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Slovo má starosta
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Načerpali z prameňov spásy
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Povzbudil aj učil

Milí spoluobčania!
Posledný mesiac v roku je už neodmysliteľne spätý
s najkrajšími sviatkami roka. Vianoce - sviatky pokoja a mieru. Právom sú označované za najkrajšie
sviatky roka. Veď len jediný raz v roku, a to počas
Vianoc, sú ľudia k sebe milší, pozornejší, ohľaduplnejší. Prichádzajú dôstojne, pomaly a v adventnom
čase dávajú ľuďom čas na ich prípravu. Majú v sebe
predzvesť čohosi pekného a teplého. Predvianočný
čas je uponáhľaný. Okrem bežných každodenných
povinností treba stihnúť nakúpiť vianočné darčeky, doplniť výzdobu, poupratovať, napiecť. Nastáva
vianočný zhon a vďaka nemu to zvládame akosi
inakšie, radostnejšie. Vianoce, to je obdobie duchovného oživenia, keď si v kresťanskom duchu pripomíname potrebu lásky, šťastia, rodinnej súdržnosti. Je to čas , keď sa prebudia najkrajšie ľudské city
a vo všetkých dušiach ožijú zvyšky dobra, ktoré sú
kdesi v hĺbke ukryté. Schádza sa celá rodina, aby
pri štedrovečernom stole a v blízkosti vianočného
stromčeka naplnila svoje vnútro teplom a nevšedným pocitom sviatočnosti. Spoločne si vinšujú, obdarúvajú a preciťujú radosť zo vzájomnej blízkosti.
Počas Vianoc sa často v spomienkach vraciame do
čias detstva, kedy spolu s nami za štedrovečerným
stolom ešte sedeli starí rodičia, rodičia, súrodenci, kedy sa dodržiavali vianočné zvyky a kedy sme
plnými dúškami nasávali atmosféru tak skutočne
prirodzenú a tak nesmierne vianočnú. Roky sa minuli, niektoré zvyky zanikli, mnohí naši blízki už

nie sú medzi nami, no spomienky nám ostali. Vynárajú sa s každým príchodom Vianoc a zaväzujú
nás k tomu, aby sme dodržiavali tradície Vianoc
a našim potomkom odovzdali to, čo sme dostali od
svojich predkov my.
Šťastie je o to väčšie, ak sa s ním dokážeme podeliť. Nezabúdajme preto v týchto dňoch aj na tých,
ktorí sú nepriazňou osudu osamotení a chorí. Veď
úsmev, pekný pozdrav či úprimný rozhovor nás nestojí nič, no pre druhých je to obrovská pomoc. Spolupatričnosť, aj to je naplnenie myšlienky Vianoc.
Skúsme sa teda všetci v týchto sviatočných dňoch
zastaviť, ponoriť do hĺbky duše, lebo len tak zistíme, čo je v živote správne a dôležité. Doprajte pokoj
svojej duši a rozdávajte radosť svojim blízkym.
Drahí spoluobčania, želám vám pekné a požehnané Vianoce prežité v kruhu svojich najbližších.
Prajem vám, aby ste posolstvo Vianoc premietali do
bežných nasledujúcich dní. Nech vás teplo Vianoc
hreje celý ďalší rok 2016.
Viem, že tento rok bol pre našu obec ťažký. Som si
vedomý problémov, s ktorými ste sa museli boriť. A
preto vám nesmierne ďakujem za vašu trpezlivosť
a ochotu pomáhať pri ich riešení.

Štefan Jaklovský
starosta obce

www.poproc.sk

1. detská sv. omša

Výlet do Zádielu

22. - 25. októbra sa v našej farnosti po roku uskutočnila obnova misií, ktorú viedli bratia františkáni, otec Anton a Félix. Program bol obohacujúci. Okrem vysluhovania sviatosti
zmierania a slávení sv. omší s misijnými kázňami mohli veriaci zažiť silu uzdravujúcich modlitieb a modlitieb odovzdania
sa. Deti sa potešili trošku netradičnej detskej sv. omši. Sobota
patrila aj výletu do Zádielskej doliny, kde sme sa počas krásnej
jesennej prechádzky mohli s bratmi františkánmi neformálne
porozprávať. Posilnení občerstvením a vysilení futbalom sa
výlet úspešne skončil, no program misií pokračoval ďalej. Po
príchode domov a krátkom oddychu sme sa spoločne pomodlil na cintoríne za našich zosnulých. Nedeľnou sv. omšou sa
misie skončili a bratia františkáni nás vyzvali byť svetlom pre
všetkých ľudí. Znakom toho bola zažatá svieca, ktorú sme si
odniesli domov a pripomínala nám túto výzvu aj počas nedeľňajšieho obeda. Za milostivý čas misií patrí veľká vďaka v prvom rade dobrotivému Pánu Bohu, tiež bratom františkánom,
nášmu duchovnému otcovi a všetkým, ktorí prišli a načerpali
z prameňov spásy. 				
IS

Všetko má svoj čas

„Všetko má svoj čas a všetko svoju chvíľu ako každé úsilie pod
slnkom“. Takto sa píše v Svätom písme. Z tohto pohľadu má
svoj čas aj čas pripravovať sa na Vianoce a samotné Vianoce
prežiť a osláviť. Svoj čas má však aj čakanie, svoj čas má dočkať sa. Zmysel však má odlíšiť čas prípravy - adventu - a čas
samotných Vianoc. Slovo advent je v slovenčine výhradne iba
súčasťou náboženského slovníka, no v angličtine sa však toto
slovo latinského pôvodu udomácnilo a vyjadruje príchod. Je
preto zrejmé, že advent pre nás znamená očakávanie príchodu
Spasiteľa. Jednou zo schopností človeka je schopnosť rozlišovať a rozpoznávať, čo je dobré a čo zlé. Človek vidí i detaily
a spoznáva rozdiely. To isté platí aj pri advente. Svoj zmysel
má počkať na Vianoce a nenechať sa omámiť vianočnými koledami v čase, keď priestor majú dostať iba adventné piesne
.Neschopnosť človeka rozlišovať, čo je správne a čo nie nemení
svet ani jeho poriadok, ale mení naše vnímanie.Zmysly človeka vidia i rozdiely. Tak ako ročné obdobia prinášajú do života ktoréhokoľvek človeka pestrosť a novosť, podobné je to aj
s obdobiami odlíšenými z náboženského hľadiska. Prinášajú
pestrosť, zaujímavosť, novosť ale aj nevšednosť. Mať Vianoce
celý rok to je nuda. Mať štyri týždne adventu a potom Vianoce
je fantastické. ... Krásne a požehnané Vianoce!
ZB

Počas obnovy misií v našej farnosti prišiel do školy františkánsky brat Félix. Povzbudil nielen žiakov, ale aj učiteľov vo viere
a moderným spôsobom učil žiakov kresťanskej náuke. Deťom
sa jeho návšteva veľmi páčila a ocenili ju.
Náš rodák, brat Pavol Radoslav Mandryk, OFM, sa obnovy
misií nemohol zúčastniť, no poctil nás svojou prítomnosťou
o čosi neskôr - 19. novembra. Počas svojej dovolenky sa nevedel dočkať aj stretnutia s deťmi v škole. Na hodinách náboženstva porozprával deťom o advente a duchovnej príprave na
Vianoce. Rozdával úsmevy a dobrú náladu všetkým, za čo mu
zo srdca ďakujeme. 				
IS

Nezostať na polceste

Posledný deň liturgického roka, 28.11.2015, k nám zavítal
rožňavský otec biskup Stanislav. Birmovancom, ktorí splnili všetky podmienky prípravy, udelil sviatosť birmovania.
V príhovore ich vyzval, aby v ceste kresťanského života nezostali na polceste a víťazne prišli do cieľa, teda dosiahli spásu
v Božom kráľovstve. Na tejto ceste im majú pomáhať rodičia,
či už birmovaní, ale aj ich vlastní, keďže deti sú ich odrazom.
K tomu im všetci v modlitbách vyprosujme Božiu pomoc
a požehnanie. A ešte niečo o sviatosti birmovania...
Birmovanie je: - sviatosť;- pokračovanie kresťanskej iniciácie;pokrstených obohacuje darmi Ducha Svätého;- dokonalejšie pripútava k Cirkvi;- vtláča nezmazateľný znak a preto je neopakovateľná;- sviatosť kresťanskej dospelosti.
IS

www.poproc.sk
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Pečený, varený, najmä vydarený

Ešte pred začiatkom adventu sme opäť
„piekli“ cukor. 28. novembra MO MS
v Poproči s MKS zorganizovali pre obyvateľov našej obce, a hlavne pre milovníkov tradícií, „pečenie“ ondrejovského
cukru. Aj keď Ondrejovia či Andrejovia
oslavovali sviatok svojho mena až 30.novembra v pondelok, my sme na ich počesť piekli našu sladkú dobrotu trošku
v predstihu. Počasie nám veru neprialo,
Martin na „bielom koni“ sa zopár dní
omeškal, vonku snežilo, ale nič nezabránilo nadšencom prísť do kultúrneho
domu s kastrólmi a vareškami, orechmi a orieškami či „rumikom“, aby pri
varení našej tradičnej sladkosti strávili
príjemné sobotné popoludnie v kruhu
priateľov, milovníkov tradícií a ľudovej

hudby. Hlavné
ingrediencie zabezpečilo MKS.
Vedúca
MKS
a podpredsedníčka MO MS
Katarína Katušáková privítali
prítomných Popročanov, medzi
ktorými nechýbal ani starosta
obce s manželkou a popriali šéfkuchárom a ich pomocníkom pri varičoch vydarené „pečenie“. Nechýbala ani muzika a spev. Veď
aké by to bolo pečenie cukru bez dobrej
nálady? O to sa postarala FS FORTUNA
,keď zaspievali v niekoľkých vstupoch
krásne popročské i slovenské piesne, za
čo si vyslúžili veľký potlesk. Členky MO
MS opäť pripravili malé pohostenie. Prítomní sa mohli občerstviť z prestretých
stolov výbornými kysnutými koláčikmi,
chlebíkom potretým domácou masťou
s cibuľkou či horčicou i ochutnať čerstvé škvarky. Kysnuté sponzorsky napiekli Iveta Fečuová, Agáta Hanková,
Mária Mudroňová i Helena Sopková
a tohto roku prvýkrát bol na stoloch na
ochutnanie aj domáci kváskový chlebík,

Nesklamal ani
tohto roku

Prišiel na parádnom koči v sprievode známych
postáv v predvečer svojho sviatku. Okrem rozdávania darčekov rozžiaril aj krásny vianočný
stromček v našom parku. ...predsa Mikuláš !
Prinášame vám fotoreportáž z 5. decembra
2015. 				
NM

www.poproc.sk

upečený Mgr. Ľubomírom Hiľovským
v svojpomocne vymurovanej domácej
piecke. A k týmto všetkým dobrotám
nesmelo chýbať ani varené vínko a pre
detičky teplý čaj.
Kým kuchári varili, ostatní chutnali koláče a zapíjali vínkom alebo čajom, Katarína Katušáková predstavila prítomným
zbierku básní pre najmenších pod názvom Kalendár prírody, ktorú venovala
svojim vnúčatkám členka MO MS a učiteľka našej ZŚ Mgr. Milica Juhásová. Išlo
o jej prvotinu. Zároveň prezradila, že už
pracuje na vydaní svojej druhej knihy.
Prajeme jej, nech sa to podarí a nech
v tejto svojej záľube, ktorá prináša radosť
predovšetkým deťom, pokračuje.
Nakoniec nastal čas, kedy kuchárkycukrárky svoju vyrobenú sladkú špecialitu rôznych chutí pokrájali a nám ostatným ponúkali na degustáciu. My sme
hodnotili, ktorý cukor bol lepší a ktorý
chutnejší, ale nakoniec sme museli konštatovať, že všetky boli výborné. Domov
sme odchádzali trošku „presladení“, ale
spokojní, že sa opäť vydarilo jedno krásne sobotné popoludnie strávené v dobrej pohode medzi priateľmi.Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o vydarený priebeh
tejto akcie.			
KK
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Aby Vianoce boli v našom srdci každý deň

Vianočný koncert pri príležitosti 15.výročia založenia Fortuny

DONA NOBIS PACEM - Pane daruj
nám pokoj – Pane, daruj svetu pokoj
svoj.
Toto duchovné posolstvo sa stalo
mottom, ktorým jubilujúca Fortuna
otvorila úvodným predspevom vianočný koncert. Príhovor Jany Žakarovskej Ďuricovej sa niesol v znamení
adventu. Na koncert zavítal starosta
obce s manželkou, poslanci obecného zastupiteľstva, riaditeľka ZŠ s MŠ,
domova dôchodcov, členovia Rotary
Club Country v Poproči, zástupcovia
občianskych združení a čo je najdôležitejšie - prišlo mnoho Popročanov,
ktorí prijali naše pozvanie vypočuť
si vianočné melódie a naladiť sa na
najkrajšie sviatky roka. Milými hosťami boli speváčky z folklórnej skupiny
MAKAĽOČKY z Rudníka s vedúcim
ženskej speváckej skupiny MUDr.
Imrichom Tóthom, ktorý aj program
sprevádzal na harmonike. Zaspievali
rezké tradičné koledy a vianočné vinšovačky.
Do nášho hlavného programu sme
vybrali tie najzaujímavejšie skladby zo sakrálneho žánru, ktoré máme
v repertoári a ktoré radi spievame, a o

túto radosť a duchovné vianočné posolstvo sme sa chceli na koncerte s prítomnými podeliť. V programe zazneli:
POZDRAV – AVE REGINA COELORUM – Buď pozdravená kráľovná nebies, svetlo sveta sa zrodilo, brána nebeská sa otvára z 12. st. ,TIBJE PAJOM
–Tebe spievame, Teba oslavujeme,
Tebe ďakujeme, k Tebe sa modlíme
Bože náš, pravoslávny chorál z 18.st.,
MOTLITBA Ó BOŽE V NEBESIACH
z najznámejšej operety českého skladateľa Oskara Nedbala Poľská krv, ktorá svojou melodikou a najmä vrúcnosťou patrí mezi najhranejšie tituly tohto
žánru, CANTATE DEO – ZASPIEVAJME BOHU na Božiu slávu - oslavne, zvučne, radostne velebme Božie
meno a tradičnú vianočnú koledu DO
TICHEJ NOCI so sprievodom gitary
Ľudky Benkovej. Tóny nádhernej piesne HALELUJA v skvelom podaní Marienky Mašatovej rozozvučali v srdciach prítomných v závere vystúpenia
Fortuny radostnú oslavu spoločného
stretnutia. So slovami „ Spev na božiu
slávu je krásny dar, a preto používajme naše dary ako ponuku toho dobrého pre druhých a prijímajme dobré

www.poproc.sk

dary iných“ sme privítali vystúpenie
Spevokolu sv. BARBORY, ktorý vedie
Mgr. Iveta PORACKÁ, svoj program
predviedli s mladíckym elánom, chytľavo rytmicky a zanietene. Že Mirko
Mašat je skvelý trubkár ukázal aj v sólovom parte pre trúbku v skladbe Ave
Maria s klavírnym sprievodom Mgr.
Gabriely Petrášovej zo ZUŠ MEDZEV.
V závere sme všetky zbory spojili sily a
aj bez dlhého nácviku sme spoločne a
veľkolepo zaspievali vianočnú skladbu
ADESTE FIDELES o radostnom plesaní pri jasliach v Betleheme.
Poďakovali sme tým, ktorí nám prejavujú podporu a vyslovili sme želanie,
aby Vianoce boli v našom srdci každý
deň a po celý rok. Veríme, že vianočné koncerty budú mať nasledovníkov a táto nádherná tradícia bude aj
v budúcnosti pokračovať. Všetkých
prítomných sme pohostili chutnou
kapustnicou, koláčikmi a vianočným
punčom, i slávnostná torta podarovaná od Makaľočiek bola skvelá.
Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová
Foto: Alexander Jiroušek
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V škôlke sa nezaháľa

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň
materských škôl na Slovensku. Nad týmto významným dňom,
ktorý sa bude organizovať každoročne 4. novembra, prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
K myšlienke zdôrazniť význam poslania a opodstatnenosť materských škôl sme sa pripojili aj my, deti MŠ Poproč. Zrealizovali sme
projekt Rastieme zdravo, o ktorom svedčia aj fotografie z daných
aktivít. Dúfame, že aj my maličkí sme aspoň troškou prispeli ku
dňu, ktorý nám, materským školám, určite právom patrí.
IV
7. októbra navštívili deti materskej školy – predškoláci v rámci
Dňa pošty obecnú poštu. Vedúca Z. Petrášová (za čo jej patrí poďakovanie) nás pozvala do priestorov nahliadnuť až za okienko.
V krátkosti deťom porozprávala o práci na pošte. Deti si zasielali
listy, ktoré „písali“ kamarátom, vážili sa na váhe balíkov, videli
dokonca aj čítačku peňazí. Z návštevy mali deti radosť a odchádzali s novou skúsenosťou. 			
MS

Objavovali múdrosti Herecké talenty
ukryté v knihách
sa prejavili
Veselo i s hrou čítali sme pod lampou.
Všetci - veľkí, maličkí - čítali sťa včeličky.

Aj tento rok patril jeden októbrový večer na
našej škole „Čítaniu pod lampou“. Už štvrtý
ročník tohto podujatia sa všetci
žiaci z 1. stupňa a piataci stretli vo
večerných hodinách
v ZŠ, kde objavovali múdrosti ukryté
v knihách bájok. Žiaci v maskách rôznych
zvieratiek
pútavou
formou prezentovali najznámejšie
bájky a s nadšením sa zapájali
do zaujímavých
aktivít,
ktoré
pre ne pripravili
pani učiteľky.
EK

Už tradične sa zapájame do súťaže „Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc,
ktorý je tretí októbrový týždeň. V našej škole sa niesol v duchu
200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, kodifikátora spisovnej
slovenčiny. Podujatiu predchádzalo obdobie prípravy. Žiaci
navštívili školskú knižnicu, vyberali vhodné knihy, čítali. Po
prehliadke kníh na triednických hodinách sa dohodli na knihe,
príbehu, ktorý sa im najviac páčil. Po vypracovaní scenára
triedne učiteľky obsadili postavy a začalo sa štúdium úloh. Ďalšou
fázou bola príprava kulís, kostýmov, pomôcok. Tak do prípravy
a diania bola zapojená celá trieda. Náročnejšie kulisy pripravovali
v dielni, kde za pomoci vyučujúcej pracovali s kartónom a inými
materiálmi. Po naštudovaní úloh začalo precvičovanie – hranie
rolí. Nácvik vystupovania na scéne bol pre väčšinu náročný, bolo
potrebné precvičiť melódiu viet, výpovede, no a samozrejme
vystupovanie vo vzťahu k divákom. Mnohé kolektívy prežívali
tento nácvik spoločne. Ako sa umiestnili? 1.miesto - VIII.A Rysavá
jalovica, II. miesto - V.A Rozprávka o dvanástich mesiačikoch,
III.miesto - VII.A Rozprávka o Popoluške. 		
ŠJ
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Boli sme úspešní Presahuje to hranice Slovenska

Viete čo je iBOBOR? Informatická súťaž
pre každého o počítačoch pri počítači!
9. – 13. novembra sa 65 žiakov 3. – 9. ročníka našej školy zapojilo do online súťaže
iBOBOR. Do tejto celoslovenskej súťaže sa
celkovo zapojilo 66 842 žiakov a študentov
z 982 škôl. My sme sa zapojili do kategórie Bobrík, Benjamín a Kadet. A boli sme
úspešní! 7 naši žiaci , Sofia, Jozef, Timotej,
Lukáš, Viktória, Simona a Slávka, sa stali
úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. Umiestnili sa na popredných priečkach pomyselného rebríčka vo svojich kategóriách.
Gratulujeme! 			
ZK

V tomto školskom roku sa prvýkrát zapájame do medzinárodného projektu eTwinning (Školské projekty a medzinárodné
partnerstvá cez internet), v ktorom hľadajú
partnerov a spolupracovníkov školy z celého sveta. My sme sa zapojili do projektu
TraditionalcelebrationsacrossEurope, na
ktorom spolupracujeme spoločne s deťmi

so Španielska a z Malty. Do tohto projektu zahrnieme najznámejšie sviatky ako sú
Vianoce, fašiangy a Veľká noc. Budeme
spoločne kresliť, písať a vytváranie iné médiá o týchto tradičných sviatkoch. Budeme
sa takto učiť nielen o svojej vlastnej kultúre, ale rovnako aj o iných krajinách a ich
tradíciách. Komunikačným jazykom bude
anglický jazyk. Vek zapojených žiakov je
5 – 12 rokov Predmety, ktorých sa projekt dotýka sú predmety v ZŠ - informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova,
regionálna výchova, mediálna výchova
a voľnočasové aktivity. Výsledkom tohto
projektu bude vytvorenie eknihy – ebook,
ktorú si vytvorí každá škola. Jej súčasťou
budú aj všetky ostatné materiály, ktoré vytvoria deti.			
ZK

Konkrétne aktivity v projekte, ktoré sú vykonané, príp. rozpracované:
• „Pečenie cukru“ - Bakedsugar / Andrew´ssugar– obrazový materiál doplnený
sprievodným slovom – recept
• Sviatok sv. Mikuláša – príprava videonahrávky z vystúpenia detí
• Tradičné zvyky v našom regióne: „Od Ondreja do Troch kráľov“ – spracovávané do PPT

Vieme, čo Právo či povinnosť?
je zdravé Poznáme odpoveď

de spolu s ďalšími rovesníkmi, o možnosti
chodiť do školy bez ohľadu na to, či som
chlapec alebo dievča, alebo či musím platiť školné. Súčasťou plánovaných aktivít
bolo aj dobrovoľné zapojenie sa žiakov do
ankety, ktorou sme zisťovali, ako vnímajú
potrebu vzdelávania sa v základnej škole.
Do ankety sa zapojilo 129 žiakov:

Každý deň sa snažíme deťom v škole pripomínať nutnosť zdravšieho stravovania
pre náš organizmus. Omnoho intenzívnejšie je to v októbri počas týždňa zdravej výživy. Tento rok sme sa zamerali na cukor biely jed. Vyzdvihli sme zdraviu prospešné
účinky medu. Na besedu sme pozvali pána
včelára Petráša, ktorý veľmi zaujímavo
predstavil žiakom život včely aj jej produkty. Nasledujúcimi aktivitami sme zisťovali škodlivé účinky cukru na naše zdravie.
V závere žiaci prisľúbili, že po týchto zisteniach, budú radšej sladiť medom.
AG

Projektové dni zamerané na globálne
vzdelávanie sú súčasťou našich jesenných
školských aktivít už viac ako päť rokov.
V novembri sme si zvolili tému práva detí
s podtémou právo na vzdelanie. Počas
prípravy na projektový deň žiaci vyhľadávali údaje o možnosti vzdelávania v iných
krajinách, ale aj o iných školských systémoch a povinnej školskej dochádzke napríklad v Japonsku, Číne, Keni ale aj v Spojených štátoch amerických či v susednom
Poľsku. Získané podklady boli základom
na bohatú diskusiu, argumentáciu aj zamyslenie sa o potrebe vzdelania, učenia sa,
či o výhodách a nevýhodách učiť sa v trie-

www.poproc.sk

• 53,5 % z nich odpovedalo, že vzdelanie
je pre nich veľmi dôležité a iba 0,8 %
uviedlo, že vzdelanie nie je dôležité,
• 70,5 % žiakov sa vyjadrilo, že ak by si
mohli vybrať, tak do školy by chodili
,lebo to chcú sami; 2,3% uviedlo, že by
radšej chodili do inej školy
A čo žiakov na škole najviac hnevá ? 72,1%
žiakov na škole najviac hnevá, že musia
skoro vstávať a 3,9% sa bojí spolužiakov.
Záver, ku ktorému dospeli naši žiaci na
konci projektového dňa je: Učiť sa je právom, ale aj povinnosťou zároveň.
BM, riad. ZŠ s MŠ
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Hasiči bilancovali
Blíži sa koniec roka 2015 a to je čas bilancovania udalostí, ktoré sa udiali v
našom Dobrovoľnom hasičskom zbore.
Vynikajúce výsledky v priebehu roka
dosahovali naši mladí hasiči „plameňáci“. Zúčastnili sa Ligy mladých hasičov
pozostávajúcej z piatich súťaží (v Poproči, v Čani, v Malej Ide, v Kecerovciach a
v Slanskom Novom Meste). V súťažiach
dosahovali vynikajúce výsledky - dievčatá sa stali celkovými víťazkami Okresnej ligy MH, kde obsadili 1. miesto
a chlapci 4. miesto.
Dátum

Súťaž

ča mimoriadne potrebný na výkon tejto
funkcie. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých
obvodových súťaží v rámci okresu a dokonca sme boli usporiadateľskou organizáciou Krajského kola súťaže hasičov
v Poproči (muži, ženy, dorast).
Udalosťou, na ktorú nikdy nezabudneme, bol deň 2. október 2015. Našu obec
a nás hasičov navštívil podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák,
aby nám odovzdal nové hasičské vozidlo Iveco Daily, Cas 15. V mene DHZ
ďakujem všetkým priateľom, sympati-

Dievčatá A Dievčatá B Chlapci A

14.2.2015 Popročská chodbovica

1. miesto

2. miesto

1. miesto

21.3.2015 Halová súťaž-Čaňa

2. miesto

8. miesto

3. miesto

7.5.2015

Plameň-Malá Ida

1. miesto

6. miesto

15.8.2015 Čečejovský pohár

3. miesto

7. miesto

5.9.2015

Kecerovský pohár

1. miesto

8. miesto

12.9.2015

Jesenný zraz MH Slanské
Nové Mesto

5. miesto

9. miesto

Mimo nášho okresu sa dievčatá 19. októbra zúčastnili súťaže o Putovný pohár
primátora mesta Prešov, kde v silnej
konkurencii obsadili 9. miesto. Prajeme
si, aby sa im budúci rok darilo minimálne tak dobre ako doteraz.
Ani my dospeláci sme nezaháľali. Vďaka podpore z obecných dotácií sa nám
podarilo oživiť a skrášliť našu starú
Škodu 706 RTO, Cas 25. Svojpomocne
sme vykonali úpravu garáže požiarnej
zbrojnice, čím sme vytvorili priestor na
parkovanie pre nové hasičské vozidlo
Iveco Daily. Pri požiaroch sme zasahovali našťastie len trikrát a mali sme niekoľko technických výjazdov – pre veľkú
prašnosť v rámci projektu odkanalizovanie obcí sme kropili cesty v obci, čistili
kanály, studne a odstraňovali hniezdo
sršňov.
V rámci takticko-technickej pripravenosti členov DHZ sa traja naši hasiči
zúčastnili školenia na používanie autonómneho dýchacieho prístroja, jeden
člen sa zúčastnil profesionálneho školenia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
speleologickou technikou a ďalší šiesti
členovia absolvovali základný kurz hasi-

Chlapci B

12. miesto

zantom a občanom našej obce, že nás
prišli v tento výnimočný deň podporiť.
Poďakovanie patrí aj starostovi, obecnému zastupiteľstvu a hosťom, ktorí sa na
tejto udalosti zúčastnili - poslancovi NR
SR Ing. Františkovi Petrovi, poslancovi
NR SR RSDr. Viliamovi Jasaňovi (našemu rodákovi), generálnemu sekretárovi DPO SR Vendelínovi Horváthovi,
riaditeľovi KR HaZZ Košice plk. Ing.
Jozefovi Fedorčákovi, riaditeľovi OR
HaZZ Košice plk. Ing. Jozefovi Bodná-
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rovi, predsedovi KV a OV DPO Košice
Vendelínovi Fogarášovi a prednostovi
OÚ Košice-okolie PhDr. Petrovi Derevjanikovi, PhD.
V kultúrno-spoločenskej oblasti sme
sa zúčastnili stavania mája, zorganizovali sme hasičskú zábavu, vykonávali sme
asistenčné hliadky pri príležitosti SNP,
púte sv. Anny a počas dní obce. Sviatok
sv. Floriána (patróna hasičov) sme si uctili účasťou na svätej omši v našom kostole. Našim deťom sme dopriali nezabudnuteľné zážitky pri príležitosti Dňa
detí na chate Lúčky a my dospelí sme si
zas oddýchli na chate Teplica v Jasove.
Našim občanom sme boli nápomocní
v rámci možností a schopností a sme
pripravení im pomáhať aj v budúcnosti.
Na záver sa chcem za celý kolektív DHZ
ešte raz poďakovať starostovi , obecnému zastupiteľstvu, vedeniu ZŠ s MŠ,
sponzorom a všetkým , ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili alebo nám
pomohli. Za spoluprácu ďakujem aj
opátovi Prof. ThDr. Martinovi Štrbákovi, PhD. a nášmu pánovi farárovi. Poďakovanie patrí aj kolegom s DHZ-tiek
v rámci okrsku „Rudohorie“ za nezištnú
pomoc a spoluprácu. Najväčšia vďaka
patrí samozrejme vám členom DHZ, či
už činným alebo prispievajúcim za to, že
dokážete vytvárať hodnoty pre organizáciu, našu obec, našich občanov bez toho,
že by ste za to očakávali finančné ohodnotenie. Želám si, aby sme vydržali čo
najdlhšie v takomto počte a nepoľavovali v úsilí. A vôbec sa nenahnevám, ak sa
k nám pridajú noví zanietení členovia.
Prajem všetkým v roku 2016 zdravie,
pokoj a lásku v rodinách a i v tej našej
hasičskej. 			
BH
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Trénujú
a potom to
všetkým ukážu

Aj v tomto školskom roku vedieme
na ZŠ s MŠ v Poproči záujmový útvar Mladí hasiči. Prihlásilo sa doň 20
žiakov. Deti sa naučia, aký je rozdiel
medzi ohňom a požiarom, ktoré látky
sú horľavé a ktoré sú nehorľavé, druhy
hasiacich prístrojov a ich použitie. Naučia sa, aké majú hasiči náradie a jeho
použitie. Napríklad ako sa spájajú, rozvíjajú a zvíjajú hasičské hadice, ako vytvoriť útočné hadicové vedenie a striekať vodou do terča. K tomu sa ešte naučia viazať lanom uzly a mnoho iného.
Všetky naučené teoretické vedomosti
a praktické zručnosti si s ostatnými
mladými hasičmi budú porovnávať na
súťažiach v ďalšom ročníku okresnej
ligy mladých hasičov.
TK
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Ponúkame zdravý
životný štýl
Počasie tomu nenasvedčuje, ale otužilci
začali tradične v októbri svoju sezónu.
Nevedeli sme, ako budeme pokračovať a
či sa naše rady rozšíria. V priebehu leta
prejavili viacerí záujem, ale sezónu sme
začali siedmi. Zuzana Berciková Urbančíková, Jozef Sýkora, Tomáš Pjatak,
Zuzana Pjataková, Jozef Sakmár, Stanislav Ganišin a Marko Grác. Postupne sa
k nám pridal aj Igor Klešik. Stretávame
sa pravidelne raz týždenne spravidla
v nedeľu o 10:00 hod. dopoludnia vo
voľnej prírode na hrádzi na „Prednom
potočku.“ Od vzniku vo februári 2015 a
za pomerne krátky čas nášho pôsobenia
sa zišla dobrá partia, čoho dôkazom je
aj naše logo, naše bundy, šály a čiapky,
ktorými sa reprezentujeme na otužileckých podujatiach. 21. novembra sme sa
zúčastnili celoslovenského plávania vo
Vyšnom Kazimíre. Radi by sme sa zúčastnili aj ďaľších podujatí s podobným
významom v Nízkych Tatrách – Jasenie,
a v Košiciach. Takisto aj vianočného plávania na Bukovskej priehrade, alebo na
Úhornianskom jazere, privítania Nového roka vo vode a samozrejme aj iných,
ale je to otázka financií. Všetko si hradíme sami. Nevynechávame ani akcie, kde

Aj naši turisti spomínali

Milovníci prírody a turistiky sa už po
sedemnástykrát zišli, aby zapálili sviečky a spomenuli na priateľov a známych,
ktorí už chodia po nebeských chodníkoch. Aj naši popročskí turisti sa 7.
novembra zúčastnili pietnej spomienky

www.poproc.sk
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turistov a milovníkov prírody
na Lajoške. Na tomto podujatí
sa už pravidelne stretávame s
priateľmi z Košíc a okolia. Jednoduchý pietny akt sa konal pri
kaplnke na Prednej Holici pod
chatou Lajoška. Počasie v tento
deň už nebolo tak gýčovo jesenné, ale bolo príjemne teplo.
Trasa dlhá 4,5 km viedla z horného konca obce Vyšný Klátov
po žlto označenom chodníku.
Pripomínala skôr príjemnú prechádzku ako náročný výstup. Za obcou
chodník najprv klesal a po prekonaní
potôčika nás čakalo už len stúpanie. Približne v polovici cesty sa chodník pripájal ku lesnej ceste a asi po 100 m vpravo
ju zase opúšťal.

www.poproc.sk

nás môžu ľudia stretnúť aj v inej pozícii.
Pečenie ondrejovského cukru v KD bolo
toho najlepším príkladom. Zimné plávanie nie je len o tom, že si chceme niečo dokázať, vytiahnuť sa pred známymi.
Otužovanie vedie k zmene vzťahu k prírode a v neposlednom rade posilňuje
obranyschopnosť organizmu. Takýmto
spôsobom ponúkame a zároveň propagujeme zdravý životný štýl, finančne nenáročné, ale atraktívne nesúťažné športovanie prístupné všetkým vekovým kategóriám. Od polovice novembra vo vitríne v parku pod kostolom máme svoje
miesto, kde sa môžete pozrieť na našu
činnosť a taktiež na internete („Popročské vydry – otužilci.“) Veľmi radi vás privítame medzi nami. Kontaktná e- mailová adresa je grac.marko2@atk.sk, t.č.
0949 433 807.
MG
Ďalej nasledovalo stúpanie brezovým
hájom až do sedla Pišivenky, kde sme
sa pripojili k červenej značke vedúcej
z Jahodnej. Odtiaľto pokračovali obe
značky spoločne až na chatu. V blízkosti chaty stojí malá pietna kaplnka ešte
z roku 1912, kde sa konala spomienka
na zosnulých turistov. Práve na tomto
mieste mohli milovníci prírody zapáliť
sviečku ako pamiatku na všetkých blízkych, priateľov a známych, ktorí sa už
s nami nemohli vybrať na tento krásny
výlet do prírody. A tak sme si pripomenuli slová:“ Spomienky sú to jediné, čo ti
nikto nemôže vziať. Pozeraj okolo seba
a ukry do zamatu diamanty rannej rosy
na steblách trávy, smaragdy horských
potôčikov, rubíny na oblohe pri západe
slnka, zlato jeho teplých lúčov, .... lebo
nikdy neodchádza ten, čo ostáva v ľudských srdciach....“ 		
MR
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Futbalisti ukončili jesennú časť ročníka 2015/2016
Ako prví skončili majstrov- Dospelí:
ské stretnutia najmladšížiaci. V jesennej časti účin1
kovali v okresnej súťaži. Po
odchode žiakov, ktorí skon2
čili pre dosiahnutie veku,
3
do žiackeho družstva prišli
mladí futbalisti, ktorí nahra4
dili odchádzajúcich hráčov.
Po jesennej časti im patrí 4.
5
priečka v tabuľke. Vo všet6
kých domácich stretnutiach
boli úspešní. Vonku sa im
7
už tak nedarilo a remizovali
hneď v úvode sezóny v Malej
8
Ide. Tréner mužstva bol s ich
9
výkonmi v majstrovských
stretnutiach vcelku spokoj10
ný, aj tréningová dochádzka
bola na dobrej úrovni. Po 11
poslednom majstráku bola
vyhodnotená jesenná časť 12
súťaže pri malom občerstve- 13
ní pre celé družstvo.
Naše dorastenecké mužstvo 14
účinkovalo v krajskej súťaži
- III. liga - Košicko - Gemer- Dorast:
ská skupina. Po jesennej časti
sú na 6. mieste. Do mužstva
1
prišli hráči zo žiackeho mužstva, ktorí sa tam adaptovali
2
a väčšinou hrali v základnej
3
zostave. Mužstvo má na viac
ako v jesennej časti ukázalo,
4
avšak v niektorých stretnutiach chýbali hráči pre zra5
nenia a žiaľ, aj pre zbytočné
6
vylúčenia. Mužstvo zahralo
v niektorých stretnutiach
7
veľmi dobre, no niektoré im
nevyšli podľa predstáv tré8
nera a realizačného tímu.
9
Po ukončení jesennej sezóny bola vyhodnotená ich
10
činnosť, výbor OFK im poďakoval za účinkovanie v je- 11
sennej časti súťaže.
Mužstvo dospelých účin- 12
kovalo v krajskej súťaži - V.
13
liga - Košicko - Gemerská
skupina. Po letnej prestávke 14

Z

V R

P

Skóre

B

+/-

TJ Družstevník Čečejovce

13

8

3

2

27:10

27

6

FK Krásnohorské Podhradie

13

8

2

3

22:9

26

5

TJ Družstevník Perín

13

7

2

4

28:19

23

5

MFK Ťahanovce

13

6

4

3

31:21

22

1

OFK Slovan Poproč

13

5

5

3

22:14

20

2

FK TATRA Sokoľany

13

6

2

5

19:17

20

-1

ŠKO Veľká Ida

13

6

0

7

28:30

18

0

TJ Kokšov - Bakša

13

5

2

6

18:18

17

-4

FK Gemerská Hôrka

13

3

7

3

17:14

16

-2

MFK Dobšiná

12

4

4

4

19:17

16

-2

FK Košická Nová Ves

13

4

2

7

16:29

14

-7

TJ Družstevník Malá Ida

13

2

2

9

13:40

8

-10

TJ Cementár Turňa nad Bodvou

13

1

3

9

8:30

6

-12

TJ Gemerská Poloma(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0

Z

V R

P

Skóre

B

+/-

TJ Družstevník Malá Ida

13

9

2

2

65:20

29

8

FK Krásnohorské Podhradie

13

9

1

3

34:21

28

10

FK Bodva Moldava nad Bodvou

13

8

2

3

71:18

26

2

FK Baník Drnava

13

8

2

3

40:34

26

5

FK Hrhov

13

7

2

4

48:32

23

5

OFK Slovan Poproč

13

7

0

6

54:31

21

3

FK Bidovce

13

6

2

5

29:42

20

-1

FK KRÁSNA

13

6

1

6

47:23

19

4

TJ Roma Moldava nad Bodvou

13

7

1

5

68:29

22(-6)

1

MFK Spartak Medzev

13

5

0

8

24:42

15

-3

SP MFK Rožňava

13

4

0

9

26:32

12

-6

MFK Ťahanovce

12

1

0

11

12:104

3

-15

FK FC Valaliky

13

0

1

12

18:108

1

-20

FK Junior ŠACA(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0

www.poproc.sk
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sa očakávalo, ako vstúpia do
súťaže. No hneď v prvom
kole v domácom prostredí
v okresnom derby stretnutí
po množstve nevyužitých
gólových šancí prehrali
s mužstvom z Čečejoviec
0:1 a hráči, realizačný tím
aj fanúšikovia zistili, že aj
táto súťaž je o strelených
góloch. No v nasledujúcich
stretnutiach sa mužstvu
začalo dariť aj strelcom
a prišli víťazstvá vonku aj
doma. Veľmi nás mrzí remíza v domácom prostredí
s mužstvom z Ťahanoviec,
keď vyrovnávajúci gól sme
dostali v poslednej minúte.
Aj stretnutie so Sokoľanmi
sa dalo doma vyhrať. Vonku potešili výhry vo Veľkej
i Malej Ide, remízy v Gemerskej Hôrke, Períne a Čečejovciach. Hlavne tie v Períne a Čečejovciach môžu
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Žiaci:

Z

V R

P

Skóre

B

+/-

1

FK Bodva Moldava nad Bodvou

7

7

0

0

50:6

21

12

2

MFK Spartak Medzev

7

6

0

1

38:20

18

9

3

FK TATRA Sokoľany

7

4

0

3

29:24

12

0

4

OFK Slovan Poproč

7

3

1

3

16:22

10

1

5

TJ AC Jasov

7

2

1

4

21:20

7

-2

6

TJ Tatran Jasov

6

2

1

3

19:18

7

-5

7

ŠKO Veľká Ida

7

1

0

6

9:49

3

-9

8

TJ Družstevník Malá Ida

6

0

1

5

5:28

1

-8

mrzieť, lebo sme po dobrých výkonoch,
pri troche šťastia, pri premieňaní gólových
šancí mali na víťazstvá, čo potvrdili aj domáci hráči resp. fanúšikovia. Po jesennej
časti je mužstvo na 5. mieste a nebyť domácich zaváhaní resp. získať viac bodov
zvonku, v dobre odohratých stretnutiach,
mohli byť na špici tabuľky. Ale na to sa
nehrá. Mužstvo ukončilo tréningový resp.

majstrovský program v polovici novembra,
výbor OFK vyhodnotil jesennú časť súťaže. V novom roku začne príprava na jarnú
časť súťaže v januári 2016 v telocvični a ak
počasie dovolí, aj na miestnom ihrisku.
Výbor OFK praje hráčom a fanúšikom futbalu príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2016.
EH

Strasti i radosti stolného tenisu
Stolnotenisové súťaže sú v plnom prúde. Prognózy sa zatiaľ nenapĺňajú a
po prvej tretine si naše družstvá počínajú nad očakávanie. „A“ družstvo
po skvelom druhom mieste v III. lige
prišlo po súťažnom ročníku o dvoch
svojich najlepších hráčov a z možnosti opätovného boja o postup sa
zrazu stáva boj o záchranu. Už sme
si zvykli aj z minulosti , že po našich
talentoch a odchovancoch sa obracajú kluby z vyšších súťaží, aby tam
pokračovali v raste a napredovali
vo svojej športovej kariére. V súčasnosti je „A“ družstvo v III. lige v strede tabuľky a ak sa nič neočakávaného
nestane, malo by sa bez problémov
udržať v súťaži. Aj keď s favoritmi sme
teraz nemali šancu, s rovnocennými
súpermi sme mali jasne navrch. V
družstve nikto nevyčnieva, jeho sila
je vo vyrovnanosti kádra a to je pre
víťazstvo v zápasoch veľmi dôležité.
„B“ družstvo po veľkej radosti z víťaz-

stva v IV. lige a možnosti si zahrať vyššiu súťaž nakoniec zosmutnelo a kvôli zúženému kádru sa muselo vzdať
postupu. Znova bojujeme v IV. lige,
no i tu nás čaká tvrdý boj o záchranu
v súťaži. V príprave na nový ročník
sa v dobrej forme prezentovali Rudolf
Flegner a Miroslav Harčarik, ktorý na
Slovenskom pohári v Poproči skončil na výbornom 6. mieste. V prvých
dvoch kolách „B“ družstvo prehralo,
no zázračne sa vzchopilo a zabojovalo.
V ďalších kolách napokon nestratilo
ani bod a dostalo sa na 3. miesto v súťaži. Družstvo ťahajú najmä Ing. Rudolf Flegner, Milan Petričko a Matúš
Kocúr. Aj tu sa ukazuje, že obavy so záchranou v súťaži by sa mali rozplynúť.
„C“ družstvo v V. lige v minulom ročníku skončilo na 5. mieste. Dnes je na
6. mieste v V. lige, zatiaľ teda nenapĺňa
predstavy. Súťaž je však len na začiatku
a pevné veríme, že do konca ročníka
stúpnu o niekoľko priečok vyššie. Pop-

www.poproc.sk

ri starších hráčoch zbiera skúsenosti
v zápasoch aj P. Juhár, ktorý pomalými krokmi napreduje a naznačuje, že
pri poctivom tréningu by mohol byť
prínosom v ďalšej budúcnosti klubu.
Pred začiatkom súťaže sme boli trocha
smutní z odchodu dvoch hráčov. To sa
pominulo po dvoch tréningoch, keď
do šatne po 15 rokoch k nám zavítal
jeden z najtalentovanejších hráčov z
tej doby - Slavomír Majcher. Oznámil
nám, že by sa rád vrátil za zelené stoly.
Potvrdilo sa,že čo sa v mladosti naučíš,
to tak ľahko nezabudneš. A že to platí,
dokazuje hneď aj svojimi výkonmi. Už
po pár tréningoch nastúpil v zápasoch
V. ligy a doposiaľ neprehral ani jeden
zápas. Aj týmito výsledkami dokazuje, že v krátkom čase môže bez problémov nastúpiť do zápasov vyššej súťaže
a že bude veľkou oporou pre náš oddiel. Prajem všetkým veselé Vianoce
a šťastlivý nový rok 2016.
VV
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RÔZNE
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Osemsmerovka

Otvorené
či zatvorené

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas
sviatočný, keď stromček sa ligoce, prajeme vám ......tajnička - 24 písmen.

OcÚ: V pracovných dňoch podľa otváracích hodín, počas sviatkov zatvorené.

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas sviatočný, keď
stromček sa ligoce, prajeme vám ......tajnička - 24 písmen.
Redakcia popročských novín
Redakcia popročských
novín a A. Timková.
a A. Timková.
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MUDr. Imrich Tóth:
18.12.2015 zatvorené
21.12.2015 zatvorené
28.12.2015 zatvorené
31.12.2015 zatvorené
Pošta: V pracovných dňoch
podľa otváracích hodín, okrem
31.12.2015 - otvorené do 10:00
hod. Počas sviatkov zatvorené.

