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Leto patrí najmä deťom
a začalo to už 6. júna
(čítajte viac na str.8)
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Obec Poproč oslavuje v tomto roku 760.
výročie svojej prvej písomnej zmienky.
Pri tejto príležitosti sa obraciame na všet-

kých, ktorí sa cítia byť Popročanmi. Nech
žijú kdekoľvek vo svete, nech sa volajú
akokoľvek, aby sa vrátili k svojim koreňom a prihlásili sa k svojmu rodu, resp.
k priezvisku, ktoré patrí ich predkom. V
starých kronikách sa našli tieto najstaršie
priezviská: Petráš, Jasaň, Benko, Sopko,
Hiľovský, Štovčík/Štovčik, Timko, Spišák, Vinca, Juhár.
Milí rodáci, nájdite sa medzi nimi aj Vy
a dajte o sebe vedieť. Kontakt: rodaci@
poproc.sk V maili je potrebné uviesť svo-

www.poproc.sk

s. 11

je meno a priezvisko, vek, trvalý (resp.
prechodný) pobyt a samozrejme priezvisko, ku ktorému sa hlásite. Každý Popročan môže hlasovať len raz.
Veríme, že sa nám podarí to, čo sa možno
zatiaľ nepodarilo nikomu. Nájdeme sa a
dáme dokopy Popročania z celého sveta
a 12. septembra 2015 dôstojne oslávime také významné výročie našich dejín.
Pre najpočetnejšiu skupinu príslušníkov
konkrétneho priezviska čaká v jeseni na
Deň obce prekvapenie.
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Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v
Poproči č. 5/2015 zo dňa 22. 6. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a v e d o m i e :
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa
11.5.2015.
b/ Výrok audítora za rok 2014.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce Poproč za
rok 2014.
d/ Informáciu starostu obce o vyhlásení výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Poproč.
e/ Informáciu starostu obce o projekte
„Poproč – kanalizácia, rozšírenie“,
projekt obecný.
f/ Informáciu starostu obce o projekte
„BODVA“ spoločnosti VVS, a.s..
g/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VVS, a.s. „Poproč – pitná voda, výtlačné potrubie z Jasova“.
h/ Informáciu starostu obce o projekte
„Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“.
i/ Informáciu starostu obce o príprave
osláv Dňa obce Poproč v roku 2015.
j/ Informáciu starostu obce o výsledku
verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove
bývalej materskej školy pod kostolom.
k/ Interpelácie poslancov: Ing. Branislava Hanka, Ing. Viliama Komoru.
l/ Podnety a návrhy od občanov: RNDr.
Boženy Mihókovej.

2. S c h v a ľ u j e :

c/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok r. 2015
podľa predloženého návrhu.
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Bol to
prejav lásky

3. P r e r o k o v a l o :
a/ V súlade s § 4, odsek 4 zákona č.
253/1991 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších
predpisov plat starostu obce.

4. U k l a d á :
a/ Komisii životného prostredia a projektového plánovania prerokovať na
svojom zasadnutí žiadosť Karola Lukáča a manželky Márie, bytom Košice, Gelnická 71 o odkúpenie pozemku, zo dňa 23.3.2015 a návrh riešenia
predložiť obecnému zastupiteľstvu
na najbližšom zasadnutí OZ.

5. N e s c h v a ľ u j e :
a/ Návrh PhDr. Zity Baníkovej navýšiť
plat starostu obce o 50% v zmysle §
4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
b/ Návrh Ing. Viliama Komoru navýšiť plat starostu obce o 0% v zmysle
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
c/ Návrh Mgr. Zuzany Bradovej navýšiť plat starostu obce o 30% v zmysle
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.

a/ Záverečný účet obce za rok 2014 a
celoročné hospodárenie obce – bez
výhrad.
b/ Prevod prebytku hospodárenia v
roku 2014 vo výške 25.837,27 € do
rezervného fondu.

www.poproc.sk

V podvečer 30. apríla sme sa zišli v
parku pod kostolom, aby sme si pripomenuli krásny zvyk - stavanie mája. V
tradičnej kultúre slovenského ľudu sa
mesiac máj spájal s pôvabnými zvykmi s ľúbostným zameraním. Takzvané
„májové stromy“ stavali mládenci slobodným dievčatám ako prejav lásky.
Aj v Poproči stavali mládenci „maja“
dievčatám. Vyhliadli si v lese mladý
strom, očistili ho, vyzdobili „pantľikami“, „chustkami“ a postavili pri „kapure“ vyvolenej. Tento rok sme si už druhýkrát pripomenuli túto tradíciu, hoci
len symbolicky, postavením jedného
spoločného mája pre celú obec. Mája
ako nositeľa zdravia a krásy pre všetky
dievčatá a ženy v Poproči.
NM

Z NAŠEJ FARNOSTI
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My sme Farská rodinka
tam boli na výlete na hrade
16.5. 2015, na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna rožňavskej diecézy,
bol slávnostne uvedený do úradu rožňavského biskupa Mons. Stanislav Stolárik. Slávnostná sv. omša sa uskutočnila
v katedrále Nanebovzatia Panny Márie
v Rožňave. My sme samozrejme boli pri
tom.

Krátky životopis nášho nového otca biskupa: J.Ex. Mons. Stanislav Stolárik sa
narodil 27. februára 1955 v Rožňave.
V rokoch 1973 – 1978 absolvoval filozoficko-teologické štúdiá na Rímskokatolíckej CMBF v Bratislave. Kňazskú
vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme
sv. Martina v Bratislave za vtedajšiu Košickú diecézu. Následne pôsobil v týchto
funkciách:
• 1978 – 1979: kaplán v Trebišove
• 1979 – 1981: kaplán v Humennom
• 1981 – 1983: výpomocný duchovný
a farský administrátor v Prešove
• 1983 – 1990: farský administrátor mariánskeho
pútnického miesta v Obišovciach

Stalo sa to 8. mája, kedy sme sa my, farská rodinka, vybrali spolu s naším duchovným otcom na výlet. Najskôr sme si
prezreli ( a dobyli υ ) Spišský hrad. Potom nás už čakali na Spišskej Kapitule,
kde sme si mohli pozrieť priestory kňazského seminára, katedrálu sv. Martina

s relikviou sv. Jána Pavla II.,
kňazský cintorín a nechýbalo
ani skákanie na trampolíne,
kde sa deti dostatočne vybláznili. Keďže nám všetkým pritom dostatočne vytrávilo, na
salaši sme sa posilnili vynikajúcimi slovenskými špecialitami. Poslednou zastávkou bola
Mariánska hora v Levoči. Tu
sme spoločne slávili sv. omšu.
Na záver sme sa ešte osviežili
zmrzlinou a čakala nás už len
cesta domov. Počas nej sa nemožné stalo
skutočnosťou – deťom došla energia a
prespali takmer celú cestu. Aj takýmito
spoločne strávenými chvíľami dokazujeme, že chceme vytvárať živé a radostné
spoločenstvo Cirkvi. Pridať sa môže každý! 				
IS

Záleží na nich
14. júna 2015 pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 15 detí z
našej farnosti. Teraz záleží už len
na nich a ich rodičoch, ako budú
naďalej žiť a rozvíjať svoj život s
Pánom Ježišom. V modlitbách im
vyprosujeme silu Ducha svätého.
IS

Prichádza každý mesiac

• 1990 – 1992: výpomocný duchovný
a farský administrátor v Čani
• 1992 – 1995: farár v Humennom
• 1995 – 2001: farár farnosti Kráľovnej pokoja
v Prešove
• 2001 – 2004: farár a dekan farnosti sv. Mikuláša
v Prešove; Sekretár Diecéznej presbyterskej rady
• 26. februára 2004 bol menovaný za titulárneho
biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20.
marca 2004.
• Následne bol menovaný za generálneho vikára
tejže arcidiecézy a predsedu Liturgickej komisie
Konferencie biskupov Slovenska.
• 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval
za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

IS

Nielen chlebom je človek živý. Potrebuje
k svojmu životu aj duševnú potravu. A
starí ľudia v domove dôchodcov, ktorí sú
kresťansky založení, ju potrebujú zvlášť.
Keďže nohy im už až tak neslúžia, nevládzu zájsť do nášho pekného kostolíka.
Našťastie, náš duchovný otec farnosti
www.poproc.sk

prichádza každý mesiac k nám. Raz, aby
ich vyspovedal a druhýkrát, aby slúžil v
zariadení svätú omšu. A naši starkí sú
mu za to nesmierne vďační. Pozorne si
vypočujú evanjelium aj krátku kázeň,
prijmú sviatočný pokrm, spoločne sa
pomodlia a zaspievajú náboženské piesne. Preto sa chceme aj touto cestou poďakovať pánu farárovi ThDr. HELic. Štefanovi Angelusovi Kurucovi za to, že si
nájde čas a príde potešiť našich obyvateľov a dodať im prostredníctvom svätého
písma a vrúcneho slova silu do ďalšieho
života.
Pán Boh zaplať, duchovný otec!
MP, riaditeľka
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...veľmi chutili

mliečne popoludnie s rozmanitými chuťami nátierok a mliečnych nápojov. Banánové, jahodové či čokoládové nápoje veľmi
chutili. Nátierky ako tvarohová,
bryndzová, vajíčková, syrová,
cesnaková, drožďová, smotanová a iné s rôznymi príchuťami
mali veľký úspech.Ochutnávku
ocenili nielen deti, ale aj rodičia.
Poďakovanie patrí kuchárkam
ZŠ s MŠ, učiteľkám a zamestnancom MŠ, ale aj mamičkám
z rodičovskej rady, ktoré sa na
Aj tento rok sme si pripomenuli v rámci zdravej tomto zaujímavom a zároveň
výživy vplyv a dôležitosť mliečnych výrobkov zdravom popoludní podieľali.
pre zdravý vývin našich detí. Pripravili sme si
IV

Možno raz...

Mesiac apríl už tradične patrí mesiacu bezpečnosti na
cestách. Aj tento
rok nebol výnimkou. Kapitán Mgr.
Rastislav
Štefan
s kolegami nám
zaujímavou prednáškou spríjemnil
dopoludnie v MŠ a
pútavo vysvetľoval,
ako sa správať na
cestách, čo všetko
musíme poznať a dodržiavať, čím sa musíme riadiť. Teoretickú časť doplnil premietnutím DVD o zajačikovi Becepáčikovi v škôlke, v meste a na dopravnom ihrisku. Deti si overovali svoje poznatky v doprave, dopravných značkách, dopravných
situáciách, na križovatkách či prechodoch pre chodcov. Zistili sme, že veľa toho
už poznáme a ovládame, ale že je toho ešte veľa, čo sa potrebujeme naučiť. Deti sa
oboznámili s prácou policajtov, so správnym používaním reflexných a ochranných
prvkov pre chodcov i cyklistov pri pohybe na cestách. Zažili sme spoločne jedno
krásne dopoludnie plné zábavy i poučenia, nových zážitkov i podnetov. Veríme, že
po takomto zážitku aj z našich detí vyrastie pár správnych chlapov – policajtov.
Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať policajtom
a policajnému zboru v Jasove za ochotu, ústretovosť a
spoluprácu, s ktorou rátame
aj do budúcnosti.
IV
www.poproc.sk
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Nie je kameň
ako kameň

A práve to sa učia rozlíšiť naši žiaci na
hodinách geológie. Krása neživej prírody nadchla aj žiaka 8.A - Richarda
Benka, ktorý sa zúčastnil biologickej
olympiády - odbor geológia, získal v
okresnom kole 1. miesto a postúpil do
krajského kola. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Milice Juhásovej sa pripravovali ďalej a v krajskom kole bol opäť
úspešným riešiteľom, kde získal veľmi
pekné umiestnenie - 6. miesto. Srdečne
blahoželáme a tešíme sa na súťaž o rok.
MJ

Koncert malých
umelcov pre
všetky mamy

21.mája 2015
sa uskutočnil
koncert
ku
Dňu matiek,
ktorý organizovala ZUŠ v
Medzeve. Žiaci hudobného
odboru z triedy p. uč. M.Gedeonovej
sa predstavili hrou na klavíri, keyborde a akordeóne. Žiaci z triedy p. uč.
M. Mašata zahrali na gitare, tanečníci
pridali zaujímavú choreografiu s názvom „Happy Body“, ktorú nacvičili s p.
uč. Mgr. E. Gedeonovou a prácami našich výtvarníkov z ateliéru uč. Mgr. art.
J. Grandetti a Mgr. M. Sopkovej sme vyzdobili sálu MsKS. Naše poďakovanie
patrí všetkým, ktorí nás svojou účasťou
na koncerte podporili.
ZUŠ Medzev
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Objavovali a aj
Sme najväčším
objavili krásy prírody pokladom vášho života
Rok je veľmi dlhá doba, ale
deťom z materskej školy
ubieha príliš rýchlo. Ani sme
sa nenazdali a opäť je tu jar,
hry a všetko, čo k jari patrí.
Predovšetkým vychádzky do
prírody. Pri príležitosti Dňa
zeme počas vychádzok deti z
materskej školy objavovali krásy našej prírody. Nezabudli sme
ani na čistenie studničky pri neďalekých rybníkoch, kde sa oboznamovali s vodnými živočíchmi a rastlinami. Tentokrát to bol
skokan zelený, ktorého nám ujo Ferko aj názorne ukázal a niečo nám o ňom porozprával. Všetci sme sa o ňom dozvedeli to
najpodstatnejšie, že je to chránený živočíšny druh. Okrem vychádzok do prírody sme navštívili aj hospodársky dvor, ktorý sa
nachádza neďaleko hlavnej ulice, majiteľom ktorého je jeden z
našich rodičov. Ujo Stano, ako ho deti oslovovali, ukázal deťom
svoje domáce zvieratá. Spoločne sa s deťmi zahral na hádanky.
Deti hádali zvieratká, ktoré im ujo Stano ukázal. Čo si myslíte,
uhádli? Samozrejme, že áno. Boli medzi nimi kozy, ovečky, prasiatka, prepelice, sliepky a iné zvieratká. O tom, že sa deťom zážitky z vychádzok páčili, svedčia aj tieto fotografie.
HH

Každoročne si aj deti z materskej školy pripomínajú veľký sviatok
mamičiek – Deň matiek. Tentoraz sme si pripravili pásmo básní,
piesní, hier i moderných tančekov, ktorými sme si chceli uctiť tie
najmilovanejšie bytosti, ktorými sú mamy. Že sa nám to podarilo,
svedčila radosť v ich očiach, sem - tam slza v oku či úsmev na
tvári. A čo chceme odkázať všetkým mamám? Aj keď sme občas
nezbedné a neposedné, sme predsa len najväčším pokladom vášho života. Na to nikdy nezabúdajte!

Bolo super

Jún je v škole mesiacom plným očakávaní , zvýšených učebných a
pracovných výkonov, ale aj výletov a vône blížiacich sa prázdnin.
Nebýva zvykom stráviť ho v tábore. Ale nám sa to tohto roku
podarilo. 19 žiakov 6. a 7.ročníka ZŠ strávilo týždeň v tábore
Zaži-to na Zlatej Idke, ktorý organizovala IUVENTA Bratislava
v rámci národného projektu PRAKTIK ( Praktické zručnosti
cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou). Ako bolo?
Posúďte sami. Prinášame vám niekoľko slov od účastníkov tohto
podujatia.					
DŠ

Presvedčili ich
Spoločenské správanie, galantnosť a ladný pohyb pri tanci naši
žiaci nepovažovali dlhé roky za prioritu, za niečo, čo by vo svojom živote neskôr potrebovali. No v prípade terajších ôsmakov a
deviatakov zvíťazila životná múdrosť a súdržnosť mamičiek, ktoré svoje ratolesti tak trošku do kurzu spoločenského tanca potlačili. Kurz bol pod vedením skúseného tanečníka pána Poprockého, ktorý dokázal vytvoriť tú správnu atmosféru, aby spoločenský
tanec nebol iba o počítaní krokov a otáčok, ale aj o dobrej nálade.Výsledok potešil všetkých. Záverečný Venček sa uskutočnil
v spoločenskej sále kultúrneho domu za účasti rodičov, starých
rodičov a ďalších príbuzných. Na tanečnom
parkete tancovali mladé dámy a mladí muži
a my ostatní sme s radosťou konštatovali, že
to úsilie stálo za to!
BM

www.poproc.sk
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Úspechy našich žiakov v školskom roku 2014/2015
Olympiáda
zo SJL

Okresné kolo

Laura Slabejová

úspešná
riešiteľka

Mgr. Špegárová

Geografická
olympiáda

Okresné kolo

Samuel Leško
Viktória Slovenkaiová
Richard Benko
Radka Timková

úspešný riešiteľ
úspešná
riešiteľka
úspešný riešiteľ
3. miesto

Mgr. Špegárová
Mgr. Špegárová
Mgr. Sopková
Mgr. Špegárová

Biologická
olympiáda geológia

Okresné kolo
Krajské kolo

Richard Benko

1. miesto
Mgr. Juhásová
úspešný riešiteľ

Dejepisná
olympiáda

Okresné kolo

Lenka Grácová

úspešná
riešiteľka

Pytagoriáda

úspešný riešiteľ Mgr. Grabanová
Obvodné kolo Jozef Krupeľák
Timotej René Rusnák úspešný riešiteľ Mgr. Jaklovská
Mgr. Juhásová
úspešná
Lenka Baníková
riešiteľka

Matematická Celoslovenská Lukáš Sopko
súťaž KLOKAN súťaž
Natália Hodermarská
Martin Belas
Timotej René Rusnák
Lenka Baníková

Mgr. Jasminská

úspešný riešiteľ
školský šampión
úspešná
riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešná
riešiteľka

Mgr. Hiľovská

Celoslovenská Lukáš Haňo
súťaž
Tereza Šimková
Samuel Motyka
Viliam Komora
Samuel Cingeľ

úspešný riešiteľ
úspešná
riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Mgr. Klešíková
Mgr. Klešíková
Mgr. Grabanová
Mgr. Grabanová
Mgr. Jaklovská

Biblická
olympiáda

Diecézne kolo Jakub Brada
Diana Morvayová
Lenka Grácová

2. miesto
družstiev

Mgr. Sopková

Botanikiáda

Regionálne
kolo

RNDr. Mihóková
úspešná
riešiteľka
úspešný riešiteľ

iBOBOR PC zručnosti

Celoslovenská Martin Belas
súťaž
Mariana Burianová
Timotej René Rusnák
Sofia Sakáčová
Laura Slabejová
Slávka Schmotzerová
Soňa Trabalíková

úspešný riešiteľ Mgr. Kočišová
ús. riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešná
riešiteľka
úspešná
riešiteľka
úspešná
riešiteľka
úspešná
riešiteľka

Celoslovenská Daniel Majcher
súťaž
Valentína Jasaňová
Timotej René Rusnák
Martin Sopko
Marek Harčarik
Samuel Leško

úspešný riešiteľ
úspešná
riešiteľka
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Mgr. Klešíková
Mgr. Grabanová
Mgr. Jaklovská
Mgr. Jaklovská
Mgr. Juhásová
Mgr. Juhásová

Rúfusove
Bohdanovce

Obvodné kolo Radka Timková

2. miesto

Mgr. Špegárová

Hodžov
novinový
článok

Celoslovenská Laura Slabejová
súťaž

bronzové pásmo Mgr. Špegárová

Matematická
súťaž MAXIK

Všetkovedko

Lenka Baníková
Filip Jasaň

Mgr. Hiľovská
Mgr. Jaklovská
Mgr. Jaklovská
Mgr. Juhásová

Jasovský zlatý Regionálne
slávik
kolo

Samuel Cingeľ

1. miesto

Mgr.Klešíková

Hviezdoslavov Okresné kolo
Kubín - poézia

Radka Timková

3. miesto

Mgr. Špegárová

Súhra

Regionálna
súťaž

Zber
hliníkových
viečok

Viktória Bröstlová
Monika Kočišová
Kristína Smoroňová
Viktor Jelč
Dávid Trabalík

1. miesto

najlepší zberači
Samuel Leško
Radoslava Raščáková v škole
Ján Darius Michalko
Dávid Kurjan
Samuel Cingeľ
Jakub Brada

Výtvarné súťaže:
Deň 112 očami Okresné kolo
detí

Lenka Baníková
Dominika Motyková

2. miesto
3. miesto

Mgr. Hiľovská
Mgr. Jaklovská

Vesmír očami
detí

Viktória Hužvárová

2. miesto

Mgr. Klešíková

Jakub Drábik
Sandra Spišáková
Timotej René Rusnák
Lenka Grácová

3. miesto
2. miesto
cena Komisie
prevencie

Mgr. Klešíková
Mgr. Jaklovská
Mgr. Jaklovská
Mgr. Jaklovská

Jesenný beh Okresné kolo
olympionikov

Chiara Debnárová

3. miesto

Mgr. Jaklovská

Cezpoľný beh

Okresné kolo

Chiara Debnárová
Jana Raščáková
Timea Čokinová

družstvo dievčat Mgr. Cuper
3. miesto

Krajské kolo
Hľadáme
nových
olympionikov

Chiara Debnárová
Michal Bandik

7. miesto
9. miesto

Mgr.Cuper

Vybíjaná
žiačok

2. miesto
Lenka Baníková
Viktória Slovenkaiová
Sofia Schmotzerová
Chiara Debnárová
Klaudia Kopecká
Simona Lackaňová
Alica Šimková
Alžbeta Miklovičová
Denisa Rostášová
Vanesa Sulinská
Sandra Sureková
Radka Timková

Mgr. Cuper

Okresné kolo

Staň sa
Okresné kolo
požiarnikom IV

Športové
súťaže:

Okresné kolo

Súťaž mladých Okresné kolo
hasičov
„Popročská
chodbovica“

Plameň 2015

Martin Slovenkai
Tereza Šimková
Erika Anna Benková
Bronislava Hužvárová
Martin Jaklovský
Mariana Burianová
Denisa Takáčová
Lenka Baníková
Viktor Kopecký
Šimon Macko
Novosadová Veronika
Radoslava Raščáková
Sofia Schmotzerová
Viktória Slovenkaiová
Alica Šimková
František Vinca
Samuel Harčarik
Kamil Macko
Nikola Michalková
Jana Raščáková
Slávka Schmotzerová

družstvo dievčat: Ing. Krížek
1. a 2. miesto
družstvo
chlapcov:
1. miesto

družstvo dievčat:
1. miesto
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Prežijú nás Sú jediní na svete
odpady?
a boli u nás

Každý rok počas Dňa zeme – 22. apríla
máme v škole naplánovaný projektový
deň, keď sa namiesto tradičných vyučovacích hodín pripravujú pre žiakov aktivity s témou globálneho vzdelávania a
environmentálnej výchovy tak, aby každý žiak konkrétnou úlohou, ktorú urobí,
mohol posúdiť dopad svojej činnosti na
najbližšie okolie, v ktorom žije.
Témou projektového dňa boli odpady.
Od úvodnej rozhlasovej relácie, motivačného filmu a aktivít v triede žiaci pracovali s predmetmi, ktoré sa v prvej fáze
používajú ako veci prospešné a užitočné
a potom neskôr z nich rôznym spôsobom vzniká niečo, čo už nepotrebujeme
– odpad.
Čo sa stane s tým, čo vyhodíme? Prestane to existovať, alebo to môže neskôr
ovplyvniť aj naše zdravie? Na tieto otázky žiakom poskytla odpoveď MUDr.

Kolárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, ktorá
si pripravila zaujímavú prednášku o odpadoch a ich dopade na ľudské zdravie
pre žiakov na druhom stupni. Množstvo
otázok, ktoré po ukončení prednášky
ešte odzneli hovorí o tom, že zodpovedným mladým ľuďom téma odpadov určite nie je ľahostajná.
BM

V tomto roku sme oslávili MDD už 27.mája. V
priestoroch školy sme privítali žiakov a pedagógov zo Základnej školy s materskou školou
v Štiavnických Baniach. Pýtate sa prečo? Je to
jediná škola na svete, kde sa vyučuje predmet
Sokoliarstvo a chov koní. Prišli k nám, aby
nám predviedli ukážky sokoliarskeho výcviku,
učili nás rozoznávať známe i menej známe druhy dravcov a sov, priblížili nám život
dravcov v prírode a ich ochranu. Určite si medzi nami našli nových priateľov pre
sokoliarstvo. 								
ZK

Súhra 2015

Kojšovská hoľa, Herliansky gejzír, Izra....
poznáme? Nepoznáme? Čo o tom vieme? Aj tieto otázky boli položené žiakom 9. ročníka zo šiestich základných
škôl okresu Košice-okolie ( ZŠ Jasov,
ZŠ Medzev, ZŠ Malá Ida, ZŠ Kysak, ZŠ
s MŠ Budimír, ZŠ s MŠ Poproč), ktorí
sa prihlásili do 1. ročníka regionálnej
súťaže Súhra.
Cieľom Súhry bola podpora spolupráce
a vzájomného poznania škôl v našom
regióne, upozornenie na rozmanitosť
a bohatosť regiónu, prírodné, kultúrne
a spoločenské špecifiká. Súťaž bola zámerne určená žiakom 9. ročníka, ktorí
po absolvovaní základnej školy majú
dostatočné vedomosti a primerane rozvinuté prezentačné schopnosti, aby pri
neskoršom odchode do iných miest a
krajín nezabúdali na svoje rodisko, školu, ktoré ich vo výraznej miere formovalo.
Súťaž vymysleli, pripravili a zrealizovali
učitelia ZŠ s MŠ Poproč 28. mája 2015.
www.poproc.sk

Súťažné úlohy
boli netradičné,
hravé, vyžadovali skôr všeobecný
prehľad, pohotovosť, ale hlavne
spoluprácu žiakov v družstve.
Úspešná tímová
súhra tak prispela k víťazstvu žiakov našej školy.
Súťaž je zároveň
poďakovaním dlhoročnej sponzorke ZŠ
s MŠ Poproč - Ing. Márii Kyliánovej,
ktorá nezištne podporuje našu školu a
aj vďaka nej máme moderné vybavenie, nové učebné pomôcky, výpočtovú techniku a učitelia i žiaci pracujú v
podmienkach, ktoré sú podporujúce a
prispievajú k rozvoju osobnosti a napredovania žiaka. Pani Kyliánová je pre
nás vzorom, príkladom človeka, ktorý
dosiahol úspech a nezabudol na svoje
korene. Ďakujeme za podporu!
BM

8
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Tváre detí žiarili ako slniečko na oblohe
Nie je nič krajšie ako spokojný úsmev na
tvárach detí. A kedy by sme si ho mohli
dostatočne vychutnať, ak nie práve vtedy,
keď oslavujú svoj sviatok? Vtedy sa aspoň
na chvíľu snažíme zabudnúť na starosti
nás dospelých a venovať viac pozornosti
túžbam našich detí. Takýto deň sme zažili
v sobotu 6. júna 2015, kedy sme spoločne
oslávili Medzinárodný deň detí, ktorý sa
konal na miestnom futbalovom ihrisku.
Bol to deň príjemného oddychu, relaxu,
súťaží a zábavy. Už vstup na ihrisko vyzdobený balónmi prezrádzal, že sa budú diať
veľké veci. Všetko to začalo príhovorom
pána starostu, ktorý privítal všetkých prítomných. Potom sa už svojej práce naplno zhostil moderátor z agentúry Doremi.
Ten nás sprevádzal počas celej akcie. Pre
najmenšie detičky boli pripravené atrakcie
- nafukovacie skákadlo, šmykľavka s bazénom plným loptičiek, indiánske mestečko

a šikovnejšie detičky si mohli vyskúšať
vyloviť rybičky z rybníka. Myslelo sa aj
na malých umelcov - a nebolo ich málo,
svedčí o tom aj množstvo vystavených
výkresov. Pre staršie deti boli pripravené
športové súťaže, kde si mohli vyskúšať svoju šikovnosť v lukostreľbe, hode granátom,
skoku vo vreci, petangu, či hádzaní krúžkov. Na multifunkčnom ihrisku prebiehala súťaž o najlepšieho futbalového strelca
i súťaž v hodoch na basketbalový kôš. Tí
najlepší boli odmenení nielen sladkosťami, ale aj medailami. Nuž a čo nesmie
chýbať na detských akciách? Samozrejme
maľovanie na tvár. Dve dievčatá sa ani na
chvíľu nezastavili. Deti sú vždy nadšené,
keď sa na pár hodín premenia na ligotavého motýlika, veselú vílu, zamračeného tigra či iné postavičky a zvieratká. Aj
dobrovoľní hasiči prispeli svojou účasťou
k programu a predvádzali deťom hasičskú

Čítalo sa všade

Pri rozhodovaní medzi mobilom a knihou dieťa s veľkou pravdepodobnosťou zvolí prvú možnosť. Daň za pokrok. Pod záštitou Linky detskej
istoty pri Slovenskom výbore UNICEF a v spolupráci s kníhkupectvom
Pantha Rhei a vydavateľstvom Slovart sa 18.júna 2015 uskutočnil už 8.
ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu na podporu
čítania s príznačným názvom „Čítajme si.“ Krstnou mamou projektu je
Oľga Feldeková- známa spisovateľka a humoristka. Akcia je špecifická
tým, že sa číta v jednotnom čase od 9.00 – 15.00 hod., je sprevádzaná
rôznymi sprievodnými akciami a zapája sa do nej veľa známych tvári. Táto
myšlienka nás oslovila nielen charizmatickým rozmerom pomoci deťom,
ale aj možnosťou pomôcť im nájsť cestu ku knihe. Preto sa naša obecná
knižnica v spolupráci so školskou knižnicou už druhý rok po sebe zapojili
do tejto akcie. Po krátkych príhovoroch riaditeľky ZŠ a starostu obce sám
starosta otvoril prečítaním krátkeho úryvku osobitne z kníh pre I. a II.
stupeň čitateľský maratón. Postupne sa k nemu pridali aj V. Borovský a S.
Schmotzerová ako úradujúci kráľovský pár detských čitateľov. Nakoniec
sa vystriedali všetci žiaci. Príkladom, že sa čítalo naozaj všade, sú druháci,
ktorí krásne počasie využili na čítanie v prírode. Škoda, že dátum akcie
sa oproti minulému roku posunul o niekoľko dní neskôr, lebo niektorým
triedam už začali výlety. Ale 129 zapojených detí hovorí za všetko. V
rámci Slovenska počet čítajúcich detí narastá a tento rok sa zastavil na
čísle 38 383, čo je nový rekord. Vrelá vďaka za pomoc a pochopenie všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pre zdarný priebeh celého čitateľského
maratónu. 						
OB
www.poproc.sk

techniku. Mladí hasiči si pre svojich rovesníkov pripravili ukážku požiarneho útoku
cez prekážky CTIF. Po ich predvedení mali
možnosť prítomné deti si túto pripravenú
trať vyskúšať. Najviac ich zaujalo striekanie vody do nástrekových terčov. Na záver
členovia hasičského zboru postriekali ihrisko bielou penou. Najväčšou odmenou
pre nás všetkých, ktorí sme sa podieľali
na organizácii podujatia, boli rozžiarené
očká a šťastný úsmev všetkých detí. A nielen tých z Poproča. Navštívili nás aj deti
zo širokého okolia. Celá akcia by sa však
nezaobišla bez sponzorov, ktorým touto
cestou za všetko srdečne ďakujeme. Veľká
vďaka každému, kto sa akokoľvek podieľal
na príprave dňa, a samozrejme vám, že ste
sa rozhodli stráviť tento krásny deň spolu
s nami.
NM, ZH

Všetko z lásky k
mamám

Mama je tým slovom, ktoré sa v
cudzom jazyku učiť netreba. Prečo je to tak? Veď je to také jednoduché... Práve mama je tým
človekom, ktorý nám daroval to
najcennejšie – ľudský život. Mama
je prvým človekom, ktorý nás s
láskou objal pri príchode na svet,
ktorý nám ponúkol prvú potravu
pre telo aj pre dušu. Mama je slovo, ktoré sme vyslovili
ako prvé. Deň matiek je o láske a poďakovaní. Na naše
mamičky sme nezabudli ani tento rok. Svoju lásku im
v druhú májovú nedeľu prišli do miestneho kultúrneho
strediska vyjadriť detičky zo ZŠ s MŠ i ZUŠ v Medzeve.
Program sa už tradične začal slávnostným príhovorom
starostu obce, ktorý vo svojom príhovore vzdal úctu
všetkým ženám - matkám. Potom sa už javiska ujali deti.
Popri básňach a piesňach sa tento rok sálou rozozvučal
aj klavír či gitara. A to všetko z lásky k našim mamám.
Pretože ste tu stále, keď vás potrebujeme!
NM

OZ (OBČIANSKE ZDRUŽENIA)
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Nechýbali ani turisti z Poproča

V sobotu 30. mája 2015 sa konalo 52.
stretnutie čitateľov najstaršieho časopisu
na Slovensku. Ide o časopis Krásy Slovenska, ktorý svoju históriu začal písať ešte
v roku 1921 a odvtedy nepretržite každý
druhý mesiac vychádza jeho nové číslo.
K aktivitám časopisu neskôr pribudlo
každoročné organizovanie turistického
výstupu na niektorý zo slovenských vrcholov. Tohto roku sa konal na strednom
Slovensku v kraji Detvanov, vybíjanej
valašky a fujary. Až 21 nadšencov - milovníkov prírody a turistiky z našej obce

sa stretlo s ďalšími 1 700
krasistami v Detve, aby
spoločne vystúpili na
najvyššiu vyhasnutú sopku na Slovensku – Sládkovičovu Poľanu (1458
m nad morom). Poľana je
chránená krajinná oblasť
s mimoriadnym prírodným bohatstvom. V tichu
prírody možno stretnúť
medveďa, vlka, rysa, jeleňa, či vidieť vzácne druhy vtákov. Trasa na vrchol Poľany viedla okolo
vodopádu Bystré, ktorý
so svojou výškou 23 metrov patrí medzi
najmohutnejšie vodopády na Slovensku.
Prechod cez vodopád umožňujú rebríky
a reťaze. Každý z účastníkov tohto stretnutia si chcel priniesť spomienku na tento
krásny výtvor prírody v podobe fotografií. Samotný vrchol Poľany je zalesnený,
ale neďaleko pod vrcholom je rázcestie

Kartuška, ktoré ponúka nezabudnuteľné
výhľady na Hrb, Krížnu, Kráľovu hoľu
či Sitno. Detvanci a obyvatelia okolitých
obcí všetkých účastníkov srdečne privítali
a vytvorili pre nich príjemnú pohostinnú
atmosféru. Krásny deň umocnilo na záver vystúpenie detvianskych folklórnych
súborov na námestí v Detve.
MR

Prebiehal Čaro jari prebúdza k životu aj seniorov
v príjemnej
atmosfére

29. apríla 2015 sa v Kultúrnom
dome v Poproči konal odber
krvi mobilnou odbernou jednotkou. Odber prebiehal v príjemnej atmosfére. Zúčastnilo sa
ho 16 darcov, z toho dvaja boli
prvodarcovia. Dvaja darcovia
boli pre nevyhovujúci zdravotný
stav z odberu vylúčení. Členky výboru pripravili pre darcov
malé občerstvenie. Vďaka patrí
všetkým, ktorí sa tohto odberu
zúčastnili.
MB, predsedníčka MSSČK

Pre členov ZO SZZP je leto to pravé
orechové. S prvými slnečnými lúčmi
sa prebúdzame k činnosti. Paradoxne výročná a hodnotiaca schôdza za
uplynulý rok otvára našu činnosť.
Inak tomu nebolo ani 26.apríla 2015,
kedy sa naši členovia zišli pri krásne
prestretých stoloch, aby si vypočuli z
úst predsedníčky Kataríny Hiľovskej
a členov výboru správu o fungovaní
našej organizácie, o pripravovaných akciách,
o možnostiach rekreácie a svojím hlasovaním
potvrdili doterajších členov výboru na ďalšie
volebné obdobie. Ďakujeme za prejavenú dôveru. V priebehu schôdze vystúpili aj hostia,
starosta obce a prezident Rotary Country
Clubu Ing. Peter Murgaš. V krátkych príhovoroch nás oboznámili nielen s tým, čo je
nové v obci a prebiehajúcich prácach, ale aj o
činnosti klubu. Členovia našej organizácie sú
známi svojím pozitívnym postojom k zábave
a ku kultúre všeobecne. Inak tomu nebolo ani
tento rok a opäť medzi nás zavítali recitátori
Jakub a Sofia, mladí tanečníci s podobnými
menami Jakub a Sofia a spevácka skupina
Fortuna, ktorá tento rok oslavuje 15. výročie
svojho založenia. Nezostalo len pri krátkom
speváckom príspevku, ale ostali s nami aj po
skončení schôdze, aby nám svojím spevom
za sprievodu harmonikára spestrili nedeľwww.poproc.sk

né popoludnie. Mnohých potešila výstavka
ručných prác formou paličkovania od Mgr.
Petronely Hiľovskej a každé oko zaplesalo pri
pohľade na tú krásu. Úsmevy na tvárach odchádzajúcich členov a hostí hovorili, že sa asi
všetko podarilo. Po 6 týždňoch sme sa stretli
opäť na schôdzi v prírode v altánku na hornom futbalovom ihrisku. Urobila sa menšia
zmena a tento rok sme mali opekačku. Obavy z horúčav vystriedalo príjemné počasie,
tak sme si mohli užiť posedenie ako sa patrí.
Spevom a dobrou náladou. Naša členka Anna
Neugebaueová nedávno oslávila okrúhle narodeniny, takže bol o jeden dôvod viac. Ťažko
sa odchádzalo od dobrej partie, ale v najlepšom vraj treba prestať. A možno, aby sme si
zachovali veselú myseľ aj na výlety za kúpaním do Čížu. Prvýkrát to bolo len niekoľko
dní po opekačke. Ďalší zájazd bude v júli.
výbor ZO SZZP
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Známy-neznámy hrob na Orjaškoch?

..“ Sú mŕtvi i živí, na ktorých nikto nespomína“... Za každým hrobom z vojny
je osobitý príbeh, príbeh ľudí, ktorí položili životy. Je to miesto pamiatky vojnových nezmyselných obetí a konfliktov,
z ktorých sa dá čítať história. Ale je to
aj správa o udalosti, o ktorej najmä z
mladšej generácie dnes už len v Poproči
málokto vie. Čo sa skrýva za príbehom
vojakov, pri hrobe ktorých sme zapálili
sviečku, položili kytičku kvetov na symbolickom pochode otvárania turistickej
jari v apríli 2015? V monografii z histórie
Poproča sa dočítame stručnú správu, že
v časti Orjašky sú 3 hroby maďarských
vojakov. Na tragické udalosti vojny, ktorá priniesla obrovské straty na životoch
na všetkých zúčastnených stranách, sme
si zaspomínali aj pri skromnom hrobe
na Vyšných Orjaškoch.
Hovorí starosta obce Ing. Štefan Jaklovský, jeho rozprávanie dopĺňa stále aktívny turista Jozef Grác, dlhoročný člen
KST Poproč:
V novembri 1944 vtedajšia vojenská
stanica v Moldave vysiela skupinku maďarských vojakov na prieskumnú akciu
do Poproča, aby presondovali, či sa tam

nachádzajú a zdržiavajú partizáni. Popročskí
partizáni sa o tejto výzvednej akcii dozvedeli,
zajali ich a hnali naboso
smerom cez Fortunu do
doliny, ktorej sa hovorí
smrtná dolina a tam ich
popravili zastrelením.
Partizáni sa stiahli do
hôr, nato príslušníci maďarskej armády vtrhli do
Poproča, zobrali jednu ženu, aby išla s
nimi a prinútili ju vykopať ostatky zastrelených vojakov z plytkých hrobov.
Neskôr tam vznikla mohyla z navŕšeného kameňa s krížom a na Vyšných
Orjaškoch sa dodnes nachádza pietne miesto ich posledného odpočinku.
Traduje sa, že to boli vojaci z okolia
Miškolca, známe sú 2 mená – Andráš
a Peter, ktorí sa už domov po vojne nevrátili... Rokmi sa na smutnú udalosť
pomaly zabúdalo, v doline sa prevažne
ťažilo drevo a o tomto mieste sa hovorilo „nechoď tam – lebo Ťa maďarskí
vojaci budú strašiť“.
Jozef Grác sa snažil dopátrať bližšie faktografické údaje, avšak v Moldave po
roku 1947 sa mu už podrobnejšie informácie nepodarilo nájsť. Pred dvoma
rokmi urobil nový kríž a osadil ho na
hrobe.
Tento príbeh sa odohral na pozadí historických udalostí v čase vnútropolitického napätia v Maďarsku i na Slovensku.
Od začiatku roku 1944 sa v kruhoch
maďarskej vojenskej pohraničnej stráže začali rozchyrovať nielen myšlienky
mierené k agitácii za územné zisky Ma-

ďarska, ale i úvahy o nebezpečenstve
hroziacom zo slovenského územia. Maďarskí velitelia varovali pred hrozbou
partizánskeho hnutia na Slovensku, ktoré malo prepadať maďarské pohraničné
stráže a toto sa zaiste podpísalo už aj do
vtedy výrazných protimaďarských nálad
(najmä od tragickej Viedenskej arbitráže), ktoré pretrvali celé vojnové obdobie
a zasiahlo najmä obyvateľstvo žijúce v
pohraničí.
V májových dňoch sme slávili 70. výročie ukončenia strašnej druhej svetovej
vojny. Prezident Andrej Kiska v areáli na Dukle povedal: „Začínam tu, na
Dukle, aby som postupne prešiel cintoríny po celom Slovensku a spolu s občanmi
Slovenska by som si želal, aby na každom

jednom hrobe človeka, vojaka, ktorý položil život, bola zapálená sviečka vďaky,
urobte, prosím, aj vy veľké ľudské gesto
a zapáľte sviečky na hroboch vojakov na
znak spomienky a úcty. A tiež ako posolstvo mieru, aby sa už nikdy nič podobné
nezopakovalo.“
A tak, ako sme to urobili my popročskí
turisti, keď pôjdete z chaty Údoľ smerom
na Borzágoš, postojte pri drevenom kríži a položte aj na tento hrob symbolický
kvietok.
Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová

Usporiadatelia oslavovali 100.výročie
Aj tohto roku sa naša DHZ zúčastnila
obvodovej súťaže hasičských družstiev,
ktoré sa konalo v Rešici. Usporiadateľská obec zároveň oslavovala 100. výročie založenia miestneho DHZ. Po príchode vrtkých súťažiacich a hostí sme sa
v sprievode presunuli do miestneho kostola na slávnostnú svätú omšu.Na svítej
omši bola posvätená zástava, ktorú pri
príležitosti výročia dostala DHZ Rešica
od DPO SR. Po svätej omši sa všetci presunuli na futbalové ihrisko, kde sa kowww.poproc.sk

nala súťaž. Pri nástupe boli odovzdané
rozhodcovské preukazy úspěšným absolventom kurzu rozhodcov, uskutečnilo sa povýšenie miestnych hasičov a ocenenie niektorých členov z nášho obvodu
medailou za zásluhy o výcvik Miloslava
Schmidta. Ocenený medailou bol aj náš
veliteľ Martin Jasaň. Po ukončení nástupu sa vyžrebovali štartovné čísla a začalo
sa súťaženie o cenné sekundy. Súťažilo sa dvojkolovo v dvoch disciplínach:
požiarny útok s vodou a štafeta 8x50m
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s rôznym náradím. DHZ Poproč mal
zastúpenie v troch kategóriách: muži,
ženy a dorastenci. Po sčítaní lepších časov z jednotlivých disciplín sa naši muži
umiestnili na 4. mieste s časom 114,46
sekundy , ženy na 3. mieste s časom
149,07 sekundy a dorastenci na 1.mieste s časom 122,46 sekundy. Na závereč-

ŠPORT

nom nástupe boli súťažiacim odovzdané
poháre, diplomy a od usporiadateľského
DHZ spomienkové darčeky. Prílevom
mladších členov do našej DHZ sa zlepšujú aj výsledky na súťažiach. Dúfame,
že im elán a súťaživosť vydrží, aby aj naďalej dosahovali čo najlepšie výsledky.
MJ

A je dobojované
Skončil sa jeden z
najúžasnejších a
najnapínavejších
ročníkov stolného
tenisu za poslednú dobu. „A“ družstvo mužov v III.
lige bojovalo do posledného zápasu o
možnosť postupu do II. ligy .Pred súťažou to bolo len takým tajným prianím,
nakoniec sa ukázalo , že to až také nemožné nebolo a svojimi výkonmi dokázali, že pri troche šťastia sa ten postup
mohol aj podariť. Nakoniec sme skončili na krásnom 2. mieste - dva body od
postupu. Rozhodujúce zápasy s najväčším favoritom súťaže s ŠKP Košice sme
však nezvládli. Veľmi sme chceli vyhrať
a to nám trocha zväzovalo ruky a nohy,
hlavne v domácom zápase sa 8 zápasov
skončilo v pomere 3:2 a z toho Košice
vyhrali 7 zápasov. Keby to bolo skončilo
opačne, všetko mohlo byť iné a tlak by
bol na ŠKP. No i tak patrí hráčom poďakovanie za poctivý prístup a výbornú reprezentáciu našej obce. Prím hrali mladí
hráči. Klajber a Szabo dokázali, že stále

napredujú a majú pred sebou skvelú budúcnosť.
„B“ družstvu v IV. lige sa sen stal skutočnosťou. Toto by nepredpokladal
ani ten najväčší optimista. Pred rokom
nováčik súťaže , ktorý tuho bojoval o
záchranu, sa v nasledujúcom ročníku
postaral o najväčšie prekvapenie, suverénne vyhral súťaž a postúpil do III.
ligy. Svojich najvážnejších súperov sme
deklasovali rozdielom triedy a zaslúžene
sme vyhrali s veľkým náskokom. Potešiteľné je , že keď už bolo rozhodnuté
o našom postupe, dali sme možnosť si
zahrať a ukázať svoju výkonnosť aj ostatným hráčom v družstve. Nesklamali a
potvrdili , že môžu v nasledujúcom ročníku byť platnými hráčmi . Družstvo ťahali hlavne Milan Petričko, Rudolf Flegner, ale hlavne Martin Hagara, ktorý sa s
jednou prehrou stal aj najlepším hráčom
v celej súťaži.
„C“ družstvo v V. lige skončilo na 5.
mieste. Aj tu ukázali hráči svoj potenciál
a pevne veríme ,že pri poctivom tréningu aj oni herne povyrastú.

Futbalisti ukončili súťažný
ročník 2014-2015
Ako prvý ukončili svoje účinkovanie
naši najmladší futbalisti –žiaci. V súťažnom ročníku 2014-2015 účinkoval
v okresnej súťaži-1.triede.Umiestnili sa
na druhom mieste. Z tohto mužstva po
ukončení žiackeho veku ukončili svoje účinkovanie štyria futbalisti, ktorí
už nastupovali aj za naše dorastenecké
mužstvo. Je len na nich, ako budú pokračovať vo svojom futbalovom raste.
V polovici júna 2015 ukončili svoje boje
o majstrovské body aj naši dorastenci. V
ukončenej sezóne účinkovali v krajskej
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súťaži, a to v 3. lige skupina Košicko-Gemerská. V celkovom poradí skončili na
šiestom mieste. V sezóne podávali zväčša dobré výkony, až na niektoré zakolísania. Aj z tohto mužstva končia štyria
hráči pre prekročenie dorasteneckého
veku., či sa v budúcnosti predstavia v
mužstve dospelých. Mužstvo v niektorých zápasoch trápilo nedostatok hráčov, preto prehrali niektoré stretnutia.
Mužstvo dospelých účinkovalo v minulej sezóne v krajskej súťaži 4. liga skupina Juh. Svoje účinkovanie ukončili na
www.poproc.sk

Osobitnou kapitolou je náš mládežník
A. Klajber. K jeho zbierke pribudli ďalšie úspechy. Stal sa znova trojnásobným
majstrom kraja v kategórii mladších žiakov, priniesol dve bronzové medaily z
majstrovstiev Slovenska starších žiakov,
ale najväčším úspechom je 2.miesto na
turnaji Praga Grant Prix , kde sa zúčastnilo 320 pretekárov z celej Európy.
S veľkým očakávaním budeme ešte sledovať jeho vystúpenie na majstrovstvách
Slovenska mladších žiakov aj jeho počínanie vo Francúzku , kde bude reprezentovať Slovensko na majstrovstvách
Európy.
Aj tento rok sme usporiadali už 4. ročník Veľkonočného turnaja pre verejnosť . Zúčastnilo sa ho 16 pretekárov
a prvenstvo si po prvýkrát vybojoval v
kvalitnom finálovom zápase Peter Kozák ml., v ktorom zdolal dvojnásobného
víťaza tohto turnaja Adriána Hiľovského. Na treťom mieste sa umiestnil Ivan
Harčarik. Na záver sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí nás podporujú, a to hlavne zastupiteľstvu našej obce, starostovi
a poslancom aj vedeniu školy na čele s
pani riaditeľkou.
VV
poslednom
mieste.
Mužstvo taktiež zápasilo s nedostatkom
h r á č ov - v y lú č e n i a ,
zranenia, študijné povinnosti. Len v málo
stretnutiach hrali v kompletnom zložení
čo sa prejavilo na celkovom účinkovaní mužstva. Hrali len toľko, na čo mali.
Po ukončení sezóny Výbor OFK Slovan
Poproč poďakoval hráčom, trénerom
mužstiev za účinkovanie v ukončenej
sezóne. V júli 2015 pripravuje výbor
futbalové turnaje pre žiakov a dospelých. Hráčom prajeme príjemné prežitie
prázdnin a dovoleniek v letnej prestávke. Súťažný ročník 2015-2016 sa začne
začiatkom augusta.
PDz

Kde sa vzala? Prvú ..........tajnička - 28 písmen....... . A nebolo to nikde inde ako v Číne.
Mrazená
nej pridali mlieko
12 pochúťka bola zmesou snehu, rozdrveného ľadu a ovocia. Neskôr do RÔZNE
a vznikla zmrzlina ako ju máme najradšej - krémová a lahodná.
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Výzva
Milí Popročania! Ak má niekto z vás talent a
chuť vystúpiť na Deň obce Poproč sám alebo
s kapelou, ponúkame vám na zhudobnenie
text. Pripravte si vystúpenie v akomkoľvek štýle
s týmto textom a vlastnou melódiou a my vám
vytvoríme priestor počas Dňa obce Poproč.
Prihlásiť sa môžete na adrese mks.poproc@
poproc.sk do konca júla 2015.
1. Nemusí každý, kto Popročan chce byť,
práve tu teraz v Poproči žiť.
Stačí len práve nestratiť niť
a naučiť svoje srdce pre Poproč biť.
Ref,: Povedz to smelo, s úctou a vrelo:
Som Popročan, som Popročanka,
nech každému padne sánka
2. Tu dobre je bývať, občas aj snívať.
Dobré i zlé veci zažívať.
Hlavne mať rád, dávať aj brať.
Potomstvo dobré po sebe zanechať, lebo...
Ref.:Povedz to smelo, s úctou a vrelo:
Som Popročan, som Popročanka,
nech každému padne sánka

