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Nič na svete sa 
nevyrovná šťastnému 
úsmevu dieťaťa

(pokračovanie na str.3)

Nič na svete sa nevyrovná šťastnému úsmevu 
dieťaťa. A  práve preto sa obec Poproč už po 
druhýkrát rozhodla zorganizovať oslavu Dňa 
detí. Na hornom futbalovom ihrisku bol 4. 
júna pre deti pripravený bohatý program plný 
hier, súťažných stanovíšť a atrakcií. Najmenšie 
detičky čakal detský kútik či Farbičkovo, pre 
väčšie deti boli pripravené stanovištia, na kto-
rých si mohli zmerať svoje sily, zručnosti a ši-
kovnosť. Centrum voľného času pri ZŠ s  MŠ 
Poproč pripravilo pre svojich žiakov retro hry. 
Z detí sa na chvíľu stali latinsko-americkí ta-
nečníci pod vedením tanečníka Miguela. Ne-
chýbal ani skákací hrad či obľúbené maľovanie 
na tvár. Po ihrisku sa dokonca potulovala veľké 
tučná mačka Garfield. 
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči 
č. 4/2016 zo dňa 20.6.2016

Trvá uznesenie č. A.8/3.b./2015 zo dňa 
26.10.2015:

OZ poveruje:
- starostu obce zabezpečiť vypraco-

vanie realizačnej projektovej doku-
mentácie a  zabezpečením inžinier-
skej činnosti za účelom vydania vo-
doprávneho povolenia stavby „Pop-
roč – rozšírenie verejnej kanalizácie, 
Potočná ulica“. 

Obecné zastupiteľstvo

1. B e r i e n a  v e d o m i e :

a/ Kontrolu plnenia záverov z  pred-
chádzajúceho zasadnutia OZ dňa 
18.4.2016.

b/ Informáciu starostu obce o stave po-
hľadávok a záväzkov k 31.12.2015.

c/ Výrok audítora za rok 2015.
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k Záverečnému účtu obce Pop-
roč za rok 2015.

e/ Správu hlavného kontrolóra obce 
o vykonanej kontrole verejného ob-
starávania investičnej akcie „Sta-
vebné úpravy priestorov kultúrneho 
domu na prípravu jedál“.

f/  Informáciu starostu obce o projekte 
spoločnosti VVS, a.s.. „Zásobovanie 
pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 
mikroregiónu Bodva“.

g/ Informáciu starostu obce o projekte 
obce „Kuchyňa v kultúrnom dome“.

h/  Informáciu starostu obce o  valnom 
zhromaždení spoločnosti VVS, a.s. 
Košice, ktoré sa konalo dňa 9.6.2016. 

i/ Informáciu starostu obce o pozvánke 
do Mindszentu dňa 20.8.2016.

j/ Informácie poslanca Ing. Viliama 
Komoru k  druhému aktualizované-
mu vydaniu  knihy „Poproč“.

2.   S c h v a ľ u j e :

a/  Záverečný účet obce za rok 2015 
a celoročné hospodárenie obce – bez 
výhrad.

b/ Prevod prebytku hospodárenia 
v roku 2015 vo výške 87.462,87 € do 
rezervného fondu.

c/ Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok r. 2016 
doplnený na návrh Ing. Viliama Ko-
moru o body:
- „Kontrola procesu verejného ob-

starávania knihy „Poproč““
- „Kontrola procesu verejného ob-

starávania vybavenia kuchyne 
v kultúrnom dome.“

d/ Dohodu o  jednorazovej náhrade za 
nútené obmedzenie užívania nehnu-
teľností zapísaných na LV č. 2720, k.ú. 
Poproč, parc. č. 1015/101 a  parc.č. 
1015/102, vo výmere 44,5 m2 pod-
ľa GP č. 37/2016 zo dňa 10.5.2016, 
vyhotoveného spoločnosťou GEOP 
s.r.o., Ždaňa z  dôvodu zriadenia 
a  prevádzkovania technologického 
zariadenia verejnej elektronickej ko-
munikačnej siete „ZS a RR, bod Pop-
roč“ spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s., Bratislava.

e/ Prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v budove na ulici 
Východnej, orientačné číslo 23, sú-
pisné číslo 323, katastrálne územie 
Poproč, zapísanej na liste vlastníctva 
1190, parcela č. 2151, v celkovej vý-
mere 37,16 m2 pre p. Michaelu Var-
govú, bytom Lucia Baňa č. 53 na po-
skytovanie kozmetických služieb.

f/ Štatút rozpočtovej organizácie obce 
Základnej školy s materskou školou 
v Poproči so sídlom Školská 3, Pop-
roč, ktorý nadobúda účinnosť dňom 
1.7.2016.

g/ Prevádzkový poriadok kuchyne na-
chádzajúcej sa v  Miestnom kultúr-
nom stredisku v Poproči.

h/ Cenník obce Poproč za poskytované 
služby občanom na úseku obecného 
úradu podľa predloženého návrhu 
s platnosťou od 1.7.2016.

i/ Cenník obce Poproč za poskytované 
služby občanom na úseku miestneho 
kultúrneho strediska s platnosťou od 
1.7.2016.

j/ Cenník obce Poproč za poskytované 
služby občanom na úseku komunit-
ného centra podľa predloženého ná-
vrhu s platnosťou od 1.7.2016.

k/  Výšku príspevku pre jedného účast-
níka na stretnutie do Mindszen-

tu  dňa 20.8.2016 a to vo výške 15,00 
€, ktoré sa použijú na vykrytie cesto-
vých nákladov, s tým, že zvyšné ces-
tovné nákladné uhradí obec z  roz-
počtu obce.

1.  N e s ú h l a s í :

a/ s umiestnením stavby „Telekomuni-
kačná sieť Poproč“ spoločnosti Al-
ternet s.r.o., Košice, a  to na základe 
odporučenia Komisie životného pro-
stredia a projektového plánovania 
pri OZ. 

2.   R u š í :

a/  Ku dňu 30.6.2016 Štatút rozpoč-
tovej organizácie obce Základnej 
školy s  materskou školou v  Poproči 
so sídlom Školská 3, Poproč zo dňa 
1.7.2005.

b/ Ku dňu 30.6.2016 uznesenie OZ č. 
A.8/2.b./2008 zo dňa 12.12.2008, 
ktorým schválilo Cenník obce Pop-
roč za poskytované služby občanom 
obce od 1.1.2009.

c/ Ku dňu 30.6.2016 uznesenie OZ č. 
A.5/2.c./2009 zo dňa 23.10.2009, kto-
rým schválilo jednorazové ceny za 
prenájom ihrísk a ceny za prenájom 
športového náradia na multifunkč-
nom ihrisku platné od 1.11.2009.

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč sa  
u z n á š a  na:

a/  Všeobecne záväznom nariadení 
Obce Poproč č. 1/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Obce Poproč č. 
1/2014 o  nakladaní s  komunálnymi 
odpadmi a  drobnými stavebnými 
odpadmi vrátane biologicky rozlo-
žiteľných odpadov a elektroodpadov 
z  domácností na území Obce Pop-
roč. 

(zdroj: OcÚ)
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Nič na svete sa nevyrovná šťastnému úsmevu dieťaťa

Najväčšiu pozornosť však zožali dobro-
voľní hasiči, keď sa za hlasného húkania 
sirén prirútili na ihrisko spolu so svojou 
technikou. V okamihu sa z detí stali malí 
hasiči. Mohli si zblízka pozrieť požiarny 
útok, vyskúšať si hasičskú výstroj a sad-
núť za volať požiarnickeho auta. A keby 
to všetko bolo ešte niekomu málo, pre 
tých si hasiči pripravili penovú show. 
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Sobota patrila 
všetkým deťom

(pokračovanie z titulnej strany) Ihrisko posiate bielou penou... a  v  nej 
deti, mokré ako myši. Po takomto prog-
rame deťom aj patrične vytrávi. Aj o to 
bolo postarané. Každé dieťa, ktoré sa pri 
vstupe na ihrisko zaregistrovalo, dostalo 
chutný guľáš a kofolu. A k tomu všetké-
mu ešte cukrovú vatu. V  závere dňa sa 
deti ešte ponatriasali na detskej disko-
téke, ktorú im pripravila bosorka Laďka 
z Jasova a mohlo sa ísť domov, spokojne 
a vyčerpane.       NM
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Výbor ZO SZZP pripravil výročnú člen-
skú schôdzu, ktorá sa konala v  apríli. 
Ďakujeme p. učiteľke Mgr. Klešíkovej 
za program, ktorý pripravila s deťmi zo 
ZŠ. Naše poďakovanie patrí aj ženskej 
speváckej skupine Makaľky pod ume-
leckým vedením MUDr. Imricha Tót-
ha, ktorá nám svojím spevom vylepšila 
náladu. Je však na škodu, že v  diskusii 

nikto nedal žiadne nápady a návrhy na 
našu činnosť. V  priebehu roka pripra-
vujeme jednodňové zájazdy na kúpalis-
ko do Čížu, schôdzu v prírode spojenú 
s  opekačkou a  stretnutie s  jubilantmi. 
Okresná rada SZZP pripravila relaxačné 
pobyty: v apríli to bolo v Bardejovských 
kúpeľoch a v júli to bude týždňový po-
byt v Dudinciach.           výbor ZO SZZP

Tiež boli 
mamkami
Aj keď je domov dôchodcov do-
movom babičiek, každoročne 
v  ňom slávime Deň matiek. Veď 
naše babky a  prababky boli tiež 
mamkami. A  máme tu pravdaže 
aj dedkov, ktorí boli tiež oteckami. 
A tak na prelome mesiacov, kedy 
slávime sviatok mamičiek i otcov, 
sme zorganizovali v našom zaria-
dení malý koncert. Predstaviť sa 
nám prišli deti zo Základnej ume-
leckej školy Medzev – elokované 
pracovisko Poproč. Postupne sa 
striedali skladby, hudobné nástro-
je a  deti, ktoré na nich hrali. Za 
pekný umelecký zážitok a príjem-
ne strávené predpoludnie vďačí-
me p. učiteľke M. Gedeonovej a p. 
učiteľovi M. Mašátovi, ktorí boli 
ochotní prísť k nám a pochváliť sa 
šikovnými žiakmi. 

MP

Oslávili sme najkrajšie povolanie
2. májová nedeľa každoročne patrí oslave najkrajšieho po-
volania - „povolania matky“. Nebolo tomu inak ani tento 
rok. 8. mája sme spoločne oslávili sviatok všetkých mám 
v  Kultúrnom dome v  Poproči. Program otvoril svojím 
príhovorom starosta obce, po ňom sa na javisku v  plnej 
paráde predstavili deti z  materskej školy. Nechýbali tan-
čeky, básne a piesne. Nasledovala scénka v podaní žiakov 
základnej školy, vďaka ktorej sme sa na chvíľu preniesli do 
rozprávky. Hlavnú úlohu v nej hrali neposlušné deti, bo-
sorka, kvietky, ale aj kráľovná kvetov. Celým nedeľňajším 
programom nás sprevádzala moderátorská trojica v poda-
ní žiakov základnej školy – Radko Benko, Dianka Morva-
yová a Emka Grácová. Nuž a na záver prišlo prekvapenie. 
Tí, ktorých neodradila ani búrka, si mohli vychutnať meló-
die Luisa Armstronga v podaní Petra Ondriu.

NM

Čo bolo a čo bude
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(Poznámka redakcie: Len škoda, že sa opakovane pri takýchto kultúrnych podujatiach nevedia niektorí diváci-dospeláci správať, 
ako sa patrí a svojím hlasným hovorom či predčasným odchodom, „lebo moje dieťa už dohralo“ narúšajú atmosféru podujatí. 
Čo tým však ukazujú aj svojim deťom? Stojí to minimálne za zamyslenie sa.)



knihe, ktorá 
má veľa obráz-
kov. Nebolo 
tomu inak ani 
pri návšteve 
detí z  MŠ. Po 
malých čita-
teľoch zavítali 
k  nám aj ich 
starší rovesní-
ci. Od prvákov, 
ktorí sa zapí-
sali za členov 
obecnej kniž-

nice, až po štvrtákov zo ZŠ. Obrázkové 
knihy aj v ich prípade majú veľký 
úspech, ale sú to už „dospelá-
ci“, ktorí vedia čítať a  písať a  pre 
nich sme mali pripravené tajnič-
ky. Poriadne sa pri nich zapotili 
najmä tretiaci a  štvrtáci, ale o  to 
radostnejšia bola ich odmena. Vy-
hodnocovali sme čitateľskú súťaž 
o kráľa a kráľovnú detských čitate-
ľov. Kráľom a kráľovnou detských 
čitateľov za rok 2015 stali tretiaci 
Jakub Drábik a  Viktória Bandí-

ková. Svoju povesť najčítanejšej triedy 
obhájili a  sladkú dobrotu získali žiaci  
4. A triedy. Čítať či nečítať? Na túto otáz-
ku dali tieto deti najjasnejšiu odpoveď. 
Veľká vďaka rodičom, učiteľom a  všet-
kým, ktorí ich v  tejto záľube podporu-
jú. Boli by sme veľmi radi, keby im to 
nadšenie vydržalo čo najdlhšie a my im 
v  tom budeme pomáhať ponukou kníh 
zakúpených z  grantového programu 
MK SR na podporu čítania s projektom 
„Spokojný čitateľ, najkrajšia odmena“ 
v  ktorom sa nám podarilo opäť uspieť 
a koncom minulého roka nakúpiť knihy 
v hodnote 1000,-€.       OB
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Spojili sa sily a prekonali rekord

Obecná a  školská knižnica už po tretí-
krát spojili sily a zapojili sa do celoslo-
venského čitateľského maratónu, ktorý 
deviatykrát organizovala Linka detskej 
istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. 
Cieľom projektu je pritiahnuť k  číta-
niu čo najviac detí a  zároveň poukázať 
na význam literatúry v  živote mladého 
človeka. Organizátori sa poučili z  mi-
nulého roka, keď sa maratón uskutočnil 
v čase školských výletov a  tento ročník 

posunuli na začiatok júna. Po 
úvodnom privítaní riaditeľ-
kou a  krátkom príhovore náš-
ho hosťa, zástupcu riaditeľky 
VKJB v Košiciach Mgr. J.Šimka 
hosť prečítaním krátkeho úryv-
ku z knihy Búrlivé pančušky od 
autorky L.Rennisovej otvoril 

čitateľský maratón. Postupne sa vystrie-
dali žiaci zo všetkých tried a  počet čí-
tajúcich sa vyšplhal až na číslo 171. Aj 
vďaka tejto pomoci sa podarilo prekonať 

minuloročný rekord. V  tento deň (2. 
júna) čítalo 40954 detí a mladých ľudí. 
Celkovo sa zapojilo 237 miest a  obcí 
z  celého Slovenska. Škoda, že napriek 
pracovným povinnostiam sa hosť zdržal 
len krátko, ale sľúbil, že sa vráti a bude 
s nami tráviť viac času. Krásny moment 
nastal, keď pani učiteľka Mgr. Milica 

Juhásová venovala regionálnej knižni-
ci svoje dve vydané zbierky básní. Veľ-
ká vďaka patrí všetkým za ústretovosť 
a podporu.         OB

Poriadne sa zapotili
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Mesiac marec máme už od školských 
čias zapísaný v pamäti ako mesiac kni-
hy. Už tradične ho spájame nielen s prí-
chodom jari, ale i mesiacom knihy. Kni-
ha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu 
kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných 
spoločníkov mladých či starých. Ako 
sme si mesiac knihy pripomenuli v na-
šej knižnici? Už dvojročné dieťa vníma 
jednoduchú rozprávku a trojročné už 
pozná vyše tisíc slov. Prečo teda nepod-
poriť záujem detí o knihu? Deti pred-
školského veku najčastejšie siahajú po 
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V tomto mimoriadnom Svätom roku 
milosrdenstva košická arcidiecéza pri-
pravila trojdňovú púť Milosrdenstva 
do Poľska s otcom arcibiskupom Mons. 
Bernardom Boberom. Púť sa konala v 
dňoch 29.4.2016 – 1.5.2016. Zúčastnilo 
sa na nej 450 pútnikov, z toho 17 pút-
nikov bolo z našej farnosti. Na púti bol 
prítomný aj náš duchovný otec Angelus 
a otec Peter Ján Budzák OPraem. V au-
tobuse sme cestovali spolu s pútnikmi z 
farnosti sv. Ladislava z Košickej Novej 
Vsi aj s ich duchovným otcom Patri-
kom Šarišským. Prvou zástavkou našej 
púte boli Wadowice, rodné mesto sv. 
Jána Pavla II. V Bazilike Panny Márie, v 

Vrátili sa plní duchovných zážitkov
ktorej bol Karol Wojtyla pokrstený a kde 
miništroval, sme sa na pravé poludnie 
zúčastnili na slávení svätej omše. Po nej 
sme sa presunuli do Oswienčimu, kde 
sme absolvovali prehliadku bývalého 
koncentračného tábora z II. svetovej voj-
ny. V tomto koncentračnom tábore zo-
mrel aj sv. Maximilián Kolbe, ktorý obe-
toval svoj život za iného spoluväzňa. Po 
ukončení prehliadky sme sa premiest-
nili do najvýznamnejšieho pútnického 
miesta v Poľsku – Czentochowej, kde 
sme sa ubytovali v Dome pútnikov. Po 
večeri sme navštívili Baziliku na Jasnej 
Hore, kde sa nachádza zázračný obraz 
Matky Božej s dieťaťom. V sobotu ráno 
sme sa zúčastnili slovenskej sv. omše v 
Bazilike pri hlavnom oltári, ktorú ce-
lebroval otec arcibiskup Mons. Bernard 
Bober spolu s našimi duchovnými otca-
mi. V popoludňajších hodinách sme po 
skupinkách absolvovali krížovú cestu, 
po ktorej nasledovala spoločná modlitba 
sv. ruženca. V nedeľu sme sa presunuli 
autobusom do Krakova – Lagiewnikov, 
kde sme navštívili Sanktuárium sv. Jána 
Pavla II. . Popoludní vyvrcholila arcidie-

cézna púť slávnostnou sv. omšou v na-
šom rodnom jazyku v Bazilike Božieho 
milosrdenstva, celebrovaná bola otcom 
arcibiskupom, ktorý nás povzbudil aj 
týmito slovami: „S podporou súčasného 
Svätého Otca Františka sa priamo staň-
me svedkami a propagátormi Ježišovho 
milosrdenstva. Nech je to rok nášho 
svedectva a prosme Pannu Máriu Mat-
ku Milosrdenstva, nech sa prihovára za 
nás u Syna, aby sa aj cez naše farnosti, 
z ktorých pochádzate, mohlo Božie Mi-
losrdenstvo stať viditeľným, aby vzalo 
na seba doslova ľudské telo a aby verne 
prebývalo v našich srdciach i vzťahoch.” 
Po spoločnej modlitbe korunky Božie-
ho Milosrdenstva niektorí z nás vyplnili 
čas spoločnou modlitbou v slovenskej 
kaplnke Sedembolestnej PM, iní adoro-
vali pri vyloženej Oltárnej Sviatosti. Na 
spiatočnej ceste autobusom sme si ešte 
vykonali májovú pobožnosť a spievali 
mariánske piesne. V neskorých večer-
ných hodinách sme sa plní duchovných 
zážitkov šťastne vrátili domov.  

ZB 

Aj takto vznikajú priateľstvá
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V  nedeľu 12.júna 2016 prijal zbor sv. 
Barbory spolu s duchovným otcom Šte-
fanom Angelusom Kurucom pozvanie 
p.farára z  Košickej Novej Vsi na spo-
ločné slávenie sv.omše v  ich kostole sv. 
Ladislava. Po sv. omši, ktorú sme dopre-
vádzali spevom, hrou na organe a gitare, 
nás čakal vynikajúci obed a  príjemné 
posedenie na fare. Deti sa vyšantili na 
farskom dvore a  dospeláci – speváč-
ky s  rodinnými príslušníkmi - sa spolu 
s duchovnými otcami porozprávali a po-
srandovali pri káve. Aj takéto priateľstvá 
môžu vzniknúť pri spoločných púťach. 
V máji nás totiž spojila púť do Krakowa 
a dnes plánujeme spoločnú púť do Ga-
boltova, na ktorú všetkých srdečne po-
zývame. Bližšie informácie o nej nájdete 
v nasledujúcom mesiaci na farskej strán-
ke www.poproc.fara.sk        ZB

Ročník 8 - Číslo 3-4 / júl 2016

autor kresby: Lenka Grácová
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Viac ako 300 mladých ľudí zo všetkých kútov Rožňavskej die-
cézy, medzi nimi aj skupinka duchom mladých ľudí z Popro-
ča, prijalo pozvanie rožňavského diecézneho biskupa Mons. 
Stanislava Stolárika a zúčastnilo sa 2. apríla 2016 na celodie-
céznom stretnutí mládeže v Rožňave, ktorým vyvrcholila du-
chovná príprava v diecéze na Svetové dni mládeže v poľskom 
Krakove (25. – 31. júla 2016). Podujatie sa začalo svätou omšou 

v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorú rožňavský bis-
kup celebroval s približne tridsiatimi kňazmi diecézy. Potom 
nasledovali tvorivé dielne a workshopy v cirkevnej základnej 
škole. Občerstvili sme nielen dušu, ale aj telo vynikajúcim gu-
ľášom. Osobne sme sa stretli aj s naším otcom biskupom, kto-
rý už Popročanov z podobných akcií dobre pozná. 
    IS
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V krásnom prostredí Zemplínskej Šíravy sa v dňoch 17.-18.
mája 2016 konalo celoslovenské kolo biblickej olympiády. 
Stretli sa tu víťazi diecéznych kôl a  medzi nimi aj družstvo 
našej školy, ktoré reprezentovalo rožňavskú diecézu. Čakal na 
nás bohatý program a super ubytovanie s výhľadom na „slo-
venské more“. Keďže tento ročník súťaže organizovala grécko-
katolícka eparchia, mali sme možnosť spoznať aj ich kultúru 
– chrámy s  inkonami. Spoločne sme slávili ich litugiu s vla-
dykom Milanom Chauturom. Druhý deň prebiehala samotná 
súťaž. Súťažilo sa v 6 kolách, medzi ktorými bol napríklad ve-
domostný test, práca s biblickým obrazom, audioposluch, kde 
museli súťažiaci podľa posluchu zistiť, akú nesprávnu infor-
máciu počuli v nahrávke v porovnaní s biblickým textom. Ne-

chýbala ani dvojminútová scénka podľa vlastného výberu. My 
sme si vybrali scénku z Lukášovho evanjelia: Návšteva Ježiša 
u Marty a Márie. V porote nechýbali osobnosti – biblisti tak 
z rímsko-katolíckej ako aj grécko-katolíckej cirkvi. Konkuren-
cia bola naozaj veľká. Lenke Grácovej, Dianke Morvayovej 
a Jakubovi Bradovi sa podarilo obsadiť 10. miesto a stali sa 
zároveň úspešnými riešiteľmi súťaže. Za ich snahu pri prípra-
ve, reprezentáciu školy, farnosti aj diecézy im patrí veľlé po-
ďakovanie. Lenka Grácová ukázala, že má nielen vedomosti 
aj umelecký talent a v súťaži Biblia očami detí bola jej kresba 
o  milosrdnom Samaritánovi ocenená krásnym 3. miestom. 
(viď kresba s. 6) Blahoželáme !!!               LG

Desiati najlepší na Slovensku

Prijali pozvanie biskupa
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2. júna sa v   ZUŠ v   Moldave n/B usku-
točnil 10. ročník súťaže v  speve ľudových 
piesní detí v   predškolskom veku. Našu 
materskú školu reprezentovali najlepší 
speváci - Martinko Klein a   Zuzka Jak-
lovská. Predviedli sa nielen krojmi, ale 
aj krásnymi ľudovými piesňami „Veš ty 
zajdu“ a „ Z   Východnej dievčatá“. Zuz-
kin výkon ohúril celú porotu a   tak sme 
si zo súťaže priniesli nielen 1. miesto, ale 
aj cennú trofej - Škôlkarského slávika. Teší 
nás úspech našich detí a  sme hrdí, že nám 
rastú spevácke talenty, ktoré budú zacho-
vávať krásy slovenských ľudových piesní. 

IV

V  materskej 
škole máme 
SLÁVIKA

Čítanie zbližuje svet  
detí a dospelých

Projekt Orava je organizátorom Týždňa 
hlasného čítania, ktorý sa organizuje v ap-
ríli a tento rok s  názvom S  knihou ku 
zdraviu. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť 
svet dospelých so svetom detí prostredníc-
tvom príbehov plných múdrostí, zábavy a 
poučenia. Pozvanie prijali piataci a  šies-

Na inom mieste týchto novín si v tabuľke 
úspechov žiakov našej školy môžete prečí-
tať, že v celoslovenskom kole súťaže s me-
dzinárodnou účasťou Hodžov novinový 
článok sa v  zlatom pásme na druhom 
mieste umiestnila Kristína Motošická – 
žiačka 8.A našej školy. Čo to presne zna-
mená? ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 
1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom poli-
tických vied SAV (ÚPV SAV) a Národným 
osvetovým centrom (NOC) v rámci Dní 
Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzni-
ku každoročne preberá záštitu úradujúci 
predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov 
ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo 
veku 13–15 rokov v Slovenskej republike 
aj v zahraničí súťaž Hodžov novinový člá-
nok 2016. Tento rok to bol už 9. ročník na 
tému: Ako víťazstvá a prehry ovplyvňujú 

život človeka. Tento rok ako motto súťaže 
zvolili organizátori osobnosť Alexandra 
Dubčeka, ktorého 95. výročie narodenia 

si onedlho pripomenieme. K nemu ne-
odmysliteľne patrí aj osobnosť profesora 
Ivana Laluhu, spolupracovníka a osobné-

ho priateľa Alexandra Dubčeka. Profesor 
Ivan Laluha je dodnes jedným z najvýz-
namnejších iniciátorov a podporovateľov 
zachovávania odkazu osobnosti A. Dub-
čeka a jeho kréda „verím v dobro človeka“. 
Z našej školy sme zaslali do súťaže 3 práce 
a  jedna z  nich sa stala druhou najlepšou 
prácou v rámci celého Slovenska. Do súťa-
že prišlo 81 prác, z toho 5 prác zo sloven-
ských škôl v  Rumunsku a  Srbsku. Porota 
ocenila 29 prác v bronzovom, striebornom 
a zlatom pásme. Celý text víťaznej práce si 
môžete prečítať v ročenke našej školy ale-
bo na webstránkach ÚPV SAV, ÚPV SAV 
a pod. Víťazi boli ocenení 21.júna v pries-
toroch Pálffyho paláca v Bratislave a ceny 
si prevzali priamo z rúk aj pána I.Laluhu či 
riaditeľa ÚPV SAV M.Pekníka. Našej Kris-
tínke srdečne blahoželáme.       DŠ
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K.Motošická, Doc. PhDr. Ivan Laluha CSc.

Ako víťazstvá a prehry ovplyvňujú život človeka

Kam po skončení ZŠ
Od septembra sa 26 terajších deviata-
kov rozíde do rôznych stredných škôl 
takto: gymnázium 4, zdravotné školy 4, 
hotelová akadémia 2, sociálna a pedago-
gická akadémia 2, obchodná akadémia 

1, stredné priemyselné školy 3, stredné 
odborné školy 10. Zároveň jedna žiač-
ka 8. ročníka odchádza na bilingválne 
gymnázium a  na osemročné gymnázi-
um odchádzajú traja piataci.   DŠ

taci. Počas siedmich 
dní žiaci doma čítali 
svojim blízkym z kníh 
Z  poľovníckej kapsy 
a  Prázdniny so strý-
com Rafaelom. Žiaci 
boli pozvaní na pes-
trofarebnú lúku plnú 
liečivých byliniek. Na 
prechádzke ich spre-
vádzal koník Flik. 
Každá liečivá rastlinka 
priniesla dve písmen-

ká - indície.Na konci týždňa písmená 
správne zoradili a  dostali odpoveď na 
otázku: Ako sa volá múdra kniha, ktorá 
skrýva odpoveď na skoro každú otázku? 
Po vylúštení slova encyklopédia žiaci 
získali certifikát a škola sa prihlásila do 
žrebovania.      ŠJ 



12. mája sme sa zúčastnili exkurzie v 
Planetáriu a Technickom múzeu v Ko-
šiciach. Prehliadku večernej oblohy pod 
kupolou planetária sprevádzal zaujíma-
vý výklad sprievodkyne o  planétach a 

súhvezdiach, ktorý nás vtiahol formou 
rozprávok do nekonečného vesmí-
ru. Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť 
pozrieť si aj vystavené exponáty optic-
kých prístrojov. Po ukončení programu 
v  planetáriu sme sa presunuli do baní 
stvárňujúcich realitu banskej činnosti. 
Záver exkurzie patril technickému mú-
zeu, kde sme si prezreli časť expozícií 
so sprievodným výkladom pracovníka  
E. Benka.  Exkurzia sa nám vydarila a 
obohatila nás všetkých o nové poznatky 
a zážitky.    EK 
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Záver školského roka sa aj v materskej škole 
ukončuje poriadnym výletom. A ani u nás 
sme neporušili tradíciu a  výlety sme mali 
rovno dva. Najprv pri príležitostí MDD 
sme mali v rámci budovania ochranárskych 
postojov výlet do prírody. A potom 10.júna 
v spolupráci s rodičmi detí predškolákov sa 
uskutočnil výlet na horné futbalové ihrisko. 
Aj keď nám počasie najskôr nie veľmi pria-
lo, potom sa predsa len umúdrilo a  mali 
sme slniečka naozaj dosť. Deti si nazbierali 
drevo a pod dozorom dospelých si opekali 
špekáčiky originálne na lieskovom,,rožni“. 
Pripravené mali grilované mäsko a zelenin-
ku. Prekvapením boli hasiči z DHZ Poproč, 
ktorým týmto chceme poďakovať za naozaj 
super deň. Pre deti pripravili mnoho súťa-
ží - striekanie a pumpovanie vody, z  čoho 
mali zážitok nielen deti ale aj rodičia a pani 
učiteľky. Nechýbala ani schovávačka v lese, 
hľadanie predmetov, ktoré používajú hasiči 
pri práci, s ktorými boli deti oboznámené. 
Na záver boli detičky odmenené sladkým 
koláčikom od šikovného otecka J. Mojžiša.           

MS,RG

Cestovali v čase
Cestovať v  čase... Že 
sa to nedá? Nám sa to 
na chvíľku podarilo. 
5.mája 2016 sa Zvonár-
ska ulica v  Košiciach 
preniesla do obdobia 
druhej svetovej vojny 
a my - žiaci 8. a 9. roč-
níka sme boli pri tom. 
Išlo o interaktívnu vý-
stavu zameranú proti 
fašizmu s názvom Kto bude ďalší? Vý-
stavu si pre žiakov základných a stred-
ných škôl pripravili študenti UPJŠ - bu-
dúci učitelia dejepisu. Na jednotlivých 
stanovištiach sme sa mohli dozvedieť 
ako sa Hitler nenápadne dostal k moci, 
aké spôsoby vládnutia využíval, aký bol 
jeho prístup k Židom. Kto chcel, mohol 

Neporušili  
sme tradíciu

Jednoducho ďakujeme
Sú chvíle v  živote človeka, keď radosť 
a šťastie zastrú mraky nepokoja, starostí 
či obáv z budúcnosti. Vtedy túžime po 
troche podpory, pochopení a  pomoci. 
Každá takáto pomoc a podpora poskyt-
nutá onkologickým pacientom a  ich 
rodinám, ktorá je realizovaná vďaka 
Dňu narcisov, je zásluhou všetkých spo-
luorganizátorov finančnej zbierky Deň 
narcisov 2016, ale hlavne vďaka všet-
kým vám, ktorí ste sa do tejto zbierky 
zapojili. Veľké ĎAKUJEME zasiela Liga 
proti rakovine aj naši žiakom, rodičom 
a  spoluobčanom, ktorí spoločným úsi-
lím vyzbierali finančné prostriedky vo 

výške 273,66 €. Aj s  vaším prispením 
môže Liga proti rakovine vďaka výno-
su zo Dňa narcisov naďalej organizovať 
projekty pre onkologických pacientov, 
ich rodiny, sprevádzať pacientov pri 
ich liečbe a opätovnom zaradení sa do 
bežného života v centrách pomoci, pri 
rekondičných pobytoch, podporovať 
onkologických pacientov v  hmotnej 
núdzi, financovať tábory pre detských 
onkologických pacientov a  realizovať 
mnohé iné aktivity zamerané na pomoc 
týmto pacientom. ĎAKUJEME! 

ZK
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Vydarila sa a obohatila

sa dať označiť farebným štítkom, po-
dobne ako museli byť kedysi označení 
Židia. Potom nám bolo zakázané vstú-
piť napríklad do nemeckej kaviarne. V 
rámci výstavy sme navštívili aj židov-
skú synagógu. Cieľom tejto akcie bolo 
poukázať mladým ľuďom, aké dôsledky 
so sebou prináša nesprávna voľba.       IS

V prírode a 
s prírodou
Dňa 7. mája 2016 CVČ pri ZŠ s MŠ Pop-
roč organizovalo turistickú vychádzku 
spojenú s  opekaním a  hrami v  prírode. 
Stretnutie bolo pred budovou ZŠ Pop-
roč a  miernym spoločným tempom sme 
sa premiestnili na chatu Lúčky, kde žiaci 
opekali a hrali sa rôzne zábavno-športové 
hry v prírode. Činnosť a aktivity sa konali 
v príjemnej atmosfére. Dúfame, že takéto 
dni si zopakujeme aj na ďalší školský rok.

LJ, MC
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Máme nádejnú spisovateľku
Základná škola v Bohdanov-
ciach privítala na svojej pôde 26. 
mája 2016 budúcich nádejných 
spisovateľov a básnikov. Išlo 
o  súťaž Rúfusové Bohdanovce, 
v ktorej súťažili žiaci vo vlastnej 
tvorbe. Našu školu pod vede-
ním p. uč. Špegárovej úspešne 
reprezentovala Radka Timko-
vá, ktorá túto súťaž absolvovala 
už trikrát. Zvíťazila v  kategórií 
poézia 8.-9. ročník. Vybrala si 
tému: Nikto nie je dokonalý. Po-
čas hodinovej prípravy napísala 
túto víťaznú báseň:          IS 
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Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015/2016
Hodžov novinový 
článok

Celoslovenská súťaž 
s medzinárodnou 
účasťou

Kristína Motošická Zlaté pásmo – 
2.miesto

Mgr. Špegárová

Olympiáda zo SJL Okresné kolo
Krajské kolo

Laura Slabejová 1. miesto
5.m.,úspešná 
riešiteľka

Mgr. Špegárová

Geografická olympiáda Okresné kolo

Krajské kolo

Martin Sopko
Richard Benko

1. miesto
1. miesto
úspešný riešiteľ

Mgr. Sopková
Mgr. Sopková

Biologická olympiáda
geológia

Okresné kolo

Krajské kolo

Richard Benko
Patrik Juhár
Richard Benko
Patrik Juhár

1. miesto
2. miesto
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Mgr. Juhásová

Technická olympiáda Okresné kolo Patrik Juhár
Michal Petráš

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Ing. Simanová

Pytagoriáda Obvodné kolo Daniel Majcher
Veronika Novosadová

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Mgr. Klešíková
Mgr. Juhásová

Matematická súťaž 
KLOKAN

Celoslovenská súťaž Lukáš Haňo

Patrik Juhás

úspešný riešiteľ
školský šampión
úspešný riešiteľ

Mgr. Klešíková

Mgr. Jaklovská

Matematická súťaž 
MAXIK

Celoslovenská súťaž Branko Svoboda
Lukáš Haňo
Viliam Komora

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ

Mgr. Hiľovská
Mgr. Klešíková
Mgr. Grabanová

Biblická olympiáda Diecézne kolo
Celoslovenské kolo

Jakub Brada
Diana Morvayová
Lenka Grácová

1. miesto 
družstiev
úspešní riešitelia

Mgr. Sopková

Hviezdoslavov Kubín Okresné kolo Radka Timková 4. miesto Mgr. Špegárová

Botanikiáda Regionálne kolo Klaudia Lukáčová
Martin Sopko

úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ

Ing. Simanová

iBOBOR
PC zručnosti 

Celoslovenská súťaž Sofia Juhásová
Jozef Krupeľák
Timotej René Rusnák
Lukáš Csoltko
Viktória Slovenkaiová
Simona Lackaňová
Slávka Schmotzerová

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

Mgr. Kočišová

Všetkovedko Celoslovenská súťaž Timotej René Rusnák úspešný riešiteľ Mgr. Cuper

Rúfusove Bohdanovce Regionálna súťaž Radka Timková 1. miesto Mgr. Špegárová

Súťaž mladých 
priateľov lesa

Regionálna súťaž Dávid Kurjan 1. miesto RNDr. 
Mihóková

Zber hliníkových viečok Regionálna súťaž Samuel Harčarik
Ján Dárius Michalko
Kamil Macko
Jakub Brada 

Najlepší zberači 
v škole

Športové súťaže:

Vybíjaná žiačok Okresné kolo Š.Juhásová; S.Spišáková
D.Takáčová
Z.Schmiedlová
K.Lukáčová; L.Lukáčová
A.Šimková; L.Baníková
Sofia Schmotzerová
Ch. Debnárová
K.Ricková

2. miesto Mgr. Cuper

OXDOG Florbal ZŠ CUP Okresné kolo S. Jasaň; F. Jasaň
M. Harčarik; A. Štovčik
J. Grác;J. Harčarik
J. Brada

3. miesto Mgr. Cuper

Súťaž mladých 
hasičov„Popročská 
chodbovica“

Plameň 2016

Okresná liga ročník 
2016

Okresné kolo T.Šimková;E.A.Benková
A. Šimková
Sofia Schmotzerová
L.Baníková; M.Magdová
A.Miklovičová
Ch. Debnárová
Slávka Schmotzerová
N. Michalková
J. Raščáková
S. Trabalíková
L.Slabejová; J.Vančová
M.Slovenkai; 
S.KopeckýM.Jaklovský; 
V.Kopecký Š. Macko; 
J.Štovčík
M.Bandik; J.D.Michalko
F. Vinca; O. Motyka 
K. Surek; S.Harčarik
K. Macko

Družstvo dievčat:
1. a 2. miesto
Družstvo 
chlapcov:
2. miesto

Družstvo dievčat:
1. miesto
Družstvo 
chlapcov:
2. miesto

Družstvo dievčat:
1. miesto

Ing. Krížek

Výtvarné súťaže:

Deň 112 očami detí Okresné kolo
1. kategória
2. kategória

Ema Mária Harčariková
Gabika Jasaňová
Viktória Slovenkaiová

1. miesto
3. miesto
3. miesto

Mgr. Klešíková
Mgr. Hiľovská
Mgr. Hiľovská

Vesmír očami detí Okresné kolo
2. kategória
3. kategória

Zuzana Grácová
Lenka Grácová
Radka Timková
Viktória Slovenkaiová
Dominika Motyková

4. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
5. miesto

Mgr. Klešíková
Mgr. Sopková
Mgr. Sopková
Mgr. Hiľovská
Mgr. Hiľovská

Hasiči budúcnosti Okresné kolo Jakub Helge Kalmár
Lukáš Sopko

3. miesto
Cena diváka

Mgr. Hiľovská
Mgr. Hiľovská

Staň sa ilustrátorom Okresné kolo
1. kategória
2. kategória

Jakub Helge Kalmár
Slávka Schmotzerová

2. miesto
3. miesto

Mgr. Hiľovská
Mgr. Sopková

             Dokonalosť
Hádzať sa do hlbín, no v skutočnosti na plytčinu.
Ľudia blúdia po cestách a každý z nich má svoju vinu.
Nikto nie je bez chyby, ale po ostatných strieľa,
človek hlavu v prachu nosí a chová sa jak zviera.
Skrývať sa za obrázkami, hľadať dokonalosť samú.
Z chlapca pána vytvoriť a z dievčaťa dámu.
Slovo hlúpe – vtáčik malý, ten z úst nevyletí.
Prečo chápu ten náš svet iba malé deti?
Stromy sa ohýbajú, keď vonku vietor fúka
a my ľudia, keď náš Pán Boh ťuká.
Nechce od nás dokonalosť, všetky správne kroky,
k tým nám, žiaľ, nepomôžu ani dlhé roky.
Košeľu osudu obliekame so zavretými očami,
potichu, potme vyčkávame, akú farbu vyčarí.
Nech len nitka netrčí, nech nie je žiadna chyba,
tou chybou je tá dokonalosť, ktorá nám tak chýba.



www.poproc.sk

Obhájime certifikát?
aby sme obhájili certifikát a vlajku Zelenej 
školy. 10. mája nás navštívili konzultanti 
Zelenej školy, ktorí zhodnotili splnenie a 
realizáciu všetkých úloh v našom EAP, po-
rozprávali sa so žiakmi, pedagogickými i 
nepedagogickými zamestnancami a vede-
ním školy. Hodnotiaca návšteva bola naši-
mi výsledkami nadmieru spokojná a v naj-
bližšom čase by sme mali dostať záverečnú 
správu. Veríme, že všetko dobre dopadlo 
a Certifikát Zelenej školy a vlajku Eco 
Schools obhájime aj na ďalšie certifikačné 
obdobie.          MJ

Prečo
Medzinárodný deň detí sme v našej škole 
oslávili aktivitami zameranými na detské 
práva. Jednou z úloh bolo napísať, prečo 
som rád/rada....Podelíme sa s vami o zo-
pár myšlienok žiakov.        IS

„Som rada, že môžem chodiť do školy, 
vzdelávať sa.“            E. Grácová, VII.A

„Že máme moderné oblečenie, že sa mô-
žeme jednoduchšie prepravovať.“ 

A. Šimková, VI.A

„Že môžem byť s  tými, ktorých mám 
rada...mám najlepšiu rodinu na svete.“

 L. Baníková, VI.A

„Že žijem v dedine, ktorá sa volá Poproč. 
Je tu krásne. Ale nepáči sa mi tu, že keď 
vyjde nejaká informácia - klebeta, tak už 
to vedia všetci v Poproči, pretože sa o to 
postarajú ľudia, ktorí nemajú čo robiť.“ 

R. Benko, VII.A

 „Že žijem s babkou a so strýkom Marti-
nom. Je to moja rodina. Snažia sa mi na-
dobudnúť pocit istoty a bezpečia,, ktoré 
by som mal nachádzať u rodičov ako iné 
deti. Ja som aj tak šťastný a túto rodinu 
by som nikdy nevymenil.“ 

 L. Petro, VII.A 

„Že žijem v tejto dobe. Ďakujem aj pani 
učiteľkám, že nás učia novým veciam. 
Škola nám dáva okrem vzdelania aj veľa 
iných akcií, výletov, super zážitky.“ 

R. Korineková, VI.A

„Že mám čo jesť, že som zdravý a mám 
dobrých kamarátov.“        L. Spišák, VII.A

Ochrana prírody patrí medzi naše priority

Myšlienka ochrany životného prostredia 
a  preferovanie zdravého životného štý-
lu patrí medzi priority, ktoré sa snažíme 
vštepovať naši deťom, žiakom, budúcim 
dospelým. Patrí sem nielen vzdelávanie, 

podpora športu, realizácia projektových 
dní zameraných na danú problematiku, 
ale aj ochrana životného prostredia pros-
tredníctvom separovaného zberu papie-
ra, plastov, tetrapakov, malých bateriek 
a  malých kovových obalov. V  školskom 
roku 2015/2016 sme sa zapojili do už 13. 
ročníka súťaže Recykluj a  vyhraj a  opäť 
sme boli úspešní. Vďaka úsiliu detí MŠ, 
žiakov ZŠ, rodičov, starých rodičov i ostat-
ných členov rodín sme nazbierali 28 324 
g hliníkových viečok SABI a  v  kategórii 
A3 – zber hliníkových viečok – sme sa 
umiestnili na 9. mieste, čím sme získali 
rovnaké ocenenie a výhry ako prvých 10 

škôl každej kategórie, t.j. poukážku na ná-
kup pomôcok pre deti a žiakov v hodno-
te 200.- € a hodnotné ceny pre najlepších 
zberačov. Najlepšími zberačmi sa v tomto 
roku stali: Samuel Harčarik, Ján Darius 
Michalko, Kamil Macko a  Jakub Brada. 
V  spolupráci s  projektom INTEGRÁCIA 
a s podporou Rodičovského združenia pri 
ZŠ s MŠ Poproč sa najlepší zberači našej 
školy v  októbri 2016 zúčastnia koncertu 
INTEGRÁCIA 2016 v  Poprade. BLA-
HOŽELÁME! Chráňme prírodu! Prefe-
rujme zdravý životný štýl u seba a našich 
detí! 

ZK

Téma je otvorená
Kedy sa z  dieťaťa stáva dospelý človek? 
Je znakom dospelosti dovŕšenie určitého 
veku, alebo zodpovednosť za seba a svoje 
správanie? Mladých ľudí ženie dopredu 
túžba byť čím skôr dospelý, rozhodovať 
o sebe o svojom živote. ... a podľa možnos-
tí odísť čo najskôr z domova, najradšej nie-
kde ďaleko. Slová migrácia, migrant, imig-
rant, emigrant sú čoraz častejšie súčasťou 
nášho slovníka, spájajú sa s každodennou 
realitou okolo nás a dotýkajú sa aj tej naj-
mladšej, postupne dospievajúcej generácie 
detí. Po dlhoročnej spolupráci s  organi-
záciou Človek v  ohrození v  oblasti glo-
bálneho vzdelávania sme prijali ponuku 
zapojenia sa do kampane, ktorá umožnila 
učiteľom aj žiakom školy pripraviť projek-
tový deň zameraný na migráciu ľudí vo 
svete. Cieľom projektového dňa bolo pri-
blížiť žiakom problematiku migrácie spo-

jenú s  národ-
nou identitou, 
vlastnou kul-
túrou, nábo-
ženstvom ako 
aj snahou spolupracovať v  rôznorodých 
skupinách a hlavne rozvíjať schopnosť ko-
munikácie a dohody na spoločných priori-
tách. Zážitkové aktivity počas dňa boli di-
ferencované podľa veku žiakov, zohľadňo-
vali ich doterajšie skúsenosti a  poznatky. 
Súčasťou dňa bola diskusia o sledovaných 
filmoch ako aj beseda s cudzincom – Say-
edom Mohammadom z Afganistanu, kto-
rý žije na Slovensku už 8 rokov. Téma mig-
rácie je otvorená, široká a komplikovaná, 
ale je dôležité, aby sme deti viedli k získa-
vaniu informácií z rôznych zdrojov, kým si 
utvoria jednoznačný, kritický postoj. 

BM, riad.ZŠ s MŠ
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„Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu“

Naša škola je už niekoľko rokov zapojená 
do medzinárodného programu – Zele-
ná škola. Keďže sa blíži čas dvojročného 
hodnotenia, požiadali sme o  certifikáciu, 



Koncert, ktorý 
nielen pobavil
13.apríla 2016 sme sa zúčastnili vý-
chovno-vzdelávacieho koncertu s te-
matikou drog a alkoholu v kultúrnom 
dome. Hneď pri vstupe do sály nás 
upútal veľký názov koncertu   kom-
nata“. Nikto nevedel o aký koncert 
pôjde, ale boli sme milo prekvapení. 
Veľmi sa nám páčili príbehy, ktoré 
nám rozprávali chalani zo skupiny. 
Boli veľmi náučné. Pesničky nám 
pripomenuli hodnoty v živote a aj to, 
aby sme si vážili aj obyčajné malič-
kosti, pretože v dnešnej dobe už ne-
môžeme brať nič ako samozrejmosť. 
Zdravie by sme si mali vážiť tak, ako 
sme sa to dozvedeli z pesničiek, ktoré 
nám spievali. V budúcnosti by sme si 
takýto koncert opäť radi zopakovali, 
aby nám neustále behalo po rozume, 
že zdravie máme len jedno.            PH 

Po anglicky 
hravo a zábavne

16.mája 2016  sa v  našej škole  usku-
točnilo podujatie  „The English Day“, 
ktorého sa zúčastnilo 25 žiakov 5. až 9. 
ročníka, aby spolu strávili dopoludnie 
konverzáciou v  angličtine s  anglicky 
hovoriacou osobou. Cieľom anglické-
ho dňa bolo podporiť anglickú kon-
verzáciu v našej škole prostredníctvom 
hier a zábavy. Základným pravidlom 
podujatia bola konverzácia čisto v an-
glickom jazyku, aby si študenti mohli 
vyskúšať, aké to je byť v „anglickom 
prostredí“, aby ich situácia prinútila 
využiť svoje vedomosti a motivovala 
ich k ďalšiemu štúdiu. Žiakom sa ten-
to deň veľmi páčil a privítali by takýto 
deň aj v ďalšom školskom roku.

AS

Koncom mája sa aj tento rok žiaci 4. roč-
níka zúčastnili školy v  prírode. Konala 
sa v  Ždiari a  ubytovaní boli v  Monko-
vej doline. Hneď v prvý deň si z vláčika 
Maguráčika pozreli rázovitú obec Ždiar. 
Navštívili aj múzeum Ždiarsky dom, 
kde sa dozvedeli o živote goralov. Žiaci 
si krásnymi prechádzkami pozreli okolie 
tejto obce. V predposledný deň sa žiaci 
„zubačkou“ vyviezli na Hrebienok, kde 

si vyskúšali summer tubing. Odtiaľ sa 
prešli k  nádherným tatranským vodo-
pádom a k Rainerovej chate. Večer ešte 
nazbierali sily na opekačku. V  posled-
ný deň hneď po raňajkách sa rozlúčili 
so Ždiarom a  cestou domov navštívili 
malú, ale peknú ZOO v Spišskej Novej 
Vsi. Škola v prírode bola krásnou bod-
kou za 1. stupňom vzdelávania na našej 
škole.         AG

Krásna bodka v prírode
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Zdvorilosť sa nosí 
Výchovný koncert pouká-
zal, že zdvorilé správanie nie 
je zastarané a nemoderné, 
ale naopak, osvojenie si zá-
kladov spoločenského sprá-
vania napomáha rozvíjať 
medziľudské vzťahy založe-
né na porozumení. Mládež 
ako spoločenská skupina 
bude o niekoľko rokov roz-
hodovať o našej budúcnosti. 
Je na nás ukázať im správnu 
cestu k slušnému správaniu 
a úcte k iným ľuďom, k sebe 
samému a k  spoločnosti, 
a to bolo cieľom programu. 
Prostredníctvom rôznych 
ukážok a cvičení odprezen-
tovali profesionálni taneč-
níci základy slušného sprá-
vania sa a etiky.               

PH

www.poproc.sk



Aj naši zabezpečovali
cholenie programu 
bolo tohto roku 
netradičné. Nočné 
nafukovanie baló-
nov bolo sprevá-
dzané živým orche-
strom Klasik band, 
ktorý má vyše 20 
hudobníkov. Na 
balónovej fieste sa 
okrem posádok 
z Košíc a Slovenska 
zúčastnili aj tímy z 
Česka, Maďarska, 
Rumunska a Ho-
landska. Balónové 
tímy odchádzali 
z  Košíc spokojné – 
zalietali si nad Ko-

šicami a robili radosť nielen pasažierom 
v  košoch, ale aj ľuďom na zemi. Veľká 
vďaka patrí aj dobrovoľným hasičom 
z Poproča, ktorí nám zabezpečovali nie-
len protipožiarnu asistenciu, ale v rámci 
programu aj ukážky hasičského vozidla 
Iveco Daily - Cas15. 

BH

Prišli si na svoje

V  okolí OC Atrium Optima sa 
v dňoch 11. - 12. júna 2016 uskutoč-
nil 2. ročník súťaže Optima Challenge, 
na ktorom boli aj naši chalani hasiči. 
Zabezpečovali polievanie a  rozbah-
nenie trate, umývanie súťažiacich, au-
tomobilov ako aj asistenčnú požiarnu 
hliadku. Športové podujatie pozostá-
valo z  dvoch súťažných disciplín. Na 
tomto krásnom podujatí si diváci priš-
li na svoje, nakoľko na trati ako pre 
bežcov tak aj pre offroad automobily 
boli pripravené atraktívne prekážky. 
Z niektorých behal až mráz po chrb-
te. Súťažiacich na konci čakali krásne 
ceny a pamätné medaily s tričkom. 

BH

Súperkám nedali žiadnu šancu

3. júna 2016 sa naše družstvá mladých 
hasičov zúčastnili okresného kola celo-
štátnej hry „Plameň“, ktoré sa konalo 
na futbalovom ihrisku v Rozhanovciach. 
Súťažilo sa v dvoch disciplínach – štafe-
tovom behu na 400 m s prekážkami a po-
žiarnom útoku s prekážkami CTIF.  Vý-

sledný čas je súčtom obidvoch pokusov. 
Súťaže sa zúčastnilo spolu 26 súťažných 
družstiev, ktoré si medzi sebou zmerali 
svoje sily. Chlapčenské družstvo začalo 
súťaž výborne, podarilo sa im zabehnúť 
štafetu v dobrom čase a hlavne bez trest-
ných bodov. Aj dievčatá zabehli štafetu 
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v dobrom čase, ale dostali trestné body 
10 sekúnd za nesprávne prekonanie 
rebríkovej steny, ktoré sa im pripočítali 
k dosiahnutému času. V útoku CTIF sa 
našim obom družstvám darilo výborne. 
Zaradili sa medzi družstvá, ktoré prešli 
túto trať bez trestných bodov a s výbor-
ným časom, čo bolo rozhodujúce pri 
konečnom sčítaní hlasov. Chlapčenské 
družstvo sa v konkurencii 20 družstiev 
umiestnilo na 2. mieste. Dievčatá svo-
jím vynikajúcim výkonom nedali svojím 
súperkám žiadnu šancu a v konkurencii 
5 dievčenských družstiev sa umiestnili 
na 1. mieste. Potvrdili úlohu favoritiek 
a dokázali, že sú v okrese najlepšie. Už 
tretíkrát za sebou obhájili víťazstvo 
v  tejto ťažkej súťaži.Ako víťazky okres-
ného kola hry „Plameň“ postúpili na 
krajské kolo súťaže, kde si zmerajú sily 
s víťazkami z ostatných okresov nášho 
kraja. 

KH

23. ročník Medzinárodnej balónovej 
fiesty v Košiciach – AUPARK BALÓ-
NOVÁ FIESTA sa skončil úspešne. Veľ-
mi nás teší záujem verejnosti, ktorá priš-
la balónovú fiestu podporiť a vychutnať 
si štarty balónov a sprievodný program 
pri Auparku. Novinkou tohto ročníka 
bol prejazd mestom a aj tradičné vyvr-

www.poproc.sk



Košický „Tvrďák“ je beh na 5,5 km cez 
prekážky, ktorý sa uskutočnil 30.apríla 
2016 v  areáli lyžiarskeho strediska Ka-
večany v  Košiciach. Na tomto podujatí 
zistíš, z akého si cesta. Čaká ťa tam beh 
v teréne, plazenie v blate, nosenie met-
rovice, prevracanie pneumatiky a ko-
pec ďalších  výziev, ktoré otestujú tvoju 
vytrvalosť, silu a odhodlanie prekonať 
sa. „Tvrďák“ môžeš absolvovať sólo ale-
bo  v tíme, kde si navzájom pomáhate 
a podporujete sa.  Keď dobehneš a máš 

ešte paru, môžeš súťažiť v Tvrdých hrách 
- ťahať auto, zahybovať na hrazde, ale-
bo  hádzať na cieľ. Na tomto podujatí 
nechýbali ani naši hasiči ako asistenčná 
hliadka, kde sme zabezpečovali vyťa-
hovanie vody, polievanie a rozbahnenie 
trate a nakoniec sprchovanie samotných 
súťažiacich. A že tých súťažiacich nebo-
lo málo, posúďte sami - cca 700 – 850 
účastníkov sa prihlásilo na potvrdenie si 
svojich síl a schopností.

DHZ Poproč

www.poproc.sk

Uctili sme si sviatok sv. Floriána
sv. Barbory svojimi 
krásnymi pesnič-
kami. Po obrade sv. 
prijímania odznela 
v  podaní Bianky 
Juhárovej Modlitba 
hasiča. Na záver sv. 
omše sa náš pán fa-
rár poďakoval pánu 
opátovi za celeb-
rovanie sv. omše a 

na znak vďaky pánovi farárovi a opátovi 
podali mladé hasičky kyticu kvetov. Po 
sv. omši pána opáta čakala ešte jedna 
veľmi milá povinnosť, a  to vysvätenie 
hasičských áut DHZ Poproč, ktoré sa 
udialo vonku pred kostolom. Po sláv-
nostnom vysvätení áut a spoločnom fo-
tografovaní sme sa všetci zišli na fare pri 
príjemnom posedení s  občerstvením, 
kde sme chvíľu pobudli v priateľskej at-
mosfére pri rozhovore s pánom opátom 
a pánom farárom.     MK

Ostražitosti 
nikdy nie je 
dosť

9. júna 2016 si hasiči okresného riadi-
teľstva HaZZ z Moldavy n/B. precvičili 
v spolupráci s dobrovoľným hasičským 
zborom v  Poproči zásah a  záchranu 
osôb v Domove sv. Anny. Išlo o taktic-
ky veľmi náročné cvičenie v sťažených 
podmienkach, keďže sa v zariadení 
nachádzalo viac imobilných ako mo-
bilných osôb a personál. Zasahovali 
hasiči z HaZZ Moldavy n/B. technikou 
Mercedes Atego 1+4, 2x Tatra Cas 30 
T815-7 +3, Iveco Multistar +1, HS Ko-
šice – SAHZ MB 1+1 a domáci hasiči 
DHZO Poproč – Iveco Daily1+5. Ako 
spomenul veliteľ čaty hasičov z  Mol-
davy n/B. mjr. Ind. P. Vidašič a roz-
hodca taktického cvičenia pplk. Ing. 
A. Bialý, išlo o  náročný typ cvičenia. 
Ukázali sa tu nedostatky v bezpečnos-
tných predpisoch v  takomto zariade-
ní, na druhej strane to však prospelo 
k  taktickej improvizácii a  vyspelosti 
zasahujúcich hasičov a  záchranárov.
Veľmi nás potešilo kladné hodnote-
nie našich dobrovoľných hasičov, keď 
samotný veliteľ čaty ako aj rozhodca 
sa vyjadrili a zhodli v názore, že dvaja 
naši členovia by s hrdosťou mohli byť 
členmi HaZZ. Toto cvičenie ukázalo, 
že ostražitosti nikdy nie je dosť. Treba 
si uvedomiť, aká tenká čiara nás delí 
od nešťastia, a  to aj napriek tomu, že 
tu máme ľudí, ktorí sú ochotní aj nap-
riek všetkým týmto nedostatkom za-
bojovať o  ľudský život, majetok a pri-
tom majú jednoduchý sen a prácu byť 
„HASIČOM“. 

DHZ Poproč

Zistíš, z akého si cesta
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V  nedeľu 8. mája 2016 sme si uctili 
sviatok sv. Floriána, patróna všetkých 
hasičov a záchranárov slávnostnou svä-
tou omšou, ktorá sa začala príchodom 
slávnostného sprievodu na čele s  na-
ším pánom farárom, pánom opátom 
Ambrózom Štrbákom, miništrantmi a   
členmi DHZ Poproč. Svätú omšu celeb-
roval opát Ambróz Štrbák, ktorý v kázni 
zdôraznil, aká dôležitá je medzi ľuďmi 
ohľaduplnosť, nesebeckosť a rešpekto-
vanie iných. Svätú omšu spestril zbor 



ŠPORT

www.poproc.sk

Ročník 8 - Číslo 3-4 / júl 2016 15

Je dobojované a  konečne si môžeme 
vydýchnuť. Skončil sa ďalší nervy drá-
sajúci ročník s čestným koncom. Po 
dvoch tretinách súťaže sme predpove-
dali, že bude ešte horúco a tento scenár 
sa vyplnil do bodky. Bojovalo sa až do 
záverečného kola, ale nakoniec sme to 
zvládli v obidvoch súťažiach stolného 
tenisu. „A“ družstvo skončilo v 3. lige 
na 9. mieste, len 2 body od zostupu. 
„B“ družstvo sa v 4. lige umiestnilo po 
záverečnom finiši na neuveriteľnom 5. 
mieste, len dva body od pódia,no i len 
3 body od zostupu.Najlepším hráčom 
v  „áčku“ bol nestarnúci G. Filkorn 
a jednu z najlepších sezón má za sebou 
aj R. Flegner, ktorý počas celej sezóny 
podával vynikajúce výkony. K nemu sa 
rýchlo adaptoval po návrate aj S. Maj-
cher, ktorý bol na roztrhanie. Hrával 
totiž až v troch družstvách, keďže nefi-
guroval v žiadnom rebríčku a zachra-
ňoval, čo sa dalo. Ale aj to by nám bolo 
málo platné. V kľúčových zápasoch 
nám dôležité body a víťazstvá vybojo-
vala J. Gumáňová, ktorá po takmer 10 

rokoch oprášila rake-
tu, nastúpila na zápasy 
a veľkou mierou nám 
dopomohla k  záchra-
nám v  súťažiach. „C“ 
družstvu sa v  5. lige 
podaril husársky kú-
sok. Po základnej časti 
skončilo na 5. mieste, 
ale v  nadstavbe o  ko-
nečné umiestnenie krásne zabojovalo. 
V kľúčovom zápase s Medzevom „áč-
kom“ podalo fantastický výkon a  na-
koniec skončilo na peknom druhom 
mieste za suverénnymi Mokrancami. 
O tento úspech sa postarali S.Majcher, 
M. Harčarik, M. Kocur, P. Kozák ml. 
a P. Juhár. Už po piatykrát sme uspo-
riadali Veľkonočný turnaj pre širokú 
športovú verejnosť. Zúčastnilo sa ho 
16 pretekárov a  na trón sa po roku 
znova vrátil A. Hiľovský, ktorý v kva-
litnom finálovom zápase porazil prek-
vapenie turnaja P. Juhára. Na treťom 
mieste skončil nečakane P. Kolár z Pe-
rína.         VV

Ako prví ukončili boje o majstrovské 
body najmladší - žiaci. Pod vedením 
trénera Kamila Hamráka naši najmlad-
ší futbalisti v  minulom ročníku hrali 
v okresnej súťaži. Po odohratí posled-
ného stretnutia sa v tabuľke umiestni-
li na 6. priečke. Do mužstva v  jarnej 
časti súťaže pribudli mladí futbalisti. 
Mužstvo podávalo vyrovnané výkony, 
v jarnej časti v domácom prostredí do-
kázalo poraziť aj lídra súťaže FK Mol-
dava n/B po veľmi dobrom výkone. 
V  mužstve končí niekoľko mladých 
futbalistov, ktorí v  budúcom ročníku 
už budú obliekať dorastenecké dresy. 
Na záver ročníka mali mladí futbalisti 
vyhodnotenie a  posedenie pri guľáši.  
Dorastenecké mužstvo pod vedením 
trénera Richarda Baníka hralo v  mi-
nulej sezóne v krajskej súťaži III. liga 
Košicko-Gemerská. Mužstvo obhájilo 
v konečnom účtovaní stred tabuľky - 7. 

miesto. Hlavne v  domácom prostredí 
podávalo dobré výkony. Niektoré za-
váhania a nevyužité gólové príležitosti 
ich obrali o lepšie umiestnenie. V muž-
stve sa dobre adaptovali bývalí žiaci. Aj 
z tohto kolektívu odchádzajú futbalis-
ti do mužstva dospelých. Niektorí už 
počas uplynulej sezóny obliekali dresy 
„A“ mužstva (Šimon Novotný, Matúš 
Michalko). Aj mužstvo dorastencov 
malo vyhodnotenie uplynulej sezóny 
spojené s  príjemným občerstvením.  
Mužstvo dospelých odohralo ročník 
2015/2016 v krajskej súťaži V. liga Ko-
šicko-Gemerská pod vedením hrajú-
ceho trénera Dávida Majchera, ktorý 
v jarnej časti nahradil odchádzajúceho 
Petra Bajerovského. Mužstvo skončilo 
v  celkovom poradí na 6. mieste. Naj-
viac gólov počas sezóny dali Patrik 
Sakáč a Michal Budai (po šesť). Muž-
stvo sa prezentovalo dobrou obrannou 

hrou na čele s  brankárom Ivom Vin-
com, ktorý mužstvo podržal vo viace-
rých stretnutiach. Malo druhú najlep-
šiu obranu v súťaži. So strelenými gól-
mi to bolo horšie - deviaty útok v súťa-
ži. Po vypadnutí zo IV. ligy sa mužstvo 
skonsolidovalo, tréningová dochádzka 
bola na slušnej úrovni. Mužstvo odo-
hralo aj niekoľko veľmi dobrých stret-
nutí - jeseň doma (Dobšiná), jar (Pe-
rín). Aj na trávnikoch súpera sa im 
darilo vo viacerých stretnutiach (jeseň 
- Veľká Ida, Čečejovce, Perín; jar - Tur-
ňa n/Bodvou, Sokoľany), čo prinieslo 
aj dobré výsledky - výhry a  remízy. 
V letnej prestávke výbor OFK už tra-
dične zorganizuje turnaje pre žiakov 
a mužov - Memoriál Jakubka Michal-
ka, Memoriál Jána Žakarovského. Vý-
bor OFK aj touto cestou ďakuje všet-
kým divákom za priazeň a návštevy na 
futbalových stretnutiach.      EH

Zvládli sme to

Futbalisti ukončili súťažný ročník 2015/2016
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Ako si turisti predĺžili víkend

V posledný májový víkend (26. – 29. 5. 
2016) sa skupina popročských turistov zú-
častnila 53. ročníka stretnutia čitateľov ča-
sopisu Krásy Slovenska na Veľkej Javorine. 
Na cestu sme sa vydali vo štvrtok 26.mája. 
Prvou zastávkou bol zrekonštruovaný 
zámok v  obci Vígľaš, ktorý je situovaný 
v prekrásnom prostredí zvolenskej kotli-
ny ležiacej 14 km na východ od Zvolena. 
Historická atmosféra sa tu neobvykle spá-
ja s luxusným ubytovaním. Predvečerom 
sme navštívili Trenčiansky hrad. Dnešný 
hrad vznikol v 11. storočí ako pohranič-
ná pevnosť. Dnes sú v jeho starobylých 
priestoroch umiestnené výstavné priesto-

ry a viaceré expozície Trenčianskeho mú-
zea. Druhý deň sme toho tiež veľa videli. 
Napríklad hrad Beckov, ktorý sa vypína 
na strmom 50 m vysokom brale v  obci 
Beckov. V obci Podolie sme sa na chvíľu 
ocitlli v  unikátnom areáli modelov hra-
dov, zámkov, kostolíkov a rodných domov 
našich významných národných osobnos-
tí. Záver tohto dňa patril návšteve dvoch 
významných miest spojených so životom 
velikána slovenských dejín – generála M. 
R. Štefánika. V obci Košariská, to bol jeho 
rodný dom, kde sa teraz nachádza múze-
um, a v Brezovej p/B zase mohyla, ktorá je 
pietnym miestom, kde je pochovaný. Hlav-
ným bodom programu bol výstup na Veľ-
kú Javorinu, ktorý sa konal 28.mája. Veľká 
Javorina s nadmorskou výškou 969,8 m n. 
m. je najvyšší vrch pohoria Biele Karpaty. 
Prechádza tadiaľ štátna hranica medzi Slo-
venskom a Českom. 
Veľká Javorina je oddávna považovaná za 
jeden zo symbolov svedčiacich o dobrých 
vzťahoch medzi Čechmi a  Slovákmi, o 
čom svedčí i kameň na vrchole Javoriny s 
nápisom: „Tu bratia vždy sa stretať budú.“ 

Spoločný výstup Slovákov a  Čechov sa 
začal v ranných hodinách zo Starej Turej. 
Na obed sme už prichádzali do cieľa – 
Holubyho chaty, kde sa konali slávnostné 
príhovory, prezentácie knižných noviniek 
z  vydavateľstva DAMAJA a  odovzdanie 
štafety organizátorom 54. stretnutia v roku 
2017 vo Svidníku. Aby toho nebolo málo, 
ešte v tento deň sme sa pozreli aj na zrú-
caniny Čachtického hradu. Na spiatočnej 
ceste domov sme sa zastavili aj v Nitrian-
skom Rudne, kde sme sa pomodlili pri 
hrobe nášho zosnulého p. farára Antona 
Mazána. 

AB

Priniesla nám duševnú pohodu
Otvorenie turistickej sezóny 2016 bolo naplánované na sobotu 
2. apríla 2016, kedy aj meteorológovia predpovedali krásny jarný 
deň. Ráno sme sa my, milovníci prírody, stretli v parku pri kostole 
a spoločne sme sa vydali k cieľu nášho turistického pochodu na 
Žabiu skalu. Cesta viedla najprv k pútnickému miestu sv. Anny 
a  pokračovala smerom na Podkovu. Pred Rudnickými kúpeľmi 
sme odbočili doľava a začali vystupovať k Žabej skale. Žabia skala 
(687 m.n.m.) je najväčší komplex skalného masívu nachádzajú-
ceho sa v Harklovskej rázsoche Volovských vrchov (Kobylia hora 
882 m.n.m., Hrb 947 m.n.m.). Z  vrcholia mohutného skalného 
bloku sa nám pomedzi stromy ponúkol krásny výhľad na Rudník 
a bledomodrú vodu nachádzajúcu sa v jame, ktorá vznikla ťažbou 
kaolínu. Po krátkom občerstvení sme pokračovali ďalej cez les na 
chatu Anička. Tu nás čakal pripravený výborný fazuľový guláš. 
Cestou späť sme sa ešte zastavili pri obnovenej kamennej kaplnke, 
pri ktorej prosili baníci sv. Barboru, patrónku baníkov, o pomoc 
pri ich nebezpečnej práci. Prvá tohtoročná turistická akcia pri-
niesla duševnú pohodu, zážitok z príjemnej túry, ale aj spoznanie 
zabudnutých, málo známych miest našej obce, a preto sa tešímena 
ďalšie vydarené akcie turistického klubu.                KST
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