadiť s pod-
porou Dopravného podniku mesta Košice, Doprav-
ného podniku Bratislava a občianskeho združenia 
mhd.sk.                     DPMK

POZOR! Chodec je povinný umožniť  
električke plynulý prejazd

Na prahu vianočných sviatkov a nového roka 
dovoľte mi pripomenúť jednu udalosť, kto-
rá znamenala významný medzník v dejinách 
našej modernej civilizácie. Písal sa rok 1858 
a podarilo sa spojiť dva svetadiely, Európu 
a Severnú Ameriku, podmorským káblom, 
ktorý musel byť položený na dno Atlantické-
ho oceánu, aby umožnil okamžitú telegrafic-
kú komunikáciu medzi oboma kontinentmi.  
Stálo to obrovské úsilie vtedajšej vedy a tech-
niky, sprevádzala to veľká séria nezdarov, ba 
až zničujúcich katastrof, bol to doslova zá-
pas so všetkými rozbúrenými živlami oce-
ánu než sa konečne dielo podarilo. Potom sa 
hľadala vhodná prvá veta, ktorá mala byť te-
legraficky vyslaná a mala nielen odštartovať, 
ale i posvätiť, požehnať celému tomu histo-
rickému projektu Európy s Novým svetom.  
Tá veta bola nájdená v Biblii a znela: 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 
Touto vetou chcem i ja začať svoj prvý prího-
vor. Veta, ktorú oznámili anjeli nad Betlehe-
mom, keď sa narodil Spasiteľ Kristus Pán. Za-
ujímavá súvislosť- v betlehemskej noci sa tiež 
po prvýkrát priamo spojili dva svety - nebo so 
zemou, Stvoriteľ so svojimi stvoreniami. Betle-
hem nám predstavuje konkrétne a zrozumiteľ-
né priority. Je to predovšetkým pohľad na Svätú 
rodinu  a ten znamená, že každá ľudská rodina 
má žiť podobné povolanie, že máme práve tu 
čerpať silu a objaviť i dôstojnosť a posvätnosť 
svojej vlastnej rodiny. Potom je tu pohľad na 
dieťa. Dieťa - Ježiš, dnes ešte nemluvniatko, 
neskôr povie: „Kto prijme jedno takéto dieťa 

v mojom mene, mňa prijíma“. Boh prichádza 
na svet i dnes skrze detí a skrze rodiny. Štatis-
tika hovorí, že v našej farnosti je ročne asi 15 
krstov a 30 pohrebov. Obec nám teda vymie-
ra. Podobný trend je i v ostatných obciach. 
Úlohou nás kresťanov je prebudiť v národe, 
v našej farnosti a obci  stratenú lásku k de-
ťom, znovu objaviť zmysel pre obetu, zatú-
žiť po povolaní k rodičovstvu.  Kto iný než 
kresťania sa majú stať znamením a pozvaním 
pre druhých. Naviac Boh prichádza, aby nám 
v tejto úlohe pomohol.

A konečne je tu ešte jeden aktuálny odkaz. 
Betlehem je síce stelesnením chudoby (ťaž-
ko si predstaviť väčšiu biedu , než páchnucu 
maštaľ s dobytkom, kde sa rodí dieťa na sene), 
ale predsa práve tu sa nečakane zjavuje ono 
tajomné ťažisko sveta, kde sa nám všetkým 
ponúka ako dar najväčšie bohatstvo - Boh, 
ktorý je Láska. I keby prišla akákoľvek kríza 
v akejkoľvek podobe, neohrozí tých, ktorí sa 
spoliehajú na toto bohatstvo viac než na všet-
ky ostatné „istoty“ sveta. Nenechávajme sa 
oklamať reklamou konzumného štýlu života,  
po ktorom zostáva stále väčšia prázdnota, 
osamelosť a sklamanie. Pri jasliach nášho 
Pána odpovedzme slovami najznámejšej 
európskej koledy Adeste fideles: Láskou  
na lásku Pánovi odpovieme. 

Milostiplné vianočné sviatky a po-
žehnaný nový rok 2012 všetkým 
obyvateľom našej obce praje Peter 
Ján Budzák, O. Praem.
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Naša ZŠ s MŠ je od roku 2010 zapojená do medzi-
národného projektu Aktívne globálne školy 2:  
Spoločne, zodpovedne, spravodlivo. V rámci 
aktívnych globálnych týždňov sme v mesiaci ok-
tóber až december pripravili podujatia s názvom 
„ Môžeme si to všetci dovoliť?“ Ich cieľom bolo 
zapojiť žiakov 2.stupňa do spoločných akcií, pri 
ktorých mali vyhľadať, spracovať , verejne pre-
zentovať a hlavne upozorniť na možnosti stravo-
vania a výživy detí v krajinách globálneho Juhu 
a  porovnať ich s našimi možnosťami . Zástup-
covia tried pred rovesníkmi prezentovali zistené 
poznatky z piatich krajín: Afganistanu, Bangla-
déša, Somálska, Haiti a Etiópie o tradičných 
jedlách a výžive bežného obyvateľstva s upo-
zornením na stav chudoby a hladovania detí. 
Následne po tomto podujatí pripravili ochut-
návku vlastnoručne pripravených jednoduchých 
jedál z uvedených krajín. Pri ochutnávke mnohí 
žiaci mali možnosť po prvýkrát ochutnať kuskus, 
prírodnú ryžu, fazuľu, polentu, netradičné peče-

né zemiaky, mango, kešu, čaj...Najväčší úspech 
však mal arabský chlieb, pri pečení ktorého 
dievčatám pomáhali aj pani kuchárky z našej 
školskej jedálne. Aj keď tieto jedlá boli pripra-
vené prevažne z BIO produktov, v ktorých je 
zachovaná ich pôvodná chuť a aróma, mnohí 
žiaci „ochutnávali“ len očami a pri jedení dávajú 
prednosť mamkinej kuchyni. No po ukončení 
podujatia si aspoň uvedomili, že najesť sa každý 
deň do sýta, alebo nebodaj ohŕňať nosom nad 
jedlom, ktoré nepatrí k mojim obľúbeným, nie je 
výsadou všetkých detí. Aby sme neostali iba pri 
konštatovaní, že vo svete síce chudoba je, ale my 
to nevieme zmeniť ani ovplyvniť , sme v spolu-
práci s Rodičovskou radou pri ZŠ s MŠ Poproč 
zorganizovali mikulášske večierky spojené s tvo-
rivými dielňami a podporou predaja potravín zo 
spravodlivého obchodu (Fair Trade), kde sme 
sa zakúpením týchto produktov mohli aj my po-
dieľať na zlepšení kvality života detí v krajinách 
globálneho Juhu.          BM

Zdravá výživa nie je samozrejmosťou všade vo svete

Ako si nájsť dobrého priateľa? Ako spoznávať 
naše Slovensko? Čím si spríjemniť čítanie kníh 
či učenie z učebnice? Ako dať o sebe, svojej 
škole, obci vedieť? My poznáme odpoveď. 
Aj tak, že sme sa zapojili do projektu Zálož-
ka do knihy spojuje školy, ktorý zastrešuje 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 
Tá nám po prihlásení sa do projektu prideli-
la partnerskú školu, s ktorou sme si vymeni-
li záložky do knihy, tie celý október vyrábali 
všetci žiaci našej školy a potom sme ich zaslali 
ZŠ v Oslanoch. Snáď si našli svoje miesto v tej 
správnej knihe  a nám sa  podarí  nadviazať 
spoluprácu s touto školou aj v budúcnosti 
v iných projektoch.       DŠ

Áno, ale citlivo a odborne
Zaregistrovali ste, že už v materskej škole majú deti svo-
je prvé lásky? Akosi sa to s tými vzťahmi posúva stále do 
nižšej vekovej kategórie. Ale čo s tým? Určite to netreba 
prehliadať, ale primerane veku sa s deťmi o tom rozprávať 
a vysvetľovať. Skrátka, pripravovať ich na život. A to hlavne 
rodičia. My v ZŠ sme si na pomoc prizvali odborníkov, a tak 
psychologičky z CPPPaP Slovenskej jednoty v Košiciach raz 
za dva týždne navštevujú našu školu a žiaci 7., 8. a 9.ročníka 
absolvujú preventívny program pod názvom Keď miluješ, 
niet čo riešiť – alebo predsa?                     DŠ

Toho roku sa mladší žiaci a žiačky bedminto-
nového krúžku ZŠ umiestnili na 3.mieste  
v obvodnom kole v Rozhanovciach. 

Vybrať si dnes strednú školu je pre každého deviataka 
a jeho rodiča veľmi zložité. A vybrať si dobre po každej 
stránke priam nemožné. Aby sme to rodičom a žiakom 
uľahčili, navštívili sme 24. novembra 2011 s celou 
triedou 9.A podujatie PRO EDUCO v Košiciach.  
V Dome techniky v Košiciach tak mali žiaci možnosť 
osobne počas jednej hodiny navštíviť výstavné stánky 
rôznych stredných i vysokých škôl, firiem, poradní či 
úradu práce, získať informácie a prehľad, čo by im malo 
pomôcť v rozhodovaní.       DŠ                                               

Dobrému výberu predchádza úroveň informácií

V tomto školskom roku na-
stala zmena v rade školy. 
B.Hužvár, ktorý bol členom 
RŠ poverený obcou ako re-
prezentant hasičov, požiadal 
o uvoľnenie z tejto funkcie. 
Na jeho miesto starosta obce 
delegoval Š.Hužvárovú.

V novembri 27 žiakov našej školy 1.-5. ročníka 
absolvovalo základný plavecký výcvik v rozsa-
hu 10 hodín vo výukovom bazéne v ZŠ Čaňa. 
Žiaci boli rozdelení do 2 skupín – začiatoční-
ci a pokročilí. Osvojili si základy plaveckých 
štýlov kraul a znak. Začiatočníci sa prestali 
báť vody a pokročilí si osvojili techniky rôz-
nych skokov do vody. 
Žiaci zároveň získali vedomosti o ochrane 
zdravia a bezpečnosti počas pobytu pri vod-
ných plochách. Základný plavecký výcvik ab-
solvovali už po druhýkrát. Poďakovanie patrí 
rodičovskej rade, ktorá finančne tento výcvik 
podporuje.          LJ

Zmizol 
strach, 
pribudli 
vedomosti 
a zručnosti

Blížia sa Vianoce, čas splnených prianí. Naším 
prianím je poďakovať Ing. Kyliánovej, ktorú 
mnohí z vás ani nepoznajú, jej meno vám nič 
nehovorí. Avšak každoročne sa jej meno sklo-
ňuje v súvislosti so Základnou školou v Popro-
či. Napriek tomu, že žije a pracuje v Bratislave, 
nezabúda na svoje korene. Touto cestou sa jej 
chceme srdečne poďakovať za finančný prí-
spevok z 2% z daní, ktorý každoročne zasiela 
na účet Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ  
v Poproči. Týmito prostriedkami nám už nie-
koľko rokov pomáha skvalitňovať vybavenie 
našej školy. To, že učebne sú dostatočne mate-
riálne vybavené a naše deti na hodinách použí-

Ďakujeme rodáčke, ktorá nezabúda na svoje korene
vajú nové technické pomôcky, že naša „dedin-
ská“ škola môže svojím vybavením konkurovať 
ktorejkoľvek inej, aj mestskej škole, je aj jej zá-
sluhou. Veľmi si to vážime, lebo aj vďaka nej 
je na škole vytvorené kvalitné prostredie pre 
vzdelávanie a výchovu našich detí.
„Milá pani Kyliánová! Ďakujeme Vám za 
Vašu štedrosť, ktorú nám každý rok prejavu-
jete a prajeme Vám šťastné a veselé vianočné 
sviatky, splnenie Vašich túžob a  úspešný nový 
rok.“ 

Združenie rodičovskej rady 
pri ZŠ s MŠ Poproč

V októbri sme si aj my v MŠ pripomenuli 
mesiac úcty k starším. Deti svojím vystú-
pením potešili srdiečka mnohých starkých  
v Domove sv. Anny, v DD Spása a predviedli 
sa aj pred svojimi vlastnými starými rodič-
mi. Bolo to prvé verejné vystúpenie v tomto 
školskom roku a deti zaujali nielen krásnym 
a milým programom, ale i svojou odvahou. 
Odmenou im bola veľká vďaka a slzy dojatia 
v očiach starých rodičov. 

IV
Zdravie v živote človeka je tým najväčším po-
kladom. K tomuto poznaniu vedieme deti už 

Každý z nás by sa chcel aspoň na chvíľku vrátiť 
do detských čias, do sveta rozprávok, bezsta-
rostného prežívania. Nám sa to aspoň na chvíľ-
ku podarilo spoločnou aktivitou detí a rodičov 
pod názvom Jesenná rozprávka. Vyčarovali 
sme si krásne popoludnie s jesennou atmosfé-

Takto sa zrodila Jesenná rozprávka
rou, pri ktorej sme tvorili - postavičky, zvierat-
ká, tekvičiakov, strašidielka a mnoho iných vý-
tvorov z bohatej nádielky jesenných plodov.

IV

V týždni prevencie drog – tretí novembrový týždeň - sme 
zorganizovali pre žiakov ZŠ besedu s pracovníčkou Úradu so-
ciálnych vecí a rodiny v Košiciach Mgr. V.Luptákovou a prí-
slušníkmi policajného zboru. Žiaci na vlastnej koži zažili poli-
cajného psa v akcii, ktorý hľadal drogy a presvedčili sa o tomto 
skvelom pomocníkovi policajtov. 23. novembra 2011 telocvič-
ňa ožila netradičnými športmi. V štvorčlenných tímoch za 
jednotlivé triedy sa stretli tí najlepší. K najúspešnejším patrili 
piatačky, ktoré nakoniec podľahli skúsenejším ôsmačkám.  
Deviataci sa predviedli ako sa patrí a skončili na prvom mies-
te. Žiaci, ktorí nesúťažili, mali priestor na zamyslenie sa nad 
významom spolupráce a pomoci. Svoje myšlienky, názory a od-
kazy napísali na symbolické postavičky, ktoré aktuálne zdobia 
chodbu školy.           ŠJ

Naša voľba je jasná

Týždeň vedy a techniky sme si 
v škole pripomenuli aktivitou  
Vedecká hračka. Na hodinách 
techniky žiaci vyrábali jedno-
duché hračky, ktorých fungova-
nie je založené na základných 
fyzikálnych princípoch. Cieľom 
bolo vzbudiť záujem žiakov o 
pozorovanie, experimentovanie  
a získavanie technických zruč-
ností pri ich výrobe. Kategóriu 
mechanických hračiek zastupu-
jú hračky Šplhajúca opica a Na 
špirále, ktoré demonštrujú po-
hybové zákony fyziky. Do ich vý-
roby sa s  odvahou pustili piataci. 

V rámci Medzinárodného dňa školských 
knižníc sa naša školská knižnica 27. októbra 
2011 zaplnila chlapcami a dievčatami, 
ktorí sa nechali unášať na krídlach fantázie 
a tvorivosti. Vstupenkou bola záložka  
do knihy - liek na somárske uši. Štvorčlenné 
družstvá 5. – 9.ročníka hľadali odpoveď  
na otázku Prečo je kniha hranatá? Jedným 
zo zaujímavých výrokov bola odpoveď: „Aby 
sa dobre nosila pod pazuchou“. Nie menej 
boli kreatívni pri písaní rozprávok, bájok  
zo  slov, ktoré museli vylúštiť a potom použiť 
pri písaní. Starší žiaci tvorili príbeh z názvov 
literárnych diel. Súťažiaci boli odmenení 
sladkosťami a uvedomením si pekného 
výroku J. Ruskina: „ Knihy sú pre ľudí tým, 
čím sú pre vtáky krídla.“    

ŠJ      

4 Ročník 3 - Číslo 6/ december 2011 5Ročník 3 - Číslo 6/ december 2011

Informácia o zmene 
v rade školy

Ako dať o sebe vedieťKeď je hra učením a učenie hrou Kmitanie a šírenie vĺn prostre-
dím imitujú Farebné vlny vy-
robené šiestakmi. Magnetizmus  
a jeho zákonitosti zastupuje hrač-
ka Účes podľa fantázie, s ktorou 
sa pohrali dievčatá 7.ročníka. 
Chlapci stavili na zákony akcie - 
reakcie a zmajstrovali variabilný 
Jakubov rebrík. S optikou a jej 
zákonitosťami narábali pri výro-
be Kaleidoskopu a Pokladnič-
ky - zlodejky ôsmaci. Zahanbiť 
sa nedali ani deviataci, ktorí si 
svoje nadobudnuté vedomosti 
z fyziky otestovali výrobou Ne-
konečnej kocky, ktorá demon-
štruje lom svetla či nekonečnosť 
vesmíru.                VM

Nezabúdame na zdravie 
z našich záhrad

od útleho veku. Jednou z foriem, ako im to 
priblížiť, je výstavka ovocia a zeleniny z na-
šich záhrad spojená s ochutnávkou zelenino-
vých nátierok. Rodičia mali možnosť vybrať si  
a ochutnať z dvanástich druhov.       IV

Školská knižnica 
opäť ožila

Ako sme potešili 
našich starkých
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Keďže deti v Poproči boli naozaj dobré, tak ich 
v pondelok 5. decembra navštívil v spoloč-
nosti čertíka a anjelika naozajstný Mikuláš.  
Na svojom koči sa preháňal hore-dolu po de-
dine a po ceste obdaril nielen detičky, ale aj 
ich mamičky, oteckov a samozrejme starých 
rodičov. Nezabudol ani na babičky a deduškov 
v oboch domovoch dôchodcov, ktorých potešil 
aj sladkou odmenou.   ZH

Jeseň sa často spája so starobou, ktorú tiež cha-
rakterizujeme ako jeseň života. Tak ako jeseň 
môže byť krásna a niekedy aj pochmúrna, tak 
aj dni v starobe sa striedajú. Niekedy sú krás-
ne, inokedy zatiahnuté mrakmi. Tohtoročný 
mesiac október bol v našom domove dôchod-
cov mimoriadne pestrý. Našich starkých prišli 
už tradične pozdraviť členky SČK so svojou 
predsedníčkou M.Bradovou. Okrem sladkej 

Štatisticky je dokázané, že na svete je čoraz 
menej čitateľov. Každý štvrtý Európan má 
problém porozumieť tomu, čo si prečítal a až 
45% percent mladých ľudí vôbec nevyhľadáva 
knihy. Nepodceňujme tieto fakty a začnime to 
meniť od seba, pretože kniha je jeden z najcen-
nejších vynálezov ľudstva. A hoci nám médiá 
denne podsúvajú presvedčenie, že ak v televízii 
zmeškáme ďalšie pokračovanie seriálu alebo 
zábavnej šou, prídeme o niečo nesmierne dô-
ležité – neverme tomu. Kvalitná kniha má moc 
premeniť zlú náladu na dobrú, pomáha nám 
rozvíjať našu fantáziu a predstavivosť, núti nás 
premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu, vzde-
láva nás a duševne obohacuje. V dnešnej dobe 
stále viac zabúdame na knihu ako na dobré-
ho priateľa. Skúsme si preto nájsť trošku času  
v tomto uponáhľanom svete, zoberme do ruky 
román alebo zbierku poviedok a ponorme sa 
po večeroch pravidelne do seba. 
Milé čitateľky, milí čitatelia, milí návštevní-
ci obecnej knižnice, predovšetkým vám patrí 
úprimné poďakovanie za to, že počet čitate-
ľov našej knižnice sa každoročne rozrastá a aj 
vďaka tomu patríme k tým lepším v okrese. 
Pevne veríme, že nám zachováte priazeň aj 
do budúcna a tešíme sa na stretnutie s vami  
v roku 2012.                  

OB

Nechcime byť tým
štvrtým Európanom

Aj staroba môže byť krásna a dôstojná
pozornosti priniesli so sebou aj dob-
rú náladu. Celé popoludnie sa nies-
lo v znamení ľudových piesní, ktoré 
sme si spoločne zaspievali. Neza-
budli na nás ani naši susedia – deti 
z materskej školy, ktorých milé vy-
stúpenie vyvolalo na tvárach našich 
obyvateľov úsmev i dojatie zároveň. 
A do tretice prišiel s duchovným 
slovom a svojím požehnaním aj náš 
farár P. J. Budzák. A neprišiel sám. 
Sprevádzali ho deti zo základnej 
školy s katechétkou A. Tolnayo-
vou. Ľudové piesne tak vystriedali 

krásne duchovné, ktoré nám zaspievali žiaci 
s doprovodom gitary. Ako balzam na dušu pô-
sobili slová nášho duchovného otca, že staro-
ba prežitá v pokoji a radosti môže byť krásna 
a dôstojná. Po spoločných modlitbách farár 
požehnal všetkých prítomných. Naša vďaka 
patrí všetkým, ktorí v tento jesenný čas prišli  
a ozvláštnili všedný život obyvateľov nášho do-
mova.         MP, riad.DD

Naša obec Poproč má podobne ako iné obce 
svoje zvyky a tradície, ktoré sú viac menej po-
dobné. Sviatok svätého Ondreja a aktivity s ním 
spojené pozná mnoho obcí, avšak my máme je-
den zvyk, ktorý je len náš a nikde inde neexis-
tuje. Je to „Pečenie cukru“ a keďže sa pečie na 
Ondreja je známe aj ako „Ondrejovské pečenie 
cukru“. Piekli ho naši prarodičia, naši rodičia 
a pečieme ho aj my. Je to najdlhšie udržiavaná 
tradícia v našej obci.
Varenie cukru bol akýsi tajomný obrad a nie 
každá skupina dievčat navarila taký akurátny. 
V predvečer sviatku sa dievčatá rozbehli po de-

Nezabúdame na tradície

Za dobrotu 
len dobrotu

dine a do košíka si pýtali drevo, ale len v dome 
kde mali súceho mládenca. Drevo zhromaž-
dili v kuchyni v dome kde sa „ondrejovalo“. 
Túto tradíciu, aj keď už v modernejšom poja-
tí sa snažíme udržiavať už niekoľko rokov aj 
v miestnom kultúrnom stredisku. Každoročne 
sa tu na Ondreja stretávame a posúvame toto 
„tajomstvo“ pečenia cukru ďalším, mladším 
ročníkom. Nebolo tomu inak ani v sobotu 
3.decembra, keď sa nás vo veľkej sále pri tejto 
príležitosti stretlo zopár babičiek, mamičiek 
i detí. A keďže každý varil po svojom a podľa 
svojej chuti, podarilo sa nám pripraviť zopár 
chuťovo naozaj zaujímavých druhov tejto jedi-
nečnej tradičnej poprockej sladkej cukrovinky.
Akcia sa konala pod záštitou obce a miestneho 
spolku Matice slovenskej, ktorá pripravila na 
ochutnávku tradičné poprocké jedlá. 
Príjemnú atmosféru dotvárala nielen jedineč-
ná vôňa cukru, ale aj skvelá nálada o ktorú sa 
svojimi piesňami postarala obecná spevácka 
skupina Fortuna. 

ZH

Jeseň má nádherné farby, je 
farebnejšia ako balíček lenti-
liek. Ako prvá udrie do očí žltá.  
Nie žltá ako slnko, ani nie ako 
piesok, taká jesenne žltá. Značia-
ca odchod niečoho. Odchod leta  
a nástup jesene. Jeseň a prvé  no-
vembrové dni sú aj časom spo-
mienok na tých, ktorí už nie sú 
s nami - dušičkový čas.
Začiatkom novembra organizu-
jú košickí turisti tradičnú pietnu 
spomienku pri kaplnke na chate  

Lajoška. Nebolo tomu inak ani tento 
rok, a tak 5. novembra sa uskutočnil 
už jej 13. ročník. Na tejto túre sa zišli 
turisti z Košíc a okolia. Nechýbali ani 
členovia turistického klubu z našej 
obce. Nenáročnému výstupu prialo 
aj príjemné jesenné počasie a dobrá 
nálada. Pri kaplnke si všetci spoloč-
ne zaspomínali na blízkych priateľov 
a známych, ktorí sa už dnes nemohli 
vybrať s nimi na tento krásny jesenný 
výlet a zapálením symbolických svie-
čok si uctili ich pamiatku.               ŠR              

Športoví priaznivci malej loptičky 
v Poproči mali počas dvoch novem-
brových dní (11.-12.11.2011) dôvod 
radovať sa. ŠKST Bratislava (federálny 
majster, 14 násobný majster Sloven-
ska a dvojnásobný víťaz superpohára) 
kladne reagoval na pozvanie nášho 
stolnotenisového klubu a ako domá-
ci celok odohral na palubovke telo-
cvične našej ZŠ extraligové stretnutia 
proti rivalovi - aktuálnemu majstrovi 
Slovenska mužstvu Holíča „A“ aj „B“. 
V oboch mužstvách sa predstavili v sú-
časnosti najlepší hráči hrajúci v našej 
extraligovej stolnotenisovej súťaži.
Po piatkovom hladkom víťazstve s Holíčom 
„B“ v pomere 7 : 0 sa s napätím očakával ich 
sobotňajší súboj s Holíčom „A“. Za ŠKST Bra-
tislava nastúpil mladý, talentovaný Kristián 
Kobes so spoluhráčom Bai He proti rebríčkovo 
silnejšej dvojici Wang – Iláš. Pár z ŠKST Brati-
slava zvládol vstup do zápasu bravúrne a zvíťa-
zil nad favorizovanou dvojicou suverénne 3 : 0. 
Aj v ďalších zápasoch pokračovalo fantastické 
divadlo v podaní oboch účastníkov a  hlavne 
zápas Bai He Wang dvíhal divákov zo seda-
diel.  Aj keď napokon v tomto stretnutí nebolo 
víťaza a zápas sa nakoniec skončil remízou 5 : 5, 
niečo predsa zvíťazilo - fantastická myšlienka 
a vynikajúci stolný tenis. Výsledok naznačuje, 
že boj o majstrovský titul bude určite veľmi vy-
rovnaný a zaujímavý. Tieto dni neboli len špor-
tovým sviatkom, ale aj veľkým spoločenským. 
A to hlavne príchodom majiteľa a prezidenta 

Odohralo sa to priamo 
pred našimi očami

klubu ŠKST BA Kobesa Štefana a celého reali-
začného tímu vrátane hráčov a trénera, ktorých 
v piatok prijal osobne starosta obce s vedením 
ZŠ na pôde obecného úradu. Po oficiálnej časti 
a družnej besede sa hostia na záver podpiso-
vali do Pamätnej knihy obce. Prezident klubu  
vo večerných hodinách prijal pozvanie aj do 
Rotary klubu. 

Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí 
prispeli k tomuto krásnemu športovému sviat-
ku v našej obci, a to najmä prezidentovi a ma-
jiteľovi ŠKST, starostovi obce a riaditeľke ZŠ 

s MŠ za pomoc pri realizácii tohto športového 
podujatia i všetkým fanúšikom a priaznivcom 
tohto športu za vytvorenie skvelej atmosféry, 
ktorá obohatila majstrovský extraligový zá-
pas. Na záver sa prezident klubu ŠKST Brati-
slava poďakoval za podporu a odmenil fanú-
šikov suvenírmi a malých divákov sladkou od-
menou. Pevne veríme , že tento športový svia-
tok nebol zo strany ŠKST v našej obci posledný 
, že sa im u nás páčilo a v blízkej budúcnosti  
k nám znova zavítajú.

Výbor SŠK Poproč

Vraví sa, že deti sú naša budúcnosť, a preto to 
najzákladnejšie a najdôležitejšie, čo môžu dať 
rodičia svojim deťom, je vzdelanie. Vzdelanie 
detí by malo byť prioritou každého z nás. Ro-
dičia by mali mať záujem o svoje deti, zodpo-
vednosť za ich vzdelanie a trochu snahy plniť si 
povinnosti. Akí budeme my rodičia, taká bude 
aj škola, také budú  naše deti. Mali by sme sa 
viac zaujímať o dianie v škole, o aktivity detí, 
o radosti aj problémy počas ich školského ži-
vota. Niektorí o komunikáciu so školou vô-
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Úcta sa dá prejaviť aj takto

Ako predísť komunikačným problémom
bec nestoja. Pritom mnohým komunikačným 
problémom  sa dá ľahko predísť dobrou infor-
movanosťou rodičov. Najväčší účinok na dieťa 
má, ak sa rodič a učiteľ navzájom podporujú 
a usmerňujú dieťa k rovnakému cieľu. Nefor-
málne partnerstvo rodičov a učiteľov vytvára 
pre žiakov bezpečné prostredie, v ktorom lep-
šie prosperujú.

KH
predsedníčka  RR
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Naše mužstvo ako nováčik v jesennej časti 
ročníka 2011/2012 po 15 kolách skončilo na  
5. mieste tabuľky 4.ligy skupiny juh. Pod vede-
ním trénera Ľ. Grabana úspešne vstúpilo do sú-
ťaže, keď prvú prehru utrpelo až v 7. kole. Potom 
v mužstve nastala kríza, keď poklesla morálka 
niektorých hráčov, čo vyústilo do ich neúčas-
ti na stretnutiach u súpera. K tomu prispela aj 
domáca prehra s Turňou. Mužstvo sa zomklo 
až v predposlednom jesennom kole v domá-
com prostredí proti Čani. Dôkazom bolo až 
víťazstvo v Spišských Vlachoch. Napriek týmto 
skutočnostiam mužstvo nesklamalo a potvrdilo 
oprávnenosť účasti v 4.lige. Najlepšie to doka-
zuje tabuľka po jesennej časti:

1. V.Revištia  15 zápasov - 37 bodov 
5. Poproč  15 zápasov – 26 bodov 
16. Krompachy  15 zápasov - 9 bodov

Horšie to vyzerá v predohrávke 16.a 17.kolo 
jarnej časti, kde tabuľka vyzerá takto:

1. V. Revištia  17 zápasov - 43 bodov 
6. K. Chlmec  17 zápasov - 26 bodov 
7. Poproč  17 zápasov - 26 bodov 
16. Krompachy  17 zápasov - 13 bodov
Naše mužstvo v predohrávke nezískalo ani 
bod, ale napriek tomu má zisk 2 bodov. Pluso-
vé body sú za zisk vonku (+ 7vonku,-5 doma). 
25.marca 2012 v domácom prostredí privíta-
me K. Chlmec. Veríme, že v zimnej príprave 
káder mužstva urobí maximum a do prvého zá-
pasu nastúpi s takým výkonom a odhodlaním, 
ako vstupoval do 1.kola ako nováčik v jesennej 
časti. Čaká nás odvetná časť 7x domácich stret-

Mužstvo dospelých OFK Slovan Poproč potvrdzuje 
oprávnenosť v účinkovaní v 4.lige skupiny juh

nutí a 6x našich súperov. Vo veľkej miere naše 
mužstvo svojou nedisciplinovanosťou prišlo  
o niekoľko bodov. Dokazuje to aj počet ude-
lených žltých a červených kariet – 34 žltých  
a 5 červených! Kde hľadať príčinu? Najprv  
u seba!
Priemerné výkony v jesennej časti ročníka 
2011/2012 podávajú aj naši dorastenci a žiaci
Dorastenecké mužstvo, účastník 4.ligy Košicko 
– gemerskej, pod vedením S.Tótha v jesennej 
časti skončilo v tabuľke na 7. mieste.
1. V. Opátske  11 zápasov - 27 bodov 
7. Poproč  11 zápasov - 14 bodov 
12. V. Ida  11 zápasov - 2 body
Aj v mužstve dorastu sú problémy podobne 
ako v mužstve dospelých 
Mužstvo dorastencov predohralo už dva zá-
pasy jarného kola bez zisku bodov. Vrcho-
lom týchto javov bolo predohrávané 14.kolo 
vo Valalikoch, kde na stretnutie nastúpilo iba  
8 hráčov. Ostatní sa bez udania dôvodu nedo-
stavili. Stretnutie sa skončilo predčasne, keď 
v našom mužstve poklesol počet hráčov pod 
sedem. Zarážajúce je, keď hráči odmietnu po-
zvánku trénera mužstva dospelých pre ich za-
radenie do kádra v prípade potreby uvádzané 
v úvode. Aké majú dôvody ? Neuveriteľné ! 
Unavení z nočných potuliek, z baru! Veríme, že 
aj v tomto smere nastane zlepšenie. Naši žiaci 
sú účastníkmi I. triedy okresu Košice- okolie.  
Pod vedením trénera M. Gráca odohrali  
9 stretnutí. Kríza zasiahla aj náš okres, 
keď sa do súťaže prihlásilo 11 mužstiev, 

ale v priebehu súťaže odstúpila V.Ida. 
Naše nádeje v tabuľke 1.triedy skončili v jesen-
nej časti na 4. mieste.
1. Krásna  9 zápasov - 24 bodov 
4. Poproč  9 zápasov - 16 bodov 
10. Svinica  9 zápasov - 3 bodov
Veríme, že po zimnom spánku príde tvrdá prí-
prava na jarné boje. Jarná časť súťaže býva veľ-
mi tvrdá a krutá, lebo ide o postup a zostup. 
Na postup veľa kandidátov niet.. Ale zostup? 
Veríme ,že naše mužstvá svojím prístupom ta-
kýmto problémom predídu. 
Výbor OFK Slovan Poproč ďakuje 
všetkým priaznivcom a fanúšikom futbalu  
za ich priazeň a povzbudzovanie na stretnu-
tiach v roku 2011. Prajeme všetkým príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťas-
tia, rodinnej pohody a božského požehnania  
v novom roku a príjemné futbalové zážitky. Vý-
bor OFK Slovan Poproč ďakuje všetkým spon-
zorom, obecnému úradu, poslancom, starosto-
vi obce za podporu a pomoc v roku 2011.

AH 
OFK SLOVAN POPROČ

OZNAM
29.decembra 2011 o 15:00 
hod. bude v Jasove v 
Kláštore premonštrátov 
tradičný koncert „Chvála 
vzájomnosti”, ktorý 
organizuje Rotary Club 
Košice Country so sídlom 
v Poproči.

Víno je alkoholický nápoj, ktorý vyberáme k pokrmu …... tajnička - 28 písmen ……  
„Lepšie” víno má na etikete uvedenú odrodu, výrobcu a ročník. 
Ďalej si všímame iné údaje ako je prívlastok, suchosť a obsah alkoholu.

Návšteva 
Petra Weissa, 
veľvyslanca SR 
v Maďarsku, 
v Poproči

UPOZORNENIE
MKS  oznamuje, že knižnica bude v čase 
od 24.decembra 2011 do 2.januára 2012 
zatvorená.

Popročania 
na MMM

AT

Len tak zo života...


