POPROČ
Popročský

Cena: 0,- €

Obecný

Populárno

-

Rekreačný

Občasný

Občasník Obecného úradu v Poproči

1

Časopis

Ročník 3 - Číslo 4-5/ október 2011

OBSAH
Na slovíčko, pán starosta ...

strana 2

Rozhovor s dvomi poslankyňami
OZ Poproč

strana 3
Uznesenie Obecného zastupiteľstva
v Poproči č. 5/2011
strana 4
Naša farnosť má už svojho farára
strana 5
Poznáte naše priority? ...

strana 6

Aj vďaka vám sa skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces v našej škole ...
strana 7
FOTOREPORTÁŽ
Ako sme oslavovali ďalšie narodeniny
našej obce
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Lukáš Adamec, úradujúca Superstar, hviezda večera
Dňa obce Poproč počas rozhovoru do našich novín
okrem iného povedal: „Poproč je Pani dedina“
Lukáš, dnes si tu ako spevák,
ale ako sa cítiš ako inžinier?
(skončil FBI - financie, bankovníctvo, investície). Budeš
do budúcna pokračovať aj v
tom, čo si vyštudoval?
Cítim sa úplne super, niečo v tom
zmysle, že odbor financie mi dopomôže aj do budúcna v kariére,
myslím to tak, že pri podpisoch

zmluvy a finančných podmienkach....
Ako sa dá zvládnuť v tom istom semestri stať sa Superstar
a promovať za inžiniera...
Bolo to veľmi náročné, ale zvládol
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Na slovíčko, pán starosta ...

V akom štádiu je realizácia projektu
Revitalizácia ...?
Na základe informácií z kontrolného dňa konaného 7. a 14.septembra 2011 možno predpokladať reálne ukončenie stavby do konca
novembra 2011, čo predstavuje oproti pôvodnému harmonogramu ukončenia 30.apríla
2012 podstatné skrátenie. Aj napriek tejto
skutočností bude stavba oficiálne odovzdaná do užívania po kolaudácií niekedy v máji
2012. Naši občania budú môcť využívať dielo
skôr ako sa plánovalo pri dodržaní požadovanej kvality. Vzhľadom k tejto situácii je pripravovaná dohoda dodávateľa stavby s obcou
o predčasnom a dočasnom užívaní stavby do
kolaudácie hlavne kvôli možným rizikám poškodenia niektorých citlivých časti na stavbe.
Tu stoja proti sebe dve veci - obmedzenia pre
občanov pri dodržaní plánovaného termínu,
alebo umožnenie predčasného užívania stavby (do kolaudácie) za cenu stráženia a potom
následného zabezpečenia ochrany majetku po
odovzdaní do trvalého užívania kolaudáciou
Ako bude zabezpečená ochrana vynovených verejných priestorov?
Do úvahy pripadajú dve možnosti, a to strážnou službou, ktorú by zabezpečila obec na
dohodu s niektorými občanmi z našej obce,
alebo kamerovým systémom. O možnostiach
ochrany som rokoval s riaditeľom OOPZ Jasov 2.septembra 2011 na obecnom úrade aj v
súvislostí s inými problémami. Odborné odporučenie je zakúpenie kamerového systému aj z
hľadiska účinnejšieho objasňovania škodových
prípadov. Vždy to bude niečo stáť a koľko, to v
tejto chvíli ešte neviem.
Prečo nie sú všetky nové cesty v rámci projektu vyasfaltované?
Pretože je to dané projektom, na základe ktorého boli finančné prostriedky obci na tento projekt poskytnuté a nie je možné ho meniť.
Projekt Zásobovnaie pitnouvodou... sa nedostal na riešenie do Bruselu napriek tomu,
že obec urobila všetky potrebné kroky.

Vysvetlite občanom prečo a ako budeme
v Poproči problém vody a kanalizácie riešiť
ďalej.
K príprave veľkého projektu „Zásobovanie
pitnou vodou a odkanalizovanie obci v mikroregióne Bodva“ – stavba Poproč – kanalizácia
– rozšírenie, uvádzam nasledovné stanovisko,
ktoré som dostal od VVS, a.s. Košice minulý
týždeň: Žiadosť o potvrdenie pomoci nám bola
schválená listom zaslaným MŽP SR zo dňa
4.7.2011. V závere listu sa však uvádza: “Čo sa
týka finančných prostriedkov na veľké projekty,
ktoré zatiaľ nepredložili žiadosti o NFP je zrejmé, že už finančné prostriedky nebudú. Zároveň
by sme Vás radi upozornili, na fakt, že v prípade
predloženia žiadosti o NFP, ktorá splní podmienky kontroly formálnej správnosti (oprávnenosti
a úplnosti), nebude príslušná žiadosť o potvrdenie pomoci predložená Európskej komisii z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.” VVS
a.s., Košice má v pláne, v prípade zverejnenia
ďalšej výzvy malých projektov, vybrať z veľkého
projektu stavby týkajúce sa výstavby kanalizácie v obciach Jasov a Poproč, ako aj intenzifikácie ČOV Moldava nad Bodvou. Tieto stavby
sú pripravené, majú vydané stavebné povolenie. Zverejnenie výzvy nevieme ovplyvniť,
a tak ostáva čakať, ako sa rozhodne MŽP SR.
Pri tejto otázke treba povedať aj to, že tento veľký projekt rieši pre Poproč kanalizáciu a nerieši
problém pitnej vody v Poproči, pretože pôvodné riešenie v ktorom sa uvažovalo s vodou z Jasova bolo zamietnuté z ekonomických dôvodov
a iné riešenie sa nenavrhlo.Problém pitnej vody
sa má riešiť na vodovode takými opatreniami,
aby výpadky dodávok pitnej vody neboli, alebo
bol minimálne. O situácii a opatreniach s pitnou vodou som už našu verejnosť informoval
v predchádzajúcom čísle týchto novín a nerad
by som sa opakoval.
Budeme mať kde v najbližších rokoch v obci
pochovávať, keďže je nedostatok financií
na takýto projekt?
Vážne rozhodnutie na nerealizovanie ďalšej
etapy výstavby novej časti cintorina v tomto
roku padlo na zasadnutí OZ 22.augusta 2011,
na základe zistenia dostatočnej rezervy priestoru na hrobové miesta v súčasnom cintoríne.
K tomuto rozhodnutiu nás donútila finančná
situácia v obecnom rozpočte. Tento objekt je
nepretržite monitorovaný práve kvoli tomu,
aby sme sa včas vedeli rozhodnuť ako ďalej
v tejto na financie ťažkej dobe a nedostali sa do
problémov s pochovovaním občanov.
Dlh obce sa vyšvihol na vysokú čiastku. Vysvetlite občanom ako a prečo sa to stalo?
V obci sa nič mimoriadne nestalo a rozhodujúci vplyv na túto skutočnosť majú vonkajšie
vplyvy, a to jednak finančná kríza na celom
svete a následne sprísnené kritériá bánk na garancie ich úverov. Konkrétne v našom prípade
www.poproc.sk

sa jedná o to, že naša úverová zmluva (Dexia
Komunal Komfort Úver) z roku 2007 v jednom
bode obsahuje povinnosť k 30.6. každoročne
prehodnotiť našu schopnosť úver splatiť.
Na základe našich učtovných výkazov (výška
príjmov a výdavkov v ostatnom období), nám
bola znížená výška úveru nami schopná splatiť.
To znamená, že zo 414 923,99 EUR (čo predstavuje skutočnú výšku úveru ku dnešnému
dňu) sme poklesli na 63 258,00 EUR ,z čoho
nám na rozdiel 351 665,99 EUR bol daný pomocný termínovaný úver s povinnými splátkami istiny od 25.1.2012 vo výške 1 998,10 EUR
na 15 rokov s úrokom 3,95 %. Čo sa týka samotnej výšky dlhu, tak ten má svoju dlhodobú
históriu a neobviňoval by som z toho osobne
nikoho. Najhoršie na tom všetkom je, že za danej situácie nám banka peniaze nepožičia, a tak
si budeme musieť vystačiť s tým, čo dostaneme zo štátneho rozpočtu a vyberieme od občanov na daniach a poplatkoch. V skutočnosti
to znamená obmedzenie rozvojových zámerov
v obci. Veľmi ťažkú situáciu bude mať finančná
komisia pri príprave návrhu rozpočtu na budúci a ďalšie roky.
OZ vám dalo za úlohu urobiť akýsi osobný
personálny audit – jednoducho povedané,
prieskum toho, či obec zamestnáva viac
ľudí, ako je to potrebné. Ako to dopadlo?
Záznam z kontroly hlavného kontrolóra obce
k tejto úlohe, kde pri kontrole popisov pracovnej činnosti, ktoré sú predpísané pre výkon
jednotlivých funkcií každého zamestnanca pre
jeho zaradenie do platových tried a platových
stupňov hovorí: “V tejto oblasti boli u každého
zamestnanca predpísané výkonávané činnosti,
ktoré oprávňujú k zaradeniu do platovej triedy
uvedené a aj skutočne vykonávané. Nakoľko
od poslednej úpravy pracovných náplní došlo
k nárastu pracovných činností z dôvodu vzniku nových ďalších povinností pri výkone samosprávnych činností obce ako aj preneseného
výkonu štatnej správy, je potrebné zapracovať
tieto nové činnosti do popisov pracovných činností ”. Na doplnenie tohto konštatovania ešte
uvediem niekoľko štatistických čísel : Obec
zamestnáva v priemere 31,88 zamestnancov
s priemernou hrubou mzdou 448,11 EUR. Do
tohto počtu patria pracovníci OÚ (4,5), Obecný podnik služieb (4,53), Komunitné centrum
(2), Kultúrny dom (2), opatrovateľky (1,6),
VPP (6), aktivačná činnosť (8,5), dohodári
(1,25), Stavebný úrad (0,2), hlavný kontrolór
(0,3) a starosta (1). V obci nie je viac zamestnancov ako si vyžadujú povinnosti na splnenie úloh vyplývajúce zo zákonov a naviac ich
príjmy sú hlboko podpriemerné v porovnaní
s priemerom v národnom hospodárstve.
V rámci úsporných opatrení je neobsadená
funkcia prednostu, pričom zodpovednosti vyplývajúce z tejto funkcie prešli na starostu.
DŠ
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„Niekedy
mávam aj
výčitky
svedomia“,

hovorí poslankyňa OZ
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Z. Baníková
M. Vincová

Spoznajte bližšie názory svojich poslancov... Prinášame vám rozhovor s dvomi
poslankyňami – M. Vincovou (MV) a Z. Baníkovou (ZB).
Ako si vysvetľujete svoj úspech vo voľbách
do obecného zastupiteľstva?
Čím ste zaujali?
ZB: Myslím , že za moje zvolenie do OZ sa
môžem poďakovať hlavne ľuďom, ktorým som
pomohla v ošetrovateľskej oblasti. Bývalým aj
potenciálnym, teda budúcim pacientom a ich
rodinám, ľuďom, ktorí si vážia moju prácu.
MV: Ľudia mi dôverovali, a tak som sa dostala
do obecného zastupiteľstva.
V ktorej oblasti života obce by ste chceli byť
najviac nápomocná a ako konkrétne?
ZB: Moja profesijná činnosť spočíva v pomoci
chorému človeku. Rada by som aj naďalej pomáhala, a to hlavne v oblasti rozvoja sociálnozdravotných služieb pre našich občanov.
MV: Keďže pracujem v komisii školstva a sociálnych vecí, chcem sa realizovať v tejto oblasti
svojou kvalitnou prácou.
Aké sú vaše ambície v tomto zastupiteľstve?
ZB: Aplikovať svoje poznatky a skúsenosti
hlavne zo zdravotno – sociálnej starostlivosti
,byť nápomocná pri riešení týchto problémov a
otázok. Týmto nechcem povedať, že sa budem
zameriavať len na túto oblasť. Budem sa samozrejme snažiť tlmočiť a zastávať názory ľudí
našej obce v rozhodovacích procesoch v OZ .
MV: Pracovať pre spokojnosť občanov, ktorí mi
dali dôveru vo voľbách.
Koľko času venujete štúdiu materiálov pred
zasadnutím zastupiteľstva? Respektíve, ako
sa pripravujete na zasadnutia?
ZB: No, tak toto je otázka, ako keď sa opýtate žiaka, koľko veľa sa učil. (žiak ale do školy
musí, kým poslancom sa človek chce stať –
pozn. redakcie)
Keďže som do OZ zvolená po prvýkrát, začiatky boli pre mňa asi také, ako keď hodíte
neplavca do vody a musí plávať..., to znamená

že všetko som sa musela a ešte aj musím učiť.
A nebolo toho málo. Preto aj štúdiu materiálov
a príprave na samotné zastupiteľstvo venujem
dosť času zo svojho súkromia. Mnoho informácií získavam z internetu, alebo sa poradím
so skúsenejšími a funkčne staršími poslancami.
Je to náročné a zodpovedné poslanie.
MV: Ako nová poslankyňa potrebujem viacej času na oboznámenie sa s novými vecami.
A niektorú problematiku konzultujem s ľuďmi,
ktorí majú vedomosti z danej oblasti.
Ako riešite to, ak sa na vás občania obracajú s nejakými požiadavkami, návrhmi?
ZB: Snažím sa ich tlmočiť a v prípade rozhodovacích procesov, ak sa dá, aj presadiť. Je tiež
dôležité ľuďom aj vysvetliť a objasniť určité súvislosti, ktoré sú im cudzie.
MV: Tieto požiadavky prednášam na zastupiteľstve.
Cítite väčšiu zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré sa schvaľujú na zasadnutiach zastupiteľstva ako predtým a prečo?
ZB: Slovo predtým je pre mňa cudzie, keď že
som na poslaneckom poste po prvýkrát. Je to
obrovská zodpovednosť, ktorú cítim a niekedy
mávam aj výčitky svedomia, či som urobila
správny krok pri určitom schvaľovaní.
MV: Áno.
Stalo sa vám, že ste už museli „skladať účty“
svojim voličom?
ZB: Moje pôsobenie je krátke, takže zatiaľ nie.
MV: Vzhľadom na to, že pracujem v OZ prvé
volebné obdobie, zatiaľ som účty neskladala.
Ale na konci volebného obdobia nemám problém sa porozprávať s voličmi.
Stretávate sa so svojimi voličmi aj teraz po
voľbách? Aké sú ich očakávania?
ZB: Určite sa stretávam aj s ľuďmi, ktorí ma
volili. Ich očakávania sú alebo boli veľké, mnowww.poproc.sk

hí pochopili, že nie je všetko také ľahké ako sa
zdalo, nedostatok peňazí je však pre niekoho
nepochopiteľný jav.
MV: Áno, stretávam sa, a hlavne so staršími
ľuďmi pred bohoslužbami, kde sa rozprávame
o ich problémoch a problémoch obce
Čo by sa podľa vás malo v našej obci zlepšiť v najbližšom období, ešte v tomto roku k
lepšiemu? Viete to vy nejako ovplyvniť?
ZB: Možno v rozhodovacích procesoch, keďže
som bola zvolená ako nezávislá poslankyňa.
Nie som nikomu a ničím zaviazaná, takže moje
rozhodnutie je len moje v prospech ľudí, ktorých názory poznám, a tak ich môžem tlmočiť v rozhodovacích procesoch. Snažím sa byť
hlavne objektívna, ale nedostatok peňazí ,žiaľ,
nijako ovplyvniť neviem. A čo sa týka zlepšenia
v našej obci, je toho viac ako dosť, čo sa do konca roka nedá, žiaľ, stihnúť z dôvodu už spomínaného nedostatku financií. Myslím si, že bude
stačiť, ak sa budeme k sebe navzájom správať s
úctou, toleranciou a porozumením .
MV: Zásobovanie pitnou vodou, cestné komunikácie, služby obyvateľom, nočný pokoj - eliminovať rušenie nočného pokoja teenagermi z
baru /TIGRE/
Tieto požiadavky boli a budú odprezentované
na OZ, a verím, že budú úspešne vyriešené.
Máte nejaký vzor politika, ktorému by ste
sa chceli podobať ako žena - politička a prečo?
ZB: Určite nie, ani netvrdím, že netreba mať
nejaký vzor. Môj názor je, že každý politik by
mal byť hlavne sám sebou, riadiť sa rozumom
a hlasom ľudu.
MV: Je mi ľúto, nemám, pretože som nenašla
žiadny vzor. Ale vážim si inteligentných ľudí,
ktorí majú zmysluplné myšlienky. Chcem byť
sama sebou.
DŠ
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Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči konaného dňa 22. 8. 2011

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. Berie na vedomie
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
b/ Záznam hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10 – 2011 – Kontrola vedenia agendy personálnej a práce
a mzdy ku dňu 11.8.2011.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce Poproč na r. 2011.
d/ Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok
r. 2011.
e/ Informáciu starostu obce o 24. kontrolnom dni projektu „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč“.
f/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VVS, a.s., a to „Poproč –
kanalizácia – rozšírenie“.
g/ Informáciu starostu obce o riešení
problémov s pitnou vodou v obci.
h/ Informáciu starostu obce o projektoch
„Areál športu a hier“ a „Úprava verejného priestranstva v obci Poproč“ realizovaných v rámci programu LEADER.
i/ Informáciu starostu obce o projekte
„Zberný dvor Poproč“.
j/ Informáciu starostu obce o vysprávkach
miestnych komunikácií.
k/ Informáciu starostu obce o prehodnotení úverovej zmluvy Dexia Komunál Komfort úver č. 03/042/07.
l/ Informáciu starostu obce o majetkovoprávnom vysporiadaní ulíc Slnečná,
Západná.
m/ Informáciu starostu obce o programe
osláv 67. výročia SNP.

n/ Informáciu starostu obce o programe
osláv Dňa obce Poproč v roku 2011.
o/ Žiadosť spoločnosti MAST spol. s.r.o.
Košice o poskytnutie priestorov na
prenájom v Zdravotnom zariadení
v obci Poproč za účelom zriadenia pobočky k verejnej lekárni.
p/ Žiadosť spoločnosti NEUTRAL, s.r.o.
Poproč o poskytnutie priestorov na
prenájom v Zdravotnom zariadení
v obci Poproč za účelom zriadenia verejnej lekárne.
r/ Analýzu stavu a nápadu trestnej činnosti v služobnom obvode Obvodného
oddelenia Policajného zboru Jasov.
s/ Informáciu starostu obce zo stretnutia
s novým farárom Petrom Jánom Budzákom dňa 12.8.2011.
t/ Informáciu starostu obce o konaní koordinačnej porady spoločnosti Eurobus
a.s. Košice dňa 19.9.2011 ohľadom
úpravy cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy na roky
2011/2012.
v/ Informáciu starostu obce o Potravinovej pomoci 2011.
x/ Interpelácie občanov: Ing. Františka
Petráša.
2. Schvaľuje
a/ Monitorovaciu správu Programového
rozpočtu obce k 30.6.2011.
b/ 1. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok
2011.
c/ V súlade s § 18c ods. 5) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
odmenu hlavnému kontrolórovi obce
vo výške 15 % priznaného mesačného
platu na obdobie troch mesiacov a to
september, október a november 2011.
www.poproc.sk

3. Poveruje
a/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce
a Ing. Ľudovíta Petráša, predsedu finančnej komisie, rokovať s Dexia bankou Slovensko, a.s. o možnostiach ďalšieho postupu v plnení si záväzkov úverovej zmluvy Dexia Komunál Komfort
úver č. 03/042/07.
b/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce
rokovať s Obvodným oddelením Policajného zboru v Jasove o možnostiach, spôsobe a forme zvýšenia ochrany majetku obce v súvislosti s projektom „Revitalizácia centrálnej zóny
v obci Poproč“.
c/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce
k podpísaniu Zmluvy o prenájme reklamnej plochy so spoločnosťou
ALTERNET s.r.o. Košice.
4. Vyzýva
a/ Spoločnosti MAST spol. s.r.o. Košice
a NEUTRAL spol. s.r.o. Poproč na
predloženie konkrétnych projektov na
realizáciu verejnej lekárne, resp. poboč
ky k verejnej lekárni v Zdravotnom zariadení v obci Poproč na Východnej
ulici č. 23, a to v termíne do 30.9.2011.
5. Súhlasí
a/ S umiestnením reklamného panelu
spoločnosti ALTERNET, s.r.o. Košice
v obci Poproč s podmienkou, že výška
nájomného za umiestnenie reklamného
panelu bude 50,00 € / rok a tiež posplnení všetkých potrebných náležitos
tí, t.j. po schválení umiestnenia reklamy
Úradom Košického samosprávne
ho kraja (Ulica mieru je v správe Úradu
KSK).
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Vie to iba
Naša farnosť má už svojho farára
človek a jeho
šľachetné
srdce

Uplynulo už pol roka od času, kedy sme sa naveky rozlúčili s naším drahým a vzácnym človekom, duchovným otcom Antonom Mazánom. Mnohí
máme srdcia naplnené smútkom a v nejednom oku sa pri zmienke o ňom
zaleskne slzička. Ale život ide ďalej a naša obec potrebuje svojho duchovného otca. Od 1.augusta 2011 ním bol menovaný Peter Ján Budzák. Stručný prierez jeho doterajším životom vám teraz prinášame.
Peter Ján Budzák sa narodil v Kežmarku 23. decembra 1964. Základnú školu ukončil v roku 1979
v Lendaku. V roku 1983 absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach. Teologické štúdiá na Univerzite Komenského CMBF
Bratislava, Teologickom inštitúte biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Spišskom Podhradí
absolvoval v roku 1992. V Rožňave 13. júna 1992
bol ordinovaný za kňaza V rokoch 1992 - 2001
bol farárom v Rudníku. V roku 1993 vstúpil doa
rehole premonštrátov jasovského opátstva. V období rokov 2001 - 2004 bol rektorom Premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojic a predstaveným
rehoľného domu v Košiciach. Od roku 2004 do
31. júla 2011 bol administrátorom farnosti Rudník. 1. augusta 2011 bol menovaný rožňavským
biskupom Mons. Vladimírom Filom za farára do
farnosti Poproč.

Na svete je až príliš mnoho ľudí, ktorí sa dostali
do situácie, kedy sa ocitli
na hranici života a smrti.
Jednou z ciest, ako im
môžeme pomôcť prežiť,
je darovať krv.
Zatiaľ niet továrne, ktorá by tuto
drahocennú tekutinu vedela vyrobiť.
Vie to jedine ľudský organizmus a
darovať ju môže iba šľachetné ľudské
srdce. Ľudia s takýmto srdcom žijú
aj medzi nami.
Rozdávajú sa a ich odmenou je hlavne dobrý pocit. Sme im dlžní za ich
šľachetnosť a ľudskosť. Červený kríž
sa za túto humánnu službu odmeňuje plaketami profesora Jána Jánskeho. Najvyšším ocenením je Kňazovického medaila za stonásobné
darovanie krvi u mužov. Ženy získavajú nárok po osemdesiatnásobnom
darovaní krvi.
V našej obci evidujeme 104 nositeľov
bronzovej, 49 striebornej 16 zlatej a
troch nositeľov diamantovej plakety
profesora Jána Jánskeho. K nim nám
za rok 2010 pribudli ďalší nositelia Jánskeho plakety. Sú to: Nositeľ
zlatej Jánskeho plakety-Ľubomír
Hiľovský, Ulica mieru 444, nositeľky striebornej Jánskeho plakety - Anna Hrutkaiová, Sadová
58, Eva Macková, Sadová 61. Nositeľ bronzovej Jánskeho plakety
- Lukáš Kozák, Partizánska 44.
Všetci menovaní boli ocenení
10. septembra pri príležitosti osláv
Dňa obce Poproč. Chceme z toho
urobiť tradíciu, a preto ďakujem
všetkým zainteresovaným za podporné stanovisko. Oceneným darcom blahoželám. Zároveň osobne
ďakujem všetkým dobrovoľným darcom krvi, prajem im pevné zdravie
a pevne verím, že sa spolu budeme
stretávať pri ďalších odberoch.
MB

Kultúrny dom nám slúži aj na humánne účely

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 14. jún
za Svetový deň darcov krvi. Pripomíname si ho od
roku 2004. Pre ľudí na celom svete je poďakovaním
pre dobrovoľných, bezpríspevkových darcov krvi,
ktorí ochotne prispeli k záchrane životov bez toho,
aby za to očakávali odmenu.
www.poproc.sk

Nie je samozrejmosťou, že máme krv. Máme ju aj
preto, že medzi nami sú títo výnimoční ľudia, Hegeduš Eduard, Stropkaiová Stanislava, Stropkai Ján, Hiľovský Martin, Hiľovská Anna, Hiľovská Iveta, Hiľovská Zuzana, Paperák Miroslav,
Komorová Katarína, Bačo Štefan, Šalová Eva,
Morvayová Zuzana, Kraus Tomáš, Hritz Igor,
Motyková Jana, Juhásová Milica, Cingeľová
Stanislava, Banikova Jana, Benková Eva, Miháľová Ladislava, Gajdová Mária, Žembová
Mária, Bradová Mária, ktorí prišli 14.júna 2011
do nášho kultúrneho domu , kde sme zorganizovali odber krvi mobilnou odberovou jednotkou.
Po bežnom zdravotnom vyšetrení MUDr. Gabrielou Dobošovou bola krv odobraná 17 darcom.
Šesť darcov bolo zo zdravotných dôvodov z odberu vyradených. Potešujúce je, že medzi tými, ktorí
krv darovali, boli 2 prvodarcovia, ktorí prekonali
strach a zakúsili pocit ,že môžu niekomu pomôcť.
Darcovia dostali ako pozornosť od Národnej
transfúznej spoločnosti tričko s ich logom.
Po odbere bolo pre nich pripravené občerstvenie v
pizzerii „Na Brodze“ Ešte raz chcem z celého srdca poďakovať všetkým bezpríspevkovým darcom
krvi za ich humánnosť a ochotu pomáhať zachraňovať ľudské životy.
Ďakujem aj zamestnancom a vedeniu obce za poskytnutie a prípravu priestorov kultúrneho domu.
MB
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Poznáte naše priority?
Nové priestory, vybavenosť učební, čisto, útulne, teplo, to sú atribúty, ktoré pre našich žiakov,
ale aj zamestnancov školy so sebou doniesla
modernizácia školy. Po roku fungovania vo
vynovených priestoroch s radosťou konštatujeme, že kultúra prostredia vplýva na vytváranie pozitívnej klímy, celkovej radosti z učenia
a snáď aj lepšieho správania sa detí. Škola sa deťom páči a veríme, že si ju budú chrániť, aby sa
naďalej udržala ako dominanta obce a zároveň
ako centrum vzdelávania, poznávania a získavania potrebných skúseností do života.
V školskom roku 2011/2012 ZŠ s MŠ Poproč
navštevujú deti z Poproča, Jasova a Rudníka. Celkovo máme v ZŠ 204 žiakov. Po predchádzajúcich rokoch poklesu počtu detí sme aj
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výučby cudzích jazykov, informatiky, ale
aj nosných predmetov ako je matematika,
slovenský jazyk a literatúra. Z voliteľných
predmetov vyučujeme mediálnu výchovu
a mladého záchranára.
Rôznymi športovými a kultúrnymi aktivitami
rozvíjame pohybové nadanie a tvorivosť detí,
podporujeme ich záujmovú činnosť v spolupráci so ZUŠ v Medzeve a Súkromným CVČ
Pohoda z Košíc. Počas celého školského roka
budú priestory školy a školského areálu prístupné žiakom školy, ich rodičom a všetkým,
ktorí sú ochotní prispieť k výchove našej mladej generácie.
BM
riad.ZŠ s MŠ

Výbor ZRPŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha
riešiť problémy školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej rady, ktoré
sa skladajú z rodičovského príspevku a 2% daní

Šťastné dieťa – náš princíp výchovy
Počas letných prázdnin sme v našej MŠ
nezaháľali. Vo vnútorných priestoroch
sa menili podlahové krytiny vo všetkých
šatniach, pripravovali sa triedy pre budúcich škôlkarov. V areáli MŠ sa v spolupráci so zriaďovateľom opravili chodníky, vonkajšie osvetlenie, skrášľoval sa
altánok i vstupná brána.
5. septembra. sa otvorila brána našej MŠ,
ktorá privítala v školskom roku 2011/12
58 detí, z toho 18 najmenších. V MŠ
pracuje päťčlenný pedagogický kolektív, dvaja nepedagogickí zamestnanci a dve asistentky učiteľa k dvom

Naša ZŠ sa už druhý rok zapojila do medzinárodného projektu Zelená škola, kde hlavným cieľom
je získať prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné prostredie, nájsť spôsob, metódy a prostriedky
na zmenu, zlepšenie a skrášlenie nášho životného
prostredia-školy a okolia. V tomto školskom roku je
naším hlavným cieľom vybudovať v areáli školy
environmentálny náučný chodník, ktorý by bol
prístupný nielen pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Záujemcovia si môžu bližšie informácie o výzve pozrieť na web stránke školy. Milí žiaci,
rodičia a priatelia školy, nebojte sa! Využite túto výzvu
a pomôžte našim deťom, našej škole, aby bola krajšia,
čistejšia, zelenejšia. O to nám určite ide všetkým občanom našej obce.Veríme, že sa nájdu záujemcovia,
dobrovoľníci (deti, dospelí), ktorí nám pomôžu pri
splnení plánov a cieľov, a našej škole sa podarí získať
medzinárodný certifikát –„Zelená škola”. Tešíme sa
na spoluprácu a ďakujeme.
Kolégium Zelenej školy.
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Aj vďaka vám sa skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces v našej škole

my zaznamenali mierny nárast. Je to viditeľné
hlavne v MŠ. K zmenám dochádza aj v radoch
pedagógov. Učiteľov, ktorí odučili desaťročia
v školstve a odišli do dôchodku, nahrádzajú mladí kolegovia, a tak sa skladba pedagogického zboru postupne mení. V súčasnosti
v našej škole pracuje 24 pedagógov, z toho 19
v ZŠ, 5 v MŠ, 1 v ŠKD a deťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami sa venujú
4 asistenti učiteľa. Prevádzku, údržbu základnej
a materskej školy, školskej jedálne, multifunkčného ihriska a telocvične zabezpečuje 14 nepedagogických zamestnancov.
Vo vyučovacom procese už štvrtý rok postupujeme podľa Školského vzdelávacieho programu, našou prioritou je naďalej zlepšovanie

Komu sa nelení,
tomu sa zelení

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

...boli to pekné dni a zaujímavý program. Ďakujem, že som mala takúto možnosť, veľmi si to vážim.
J.Sakáčová, 7.A

O tom, že škola nie sú len povinnosti
Otvorili sme 10 záujmových krúžkov, ktoré budú pracovať v 12 skupinách
podľa záujmu žiakov. Počet žiakov v krúžkoch dosiahol počet 206, pričom
niektorí budú pracovať aj vo dvoch skupinách. Prehľad krúžkov:
Veková skupina:

1.

Štovčiková Katarína

Futsal - florbal

1. – 9. ročník

2.

Mgr. Hiľovská Petronela
Mgr. Jaroš Ľubomír

Bedminton
Bedminton

1. – 9. ročník
1. – 9. ročník

3.

Mgr. Jaklovská Lucia

Pohybové hry

1. – 5. ročník

4.

Mgr. Juhásová Milica

Prvá pomoc

1. – 9. ročník

5.

Mgr. Klešíková Eva

Hudobno-dramatický

1. – 6. ročník

6.

Mgr. Špegárová Dajána

Tajomstvo našej kuchyne

1. – 9. ročník

7.

Mgr. Jasminská Štefánia

Tvoríme svorne

1. – 9. ročník

8.

Mgr. Kočišová Zuzana

Práca s počítačom

1. – 9. ročník

9.

Ing. Müllerová Vlasta

Drôtikovanie, korálkovanie

1. – 9. ročník

Mladí hasiči

1. – 9. ročník

10. Ing. Krížek Tomáš

ZK
www.poproc.sk

výbor ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Poproč

Na tohtoročné leto budú dlho spomínať aj piati žiaci našej školy: K.Leščinská, M.Pavlišinová,
A. Fleiser,M.Stropkai, J.Sakáčová, ktorí za reprezentáciu školy, usilovnosť, zodpovednosť a
školské úspechy boli vďaka podpore poslanca NR Viliama Jasaňa v letnom tábore. O tom, čo
im to prinieslo, hovoria oni sami.

IV
zástupkyňa pre MŠ

Názov krúžku:

a stoličiek do tried - 1 061,21 €, zakúpenie
interaktívnej tabule pre druhý stupeň –
3 300 € a interaktívnej tabule pre prvý stupeň + notebook - 4 000 €, bezdrôtový tablet
pre prvý stupeň – 1 300 €, žalúzie do celej
školy – 3 000 € , kabeláž do jazykovej učebne 2 750 € a mnoho iných pomôcok, ktoré pomáhajú žiakom a pedagógom skvalitňovať proces
výučby.
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať
rodičom a sponzorom, ktorí prispeli 2% daní
z príjmu, vďaka ktorým sa mohli zveľadiť
priestory školy a skvalitnili sa výchovno-vzdelávacie podmienky pre žiakov.
ĎAKUJEME !

Spomínajú a ďakujú

začleneným deťom. Materská škola
má dať dieťaťu taký základ, aby malo po
celý život potešenie zo vzdelávania. My
sa týmto riadime, a preto sme svoj školský program nazvali „Šťastné dieťa”. Jeho
hlavným cieľom je rozvíjať a formovať
celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, formovať jeho jedinečnosť, objavovať a poznávať svet okolo nás, poznávať a učiť sa
hrou. Hlavne však máme na mysli spokojnosť, zdravie a šťastie našich detí.

Vedúci krúžku:

z príjmu. Všetky finančné prostriedky sú použité v prospech našich detí, a to na financovanie
nákladov na účasť žiakov v rôznych súťažiach,
na podporu školských projektov, zakupovanie
kníh do školskej knižnice, učebných pomôcok
a materiálu na jednotlivé vyučovacie predmety, odmien pre žiakov na konci školského
roku a tiež sa podieľa na financovaní nákladov
na niektoré spoločné akcie školy pre žiakov,
ako sú napr. Mikuláš, MDD a pod. Prevažnú
časť finančných prostriedkov, s ktorými hospodári výbor ZRPŠ, tvoria 2% daní z príjmu.
Tieto prostriedky boli použité na modernizáciu a rekonštrukciu dievčenských WC 12 092,04 €, nákup počítačov do počítačovej učebne - 3 131,96 €, opravu palubovky v telocvični – 3 400 €, zakúpenie lavíc

Deň v škole ako žiadny iný
Pred odchodom detí na letné prázdniny sme
v ZŠ s MŠ Poproč v spolupráci s Rodičovskou
radou zorganizovali pre všetkých žiakov na
druhom stupni Deň záchranárov. Profesionálni záchranári zo spoločnosti Falck Záchranná a.s. zážitkovou formou oboznámili žiakov
so zásadami poskytovania prvej pomoci, pravidlami bezpečného správania sa počas letných
prázdnin, predchádzania úrazom. Nezabudnuteľnou skúsenosťou bola možnosť vyskúšať si
na figurínach umelé dýchanie, oživovanie,
pomoc pri dusení, uložiť človeka do stabilizačnej polohy, či pozrieť sa, čo všetko
sa nachádza v sanitke záchrannej služby.
Podujatie malo výbornú odozvu u všetkých zúčastnených a určite prispelo k lepšiemu uvedomeniu si ochrany vlastného zdravia, ľudského
života a zodpovednejšieho správania sa.
BM

...do tábora som prišla ako niekto, kto ešte nevie, čo má od života čakať. No vďaka Vám, pán poslanec, som z neho odišla o trochu skúsenejšia, hoci som ho musela opustiť skôr kvôli zdravotným problémom.
Keby som mala znova takúto možnosť, určite by som ju využila. A
preto Vám ďakujem, že som to mohla skúsiť.
M.Pavlišinová, 8.A
...keď som prišiel do tábora a uvidel som prostredie, hneď som vedel,
že mi tam bude dobre. Bol som tam za reprezentáciu školy. To ma
povzbudilo ďalej do života v tom, že sa oplatí učiť sa a reprezentovať
školu.
M.Stropkai, 7.A
...som rada, že som mohla ísť do tohto tábora, pretože som tu získala
mnoho skúseností a veľa kamarátov, s ktorými som stále v kontakte.
Veľmi by som sa chcela poďakovať za túto príležitosť a rada by som
si to ešte niekedy zopakovala.
K.Leščinska, 8.A
www.poproc.sk
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Ako sme oslavovali ďalšie narodeniny našej obce

Druhý septembrový týždeň sa v našej obci už
niekoľko rokov nesie v slávnostnej atmosfére.
Pre našich obyvateľov snáď ani nie je potrebné zdôrazňovať PREČO. Pre tých, ktorí nie sú
obyvateľmi Poproča, to radšej ozrejmíme v tom čase oslavuje naša obec svoje narodeniny. Tento deň je určite pre všetkých
výborná príležitosť oslobodiť sa od bežných
pracovných starostí a ponoriť sa do slávnostnej atmosféry. Aj tento rok sme sa snažili
pripraviť zaujímavý program a sme nesmierne potešení účasťou nielen zo strany našich
domácich, ale aj zo strany hostí zo širokého
okolia. Opísať program osláv dopodrobna
a vtesnať tu aj výbornú atmosféru je určite
nemožné.
Oslavy začali v piatok v Rotary klube, kde uskutočnila výstava prác miestneho insitného
umelca, nášho občana Mareka Veselého. Zároveň v našom starom kine boli premietnuté
filmy pre všetky vekové kategórie.
Sobota sa začala slávnostnou svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole, po ktorej sa
na školskom dvore rozbehli hravé súťaže pre
deti a ich rodičov.

Úvodné zápasy XII. ročníka Popročského
minifutbalového turnaja O putovný banícky kahanec starostu obce Poproč začali
o 10,00 hod.na dolnom futbalovom ihrisku.
Víťazný kahanec skončil v rukách kapitána
družstva Haldy – Viničky jnr. V priebehu
piatka a soboty sa zároveň na multifunkčnom ihrisku odohrávali jednotlivé zápasy II.
ročníka tenisového turnaja T-CUP. Svoje
víťazstvá v jednotlivých kategóriách si obhájili minuloroční víťazi. V kategórii muži
Roman Benko a v kategórii štvorhra Ján
Toporčák ml. a Ján Toporčák st.
Pred hlavným večerným programom nás
sprevádzala začínajúca hudobná skupina
Heroes of Might and Music, show s koňmi
či krátke ukážky kórejského bojového umenie Taekwon-do a Spedmintonu.
Oficiálnu časť galaprogramu otvorili o 18,30
hod. tóny štátnej a baníckej hymny v podaní
dychovej hudby Popročanka. Po príhovoroch starostu obce, vyhodnotení športových
súťaží a po poďakovaní sa našim dobrovoľným darcom krvi sa hlavného slova ujal Slavomír Benko s manželkou.
Po bloku piesní speváckej skupiny Fortuna
nasledovali naše nádejné talenty Gabika

www.poproc.sk

www.poproc.sk

Szabová a Erik Jasaň so svoíim repertoárom. Manželia Benkovci spolu s hosťami
Szilvaiovcami a Tomášom Buranovským
začali zábavnú časť večerného programu.
A ešte stále nebol koniec. Na zlatý klinec
programu čakali všetky vekové kategórie
v pozore so všetkou technikou sveta. Vystúpenie úradujúcej Superstar Lukáša Adamca roztočilo zábavu na plné obrátky.
Po tombole, ktorá bola pestrá a bohatá, nás
až do skorých ranných hodín zabával DJ
Janči Spišák. Prestávka bola len o polnoci,
keď väčšina z prítomných v nemom úžase
pozorovala nočnú oblohu hýriacu rôznymi
farbami famózneho ohňostroja.
Ani tento rok nechýbali stánky s občerstvením či rôzne atrakcie ako retiazkový kolotoč, vláčik, nafukovací hrad, veľmi
populárne maľovanie na tvár a jazdenie na
koňoch a v neposlednom rade k príjemnej
atmosfére prispelo aj teplé slnečné počasie.
Veríme, že ako organizátori sme vás ani tento
rok nesklamali a svojou návštevou nás podporíte aj na obecných oslavách v roku 2012.
ZH
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Lukáš Adamec:
„Poproč je Pani
dedina“
....pokračovanie z titulnej strany.
Čo a ako sa zmenilo v tvojom živote po
skončení Superstar? Spyšnel si?
Zmenilo sa toho veľmi veľa, ale určite som nespyšnel.

XII. ROČNÍK MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA
O PUTOVNÝ BANÍCKY KAHANEC STAROSTU
OBCE POPROČ MÁ SVOJHO VÍŤAZA

Kedy si začal veriť, že by si to mohol vyhrať
ty?
Do poslednej sekundy som neveril, že to vyhrám, takže to bolo aj pre mňa prekvapením.

Futbal je v Poproči už dlhodobo najpopulárnejším športom. Máme to šťastie, že každý starosta či starostka
pristupovali k tomuto športu veľmi ústretovo. Veľkú popularitu má aj minifutbal, ktorý rekreačne hráva
po celý rok okolo stovky nadšencov. Súčasťou Dňa obce Poproč sa stal v roku 2000, keď vtedajší starosta
Vincent Timko, ešte ako aktívny hráč ninifutbalu za VINIČKY – HALDY, vyhlásil I.ročník turnaja s výstižným
názvom O PUTOVNÝ BANÍCKY KAHANEC STAROSTU OBCE POPROĆ. Vzdal tým hold kedysi bohatej tradícii baníctva v Poproči. Veď i pôvodný názov obecného futbalového klubu bol „BANÍK POPROČ.“
Tento turnaj sa stal zároveň konfrontáciou
malého futbalu v Poproči doplnený kvalitnými mužstvami mimo obce pod vedením
našich rodákov. Historicky najúspešnejším tímom je vždy kvalitný ŠKOLÁK a VINIČKY – HALDY. Svoje víťazné štítky majú
na podstavci aj CHARDY SPORT Košice
a TATRA – BLESK. Boli by sme radi, keby sa
tento turnaj stal každoročnou tradíciou, preto sme vynaložili maximálne úsilie na vznik
hodnotnej putovnej ceny.
Za pomoci šikovných rúk Popročanov
a rodákov vznikol podstavec s originálnym,
vyše polstoročným kahancom (karbidka),
ktorý používali naši dedovia a otcovia v tunajších baniach. Ďakujeme touto cestou aj
nášmu pánovi farárovi Petrovi Jánovi Budzákovi, ktorý svojím aktívnym prístupom
podporil dobrú myšlienku posvätenia baníckeho kahanca na slávnostnej svätej omši.
Minifutbalový turnaj bol päťhodinovým

maratónom zápasov pozvaných mužstiev na
trávnatom povrchu hlavného ihriska so zanzibarskými bránkami a pravidlami veľkého
futbalu s polhodinou na jeden zápas. Hralo
sa v dvoch skupinách po štyri mužstvá, kde
prví dvaja postúpili do semifinále a následne
do finále či do boja o 3.miesto.
Kvalita kádrov sa často prejavila v tesných
výsledkoch, kde rozhodovalo aj šťastie.
Chceme, aby bol tento turnaj nielen súťažou,
ale aj priateľským stretnutím hráčov rôznych
klubov. Preto sme pred úvodným hvizdom
vyhlásili súťaž o cenu Fair play pre najlepší
kolektív. I v tejto oblasti nebolo ľahké rozhodnutie, lebo hoci sa hralo relatívne tvrdo, boli to férové zápasy a dobre pripravená
zdravotná služba nemusela riešiť žiadne vážne zranenia.
Cenu Fair play si nakoniec „vypilo“ mužstvo
KOLKÁRNE. Za góly dostal sošku Robo Bitto z RÁDIA HORNEZ, ktorý zabezpečil víwww.poproc.sk

ťazstvo svojho tímu v boji o 3.miesto nad nováčikmi a prekvapením turnaja, mužstvom
HRDINOV.
Do finále sa dostali dve mužstvá z jedného
klubu: HALDY-VINIČKY juniori a HALDY-VINIČKY seniori, ktorých kolektív má
momentálne v obci najširšiu členskú základňu. Stretlo sa proti sebe mužstvo s najkvalitnejšou obranou a najlepším útokom, kde
o víťazstve rozhodol jediný gól mladších,
čím zároveň obhájili titul z minulého ročníka. GRATULUJEME!
Poďakovanie však patrí všetkým aktérom
turnaja, t.j. hráčom za kvalitnú hru, rozhodcom R.Hiľovskému a P.Juhásovi za ochotu
a vedenie zápasov, M.Timkovi za kvalitnú
prípravu ihriska a šatní či A. Humárovi,
D. Sakáčovej a PhDr. Z. Baníkovej za profesionálny prístup k príprave, asistencii a zdravotníckeho zabezpečenia počas podujatia.
vedúci turnaja KH

V celoštátnej tlači i na internete sa o tebe
šírili rôzne chýry o tom, ako si „oslavoval“
a bol nedosiahnuteľný. Je podľa teba aj
negatívna reklama dobrá reklama?
Negatívna reklama je najlepšia reklama. Ale ja
som toto nerobil zámerne, to bolo moje prirodzené správanie.
Čo by si chcel dosiahnuť v najbližších rokoch svojho života?
S kapelou by som chcel dosiahnuť to, že budeme hrať tak, ako hráme teraz, dokončiť album,
že naše piesne ľudia budú poznať a hlavne, že
budú cítiť energiu, ktorá ide z nás a zo SiEMPRE
Cítiš sa byť teraz hviezdou?
Necítim sa byť hviezdou, skôr by som to nazval,
že som sa stal známym. Televízia je veľmi silne médium a presne o to nám aj išlo, aby som
urobil reklamu SiEMPRE. Dúfam, že budeme
raz známi.....
Čo si od skončenia Superstar urobil v rámci svojej hudobnej kariéry?
Okrem toho, že sme mali po mojom príchode
do Košíc niekoľko koncertov a máme až doteraz, sme nahrali s kapelou singel .Má názov
Letná. Teraz nahrávame druhý singel a celé
CD.
Kto bol tvojím naj kamošom v Superstar
a prečo?
Martin Kurc, pretože som s ním býval od začiatku na izbe.Veľmi mi sadol, dalo sa s ním
rozprávať o mnohých veciach.

V Poproči máme dosť mladých nadaných ľudí, daj im nejaký návod na úspech
a šťastie...
Návod je makať, ale s nadhľadom. Stále tomu
veriť, ale nebrať to tak vážne. Byť sám sebou.
Keď to nevyjde, nič sa nedeje. Využiť šancu.

Za čo by si bol ochotný vymeniť svoj
úspech v Superstar?
Vymenil by som ho za to, čo by mi dalo ten istý
priestor pre hranie s kapelou. Išlo mi o to, aby
sme sa zviditeľnili s kapelou. Úspech nie sú peniaze, nie je to prvé miesto

Predpokladám, že svoju vyspievanú odmenu si už dostal. Na aké účely si ju použil?
Hlavne na to, že som si splatil dlhy (z toho som
mal najväčšiu radosť), kúpil veci týkajúce sa
kapely. Veľká časť týchto peňazí sa použila na
veci, ktoré mi robia radosť, a ktoré som si predtým nemohol dovoliť....napr auto, z ktorého sa
veľmi teším. Ale auto sa stalo aj potrebným nástrojom.

Môže hudba meniť svet k lepšiemu, aký je
na to tvoj názor?
Určite mení svet k lepšiemu, nepriamo je to
určite tak. Chceme zanechávať vo svojich poslucháčoch príjemný pocit.

Plánuješ sa presťahovať do Bratislavy či
Prahy?
Nie. Na východe je najlepšie.

Čo by si robil inak ako „tvoji“ porotcovia?
Súťaž nedáva priestor, aby to robili inak, oni to
robia presne tak, ako to majú robiť , to boli ich
úlohy a myslím si, že ich robili správne.

Ako dobre poznáš svoje publikum?
My spoznávame publikum na každom koncerte, pretože hráme aj na miestach, kde sme
predtým nehrali.

Vedel by si si predstaviť sám seba v ďalšej
Supertsar v úlohe porotcu?
Nie. Nechcel by som niekoho odsúdiť preto, že
sa to mne osobne nepáči.

Keď si bol pozvaný do Poproča, vedel si vôbec kam ideš?
Vedel som, jasné, na Jasov :-)

Keby si mal venovať jednu pieseň pre najlepšieho človeka na svete, komu by patrila
a prečo?
Ťažká otázka, je veľa ľudí, ktorým som vďačný.
Moji rodičia, rodina, babka a pod...až po ľudí,
ktorí mi hlavne verili a pomáhali. A to je celá
moja kapela spolu s manažérkou a samozrejme
moja priateľka

Ale poznal si Poproč aj predtým?
Nebol som tu ešte ,lebo som sem nemal prečo
ísť. Ale dúfam, že každý ďalší rok tu už budem
chodiť. Ja aj moja kapela sme prekvapení, že
toľko ľudí sme od skončenia súťaže, samozrejme okrem tých veľkých festivalov, nemali. Poproč je Pani dedina.

Čo je pre teba najdôležitejšie v živote?
Byť šťastný bez ohľadu na to, či som zdravý, či
mám peniaze alebo nemám,,,,byť šťastný s tým,
čo mám.

ZH

www.poproc.sk

Ďakujeme za rozhovor.
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Nadšenie „cudzincov“ vystriedal nezáujem domácich
Akosi nemáme čas na návraty a spoznávanie
našej bohatej kinematografickej histórie. Je
preto obdivuhodné, že skupinka nadšených
mladých ľudí z občianskeho združenia ŽilinaZáriečie sa už niekoľko rokov venuje vyhľadávaniu zabudnutých kín a podniká „spanilé a
dobrodružné jazdy“ s cieľom aspoň na chvíľu
oživiť ich niekdajšiu slávu. Filmová prehliadka Kinobus a jej tohtoročná „východná linka” prechádzala začiatkom leta od Košíc, cez
U. S. Steel - Poproč - Lucia Baňu - Štós - Medzev , účastníci precestovali viac ako 150 kilometrov, zhliadli 33 kilometrov filmov .Filmy
boli prepojené jednou témou, a tou bola oblasť
Slovenského rudohoria a typický kov. Festival
tak oživil premietanie v kine v Poproči, kde sa
po desiatich rokoch opäť spustili premietačky,
ktoré sú mimochodom stále v dobrom stave.
Úvodné krátke filmy boli venované histórii
navštívených obcí, a tak v baníckom Poproči
to bol dokumentárny film z roku 1969 „Tlejúci život“, ktorý autenticky zachytáva pálenie
dreveného uhlia v popročských lesoch, čo bolo
popri baníctve typickým pre túto oblasť. Tento
dokument vytiahnutý z filmového archívu

STV. Účinkujú v ňom aj chlapi z Poproča.
Väčšina Popročanov však tento film ani nevidela, domácich divákov prišlo pomenej, a tak
boli v presile mladí ľudia zo Slovenska i z Čiech
- účastníci Kinobusu. Projekcii predchádzala
krátka, ale živá, beseda s bývalými baníkmi,
ktorí s humorom a zaujímavo pospomínali na
ťažkú prácu v podzemí . Dozvedeli sme sa , že
naozaj bola vyhĺbená banícka chodba medzi
Popročom a Lucia Baňou, že sa ruda (a aj baníci..) dopravovali „šodroňkou“, čo znamená
„rajtoš“, ako sa varili „psie halušky“… Škoda, že
už len pamätníci tušia, kde boli ústia banských
štôlní. Chátrajúce banské objekty zub času nenávratne nahlodal a pomaly ale isto zostávajú
už len zarastajúce haldy na Rúfuse a základy
nosníkov bývalej lanovky. Čo takto vybudovať náučný chodník po stopách slávnej baníckej histórie alebo pamätnú izbu
o baníctve v Poproči – kým ešte starí baníci žijú? Pre nás, ktorí tento kraj ešte iba objavujeme, tiež pre turistov, ktorí radi brázdia okolité
kopce a i pre mňa osobne - keďže sa profesne
zaoberám históriou techniky, by takéto zviditeľnenie banícko-historických zaujímavostí

bolo cenné a vítané. Zaujímavú informáciu
pre mladých návštevníkov doplnil aj historik umenia PhDr.Viktor Jasaň o jedinečnej
a nevyčísliteľnej hodnote mozaiky vytvorenej Júliusom Jakobym vo vestibule kultúrneho domu. V programe bol aj dobový dokument
„filmový žurnál“ z roku 1950 o odovzdaní putovnej štandardy sovietskych baníkov úderníckej bani Poproč.
Nostalgickú atmosféru navodilo počúvanie
známej rozprávky Hansa Christiana Andersena Statočný cínový vojačik, ktorá bola pustená v miestnom rozhlase v sobotu napoludnie.
Malá hŕstka divákov si v originálnej atmosfére
popročskej kinosály na ďalší deň vychutnala
klasiku Cisárov pekár – pekárov cisár.. Účastníci Kinobusu i niektorí Popročania sa vydali
baníckou cestou – necestou po stopách popročských baníkov do neďalekej Lucia Bane. Je
len škoda, že táto akcia si nezískala toľko domácich priaznivcov, koľko nadšenia do jej prípravy vložili mladí žilinskí organizátori.
Mgr.Jana Žakarovská Ďuricová
Slovenské technické múzeum

Aj tieto tituly hľadajte v našej knižnici
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Vieme ešte, prečo sa to deje?
…Bolo tu násilia, bolo tu poroby,
nepriateľ fašista mnoho zla narobil.
Preto muž slovenský musel ísť do zbrane,
aby ochránil potomstvo bezbranné.
Bojoval, cedil krv, nasadil život svoj
a v horách dunelo, prebiehal krutý boj...
		

V tomto duchu sa niesla 67. spomienková
slávnosť pri príležitosti výročia SNP, ktorá sa
konala v nedeľu 28. augusta 2011.
Na počesť padlým v SNP v roku 1944 je venovaná každoročne koncom augusta pietna spomienka spojená s kladením vencov pri pamätníku padlých hrdinov pred obecným úradom.
I tento rok sme im vzdali poctu na čele s vedením obce a niektorých politických strán,

(zdroj: internet)

rodinou a príbuzných bratov Timkovcov nevynímajúc.
Tradične sa pokračovalo na hornom futbalovom ihrisku, kde povstaleckú vatru po oficiálnom privítaní, príhovore starostu obce a krátkom kultúrnom programe - vystúpení dychovej
hudby Popročanky a speváckej skupiny Fortuny - zapálil Michal Timko. Aj vďaka priaznivému počasiu sa nás zišlo pomerne veľa.

Dôstojnosti tejto spomienkovej slávnosti neubral ani fakt, že pre mnohé deti bola vatra
najväčší zážitok, aj keď ani netušili, prečo sa to
celé deje.
Aj preto je toto povstanie odkazom, ktorý si
nesieme novodobými dejinami Slovenska ako
štít, ako dôkaz mravnej sily nášho národa.
A preto nezabúdajme na svoju históriu.
ZH

U nás vždy nájdete, Ani v lete nezaháľame
čo potrebujete
Začiatok školského roka prináša množstvo otázok. Kde zakúpiť potrebné knihy,
aká bude ich cena. Obecná knižnica v Poproči už niekoľko rokov ponúka pomoc
čitateľom, ale hlavne študentom stredných
a vysokých škôl objednať si prostredníctvom On – line katalógov knihy a dokumenty z iných knižníc, ktoré sú potrebné k štúdiu, a ktoré podobne ako
naša, tak aj väčšina malých a stredných
knižníc nemá vo svojom knižničnom
fonde. Medziknižničná výpožičná služba funguje tak, že knihy sa vypožičiavajú
medzi knižnicami, lebo čitateľ ako osoba si
sám nemôže knihu objednať a vypožičať.
Vďaka dobrej spolupráci objednávame
knihy zo Slovenskej národnej knižnice
v Martine, Štátnych vedeckých knižníc
v Banskej Bystrici a v Prešove, Univerzitnej
knižnice v Bratislave, Katolíckej knižnice
v Ružomberku, ale aj z iných slovenských
knižníc. Táto služba je nad rámec členského poplatku, a preto je spoplatňovaná.
Platí sa však len za poštovné. Sú to minimálne sumy oproti cenám nových kníh.
Naše služby využívajú aj študenti zo širokého okolia. Príďte teda do obecnej knižnice, aby ste si našli, čo potrebujete.
OB

www.poproc.sk
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Leto má veľa podôb. My starší si radi posedíme na priedomí a vychutnáme si teplé lúče
slnka, aby sme načerpali čo najviac energie
pred zimou. Leto býva však aj časom stretnutí. V júli sme pre našich členov jubilantov
pripravili stretnutie spojené s posedením
pri príležitosti ich okrúhlych narodenín. Prítomný bol aj starosta obce. Jubilujúcich sme
potešili darčekmi.
Boli sme však sklamaní z toho, že veľa pozvaných z rôznych dôvodov neprišlo. Príjemné
chvíle sme zažili vtedy, keď sa členovia ZO
SZZP v Poproči vybrali na svoje obľúbené a s

trochou nostalgie povedané, že na svoje domovské kúpalisko do Čížu. Pre veľký záujem
a spokojnosť zo strany členov sa zorganizovali až tri zájazdy.
V júni, júli a auguste. Niektorí naši členovia sa zúčastnili aj zájazdu organizovaného
Okresným výborom SZZP na kúpalisko do
Tiszaujvárosu.
Ľudia si počas týchto výletov oddýchli nielen
telesne, ale aj duševne.V podobnom duchu
máme pripravených v tomto roku ešte niekoľko akcií.
Výbor ZO SZZP v Poproči

Výlet s priateľmi za novými
priateľmi sa vydaril
Leto je časom prázdnin, dovoleniek a výletov. Aj v našom domove dôchodcov sa starkí
potešili, keď sme im dňa 13.júla 2011 zorganizovali malý výlet. Cieľom bol historický
kaštieľ Budimír, kde má Slovenské technické
múzeum aj expozíciu hodín. Aby nám bolo
veselšie, prizvali sme si aj obyvateľov z Domova dôchodcov z Moldavy. A výlet sa naozaj vydaril. Počasie nám vyšlo, takže sme
si dopriali aj vychádzku v záhrade kaštieľa.

www.poproc.sk

Potom nasledovalo občerstvenie v Penzióne
Marika. A do tretice sme navštívili aj Domov
sociálnych služieb v neďalekých Kráľovciach.
Klienti daného zariadenia sa našej návšteve
úprimne potešili a ochotne nám ukázali, ako
vo svojom domove nažívajú a ako trávia svoj
voľný čas. Domov sme sa vrátili trošku unavení, ale spokojní. Mali sme kopu zážitkov
a získali sme si nových priateľov.
MP
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Tie tri hodiny stáli za to

lišoval od dovtedajšieho spôsobu tvojho
života a naopak, čo bolo rovnaké.
Každý deň som chodila do školy, ale školský
systém bol odlišný, Ráno sme začínali 7:30
a končili 14:30. Každý deň sme mali tých istých
6 predmetov a jedna hodina trvala 57 minút.
Po škole som šla niekam s kamarátmi, alebo
na tréning. Prvý polrok som hrala golf a druhý
polrok som sa venovala atletike. Počas víkendov sme zvyčajne chodili na výlety s rodinami.

„Nebojte sa vycestovať a opustiť
všetko zaužívané“,...
Len nedávno sme vám priniesli v našich novinách informáciu o tom, ako zahraniční študenti študujú na Slovensku a bývajú prechodne aj u nás v Poproči v rámci výmenných pobytov rotariánov. S novým školským rokom sa
vymenili aj študenti. Kým V. Jaklovská zasadla do lavice v Kanade a venuje sa
štúdiu vo francúzštine (rozhovor s ňou vám prinesieme po jej návrate z Ameriky), tu v Poproči ju nahradila študentka z Washingtonu, dvaja Popročania
G.Szaboová a O. Migles sa z USA vrátili . So svojimi dojmami a skúsenosťami
„z veľkého sveta“ sa Gabika podelí aj s vami.
Kde presne si bola?
V Južnej Kalifornii.
Ako dlho a v ktorom období si tam bola?
Bola som tam necelý rok, od augusta 2010 do
júla 2011.
Krajinu si si mohla vyberať, alebo ti bola
vybraná?
Krajinu som si zvolila sama, ale nevedela som,
do ktorej časti USA sa dostanem, takže som
mala veľké šťastie, že som sa dostala do Kalifornie :-)
Prečo práve USA?
Pretože o americkej kultúre počúvame z médií,
a tak som chcela vedieť, či je to tam naozaj také,
ako vo filmoch. A samozrejme som sa chcela
zdokonaliť v angličtine.
Ako vyzerala tvoja príprava na tento pobyt?
Pred odchodom sme mali dva meetingy, kde
nam naši vedúci z Rotary rozprávali, čo nás
čaká. Snažila som sa aj viac venovať jazyku, aby
bol pre mňa začiatok jednoduchší.
Aké boli tvoje očakávania a do akej miery
sa naplnili?
Od pobytu som dostala omnoho viac, než som
očakávala. Spoznala som veľa skvelých ľudí, videla zaujímavé miesta, získala priateľov všade
po svete a myslím, že mi táto výmena pomohla
osamostatniť sa.
Čo považuješ za najväčší prínos výmen-

ných pobytov študentov?
Určite sú to kontakty, plynulosť v ďalšom jazyku a množstvo zážitkov, ktoré si budem pamätať do konca života.
Kto sa takéhoto pobytu môže zúčastniť
a čo musí urobiť, aby sa tam dostal?
Každý, kto má chuť, odhodlanie a odvahu.
Potenciálni záujemcovia môžu kontaktovať
Rotary klub, kde dostanú všetky potrebné informácie.
Ako sa dá riešiť situácia, ak je študent, ktorý prejaví záujem o toto štúdium, vhodný,
ale nemá dostatok financií?
Všetky možnosti sa dajú prediskutovať v Rotary klube.
Čo ťa najviac prekvapilo, s čím si vôbec nerátala – príjemne a nepríjemne?
Mentalita ľudí je úplne odlišná, vo verejnom
styku sú ľudia zdvorilejší, každý sa na každého
usmieva, vsetci sú ochotní a pomôžu vám, ak
ich o to požiadate. Na druhej strane necítiť z
nich úprimnosť a je ťažké nájsť si tam skutočných priateľov, lebo ľudí si len tak nepustia pod
kožu. A samozrejme aj jedlo bolo veľkým prekvapením. Všetko sa mi spočiatku zdalo sladšie a veľmi mi chýbalo slovenské pečivo.

Porovnaj štúdium tu na Slovensku a tam,
kde je to ľahšie - ťažšie, v čom je to a čo by
si po skúsenostiach zmenila tu vo svojej
škole.
Štúdium je jednoznačne jednoduchšie v USA,
lebo žiaci majú menej predmetov a môžu si ich
vyberať. To je jedna z vecí, ktoré by som privítala aj v našich školách. Na druhej strane americkí študenti nemajú taký všeobecný prehľad
ako my. A sedieť hodinu na jednom predmete
sa mi takisto zdalo príliš dlho. Myslím, že my
sme vzdelanejší. Vždy som si vzdelanie vážila
a tak to aj zostalo.
Dokážeš teraz v angličtine komunikovať
bez akýchkoľvek problémov? Ako to bolo
predtým?
Stále robím chyby, ale už nemám problém vysvetliť čokoľvek a plynulo konverzovať v angličtine.
Čo bolo pre teba najsilnejším zážitkom
z celého pobytu ?
Posledný mesiac, keď som cestovala po celej
krajine.
Chcela by si sa tam niekedy vrátiť ako študent alebo už pracujúci človek a prečo?
Určite by som sa tam raz chcela vrátiť, ale asi
nie na celý život. Vyhovovala mi sloboda, ale
chýbalo mi európske zmýšľanie.
Je pravda, že hlavnou potravou je tam
hamburger a kola?
Ľudia jedia omnoho viac fast-foodov, ale v Kalifornii sa snažia žiť zdravo, takže sme vždy jedli aj veľa ovocia a zeleniny. Chýbalo mi domáce,
varené jedlo, pretože ľudia nemajú toľko času
na varenie.
Čo nové si sa tam naučila?
Nedá sa to zhrnúť do jednej vety, ale získala
som veľa skúseností.
Popíš vzťah učiteľ-žiak aký tam bol.
Bol veľmi priateľský, učitelia boli vždy ochotní
vysvetliť učivo aj viackrát a nikdy neodmietli
pomoc.

Aká bola tvoja dočasná náhradná rodina?
V Amerike som mala 3 rodiny a všetky boli
úžasné. V každej som mala troch súrodencov,
ktorí mi veľmi pomohli začleniť sa.

Nejaký odkaz tvojim rovesníkom...
Nebojte sa vycestovať, opustiť všetko zaužívané
a obohatiť si obzory. Zo zážitkov a skúseností,
ktoré získate, budete čerpať do konca života.

Popíš svoj bežný deň v Amerike, čím sa od-

DŠ
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Tretia sobota v júli sa niesla v znamení „Šľapaje do Poproča“. Klub slovenských turistov
Poproč zorganizoval už 22. ročník turistického
pochodu, ktorý je zároveň aj memoriálom Michala Grajciara. Už od skorého rána sa pred budovou ZŠ začali zbierať skalní účastníci pochodu, nadšenci prírody či cyklisti. Po prvýkrát do
našich končín zavítali aj zástupcovia výkonného výboru KST Bratislava. Po prezentácii
a krátkom privítaní účastníkov sme sa spoločne

Poproč sa stal na chvíľu hlavným mestom...
11.mája 2011 sa Poproč stal hlavným
mestom stolného tenisu na Slovensku.
Organizátor akcie SŠK Poproč prvýkrát
privítal pod svojou domovskou strechou v
telocvični ZŠ účastníkov celoslovenského turnaja mužov od 40 rokov. 89 hráčov od Michaloviec až po Bratislavu súťažilo v 6 kategóriách a príkladom toho, že
tento šport nemá vekové obmedzenie, je
aj účasť 81 ročného pána Miroslava Kasanického z Bratislavy. Pri zvítaní každý
dostal malý darček - pohľadnicu našej
obce. Po slávnostnom otvorení turnaja
starostom obce, ktorý zároveň prevzal záštitu nad týmto podujatím, a predsedom
SŠK Poproč Martinom Gumáňom, začalo
galapredstavenie bývalých reprezentantov, hráčov extraligy a nižších súťaži, ktorí ani po rokoch nezabudli nič zo svojho
majstrovstva a ukázali nám krásu tohto

športu. Nad hladkým priebehom bdeli
pozorné oči rozhodcov Milana Kocúra
a Vladimíra Pišteja z Prešova, otca aktuálneho majstra Slovenska. Nemali veľa
práce, lebo pokazené údery, odskakujúce
loptičky a prehry sa brali s úsmevom. Niekedy sme mali pocit, že prehrávajú zámerne, aby si mohli pochutnať na výbornom
guláši a pečených klobáskach. V podobnom duchu bola aj atmosféra, v ktorej sa
podujatie uskutočnilo. Účastníci boli milo
prekvapení prostredím a zápalom našich
ľudí pre tento šport. Niektorí si urobili
rodinný výlet. Všetci sa však zhodli v jednom. Radi by sa k nám ešte vrátili. Možno
už na budúci rok. Víťazí jednotlivých kategórií: 40-49 rokov Šamaj,50-59 rokov
Kardoš, 60-64 rokov Obermayer, 6569 rokov Valarik, 70-74 rokov Kmec,
75-79 rokov Mády.

Zásahové obleky a prilby boli
testované naostro
Vo štvrtok 11. augusta 2011 bol krátko pred
jedenástou hodinou vyhlásený požiarny poplach.
Horel stoh slamených balov na priestranstve pod poľnohospodárskym družstvom
v Poproči. K požiaru dorazili hasiči
z HaZZ z Moldavy nad Bodvou s dvoma vozidlami a s odstupom dvoch minút im prišla na
pomoc aj posádka z nášho dobrovoľného
zboru.
Napriek rýchlemu príchodu hasičov bol už celý
stoh v plameňoch. Keďže slama bola suchá, plamene sa šírili veľmi rýchlo. Takýto požiar nemalo zmysel hasiť, veliteľ zásahu rozhodol o kontrolovanom dohorení stohu.
Profesionálni hasiči dostali požiar pod kontrolu
ostriekaním okolia stohu vodou. Potom už velenie a kontrolu nad požiarom prevzali dobrovoľní hasiči. Vidlami a lopatami sme rozhadzovali
tlejúce kopy slamy v okolí stohu a polievali ich
vodou. Horiaci stoh slamy silne vyžaroval sálavé teplo. To bola pre nás skvelá príležitosť na
otestovanie našich nových zásahových oblekov
a prilieb.
Takto sme sa mohli celkom priblížiť ku horiacej slame a pocítiť silu tohto ohňa. Po zhodnotení situácie sme o 18:15 hod. priestor
opustili.
BH

vydali na trasy, ktoré tento rok viedli - dlhšia zo
Štóskeho sedla, cez Kloptaň, Trohanku a Lazy
a kratšia z Lucie Bane cez chatu Údoľ do Poproča. Šľapali sme za krásneho počasia, po celý deň
nám svietilo slnko a pofukoval jemný vánok.
Po trojhodinovom výstupe sa nám z rozhľadne
na Kloptani ukázali krásne výhľady na okolité
hory. Na záver nechýbalo už tradičné posedenie pri guláši, pive a dobrej nálade. Spoločne
sa tešíme na ďalší ročník, kedy sa opäť všetci
stretneme a možno aj s vami.
KST Poproč

Očakávania v stolnom tenise
Cieľom A družstva mužov v novej sezóne je vyhrať
4.ligu a pokúsiť sa postúpiť do 3. ligy.
B družstvo po nečakanom 4. mieste by rado skončilo
o stupienok vyššie, a to aj s novou posilou Mirom
Harčarikom. Družstvo dorastencov bude hrať 1. ligu
a pevne veríme , že sa im v tejto sezóne podarí uhrať aj
nejaký pekný výsledok. Najväčšou udalosťou, lákadlom
a zároveň ozdobou jesennej časti bude u nás štart a prezentácia najúspešnejšieho stolno-tenisového klubu na
Slovensku ŠKST Bratislava.
Federálny majster, dvojnásobný víťaz Superligy, 14násobný majster Slovenska, toto sú najväčšie úspechy klubu. Na našich stoloch sa postupne predstaví v 4 extraligových stretnutiach, a to 11.novembra 2011 s družstvom
Holíč „B” a 12.novembra 2011 s aktuálnom majstrom
Slovenska Holíčom „A”. V oboch družstvách sú lídrami čínski reprezentanti. Na programe sú ešte stretnutia
16.decembra s Ružomberkom a 17.decembra s Čadcou „A”.
MG

Keď nechýba súťaživosť a túžba byť najlepší...
3. kolo ligy mladých hasičov pod názvom Kecerovský pohár sa konalo 2. júla 2011 v Kecerovciach.
Tento už 3. ročník aj napriek daždivému a studenému letnému počasiu prilákal na podujatie družstvá z viacerých obcí okresu Košice - okolie. Medzi
nádejnými hasičmi nechýbala súťaživosť a túžba
byť najlepší. Svoje zručnosti si precvičili všetci,
bez ohľadu na umiestnenie. Súťaže sa zúčastnilo
20 družstiev, z ktorých šesticu tímov tvorili dievčatá. Súťažilo sa v troch disciplínach –štafeta 5x30
metrov, štafeta dvojíc a uzlová štafeta osobitne
v kategórii dievčat a chlapcov. Malým bonusom
tejto súťaže je aj súťažná disciplína s názvom „uzlová štafeta jednotlivca“. Cieľom týchto súťaží je naučiť deti zručnostiam, aby ovládali hadice, prúdnice
a aby sa naučili viazať uzly. Takáto forma podujatí deťom nielen plnohodnotne vyplní čas, ale
tiež zaručí nadobudnutie, či utuženie zručností. Dievčatá a chlapci vo veku 8 až 15 rokov súťažili vo viazaní uzlov, napájaní hadíc, či prenášaní hasičskej techniky. Výsledné hodnotenie
záležalo nielen od času, ale aj od vekového zloženia jednotlivých tímov. Aby mladší členovia
družstiev neboli fyzicky hendikepovaní, organizátori im podľa tabuliek zohľadnili aj konečný
výsledok. Napokon najúspešnejšími a zároveň držiteľmi putovného Kecerovského pohára sa
stali mladí hasiči z Poproča. 		
MJ
Poradie– dievčatá: 1. Nový Salaš
2. Slanské Nové Mesto
3. Slančík

Poradie -chlapci: 1. Poproč„A“
2. Kecerovce
3. Ďurďošík

Víťazi súťaží – dievčatá
Uzlová štafeta jednotlivci
1. Poproč – Martina Veselá

Víťaz v súťaži - chlapci
Uzlová štafeta jednotlivci
1. Poproč – Ľudovít Hiľovský
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TALMUD je súpis rabínskych diskusií týkajúcich sa židovského zákona, etiky, ktoré židovská tradícia považuje za smerodatné. Právnické a etické diskusie sú orámované radou legiend a príbehov,
ktoré slúžia na dokreslenie tematiky. Je to kolektívne dielo, ktorého vytvorenie trvalo niekoľko
sto rokov. Počet známych autorov sa pohybuje okolo 3500. Záver jedného citátu z Talmudu sa
dozviete po vyškrtaní výrazov.
Kto je múdry? - Kto sa u každého niečomu priučí.
Kto je silný? - Kto sa vie ovládať.
Kto je bohatý? - Kto je ….. tajnička - 22 písmen …..
				

( Talmud )

Len tak zo života...
Stojíte v susedstve na zastávke a čakáte
autobus. Radi by ste sa čo najskôr dostali domov. Autá prechádzajú okolo vás a...
nezastavujú. Tvária sa , že vás nepoznajú. Potom už ani nečakáte, ba dokonca sa
v duchu vyhrážate, že to urobíte najbližšie aj vy. Keď sa už zmierite s tým, že autobus predsa len príde, zastane pred vami auto
a ponúkne sa. A nielen vás si „nasáčkuje“ do
svojho vylešteného auta, celý hlúčik čakajúcich
sa odrazu vezie. Pritom šofér vôbec nie je váš
dobrý známy...Pripomína vám to niečo? Dajte
vedieť.
Dobrý deň, dovidenia, úsmev - niekedy...minimálne dvestokrát za rok, približne deväť rokov
za sebou. Predtým ani potom nič. Len pokiaľ
ich potrebujeme. O kom to je?...
Očakávame hviezdy,superprogram, bohatú tombolu,dobré počasie,dostatok jedla
a pitia, úžasný ohňostroj a dobrú zábavu. Pretrpíme aj oficiality, hoci počas hymny nevieme
ustriehnuť nielen svoje nepokojné rozkošné
detičky, ale ani svoje energické telo. A keď to
aj všetko dostaneme, zostane po nás hromada
odpadkov, hoci o smetné koše priam zakopneme. Ale to nás už nezaujíma. Toto sme predsa
neočakávali, toto v programe nebolo, tak čo...
Aj taký je náš Deň obce. Alebo to nebol náš deň
a v našej obci?!
rr

AT

Tak to tu ešte nebolo!
História popročského futbalu je bohatá, ale aby
v priebehu troch rokov niektoré z mužstiev postúpilo dvakrát, tak to tu ešte nebolo. Podarilo sa to mužstvu dospelých. Na tomto úspechu sa podieľalo nemálo zainteresovaných.
Do funkcie trénera nastúpil Graban Ľubomír,
popročský rodák bývajúci v Rudníku. Mužstvo
prevzal v letnom období pred začínajúcou sezónou 2008/2009. Výbor OFK Slovan Poproč bol
vedený Eduardom Jasaňom, ktorý ale v januári
2011 na výročnej členskej schôdzi z pracovných
dôvodov odstúpil, novým predsedom sa stal
Ing. Lelák Milan. Obetavosť a snaha všetkých
zainteresovaných – hráčov, trénerov, funkcionárov, sponzorov, fanúšikov a v neposlednom
rade obecného úradu na čele so starostom obce
Ing. Jaklovským Štefanom, ale aj bývalou starostkou Ing. Ivetou Hiľovskou – Komorovou,
priniesla zaslúženú odmenu – postup do 4. ligy
skupiny juh! A že do 4.ligy OFK patrí, dokazuje umiestnenie nášho mužstva po 6 kolách v
tejto sezóne 2011/2012. Je to 1.miesto so ziskom 16 bodov. Vedúcim mužstva je je Štovčík
Silvester, st.asistentom Timko Martin. Mužstvo
dorastencov OFK je účastníkom 4.ligy, ale
skupiny Košicko – Gemerskej. V uplynulom
ročníku 2010/2011 skončilo na 6. mieste 4. ligy
skupiny Vedie ho tréner Slavomír Tóth bývajúci

v Rudníku. V prebiehajúcej sezóne 2011/2012
je mužstvo po 5 kolách so ziskom 5 bodov na
11. mieste. Veľkú radosť nám v novom ročníku 2011/2012 robia žiaci, účastníci I.triedy
okresu Košice – okolie. Po troch kolách sú na
čele tabuľky so ziskom 9 bodov a vysoko aktívnym skóre 27:6. Trénerom mužstva je Grác
Martin. Výbor OFK Slovan Poproč pracuje
pod vedením Ing. Leláka v zložení Timko Martin,Tóth Slavomír, Hegeduš Eduard, Štovčík
Silvesterst. Jaklovský Rastislav a Humár Alexander. Nemenej záslužnú činnosť vykonáva aj
kameraman Mudroň Pavol, manželia Schmiddtovci Pavol a Dana, usporiadateľská služba
v zložení: Grác Michal, Dzuro Peter, Raščák
Ivan, Bednár Martin, Juhár Rastislav. Výbor
OFK privíta každého záujemcu, ktorý má chuť
pracovať a byť činný v klube dobrovoľne. Futbal by ale nebol futbalom, keby nebolo vás, fanúšikov a priaznivcov. Je potešiteĺné, že aj na
vonkajšie stretnutia u súperov, máme svojich
verných fanúšikov.
Hlavným sponzorom futbalu u nás je najmä
obecný úrad. Výbor OFK však mrzí slabý záujem o sponzorovanie futbalu. Nájde sa prvá
lastovička?
AH
člen výboru OFK Slovan Poproč
www.poproc.sk

Chcete mať fotografiu svojho
bábätka v našich novinách?
Do vianočného čísla pripravujeme fotoreportáž detí narodených v roku 2011.
Ak máte záujem podeliť sa s ostatnými
o pohľad na svoj najväčší poklad, pošlite
nám fotografiu bábätka s menom a dátumom narodenia do konca novembra 2011
na adresu popnoviny@gmail.com.

Máte tvorivého ducha?
Dajte o sebe vedieť.
Napíšte nám, aký názov by ste dali našim
novinám. Prípadne napíšte, či sa vám aktuálny páči a prečo. Ďakujeme.
Termín: do konca novembra 2011
na adresu popnoviny @gmail.com.
RR
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