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Ako sme oslavovali
(viac na str. 4)

Naveky s úctou
V predvečer 29. augusta sme sa opäť
stretli pri pamätníku padlých hrdinov
pred obecným úradom. Pri príležitosti
72. výročia Slovenského národného povstania sme si spoločne uctili tých, ktorí

bojovali za náš dnešok bez vojen. Slávnosť pokračovala už tradične na hornom
futbalovom ihrisku zapálením povstaleckej vatry. Slovenské národné povstanie otvorilo cestu k novému, lepšiemu a
spravodlivejšiemu životu. No nie všetci,
ktorí za naplnenie týchto snov bojovali,
sa dožili ich splnenia. Vštepujme preto
do myslí ľudí úctu k hrdinským tradíciám SNP, aby budúce pokolenie na jeho
odkaz nikdy nezabudlo.“ Aby sme naveky odohnali chmúrny tieň z čela zeme,
čo potí slzy od vojen, pochovali všetky
zbrane a všetkým nociam darovali modré ráno ... Naveky!“ 		
NM
www.poproc.sk
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Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Slovo má starosta
Pán starosta, naši čitatelia nám vytýkajú, že
sa v novinách nevyjadrujete pravidelne k aktuálnym záležitostiam obce. Prečo?
Predpokladám, že nie je hlavným cieľom našich novín, aby sa starosta pravidelne vyjadroval k aktuálnym záležitostiam obce. Z časového
hľadiska to nie je ani možné. Príprava novín
trvá mesiac až dva. Zvyčajne nové vydanie novín zohľadňuje obdobie, akcie, záležitosti, ktoré boli aktuálne pred dvomi mesiacmi. Noviny
vychádzajú podľa istých pravidiel. Už vo svojom nadpise majú uvedené, že je to Občasník.
Odporúčam našim čitateľom, ak majú záujem
o verejný život v obci a o informácie k aktuálnym záležitostiam obce, aby sa zúčastňovali verejných zasadnutí OZ, ktoré sú plánované rok
dopredu a majú možnosť rovno tam vystúpiť.
Z každého zasadnutia OZ je robená zvuková
nahrávka a zápisnica. Uznesenie z OZ je v novinách zverejnené.
Kedy bude v obci skolaudovaná kanalizácia?
Kedy bude definitívne v prevádzke?
Dobudovanie kanalizácie v obci je realizované cez projekt „BODVA“, ktorého investorom
je VVS, a.s. Košice, s podporou dotácií eurofondov a štátneho rozpočtu. Realizácia stavby
v Poproči bola ukončená v júni 2016. 15.júla
2016 bolo OÚ Košice-okolie odb. ŽP zvolané
kolaudačne konanie, na ktorom sa porovnávalo projektovane s porealizačným zameraním.
18. júla 2016 nám bolo oznámené, že proces
stavebného povolenia sa prerušuje na 90 dní.
Hlavným dôvodom prerušenia je, že pokiaľ
nebude skolaudovaná kanalizácia v Jasove, nemôže byť skolaudovaná v Poproči. Podľa informácií z OU KS odb. ŽP je predpoklad skolaudovania stavby v Jasove do konca októbra. V
druhej polovici októbra bude zvolané konanie
v Poproči na pokračovanie kolaudácie. Je vraj
možné, že sa bude kolaudovať na niekoľko etáp
podľa stok (ulíc). VVS, a.s. chce do konca roka
projekt „BODVA“ skolaudovať kvôli podmienkam financovania projektu. Z toho možno

predpokladať, že do konca roka bude kanalizácia v Poproči skolaudovaná, alebo aspoň jej
časť.
Po skolaudovaní bude nasledovať proces uzatvárania zmlúv medzi VVS, a.s. a občanmi na
odber odpadovej vody tak, ako to je pri dodávke pitnej vody. Následne sa budú môcť občania
pripájať na kanalizáciu pod dozorom zástupcov
VVS, a.s. Kedy bude definitívne kanalizácia v
Popročiz projektu „BODVA“ v prevádzke, to si
nedovolím odhadnúť.
S týmto termínom priamo súvisí aj prevádzkovanie terajšej časti obecnej kanalizácie, na
ktorú máme súhlas do 31.10.2016. Obec už požiadala OU KS odb. ŽP o predlženie platnosti
do 31.10.2017.Predpokladám, že tento termín
bude konečný pre využívanie celej kanalizácie
z projektu „BODVA“ a obcou prevádzkovanej
časti s odvedením odpadovej vody do ČOV v
Moldave n/B., ktorej prevádzkovateľom bude
VVS, a.s.
Ako sa bude a kedy realizovať úprava ciest,
chodníkov v obci a z akých prostriedkov?
Na oboznámenie sa so situáciou ciest v našej
obci uvádzam, že Ulica mieru a Oľšavská ulica
je v správe ciest KSK (cesta III. tr.), ktorý zabezpečuje údržbu a prevádzku. Cesty na všetkých
ostatných uliciach (MK) spravuje obec. Podľa
toho, kto spravuje cestu, ten aj zabezpečuje finančné prostriedky. V programovacom období
2014 – 2020 na MK štát cez Eurofondy nenaplánoval využiť tieto prostriedky, a teda nebudú ani žiadne výzvy. To znamená, že na úpravu
MK v obci môžeme použiť iba vlastné finančné
zdroje, a to je rezervný fond alebo úver z banky.
Predpokladám, že v rezervnom fonde bude v
budúcom roku k dispozícii cca 140 000,- EUR
a banka nám podľa našej ekonomickej situácie
bude môcť požičať cca 360 000,- EUR (odhad
z tohto roka). Spolu bude pre budúci rok na
úpravu MK k dispozícii cca 500 000,- EUR. O
tom, na ktoré ulice, prípadne na ktoré chodníky sa použijú, bude rozhodovať OZ pri schvaľo-

Smútok v srdciach matičiarov
Tam v Slovenskom Rudohorí
po ľavom brehu rieky Bodvy
a pravom boku riečky Oľšavy
tam pod dohľadom Svätej Anny,
Kobulej hory i snežnej Eriky –
je učupený Poproč – kraj môj rodný –
kolíska mojej mladosti i krásnych dní.
(úryvok z básne Pavla Baču Nováčanského)
11. august 2016 bol pre Miestny odbor Matice
slovenskej v Poproči smutným dňom. Po dlhej
a ťažkej chorobe odišla na večnosť naša dlhoročná predsedníčka a zakladajúca členka MO
PaedDr. Helenka Štovčíková. Bola srdcom aj
dušou „matičiarka“, národovkyňa a patriotka,

ktorá celý život presadzovala to, aby sme nezabúdali na svoje rodné korene, na tradície,
na lásku k svojmu rodisku, na lásku k vlasti.
Ako dlhoročná učiteľka vštepovala tieto krásne
hodnoty aj do sŕdc žiakov a mladých ľudí a jej
najväčšou odmenou bolo, ak jej slová padali na
úrodnú pôdu a získala pre prácu v MS mladého človeka. Hela, ako sme ju familiárne volali,
mala dar svojím oduševnením presviedčať ľudí
k tomu, že sa s nadšením zapájali do práce s
ňou, vedela nadchnúť ľudí okolo seba, a preto
sme v Matici vedeli zvládnuť každú úlohu a
každý cieľ, ktorý sme si predsavzali alebo vytýčili. V zime 1992 v nej dozrela myšlienka, aby
sme v Poproči oživili činnosť Matice slovenskej.
Oslovila správnych Popročanov a už 21.1.1993

www.poproc.sk
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vaní rozpočtu na budúci rok v decembri tohto
roka. K dispozícii máme spracované predpokladané hodnoty nákladov podľa jednotlivých
ulíc, tých, kde sa robila kanalizácia z projektu
„BODVA“. Následne musí prebehnúť verejné
obstarávanie na dodávateľa stavby, čo potrvá
cca 6 mesiacov.
Ešte v tomto roku budú upravené MK na Kostolnej, časti Družstevnej a súbeh MK na Brodze
spolu v hodnote 84 000,- EUR. Táto akcia bola
schválená na OZ v auguste t.r. pri schvaľovaní
zmeny rozpočtu.
Čo považujete za prioritu v nasledujúcom
období (roku)?
V návrhu rozpočtu pre rok 2017 budú prioritou MK, o tom budú rozhodovať poslanci pri
schvaľovaní rozpočtu.Ďalšími neodkladnými
akciami, ktorým sa musíme venovať, je budova
zdravotného strediska, kultúrneho domu, materskej školy, zberného dvora a jeho technologického vybavenia.
Dlhodobou snahou obce je aj vybudovanie
vodovodu na časti Oľšavskej, Horskej a Lesnej
ul. a odkanalizovanie ulíc Západná, časť Družstevná, Potočná a Záhradná. Investorom týchto
aktivít bude VVS, a.s.
Dôležitou úlohou v budúcom roku bude aj
pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pre
potreby obce. Jedná sa o obecné budovy - ich
okolie a MK. Bez vysporiadaných pozemkov sa
nedá uchádzať o eurodotácie a ani investovať
verejné prostriedky. Konkrétne v našom prípade ide o budovu a okolie KD, MŠ, Zdravotného strediska. Veľmi vážne sa musíme v blízkej
budúcnosti venovať aj riešeniu odvedenia dažďovej vody rigolmi do miestnych potokov aj z
dôvodu vplyvov klimatických zmien. Okrem
rozvojových programov v našej obci nesmieme zabudnúť na samotnú prevádzku a údržbu
obecných objektov pre poskytovanie služieb
občanom, čo tiež stoji nemalé prostriedky.
Všetky uvedené skutočnosti je potrebné primerane, odborne posúdiť a zosúladiť s možnosťami finančných zdrojov, ktoré sú a vždy budú
rozhodujúce pri akejkoľvek činnosti.
DŠ
sa konala Ustanovujúca členská schôdza. Na
nej bola oficiálne zvolená za predsedníčku MO
a bola ňou až do konca, do 11. augusta 2016. Za
svoju dlhoročnú prácu v MS odmenená predsedom Matice slovenskej v Martine najvyšším
matičným vyznamenaním Zlatou medailou
Matice slovenskej. Helenka Štovčíková za svoj
prínos pre kultúrne dedičstvo našej obce, za
svoje zanietenie pre šírenie ľudovej kultúry a
zachovávanie tradícií bola ocenená aj starostom v septembri 2013 na oslavách Dňa obce a
bola jej udelená Pamätná plaketa a Pamätný list
Obce Poproč .
Milá Hela, budeme na teba spomínať ešte
veľmi dlho... my, matičiari, pri každej príležitosti... nemôžeme a nechceme zabudnúť... a
Ty spi sladko, odpočívaj v pokoji... nech Ti je
tá naša slovenská zem, ktorú si tak milovala,
ľahká... Česť Tvojej pamiatke!
za MO MS KK

Z NAŠEJ FARNOSTI
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva
v Poproči č. 5/2016 z 22.8.2016
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

p/ Informáciu starostu obce o zrušení akcie v Mindzsente dňa
1. B e r i e n a v e d o m i e :
20.8.2016.
a/ Kontrolu plnenia záverov z pred- r/ Interpelácie poslancov: Ing. Brachádzajúceho zasadnutia OZ
nislava Hanka, p. Martina Jasaňa.
dňa 20.6.2016.
b/ Informáciu
starostu
obce 2. S c h v a ľ u j e :
o uzneseniach prijatých na sne- a/ Žiadosť obyvateľov Družstevme Regionálneho združenia
nej ulice o opravu časti miestnej
miest a obcí Rudohorie vo veci
komunikácie Družstevná, čísla
členského príspevku.
domov 32-35, ešte v roku 2016
v rámci opravy miestnych koc/ Informáciu starostu obce o uznemunikácií Družstevná, Kostolná
seniach prijatých na valnom
a súbehu ulíc Lesná, Športová,
zhromaždení občianskeho zdruMieru, Kostolná (pri SAD zastávženia MAS Rudohorie vo veci
ke na „Brodze“).
členského príspevku.
d/ Monitorovaciu správu Pro- b/ 1. úpravu rozpočtu obce na rok
2016 podľa predloženého návrgramového
rozpočtu
obce
hu.
k 30.6.2016.
e/ Stanovisko hlavného kontrolóra c/ Predloženú Koncepciu rozvoja
Základnej školy s materskou škoobce k návrhu 1. zmeny rozpočtu
lou, Školská 3, Poproč na obdoobce pre rok 2016.
bie 2016-2018.
f/ Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok d/ Predložený Školský vzdelávací
program Základnej školy s ma2016.
terskou školou, Školská 3, Poproč
g/ Informáciu starostu obce o prona školský rok 2016-2018.
jekte spoločnosti VVS, a.s., Košice „Zásobovanie pitnou vodou e/ Predložený Výchovný plán Základnej školy s materskou školou,
a odkanalizovanie obcí mikroreŠkolská 3, Poproč na školský rok
giónu Bodva“.
2016-2018.
h/ Informáciu starostu obce o opraf/ Zámer predaja majetku obce Popvách miestnych komunikácií.
roč konkrétne parcelu č. 1512/1
i/ Informáciu starostu obce o provo výmere 124 m2 a parcelu č.
jekte obce “Zberný dvor v areáli
1512/2 vo výmere 134 m2 zapíČOV“.
sané na LV č. 1190 a to v zmysle
j/ Informáciu starostu obce o pro§ 9a, ods. 8. písm. e, zákona čísjekte „Poproč – rozšírenie verejlo 138/1991 Zb. o majetku obcí
nej kanalizácie, Potočná ulica“.
v znení neskorších predpisov ako
k/ Informáciu starostu obce o proprípad hodný osobitného zreteľa.
jekte „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na Lesnej ulici“. 3. V y h l a s u j e :
l/ Informáciu starostu obce o pro- a/ Osobitný zreteľ na predaj nejekte „Prístavba požiarnej zbrojhnuteľného majetku - parcelu č.
nice“.
1512/1 vo výmere 124 m2 a parcelu č. 1512/2 vo výmere 134 m2,
m/ Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ
zapísané na LV č. 1190, z dôvodu
Poproč o personálnom a orgaže na tento pozemok neexistuje
nizačnom zabezpečení nového
priamy prístup, prístup je možškolského roka 2016/2017 v ZŠ s
ný iba cez pozemok žiadateľov
MŠ Poproč.
o odkúpenie – Ing. Jána Mihóka
n/ Informáciu starostu obce o prípa manželky RNDr. Boženy Mihórave osláv Dňa obce Poproč
kovej, bytom Poproč, Oľšavská
a Festivalu Rudohorie v roku
31. Tento osobitný zreteľ zverej2016, ktoré sa budú konať dňa
nený na úradnej tabuli obce v ob10.9.2016.
dobí od 24.8.2016 do 8.9.2016.
o/ Informáciu starostu obce o príprave osláv 72. výročia SNP, ktoré
sa budú konať dňa 28.8.2016.
www.poproc.sk
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Prešli sme Bránou
milosrdenstva

Pápež František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva.
Želal si, aby sa odpustky tohto roku pre každého stali skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva. Na
veriacich čakajú v tomot roku otvorené brány milosrdenstva. Z rozhodnutia Svätého otca sú Brány milosrdenstva otvorené vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré
na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok. V našej
rožňavskej diecéze bola táto brána aj v premonštrátskom kláštore sv. Jána Krstiteľa. Skupinka veriacich z našej farnosti využila možnosť získať milosti
spojené s prechodom cez Bránu milosrdenstva a 29.
septembra si vykonala pešiu púť do jasovského kláštora. O 3. hod. popoludní (hodina Božieho milosrdenstva), sme prešli svätou bránou a následne sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Potom
nasledovala sv. omša, ktorú slávil duchovný otec z
Poproča. Spoločne sme sa zamýšľali nad významom
milosrdenstva a jeho uskutočňovaním v rodinnom a
spoločenskom živote. Aby sme posilnili nielen dušu,
ale aj telo, po skončení sv. omše sme si pochutnali
na výbornom guľáši, ktorý pre pútnikov pripravili
MUDr. A. Benko a Július Poracký, za čo im aj touto
cestou srdečne ďakujeme. A že bol naozaj výborný
svedčí aj fakt, že sa zjedol do poslednej kvapky.
IS

Vracali sa duchovne
posilnení a obohatení
Prvý prázdninový mesiac je už neodmysliteľne spojený s odpustovou sv. omšou na pútnom mieste sv.
Anny a Joachima nad Rudníkom. Inak tomu nebolo
ani tento rok. V predvečer sviatku putovala ku kostolu sv. Anny a Joachima malá skupinka pútnikov z
Poproča spolu s duchovným otcom. Aby sa zachovali zvyky a tradície našich predkov, niesli so sebou
aj obraz – sochu Ružencovej Panny Márie. Cestou sa
modlili, spievali a každý obetoval túto púť na vlastné
úmysly. Zbor sv. Barbory sprevádzal sobotňajšiu sv.
omšu svojím spevom. Pripravil aj pobožnosť krížovej cesty. Nedeľnajšiu slávnostnú sv. omšu celebroval
Ing. Mgr. Štefan Ružbašan, farár z Nováčan. Po jej
skončení sa pútnici vracali domov duchovne posilnení a obohatení. Aspoň tí, ktorí prišli, došli až ku
kostolu na sv. omšu a nielen po stánky so suvenírmi.
IS
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Festival, výročie a oslavy
Dni obce Poproč sú za nami. Tentokrát
boli niečím výnimočné. A nebolo to len
v tým, že sa všetka tá paráda konala na
hlavnom futbalovom ihrisku. Tie tohtoročné boli totiž obohatené o nultý ročník putovného Festivalu Rudohorie.
Na pódiu sa nám predstavili účinkujúci
z mesta a obcí Rudohoria: deti z materských a základných škôl, Vešele penzisti, Šafran, Beťarečky, Parádnice, Natália
Vargovčíková, Iveta Janitorová, Jozef Biroš, Babinec Rozmarija, Chrámový zbor
Nováčany, Mária Olajošová, Makaľočky,
Milan Kalmár, Melódie, Shadirattam,
ZUŠ Medzev, Hummelchor a našu obec
úspešne reprezentovala dychová hudba
Popročanka a skupina Fortuna.

príhovore naznačil dlho očakávané
predstavenie knihy Poproč. Tú do života „pokrstil“ náš rodák Viktor Jasaň.
Potom už nasledovalo vyhlásenie výsledkov tenisového turnaja T-Cup, futbalového miniturnaja o Putovný banícky kahanec a súťaže vo varení halušiek.
Tie vyhrali naše šikovné hasičky. Určite
vám neuniklo ani oceňovanie futbalistov, ktoré sa konalo pri príležitosti 70.
výročia založenia futbalového klubu
v Poproči. Oslavy sa konali v piatok 9.
septembra v kultúrnom dome. Po tejto
oficiálnej časti sa už len zabávalo. Svojím humorom i spevom nás prišiel pobaviť Štefan Skrúcaný. Hviezda večera
– skupina Polemic - svojimi chytľavý-

K festivalu ľudovej hudby a tradičných
remesiel patria aj stánky. Tie nechýbali
ani v Poproči. Šikovné ručičky z okolitých obcí nám ponúkali široký výber
ručne robených výrobkov a tradičných
jedál, pre tých menších si zase pripravili
tvorivé dielne. Dychová hudba Popročanka dala poslednú bodku za Festivalom Rudohorie. A prvú našim oslavám.
Po tónoch štátnej a baníckej hymny sa
začalo oficiálne otvorenie osláv Dní
obce Poproč. Starosta obce vo svojom

www.poproc.sk
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skupina Polemic
mi melódiami a nekonečnou energiou
roztancovala dav ľudí pred pódiom. Po
tanečnom maratóne nasledovalo žrebovanie tomboly a po nej nám nôžky
opäť roztancoval DJ Rollo. Nechýbal
ani polnočný ohňostroj. V priebehu
celej soboty prebiehali aj rôzne súťaže
a športové aktivity pre deti. Učiteľky zo
ZŠ a MŠ pripravili pre deťúrence športové dopoludnie, dobrovoľné hasičské
zbory z okolia súťaž s historickou striekačkou. Od 13. hodiny sa mohli deti vyšantiť v skákacom hrade, zastrieľať si z
luku, vyskúšať wipeout obrie gule alebo
sa nechať pomaľovať farbami na tvár a
premeniť sa tak na vílu, tigra či motýľa.
Komu sa málilo atrakcií, ktoré sme pre
deti pripravili, ten si mohol svoje zruč-

nosti a vedomosti preskúšať v tvorivej
dielni Hvezdárne Medzev. Pre milovníkov psíkov bola po skončení futbalových turnajov na tréningovom ihrisku
pripravená dog agility. Pevne veríme, že

sa návštevníkom osláv program
páčil, rovnako aj zmeny v umiestnení stánkov a atrakcií. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácií osláv. Všetkým účinkujúcim
(ktorých nebolo vôbec málo), organizačným zložkám, dobrovoľníkom a sponzorom, vďaka ktorým môžu byť Dni obce Poproč z
roka na rok bohatšie.
NM

www.poproc.sk
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Vďaka vám sme schopní podať pomocnú ruku
Podpora vzdelania našich detí by mala
byť prvoradou úlohou nás rodičov. Škola je vstupnou bránou do života každého
dieťaťa. Vychováva z našich detí ľudí, ktorí
dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje
názory, vystupovať sebaisto, uplatňovať
svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti
v reálnom živote. Čiže vychováva mladých ľudí pre 21. storočie, čomu by mali
zodpovedať aj učebné pomôcky a technika na škole. Každý rok je snahou vedenia
školy podmienky výchovy a vzdelávania
na škole zlepšovať a prepájať ich s rozličnými podujatiami. Poslaním rodičovskej
rady je stať sa partnerom a pomocníkom
školy pri jej bohatej činnosti. Pani učiteľky
majú veľa rôznych nápadov na realizáciu
aktivít a akcií s deťmi a dobre im padne,

keď im pri tom podáme pomocnú ruku.
Pomocnú ruku sme schopní podať iba
vďaka vám zodpovedným rodičom, ktorí pravidelne uhrádzate príspevok ZRPŠ.
Všetky tieto prostriedky sú použité v
prospech našich detí, a to na financovanie spoločenských akcií ako sú Mikuláš, karneval, MDD, taktiež financovanie
nákladov spojených s účasťou žiakov na
rôznych súťažiach, na podporu školských
projektov, nakupovanie kníh do školskej
knižnice, učebných pomôcok a materiálu
na jednotlivé vyučovacie predmety a iné
pomôcky, ktoré pomáhajú žiakom a učiteľom skvalitniť vyučovací proces. Naše
poslanie sa nám darí napĺňať aj vďaka
výraznej finančnej podpore od všetkých
prispievateľov, ktorí sa rozhodli daro-

vať na účet nášho združenia 2% z daní.
Nesmierne si vašu pomoc vážime. Vaše
2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery
a podporu v rozvíjaní školských aktivít v
prospech našich detí. Vďaka týmto prostriedkom je škola neustále zveľaďovaná a
modernizovaná, je v nej vytvárané zdravé, estetické a kultúrne prostredie, ktoré
uspokojuje požiadavky modernej doby
a zároveň podnecuje záujmy a aktivitu
žiakov. Touto cestou sa chceme všetkým
rodičom a priateľom školy za prejavenú
dôveru a podporu poďakovať. Špeciálna
vďaka patrí pani Ing. Márii Kyliánovej a
Ing. Františkovi Vindtovi, ktorí zaslali
na účet nášho združenia štedrý finančný
príspevok. Za podporu a pomoc srdečne
ďakujeme! 			
KH

Záchrana života sa neplánuje Zvonček sa opäť
rozozvučal

Sekundy, minúty, hodiny... Vnímanie času
je veľmi rozdielne v závislosti na okolnostiach v ktorých sa nachádzame. Ponáhľame sa stále a nikdy nemáme čas až do
chvíle, keď nás zaskočí nečakaná situácia,
v ktorej sa čas zastaví a my si uvedomujeme vlastnú bezmocnosť. Záchrana života
sa neplánuje, ale na kritické situácie by
mal byť človek aspoň trochu pripravený,
aby vedel včas a správne zareagovať. Už
v škole učíme detí základným pravidlám
poskytovania prvej pomoci na hodinách
Mladý záchranár. Vidieť však profesionálnych záchranárov v akcii a vyskúšať si základné úkony na figurínach je omnoho
silnejší a poučnejší zážitok, ktorý sa dl-

hodobo zapamätá. 16. septembra k nám
prišli na pozvanie Rodičovskej rady pri
ZŠ s MŠ Poproč profesionálni záchranári
zo spoločnosti Falck a pripravili zážitkový kurz 1. pomoci formou rozprávky pre
žiakov 1. stupňa a praktickými ukážkami a
nácvikom pre žiakov druhého stupňa. Pre
najmenších bolo dôležité nepodľahnúť panike, naučiť sa privolať pomoc dospelých
a zavolať na číslo 112. Zároveň si každý
prezrel vybavenie sanitky na prevoz pacientov. A či to stačilo, aby sa z nás stali
záchranári? Určite nie, ale možno sa viac
zamyslíme nad zraniteľnosťou ľudského
tela a potrebou pomáhať.
BM riad.ZŠ s MŠ
www.poproc.sk

Povinná školská dochádzka je najdlhším obdobím, počas ktorého strávime
čas v školských laviciach v jednej škole.
Je to obdobie postupnej premeny dieťaťa na pomaly dospievajúceho, kriticky
mysliaceho mladého človeka. Povinnú
školskú dochádzku si v ZŠ s MŠ Poproč plnia žiaci z našej obce, Rudníka a
Jasova. Do prvého ročníka k 1. 9. 2016
nastúpilo 20 šikovných prvákov. ZŠ s
MŠ Poproč je tvorená piatimi samostatnými zložkami – základnou školou
v ktorej je 185 žiakov, materskou školou, v ktorej je zapísaných 84 detí, školským klubom detí, ktorý navštevuje 49
detí, centrom voľného času , v ktorom
je zapísaných 177 detí na pravidelnú
a príležitostnú záujmovú činnosť a
školskou jedálňou, ktorá zabezpečuje
stravovanie pre všetky deti, žiakov a
zamestnancov školy. Vyučovací proces
a prevádzku školy zabezpečuje spolu
38 pedagogických a nepedagogických
zamestnancov. ZŠ s MŠ je otvorenou
školou, ktorá ponúka okrem základnej vzdelávacej funkcie aj množstvo
ďalších aktivít a podujatí počas celého
roka. Budeme radi, ak nás rodičia aj
širšia verejnosť budú naďalej podporovať a svojimi nápadmi a podnetmi prispejú k ďalšiemu napredovaniu školy.
BM riad.ZŠ s MŠ
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Pred nami sú Oslavovala sa sedemdesiatka
nové výzvy
Ani sme sa
nenazdali a
je to tu. Na
dvere klope
nový ročník
súťaže v stolnom tenise a
pred nami sú nové výzvy. Žiaľ, ani v tomto
ročníku nás nebude čakať prechádzka ružovou záhradou a pri pohľade na súpisky našich súperov je už teraz zrejmé, že nás čaká
znova neľútostní boj o záchranu v obidvoch
súťažiach a pravdupovediac bude to malý
zázrak, ak sa nám vôbec podarí udržať sa v
niektorej súťaži. Pre záchranu urobíme maximum, realita už je taká a musíme s ňou
vážne počítať. V príprave sme zvolili iný
model ako po iné roky. Miesto chodenia po
turnajoch, čo bolo dosť náročné na cestovanie, na dĺžku trvania turnajov a aj dosť nákladné, sme sa rozhodli usporiadať turnaje
doma. Takzvaný Poproč Tour sa skladal zo
7 turnajov a celkovým víťazom sa stal nestarnúci Filkorn Gejza, na druhom mieste
skončil Flegner Rudolf a tretie miesto obsadil Bakoš Norbert z Plešivca. Už tradične
patrí do kalendára aj Slovenský veteránsky
turnaj , ktorý sme usporiadali už po šiestykrát. Zúčastnilo sa ho 67 pretekárov z celého Slovenska. Veľkú radosť nám urobil náš
odchovanec Štovčík Martin fantastickým
víťazstvom v najťažšej kategórii do 50 rokov
hrajúci 2. ligu za STO Mokrance a nestratil sa ani Majcher Slavomír, ktorý obsadil
konečne 6. miesto. Na krásnom 2. miesto
v kat. nad 65 rokov skončil Filkorn Gejza.
Keďže v tej mužskej kategórii nás možno
nič dobre nečaká, veríme, že v tej žiackej
kategórii to bude naopak. Značný pokrok
vo výkonnosti po kvalitnej letnej príprave
by mohol preukázať ctižiadostivý Patrik Juhár v žiackych kat. aj v mužských, ktoré by
mu mali pomôcť v jeho športovom napredovaní. Ale naším nasledovanejším želiezkom bude bezpochyby benjamín družstva
Daniel Majcher. Keď sme sa potešili návratu
Slavomíra Majchera, tak sme ani netušili, čo
so sebou prinesie. Už po niekoľkých tréningoch sa ukázalo, že pred očami máme jeden
z najväčších talentov, aké kedy v Poproči
boli. Aj keď zmeškal minimálne dva roky,
veríme, že svojím výnimočným talentom
čoskoro dobehne konkurenciu a začne žať
úspechy na bodovacích turnajoch či majstrovstvách Slovenska.
VV

V polovici septembra tohto roku sme si
pripomenuli na slávnostnej schôdzi futbalového klubu 70 rokov vzniku organizovaného futbalu v našej obci.V slávnostne
pripravenej sále kultúrneho domu sa na
tejto udalosti v hojnom počte zúčastnili
bývalí aj terajší hráči, funkcionári aj priatelia a fanúšikovia tohto športu z našej obce
a ďalších obcí z nášho okresu.Nechýbali
ani zástupcovia obecného zastupiteľstva a
starosta obce. Po privítaní všetkých hostí
sa slova ujal terajší prezident futbalového
klubu Peter Dzuro, ktorý oboznámil všetkých hostí s históriou futbalu od založenia v roku 1946 až po dnešok.Vo svojom
príhovore pomenoval úspechy i neúspechy
futbalu, hráčov,funkcionárov, výstavbu,
rekonštrukciu futbalového štadióna i hracej plochy. V závere sa poďakoval všetkým
hráčom, funkcionárom, fanúšikom futbalu, ktorí svojou návštevou na futbalových
stretnutiach podporujú futbal v našej obci.

Nezabudol poďakovať aj za každoročnú finančnú pomoc pre futbal z rozpočtu obce.
Po krátkej prestávke sa k zúčastneným hosťom prihovoril aj starosta obce. Okrem iného vyzdvihol prácu všetkých, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú na rozvoji tohto športu
v obci počas celej jeho histórie. Potom už
nasledovala slávnostná večera pre všetkých
zúčastnených. Diskusia o futbale, ale hlavne o popročskom, pokračovala do neskorého večera. Veď sa tu stretlo viac generácií,
ktoré účinkovali vo futbale od vzniku až po
dnešok-dedovia,otcovia,synovia i vnuci.
Zúčastnení hostia hodnotili celé stretnutie
ako veľmi príjemné posedenie s priateľmi
futbalistami. Ľutovať môže každý fanúšik
futbalu,ktorý sa tejto krásnej akcie, spomienky na futbal v Poproči, nezúčastnil.
My, ktorí sme sa tejto akcie zúčastnili, sa
tešíme na ďalšiu oslavu futbalu v Poproči.
Výbor OFK

Obhájili prvenstvo a patria
medzi najlepšie v okrese
Ligu mladých hasičov už tradične uzatvára
súťaž „Jesenný zraz mladých hasičov“. Tento rok nás na súťaži privítali 15. septembra
na Zlatej Idke. Usporiadatelia pripravili
náročnú trať. Pekné jesenné počasie prilákalo na podujatie družstvá z viacerých obcí
okresu Košice – okolie. Medzi mladými
hasičmi nechýbala súťaživosť a túžba byť
najlepší. Súťaže sa zúčastnilo 32 družstiev,
z toho 9 v kategórii dievčat a 23 v kategórii
chlapcov. Nás reprezentovali tri družstvá.
Jedno chlapčenské a dve dievčenské. Po
úvodnom nástupe a privítaní všetkých súťažiacich, organizátorov, prítomných hostí
a rozhodcov sa mohlo začať so zápolením.
Naše družstvá prišli osobne podporiť riaditeľka ZŠ a starosta, čo ešte viac podnietilo túžbu podať čo najlepší výkon. Súťaž
pozostávala z troch disciplín a doplnkom
bola súťaž jednotlivca. Prvá disciplína preverila technické vedomosti o prenosných
hasiacich prístrojoch. Súťažiaci s ňou nemali žiadne problémy a všetci ju zvládli
bez chyby. Ďalšou disciplínou bol branný
pretek, ktorý otestoval súťažiacich v behu
na dlhšiu trať v ťažkom teréne pri prekonávaní rôznych prekážok. Ten preveril
hlavne vytrvalosť a obratnosť súťažiacich,
ktorí museli siahnuť až na dno svojich síl.
V tomto brannom behu sa všetkým trom
našim družstvám darilo a dosiahli výborwww.poproc.sk

né časy. Poslednou súťažou bol pretek požiarnych dvojíc, v ktorom tiež naši podali
dobré výkony a dosiahli vynikajúce časy,
čo sa v konečnom dôsledku odrazilo aj na
ich umiestnení. Po konečnom sčítaní bodov a po výbornom výkone sa zaslúžene
na 1. mieste umiestnilo družstvo dievčat
A, milo nás prekvapilo družstvo dievčat
B, ktoré sa umiestnilo hneď za nimi na 2.
mieste. Družstvo našich chlapcov sa v silnej konkurencii umiestnilo na 2. m. Malým bonusom tejto súťaže je pretek jednotlivca, kde zabojovala Nikola Michalková a
vybojovala si 2. m. Keďže jesenný zraz je
poslednou súťažou v Lige mladých hasičov na záver boli vyhodnotené aj výsledky
ligy. V konečnom zúčtovaní sa naši chlapci
umiestnili na 3. mieste a naše úžasné dievčatá už po tretíkrát obhájili prvenstvo v lige
a stali sa jej absolútnymi víťazkami s plným
počtom bodov, ktoré mohli v súťaži získať.
Tretíkrát prevzali za víťazstvo putovný pohár, ktorý už ostane natrvalo zdobiť vitrínu
v základnej škole. Dievčatá si upevnili svoju pozíciu favoritiek v tejto náročnej súťaži.
Bola to pre nich odmena za vynaloženú
snahu a čas, ktorý venovali tréningom. Ich
zodpovedný prístup, chuť víťaziť a túžba
byť najlepšími ich doviedli k tomu, že momentálne zaslúžene patria medzi najlepšie
v okrese. 			
KH
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Počet účastníkov sa vyšplhal k stovke

Počas leta zorganizovali naši turisti
XVII. ročník turistickej akcie Šľapaj
do Poproča, ktorá sa koná už tradične
v júli. V sobotu ráno 23. júla si preto
všetci milovníci prírody dali zraz pri
našej základnej škole. Počet účastníkov
sa vyšplhal k stovke a okrem Popročanov prišli turisti z Medzeva, Košickej
Polianky, Kalše a Košíc. Po privítaní
všetkých účastníkov a oboznámení sa s
trasou sme nastúpili do autobusu, ktorý
nás odviezol na začiatok našej turistickej trasy. Tentokrát to bolo z Lucie Bane.
Luciu Baňu, banícku osadu založenú v

roku 1891, teraz poznáme ako malú osadu. V čase svojho najväčšieho rozmachu
však mala až 700 obyvateľov a bola malým slovenským mestečkom. Jej názov
pochádza z baníckej šachty nazývanej
Lucia. Prvé kroky nášho pochodu smerovali po zelenej turistickej značke na
Klin. Po krátkom oddychu pod prístreškom Mokuška sme sa po vyznačenej
ceste dostali k chate Borzágoš vo výške
798 m.n.m. Pokračovali sme chodníkom okolo hrobu maďarských vojakov
z druhej svetovej vojny na Vyšných Orjaškoch. Pri príchode k chate Údoľ bolo

Os e ms merov k a
Skorocel zacelí rany, zlepší trávenie aj dýchanie. Lieči modriny, vyrážky, kožné
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už zďaleka počuť tóny ľudovej hudby.
Bol to neklamný znak toho, že nás tam
čaká prekvapenie v podobe čapovaného
piva a kávy, ktoré zabezpečili kamaráti
Jožo a Slavo. Po príjemnom občerstvení a opekačke sme si to namierili na
poslednú časť našej túry. V cieli nás už
tradične čakal výborný guláš, ktorý pripravili popročskí poľovníci. Domov sme
sa rozišli s výborným pocitom príjemne
stráveného júlového dňa. Turisti KST
Poproč ďakujú všetkým účastníkom a
tešia sa na ďalšie spoločné stretnutia.
PR
Skorocel zacelí rany, zlepší trávenie aj
dýchanie. Lieči modriny, vyrážky, kožné
zápaly, ...tajnička -22 písmen... dvanástnikové vredy. Ak pri letných potulkách
natrafíte na skorocel kopijovitý, určite ho
neobíďte. Odtŕhajte kopijovité listy. Sušte ich v tenkých vrstvách v tieni a vzdušnej miestnosti, lebo sa ľahko zaparia.
Po vysušení ich vložte do papierových
škatúľ alebo vreciek.
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