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Splátka dlhu za roky driny i dar obci k výročiu

2. október 2015 sa zapíše do histó-
rie dobrovoľných hasičov v  Poproči 
veľkými písmenami. Do našej obce 
vtedy osobne zavítal podpredseda 
vlády a  minister vnútra SR Róbert 
Kaliňák, ktorý nám v  rámci projektu 
pripravenosti Slovenska v  boji so ži-
velnými pohromami prišiel odovzdať 
nové hasičské auto IVECO DAILY 
k  užívaniu. Slávnostný akt prebiehal 
za účasti ďalších významných hostí, 
a to poslancov NR SR Františka Petra 
a Viliama Jasaňa - rodáka z našej obce, 
generálneho sekretára Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR Vendelína Hor-
vátha, krajského riaditeľa HaZZ Jozefa 
Fedorčáka, okresného riaditeľa HaZZ 
Jozefa Bodnára, predsedu Krajského 
výboru a Okresného výboru DPO Ko-
šice-okolie Vendelína Fogaráša a pred-
nostu OÚ Košice okolie Petra Derev-
janika. 
Slávnostný program sa začal o  dvad-
siatej hodine príchodom ministra 

vnútra na hasičskom aute. Po prícho-
de prijal minister hlásenie od Martina 
Jasaňa, veliteľa nastúpenej hasičskej 
jednotky. Nasledoval príhovor staros-
tu Ing. Štefana Jaklovského, ktorý na 
začiatku všetkých prítomných privítal, 
v krátkosti podal informácie o  našej 
obci a zhodnotil činnosť nášho zboru. 
Následne odovzdal slovo ministrovi 
vnútra SR, ktorý vo svojom príhovo-
re prejavil obdiv voči práci dobrovoľ-
ných hasičov: „Dobrovoľní hasiči, ste 
veľmi výnimočná skupina ľudí najmä 
tým, že všetko, čo robíte pre svojich 
susedov, pre okolité obce, robíte vo 
svojom voľnom čase, bez nároku na 
odmenu nasadzujete vlastný život, 
aby ste zachránili život iným.“ Mi-
nister ocenil, že sa udržiava tradícia 
dobrovoľného hasičstva v obci, aj keď 
to nie vždy bolo ľahké a že sa ďalej táto 
tradícia odovzdáva mladej generácii. 
Dokonca poďakoval aj mladej generá-
cii za to, že sa pripojila k dobrovoľným 

hasičom, pretože v  dnešnom svete 
internetu, kedy majú možnosť tráviť 
svoj voľný čas tisíckami spôsobov sa 
rozhodli, že budú tráviť svoj čas tým, 
že budú pomáhať druhým. „Preto ani 
toto auto nemôžem považovať za ne-
jaký dar obci, ale splátku dlhu za roky 
tvrdej driny, ktorú dobrovoľní hasiči 
pre túto obec urobili,“ týmito slovami 
ukončil pán minister svoj príhovor.
Po príhovoroch nastal očakávaný sláv-
nostný akt odovzdania kľúčov od auta 
veliteľovi hasičského zboru. Násled-
ne bolo auto pokrstené šampanským 
a  uvedené do života. Stretnutie po-
kračovalo obhliadkou vozidla, spoloč-
ným fotografovaním a  neformálnymi 
rozhovormi s občanmi. Pevne veríme, 
že toto hasičské auto je pre náš ha-
sičský zbor prínosom, ale aj určitým 
záväzkom.  Budeme ho vždy používať 
v  prospech obce a  občanov v  duchu 
hesla „Bohu na slávu a  blížnemu na 
pomoc“.        BH
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Stále je na čo spomínať s úctou
Každoročne sa 28. augusta stretávame, 
aby sme si uctili tých, ktorí bojovali za 
nás, za náš dnešok bez vojen. Aby sme 
si pripomenuli jednu z  najvýznamnej-
ších udalostí našich dejín- Slovenské 
národné povstanie. Nebolo tomu inak 
ani tento rok, kedy sme si pripomínali 
71. výročie SNP. Slávnosť sa začala pred 
obecným úrad položením vencov pred 
pamätníkom padlých hrdinov. Pokra-
čovala na hornom futbalovom ihrisku 

zapálením povstaleckej vatry. Mladšie 
generácie si možno kladú otázku, že 
načo je táto slávnosť dobrá. Oslavy SNP 
sú tu preto, aby sme ukázali svoju hrdosť 
na činy našich predkov. Sme zaviazaní 
vďačnou spomienkou na všetkých tých, 
ktorí sa rozhodli vstúpiť do protifašistic-
kého zápasu a brániť svoju krajinu pred 
nacistickými okupantmi a v tomto boji 
stratili svoje životy. 

NM 



www.poproc.sk

Z NAŠEJ FARNOSTI 3Ročník 7 - Číslo 4-5 / október 2015

Farská rodinka opäť v akcii
Posledný júnový víkend sme vy-
užili akciu DOD kláštorov. Zaví-
tali sme do Prešova, kde sme mali 
možnosť navštíviť dva kláštory. 
Najprv to boli sestričky, ktoré nám 
ukázali celý proces výroby hostií. 
Neskôr sme sa stretli s naším sta-
rým známym otcom Antonom 
z  františkánskej rehole. Ukázal 
nám klenoty ich kláštora – kostol 
sv. Jozefa či kaplnku s  vyše 200 
relikviami svätých. Nechýbala 
opekačka na dvore a aj oberačka 
čerešní na želanie detí ☺

Počas prázdnin sme sa duchovne po-
silnili na púťach. Na sviatok Panny 
Márie Škapuliarskej sme putovali do 
Gaboltova na arcidiecéznu púť. 
Na sviatok sv. Joachima a  Anny ne-
chýbalo tradičné putovanie s obrazom 
Panny Márie z nášho kostola na pút-
nické miesto. V tomto roku zbor sv. 
Barbory z Poproča sprevádzal svojím 
spevom bohoslužby, krížovú cestu aj 
adoráciu. 
P 15. Že čo znamená táto skratka? 
Mesto Poprad ožilo 31.7.-2.8.2015 
kresťanskou mládežou. Uskutočnilo 
sa tam národné stretnutie mládeže, 
ako prípravné stretnutie na Svetové 
dni mládeže, ktoré budú na budúci 
rok v Poľsku. Aj keď sa nám nepoda-
rilo zúčastniť sa celého víkendu, aspoň 
sobotňajší program sme si nenechali 
ujsť. 
Srdcom celého námestia bol program 
s  bratmi františkánmi (hlavným za-
bávačom bol náš rodák – brat Pavol 
Radoslav Mandryk) a kapucínmi, kde 
sme sa dosýta vyspievali aj vytanco-
vali. V popradskej aréne zazneli kate-
chézy otcov biskupov (stretli sme sa aj 
s naším otcom biskupom Stanislavom) 
a  vystúpili mnohé gospelové skupi-
ny či speváci. Napr. Sima Martausová 
s hymnou P 15 – Poklad, Espé s pro-
jektom Godzone. 

IS
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Ako ste zareagovali na to, keď ste sa do-
zvedeli, že vám bude udelený titul čest-
ný občan Poproča?
Určite som sa potešila. Vždy som sa cí-
tila byť občiankou tejto dediny a  stále 
cítim, že tu patrím. Rada sa tu vraciam, 
mám to tu strašne rada, mám odtiaľ 
krásne spomienky z  detstva. Boli sme 
chudobní, ale nemôžem povedať, že by 
sme mali zlý život, to vôbec nie. Stále 
sme si doma spievali, hrali sme sa. A 
samozrejme, mali sme vždy plno úloh. 
Mama nás musela živiť sama, a teda kaž-
dý mal vždy zadelené, čo mal urobiť. Ale 
keď sme mali všetko hotové, tak sme si 
spolu sadli a venovali sa našim záľubám. 

Vy ste chodili do ZŠ v Poproči. Boli ste 
sa v nej po rokoch pozrieť, čo a ako sa 
tam zmenilo?
Musím sa priznať, že som nebola, preto-
že som tu väčšinou cez prázdniny, keď je 
škola zavretá. 

Aký bol váš profesionálny rast? 
Ja som bola 19 rokov v  jednom podni-
ku, tam som prešla rôznymi funkciami, 
postupovala som v kariérnom rebríčku. 
A potom som odišla na súkromné pod-
nikanie. Zároveň som ešte pracovala vo 
firme, ktorá je už teraz moja. Robila som 
účtovníctvo a  popritom chodila do prá-
ce. Nevedela som, ako sa čo vyvinie, lebo 
na začiatku to nebolo také jednoznačné, 
akým smerom sa bude moja práca ube-
rať. Nakoniec sa to vyvinulo tak, že som 
odišla zo zamestnania, zrušila si aj živ-

nosť a  venovala sa stopercentne mojej 
firme. 

Ako to bolo s vaším vzdelávaním ? 
Okrem vysokej školy ekonomickej je to 
také samovzdelávanie. Veľa čítam - be-
letriu, životopisy, detektívky, psycholo-
gické príbehy. Dokonca som prekladala 
články do novín. 

Ktoré cudzie jazyky ovládate? 
Nemecký, anglický a myslím, že sa ešte 
dohovorím rusky. Áno, ešte taliansky sa 
viem dorozumieť. Je to moje hobby, po-
sledné roky som sa učila so súkromnou 
učiteľkou.

Dnes sa vo všeobecnosti málo číta. Čo 
vám dalo čítanie kníh?
Z kníh sa človek naučí najviac. Každý 
príbeh, ktorý si človek prečíta, ho nie-
čím obohatí a  nadobudne potom širší 
prehľad na mnoho vecí a problémov.

A čo svet? Kde všade ste boli ?
Dá sa povedať, že som bola skoro na 
každom kontinente aj niekoľkokrát ok-
rem Antarktídy. A  nebola som ani na 
severnom póle. 

Čo vás očarilo najviac?
Najviac ma fascinujú prírodné úkazy 
a krásy, vodopády, hory. Napríklad také 
Toskánsko je krásne so svojimi vinicami 
a cyprusmi. 

Investujete do vzdelania, teda do našej 
školy určite. Prečo je pre vás vzdelanie 
také dôležité?
Človek so vzdelaním sa vie v živote lep-
šie uplatniť. 

Máte nejaké životné krédo, ktorým sa v 
živote riadite?
Moje krédo je nerobiť nikomu zle. Ja 
som voľnomyšlienkarka, ale na druhej 
strane mám rada disciplínu, poriadok 
a organizovanie si času a práce. Aj v mo-
jej firme všetci vedia, že som prísna, ale 
spravodlivá. Vždy sa snažím byť spra-
vodlivá a  posudzovať ľudí nielen podľa 
toho, ako navonok vyzerajú. Lebo každý 
má nejaké problémy a niekedy možno 
urobí niečo, čo ani nechcel urobiť.

Dnešné deti majú názor, že škola nie je 
až taká potrebná, stačí si zarobiť a mať 
sa dobre. Čo si o tom myslíte?
Neviem, ja som nikdy neľutovala, že som 
sa učila a bavilo ma to. Nemusela som sa 
do toho nútiť. Ak niekto necíti potrebu 
sa učiť, tak dobre, lebo treba aj takých. 
A  pokiaľ je niekto spokojný s  tým, že 
bude robiť fyzickú prácu, tak prečo nie. 
Hlavne, že ju bude robiť dobre. 
Prídete sa pozrieť na 2.ročník našej re-
gionálnej súťaže SÚHRA, ktorú organi-
zujeme na vašu počesť? 
Áno, pokúsim sa prísť. To by muselo byť 
naozaj niečo, aby som neprišla. 

Ďakujeme za rozhovor.        DŠ

Nerobiť ľuďom zle. 
To sa ešte nosí?

Nebýva v  Poproči, a  predsa je Popročanka, ne-
bola v  našej škole od svojho detstva, a  predsa 
ju finančne podporuje. Precestovala takmer 
celý svet, a predsa žije na Slovensku. Nemusí už 
študovať, a predsa sa neustále vzdeláva. Prísna, 
ale spravodlivá. Pomáha, ale nežiada odpla-
tu. A  práve preto si ju určite zaslúžila, preto jej 
pri príležitosti 760.výročia 1. písomnej zmienky 
o obci Poproč bolo udelené čestné občianstvo –  
Ing. Márii Kylianovej. 
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povedal Slavomír Benko. Profesionálne pôsobil ako spevák, herec, režisér v Divadle J. Záborského v Pre-
šove. Celý život sa venuje výtvarnému umeniu a v zálohe má „pár veršovaných textov“, ktoré sa chystajú 
uzrieť svetlo sveta. Pri príležitosti 760. výročia našej obce ste mohli navštíviť výstavu jeho prác a zároveň 
nám dovolil nahliadnuť aj do svojej duše, keď nám poskytol rozhovor. 

Čo vás neustále inšpiruje 
k tvorbe?
Sám život vo svojej košatosti.

Ako vzniká vaše umelecké die-
lo?
Najčastejšie je to vnútorné napä-
tie ústiace do „materiálnej medi-
tácie“.

Kto je váš obľúbený maliar 
a prečo?
Je to môj duševný mecén, reno-
movaný sochár Dušan Pončák, 
ktorého práca je expresívna aj 
lyrická zároveň. Bytostne cítim 
energiu, ktorú vkladá do svojich 
diel.

Aký význam má výtvarné umenie pre 
bežného človeka, ktorý denne bojuje 
o prežitie?
Schopnosť tvoriť a  vnímať umenie je fe-
nomén, ktorý ľudstvo výrazne odlišuje od 
živočíšnej ríše. Má teda nezastupiteľné 
miesto v živote každého človeka. 

Čo by ste nikdy nenamaľovali a prečo?
Na túto otázku nemôžem poskytnúť od-
poveď, pretože nechcem byť vulgárny.

Kde na svete je váš obraz najďalej?
Jeden môj obraz namaľovaný na špeciál-
nu objednávku je teraz v Číne. Pár prác 
mám v  USA, v  Nemecku, v  Rakúsku, 
Maďarsku, v  Čechách, aj na Ukrajine... 
a  „hrozí“ Nový Zéland. Moje ilustrácie 
v knižke nášho rodáka Jozefa Jaklovského 
Nepokojná duša II. žijú svojbytným živo-
tom. Keďže autor je svetobežník, netrú-
fam si odhadnúť kde všade sa vyskytujú, 
ale bude to pekná škála krajín i kontinen-
tov.

Čo plánujete robiť najbližšie?
Chystám sa dať do audiovizuálnej podo-
by pár svojich veršovaných textov, ktorých 
mám v šuflíku nadnormatívnu zásobu .

Čo chcete svojimi obrazmi vyjadriť, 
povedať?
Hľadám súzvučné duše.

Čo očakávate od aktuálnej výstavy va-
šich prác? 
Rozšíriť rady súzvučiacich.

Koho chcete osloviť (aké publikum) 
a prečo?
Celé spektrum, lebo to považujem za 
správne.

Ako často a ako intenzívne sa venujete 
svojej tvorbe?
Držím sa hesla „Nondiessinelinea“ - Ani 
deň bez čiary. Takže často a často aj in-
tenzívne.

Ktoré dielo vo vás v poslednom období 
vyvolalo WAU efekt?
Nikola Feďkovič a Attila Duncsák. 

Máte doma nejaký gýč?
Dokonca niekoľko, ale srdcu milých. 

O čo vás umenie pripravilo, resp. čo 
vám dalo?
Vzalo mi čas a dalo čas nestrávený zboh-
darma. 

Ako nálada ovplyvňuje vašu tvorbu?
Mám sklony k baladickému videniu sve-
ta. Asi s tým budem musieť niečo urobiť 
☺.

V  čom si myslíte, že ste origi-
nálny, líšite sa od ostatných?
Výberom námetov. Ten je pozna-
čený divadlom, kde som prežil 
produktívne roky života. Dávam 
do estetických kriviek a  vzťahov 
figúru, masku, gesto a  drapériu, 
doplnené o  významotvorné at-
ribúty, voľne ukladané k  sebe... 
čo si ako puzzle. Avšak na túto 
otázku by vám dali lepšiu a kva-
lifikovanejšiu odpoveď „vykladači 
umenia“.

Reagovali ste niekedy umením 
na konflikt? 
Pravidelne. Obzvlášť vlastné 
vnútorné konflikty zobrazujem 
bežne.

Kedy a prečo ste namaľovali svoj prvý 
obraz? Čo to bolo? A jestvuje ešte?
Prvý bol určite nejaký koník, ktorého som 
„okopčil“ od svojho dedka. Myslím, že 
práve toto bol hnací motor mojich výtvar-
ných aktivít. Pred pár rokmi mi doručili 3 
výkresy školských prác, ktoré si uschova-
la pani učiteľka Žofia Benková. Viem, že 
ma považovala za talentovaného, čo mi 
samozrejme, i keď až dodatočne, lichotí. 
Je veľmi milé, ak človeka takto príjemne 
dobehne vlastná minulosť.

... niečo z  môjho šuflíka ...

Asi som už za zenitom
Logicky som mal byť pri tom
Len nevie kedy to bolo
A či príde ďalšie kolo
Keby áno - dobré ráno
Už by som to neprepásol
A spoznal ako som na tom
Či som žil život plodný či biedny
Veď aj múdri múdro vravia
- Pravdy sú len jedny!!!- SB

     Ďakujeme za rozhovor. 
DŠ

„Hľadám súzvučné duše“,

Slavomír Benko s manželkou počas vystúpenia na výstave
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11. - 12.septembra 2015 sme oslávili 
už 760. výročie 1. písomnej zmienky 
o našej obci. Možno aj preto trvali os-
lavy dva dni. V prvý deň v piatok pod-
večer sa konalo slávnostné zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva, kde bolo 
udelené čestné občianstvo starostom 
obce Poproč Ing. M. Kylianovej. Toto 
významné ocenenie bolo udelené ako 
poďakovanie za jej mimoriadny prínos 
v  oblasti rozvoja a  zveľaďovania obce. 
Program ďalej pokračoval v Rotary clu-
be Košice - Country, kde sa konalo ot-
vorenie výstavy výtvarných diel S.Benka 
a zároveň recepcia pre pozvaných hostí. 
Výstavu výtvarných diel si mohla široká 
verejnosť prezrieť v sobotu. 
Sobotňajší program sa začal sv. omšou 
v miestnom kostole. Tam sme si zrejme 
vymodlili aj ideálne počasie. 
V areáli ZŠ boli pre detičky pripravené 
hravé súťaže, kopa sladkostí, no najmä 
dobrá nálada. 

Dopoludnie na futbalovom ihrisku pat-
rilo športu. Na multifunkčnom ihrisku 
prebiehali tenisové turnaje 6. ročníka 
T-Cup. Hralo sa v  dvoch kategóriách - 
muži dvojhra a  štvorhra. Na hlavnom 

futbalovom ihrisku sa odo-
hral už 16. ročník popročs-
kého mini futbalového tur-
naja O putovný banícky ka-
hanec starostu obce Poproč. 
Pre návštevníkov boli pri-
pravené stánky s občerstve-
ním, ku ktorým sa neskôr 
pridala aj hudba. Country 
Duo Weteráni nám zahrali 
do tanca a  hneď vedľa sme 
mohli ochutnať a ohodnotiť 
tie najlepšie halušky. A  že 
chutilo, o tom svedčal aj dav 
ľudí pred stánkami s haluš-
kami. Víťazným družstvom 
sa stali Barborky - chrámový 
spevácky zbor. 

Myslelo sa aj na najmenších. Pre nich bol 
pripravený skákací hrad aj nafukovacia 
šmykľavka. Mohli sa zahrať s  naozajst-
nou princeznou, dať si pomaľovať tvár, 
či zastrieľať si z luku na diviaka. Najviac 

sa však detské očká rozžiarili, keď prišiel 
kúzelník. Hneď na úvod vyčaroval kaž-
dému na tvári obrovský úsmev. Detské 

publikum si potom v  závere obmotal 
okolo prsta ešte zvieratkami z balónikov. 
Na hlavnom pódiu v tom čase prebieha-
lo vyhodnocovanie športových súťaží. 
Putovný banícky kahanec si domov od-

A ľudia akoby nemali dosť
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nieslo opäť mužstvo Cys Žilina, odkiaľ 
pochádzal aj najlepší strelec turnaja -  
V. Pajčík. Cenu fair play mužstva si od-
nieslo Rádio Hornet. 

Víťazom tenisových tur-
najov v  dvojhre mužov 
sa stal P. Čulka, v štvor-
hre mužov zvíťazili R. 
Benko a R. Juhás. 
Oficiálny program ot-
vorila štátna a  banícka 
hymna v podaní dycho-
vej hudby Popročanky. 
Po jej tónoch sa obča-
nom prihovoril starosta 
obce. Na pódiu sa nám 
predstavili aj najmlad-

ší hasiči z  DHZ Poproč, prišli sa nám 
pochváliť svojim víťazstvom v  Lige 
mladých hasičov. Vyhodnocovali sa aj 
výsledky ankety „Nezáleží na mene, 
ak v  Poproči máš korene“. Do anke-
ty sa mohli zapojiť všetci, ktorí sa cítia 
byť Popročanmi, domáci i tí z ďalekých 
zemí. Každý hrdý Popročan. Najviac ro-
dákov má podľa našej ankety priezvisko 

Hiľovský / - á. A práve tí Hiľovskí, ktorí 
zahlasovali za svoje priezvisko, si môžu 
vyzdvihnúť v  kultúrnom dome pozor-
nosť od obce Poproč. 
A  ďalej sa už len spievalo a  tancovalo. 
Ako prvá sa nám predstavila naša spe-
vácka skupina Fortuna. V  tomto roku 
oslavuje svoje 15. narodeniny, k  čomu 

jej srdečne blahoželáme. 
Už roztancované publi-
kum búrlivým potleskom 
privítalo skupinu Kan-
dráčovcov. Jeden človek 
mi povedal: „Kde hrajú 
Kandráčovci, tam je stále 
dobrá zábava“. Jeho slo-
vá sa potvrdili, keď dav 
ako zhypnotizovaný po-
spevoval Oj, na hore dva 
duby, dva duby.... 
Hlavná hviezda - kape-
la Heľenine oči - to už 
potom mala ľahké. Pub-

likum mali „spracované“ - roztancova-
né, rozospievané. Napriek tomu však 
nezaháľali a  pustili sa do toho plnou 
paru. A ľudia akoby nemali dosť. V ryt-
me punk - folku si pospevovali známe 
skladby ako Trim ho, Hoja hop, či Jaho-
dy. No zrejme najviac potešila záverečná 
pieseň Marianna, s  ktorou sa Heľenine 
oči rozlúčili s popročským publikom. 
Takto veselo sme sa preniesli cez tom-
bolu až po polnočný ohňostroj. A  ten 
bol veľkolepý! Zábava sa však nekončila, 
práve naopak. DJ Janko Spišák nás zabá-
val ešte dlho do neskorých hodín. 
Oslavy sú za nami. Všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na ich 
príprave a realizácii, sponzorom, re-
klamným partnerom, zamestnancom 
obce, občianskym združeniam, kultúr-
nym organizáciám a aktívnym spoluob-
čanom, patrí naša vďaka. 

NM 
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Vašu pomoc 
si vážime
Rodičovské združenie pri ZŠ 
s MŠ v Poproči vyslovuje úp-
rimné poďakovanie všetkým 
rodičom a  priateľom školy, 
ktorí sa napriek všetkým iným 
možnostiam rozhodli darova-
ním 2 % z dane podporiť prá-
ve naše združenie. Nesmierne 
si vašu pomoc vážime. Penia-
ze z  daní nám veľmi pomá-
hajú a  prispievajú ku kvalit-
nejšiemu a  zaujímavejšiemu 
životu v  škole. Vďaka týmto 
finančným prostriedkom 
dokážeme kráčať s  rýchlo sa 
vyvíjajúcou dobou a  neustále 
skvalitňovať výchovno-vzde-
lávací proces. Osobitne sa 
chceme poďakovať Ing. Ky-
lianovej, rodáčke z  Poproča, 
ktorá dlhé roky žije a pracuje 
v Bratislave, a ktorá nám svo-
ju pomoc a podporu nezišt-
ne preukazuje už 10 rokov. 
Práve vďaka tejto podpore je 
naša škola miestom, kde je 
vytvorené kvalitné a bezpečné 
prostredie, ktoré podnecuje 
záujmy a aktivitu žiakov. 

ĎAKUJEME! 
KH

Je to aj výzva
760. výročie prvej písomnej zmienky 
o  Poproči sa v  tomto roku spájalo aj 
s  malým výročím školy - 1. septembra 
2015 uplynulo 5 rokov od slávnostného 
otvorenia zmodernizovanej budovy Zá-
kladnej školy s materskou školou v Pop-
roči.
Počas uplynulých piatich rokov sme si 
vypočuli pochvalné slová od mnohých 
návštevníkov, učiteľov z  iných základ-
ných či stredných škôl, odborníkov, kto-
rí k nám prišli v rámci rôznych vzdelá-
vacích projektov , ale aj žiakov, ktorí sa 
zapojili do súťaží organizovaných našou 
školou. Tieto slová uznania nás tešia 
a zároveň je to aj výzva, aby sme neus-

pokojili so súčasným stavom.
Za to, že naďalej napredujeme, za to, že 
sa snažíme podmienky výchovy a vzde-
lávania v našej škole zlepšovať a prepájať 
s tradičnými aj netradičnými podujatia-
mi patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa 
na rozvoji školy podieľali a naďalej po-
dieľajú. Bez sústavnej podpory zo strany 
vedenia našej obce by to nikdy nebolo 
možné. Nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji 
školy a ďalšieho vzdelávania majú aktív-
ni učitelia, rodičia a osobnosti, ktoré sú 
svojim životom vzorom pre mladú ge-
neráciu. Vychovávame mladých ľudí pre 
21. storočie a tomu majú zodpovedať aj 
učebné pomôcky a technika v školách. 

Nám sa to darí napĺňať vďaka rôznym 
projektom do ktorých sa zapájame, ale 
hlavne vďaka príspevku z 2% z daní.
Výrazná finančná podpora poskytovaná 
formou 2% z daní od všetkých prispie-
vateľov, ale obzvlášť od Ing. Márie Ky-
lianovej, je pre nás veľkým morálnym 
záväzkom. Pracujeme tak, aby sme vý-
borné podmienky, ktoré na výchovu 
a  vzdelávanie v  našej škole máme, zú-
ročili v prospech našich žiakov, aby  do-
sahovali čo najlepšie výsledky a  hlavne 
šírili dobré meno našej školy a obce.
Vážená pani Kylianová, ďakujeme Vám 
za prejavenú dôveru a štedrú finančnú 
podporu za viac ako desaťročné obdo-
bie. Veľmi si to vážime!
  

BM, riad.ZŠ s MŠ

Organizácia školského roka 2015/2016
Základná škola s materskou školou je právnym subjektom, ktorého súčasťou je základná ško-
la, materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a od 1.9.2015 aj centrum voľného času. 
V školskom roku 2015/2016 je v základnej škole 191 žiakov , v školskom klube je zapísaných 
48 detí a v materskej škole je 76 detí. V materskej škole bola otvorená ďalšia trieda pre naj-
mladšiu vekovú kategóriu 3 až 4 ročné deti. Zároveň boli do MŠ prijaté 3 nové učiteľky. ZŠ s MŠ 
má spolu 38 zamestnancov, z toho je 25 pedagogických a 13 prevádzkových zamestnancov.

Vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ Poproč:
RNDr. Božena Mihóková – riaditeľka školy,
Mgr. Zuzana Kočišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ,
Bc. Iveta Vincová – zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ,
Mgr. Dajána Špegárová – zástupkyňa riaditeľky školy pre CVČ.

Národné projekty, do ktorých je škola zapojená:
1. „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ ( v rámci projektu boli škole poskyt-

nuté nové učebné pomôcky na techniku, fyziku, chémiu a biológiu vo výške 49 472,35 eur.)
2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
3. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
4. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
5. Zelená škola
6. Aktivizujúce metódy vo vyučovaní ( materská škola)

Termíny prázdnin na školský rok 2015/2016

Prázdniny: Termín: Začiatok školského 
vyučovania:

jesenné 29. október (štvrtok) až 30. október 2015 (piatok) 2. novembra 2015 
(pondelok)

vianočné 23. december 2015 (streda) až 7. január 2016 (štvrtok) 8. januára 2016  
(piatok)

polročné 1. február 2016 (pondelok) 2. februára 2016 
(utorok)

jarné Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až  
19. február 2016 (piatok)

22. februára 2016 
(pondelok)

veľkonočné 24. marec (štvrtok) až 29. marec 2016 (utorok) 30. marca 2016  
(streda)

letné 1. júl (piatok) až 2. september 2016 (piatok) 5. septembra 2016 
(pondelok)

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA
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P.č. Oddelenie Záujmový útvar Tematická oblasť Vedúci krúžku Termín 
krúžku

1 Spoločenských vied ANJ pre najmenších v MŠ oblasť jazykov Mgr.A.Grabanová utorok 
13.45- 14.45

2 Hudobno-dramatický oblasť kultúry a umenia Mgr.E.Klešíková utorok
14.00 – 16.00

3 Svetielko pre MŠ oblasť spoločenských vied Mgr.I.Sopková piatok
13.45 – 14.45

4 Pracovno-technické Pletieme s pedigom oblasť kultúry a umenia Mgr.P.Hiľovská štvrtok
14.00 – 16.00

5 Práca s počítačom I. oblasť informatiky Mgr.Z.Kočišová štvrtok
14.00 – 16.00

6 Práca s počítačom II. oblasť informatiky Mgr.Z.Kočišová utorok
14.00 – 16.00

7 Tvorivé dielne oblasť vedy a techniky Ing.A.Simanová streda
14.00 – 16.00

8 Tajomstvo našej kuchyne oblasť vedy a techniky Mgr.L.Kurjanová utorok
14.00 – 16.00

9
Telovýchovy,športu 
a turisticko-branných 
činností

Mladí hasiči oblasť turistických 
a branných športov Ing.T.Krížek streda

16.00 – 18.00

10 Pohybové hry 1.-4.r. oblasť telovýchovy a športu Mgr.L.Jaklovská štvrtok 
14.00 – 16.00

11 Futbal 1.-.4r. oblasť telovýchovy a športu Mgr.L.Jaklovská streda 
14.00 – 16.00

12 Futbal, florbal 5.-6.r. oblasť telovýchovy a športu Mgr.M.Cuper
pondelok

streda
14.00 – 15.00

13 Futbal, florbal 7.-9.r. I. oblasť telovýchovy a športu Mgr.M.Cuper pondelok 
15.00 – 17.00

14 Futbal, florbal 7.-9.r. II. oblasť telovýchovy a športu Mgr.M.Cuper utorok 
14.00 – 16.00

Záujmové útvary v školskom roku 2015/2016

Aby nuda nemala miesto
Od 1.septembra 2015 začalo svoju 
činnosť Centrum voľného času pri 
Základnej škole s  materskou školou 
v  Poproči. Hlavným cieľom CVČ je 
vytvoriť deťom dostatočné množstvo 
záujmových útvarov (krúžkov) a prí-
ležitostných činností, ktoré budú mať 
pozitívny vplyv na rozvoj ich osob-
nosti. V tomto školskom roku sa bude 
na plnení cieľov podieľať 14 záujmo-

vých útvarov (viď prehľadná tabuľka 
nižšie). Príležitostné činnosti sa budú 
realizovať raz mesačne počas víkendov 
a v čase prázdnin budú môcť deti za-
háňať nudu v denných táboroch či na 
zaujímavých podujatiach v škole, obci 
či blízkom okolí. Ďalšie informácie o 
podujatiach, spôsobe prihlasovania 
sa a rôzne aktuality si môžete prečítať 
na web stránke školy, na nástenkách 

v  priestoroch školy a  so zážitkami 
z podujatí sa s vami podelíme v našich 
obecných novinách. Budeme radi, ak 
sa našej príležitostnej činnosti zúčast-
nite spolu s vašimi deťmi a strávite tak 
zaujímavé a  užitočné chvíľky, ktoré 
budú spoločným zážitkom, na ktorý 
budete dlho spomínať.

DŠ

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA
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Objavujte s nami

Tretia júlová sobota patrila v  Poproči 
nielen skalným turistom, no najmä všet-
kým milovníkom prírody a  aktívneho 
oddychu. Spoločne sa zišli na 26. roč-
níku pochodu Šľapaj do Poproča, kto-
rý organizuje Klub slovenských turistov 
Poproč. Zároveň si týmto podujatím 
pripomína pamiatku Michala Grajcia-
ra. V  areáli základnej školy sa 18. júla 

v ranných hodinách zišlo vyše 80 účast-
níkov z Poproča, zastúpenie mal však aj 
Medzev, Košice, Kalša či Košická Polian-
ka. Po registrácii a  ľahkom občerstvení 
v podobe ovčieho syra sa turisti autobu-
som odviezli na začiatok trasy. Každo-
ročne je trasa iná, tento rok sa východis-
kovým bodom stala veľká vodná nádrž 
Bukovec. Nádrž slúži ako zásobáreň pit-

nej vody pre obyvateľov a  verejnosti je 
neprístupná. Naši turisti však mali pre-
chod cez ňu povolený a časť ich trasy tak 
viedla po hrádzi nádrže. Okrem precho-
du si mali možnosť vychutnávať krásne 
výhľady na veľkú vodnú plochu obkole-
senú letnou prírodou. Ďalej pokračovali 
po zelenej značke lesným chodníkom 
smerom k  sedlu Podkova. Na Podkove 
ich už čakalo prichystané občerstvenie a 
po krátkom posedení a oddychu sa vy-
brali smerom k pútnickému kostolu sv. 
Anny. Cestou sa nevyhli ani bývalým 
Rudníckym kúpeľom a  osvieženiu zo 
studničky. Zvyšnú časť osemnásť-kilo-
metrovej túry prešli po známej ceste cez 
Lúčky a Vlčiu dolinu. Turistickú akciu 
zavŕšili už tradične výborným poľovníc-
kym gulášom. 
Klub slovenských turistov v Poproči ďa-
kuje všetkým turistom, ktorí sa podu-
jatia zúčastnili a všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli k zorganizovaniu pocho-
du. Predseda Štefan Rusnák dodáva: 
„Tešíme sa na najbližšie stretnutie s vami 
a už teraz vás srdečne pozývame objavo-
vať s nami krásy nášho okolia.“

PR

Jednoducho RAJ na zemi
Klub slovenských turistov v  Popro-
či zorganizoval ďalšiu svoju vydarenú 
turistickú akciu. Tentoraz to boli štyri 
nádherné dni v Nízkych Tatrách. Poho-
rie Nízke Tatry sa tiahne v dĺžke 80 km 
smerom zo západu na východ medzi 
malebnými údoliami Váhu a  Hrona. 2. 
až 5. júl 2015 sme strávili zdolávaním 
a  obdivovaním nízkotatranských „kop-
čekov“. Naša cesta začala výstupom na 
Chopok (2 024 m n.m.), po hrebeni sme 
sa presunuli na najvyšší vrch – Ďumbier 
(2 043 m n. m.), navštívili sme chatu M. 
R. Štefánika i Jaskyňu mŕtvych netopie-
rov. V  týchto takmer nedotknutých le-

soch sa dajú podnikať mnohé zaujímavé 
pešie túry. Pre nás, turistov, jednoducho 
RAJ na zemi. Boli sme nadšení a  une-
sení krásou a  malebnosťou prírodných 
scenérií nízkotatranskej prírody. Kon-
štatovali sme, že naše malé Slovensko je 
naozaj nádherné, len tú krásu treba ne-
ustále objavovať a tešiť sa z nej. Na spia-
točnej ceste sme sa zastavili v prekrásnej 
obci na Hrone – v Heľpe. Túto zastávku 
sme si naplánovali zámerne, aby sme 
navštívili hrob a vzdali úctu nášmu ne-
bohému pánovi farárovi, Františkovi 
Lilkovi. 5. septembra uplynulo neuveri-
teľných 35 rokov odo dňa, kedy si ho Pán 

povolal k sebe a ukončil jeho životnú púť 
na zemi. Po návšteve cintorína sme sa 
zúčastnili svätej omše na počesť našich 
vierozvestcov – sv. Cyrila a Metoda v ich 
zrekonštruovanom kostole, na ktorý sú 
Heľpania právom hrdí. Takto unavení 
na tele, ale posilnení na duchu, sme sa 
vrátili šťastní a  spokojní domov s  kon-
štatovaním, že to boli 4 nezabudnuteľné 
dni v  živote nás, popročských turistov. 
Pevne rozhodnutí pokračovať v spozná-
vaní krás nášho drahého Slovenska sme 
si hneď stanovili ďalší turistický cieľ, na 
ktorý vás všetkých srdečne pozývame. 

IG st.

OZ (OBČIANSKE ZDRUŽENIA)
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Nie je prestávka ako prestávka
Počas futbalovej prestávky usporiadal 
OFK Slovan Poproč už 17.ročník futba-
lového turnaja Memoriál Jána Žakarov-
ského. Turnaja sa zúčastnili mužstvá FK 
Seňa,FK Mokrance a domáce mužstvo. Ví-
ťazom turnaja sa stali domáci futbalisti.Pre 
všetky zúčastnené mužstvá to bola dobrá 
príprava pred novým súťažným ročníkom. 
Pred začiatkom žiackych majstrovských 
stretnutí usporiadal OFK Slovan Pop-
roč aj žiacky futbalový turnaj -10.ročník 
Memoriál Jakubka Michalka pod záštitou 
europoslankyne Mgr.Moniky Smolkovej.
Tohto turnaja sa zúčastnili mladí futba-
listi z Veľkej Idy,Sokolian a  domáci žiaci.

Víťazom tohto turnaja boli žiaci domáce-
ho družstva. Začiatkom augusta 2015 sa 
začal nový súťažný ročník 2015-2016 pre 
mužstvo dospelých aj dorastencov. Obidve 
mužstvá účinkujú v krajských súťažiach. 
Muži v V. lige skupina Košicko-gemerská. 
Dorastenci v  III. lige skupina Košicko –
gemerská. Začiatkom septembra sa začal 
súťažný ročník aj pre najmladších žiakov. 
Žiaci pôsobia v  okresnej súťaži I.trieda 
skupina ,,B“. Výbor OFK Slovan Poproč aj 
športoví fanúšikovia prajú našim futbalis-
tom veľa dobrých stretnutí a  očakávame 
od všetkých družstiev veľa víťazných stret-
nutí.         predseda OFK, PDz

Horúce leto 
dalo priestor 
výletom

Slnečný august a s ním spojené krásne až 
veľmi horúce počasie využili naši členo-
via na výlety do Čížu a na týždňový pobyt 
v Dudinciach. V druhej polovici mesiaca 
sa konalo tradičné stretnutie jubilantov, 
ktorí tento rok oslavujú okrúhle výročia. 
V kultúrnom programe vystúpila aj naša 
členka Soňa, ktorá sa spolu so Samuelom 
H. výborne zhostila recitátorskej úlohy. 
Po príhovoroch predsedníčky a  starostu 
nasledovalo malé pohostenie, aby potom 
mohli začať „debaty“ tých, čo sa už dáv-
no nevideli. Po chvíľke zavítal medzi nás 
harmonikár a tým bolo povedané všetko. 
Svojou hrou a nákazlivým spevom dodal 
väčšine tvárí úsmev a v očiach zapálil ra-
dostnú iskru . Nezabudol na nás ani člen 
výboru A. Humár, oslávenec, ktorý nebol 
prítomný, ale svojou zaslanou SMS s po-
zdravom a blahoželaním povedal aj za nás 
všetko. Za pekné popoludnie patrí vďaka 
aj Ing. Š. Petrášovi a Ing. J. Lelákovi za ich 
sponzorskú pomoc. 

výbor ZO SZZP

Ako sa oživuje 
voňavá tradícia
Prečo chodíte kosiť po celom Slovensku, 
keď doma je kosenia až nad hlavu? Za-
znieva z úst väčšiny ľudí, ktorí sa dopoču-
jú o súťažiach v ručnom kosení. Mekkou 
kosenia je obec Pohorelá na úpätí Nízkych 
Tatier a jej otcom je Dr.Lukáč Janoška. To 
v  jeho hlave skrsla myšlienka oživiť dáv-
ne tradície našich otcov. No kosenie nie je 
len o kosení. Chodíme od východu až po 
západ, od severu na juh. Brázdime Sloven-
sko dedinu po dedine a spoznávame svoju 
krajinu. Kosenie je kus našej histórie, kto-
rú opätovne oživujeme. Prvýkrát sme sa 
na súťaži ocitli v roku 2004 práve v Poho-
relej. Odvtedy sa súťaží zúčastňujeme pra-
videlne. Kosí sa 50m2 (muži) a 25m2 (ženy 
a deti). O výhre rozhoduje čas a kvalita . 
Tak prečo kosíme? Nie je to len o  výhre 
alebo prehre. Je to o  zážitkoch. O  spoz-
návaní nových ľudí, tradícií, jedál... Len 

na kosení ochutnáte pečeného vola alebo 
horehronské gule. Len na kosení spoznáte 
slovenské tradície a folklór v neprikrášle-
nej, čistej podobe. Len na kosení ucítite 
vôňu pomaly usychajúcej trávy. Preto teda 
kosíme. Z  našich úspechov: Marcel Kur-
jan (otec): 1. miesto: Drahovce, Vychy-
lovka, Hruštín, Pohorelá dvojnásobný vi-
cemajster Šumavy, 3.miesto v celosloven-
skej lige. Jakub Kurjan (syn): 1. miesto: 
Prašník, Pohorelá 2.miesto: Cígeľ 3.mies-
to: Hruštín.          JK

Do cieľa doskákala na jednej nohe 
12. septembra 2015 sa v obci Slanské 
Nové Mesto konala súťaž Jesenný zraz 
mladých hasičov. Za príjemného jesenné-
ho počasia sa tu zišlo 26 hasičských druž-
stiev, aby si medzi sebou zmerali sily. Me-
dzi súťažnými družstvami nemohli chýbať 
ani tie naše. Na súťaži nás reprezentovalo 
jedno dievčenské družstvo a jedno chlap-
čenské. Usporiadatelia si dali záležať a pri-
pravili výbornú trať v krásnom prostredí 
pod lesom za obcou. Po úvodnom priví-
taní všetkých súťažiacich, organizátorov 
a rozhodcov sa mohlo začať súťažiť. Súťaž 
pozostávala z troch disciplín a doplnkom 

bola súťaž jednotlivcov. Prvá disciplína 
bola zameraná na technické vedomosti o 
prenosných hasiacich prístrojoch. Všetky 
družstvá ju zvládli bez chyby. Ďalšou dis-
ciplínou bol branný pretek, ktorý otestoval 
súťažiacich v behu na dlhšiu trať pri pre-
konávaní rôznych prekážok. Je zameraný 
hlavne na vytrvalosť súťažiacich. Trať bola 
situovaná v kopcovitom teréne, časť trate 
viedla aj cez les a poriadne preverila kon-
dičku všetkých súťažiacich. Táto disciplína 
v  podaní našich dievčat bola poznačená 
zranením jednej súťažiacej, ktorá sa aj nap-
riek bolesti kolena nevzdala a doskákala 

do cieľa na jednej nohe, čím si vyslúžila 
potlesk a obdiv súperov. Poslednou discip-
línou bol pretek požiarnych dvojíc. Po ko-
nečnom sčítaní bodov skončilo družstvo 
chlapcov v konkurencii 20 družstiev na  
9. mieste, a  dievčatá sa v  konkurencii 6 
družstiev aj napriek zraneniu umiestnili 
na 4. mieste. Keďže jesenný zraz je po-
slednou súťažou v aktuálnom ročníku 
Ligy mladých hasičov na záver boli vyhod-
notené aj výsledky Okresnej ligy mladých 
hasičov. V konečnom zúčtovaní sa naši 
chlapci umiestnili na 4. mieste a dievčatá 
obhájili minuloročné prvenstvo a stali sa 
víťazkami ligy. Dievčatá svojím výbor-
ným celoročným výkonom potvrdili, že 
patria medzi špičku v okrese.      KH

OZ (OBČIANSKE ZDRUŽENIA)
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Informácia  
pre stravníkov  

obce Poproč
Oznamujeme všetkým, ktorí odo-
berajú stravu z jedálne domova 
dôchodcov, že na základe schvá-
leného Dodatku č. 3 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Pop-
roč č. 1/2012 o úhradách za so-
ciálne služby zo dňa 24.8.2015 je 
stanovená výška stravnej jednotky 
od 1.10.2015 v sume 

2,30 € /obed. 
vedenie DD

Výzva 
Pripravujeme nové – rozšírené - 
vydanie knihy o  Poproči. Preto 
prosíme občanov, ktorí disponujú 
zaujímavými historickými foto-
grafiami o  ich zapožičanie. Foto-
grafie môžete odovzdať v  miest-
nom kultúrnom stredisku. Bližšie 
informácie vám poskytne vedúca 
úseku MKS N. Molnárová na tel. 
čísle 0908 313 375. 

Ďakujeme. NM

Máte záujem? 
Ponúkame 
príležitosť

Milí rodičia, ak sa vám v  roku 
2015 narodilo bábätko a so svojou 
radosťou sa chcete podeliť s ostat-
nými, pošlite nám fotografiu váš-
ho dieťaťa spolu s  údajmi: meno 
dieťaťa, dátum narodenia, vaše 
meno a  priezvisko a  súhlas na 
zverejnenie fotografie do konca 
novembra. V  poslednom tohto-
ročnom čísle našich novín sa z ti-
tulnej strany bude na vás usmievať 
aj vaša ratolesť. 

Ďakujeme. 
rr

Osemsmerovka

L A A A E D Ž A D

K E B F D B M V A K T Á L A Ô T A

A B O R O CH Z O E K A N I S T E R S E P

Á D L S R T O D D N E A T I L E M G Ž D Í T

K K P A S T A R D V Z Š A Z O N S K E O P O R A

A U F U S O H A K M O I M D O A I J N L H I P K REVÍR-

L N M A Á K L O K Ä V Z N V DZ P E Z D T P E D A RIADOK-

B A U A R M D L O T Á Í K A R M A Í O R O D Á N ROVNICA-

O N V N H M T A H K O V I H N O S R P B K A B S SADRA-

A G Ó N I A I A Y P R Č A N K A E É H A Á O E SÍDLO-

S A D R A N N Č O P S A Z Í R K T K O B R A C SKOBA-

O A A K Á K Á R T U H V L L S A A I Á O E SLOHA-

H B P M A R T K V K R E O L I P K A T P STRAPEC-

O H K Á A Á X O E V V I A A M A K Š A R F STROFA-

K R A A L L V E K L I T R K A C É N R A A S TORZO-

S O I D I V A D L O M E N T L P R I T A K T U TRAKTOR-

T E Z R O K T D H L V H S E CH O O S N A N Y K K TRAMP-

G E O R G Í N A O Í P O L O M Z Z V V V A A O O A TREND-

G N S O T V O R K K R E T Á R K T T E K R A P TRIEDA-

T C I T R Ó N D N Z U K E V U L L H UTERÁK-

R O V N I C A VEDRO-

ADEPT- ETAPA- KABÁT- OPRATY- VERZIA-

AGÓNIA- EXTÁZA- KÁBEL- KOSTRA- MENŠINA- OTVOR- VETVA-

ANÓDA- FARMA- KANISTER- KRÁTER- MENTOL- OZDOBA- VÍZIA-

BÁBIKA- FRAŠKA- KANVA- KRČAH- MISKA- PARKET- VIZITA-

BODKA- GEJZÍR- KAOLÍN- KREOL- NÁDOR- PASTA- VRHAČI-

CESNAK- GEORGÍNA- KARMA- KRÍZA- NANUK- PEKLO- VRTOCH-

CITRÓN- GORILA- KNIHA- LÁMKA- NÁZOR- POKUS- ZÁKAZKA-

DAŽDE- HORIZONT- KOALA- LAMPA- NETVOR. POLOM- ZÁMORIE-

DIVADLO- HRANICA- KOBRA- LÁTKA- OBKLAD- PORTÁL- ZMÄTKY-

DOJEM- HRMENIE- KOLÍK- LAVÓR- OBLAK- POVEL- ZNÁMKA-

DRATVA- HROZBA- KOMPAS- LIANA- ODNOŽE- PRIADZA-

ELEMENT- CHOROBA- KORZET- MADLO- ODVAHA- PRÍPAD-

ELITA- IZOBAR- KOSTOL- MAJÁK- OPORA- RANKA-

autor: AT
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Veľké Vihorlatské jazero - Morské oko je národná prírodná rezervácia s rozlohou 108 ha, z toho

vodná plocha 13,8 ha. Jazero vzniklo v období doznievania sopečnej činnosti v .......tajnička - 

32 písmen...... . Nachádza sa vo výške 609,2 m n. m., je dlhé 750 m, hĺbka je 25 m. Do 

jazera ústí šesť prameňov. Morské oko je po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vyso-

kých tatrách tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku.
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Pozvánka
MKS Poproč v  spolupráci s  Miest-
nym odborom Matice Slovenskej 
v Poproči vás srdečne pozýva na tra-
dičné „Pečenie Ondrejovského cuk-
ru“, jedinečnej pochúťky príznačnej 
práve pre našu obec,

28.11.2014 o 15:00 hod.
v kultúrnom dome.

Základné ingrediencie (mlieko, cu-
kor) budú v  primeranom množstve 
k  dispozícii. Ostatné prísady (rum, 
kakao, citrón, orechy) a pomôcky na 
varenie (hrniec, vareška, nôž, plech) 
si prineste so sebou.


