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Básnik Valentín Šefčík u nás v škole
SPOMIENKY
Z prvej vône tejto jari,
zapísanej do oblohy,
z čistých očí žiackych tvárí,
o ktorých čas píše slohy,
z jednoduchej zvedavosti,
ktorá býva často smädná,
z úsmevov a hlasných
smiechov
hodnotených známkou jedna,
z otázok a odpovedí,
čo si našli k sebe cestu,
z okamihov poézie
bez slova a bez šelestu,
z času, ktorý sme si vtedy

www.poproc.sk

tak vzájomne darovali,
mám kamienok, čo ma hreje,
hoci je tak veľmi malý.
Tento malý kamienok dnes
ticho držia moje dlane.
Plný pekných spomienok a
ĎAKUJEM aj teraz za ne.
Valentín Šefčík
(Túto báseň zaslal do našej
školy básnik osobne niekoľko
dní po besede. Vážime si to
a ďakujeme.)
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Z ČINNOSTI ORGÁNOV OBCE

Uznesenie OZ
zo dňa 28.12. 2016
Obecné zastupiteľstva v Poproči
1. B e r i e n a v e d o m i e :
a) Informáciu starostu obce o postupe pripojenia sa na verejnú kanalizáciu
2. S c h v a ľ u j e :
a) doplnenie programu rokovania o bod Interpelácie poslancov
b) program rokovania neplánovaného zasadnutia OZ dňa 28.12.2016
c) návrh poslanca Petra Mudroňa: 50 000,00
€ z bežného rozpočtu určených na opravu
miestnych komunikácií presunúť na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice.
d) rozpočet obce na rok 2017 – záväzný so zapracovanou zmenou, t.j. presun finančných
prostriedkov vo výške 50 tis. € z bežného
rozpočtu obce, konkrétne z položky oprava
a údržba miestnych komunikácií do kapitálového rozpočtu obce, konkrétne na položku
rekonštrukcia budovy PZ.
3. N e s c h v a ľ u j e :
a) návrh poslanca Martina Jasaňa: 100 000,00
€ z bežného rozpočtu určených na opravu
miestnych komunikácií presunúť na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice.
b) zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na
uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo
rovná sume 10 tis. € bez DPH postupom
s využitím elektronického trhoviska a to
s účinnosťou od 1.1.2017,
-

zapracovať do internej smernice k zadávaniu
zákaziek s nízkou hodnotou povinnosť postupovať pri zákazkách s nízkou hodnotou
na uskutočnenie stavebných prác, ktorých
predpokladaná hodnota zákazky je väčšia
alebo rovná sume 10 tis. € s využitím elektronického trhoviska s účinnosťou od 1.1.2017,

-

pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na
poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná
hodnota je väčšia alebo rovná sume 5 tis. €
bez DPH povinnosť zverejniť ich zadávanie na WEB stránke obce s účinnosťou od
1.1.2017,

-

zapracovať do internej smernice o zadávaní
zákaziek s nízkou hodnotou povinnosť zverejniť na WEB stránke obce zadávanie zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo
rovná sume 5 tis. € bez DPH s účinnosťou od
1.1.2017.

Uznesenie OZ
zo dňa 20. 2. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1. B e r i e n a v e d o m i e :
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v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 820/3
vo výmere 260 m2 za cenu 560,00
€, v zmysle znaleckého posudku
zo dňa 16.1.2017, vypracovaného
znalcom Ing. Jurajom Miškovičom,
pre Štefana Jasaňa, bytom Poproč,
Kostolná 35.

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa b/ Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení
12.12.2016 a dňa 28.12.2016.
Spoločného obecného úradu so
sídlom v Jasove (stavebný úrad)
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
podľa predloženého návrhu.
kontrolnej činnosti za rok 2016.

c/ Informáciu starostu obce o aktuál- c/ Zámer prenájmu majetku obce,
konkrétne priestorov kina nachánom stave investičnej akcie spoločdzajúceho sa v miestnom kultúrnosti VVS a.s. Košice v obci Poproč
nom stredisku.
„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne d/ Poskytnutie finančného príspevBodva“.
ku vo výške 250,00 € pre Územnú
organizáciu Dobrovoľnej požiarnej
d/ Informáciu starostu obce o projekochrany SR Košice – okolie, so sídte obce „Prečerpávacia stanica stulom Košice, Národná trieda 5, na
denej vody, Lesná ulica“
základe ich písomnej žiadosti zo
e/ Informáciu starostu obce o zapodňa 8.2.2017.
žičaní projektovej dokumentácie
„Poproč vodovod, Oľšavská, Hor- e/ Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a,
ská ulica“ od spoločnosti VVS, a.s
odsek 8, písmeno b) zákona č.
Košice.
138/1991 Zb. o majetku obcí, konf/ Informáciu starostu obce o prokrétne pozemok nachádzajúci sa
jekte obce „Zateplenie MŠ pri ZŠ s
v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapíMŠ“.
saný na LV č. 1190, parc.č. 1512/1
vo výmere 124 m2 za cenu 135,00
g/ Žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., so
€, v zmysle znaleckého posudku
sídlom Rudník 195 o predĺženie
zo dňa 12.7.2016, vypracovaného
nájomnej zmluvy č.2/2012 o nájme
znalcom Ing. Jurajom Miškovičom,
nebytového priestoru.
pre Ing. Jána Mihóka a RNDr. Boh/ Žiadosť Erika Kuzmu, bytom Košiženu Mihókovú, obaja bytom Popce, Povstania Českého ľudu o preroč, Oľšavská 31.
nájom priestorov kina v miestnom
f/ Zámer predaja majetku obce Popkultúrnom stredisku.
roč, konkrétne parc. č. 1508/2 vo
i/ Informáciu starostu obce o daňovýmere 151 m2 , parc. č. 1505/2
vých dlžníkoch a dlžníkoch poplatvo výmere 144 m2, parc. č. 1502/3
kov k 31.12.2016.
vo výmere 102 m2 zapísané na LV
č. 1190 a to v zmysle § 9a, ods. 8.
h/ Informáciu starostu obce o zápise
písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb.
detí do 1. ročníka základnej školy
o majetku obcí v znení neskorších
pre školský rok 2017/2018.
predpisov ako prípad hodný osoi/ List spoločnosti BE-SOFT , a.s.
bitného zreteľa.
Košice o ohrození zamestnankyne
Slovenskej pošty, a.s. psom v obci. g/ Pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou na poskytnutie služieb,
j/ Interpelácie poslancov: Martina
ktorých predpokladaná hodnota je
Jasaňa, Ing. Viliama Komoru, Mgr.
väčšia alebo rovná sume 6.000,00
Dajány Špegárovej.
€ bez DPH, povinnosť zverejniť
ich zadávanie na web stránke obce
2. S c h v a ľ u j e :
s účinnosťou od 1.3.2017.
a/ Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, h/ Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných
odsek 8, písmeno b) zákona č.
prác, ktorých predpokladaná hod138/1991 Zb. o majetku obcí, konnota zákazky je väčšia alebo rovná
krétne pozemok nachádzajúci sa
www.poproc.sk
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Vážená redakcia!

sume 10.000,00 € bez DPH, povinnosť
zverejniť ich zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.3.2017.

Na požiadanie Mgr. V. Blahovskej
prosím o uverejnenie v občasníku
Poproč tento text:

i/ Možnosť pre poslancov obecného
zastupiteľstva byť členmi komisie na
vyhodnotenie predložených ponúk
vyhlásených verejných obstarávaní,
avšak bez práva vyhodnocovať ponuky.

Ospravedlňujem sa pani Mgr.
Valérii Blahovskej, bytom v Poproči, Partizánska ul., že som si
v kapitole Geografická charakteristika obce uverejnené v novinách Pravda o monografii Poproč
nevšimol, že menovaná doplnila v nej text o 183 slov. O túto
zmenu bola osobne požiadaná
Mgr.D.Špegárovou. Nedostal som
však informáciu, kto vypustil 60
slov a 2 podkapitoly z pôvodnej
publikácie.

3. V y h l a s u j e :
a/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – parc. č. 1508/2 vo výmere 151 m2, parc. č. 1505/2 vo výmere
144 m2, parc. č. 1502/3 vo výmere 102
m2 zapísané na LV č. 1190, z dôvodu
že na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez
pozemok žiadateľa o odkúpenie – Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina
36. Tento osobitný zreteľ zverejnený
na úradnej tabuli obce v období od
23.2.2017 do 10.3.2017.
4. P o v e r u j e :
a/ Starostu obce rokovať so spoločnosťou VVS, a.s. Košice o zabezpečení
ich pracovníka, ktorý bude priamo na
Obecnom úrade v Poproči prijímať
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu.

V Trenčíne dňa 10.2.2017
(Vážení občania, akékoľvek ďalšie komentáre, názory, otázky a pripomienky ku knihe
o Poproči zasielajte na Obecný úrad v Poproči. Ďakujeme.) 			
rr

b/ Obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zadávanie
zákazky na uskutočnenie stavebných
prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume
10.000,00 € bez DPH s účinnosťou od
1.3.2017.
6. Ž i a d a :
a/ Starostu obce prejednať projektové
dokumentácie všetkých investičných
projektov, ktoré chce obec realizovať,
na zasadnutí Komisie životného prostredia a projektového plánovania,
a to ešte pred plánovaným vyhlásením verejného obstarávania.
zdroj: OcÚ

+ vlastnoručný podpis

Štatistika k 31.12. 2016
V našej obci sa v čase od 1.1.2016 do 31.12.2016:

5. U k l a d á :
a/ Obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zadávanie
zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky
je väčšia alebo rovná sume 6.000,00 €
bez DPH s účinnosťou od 1.3.2017.

Mgr. Juraj Šlosárik
zostavovateľ 1.vydania

-

narodilo 30 detí, z toho 17 chlapcov a 13 dievčat,
zomrelo 33 občanov,
prisťahovalo sa 36 obyvateľov,
odsťahovalo sa 36 obyvateľov,
uzavrelo sa 22 manželstiev,
nerozviedlo sa žiadne manželstvo.

Počet občanov našej obce k 31.12.2016: 2 708

Účasť poslancov Obecného zastupiteľstva v Poproči
na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Poproči v roku 2016
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dátum
Poslanci OZ / rokovanie
PhDr. Zita Baníková
Mgr. Zuzana Bradová
Ing. Branislav Hanko
Jozef Harčarik
Martin Jasaň
Ing. Viliam Komora
Peter Mudroň
Mgr. Dajána Špegárová
Bc. Iveta Vincová

22.2.
PZ
/
/
/
/
/
/
ospr.
/
/

29.2.
NZ
/
/
/
/
/
/
/
/
/

NZ - neplánované zasadnutie OZ
PZ - plánované zasadnutie OZ
www.poproc.sk

18.4.
PZ
/
/
ospr.
/
/
/
ospr.
/
/

20.6.
PZ
/
/
/
/
/
/
/
ospr.
ospr.

22.8. 7.11. 12.12. 28.12.
PZ
PZ
PZ
NZ
/
/
/
/
ospr.
/
/
/
/
/
/
/
/
ospr.
/
/
/
/
/
/
ospr.
/
/
/
neospr. neospr. neospr.
/
/
/
/
/
ospr.
/
/
/
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Darovanie krvi je
darom života

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť osud človeka a zachrániť život. Odber krvi je
dnes bezpečným spôsobom jej získania od zdravého darcu a pri dodržaní
pravidiel negatívne neovplyvňuje jeho
zdravie. Navyše sa odberom dozviete
viac aj o svojom zdravotnom stave,
čím čiastočne splníte kritériá preventívnej prehliadky. Národná transfúzna
služba zakúpením mobilnej odberovej
jednotky je schopná robiť aj výjazdy za

darcami. Aj vďaka tomu sa v pondelok
13.marca v kultúrnom dome zišlo 16
darcov krvi.Po bežnom zdravotnom
vyšetrení bola krv odobratá 15 darcom a 1 darca bol z odberu vyradený
pre nevyhovujúci zdravotný stav. Potreba darovania krvi je veľká, pretože
sú na ňu odkázaní aj pacienti liečiaci
sa na leukémiu, nádorové ochorenia
či ochorenia krvných buniek. Preto sa
chceme poďakovať všetkým darcom,
ktorí prekonali svoj strach a zakúsili
pocit, že môžu niekomu pomôcť, zamestnancom a vedeniu obce za poskytnutie a prípravu priestorov kultúrneho domu. Tento bezpríspevkový
odber krvi nebol určite posledný a v
budúcnosti plánujeme určiť jeden termín, v ktorom by sa každoročne tento
odber realizoval.
MB
predsedníčka MSSČK

Vďaka nemu nastáva
pokoj v dušiach

17. február 2017 bol zdanlivo obyčajný piatok, ale pre obyvateľov Domova dôchodcov Poproč sa stal dňom
sviatočným. Náš duchovný otec totiž
v tento deň slávil svoje 50. narodeniny,
ale ako zvyčajne prišiel odslúžiť svätú
omšu pre svojich farníkov – seniorov.
Sme radi, že takejto cti sa dostalo práve nám. A tak po skončení svätej omše

sme usporiadali malú slávnosť.
K jeho životnému jubileu sme
mu popriali hlavne pevné zdravie, šťastie a veľa Božieho požehnania. Aj touto cestou by
sme sa mu chceli poďakovať,
že každý mesiac si nachádza
cestu nielen k nášmu domovu,
ale aj k srdciam našich babičiek
a dedkov. Že je ochotný vypočuť si ich trápenia, bôle a žalosti. Za to, že aj vďaka nemu nastáva
pokoj v ich dušiach.
Milý náš duchovný otec, prajeme
Vám ešte veľa sily a v modlitbách prosíme, aby Vás ochraňovala nebeská
Matka Panna Mária a od nebeského
Otca Vám vyprosujeme pevné zdravie
a veľa spokojnosti do ďalšieho života.
MP
www.poproc.sk

Je to
poslanie
Viesť človeka od útlej mladosti
k poznávaniu krásy a pravdy je
vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. V takomto duchu sa niesol
aj posledný marcový deň, kedy
sa už tradične schádzame pri
príležitosti výročia narodenia
J.A.Komenského, učiteľa národov,
aby sme ako jeho pokračovatelia
oslávili Deň učiteľov. Oslava všetkých pedagogických pracovníkov
sa začala slávnostným prijatím súčasných i bývalých členov pedagogického zboru ZŠ s MŠ starostom
obce. Zároveň bola pri tejto príležitosti za dlhoročnú, zodpovednú
a obetavú učiteľskú prácu pri výchove a vzdelávaní detí v základnej škole ocenená Mgr. Milica
Juhásová. Slová uznania, chvály
a vďaky, krátky kultúrny program detí zo ZŠ, drobné pozornosti, malé občerstvenie i uvoľnená
diskusia - aj takto môžeme opísať
oslavu Dňa učiteľov 2017.
ZL

Ročník 9 - Číslo 1-2 / apríl 2017

KULTÚRA

5

Zazvonil zvonec a fašiangom bol koniec
(pokračovanie z titulnej strany)
Jedným z tradičných slovenských období je čas fašiangov, ktoré sa vyznačujú
hudbou, tancom, smiechom, veselosťou
či spevom. Kým v Bratislave v Opere
plesová sezóna začína, u nás v Poproči
končí. 25. február 2017 bola posledná
fašiangová sobota vhodná na takúto veselicu. MO MS spolu s OÚ Poproč práve
v tento deň zorganizovali XXII. ročník
Matičného plesu. Už 22 rokov dodržiavame tento krásny slovenský zvyk, našu
slovenskú tradíciu v zabávaní sa pred
pôstnym obdobím. Kým minulý rok
bolo pomerne málo záujemcov, tohto
roku sme boli záujmom o účasť na ple-

Pri vstupe do nej ich vítali dievčina s
mládencom v slovenskom kroji kalíškom
slivovice, chlebom a soľou.
Dievčatá z
FORTUNY
otvorili ples
a pridali ešte
blok veselých
slovenských
i rýdzo popročských
piesní.

se nadšení. Prichádzajúcich hostí čakala krásne vyzdobená i vysvietená veľká
sála KD.
Po krátkom príhovore predsedníčka
MO MS Katušáková oficiálne otvorila
ples a zároveň ukončila fašiangovú sezónu zazvonením na mosadzný zvonec.
To bol signál pre chlapcov zo skupiny
BUBONZ – bubeníkov z Košíc, ktorí
svojím bubnovaním priniesli k nám surový zvuk bubnov rôznych rytmov, groovov a sálu KD rozbubnovali do neskutočných rozmerov. Vyslúžili si obrovský
potlesk. Po tomto krásnom programe sa
začalo tancovať a veseliť sa.
Prví tancujúci, starosta obce s manželkou a predsedníčka MO MS s manželom, otvorili ples viedenským valčíkom,
no už po pár taktoch sa k nim pridali ďalší hostia a o chvíľu bol tanečný
parket plný. Po vynikajúcej večeri prišlo
ďalšie prekvapenie. Hosť, prichádzajúci
z Banskej Bystrice, ktorý prijal pozvanie zaspievať na našom plese, Robo Kazík. Vtedy začala zábava gradovať. Parket „praskal vo švíkoch“ a spevák bol z

reakcie plesajúcich nadšený, ba až dojatý. O skvelú náladu sa nám postarala
hudobná skupina AKCENT, ktorá hrala
až do skorých ranných hodín. Bonusom
celého plesu bolo fotografovanie vo vestibule, kde profesionálny fotograf robil
nádherné zábery záujemcov zo strany
hostí na počkanie. Okolo polnoci nasledovala tombola. Niekto vyhral viackrát,
niekto ani raz. Ale každý bol spokojný
a úsmev na tvári nikomu nechýbal. Aj
touto cestou sa chceme poďakovať všetwww.poproc.sk

kým sponzorom, bez pomoci ktorých by
sa takéto akcie nedali uskutočniť, alebo
by nemali ten správny „šmrnc“. Naše
veľké poďakovanie patrí aj Rolandovi Grosošovi, ktorý sa opäť vynikajúco
zhostil svojej úlohy, postaral sa o výzdobu, občerstvenie, obsluhu a vynikajúce
jedlo. Verím, že väčšina hostí odchádzala domov spokojná a že o rok sa opäť v
čase fašiangov stretneme na XXIII. ročníku Matičného plesu.
KK
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Milé prekvapenie už zrána

15.februára 2017 nás hneď ráno v materskej škole čakalo milé prekvapenie
v druháckej triede, ktorá nebola ako

inokedy, ale prekrásne vyzdobená balónmi, škraboškami,girlandami, čo naznačovalo, že sa bude konať karneval.A
veruže bol. Zrazu ožila známymi postavičkami z rozprávok princezien Ellzy či
Anny, nechýbali zvieratká či supermani
a transformery. Veľkí či malí všetci sa
zabávali v rytme tanca a sprievodu pesničiek uja Ľuba. Počas
prestávok sa deti mali
možnosť ponúknuť
sladkými či slanými
koláčikmi,
šiškami
a inými detskými
dobrôtkami, ktoré sa
samé núkali deťom.
Odmenou za kúpenú

či domácky vyrobenú masku bol diplom a sladká odmena. Poďakovanie patrí všetkým mamičkám, zamestnancom
MŠ a sponzorom za skvelú organizáciu,
prípravu a priebeh. Takto sme si pripomenuli ľudové tradície a zvyky – FAŠIANGY.
GH

Slušnosť sa určite vypláca

Podmienkou na Deň sukní a košieľ,
ktorý sa konal u nás v škole 10.februára, bolo pre dievčatá prísť v sukni a pre
chlapcov v košeli. Platilo to už od rána
a jednotlivci tak získali prvé body pre
svoju triedu. Okrem toho platili v tento
deň špeciálne pravidlá – Desatoro Dňa
sukní a košieľ. Učitelia si všímali galantné
správanie sa žiakov počas vyučovania, aj
počas prestávok – otváranie dverí chlapci dievčatám, používanie čarovných
slovíčok a pod. Za dodržiavane pravidiel získavali žiaci ďalšie body. Ak boli
naopak vulgárni, neslušní, získali tiež
body, ale mínusové. Akcia vyvrcholila
v popoludňajších hodinách v telocvični
ZŠ fašiangovou zábavou. Okrem zábavy,
o ktorú sa postaral DJ Janko Spišák, boli
pre žiakov pripravené rôzne súťaže – od

viazania kravaty, cez kvíz spoločenských
tancov, nájdenie známych dvojíc, ktoré
patria k sebe, až po viazanie šnúrok na
topánkach, čo bola pre našich žiakov
asi najťažšia úloha. Na koncai sa body
celého dňa zrátali. Pani riaditeľka sa nezaprela ako matematikárka a pripomenula žiakom význam záporných čísel,
pretože niektoré triedy sa dostali aj do
mínusu. Víťaznou triedou sa stala
V.A, ktorá si pochutnala
na sladkej odmene.
Ňou bola vynikajúca torta, ktorú
upiekla Bc. Lenka
Benková. Piataci sa
s ňou radi podelili aj so šiestakmi,
ktorí skončili na
www.poproc.sk

druhom mieste, čo je tiež veľkým úspechom, keďže ide o najmenej početnú
triedu. Žiakom sa tento deň veľmi páčil
a my dúfame, že sa slušné a galantné
správanie, ktoré už nie je samozrejmé,
prenesie aj do všedných dní.
IS
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Čítať a písať sa dá aj poležiačky
Mesiac knihy sme úspešne odštartovali 2.marca besedou
so spisovateľom, básnikom Valentínom Šefčíkom, ktorý prijal pozvanie do našej školy.
Na úvod mu žiaci zarecitovali úryvky z jeho tvorby, zahrali scénku na motívy jednej jeho
básne a potom sme vyskúšali jeho. Dostal úlohu zarecitovať úryvok zo svojej básne a boli
sme milo prekvapení-vedel ho stopercentne. Potom sa už rozprúdila beseda a otázkam nebolo konca. Moderátorkou z radov žiakov sa stala Radka Timková. Počas besedy mohli
záujemcovia tvoriť vlastné básne, ktoré na konci pán spisovateľ zhodnotil po prednesení autormi. Jednu z nich od K. Motošickej si môžete prečítať aj na tomto mieste.

Kto to je?
Sedí pred nami jeden pán,
ktorý prišiel zrazu k nám.
Kto to je? Čo od nás chce?
Zas a znova sa pýtame.
Učiteľka odpovie:
,,Známy básnik to je!“
Svojimi básničkami
celý dvor prikryje.
Tak veľa tých básní má.
Keď leží na bruchu, inšpirácie hľadá.
Toľko nám toho povedal
a veľa spomienok po sebe zanechal.
Prvá báseň vznikla hneď,
keď za oknom zazrel svet.
V závere besedy bola autogramiáda, nechýbalo spoločné fotenie a rozlúčka. Sám básnik na
výzvu žiačky sľúbil, že napíše o návšteve v našej škole báseň. Zároveň vyslovil, že sa tu cítil
Takto sa začala jeho cesta,
a teraz s tými básničkami už nevie prestať. veľmi príjemne, čím nás všetkých potešil. Veríme, že sa stal inšpiráciou pre viacerých bese-

dujúcich a že jeho návšteva u nás v škole nebola posledná. Zanechal po sebe okrem príjem(K.Motošická z 9.A po návšteve bás- ných spomienok aj niekoľko vlastnoručne podpísaných kníh. Kto ich chce vidieť a prečítať,
nika Valentína Šefčíka v našej ZŠ)
môže prísť do našej školskej knižnice a dozvie sa viac.				
DŠ

63. ročník Hviezdoslavovho Kubína
Vybrať si správny úryvok z prózy či
skvelú báseň, ktorá sadne, je dosť ťažká vec. Nie každému sa to podarí, ba
niekto úlohu berie ako povinnosť navyše a nevyberie si nič. Žiaľ, aj to sa
v dnešnej dobe stáva. Neuvedomuje
si však, že tým oberá sám seba o možnosť rozhodovania, skúsenosť, zážitok,
emócie, predstavivosť a v neposlednom rade o rozvoj čitateľskej gramotnosti. Ten ale neprečíta ani tento text
a v budúcnosti nebude vedieť prečítať
žiadny. Dôležití sú však tí druhí. Tí,

ktorí dychtivo siahli po knihách podľa
vlastného výberu, naučili sa texty naspamäť a potom sa predviedli najprv
v triede a tí najlepší v školskom kole
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Konal
sa 17.marca v základnej škole. Celkovo
súťažilo s umeleckým textom 44 žiakov, víťazov triednych kôl. Ich výkony hodnotila porota z radov učiteľov,
žiakov a aj ujo Oleg Brada z obecnej
knižnice. Súťažilo sa v troch kategóriách poézie a prózy. Väčší záujem bol
o poéziu. Víťazmi za jednotlivé katewww.poproc.sk

górie sa stali títo žiaci: Zuzana Grácová 4.A, Samuel Cingeľ 6.A, Radka Timková 9.A, Martin Belas 6.A,
Samuel Harčarik 9.A. Postupujú do
okresného kola. Odmenení boli všetci
súťažiaci, víťazi osobitne a každoročne
cenu – pohár - za najlepšieho recitátora udeľuje obecná knižnica. Opätovne
ju získala Radka Timková z 9.A. Ďakujeme rodičovskej rade za finančný
príspevok na ceny a Olegovi Bradovi
za podporu a účasť na tomto podujatí.
DŠ
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Najviac zaujala búrka
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných
karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani v našej základnej škole. Uskutočnil sa 10. februára. Žiaci 1.
stupňa si aj tento rok pripravili masky, ktorými nás prekvapili. Vo svojich
maskách sa predviedli v telocvični
a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota, ktorá na záver ocenila najkrajšie masky. Fantázii

opäť hranice nekládli, takže sme mali
možnosť vidieť napríklad čínskeho
bojovníka, budík ale aj čarodejníkov,
princezné či indiánov. Najviac zaujala nápadom maska „búrka“ žiačky
2.A triedy Bianky Bartákovicsovej,
ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Sladké a zaujímavé odmeny si odniesli aj
ďalšie masky, ktoré sa našej porote
páčili. O dobrú náladu sa postaral DJ
Janko Spišák. 			
EK

Hry v škole? Samozrejme

Dobrá hra poskytuje nielen zábavu,
poučenie, ale rozvíja aj pozornosť,
zručnosti, motoriku, pamäť, vytrvalosť
a podobne – podľa svojho zamerania.
A keď sa hrá s kamarátmi, potom už
nemá chybu. Centrum voľného času
pri ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč preto

pripravilo pre
svojich žiakov
v sobotu 18.
februára podujatie pod
názvom Maratón
hier.
Prišlo 22 detí
z 1. - 6.ročníka. Pripravené boli stoly
s
rôznymi
spoločenskými
hrami.
Každý účastník dostal na
začiatku preukaz, do ktorého po absolvovaní hry získal zápis o absolvovaní hry a body za úspešnosť, ktoré mali
aj fyzickú sladkú podobu cukríkov.
Takto mohli postupovať po všetkých
stoloch a absolvovať maratón hier. Hry
boli prerušené fyzickými aktivitami a
www.poproc.sk

hrami, aby si deti oddýchli. Mohli sa
vykričať a vyblázniť dochuti. A že si
to naozaj užili, bolo počuť až von. Po
troch hodinách hráčskeho maratónu
sa body sčítali a traja s najvyšším ziskom bodov získali sladkú odmenu –
M. Mester, S. Juhásová a P. Juhás. Tí,
čo neprišli, môžu ľutovať. Poniektorí
mali chuť hrať sa ešte dlhšie.
DŠ
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45. ročník geografickej olympiády v Poproči

Február okrem iného do našej školy už
niekoľko rokov privádza žiakov a ich
učiteľov z celého okresu Košice-okolie,
aby si zmerali sily v náročnej geografickej olympiáde. Stalo sa tak aj 7. februára 2017, kedy sme brány školy otvorili
16 školám, a to 83 víťazom školských

kôl a ich pedagógom. Počas súťaženia
žiakov sme pripravili program aj pre
pedagógov. Pozvali sme aj pracovníka
z Nadácie Milana Šimečku z Bratislavy
Andreja Návojského, ktorý pre učiteľov
pripravil zaujímavé interaktívne aktivity.
Po vypracovaní testov sa venoval deťom,
a tak na nudu nebol vôbec čas, práve
naopak. Po skončení súťaže sa súťažiaci
rozišli domov a odborná komisia opravovala testy. Vyhodnotenie okresného
kola dostala každá škola písomne spolu
s vecnými cenami, diplomami a potvrdením o úspešnom riešiteľovi. Celkovo
bolo úspešných iba 15 žiakov. Krajské
kolo súťaže sa uskutoční v apríli. Víťazom držíme prsty. Poďakovanie patrí

všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy, ktorí sa
podieľali na príprave i priebehu olympiády a rodičovskej rade za finančný
príspevok a podporu.
DŠ

Tajomstvo mikrosveta odhalené

Zdravie mladých ľudí je rovnako ako
u dospelých do značnej miery ovplyvňované faktormi vonkajšieho prostredia,
životným štýlom, stravovaním a každodennými návykmi, ktoré vykonávajú
vedome alebo mimovoľne. Ak si žiaci
v detskom veku osvoja základné zásady, ktoré ich môžu pozitívne ovplyvniť,
s veľkou pravdepodobnosťou ich budú
dodržiavať aj v dospelosti.Umývanie rúk
patrí k základným hygienickým návykom, ktoré by mal mať osvojené každý
človek. Je to najúčinnejšia a najlacnejšia prevencia pred šírením prenosných
ochorení, hlavne v detských kolektívoch. Aj keď je tento návyk podporovaný z rodinného prostredia, v škole sa pri
množstve aktivít redukuje nie na samozrejmú činnosť, ale na povinnosť, ktorá je
niekedy časovou záťažou. A tak je bežné, že sa desiatový chlebík, jablko...kon-

zumuje aj v iných
priestoroch ako je
trieda a chodba a za
špinavé sa považuje
iba to, čo je viditeľne
znečistené.Zmenu
správania v tejto oblasti sme chceli dosiahnuť realizáciou
rozvojového projektu MŠVVaŠ - Zdravie a bezpečnosť v
školách, na ktorý
sme získali finančnú dotáciu. Projekt
bol schválený pre žiakov ZŠ s MŠ Poproč. Kľúčovou aktivitou projektu bolo
sledovanie stôp farebných mikročastíc
nanesených na rôzne predmety, ktoré
žiaci v škole používajú a odovzdávajú si
ich medzi sebou. Pri tejto aktivite zistili, že farebné čiastočky z predmetov sa
prichytili na ich prstoch, na dlani, na
ďalších ceruzkách, peračníkoch a odtiaľ
mohli dotykom putovať ďalej, jedlom až

www.poproc.sk

do úst. Najsilnejším zážitkom bolo sledovanie povrchu vlastných dlaní, nechtov, zobrazených na interaktívnej tabuli
a zväčšených digitálnym mikroskopom
tak, že boli pozorovateľné rôzne ryhy
na pokožke a v nich zachytené zvyšky
farieb, stopy atramentu aj malé tajomstvo pod nechtami - predtým voľným
okom neviditeľné. K umocneniu zážitku
z predchádzajúcich pozorovaní prispela presvedčivá beseda s MUDr. Imrichom Tóthom, ktorý svojimi bohatými
profesionálnymi skúsenosťami zaujal
všetkých poslucháčov a zároveň vedel
hravo reagovať na otázky malých aj veľkých spolubesedníkov.Najsilnejšou motiváciou na zmenu správania je osobný
zážitok. Realizáciou projektu Farebný
mikrosvet na mojej dlani sa nám podarilo pripraviť netradičné aktivity pre
žiakov v školskom prostredí, ktoré im
poodhalili tajomstvo sveta voľne očami
neviditeľného. Svoje vnímanie a predstavy vyjadrili pomocou kresieb, malieb
a koláží, z ktorých bola pripravená výstava v priestoroch školy.Na upevnenie
správneho návyku musia byť vytvorené
aj vonkajšie podmienky. Z finančnej
dotácie v rámci projektu sme následne
zakúpili a do každej triedy nainštalovali k umývadlám dávkovače na tekuté
mydlo a zásobníky na papierové utierky
v priestoroch WC.
BM riad.ZŠ s MŠ
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Vysoko si nás predseda uctil
31. januára sa už pravidelne stretávame pri „kapličke“, aby sme spoločnou
túrou ukončili starý rok. Najprv spoločná fotografia, potom nadšene na
niekoľkokilometrovú
silvestrovskú
prechádzku. Tentokrát cez Petrov prameň hore do kopca, aby sme sa trochu
spotili až k Idčanskému krížiku. Po
troch hodinách v krásnom zimnom
počasí sme dorazili na vrchol hory vo
výške 882 m. Tu si nás predseda uctil a ponúkol pohárikom na zohriatie
– dobre padol každému. Čokoládke,
ktorú ešte vytiahol, sa potešili nielen
deti, ale aj dospelí. Pri tradičnom zastavení na poľovníckej chate Anička
sa opekalo, dojedli prinesené zásoby
a Imro rozdával vlastnoručne vyrobený drevený suvenír. Klub slovenských
turistov ďakuje všetkým za účasť na
akciách v roku 2016.Na rok 2017 sú už
naplánované ďalšie podujatia, na ktoré
vás srdečne pozývame.
MR

Oživenie kina
v Poproči

Prekvapenie na leto!
Kino, ktoré bolo
15 rokov zavreté,
čoskoro znova
ožije.
www.poproc.sk
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Turisti v akcii

28. januára na chate Hrešná nad obcou Kavečany bolo spoločné stretnutie turistov z Košíc a okolia.
Bol to už 54. ročník organizovaný košickými turistami, začo im patrí veľká vďaka.

Pri pohľade na Tatry pred Popradom sme si nemohli odpustiť malú
obchádzku cez Hrebienok. Tu sme
v nemom úžase obdivovali ľadové sochy majstrov s veľkým M. Po dobrom
občerstvení v Bilíkovej chate na nás
čakal betlehem pri Rainerovej útulni.
4. február bol pre nás hlavným dňom
na zraze. Priamo z Ružomberka od
Kalvárie sme sa presunuli k dolnej
kabínkovej lanovke. Odtiaľ sme sa vyniesli do rekreačného strediska Malinô Brdo. Až tu po krátkej prestávke
sme sa pre zľadovatený terén Sidorova
rozhodli navštíviť malebnú dedinku
Vlkolínec. Neoľutovali sme a cestou
späť nás potešilo slnečné počasie. Vrátili sme sa na Vlkolínske lúky a odtiaľ
po príjazdovej ceste na Kalváriu. Po
nádherne vydarenom dni a malou
okľukou cez kúpele Lúčky sme bezpečne dorazili do Madočan, kde na
nás čakal príjemne vykúrený domček.
MJ

Malá skupina popročských turistov sa zúčastnila od 3. do 5. februára 2017
jubilejného 50. zimného zrazu Klubu slovenských turistov v Ružomberku.
www.poproc.sk
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Poslanie, ktoré plníme je krásne,
ušľachtilé a nanajvýš potrebné

7. januára 2017 sa členovia DHZ Poproč stretli v sále kultúrneho domu, aby
si povedali, čo v uplynulom roku urobili
a ako sa im darilo počas roka pri rôznych aktivitách zboru. Výročnú členskú
schôdzu otvoril veliteľ DHZ Martin Jasaň. V úvode privítal všetkých prítomných členov a vzácnych hostí (starostu obce, riaditeľku ZŠ s MŠ, vedúceho
technika OR HaZZ v Košiciach mjr. Ing.
Miroslava Turčánika, predsedu DHZ
Medzev G. Balásza a V. Fogaráša, člena
prezídia DPO SR a predsedu OV DPO
Košice okolie).
Správa o činnosti
Po otvorení sa slova ujal predseda zboru
Branislav Hužvár, ktorý predniesol správu o činnosti zboru v uplynulom roku.
Pripomenul, že činnosť nášho hasičského zboru je bohatá a zasahuje takmer
do všetkých oblastí života obce. V kultúrno-spoločenskej oblasti sa v spolupráci s obcou podieľame na stavaní mája,
spolupracujeme pri organizovaní obecného dňa detí. Už tretíkrát sme zorganizovali hasičskú zábavu, ktorá sa teší veľkej obľube našich spoluobčanov, čo nás
nesmierne teší. Ako asistenčná hliadka
sme nápomocní pri oslavách obce,púti
na sv. Annu, SNP. Predseda DHZ sa zároveň poďakoval za celoročnú spoluprácu starostovi obce, pani riaditeľke, veliteľovi a všetkým členom DHZ. Po ňom
sa slova ujal veliteľ DHZ, ktorý zhodnotil výcvikový rok. V roku 2016 sme mali

19. výjazdov. Z toho štyrikrát sme boli
volaní k požiarom, trikrát horeli komíny
a jeden požiar skládky v Jasove. Ostatné
výjazdy boli technické – šesťkrát ťahanie
vody pri rôznych havarijných situáciách,
štyrikrát zásah pri likvidácii ôs a sršňov.
Zúčastnili sme sa aj štyroch cvičení,
okrskového v Medzeve a Nováčanoch,
spoločného cvičenia s HaZZ z Moldavy, ktoré sa konalo v objekte domova
dôchodcov Sv. Anna. Šiesti členovia sa
zúčastnili dvojdňového výcviku vo výcvikovom stredisku v Lešti. Ďalšia naša
činnosť bola zameraná na skvalitnenie
teoretických a praktických zručností.
V rámci previerok pripravenosti sme sa
zúčastnili obvodovej súťaže okresu Košice – okolie, ktorá sa konala vo Vyšnom
Medzeve. Na tejto súťaži sme sa zúčastnili s mužským a ženským družstvom.
Menej náročnou, ale potrebnou činnosťou sú aj protipožiarne asistenčné hliadky. Veľké poďakovanie v tejto oblasti
patrí predsedovi DHZ, ktorý zabezpečil
asistenčné hliadky aj mimo našej obce,
kde sme mohli reprezentovať našu DHZ
aj obec. Išlo o podujatia ako cezpoľný
beh Tvrďák v Kavečanoch, Balónová
fiesta pri Auparku, Optima challenge
2016. V rámci teoretických znalostí absolvoval jeden člen periodické školenie
lezca a piati protiplynový poligón pre
nositeľov ADP. Traja zložili kvalifikačné skúšky vedúceho mládeže v DPO SR
druhého stupňa. Jeden člen zložil skúšky

www.poproc.sk

odbornosti hasič III. stupňa a dvaja hasič
II. stupňa. Zamerali sme sa aj na prácu s
mládežou, Ing. T. Krížek vedie v CVČ
pri ZŠ s MŠ krúžok Mladých hasičov,
ktorí na naše potešenie dosahujú v súťažiach vynikajúce výsledky. Dievčenské
družstvo obsadilo v Lige mladých hasičov už po tretíkrát prvé miesto a družstvo chlapcov sa umiestnilo v lige na
peknom treťom mieste. Správu o činnosti Mladých hasičov predniesol Ing. T.
Krížek. Plán hlavných úloh na rok 2017
predniesol veliteľ DHZ.
Z diskusie
Nasledovala diskusia, v ktorej sa pán
starosta poďakoval za celoročnú prácu,
hlavne za pomoc pri kanalizácii obce,
ale aj za účasť na kultúrno - spoločenských akciách. Vyzdvihol ochotu členov DHZ venovať svoj voľný čas dobrovoľníctvu. Pán Turčánik pochválil
aktivitu členov, že nezabúdajú na výcvik
a zásahovú činnosť. Pán Balász poďakoval za to, čo všetko DHZ za sedem rokov
fungovania urobila. Poďakoval sa predsedovi za vynikajúcu spoluprácu. Vyzdvihol to, že DHZ Poproč je súčasťou
IZS a opäť je zaradená do skupiny A –
celoplošného rozloženia síl. Ocenil spoluprácu DHZ so základnou školou vo
viacerých oblastiach, no hlavne v súťaži
Popročská chodbovica, na ktorú sa už
všetky DHZ z okolia tešia. Pán Fogaráš
prejavil nesmiernu úctu k pánovi starostovi, predsedovi a veliteľovi a vyzval
ich k vzájomnej a ústretovej spolupráci
a zdôraznil, ako je táto spolupráca pre
všetkých dôležitá. Pochválil našich členov OV, že sa pravidelne zúčastňujú porád a aktívne zastupujú našu DHZ v okrese. Ocenil organizovanie súťaže pre
mladých hasičov v našej škole, ktorá sa
už stala súčasťou Ligy mladých hasičov.
Poďakoval p. Hužvárovi za celoročnú
aktivitu a za jeho prístup, ktorý mal ako
predseda. V závere povýšil z poverenia
prezidenta DPO SR Martina Jasaňa do
hodnosti vrchný technik a Branislava
Hužvára do hodnosti starší technik.
Pani riaditeľka v mene základnej školy
vyzdvihla úspešnú, zmysluplnú a dlhoročnú prácu s mládežou, za ktorou
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vidieť úspechy v podobe víťazstiev.
Za sedem rokov nazbierali mladí hasiči veľa výherných pohárov. Je to aj
veľký úspech pri výchove mladej generácie, ktorá je vzorom pre ostatných
žiakov, čo je veľmi dôležité pre ďalšie
pokračovanie. V tejto práci vidí zmysel a základná škola je pre DHZ vždy
otvorená.
Nový výbor DHZ
Po diskusii nasledoval ďalší bod schôdze, a to voľba nového výboru DHZ na
roky 2017-2021. Novozvolený výbor
bude v tomto období pracovať v zložení: predseda: Alexej Veselý, veliteľpodpredseda: M. Jasaň, preventivár: J.
Mester, pokladník – hospodár: Ing. T.
Krížek, strojník: S. Hužvár, referentka
pre mládež: Mgr. K. Harčariková, tajomníčka: D. Sakáčová, konikárka: Z.
Grácova, členovia výboru:J. Raščák, E.
Tóth,B. Mesterová, revízorka: I. Raščaková. Za delegátov na Okresné valné zhromaždenie boli zvolení M.Jasaň
s hlasom rozhodujúcim a Mgr. K. Harčariková s hlasom poradným.
Poďakovanie na záver
Dobrovoľné hasičstvo vždy bolo a aj je
prepletené s činnosťou obce. Dôležitá
je ochota pracovať spoločne pre jeden
cieľ a držať spolu, pretože len spoločnými silami niečo dosiahneme. Preto sa
chceme poďakovať starostovi obce a
obecnému zastupiteľstvu za finančnú
podporu. Vedeniu ZŠ s MŠ, sponzorom a všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili alebo nám
pomohli. Za spoluprácu ďakujeme aj
opátovi Prof. ThDr. M. Štrbákovi, PhD.
a nášmu pánovi farárovi. Veríme, že
budeme aj naďalej spolupracovať na
takej úrovni ako doteraz a naša činnosť
v nasledujúcom období bude len napredovať.
Veľká vďaka patrí všetkým členom aj
vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná
a potrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany. Milí hasiči, konajme v duchu našich predchodcov s vedomím,
že poslanie, ktoré plníme je krásne,
ušľachtilé a nanajvýš potrebné.
Na záver sa chceme za všetkých členov
DHZ poďakovať B. Hužvárovi za jeho
dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu
DHZ, ktorá bola veľkým prínosom pre
našu organizáciu.
výbor DHZ
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Podarilo sa im
obhájiť minuloročné
umiestnenie

Kedy a kto?

11. februára 2017 na pôde Základnej
školy s materskou školou Poproč uskutočnil 3. ročník súťaže Popročská chodbovica, ktorá je zároveň aj úvodným
kolom Ligy mladých hasičov. Podujatie spoločne organizujú členovia DHZ
Poproč so základnou školou a Ligou
mladých hasičov Košice – okolie. Súťaže
sa zúčastnilo 21 päťčlenných družstiev
najmladších hasičov. Pre súťažiacich
bolo pripravených 8 stanovíšť, ktoré boli
rozmiestnené po chodbách školy. Akcia
sa začala slávnostným nástupom v telocvični školy, kde veliteľ Martin Jasaň privítal všetkých prítomných. Pár milých
slov venoval súťažiacim pán starosta, aj
pani riaditeľka školy, ktorí im zároveň
popriali veľa úspechov pri plnení súťažných disciplín. Po úvodných slovách
nasledovalo žrebovanie poradia štartujúcich družstiev a hneď po porade vedúcich družstiev sa začalo krásne športové
zápolenie.

Kde a ako?

Štartovalo sa v suteréne školy, kde súťažiaci museli vytvoriť sacie vedenie
www.poproc.sk

a napojiť ho na motorovú striekačku.
Po absolvovaní prvej disciplíny súťažiaci pokračovali na prízemí, kde bola pre
nich pripravená obľúbená štafeta požiarnych dvojíc. Na prvom poschodí museli
družstvá prekonať bariéru, spájať hadice
a uviazať predpísané uzly. Na druhom
poschodí na nich čakala rebríková stena, správne určovanie technických prostriedkov a na poslednom úseku trate
museli prekonať určitú vzdialenosť pomocou dvoch žineniek. Na správne plnenie disciplín dohliadali rozhodcovia,
ktorí boli rozmiestnení po celej trati. Pri
konečnom hodnotení sa k nameranému
času pripočítali trestné body za chyby
a odrátali sa výhodové body za vek. Za
našu DHZ súťažili tri družstvá, jedno
dievčenské a dve chlapčenské. Naši mladí hasiči mali pred sebou veľkú výzvu,
obhájiť umiestnenie z minulého roka
a nedať sa zahanbiť v domácom prostredí.

Ako sa im darilo?

Dievčatá nedali svojím súperkám žiadnu šancu a zo šiestich dievčenských
družstiev sa umiestnili na prvom mieste s vysokým bodovým náskokom pred
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svojimi súperkami a zároveň obhájili
minuloročné prvenstvo.Druhé skončili
dievčatá z Keceroviec a na treťom mieste
sa umiestnili dievčatá zo Slanskej Huty.
Aj našim chlapcom sa podarilo obhájiť
minuloročné umiestnenie, keď sa v silnej konkurencii pätnástich družstiev
umiestnili na druhom mieste. Aj napriek veľkej snahe ich porazilo družstvo
z Čižatíc a na treťom mieste sa umiestnili minuloroční celkoví víťazi súťaže
chlapci z Čečejoviec. Chlapčenské družstvo Poproč B sa umiestnilo na ôsmej
priečke. Chlapci z Čižatíc dosiahli najlepší čas zo všetkých družstiev a ako absolútni víťazi súťaže si odniesli domov aj
putovný pohár, ktorý do súťaže venoval
poslanec NR SR pán Viliam Jasaň.

Poďakovanie
na záver

Počas celej súťaže sa o dobrú zábavu
v telocvični staral DJ Janko Spišák. Kto
mal záujem, mohol si vyskúšať na figuríne podávanie prvej pomoci pod dohľadom záchranárov, ktorí boli rozmiestnení aj po chodbách školy a boli pripravení
zasiahnuť v prípade potreby, čo ale na

naše veľké potešenie nemuseli. Všetci
súťažiaci sa správali zodpovedne a dodržiavali bezpečnostné pokyny počas
súťaže aj mimo nej. Veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí si našli čas a podali nám pomocnú ruku pri organizovaní
tejto súťaže a boli ochotní sa jej zúčastniť. Pani riaditeľke školy za každoročné vytváranie kvalitných podmienok na

Zažili sme dobrodružstvo
na návšteve u hasičov

17. februára 2017 deti materskej školy
1. a 4. triedy navštívili hasičskú zbrojnicu Poproč. V krátkej prednáške im
ujovia porozprávali o výstroji a výzbroji hasičov aj technike. Dozvedeli sa
veľa vecí o práci hasičov, niektorí odvážlivci si vyskúšali súčasti výstroja,

no najviac ich zaujali prilby a sedenie
v hasičskom aute. Návštevu sme ukončili spoločnou fotografiou a milými
spomienkami, ktoré si deti doniesli
možno až domov. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa za.
MS
www.poproc.sk

aktívnu prípravu našich mladých hasičov počas zimných mesiacov a členom
DHZ, ktorí sa zodpovedne venujú mládeži a pripravujú ju na súťaže. Veríme,
že všetci zúčastnení si so sebou odniesli
pekné spomienky z tejto vydarenej akcie
a že nás svojou účasťou podporia aj na
budúci rok.
KH
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Všetko mohlo dopadnúť aj inak
S novým rokom sa začala aj odvetná časť stolnotenisových súťaží. Naše
„A“ družstvo v 3. lige nakoniec splnilo náš sen a s odretými ušami skončilo v prvej šestke. To nám zaručuje
istú účasť aj v nasledujúcom ročníku
a dokonca sme po prvej polovici súťaže skončili na fantastickom 3. mieste.
Lenže všetko mohlo dopadnúť celkom
inak a z veľkej radosti mohol byť veľký smútok. Pri pohľade na tabuľku
nám bolo jasné, že rozhodujúci zápas o 6. miesto odohráme s ťažkým
a nepríjemným družstvom Čičaroviec.
S týmto mužstvom sme sa mali stretnúť v poslednom kole, ale s výhodou
na domácich stoloch. Nakoniec sme si
to skomplikovali sami, lebo po fantastickom výkone a nečakanej výhre nad
silnými Michalovcami nám v predposlednom kole stačilo zdolať predposlednú Boršu a bolo by vymaľované.Lenže
ani v najsilnejšom zložení sa nám to
nepodarilo a s veľkou dávkou šťastia

sme aspoň remizovali. A tak muselo
rozhodnúť posledné kolo s malou výhodou, že nám stačila aj remíza. Nakoniec v nervóznom a vyrovnanom
zápase sme aj so šťastím zdolali nepríjemné Čičarovce 10 : 8 a mohli sme
oslavovať prvý cieľ.
„B“ družstvo v 4. lige po polovici
súťaže skončilo na 9. mieste a mohlo
začať ťažký boj o záchranu v súťaži.
A začali fantasticky. Dve výhry a jedná remíza nás hneď katapultovali na
7. miesto v tabuľke. K tomu nám pomohlo hlavne veľmi dôležité víťazstvo
s Orechovou, s ktorou sme doma tesne
prehrali v prvej polovici 10 : 8 a ktorú
sme deklasovali na jej stoloch 17 : 1.
Bol to najlepší výkon v sezóne. Dúfame, že takto budeme pokračovať aj naďalej a že záchranu v súťaži dotiahneme do úspešného konca. „C družstvo
v 5. lige je stále na 7. mieste a pokojne
sa môže sústrediť na playoff, kde bude
súťažiť o konečné umiestnenie.

V mládežníckych kategóriách sa blížime k vrcholu
sezóny, a to
sú majstrovstvá
krajov
v jednotlivých kategóriách. S veľkým
očakávaním budeme sledovať, ako
si naši mládežníci budú počínať a či
sa nám podarí priniesť aj nejaký kov.
Popri súťažiach nás čakajú aj pracovné
povinnosti, a to organizovanie tradičných turnajov. V najbližšej dobe je to
ďalší ročník Veľkonočného turnaja pre
širokú športovú verejnosť, na ktorý už
teraz všetkých srdečné pozývame. Pre
víťazov sú pripravené poháre a hodnotné vecné ceny a pre ostatných možnosť vyhrať v tombole. Nebude chýbať
ani tradičné občerstvenie. Prvenstvo
z predošlého ročníka obhajuje Adrián
Hiľovský.
VV

Doladia svoje futbalové kvality?
Už začiatkom tohto roka sa začali
futbalisti „A“ mužstva pod vedením
hrajúceho trénera Dávida Majchera
stretávať v príprave na jarnú časť futbalovej súťaže. Keďže začiatkom roka
počasie nedovoľovalo tréningový proces realizovať vonku, kondíciu aj prácu s loptou nacvičovali v telocvični
ZŠ. Začiatkom februára sa uskutočnila
v komunitnom centre na futbalovom
ihrisku hodnotiaca členská schôdza
futbalového klubu. Predseda OFK
Slovan Poproč Peter Dzuro bilancoval
výsledky za uplynulý rok a prezentoval plány futbalového klubu na tento
rok. Do diskusie sa zapojilo niekoľko
hráčov i fanúšikov futbalu našej obce.
Vo februári už pokračovala príprava mužstva dospelých prípravnými
stretnutiami na umelej tráve. V prvom stretnutí si naše mužstvo schuti
zahralo a mužstvu z Paňoviec nastrieľalo deväť gólov, pričom nedostali ani

jeden. V druhom stretnutí remizovali
s mužstvom FK Mária Huta 3:3. Aj
v tomto stretnutí sa mužstvo ukázalo
v dobrom svetle. Celé stretnutie držalo krok so súperom, ktorý hrá vyššiu
súťaž a má oveľa kvalitnejší hráčsky
káder. V ďalšom prípravnom stretnutí si zmerali sily s mužstvom FK
Zemplínska Teplica. Toto stretnutie sa
odohralo na umelej tráve v susednom
Maďarsku a naše mužstvo
prehralo 5:3. V ďalšom prípravnom období budú našim
hráčom súperi zo Zemplínskej Teplice, Kechneca, Budimíra i ďalšie mužstvá vo vybavovaní. Veríme, že futbalisti
do začiatku jarnej časti poctivým prístupom v tréningoch
i v prípravných stretnutiach
doladia svoje futbalové kvality, herné i kondičné, a svojich
fanúšikov v majstrovských
www.poproc.sk

stretnutiach potešia dobrými výkonmi
i výsledkami. Jarná časť súťaže sa začína 2. apríla 2017, kedy na domácom
trávniku privítame súpera z Kokšov Bakše. Tešíme sa na začiatok futbalovej jari na našom futbalovom ihrisku a
srdečne vás pozývame na majstrovské
stretnutia mužov, dorastencov i žiakov
počas jarnej časti.
výbor OFK, EH
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S pokorou ďakujeme
17. decembra 2016 sa uskutočnilo v bare
Čierna ruža podujatie POPROČANIA
POPROČANOM, ktorého cieľom bolo
finančne podporiť našu rodinu. Zo zdravotných dôvodov sme sa priebehu celého
programu nemohli zúčastniť a v čase preberania finančného daru bolo veľmi ťažké
zmôcť sa na slovo, tak sa chceme touto
cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej
rodine. Nesmierne si to vážime a je veľmi
ťažké vyjadriť slovami to, čo cítime. Nie je
bežné, že na Slovensku robia ľudia niečo
len tak z nezištných dôvodov a už vôbec
nie, že niekto dokáže motivovať a strhnúť
dav ľudí pre prospešnú vec. Vysoko si ce-

níme, že sa organizátorom baru podarilo
osloviť širokú verejnosť a dokázať, že chuť
pomáhať je aj v Poproči súčasťou ľudskej
prirodzenosti a zodpovednosti k ostatným. Preto sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí toto podujatie zorganizovali, všetkým účinkujúcim, deťom materskej a základnej školy, talentovanému Erikovi Hadbavnému, chrámovému zboru sv. Barbory
a umeleckému telesu Fortuna, ktorí svojím
vystúpením určite navodili príjemnú vianočnú atmosféru. V neposlednom rade sa
chceme poďakovať moderátorovi Jarkovi
Mojžišovi za slovný sprievod počas celého mrazivého dňa a za nádherné skladby,
ktoré venoval našej rodine, dobrovoľnému

Osemsmerovka

Z radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť chcem - keď nie inšie aspoň svoje skromné vinše:
Tajnička
- 23 písmen,
Z
radu ďalších
vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov pripojiť chcem - keď nie inženám čerstvú, sviežu vodu.
šie
aspoň
svoje
skromné vinše: Tajnička - 23 písmen, ženám čerstvú, sviežu vodu.
Mužom tiež nech dobre je,
Mužom
tiež
nech si prídu
na nech
svoje. dobre je, nech si prídu na svoje.
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hasičskému zboru a všetkým šikovným
a zručným občanom našej obce, ktorí vo
svojich predajných stánkoch poriadne vymrzli, aby pomohli dobrej veci. S pokorou
ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle za
dobrosrdečnosť a dobročinnosť a za to,
že nám spríjemnili tohtoročné vianočné
sviatky. Veríme, že toto podujatie nebolo
posledné a že aj v budúcnosti spoločne
pomôžeme inej rodine, ktorá túto pomoc
bude potrebovať. Všetko dobré v praje rodina Antošová.

Uchádzame sa
o vašu priazeň
a finančnú podporu

Vážení rodičia a priatelia školy, blíži sa
čas, kedy sa môžete rozhodnúť, komu
venujete svoje 2 % z daní. V úvode mi
dovoľte poďakovať sa za minuloročné príspevky. Nesmierne nám tieto
financie pomohli k ďalšiemu skvalitneniu školského prostredia a zároveň
prispeli k zvyšovaniu úrovne vzdelávania v škole. Po roku sa Rodičovské
združenie pri ZŠ s MŠ v Poproči opäť
uchádza o vašu priazeň a finančnú
podporu, ktorá nám pomáha napĺňať
naše ciele. Boli by sme radi, ak by ste
sa aj tento rok rozhodli podporiť našu
základnú školu a robiť ju tak naďalej
krajšou, modernejšou, kvalitnejšou
a šťastnejšou pre NAŠE deti. Za vašu
pomoc a podporu vám vopred ďakujeme. KH
Všetky potrebné tlačivá a postup
darovania 2 % nájdete na stránke:
http://zspoproc.edupage.org/
percenta2/

