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Po zotmení dorazil
V predvečer sviatku svojich menín
cestuje po celom svete a rozdáva
dobrým deťom darčeky. MIKULÁŠ. Na svojej dlhej ceste zavítal aj do našej obce a hoci mu to
žiaden zákon nepredpisuje, vždy
sa najskôr zastaví pozrieť aj starčekov a starenky v oboch domovoch dôchodcov. Po zotmení, aj
keď s malým meškaním, dorazil
aj do parku pod kostolom, kde na
jeho sprievod čakalo veľa detičiek
so svojimi rodičmi. Aj keď vonku
bolo dosť mrazivo, nikto si nechcel

nechať ujsť začiatok vianočného
obdobia. Toľko očakávaná chvíľa
nakoniec nastala. Mikuláš spolu s množstvom zhromaždených
detí rozžiaril vianočný stromček a
oznámil začiatok vianočného obdobia. Pôvodne chodil Mikuláš po
krajine na vlastných saniach, ale
Martin na bielom koni nestihol doraziť včas, tak si vybavil krásny koč
ťahaný vranými koníkmi. Aj vďaka
tomu zostane mikulášska návšteva
dlho v pamäti našich najmenších.
ZL
www.poproc.sk

Vyhlásenie Mgr. Juraja
Šlosárika, zostavovateľa
1. vydania monografie
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 6/2016 zo dňa 7.11.2016

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a v e d o m i e :
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa
22.8.2016.
b/ Správu hlavného kontrolóra obce z finančnej kontroly na mieste.
c/ Informáciu starostu obce o projekte
spoločnosti VVS, a.s., Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
obcí mikroregiónu Bodva“.
d/ Informáciu starostu obce o rekonštrukcii miestnych komunikácií Družstevná, Kostolná a súbehu ulíc Lesná,
Športová, Mieru, Kostolná (pri SAD
zastávke na „Brodze“).
e/ Informáciu starostu obce o projekte
obce „Zberný dvor v areáli obecných
služieb“.
f/ Informáciu starostu obce o projekte
obce „Nový zberný dvor v areáli ČOV“.
g/ Informáciu starostu obce o projekte
obce „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná ulica“.
h/ Informáciu starostu obce o projekte
„Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na Lesnej ulici“.
i/ Informáciu starostu obce o projekte
„Prístavba požiarnej zbrojnice“.
j/ Informáciu starostu obce o vyhodnotení osláv Dňa obce Poproč a Festivalu Rudohoria, ktoré sa konali dňa
10.9.2016.
k/ Informáciu starostu obce o aktuálnom
stave v MAS Rudohorie, o.z.
l/ Informáciu starostu obce o personálnej zmene na pozícii vedúcej Miestneho kultúrneho strediska v obci Poproč.

m/ Informáciu poslanca Ing. Viliama Komoru o aktuálnom stave právneho riešenia 2. vydania monografie „Poproč“.
n/ Interpelácie poslancov: Martina Jasaňa.
o/ Podnety a návrhy od občanov: Jána
Štovčíka.

2. S c h v a ľ u j e :
a/ Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu uloženia potrubia verejnej kanalizácie,
vybudovanej v rámci stavby „Poproč –
kanalizácia – rozšírenie“ na parcelách
vyčlenených geometrickým plánom
č. 3/2016 a z dôvodu uloženia potrubia
verejného vodovodu, vybudovaného
v rámci stavby „Poproč, výtlak vody
z Jasova“, na parcelách vyčlenených
geometrickým plánom č. 119/2016.
Výška odplaty za zriadenie vecného
bremena predstavuje sumu 10,00 € pre
všetky dotknuté nehnuteľnosti.
b/ Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s materskou školou
Poproč za školský rok 2015/2016.
c/		 Na základe žiadosti Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2016 pre Domov dôchodcov
Poproč vo výške 1.400,00 € na nákup
elektrického kompostéra do stravovacej prevádzky.
d/ Žiadosť Jarmily Sklenkovej, bytom
Poproč, Školská 8 o úpravu prevádzkového času vo VZN obce Poproč
č. 8/2008 o určení prevádzkového času
a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb a to formou Dodatku
č. 1 k danému VZN.
e/ Žiadosť Základnej školy s materskou
školou, Školská 3, Poproč o spracovanie štúdie na rekonštrukciu telocvične
ZŠ s MŠ Poproč.

www.poproc.sk

f/ V súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
zámer prevodu majetku obce priamym
predajom Ing. Ladislavovi Toporčákovi, bytom Sadová ulica10, 044 24 Poproč. Jedná sa o pozemok parc. č. KN C
1145/1 vo výmere 105 m2 – orná pôda,
podľa GP č. 74/2016, vypracovaného
znalcom Ivanom Popovicsom. Celková cena za pozemok bude stanovená
znaleckým posudkom.
g/ Zverejnenie predloženého vyhlásenia
Mgr. Juraja Šlosárika, zostavovateľa
1. vydania monografie „Poproč, k 2.
vydaniu monografie „Poproč“ v Občasníku Obecného úradu v Poproči,
a to v plnom rozsahu.

3. Odporúča:
a/ Na základe žiadosti Urbariátu obce
Poproč, pozemkové spoločenstvo, vydať súhlasné stanovisko vo veci drobenia lesných pozemkov, parciel KN
registra C s číslami 2405/39 vo výmere
343 m2 a 2405/40 vo výmere 139 m2,
ktoré boli vytvorené geometrickým
plánom č. 277/2014 za účelom rozšírenia miestnej komunikácie pre účely
uloženia inžinierskych sietí a tiež zriadenia prístupu k stavebným parcelám
ležiacim vedľa uvedených parciel. Súčasne odporúča vydať súhlasné stanovisko na vyňatie týchto parciel z lesného pôdneho fondu.

4. P o v e r u j e :
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,
reklamovať práce súvisiace s opravou
miestnych komunikácií Družstevná,
Kostolná a súbeh ulíc Lesná, Športová,
Mieru, Kostolná (pri SAD zastávke na
„Brodze“), konkrétne zle zaasfaltované
kanalizačné šachty a vodovodné ventily.
(zdroj: obecný úrad)
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Vstúpil do nášho Potrebujú
času a priestoru lásku, nehu
a podporu
Pre mnohých ľudí sú Vianoce hlavne rodinnou oslavou, časom, kedy
sa stretne celá rodina. Ľudia sú si vtedy bližší, viac všímaví jeden voči
druhému. Robia si starosti hlavne z toho, aby im na vianočnom stole
nič nechýbalo a aby na niekoho nezabudli pri nakupovaní darčekov.
Pri tom všetkom však zabúdajú na Toho, koho podľa tradície oslavujú. Aký je pravý zmysel Vianoc? Azda ten, že dostaneme pod stromček nejaké darčeky od svojich blízkych? Veru nie, lebo my sme dostali iný, dôležitejší dar, a to od samotného nebeského Otca. Viete, čo
je podstatou kresťanských Vianoc? Podstatou kresťanských Vianoc
je intenzívne posolstvo o Bohu a jeho vzťahu k človekovi prostredníctvom udalosti, ktorá sa stala v Judejskom Betleheme. Túto udalosť
vidíme v podobe dieťaťa v jasliach v maštali, ale nie vždy ju dokážeme správne vnímať. Túžime toto posolstvo dobre pochopiť, pretože
cítime, že má pre náš život veľkú hodnotu, väčšiu než všetky dary,
ktorými sa obdarujeme. Tým posolstvom je, že Boh nás miluje, preto
poslal svojho Syna v podobe malého dieťaťa na tento svet, aby sme
ešte intenzívnejšie prežívali Božiu lásku k nám. Evanjelium nám popisuje udalosť, kedy Boh v osobe Ježiša Krista vstúpil do nášho času
a priestoru. Stojíme pred veľkým tajomstvom, ktoré patrí človekovi i
celému ľudstvu. K tomu, aby sme mohli toto tajomstvo intenzívnejšie
prežívať, je potrebná viera, o ktorú by sme mali prosiť aj počas týchto
vianočných sviatkov: „Pane, daj nám väčšiu vieru, lebo máme prázdne ruky a nemáme ti čo dať.“ Vyprosujeme vám, milí naši bratia a
sestry, požehnané a milostiplné vianočné sviatky!
farská rada

Diecézna púť do Svätyne
Božieho milosrdenstva

Viac ako 1 200 veriacich a takmer 70 kňazov na čele s rožňavským
diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom sa zhromaždilo v stredu 19. októbra 2016 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva
v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch, aby prešli Bránou milosrdenstva
a zúčastnili sa púte Rožňavskej diecézy. Na tejto púti bolo prítomných aj 29 pútnikov z našej farnosti Všetkých svätých spolu s naším
duchovným otcom ThDr. HELic.ŠtefanonAngelusom Kurucom,
PhD. V autobuse cestovali spolu s nami aj pútnici z farnosti sv. Márie
Magdalény z Vyšného Medzeva so svojím duchovným otcom dekanom Mgr. Václavom Galom. Diecézna púť vyvrcholila svätou omšou,
ktorú celebroval biskup Stanislav Stolárik. ,,Duch Boží nás neustále
oslovuje a našepkáva nám stále nové výzvy, ktoré napomáhajú prehlbovať náš duchovný život. A tak sme dnes priputovali sem,“ uviedol biskup Mons. Stanislav Stolárik v úvode homílie pri svätej omši.
V závere svätej omše nám diecézny biskup všetkým prítomným udelil Božie požehnanie. Domov sme si odniesli veľa milostí a duchovných zážitkov. „Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!“
ZB
www.poproc.sk

Roky plynú, pribúdajú vrásky, no láska v srdci ostáva. Ľúbiť nikdy nezabudli – obyvatelia domova dôchodcov. Aj preto sa im neustále snažíme vytvárať
domáce prostredie rôznymi akciami. Každý rok spolu oslavujeme mesiac úcty k starším. Počas tohto mesiaca k nám zavítali deti zo Základnej školy Poproč,
ktoré nám krásne zaspievali, vyčarili úsmev na tvári
a vlastnoručne pripravili milé prekvapenia vo forme
sladkých pokušení. So svojimi hudobnými nástrojmi
podali ohromujúce vystúpenia deti navštevujúce základnú umeleckú školu. Prišli k nám aj členky SČK.
Ich sladké darčeky, úprimné objatia a krásne rozhovory spestrili deň všetkým obyvateľom domova.
Sme veľmi radi, že sa takto spolu každoročne stretávame. Starí ľudia potrebujú lásku, nehu, podporu a
porozumenie. Správajme sa k nim tak, ako chceme,
aby sa naše deti správali k nám. Pamätajme na nich
nielen počas sviatkov, ale aj počas bežných dní.
AB

Naša činnosť je
oveľa rozsiahlejšia
Blíži sa koniec roka a to je čas bilancovať. Aj keď práca našej organizácie nie je veľmi na očiach verejnosti
a jej pohľad sa zužuje len na odber krvi, faktom je, že
aj napriek tomu je naša činnosť oveľa rozsiahlejšia.
V júni sa nám v spolupráci so ZŠ v Poproči podarilo
zorganizovať bezpríspevkový odber krvi. Pri tejto
príležitosti si žiaci základnej školy pozreli ako takýto
odber prebieha a pracovníci ČK im predviedli ukážky prvej pomoci. V júli a v októbri sme pomáhali
pri distribúcii potravinovej a hygienickej pomoci
poskytnutej Európskou úniou. Táto pomoc bola doručená do štrnástich rodín v našej obci. V októbri
sme už tradične navštívili 80 domácností a domov
dôchodcov, kde sme sa stretli so staršími občanmi
a potešili ich drobnými darčekmi. 8. decembra sa
v Košiciach uskutoční slávnostné odovzdávanie
Jánskeho plakiet za bezpríspevkový odber krvi.
Medzi ocenenými budú aj darcovia krvi z našej
obce. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú pri
týchto aktivitách, želám im aj všetkým priaznivcom
ČK pevné zdravie, požehnané vianočné sviatky a úspešný rok 2017.
MB
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Na tradície sa nesmie zabúdať,
treba ich dodržiavať
11. august 2016 bol pre Miestny odbor
Matice slovenskej v Poproči smutným
dňom. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrela dlhoročná predsedníčka a zakladajúca
členka MO PaedDr. Helena 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. Bola
predsedníčkou MO MS od ustanovujúcej členskej schôdze 21.1.1993 až do 11.
augusta 2016. Práve preto sa 15. októbra
2016 konalo Valné zhromaždenie MO
MS, na ktorom MO bilancoval svoju doterajšiu činnosť, zvolil si orgány na ďalšie
funkčné obdobie. V súčasnosti má 67 členov a jeho prácu riadi päťčlenný výbor.
FORTUNA nám zaspievala hymnické
piesne a žiačka ZŠ s MŠ Poproč, Radka
Timková, predniesla prekrásnu báseň
o Slovensku od P.O.Hviezdoslava Valné
zhromaždenie viedla K. Katušáková podpredsedníčka MO MS.V správe o činnosti konštatovala, že práca matičiarov trvá
už 23 rokov. Je zdokumentovaná v knihe
Matica slovenská Poproč (vydaná na jeseň
2008) i v spevníku To poprocké šire poľo
(vydaný ešte v začiatkoch našej činnosti).
Členky výboru sa zaslúžili i o zdokumentovanie pôvodného popročského kroja
a za podpory širokej vrstvy občanov sme
zriadili v kultúrnom dome stálu expozíciu
kultúrneho dedičstva. K našim tradičným

akciám patrí každoročný fašiangový ples
matičiarov, ktorý organizujeme v spolupráci s obecným úradom už 21 rokov.
Od roku 2010 sa podieľame na organizovaní „pečenia ondrejovského cukru“ spojeného s ochutnávkou jedál starých materí. V roku 2012 bola táto akcia aj súčasťou
projektu MO MS v Moldave n/B. – Jeseň
s Maticou slovenskou, podporovanou a financovanou VÚC Košice. A práve naše
„pečenie cukru“ bolo jeho vyvrcholením.
Prvýkrát sme u nás vtedy privítali i folklórny súbor DUBINA z Rožňavy, rožňavských fujaristov i detský súbor Haviarik.
Inokedy prijali naše pozvanie aj matičiarky z Nováčan a ich spevácka skupina
„Babinec“ a tiež Makaľočky z Rudníka.
Členky MO sa každoročne zapájajú do
súťaže vo varení halušiek počas osláv Dňa
obce (ide o zachovanie tradičného varenia
pravých popročských halušiek, predovšetkým „uhľarskych bagošov“ hádzaných do
kotlíka z dreveného lopárika vidličkou)
.Od mája 2000 začala pracovať spevácka
skupina FORTUNA pod vedením Mgr.
M.Mašátovej. Všetky speváčky sú členkami MO MS. Na kultúrnom poli dosahujú
vynikajúce úspechy, žiadna kultúrno-spoločenská akcia v košickom regióne sa nezaobíde bez ich vystúpenia. V roku 2013
nacvičili a 30. novembra vystúpili s nádherným hudobno-dramatickým pásmom
v popročskom nárečí o zvykoch na Ondreja a oživili tak ondrejovské spomien-

Niečo sa aj nepodarilo
Jesenné počasie a k tomu patriaca melanchólia nás nabáda pomaly rekapitulovať rok,
ktorý onedlho dopíše svoje posledné dni.
Nie je tomu inak ani v našej ZO SZZP. Veľa
sa toho urobilo, niečo dopadlo lepšie, niečo
sa nepodarilo ani napriek veľkej snahe pripraviť k spokojnosti všetkých. Ale tak to už
v živote chodí. Po výročnej členskej schôdzi
a príchodom teplého počasia sa naši členovia začali presúvať na nám známe a obľúbené kúpalisko do Čížu. Uskutočnili sa tri
zájazdy a naši členovia si mohli dosýta užiť
vody s obsahom jódu, ktorá blahodarne pôsobí na náš organizmus. Týždeň po oslavách
Dní obce sme sa stretli na ihrisku pri „ope-

kačke.“ Zhodou okolnosti sa v tento deň konali aj iné akcie radostnejšieho, ale aj smutnejšieho rázu, čomu zodpovedala aj členská
účasť. Tí, ktorí prišli, neoľutovali. Opäť sa
spievalo, rozprávalo, aby sa nakoniec všetci ešte pred príchodom dažďa pobrali do
svojich domovov. Prvého októbra sa naši
jubilanti stretli v kultúrnom dome. Tento
rok sme si aj takto pripomenuli mesiac úcty
k starším. Po krátkom privítaní a príhovoroch hostí nám Radka Timková recitovala
zo svojej vlastnej tvorby, mladý nádejný spevák Šimon Kudlík s matkiným sprievodom
a pán Visokai na harmonike spríjemnili
tento deň. Pozvaným oslávencom i zdatným
www.poproc.sk

ky z čias našich mám,
starých mám i babičiek. Mladej generácii
pripomenuli, že na tradície sa nesmie zabúdať, tradície treba dodržiavať.
Na rokovanie prijali pozvanie i vzácni hostia, a to JUDr. Marián Gešper, podpredseda MS v Martine a Michal Matečka,
riaditeľ DMS v Košiciach. Oboznámili sa
s našou prácou, ocenili Pamätným listom
a knihou od vzácneho človeka, matičiara,
profesora Imricha Sedláka týchto členov:
starostu obce, vedúcu FORTUNy, najstaršiu členku Cecíliu Petrášovú a podpredsedníčku MO K. Katušákovú.
Najdôležitejším bodom programu boli
voľby do orgánov miestneho odboru. Na
nasledujúce volebné obdobie boli jednohlasne zvolení za: členov výboru MO MS
– Oleg Brada, Jana Juríková, Katarína Katušáková, Mária Mudroňová, Helena Sopková., členov dozorného výboru – Iveta
Fečuová, Ľubomír Katušák, Mgr. Mária
Vincová. Členovia výboru si na svojom
prvom zasadnutí zvolili predsedu MO.
Stala sa ňou K. Katušáková a predsedníčkou I. Fečuová. Matičiari si vytýčili nové
úlohy a ciele, ktoré v najbližších rokoch
chcú plniť. Predovšetkým chcú pokračovať v doterajšom smere, ktorý bol vopred
určený už pred 23 rokmi a čas ukázal, že
bol správny. 			
KK

spevákom sa dlho nechcelo odísť. Všetko
sa raz končí a aj my sme sa rozchádzali, ale
až za tmy. Vrelá vďaka našim členom za tie
chvíle, lebo to bolo najkrajšie poďakovanie
za našu prácu. V druhej polovici júla a takisto v októbri sa skupiny našich členov zúčastnili relaxačných pobytov v Dudinciach
a prvýkrát aj v Piešťanoch. Aktívny rok sme
zakončili tradične na pečení ondrejovského
cukru spoločne alebo roztrúsení po skupinkách so známymi a príbuznými. Všetkým
našim členom prajeme krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku veľa tak potrebného zdravia, rodinnej
pohody a príjemných stretnutí na akciách,
na ktoré pozývame v hojnejšom počte aj našich sympatizantov.
výbor ZO SZZP
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Kniha nepatrí do doby minulej

Nov ov z n i k nut ý
Fond na podporu
umenia začiatkom
roka zverejnil podmienky projektov
na získanie grantovej pomoci pre
knižnice. Stretnúť
dnes mladého človeka s mobilom,
tabletom a inými
technickými vychytávkami v ruke nie je
žiadny problém. Stretnúť ho však s knihou
je niečo už pomaly vymierajúce, niečo, čo
patrí do doby minulej. Je to niekto, kto
nebeží s dobou. Aj z tohto dôvodu sme
sa rozhodli zapojiť a zabojovať o možnosť

získania podpory a pokúsiť sa priniesť
mladému človekovi knihu do každodenného života. Projekt s názvom „Tradičná
kniha v mobilnom veku? A prečo nie?“
bol nakoniec úspešný a získali sme 1000,-€
podporu. Literatúra sa starostlivo a odborne vyberala a nákup kníh sa realizoval
v týchto dňoch a knihy Fantómová Ada,
Život Adama - zápisky rebela z piatej triedy, Harry Potter 8, Prostonárodné slovenské
rozprávky, Džínsový denník 6, Slovenský
detský rok, Veľká kniha otázok a odpovedí,
Grétkin príbeh, Mengeleho dievča... celkom
vyše 110 nových kníh bude od začiatku
budúceho roka pripravených mladým čitateľom k vypožičaniu si. Najviac sme tento
rok obohatili najmä detskú a mládežnícku

literatúru, ale samozrejme nezabudli sme
ani na dospelých čitateľov, ktorí sa môžu
tešiť na nové tituly. My sa naopak tešíme na
vaše návštevy, lebo keď dieťa vidí záujem
o knihu u rodičov a dospelých všeobecne, potom aj tá cesta do knižnice nemusí
byť až taká kľukatá. Ďakujeme všetkým
verným čitateľom a návštevníkom knižnice, ale aj ľuďom ochotným pomôcť za
celoročnú priazeň a podporu. Prajeme požehnané vianočné sviatky a v novom roku
veľa zdravia, šťastia,
radosti, rodinnej
pohody a spoločných stretnutí pri
dobrej knihe.
OB

Aby sa nikto Dakedy bol „cuker od Belej“
nenudil

Prišla jeseň, vonku sa nám už ochladzuje a skôr sa stmieva. Preto sme
opätovne otvorili naše materské centrum, aby sa nám naše detičky doma
nenudili a mohli stráviť čas v spoločnosti iných detí. Túto sezónu sme začali naozaj vo veľkom štýle - detskou
halowenskou párty. Naše drobčatká
sa vyšantili v rôznych maskách za čo
dostali aj zaslúženú odmenu. No aj v
bežnom fungovaní majú o zábavu postarané a mamičky majú možnosť malej zmeny svojho denného stereotypu.
A preto aj v novom roku srdečne pozývame všetky mamičky a detičky na
ďalšie stretnutia každý utorok v čase
od 16:00 hod.v spoločenskej miestnosti MKS. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie pre našich najmenších.
ZL

26. októbra 2016 sme v Poproči opäť „ondrejovali“. Teda hlavne tí, ktorí si našli
v tento predadventný čas chvíľku voľna
a prišli do kultúrneho domu stráviť jedno
veselé a „sladké“ popoludnie. MKS v spolupráci s MOMS pripravili sálu KD na
spoločné „pečenie“ ondrejovského cukru,
na ktoré boli pozvaní všetci Popročania.
Už hodinu v predstihu začali prichádzať
„kuchárky a kuchári“ s kastrólmi a vareškami, aby si rezervovali miesto na pripravených elektrických dvojplatničkách,
pri ktorých stál nachystaný cukor, mlieko
a maslo – teda ingrediencie, z ktorých sa
naša tradičná sladkosť vyrába. Členky výboru MO MS pripravovali a roznášali domáce dobroty na vkusne vyzdobené stoly
pracovníčkami MKS. V sále rozvoniavali
čerstvé kysnuté koláčiky, ktoré sponzorsky
napiekli Mária Mudroňová, Iveta Fečuová, Agáta Hanková i Helena Sopková,
chlebíky natreté domácou masťou a posypané cibuľou, alebo ochutené horčicou či
kyslými uhorkami. Škvarky sa nám tohto
roku akosi nevydarili, ale s domácim kváskovým chlebom od Mgr. Ľubomíra Hiľovského chutili aj tak výborne. Vedúca MKS
www.poproc.sk

spolu s predsedníčkou MOMS oficiálne
otvorili „Ondrejovanie 2016“. Boli tu členovia a členky popročských otužilcov „Popročské vydry“, členky SZZP, speváčky z chrámového spevokolu sv. Barbory.
Zastúpenie mal i MO MS a nechýbalo ani
družstvo zložené zo speváčok Fortuny. Pri
niektorom variči boli zase družstvá z niektorých rodín. A nechýbal ani starosta
obce. Členky FORTUNY Evka Filčáková s Marienkou Bradovou ako „Helena
s Marču“ vtipnou scénkou uviedli ľudí
v sále do čias, kedy sme chodili nakupovať „cuker“ do „Belej“ za „peňeži, čo chlop prinesol foršu, bo ho trebalo na pečene na Ondreja“ Potom sa pridala celá
FORTUNA pod taktovkou svojej vedúcej
a za sprievodu harmoniky sa sálou rozliehal nádherný spev. Všetci sme postupne
ochutnávali a hodnotili, ktorý cukor bol
lepší a ktorý najlepší . Varené vínko na
prilepšenie pripravili Zuzka Lukáčová s
Ingrid Spišákovou. Predsedníčka MO MS
predstavila prítomným už druhú zbierku
básní učiteľky ZŠ a zároveň členky MO
MS - Mgr. Milice Juhásovej. Veršami spomína na svoju rodnú obec Poproč, na život
v nej, na svoju mladosť i lásku. Pani učiteľke blahoželáme a prajeme jej, nech sa jej
v tejto záľube ďalej darí. Domov sme odchádzali veselí, spokojní, že sa opäť vydarilo jedno krásne sobotné popoludnie a že
sme svojou účasťou prispeli k tomu, aby
tento náš rýdzo popročský zvyk neupadol
do zabudnutia a dali sme si sľub, že o rok
sa stretneme opäť. 		
KK
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Vznikli aj nové kamarátstva
Tradíciu „pečenia“ ondrejovského cukru sa snažia zachovávať aj žiaci našej
školy. Dva dni pred sviatkom sv. Ondreja sa kvôli tomu stretli spolu s kamarátmi z Detského domova Štós. V spoločenskej miestnosti kultúrneho domu sa
počas „pečenia cukru“ hrali spoločenské hry a popri tom sa nadviazali aj nové
kamarátstva. Nechýbala ani návšteva
obecnej knižnice, či spoločné čítanie

o zvykoch a tradíciách našej obce. Ujo
Oleg porozprával o tom, ako chlapci
počas ondrejovskej noci vymieňali dievčatám na domoch bráničky a dievčatá
zase kradli drevo, s ktorým sa prikúrilo do pece a mohol sa piecť cukor. Okrem sladkej odmeny odchádzali deti aj
s dobrým pocitom a prianím si takéto
poobedie opäť niekedy zopakovať.
IS

Kataríny, kde ste? Aj jedlo potrebuje
Krstné
meno
Katarína je gréckeho
pôvodu.
Niekedy to bolo
tradičné meno
v
slovenských
rodinách. Dnes
máme napríklad
v našej škole nositeľku tohto mena iba jednu. O to je vzácnejšia a aj meno samotné. Keby sme si urobili zoznam nositeliek mien Katarína,
zistili by sme, že to boli alebo sú veľmi slávne a výnimočné
osobnosti. Na ich počesť sa kedysi v Poproči robili Katarínske
zábavy, neskôr Katarínske diskotéky. Bol to posledný možný termín zábavy pred adventom. V našom centre voľného
času sme chceli na túto tradíciu naviazať, a tak sme už po
druhýkrát zorganizovali práve 25. novembra pre žiakov našej ZŠ Bláznivú Katarínsku diskotéku. Tohtoročnou témou
bolo prísť vychystaný tak, aby sme podľa vizáže spoznali nejakú známu osobnosť – herca, speváka, športovca, politika...
A stalo sa. Viac ako 60 žiakov našej školy a i tých menších
v sprievode svojich blízkych prišlo do telocvične ZŠ zabaviť
sa, vyšantiť i zasúťažiť. O dobrú hudbu i šou okolo sa postaral
DJ Janko Spišák, výzdobu, hry, súťaže a zábavky
pripravili pedagógovia a o čajové občerstvenie sa postarali rodičia. Veríme, že o rok sa
nám nejaká Katarína v škole opäť objaví.
DŠ

zmenu

Okrem iných projektov sme zapojení aj do
projektu Jedlá zmena,
v rámci ktorého sa 1.
decembra uskutočnil
v našej škole Kurz globálneho varenia. Žiaci
z kolégia Zelenej školy a zamestnanci školy
pod vedením inštruktorky získali množstvo informácií k tejto problematike. Okrem toho, že pripravili chutnú vajíčkovú
nátierku spojenú s ochutnávkou, zistili, že pri nákupe potravín je dôležité pozerať nielen na cenu, ale aj na jej zloženie,
množstvo, hmotnosť a na krajinu, z ktorej potravina, výrobok
pochádza, aby sme podporili lokálnych výrobcov. Pozerajme
teda na potraviny trochu z iného pohľadu - etický, ekonomický, environmentálny a celkovo estetický vzhľad, a to je práve
prvý krok k jedlej zmene. Zodpovedné stravovanie, zmena
stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, zmena postojov k jedlu, plytvaniu jedla, nákupu potravín, zdravých
výrobkov a celkový dopad na životné prostredie. Vedomosti a zručnosti, ktoré sme
na kurze získali, budeme tlmočiť a odovzdávať našim žiakom ďalej pri rôznych
aktivitách počas školského roka.
MJ

Ako sa stretol Janko Hraško s Kocúrom v čižmách
Každý rok sa v októbri žiaci 1. až 4.
ročníka stretnú vo večerných hodinách
v školských priestoroch, aby spolu zažili Čítanie pod lampou. Tohto ročné
čítanie bolo výnimočné. Po prvé preto, lebo tento rok je rokom čitateľskej
gramotnosti a po druhé preto, lebo na
druhý deň sa nám začínali jesenné prázwww.poproc.sk

dniny. V triedach sa stretli rôzne postavy – Janko Hraško, Vajce na vandrovke,
vlk, Kocúr v čižmách, Zlatovlásky, Marušky z rozprávok Pavla Dobšinského,
ktoré po budove školy hľadali indície
k jeho najznámejším rozprávkam. Riešili úlohy, hľadali poklady, čítali rozprávky, ale hlavne sa zabávali. 		
LJ
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Skrátka
Nedajú sa
ďakujeme zahanbiť
Sú ľudia, ktorí nie rečami, ale činmi
a skutkami dokazujú, že im na nás i na
našich deťoch záleží. Prejavujú to rôznou formou, rôznym spôsobom – darujú nám hračky, výtvarný a pracovný
materiál, občerstvenie k rôznym príležitostiam, vecné dary. Preto chceme
touto cestou z celého srdca poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí sa akokoľvek
zaslúžili, pričinili a spolupodieľali ku
skrášleniu a spestreniu každodenného
života našich najmenších v materskej
škole. Všetkým posielame jedno veľké
ĎAKUJEME! 			
IV

Čítali a tvorili

Medzinárodný deň školských knižníc
si každoročne pripomíname v treťom
novembrovom týždni. Už tradične sa
zapájame do aktivity Záložka do knihy
spája školy. Družobnou školou sa nám
tento rok stala Základná škola vo Varíne. Naši žiaci vyrobili záložky do knihy
pre žiakov tejto školy a my sme dostali
záložky od nich. Je zaujímavé porovnať
tvorivosť iných a možno sa aj inšpirovať technikou alebo nápadmi. Keďže
školský rok je zameraný na čitateľskú
gramotnosť aj naši žiaci čítali knihy

V dnešnej uponáhľanej počítačovej a internetovej dobe vládne viac pohodlia
ako pohybu. V našej materskej škole to
však neplatí. Dokazujeme to rôznymi
športovými aktivitami, súťažami, v ktorých sa naše deti svojimi skvelými výkonmi nedajú zahanbiť. Tak to bolo 24.
októbra, kedy sme sa zúčastnili zimného
Viacboja všestrannosti detí predškolského veku v Moldave n/Bodvou, kde
sa v nemalej konkurencii umiestnili na
popredných miestach. V súťaži jednotv knižnici už v predstihu. Každá trieda
navštívila knižnicu a čítala od strany určenej záložkou. Úlohou žiakov bolo interpretovať prečítaný úryvok, zoznámiť
sa s postavami a určiť, či to boli kladné
alebo záporné postavy. Každá dvojica
zapísala autora, názov diela, postavy,
svoje postrehy do odpoveďového hárka,
ktorý bol spoločný pre celú triedu. Mnohí žiaci boli vtiahnutí do deja a chceli sa
dozvedieť, ako sa príbeh skončí. V diskusii sa niektorí žiaci dozvedeli ďalšie
podrobnosti od žiakov, ktorí knihu už
čítali. Bolo zaujímavé sledovať rozprávajúcich žiakov, ktorí boli v daný moment na pomyselnom vrchole dôležitosti. Žiaci mali možnosť hneď si knihu
vypožičať. V ďalšej etape navrhli formu
kalendára literárnych postáv a vytvorili ho. V tejto fáze sa prejavila nápaditosť
a kreativita žiakov pod vedením svojich
pedagógov. Následne svoje diela prezentovali pred porotou v školskej knižnici.
1. miesto pripadlo 9.A, 2. miesto 5.A,
3. miesto 6.A. Originalitu posúďte sami.
ŠJ
www.poproc.sk
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livcov sa zaskveli – Zuzana Jaklovská
(mladšia žiačka, 2. miesto) a Matej Michalko (starší žiak 2. miesto). Je to výzva aj pre ostatných do budúcnosti, ktorí
svojimi výkonmi budú hájiť česť a šíriť
dobré meno naše materskej škole. GH

Vrelo
odporúčame
všetkým

Stalo sa už tradíciou, že si každoročne
v našej MŠ usporadúvame pre deti a rodičov výstavku ovocia a zeleniny spojenú s ochutnávkou zaujímavých a rôznorodých zeleninových nátierok. Tohto
roku bol výber naozaj široký a pestrý,
rodičia si mali možnosť vybrať a ochutnať z 18 druhov nátierok. Nátierky boli
nielen chutné, ale i zdravé, preto vrele
odporúčame všetkým, aby sa nebáli pri
ich výrobe experimentovať, vymýšľať
a hľadať ich ďalšie variácie a kombinácie. Ďakujeme mamičkám z rodičovskej
rady, kuchárkam a učiteľkám, ktoré nám
aj tohto roku prispeli svojimi nátierkami
k tejto milej a zároveň zmysluplnej akcii.
IV

Obhájili sme certifikát

Naša škola je zapojená do medzinárodného programu Zelená škola, kde sme
počas dvoch rokov plnili 7 krokov Zelenej školy. Hlavnou témou v tomto certifikačnom období bol odpad. V máji
sme mali na našej škole návštevu, kedy
konzultantky Zelenej školy zhodnotili všetky naše aktivity, úlohy. S radosťou vám oznamujeme, že naša ZŠ s MŠ
Poproč splnila všetky podmienky a obhájila certifikát a vlajku Zelenej školy.
5. októbra 2016 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 11.
ročníka Zelenej školy, na ktorom boli
odovzdané jednotlivým školám z celého územia SR certifikáty alebo diplomy.
Našej škole bol udelený medzinárodný
certifikát „Zelená škola“ a naďalej nám
ostáva na obdobie dvoch rokov aj vlajka
EcoSchools. Veríme, že sa nám aj v ďalšom certifikačnom období podarí splniť
všetky úlohy, ktoré máme vytýčené v našom environmentálnom akčnom pláne
a opäť získame certifikát .
MJ

POVEDALI, NAPÍSALI ...
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Vyhlásenie Mgr. Juraja Šlosárika,
zostavovateľa 1. vydania monografie
„Poproč“, k 2. vydaniu monografie „Poproč“.
Vážení občania Poproča!
Hneď na začiatku svojho vyhlásenia
Vás chcem poprosiť, aby ste ho trpezlivo prečítali do konca a utvorili si vlastný názor na problém, ktorý chcem vysvetliť. Do Poproča som sa prisťahoval
v roku 1961. Odišiel som v roku 2003.
Prežil som tu 42 rokov, viac ako polovicu svojho života. Pôsobil som ako učiteľ,
zástupca riaditeľa školy aj ako riaditeľ.
Učil som a vychoval stovky Popročanov,
na ktorých som aj dnes hrdý. Bol som
poslancom MNV a neskôr aj poslancom
obecného zastupiteľstva, zástupcom
starostu a členom spoločenských organizácií. Môžem povedať, že som sa stal
Popročanom srdcom a myslením. Ním
som aj dnes napriek tomu, že v Poproči
už 14 rokov nebývam. Vždy som si cenil pracovitosť a cieľavedomosť občanov
Poproča, ktorí sa vždy vedeli popasovať
so životom.
Počas svojho života v Poproči som
v sebe nosil myšlienku napísať o Poproči knihu. Preto so poprosil 8 starostov
a primátorov Slovenska, ktorí podobnú
skúsenosť mali, aby mi poslali monografie. Šiesti mojej žiadosti vyhoveli, a tak
som nadobudol predstavu, ako má také
dielo vyzerať, čo má obsahovať. Zároveň
som pochopil, že sám to nedokážem.
Oslovil som svojich bývalých žiakov
a vtedajších kolegov, aby sa ku mne pridali.
Začiatkom roku 2002 sme sa prvýkrát stretli v zasadačke obecného úradu.
Musím poďakovať vtedajšiemu starostovi JUDr. V. Timkovi, že nám poskytol priestor na prácu. Stretávali sme sa
každý piatok. Aj napriek tomu, že každý
spoluautor mal svoje zamestnanie, rodinné povinnosti, pracoval obetavo bez
toho, aby si nárokoval nejakú odmenu.
Každý sa mohol vyjadrovať ku všetkým

kapitolám, nikto sa nevyvyšoval, neurážal. Záležalo nám na tom, aby kniha,
dar rodákom, bola čo najlepšia. V lete
2002 bola pracovná verzia hotová. Veľmi mi záležalo na tom, aby kniha vyšla
už v tomto roku, keďže som plánoval
z Poproča odísť. Rozpočet obce nepočítal k výdavkami na vydanie knihy, znovu
nám pomohol starosta JUDr. V. Timko.
Oslovil známych, príbuzných, priateľov, podnikateľov o finančný príspevok.
Mená darcov sme zverejnili v závere
knihy. Pán starosta našiel aj vydavateľstvo a sprostredkoval vydanie monografie. Tak sme knihu – „naše spoločné dieťa“mohli predstaviť na Dni obce
v septembri 2002.
Prešlo 14 rokov. V jeden večer koncom augusta som mal telefonát od p.
poslanca Ing. V. Komoru. Informoval sa,
či ma terajší starosta Ing. Štefan Jaklovský požiadal o spoluprácu pri 2. vydaní
monografie. Odpovedal som, že nie, ale
rád sa na nej zúčastním. Pán poslanec
mi oznámil, že kniha je už vytlačená
a uskladnená v kultúrnom dome a bude
v septembri predstavená. Bol to pre mňa
šok. Kto si dovolil porušiť naše autorské
práva, zmeniť texty, obrazový materiál
v našom diele. Ako sa mohli „noví autori“ dopustiť takého nehorázneho konania a podpísať sa ako „spoluautori“,
keď niektorí nepripísali ani slovo, jednoducho nič.
Bolo mojou morálnou povinnosťou
brániť pôvodných autorov. Preto som
požiadal p. Ing. V. Komoru, aby mi sprostredkoval styk s právnickou firmou,
ktorá sa zaoberá ochranou autorských
prác. Žiadal som zvolenú právnickú
firmu, aby dosiahla zákaz predstavenia
a šírenia knihy. 5.9.2016 na Obecný úrad
v Poproči bola doručená výzva zástupcom obce, aby nedošlo k zverejneniu
a šíreniu publikácie, lebo dôjde k nenapraviteľným zásahom do autorských
www.poproc.sk

práv. Pán starosta výzvu ignoroval a ani
zastupiteľstvo o nej neinformoval. Naopak výzvu nám do Trenčína poslal
7.9.2016. Mal to byť výsmech? Kniha
bola 10.9. 2016 predstavená na dňoch
Rudohoria a celý ďalší týždeň osobne
rozširovaná do rodín občanov obce.
Právnická firma Vojčík&Partners sa
obrátila na Okresný súd Košice I. vo veci
našej žaloby. Súd rozhodol, že žalovaný
Obec Poproč je povinný zdržať sa vydania, iného verejného rozširovania a uvedenia na verejnosti textov o obci Poproč.
Vážení občania Poproča!
K tomuto sporu vôbec nemuselo
dôjsť, keby tí, ktorí sa zapojili do práce
na 2. vydaní monografie Poproč, mali
v sebe aspoň štipku skromnosti a úcty
k starému pánovi učiteľovi a nespoliehali sa na to, že sa to nedozviem. Nikdy by
som nebol, ani ostatní žalobcovia proti
tomu, aby kniha vyšla. Práve naopak,
boli by sme prispeli k tomu, aby bola
ešte lepšia ako tá prvá. Posúďte, či sa to
muselo stať.
Ďakujem všetkým, ktorí mali trpezlivosť moje vyhlásenie prečítať do konca.
Aj tým, ktorí mi možno neuveria a budú
veriť fámam, ktoré sa šíria po Poproči.
Ja tam už nebývam, nemôžem sa brániť
inak, ako týmto, čo som napísal a zverejnil v časopise Poproč.
Aj naďalej mám Poproč rád, cítim sa
aj dnes Popročanom. Prajem všetkým
občanom obce veľa práce, ktorá Vám
prinesie radosť a bude dobre zaplatená. Želám rodinám veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti.
Váš bývalý spoluobčan
Mgr. Juraj Šlosárik
zostavovateľ 1. vydania
monografie „Poproč“
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Vážení občania obce Poproč!

Dovoľte mi v krátkosti reagovať na uverejnené
Poproč 5.12.2016
vyhlásenie Mgr. Juraja Šlosárika.
V uplynulom období sa Vám dostala do rúk kniha o našej obci Poproč.
Ide o druhé, doplnené vydanie pôvodnej knihy o našej obci, ktorá vyšla ešte
v roku 2002. Ako sám Mgr. Šlosárik píše
vo svojom vyhlásení, na pôvodnej knihe pracoval ako jej zostavovateľ a tiež
uvádza, že z Poproča odišiel v roku
2003. Keďže od vydania pôvodnej knihy v roku 2002 už ubehlo 14 rokov, bola
požiadavka aj od Vás občanov o vydanie
novej knihy so zapracovaním obdobia
od roku 2002 do roku 2016.
Je to obdobie, v ktorom už zostavovateľ pôvodnej knihy Mgr. Šlosárik
v Poproči nebýval. Nezdalo sa mi vhodné, aby novú knihu zostavoval niekto,
kto v tomto období v Poproči nebol a v
súčasnosti žije v Trenčíne. Túto úlohu
zostavovateľa nového vydania knihy
som prevzal sám a pracoval som ako koordinátor medzi vydavateľom a jednotlivými pôvodnými, ale aj novými prispievateľmi textov, obrázkov a fotiek v novej
knihe.
Ďalej chcem zdôrazniť, že žiadny
z pôvodných prispievateľov alebo auto-

rov textov nebol z novej knihy vynechaný, čo môžete vidieť porovnaním oboch
vydaní knihy o Poproči. Noví autori textov sa v žiadnom prípade nepasovali do
pozície spoluautorov ako je uvedené vo
vyhlásení Mgr. Šlosárika a nikto z nich
o to ani nežiadal a ani nepodpísal licenčnú zmluvu podľa autorského zákona,
kde by také niečo deklaroval. Rovnako
ako predošlí autori knihy, tak aj súčasní
pracovali dobrovoľne, bez nároku na honorár a prikláňajú sa k názoru, že ide o
„naše spoločné dieťa“ nás občanov obce
Poproč.
Ak došlo k zásahu do pôvodného textu, doplneniu nového textu, k výmene
alebo doplneniu fotiek, tak je to v novej
knihe uvedené tým spôsobom, že k pôvodným autorom jednotlivých kapitol
boli doplnené aj nové mená, aby bolo
zrejmé, kto to modifikoval, opravil alebo doplnil, aj keď čo i len jednou vetou.
Bolo to nevyhnutné, keďže rozsah novej
knihy (počet strán) bol obmedzený a nebolo možné k celému rozsahu pôvodnej
knihy iba jednoducho dopísať uplynulé
obdobie rokov 2002-2016 od vydania tej
pôvodnej.

Myslím si, že autorské práva patria obci
Poproč, a teda nám všetkým. Veď nakoniec ste to boli Vy občania, ktorí ste svojimi spomienkami, fotografiami a znalosťami prispeli k vytvoreniu pôvodnej
knihy a aj jej aktualizovaného druhého
vydania. Niekto to však musel spísať, zostaviť, editovať a nakoniec vydať, aby sa
kniha mohla dostať do Vašich rúk.
Ďalej Vám chcem oznámiť, že vydanie novej knihy schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 11.mája 2015. Boli zvolávané pracovné porady k jednotlivým
častiam knihy počas jej spracovania. Po
ustálení a odsúhlasení jednotlivých textov, ich zmien a doplnení, došlo k vytlačeniu nového vydania knihy o Poproči
a jej distribúcie do rodín obyvateľom
Poproča, teda Vám občanom. Prekvapilo ma, že následne sa Mgr. Juraj Šlosárik,
Mgr. Helena Šlosáriková, Mgr. Helena
Hiľovská, Ing. Jozefína Hiľovská a Ing.
Iveta Komorová Hiľovská, autori pôvodnej knihy, pokúsili zabrániť jej distribúcii a tiež, že podali žalobu, aby zabránili
šíreniu „ich“ textov o obci Poproč. Ďalší
tridsiati prispievatelia textov s týmto
problém nemali. Názor na to si prosím
urobte po prečítaní vyhlásenia vy sami
občania obce Poproč.
Na záver Vás chcem uistiť, že v žiadnom prípade nešlo o neúctu alebo k cielenému porušeniu práv pôvodných autorov knihy, veď ich mená, poďakovanie
a odkaz na pôvodnú knihu v zozname
použitej literatúry nájdete aj v novom
vydaní knihy o našej rodnej obci. Samozrejme, že sa mohlo stať, tak ako aj
pri prvej knihe sa stalo, že sa v nej vyskytli chyby, za ktoré sa Vám ospravedlňujem. Vynaložilo sa maximálne úsilie
na to, aby nová kniha bola lepšia a krajšia ako tá prvá. To, či sa nám to podarilo,
posúďte Vy sami pri jej čítaní.

2. vydanie

1. vydanie
www.poproc.sk

			

Ing. Štefan Jaklovský
starosta obce Poproč
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Základom je prekonať počiatočný strach
zónu 5.novembra 2016. Zúčastnili sme sa Katarínskeho kúpania vo Vyšnom Kazimíre, kde
sa okrem otužovania konala i súťaž vo varení
gulášu. Aj tento rok bola bohatá účasť, kúpalo
sa 110 otužilcov. Otužovanie zmení mnoho v
živote každého človeka. Po zdravotnej stránke
sa cítite lepšie, vírusové ochorenia sa vám vyhýbajú a zrazu si uvedomíte, že už doma nekontrolujete teplomer, hoci ste roky patrili k
zimomravým a bojovali s pocitmi chladu. Ochladenie už pre vás nie je nepriateľ a z prvého
snehu či ľadu sa opäť tešíte ako deti. Základom
je prekonať počiatočný strach. Nie, neochoriete, chladná voda nie je nepriateľ, práve naopak.
A keď môžete otužovať s priateľmi, je to určite lepšie ako bojovať so studenou vodou sám
doma. Zo začiatku sa vstupuje do vody na 2 mi-

núty, neskôr ani nebudete vedieť ako a klebetíte
vo vode i 10 minút. Stretávame sa pravidelne
každú sobotu o 10.00 hodine pri Kalačarských
rybníkoch. Okrem otužovania sa zúčastňujeme i iných aktivít. V lete sme súťažili vo varení
halušiek na oslavách Rudohoria, už druhý rok
sme nechýbali ani pri pečení ondrejovského
cukru. Nie je nám cudzia turistika ani bowling.
Popročské vydry sú prvým a zatiaľ jediným
obecným otužileckým klubom na Slovensku.
Náš klub má aktuálne desať členov, no veríme,
že sa v budúcnosti počet členov zvýši. Preto ak
váhate, príďte sa na nás pozrieť, možno vám
dodáme odvahu a práve vy rozšírite rady otužilcov. Prajeme vám pokojné a radostné sviatky
a v novom roku hlavne pevné zdravie, šťastie a
veľa lásky. Kontakt: Marko Grác 094 0916 563

Zviditeľňujú našu školu i obec

DHZO Poproč v prvej
šestici na Slovensku

Ani sme sa nenazdali a leto opäť vystriedali
jeseň a zima. Pre mnohých ľudí je to obdobie
chrípok a prechladnutí, mnohí by najradšej ani
von nevychádzali, keby nemuseli. Popročské
vydry ochladenie privítali s radosťou a otužovali na Kalačarských rybníčkoch od začiatku
septembra predsezónnym tréningom. Oficiálne sme v našom otužileckom klube otvorili se-

Blíži sa koniec roka a s ním sviatky pokoja a oddychu. Je to zároveň obdobie, kedy sa
zvykne bilancovať, hodnotiť starý rok a plánovať nový. Úspešný rok 2016 majú za sebou aj
mladí hasiči. Zúčastnili sa Ligy mladých hasičov, ktorá pozostáva zo šiestich súťaží. Úvod
sezóny odštartovala „Popročská chodbovica“.
V domácom prostredí sa našim družstvám
darilo a dievčatá A obsadili 1. miesto, dievčatá
B skončili na 2. mieste. Chlapčenské družstvá
sa umiestnili A na 2. a B na 5. mieste. V marci nasledovala halová súťaž v Čani, kde naše A
družstvá obsadili zhodne 3. miesto a dievčatá B
skončili na 11. mieste. V máji sa v Rozhanovciach konala súťaž „Plameň“, kde dievčatá vyhrali a chlapci skončili druhí. Dievčatá sa ešte
zúčastnili aj Krajského kola hry Plameň, kde
obsadili druhé miesto. V júni sa konala súťaž
v Čečejovciach, kde dievčenské družstvo vyhralo a chlapci A sa umiestnili na 5. a chlapci B
na 11. mieste. V júli si družstvá zmerali svoje
sily so súpermi v Kecerovciach, kde dievčatá
Dátum
6.2.2016
12.3.2016
3.6.2016
11.6.2016
25.6.2016
5.7.2016
15.9.2016

Súťaž
Popročská chodbovica
Halová súťaž Čaňa
Plameň Okresné kolo
Čečejovský pohár
Plameň -krajské kolo
Kecerovský pohár
Jesenný zraz
Okresná liga 2016

skončili tretie a chlapci štvrtí. Sezónu ukončil
Jesenný zraz na Zlatej Idke. Dievčatá zabojovali
a bodovali naplno. Družstvo dievčatá A skončilo na 1. mieste a dievčatá B na 2. mieste. Chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Zo šiestich súťaží
sa berie do celkového hodnotenia ligy najlepšie
umiestnenie zo štyroch súťaží. Po sčítaní týchto
bodov sa určí celkové poradie v lige. Naše dievčatá sa prvenstvom na štyroch súťažiach stali
víťazkami Ligy mladých hasičov s plným počtom bodov a nedali svojim súperkám žiadnu
šancu. Chlapci sa po konečnom sčítaní bodov
umiestnili na 3. mieste.
Za každým úspechom stojí kus tvrdej práce.
Ročník 2016 Ligy mladých hasičov bol zatiaľ
najúspešnejší zo všetkých ročníkov.Nasvedčuje
tomu zbierka víťazných pohárov, ktoré získali
družstvá za svoje podané výkony. Na správnom
mieste a v správnom čase sa stretla partia mladých zanietených ľudí, ktorí sebe aj okoliu ukázali, že pevná vôľa, odhodlanie a chuť víťaziť
im nakoniec priniesli vytúžený úspech. Takto
si naši „mladí hasiči“ vybudovali u súperov
rešpekt a posledné tri roky sa vďaka dievčenskému družstvu radia medzi najúspešnejších
v okrese. A nielenže robia dobré meno sebe, ale
zviditeľňujú aj našu školu a obec. Veď všetky
súťažné družstvá v lige vedia, kde leží Poproč,
keďže práve v našej škole štartuje Liga mladých hasičov prvou súťažou „Popročskou
chodbovicou“. Úspešný rok vystriedajú opäť
výzvy novej sezóny, ktorá je už za dverami.
KH

Dievčatá A
1
3
1
1
2
3
1
1

Dievčatá B
2
11
2

Chlapci A
2
3
2
5
4
2
3

www.poproc.sk

Chlapci B
5
11
-

V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v dňoch 18.-19.
novembra 2016 absolvovali šiesti členovia
DHZ obce Poproč profesionálny hasičský
výcvik vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť.
Išlo o historicky prvú cyklickú prípravu dobrovoľných hasičov v tomto výcvikovom centre
európskej úrovne, ktorej sa zúčastnili zbory
z obcí Turzovka, Šuňava, Plaveč, Gemerská
Ves, Spišské Podhradie a Poproč.V moderných
trenažéroch v zadefinovaných modelových situáciách mali hasiči možnosť vyskúšať si hasenie požiaru rodinného dvojposchodového
domu so silným zadymením, vyhľadávanie
zranených osôb, technický zásah pri dopravnej nehode. Na trenažéri v modelovej situácii
pádu vrtuľníka do obytnej zóny bolo potrebné
uhasiť viacero požiarov, vyhľadávať v troskách
zranené alebo nezvestné osoby a ich transport
k lekárskej pomoci. Ďalším výcvikom bol požiar na 2. a 5. poschodí výškovej budovy, evakuácia osôb a súčinnosť viacerých zásahových
jednotiek. Posledným výcvikom bola diaľková doprava vody v hornatom teréne s dĺžkou
dopravného vedenia cca 1,5 km a výškovým
prevýšením takmer 100 metrov. Počas výcviku
zasahovali členovia hasičských jednotiek s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, pre
komunikáciu využívali rádiostanice, pre odvetranie zadymených prístrojov sa precvičili vo
využití pretlakového ventilátora alebo vyskúšali hydroventiláciu. Pre členov DHZO Poproč
to bol veľmi profesionálny a poučný výcvik,
pri ktorom získali nové vedomosti, skúsenosti
a zručnosti pre efektívnejšie zdolávanie požiarov a prácu pri rôznych hasičských zásahoch.
Zámerom výcviku, ktorého sa počas nasledujúceho roka majú zúčastniť všetky DHZ na Slovensku zaradené v kategórii A, je masívnejšia
podpora spolupráce s dobrovoľnými hasičskými zbormi a lepšie využitie potenciálu tisícov
ich členov, ktorí sú pripravení pomáhať pri
ochrane života, zdravia a majetku.
DHZ
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Futbalisti ukončili futbalový rok 2016 Ostávajú iba
Naši všetci futbalisti už ukončili futbalový rok
2016. Žiaci účinkovali v jesennej časti v okresnej súťaži - I. trieda pod vedením trénera Dávida Majchera. Po ukončení polovice súťaže sa
umiestnili na 3. mieste z celkového počtu deväť
mužstiev. Do mužstva žiakov pred začiatkom
súťaže bolo zaregistrovaných viacero mladých
futbalistov, ktorí sa na majstrovských futbalových stretnutiach ukázali ako futbalové talenty.
Naši žiaci prehrali dve stretnutia na pôde súperov, ktorý boli nad ich sily, a to v Medzeve
i v Turni n/B. Čas ukáže, či z týchto mladých
žiakov vyrastie u nás nejaký dobrý futbalista.
Mužstvo dorastencov účinkovalo v krajskej
súťaži III. liga - Košicko-Gemerská. Po odchode niekoľkých opôr z minulého ročníka pre
vekovú hranicu mužstvo doplnili bývalí žiaci,
ktorí ešte na svojich bývalých rovesníkov nedorástli. Mužstvo striedalo dobré výkony s tými
slabšími. Po jesennej časti im patrí 12. miesto
a v jarnej časti sa od nich očakáva zlepšený výkon v majstrovských stretnutiach, aby sa vyhli
boju o záchranu - zotrvanie v tejto súťaži. Mužstvo ako tréner viedol brankár „A“ mužstva
Ivan Vinca. Mužstvo dospelých v jesennej časti
účinkovalo v V. lige Košicko-Gemerskej krajskej súťaži. Mužstvo po doplnení niekoľkých

hráčov stabilizovalo hráčsky káder pred novou
súťažou. V súťažných stretnutiach na lavičke
striedajúcich sa objavilo viac hráčov medzi
náhradníkmi. V jesennej časti mužstvo prehralo len v dvoch stretnutiach - u suveréna súťaže
mužstva Sokoľany a v Malej Ide. Viaceré majstráky, v domácom prostredí hlavne proti mužstvu FK Kechnec, alebo na ihriskách súperov,
mužstvo podávalo veľmi kvalitné výkony. Po
jesennej časti patrí mužstvu dospelých 3. miesto za Sokoľanmi a Kechnecom, ktorí sa v jarnej
časti pravdepodobne pobijú o postup do vyššej
súťaže. Mužstvo dospelých ako hrajúci tréner
viedol Dávid Majcher. Po krátkej prestávke
v januári začína zimná príprava mužstva. Výbor OFK Slovan Poproč týmto ďakuje všetkým hráčom, ktorí reprezentovali v roku 2016
náš futbalový klub, fanúšikom za podporu na
futbalových stretnutiach, za finančnú pomoc
obecnému úradu i ostatným súperom, ktorí
prispeli na chod futbalového klubu. V januári
2017 výbor OFK pripraví hodnotiacu schôdzu
klubu. 25.decembra 2016 organizuje výbor
OFK už tradičnú ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU so
začiatkom o 19:00 hod. Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý
nový rok 2017. 		
výbor OFK

Dal si krásny darček k narodeninám

V majstrovských zápasoch mužov v stolnom
tenise prebiehajú neľútostne súboje o každý
bod do tabuľky. Keď sme pred súťažou avizovali, že aké to budeme mať ťažké, tak sa naše
predpoklady splnili do poslednej bodky. Hlavným krédom všetkých družstiev je dostať sa po
odohratí prvej polovice súťaže do prvej šestky
a vyhnúť sa tak ťažkým bojom o záchranu. Naše
A družstvo v 3. lige po odohratí dvoch tretín
má všetko vo svojich rukách. Veľkou mierou k
tomu dopomohla aj nečakaná výhra nad favoritom v zápase z V. Kapušian a vysnívaná horná
6 zaručujúca istotu aj v ďalšom ročníku sa po
tomto skvelom výkone stála čoraz reálnejšia.
a to pred súťažou tomu len málokto veril. Momentálne sme na krásnom 4. mieste,ale to rozhodujúce máme ešte len pred sebou.
B družstvo v 4. lige je na 8. Mieste, s dvoma
víťazstvami je bez šance sa dostať do hornej 6,
a preto sa nevyhneme bojom o záchranu. Aj tu
mohla byť prvá 6 reálna, ale dve nešťastné tesné prehry s mužstvami Somotora a Parchovian,
s ktorými sme rátali, nám týmto zavreli dvere.
Nebyť týchto prehier, tak sme mohli na úkor

jedného z týchto súperov tam byť my a pokojne dohrať súťaž s istou záchranou v súťaži.
Všetko bude záležať od Áčka, ak sa dostane do
prvej 6, tak sa budeme môcť sústrediť na Béčko
a posilnením hráčov z A družstva by záchrana
mohla byť celkom reálna. V opačnom prípade
nám jedno družstvo z niektorej súťaže určite
vypadne.
C družstvo v 5. lige je na pohodlnom 7. mieste a podľa všetkého by mu playoff nemalo ujsť.
Šancu pravidelne hrať popri starších hráčoch
dostávajú naše mladé nádeje a dokazujú, že to
bol správny krok. Hlavne Patrik Juhár rastie
od zápasu k zápasu a jeho 50 % úspešnosť v súťaži je milým prekvapením.
V žiackych kategóriách sme sa zúčastnili na
bodovacích turnajoch vo všetkých vekových
kategóriách s priemernými úspechmi (až na
tú jednu kategóriu, ktorá nás najviac zaujíma,
a to kategória najmladších žiakov, kde máme
najväčšie želiezko, a to Daniela Majchera). Na
prvý turnaj vo Vranove sme išli s malou dušičkou, aby sme veľmi nevyhoreli, ale hlavne,
aby sme zistili, ako sme na tom výkonnostne
a ako sú na tom výkonnostne ostatní pretekári. Už po prvých kolách bolo jasné, že prvá
trojica hráčov je o krok vpredu pred ostatnými a že ten ostatok je približne na rovnakej
úrovni. Po počiatočnej tréme sa Danko krásne rozohral, z čoho nakoniec bolo pekné 5.
miesto, čo sme vôbec nečakali. Ale čo sa dialo
o dva mesiace v Humennom, tak to bolo ako
z ríše snov. Už v prvom kole v skupine nastúpil
Danko proti tretiemu nasadenému hráčovi na
www.poproc.sk

spomienky

Tento rok to bol už 18. ročník pietnej
spomienky turistov, ktorý sa koná na chate
Lajoška situovanej na hrebeni Volovských
vrchov. Turistické chodníky na túto chatu
vedú z rôznych strán, naši turisti si tento rok
vybrali chodník zo Zlatej Idky. November už
patrí medzi jesenné mesiace. Teraz sa jeseň
ukázala v celej svojej sile. Nenáročným lesným
chodníkom nám cestou fúkal nepríjemný
jesenný vietor a pri chate teplomer ukazoval
-1 stupeň C. Ako hovoria meteorológovia,
pocitová teplota vplyvom vetra bola ešte nižšia.
Pravidelní účastníci skonštatovali, že takého
studené počasie pri takejto akcii ešte nebolo.
V mrazivom počasí sa uskutočnil tradičný
symbolický pietny akt spomienky na všetkých
už zomrelých priateľov prírody – turistov,
zapálenie sviečok za zvukov pásma hudby
a básní pri kaplnke pod chatou. Všetci sme
zostali chvíľu v zamyslení a v tichej spomienke
na zosnulých náš zrak upútali len blikajúce
plamienky zapálených sviečok. Aj takéto krátke
zastavenie a zamyslenie povznesie dušu, obráti
myseľ kamsi k večným hodnotám.
ŠR
turnaji a cela hala s nemým úžasom sledovala a neverili vlastným očiam, čo sa to deje. Po
fantastickom výkone vyhral hladko 3/0 a takto
pokračoval až do semifinále, v ktorom po sympatickom výkone nestačil na slovenskú jednotku . V zápase o tretie miesto lepšie zvládol
koncovky setov, zaslúžene získal tretie miesto
na turnaji a sám si zároveň dal krásny darček
k 10. narodeninám. Veríme, že tento úspech je
len začiatok a že v budúcnosti pribudnú ďalšie
a ďalšie. Zároveň chceme popriať všetkým veselé Vianoce a šťastný nový rok.
VV
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Trochu skoršie Vianoce
Predvianočný čas sa vkradol aj k nám a Domov sv. Anny v Poproči 3. decembra 2016
usporiadal vianočné posedenie. Na úvod
riaditeľ JUDr. M. Rusnák privítal vzácnych
hostí, medzi ktorými nechýbali ani starosta
obce Ing. Štefan Jaklovský, RNDr. Božena
Mihóková, MUDr. Imrich Tóth, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Iveta Harčariková a Mgr. Zuzana Bradová. V príhovore im poďakoval za
celoročnú úspešnú spoluprácu pri rozvíjaní

Domova sv. Anny. Zároveň vyzdvihol vydanú monografiu obce Poproč. Je v nej spomenutý Domov sv. Anny, ktorý leží uprostred
prekrásnej prírody Slovenského rudohoria a poskytuje celoročné služby seniorom.
V knihe sa dočítal aj zaujímavé a poučné
informácie o obci Poproč. Zároveň zrekapituloval priebeh celého roka 2016 a poďakoval zamestnancom za celoročnú činnosť. Na
záver poprial všetkým zúčastneným úspešný

OSEMSMEROVKA

Najkrajším symbolom Vianoc je stromček. Prvé ozdobené stromčeky sa objavili asi pred 400
rokmi, a to najmä v Nemecku, kde predstavovali .........tajnička - 30 písmen........ Ozdobovali
Najkrajším symbolom Vianoc je stromček. Prvé ozdobené stromčeky sa objavili asi pred 400 rokho mi
jabĺčkami,
figúrkami
vystrihnutými
zo starých
škatúľ
a to najmä perníkmi,
v Nemecku, orechami,
kde predstavovali
.........tajnička
- 30 písmen........
Ozdobovali
ho a zabalené v
pozlátku,
farebnými
reťazami.
Neskôr
ich zdobili
slamy, všúpolia,no
jabĺčkami,
perníkmi, orechami,
figúrkami
vystrihnutými
zo ozdôbkami
starých krabíc zo
a zabalené
pozlátku, i drevefarebnými
reťazami.
Neskôr
zdobili dobe
ozdôbkami
slamy, šúpolia,no
lipového
nými,
z lipového
dreva.
V ich
dnešnej
sú vzo
obchodoch
rôznei drevenými,
ozdoby azkaždý
sa snaží mať
dreva.V dnešnej dobe sú v obchodoch rôzne ozdoby a každý sa snaží mať stromček čo najkrajší.
stromček
čo
najkrajší.
V
móde
je
zdobenie
stromčeka
jednofarebne,
to
znamené,
že ozdoby i
V móde je zdobenie stromčeka jednofarebne, to znamené, že ozdoby i salónky musia ladiť v jed salónky
musia ladiť v jednom tóne.
nom tóne.
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Obecná knižnica
informuje
Dostali ste pod vianočný stromček
rovnaké knihy? Darujte ich obecnej
knižnici a urobíte radosť iným. Vianoce sú o rozdávaní radosti.
Obecná knižnica bude otvorená
od 9. januára 2017. Od novembra
nastala zmena a knižnica je otvorená pre verejnosť od pondelka do
piatka v čase od 15.30 do 19.30.
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POĎAKOVANIE
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Redakčná rada ďakuje všetkým
prispievateľom do obecných
novín a osobitne autorke osemsmeroviek Agnese Timkovej.
Všetkým čitateľom prajeme príjemné sviatky a úspešný nový
rok 2017.
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PRAVDAPRÉRIARIEKAROBOTAROZUMRUKAVICASKAZASKLADBASNAHASTOJANSÚCITSÚŤAŽ-

krok do nového roka. Po príhovore riaditeľa
domova prehovoril aj starosta, ktorý sa poďakoval za pozvanie a poprial všetkým členom a zamestnancom všetko dobré a vyjadril radosť z úspešnej spolupráce. Nasledoval
prípitok a pohostenie, ktorého hlavným chodom bola kapustnica a výborne pripravené
pečené prasiatko. Po výdatnom pohostení sa
konala voľná zábava až do neskorých nočných hodín. Voľné chvíle spríjemnil aj zvuk
harmoniky v podaní MUDr. Imricha Tótha.
Ďakujeme za pozitívnu energiu, spev, tanec
a príjemné prežité chvíle. 		
MS
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