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História, ktorá ukazuje cestu
....“ pamätaj človek na tých, ktorí v krutosti hynuli, aby sme my žili“....

....“ pamätaj človek na bolesti večera, bez ktorých by nebolo radosti rána“.....
V živote každého človeka sú dni, ktoré 
je hodno si zapamätať. V živote každého 
národa sú obdobia a udalosti, ktoré sa na-
trvalo vryjú do pamäti a zapíšu sa zlatý-
mi písmenami do jeho histórie. Takouto 
dejinnou udalosťou nášho národa je Slo-
venské národne povstanie, vystúpenie 

nášho ľudu voči ne-
návidenému fašiz-
mu a  oslobodenie 
našej vlasti. Tento 
odkaz je nutné si 
pripomínať kvô-
li tým, ktorí v  boji 
za slobodu položili 
svoje životy.   A tak 
v  predvečer 29. au-

gusta sme sa opäť stretli pri pamätníku 
padlých hrdinov pred obecným úradom, 
aby sme si dôstojne uctili tých, ktorí bo-
jovali za nový, lepší a spravodlivejší život, 
život v oslobodenej vlasti. Už tradične sa 
pokračovalo na hornom futbalovom ih-
risku, kde po krátkom kultúrnom prog-
rame v podaní spevokolu Fortuna, povs-
taleckú vatru za asistencie DHZ Poproč 
zapálil pán Viktor Timko. Vďaka priazni-
vému počasiu sa nás zišlo pomerne veľa. 
A  aj keď pre mnohé deti bola vatra tým 
najväčším zážitkom a  možno ani vôbec 
netušili, prečo sa to celé deje, je potrebné 
vážiť si doterajšiu históriu. Históriu, ktorá 
ukazuje cestu a poukazuje na to, že žiaden 
pokrok nie je bez obetí.           ZL
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 4/2017 
zo dňa 21. 8. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Poproči:

1. B e r i e n a  v e d o m i e :
a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádza-

júceho zasadnutia OZ dňa 19.6.2017.
b/ Monitorovaciu správa Programového 

rozpočtu obce k 30.6.2017. 
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 
2017. 

d/ Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč 
o pedagogicko-organizačnom a  mate-
riálno-technickom zabezpečení nového 
školského roka 2017/2018 v ZŠsMŠ Pop-
roč, Školská 3. 

e/  Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o 
vyhodnotení koncepčného zámeru roz-
voja ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 za uply-
nulý školský rok 2016/2017. 

f/ Správu hlavného kontrolóra obce o kon-
trolnej činnosti za 1. polrok 2017.

g/ Informáciu starostu obce o projekte 
obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, re-
konštrukcia a modernizácia“

h/ Informáciu starostu obce o projekte 
obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prí-
stavba, nadstavba“.

i/ Informáciu starostu obce o projekte obce 
„Slnečná ulica“.

j/ Informáciu starostu obce o projekte 
obce: „Chodník, ulica Mieru“.

k/  Informáciu starostu obce o projekte 
obce: „Parkovisko pri ZŠ“.

l/ Informáciu starostu obce o  projekte: 
„Pitná voda –Lesná, Horská, Oľšavská 
ulica“.

m/ Informáciu starostu obce o výsledku vý-
zvy vyhlásenej obcou Poproč na predkla-
danie ponúk na prenájom nebytových 
priestorov obce nachádzajúcich sa v bu-
dove na Brezovej ulici.

n/ Informáciu starostu obce o príprave 
osláv „Dňa obce Poproč“, ktoré sa budú 
konať 9.9.2017.

o/  Informáciu starostu obce o príprave 
osláv SNP v obci Poproč dňa 28.8.2017.

p/  Informáciu starostu obce o  zapojení sa 
RZMO Rudohorie do výzvy na domáce 
kompostéry.

r/ Interpelácie poslancov: Martina Jasaňa, 
Ing. Viliam Komoru.

s/ Podnety a návrhy od občanov: Ing. Ma-
riany Šimkovej na rekonštrukciu ulíc 
Poľná, Jarná.

2. S c h v a ľ u j e : 
a/  Program rokovania plánovaného zasad-

nutia OZ dňa 21.8.2017 podľa prelože-
ného návrhu.

b/ Návrhovú komisiu v  zložení poslancov: 
PhDr. Zita Baníková, Mgr. DajánaŠpegá-
rová, Peter Mudroň.

c/ 1. zmenu rozpočtu obce pre rok 2017 
podľa predloženého návrhu.

d/ Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, 
Obchodná 73 zo dňa 20.7.2017 o po-
skytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 
2017 vo výške 1.300,00 €. 

e/ Inovovaný školský vzdelávací program 
pre 3. a 7. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská 
3 podľa predloženého návrhu. 

f/ Zmluvu o  zriadení vecného bremena 
v prospech VVS, a.s. Košice v súvislosti 
s prechodom verejného vodovodu vybu-
dovaného v rámci stavby: „Poproč - vý-
tlak pitnej vody z Jasova“ podľa predlo-
ženého návrhu.

g/ Zmluvu o  dovoze a  likvidácií odpado-
vých vôd na čistiarni odpadových vôd 
v správe VVS, a.s., Košice podľa predlo-
ženého návrhu.

h/ Spolufinancovanie projektu „Obnova 
telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia 
a modernizácia“ z vlastných finančných 
prostriedkov minimálne vo výške 25 % 
z  požadovaných finančných prostried-
kov.

i/ Vybudovanie 15 (pätnástich) parkova-
cích miest v rámci projektu „Parkovisko 
pri ZŠ“.

j/ Podanie žiadosti spol. VVS, a.s. Košice 
o realizáciu vodovodu - stavby: „Prečer-
pávacia stanica studenej vody na Lesnej 
ul.Poproč“ (vodovod Lesná ul.) a stavby 
„Poproč – rozšírenie vodovodu“ (vodo-
vod Oľšavská a Horská ul.) podľa predlo-
ženého návrhu.

k/ Použitie finančných prostriedkov 
z  rozpočtu obce v  maximálnej výške 
150.000,00 € s  DPH na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a poradie rekon-
štruovaných MK podľa návrhu Komisie 
životného prostredia a projektového plá-
novania: Banícka ulica – od autobusovej 
zastávky po križovatku s Poľnou ulicou, 
Lesná ulica od autobusovej zastávky po 
križovatku s Horskou ulicou, Nová ulica, 
Obchodná ulica – od križovatky so Škol-
skou ulicou po križovatku s  Družstev-
nou ulicou, ulica Mieru – úsek pred RD 
č. 3, 4, 5, 7, Letná ulica – úsek pred RD 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18.

l/ Prevod majetku obce Poproč priamym 
predajom v súlade s   § 9a, odsek 8, pís-
meno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o ma-
jetku obcí, konkrétne pozemok nachá-
dzajúci sa v  obci Poproč, k.ú. Poproč, 
zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1516 vo 
výmere 380 m2 za cenu 890,00 €, v zmys-
le znaleckého posudku zo dňa 22.5.2017, 
vypracovaného znalcom Ing. Jurajom 
Miškovičom, pre Mgr. Viliam Komoru, 
bytom Poproč, Oľšavská 33.

m/ Žiadosť Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v  Poproči o  po-
skytnutie finančného príspevku vo výške 
330,00 € na jednodňový autobusový zá-
jazd.

n/ Umiestnenie a  vzor pamätnej tabule 
nenarodeným deťom podľa predložené-
ho návrhu Pastoračnej rady pri farnosti 
Všetkých svätých v Poproči.

3. P o v e r u j e :
a/ Starostu obce rokovať s Ing. Pavlom Bel-
lušom– Radiostakabel, Bratislava a  spoloč-
nosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava o al-
ternatívnom spôsobe riešenia stavby „Zákla-
dňová stanica a  rádioreléový bod Poproč“, 
ktorého súčasťou bude aj odborný posudok 
Ing. Belluša.

4. N e v y h o v u j e : 
a/  Žiadosti Márie Spišákovej, bytom Pop-

roč, Kostolná 90 o úľavu dane a poplatku 
za odpad, z  dôvodu, že to neumožňuje 
platné VZN Obce Poproč č. 1/2016, / 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie obce Poproč č. 1/2014 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi vráta-
ne biologicky rozložiteľných odpadov a 
elektroodpadov z domácností na území 
obce Poproč. 

b/  Žiadosti Imricha Timka bytom Poproč, 
Mieru 68 o prenájom priestranstva pred 
rodinným domom z  dôvodu, že na da-
nom priestranstve bude realizovaný pro-
jekt „Chodník, Ulica mieru“.

c/ Žiadosti Aurela Kudiča – D.A.K., so 
sídlom Sečovce, Pribinova 35 o výrub 
stromov, krovia a náletových drevín.

5. U k l a d á : 
a/ Obecnému úradu v  Poproči vypracovať 

podmienky prenájmu a cenu nájomného 
za prenájom priestorov nachádzajúcich 
sa v budove na Brezovej ulici č. 20 o vý-
mere 88,10 m2 do najbližšieho zasadnutia 
OZ.

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

a/ Dodatku č. 5 k  Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úh-
radách za sociálne služby.

b/ Zásadách na vybavovanie sťažností 
v podmienkach obce Poproč podľa 
predloženého návrhu.

zdroj: OcÚ

Čo by ste ešte mali vedieť o odpadoch
Zberný dvor
Zberný dvor je zariadenie na zber KO 
a DSO. Slúži na zber drobného stavebné-
ho odpadu, objemného odpadu, oddelené 
zbierané zložky KO v rozsahu triedeného 
zberu. Na zberný dvor nemožno odovzdá-
vať zmesový komunálny odpad. Ak osoba, 
ktorá chce odovzdať odpad v  zbernom 
dvore, nie je poplatníkom v  obci alebo 
v  zdužení obcí, v  ktorom sa zberný dvor 
nachádza, môže prevádzkovateľ za odo-
vzdanie odpadu žiadať finančnú odplatu.

Malá kompostáreň
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov sa podľa použitej 
technológie rozlišujú na:
a) kompostárne a  ďalšie zariadenia a  s 

aeróbnym procesom zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov

b) bioplynové stanice a ďalšie zariadenia 
a  s aeróbnym procesom zhodnocova-
nia biologicky rozložiteľných odpadov

Malou kompostárňou sa rozumie zaria-
denie na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných KO zo zelene, ktorého 
ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. 
Do tejto kompostárne možno prevziať 
iba biologicky rozložiteľných KO, kto-
rý:

a) je rastlinného pôvodu a  pochádza 
z katastrálneho územie obce

b) neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cu-
dzorodé látky, mastnotu, ropné látky 
a zvyšky živočíšneho pôvodu

Malú kompostáreň možno zriadiť len na 
mieste, ktoré spĺňa tieto požiadavky:

a) nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 
50 m od povrchových vôd

b) nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 
100 m od zdroja pitnej vody, zdroja lie-
čivých vôd a prírodných minerálnych 
vôd a mimo ochranných pásiem

c) má plochu s max. sklonom do 3º
d) nachádza sa mimo trvalo zamokre-

ných pozemkov a inundačných území

Pri prevádzke malej kompostárne sa 
musí:

a) zamedziť vstupu nepovolaných osôb
b) zabezpečiť priestor na skladovanie bio-

logicky rozložiteľného KO, ktorý je vy-
budovaný tak, že nedochádza k nežia-
ducemu vplyvu na životné prostredie

c) zabezpečiť meranie teploty
d) zamedziť vnikaniu atmosférických 

zrážok do biologicky rozložiteľného 
KO počas aktívnej fázy kompostovania

Nezákonné umiestnenie odpadu
Obec a  orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva sa o oznámeniach nezákon-
ne umiestneného odpadu navzájom in-
formujú najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa oznámenia. Ak z vyjadrenie vy-
plýva, že bol spáchaný trestný čin, oznámi 
túto skutočnosť orgánom činným v trest-
nom konaní. V prípade, ak nezistí skutoč-
nosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný 
trestný čin, začína konanie o určenie zod-
povednej osoby. V  prípade, že nedokáže 
určiť zodpovednú osobu, zabezpečí zhod-
notenie alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady: obec, ak ide i  KO alebo 
DSO, príslušný orgán štátnej správy odpa-
dového hospodárstva, ak ide o  iné odpa-
dy.                    ZL

Už je nás kopa 
Od vzniku Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Poproči ubehli 
necelé štyri mesiace a v duchu nášho mot-
ta - aby naša jeseň života nebola prázdna, 
ale naplnená spokojnosťou a aby sa nikto z 
nás necítil nepotrebný a osamelý - sa počet 
našich členov rozrástol na 60. Pravidelne 

sa stretávame každý pondelok a opekáme 
klobásky či slaninku, hráme bowling, pri-
tom padnú aj nejaké vtipy a zaspievame 
si ľudové pesničky. V rámci zdravotnej 
starostlivosti sme sa boli trikrát kúpať na 
termálnom kúpalisku v Tiszaujvárosi. Veľ-
ký úspech mala aj „gulášovka“, zišli sme sa 
v hojnom počte a nikomu neprekážalo, že 
celý deň pršalo. Spoločne sme sa zúčastnili 
osláv SNP pri povstaleckej vatre. Prvýkrát 

sme varili na „popročských haluškách“, 
dosiahli sme 2. miesto, čo považujeme za 
obrovský úspech. Chystáme spoločný vý-
let vlakom na Štrbské pleso pokochať sa 
krásou našich hôr a nadýchať sa tatranské-
ho vzduchu. Uskutočníme pre našich čle-
nov Jesenný športový deň seniorov - budú 
to športové súťaže. Víťazi budú odmenení 
a samozrejme nebude chýbať ani guláš a 
pivo.       KP, predseda ZO JDS

Boli sme pri tom

...Zahľadení na Krista... S  týmto mottom sme dostali pozván-
ku na skladanie večných sľubov nášho rodáka Pavla Radoslava 
Mandryka, ofm. Deň „D“ nastal 22. septembra 2017 vo františ-
kánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Malá skupinka 
farníkov z  Poproča na čela s  duchovným otcom sa vybrala na 
ďalekú cestu do hlavného mesta, aby mohla byť pri tom. Zúčast-

nili sme sa nádhernej slávnosti, ktorú len ťažko opísať slovami. 
Svätá omša s hudobným sprievodom františkánskej Scholy, obrad 
skladania večných sľubov, poďakovanie rodičom....Okamihy, pri 
ktorých sa nejedno oko zalesklo slzami dojatia. Okrem duchov-
ného pokrmu, na nás čakalo aj bohaté občerstvenie či rozhovory 
s bratmi františkánmi. Všetkých Popročanov srdečne pozdravujú 
brat Félix a Anton, ktorí u nás boli na misiách. Sme vďační Bohu, 
že sme mohli byť pri tom a prežívať tieto krásne a vzácne chvíle 
s naším bratom Paľkom (Radkom).                                IS   
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Niekedy stačí úsmev
Vznik a rozvoj sociálnej starostlivosti v našej obci sa nepochybne spája so vznikom domova dôchodcov. DD Spása slávi 
v tomto roku 20. výročie svojho založenia. História zariadenia sa začala písať tesne pred vianočnými sviatkami v roku 
1997, keď bol 1. decembra slávnostne otvorený domov dôchodcov ako neštátny subjekt zriadený obcou pod názvom 
Penzión Spása. Riaditeľkou zariadenia sa stala Ing. Mária Petrášová a v tejto funkcii pôsobí dodnes. V rámci osláv Dní 
obce Poproč sa jej dostalo poďakovania od starostu obce za uplynulých 20 rokov riadiacej práce. My sme ju poprosili 
o rozhovor a prinášame vám stručný prierez históriou i súčasnosťou domova očami jeho zatiaľ jedinej riaditeľky. 

Kedy a u koho sa zrodila myšlienka vy-
tvoriť zariadenie tohto druhu v Poproči? 
Komu za to vďačíme?
S myšlienkou prišla ako prvá vtedajšia sta-
rostka obce Mária Timková. Bola to predo-
všetkým jej zásluha, že v našej obci vôbec 
takéto zariadenie vzniklo.
Kedy vstúpili prví obyvatelia do DD 
a koľko ich bolo?
Prví obyvatelia prišli do domova 15. decem-
bra 1997. Boli štyria – 3 ženy, všetky obyva-
teľky našej obce a 1 muž. S nimi sme slávili 
aj prvé vianočné sviatky, keď na Štedrý deň 
duchovný otec pán dekan Anton Mazán vy-
svätil zariadenia.
Pamätáte sa na svoje začiatky v Spáse? 
Aké boli?
Začiatky bývajú ťažké. Aj naše boli také. 
Všetci zamestnanci vrátane mňa sme išli do 
neznámeho. Začínali sme prakticky ako sa 
hovorí na „zelenej lúke“. Penzión vrátane 
mojej kancelárie bol síce vybavený novým 
nábytkom, ale v zariadení bola len výdaj-
ňa stravy, kde sme mali pripravovať večere 
pre 20 obyvateľov. Môj stôl bol prázdny. Bez 
jediného dokumentu. V  prvom roku našej 
existencie som robila riaditeľku, ekonóm-
ku, personalistku aj sociálnu pracovníč-
ku – všetko v  jednej osobe. Postupne sme 
„vyrábali“ prevádzkové, domáce poriadky, 
zavádzali ekonomickú, personálnu aj so-
ciálnu agendu. Nadväzovali sme kontakty 
s rôznymi inštitúciami – RÚVZ, Krajským 
úradom v KE, ostatnými sociálnymi zaria-
deniami, Získavali sme skúsenosti a snažili 
sa ich aplikovať v našom zariadení.
Kto je zriaďovateľom DD? Vysvetlite 
našim čitateľom, čo to znamená.
Zriaďovateľom nášho zariadenia je v  sú-

časnosti obec Poproč. Znamená to, že zria-
ďovateľ nás zabezpečuje po finančnej i ria-
diacej línii. Aj tu sme však prešli určitým 
vývojom. Od obce, ktorá zriadila Penzión 
Spása sme z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na jeho prevádzku dňom 
1.8.1998 prešli na štátny subjekt s názvom 
Domov dôchodcov Poproč. Zriaďovateľom 
bol Krajský úrad Košice. Pod pôsobnosťou 
štátu sme fungovali štyri roky. V roku 2002 
sme v  súvislosti s  prechodom kompetencií 
na obce a príslušné samosprávne kraje zno-
va prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce 
Poproč.
Koľko obyvateľov sa za tie roky vystrie-
dalo v Spáse?
Ku dňu 15.9.2017 to bolo 143 obyvateľov, 
z toho 63 Popročanov. „Služobne“ najstarší-
mi obyvateľkami sú: 84. ročná Margita Bin-
dičová, ktorá je u nás od roku 1998- tzn. 19 
rokov a 89. ročná Katarína Bocáková, je tu 
od roku 2001 – tzn. 16 rokov.

Koľko zamestnancov má dnes, ako to 
bolo v priebehu rokov?
Penzión začínal s  15 zamestnancami. 
V  priebehu rokov sa počet zamestnancov 
postupne rozšíril o  ekonomicko-sociálnu 
pracovníčku, o zdravotné sestry a s vybudo-
vaním stravovacej prevádzky aj o kuchárky 
a referentku stravovacej prevádzky. Pracov-
nú príležitosť tak dostalo 18 zamestnancov. 
Až prišiel kritický rok 2012, keď vstúpila do 
platnosti novela zákona č. 448/2008 Z.z. 
o  sociálnych službách. Dôsledkom bolo, že 
sa zmenil celý doterajší spôsob financova-
nia sociálnych služieb. Doterajšie kompe-
tencie štátu, hlavne oblasť financovania, 
boli presunuté na obce. Výška financií, kto-
rou štát prostredníctvom dotácií obci pris-
pieva na prevádzku zariadení pre seniorov, 
sa podstatne znížila. Zmena financovania 
mala na také malé zariadenie ako sme my 
veľmi negatívny dopad. V  snahe zachovať 
samotnú existenciu tohto zariadenia sme 
museli pristúpiť k  viacerým úsporným 
opatreniam. Medzi tie najmenej populárne 
organizačné opatrenia patrilo aj zníženie 
stavu zamestnancov. V súčasnosti má naše 
zariadenie 14 kmeňových zamestnancov. 
Chýbajúci počet zamestnancov sa snažíme 
vykryť využitím rôznych projektov z úradu 
práce ako je dobrovoľnícka činnosť, podpo-
ra regionálnej zamestnanosti a pod.

Ako sa menil interiér a exteriér budovy?
Počas svojej existencie prešiel domov dô-
chodcov aj značnou rekonštrukciou a mo-
dernizáciou. V spolupráci s obcou boli zrea-
lizované nasledovné projekty: 
2002: Plynofikácia objektu vďaka finančnej 
podpore od spoločnosti TIPOS Bratislava 
Zakúpenie služobného motorového vozidla 
z prostriedkov KÚ Košice
2003: Dobudovanie samostatnej práčovne 
– zakúpenie sušičky bielizne, priemyselnej 
práčky a korýtkového žehliaceho stroja
2004: Uvedenie do prevádzky samostatnej 
stravovacej prevádzky – vývarovne v  hod-
note 1.4 mil. Sk – prostriedky boli získané 
z MPSV a R SR a MF SR   
2005: Pripojenie na verejnú kanalizáciu, 
spracovanie projektu, ktorý mal riešiť nad-
stavbu 
2006: Výmena starých okien za drevené 
eurookná a  zateplenie strechy. Prostriedky 
získané vďaka kvalitne spracovanému pro-
jektu z Fondu sociálneho rozvoja v hodnote 
976 tis.Sk.
2007: Prestavba kúpeľní na bezbariérové 
s moderným vybavením o  sprchovacie po-
jazdné stoličky a zakúpenie nových poloho-
vateľných elektrických postelí.
2008: Výmena pôvodného vnútorného za-
riadenia izieb za nové 
2009: Úpravy vonkajšieho prostredia, vý-
sadba stromov, kríkov, vybudovanie be-
siedky a  osadenie ďalších lavičiek v  areáli 
zariadenia
2010: Rekonštrukcia brány a oplotenia do-
mova dôchodcov
2011: Vypracovanie projektu na rekon-
štrukciu strechy
2012: Montáž solárnych kolektorov na 
ohrev teplej úžitkovej vody na streche 
Priebežne v  ďalších rokoch podľa finan-
čných možností a vďaka sponzorom moder-
nizujeme zariadenie. 

Akú kapacitu má, koľko je tam dnes oby-
vateľov?
Naše zariadenie je rodinného typu. Jeho ka-
pacita je 20 obyvateľov. K dnešnému dňu je 
počet obyvateľov 18, 4 muži a 14 žien. Prie-
merný vek obyvateľov je 90 rokov.
V akom technickom stave je DD dnes, čo 
je potrebné do budúcna urobiť?
Domov dôchodcov je  dobrom technickom 
stave. Údržba a modernizácia zariadenia je 
potrebná neustále. Podľa finančných mož-
ností by sme chceli dokúpiť do stravovacej 
prevádzky konvektomat a keďže už máme 
vypracovaný projekt na rekonštrukciu stre-
chy, tak by toto bolo prvoradé.
Čo považujete za najťažšie vo svojej prá-
ci?
Za najťažšiu považujem každodennú prácu 
s  ľuďmi. Často ide o konfrontáciu rôznych 
názorov pri riešení problémov či už so za-
mestnancami, obyvateľmi alebo ich rodin-
nými príslušníkmi. 
Čo je najkrajšie vo vašej práci?
Pocit, že sme nápomocní ľuďom, vedomie, 
že ste pomohli konkrétnemu človeku vyriešiť 
jeho mnohokrát neľahkú životnú situáciu, 
niekedy stačí úsmev, pochvala a spokojnosť 
obyvateľov a ich rodinných príslušníkov. 
Ako vyzerá denný režim obyvateľa DD ?
Život obyvateľa v domove sa neriadi neja-
kým režimom. Je samozrejmé, že je určený 
čas na raňajky, obed a večeru. Väčšinou to 
záleží od zdravotného stavu obyvateľa. Ve-
nujú sa rôznym aktivitám, spoločenským 
činnostiam – návštevy rodín, vystúpenia 
detí, prechádzkam v areáli zariadenia. 
Aké sú poplatky v DD?
Priemerná úhrada sa pohybuje okolo 400,- 
€. Záleží od konkrétnych podmienok, ktoré 
sú presne určené vo VZN o výške úhrad za 
sociálne služby.
Ako vyzerá denný režim šéfa takéhoto 
zariadenia?
Je to široká paleta činností a rôznych úloh, 
ktoré musí taký šéf zvládnuť. Okrem za-
bezpečenia prevádzky zariadenia je to 
mnohokrát aj riešenie rôznych zdravotných 

problémov našich klientov. Šéf riadi a kon-
troluje prácu podriadených zamestnancov, 
spolupracuje s  rôznymi inštitúciami zvon-
ku, spoločenskými organizáciami, ale ko-
munikuje aj s klientmi, organizuje aktivity 
pre obyvateľov. 
Stretli ste sa aj s negatívnymi ohlasmi na 
vašu prácu v DD, ako ste to riešili?
Ohlasy na našu prácu sú vo väčšine prí-
padov pozitívne, čo si veľmi ceníme. Práca 
zamestnancov takýchto zariadení je ťažká 
a  namáhavá. Stretli sme sa však aj s  ne-
gatívnymi ohlasmi. Ich riešenie je samoz-
rejme individuálne, záleží od konkrétneho 
problému. Najviac sa nás, aj mňa osobne, 
dotkol prípad, keď namiesto spolupráce pri 
starostlivosti o klienta sa nám dostalo oso-
čovania a sťažností zo strany rodinných prí-
slušníkov. 
Čo považujete vo svojej práci za najdô-
ležitejšie?
Spokojnosť obyvateľov zariadenia a spokoj-
nosť našich zamestnancov.
V minulosti sa deti o svojich rodičov sta-
rali doma, dnes je trend presúvať ich do 
takýchto zariadení, čo si o  tom myslíte 
vy?
Doniesla to samotná doba. V  minulosti 
hlavne ženy odchádzali do dôchodku krát-
ko po dovŕšení päťdesiatky, keď ešte boli fy-
zicky zdatné – schopné postarať sa o svojich 
starnúcich rodičov. Dnes sa dôchodkový vek 
posunul nad priečku 60 rokov, a tak vlast-
ne táto generácia je donútená postarať sa 
o svojich rodičov tým, že ich dajú do sociál-
neho zariadenia. Chcela by som ešte na zá-
ver povedať, že život obyvateľov zariadení 
pre seniorov vôbec nemusí byť smutný, ako 
si to mnohí myslia. Naopak, mnohokrát sa 
tu starí ľudia cítia lepšie ako vo vlastných 
rodinách. Nielenže je o nich dobre postara-
né, ale sú v kolektíve svojich rovesníkov, ne-
cítia sa osamelí. A keď rodina – deti a vnú-
čatá prejavujú o  svojho starkého záujem 
– navštevujú ho, kontaktujú ho telefonicky, 
tak sú všetci v pohode a spokojní.
Ďakujeme za rozhovor.            DŠ
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Druhý septembrový týždeň sa v  našej 
obci už niekoľko rokov nesie v slávnost-
nej atmosfére. Asi ani nie je potrebné 
zdôrazňovať prečo, ale predsa - tento 
čas je spojený s oslavami Dňa baníkov, 
s oslavami Dňa obce Poproč. A nebolo 
tomu inak ani tento rok.
Dopoludnie 9. septembra už tradične 
patrilo športu. Na multifunkčnom ih-
risku prebiehali tenisové turnaje 8. roč-
níka T-Cup. Hralo sa v  dvoch kategó-
riách - muži dvojhra a štvorhra. Na hor-
nom futbalovom ihrisku sa odohral už 
18. ročník popročského mini futbalové-
ho turnaja O putovný banícky kahanec 
starostu obce Poproč. Sedemhodinový 
maratón zápasov bol najmasovejšou ak-
ciou a mal opäť vysokú úroveň a v dob-
rom počasí i  zvýšený záujem divákov. 
V  10 mužstvách pri stovke futbalistov 
až dve tretiny obsadili popročskí hráči. 
Víťazom sa stal najsilnejší tím Priatelia 
a sošku najlepšieho strelca na tribúne si 
vyzdvihol Michal Hiľovský, cenu FP za 
Viničky-Haldy najúspešnejší brankár 
Vincent Borovský a  Zita Baníková – 
prvá hráčka v histórii turnaja. (komen-
tár k  futbalu napísal vedúci turnaja K. 
Hiľovský)

Pre návštevníkov boli od poludnia pri-
pravené stánky s  občerstvením, ale aj 
tradičné remeselnícke stánky.Samoz-
rejme že sa nezabudlo ani na našich 
najmenších. Centrum voľného času pri 
ZŠ s MŠ v Poproči pripravilo pre deťú-
rence športové dopoludnie, kde oživilo 
opätovne beh pre deti aj ich rodičov. 
Od 13. hodiny sa mohli deti vyšantiť na 
pripravených atrakciách, alebo sa nechať 
pomaľovať farbami a zmeniť sa na roz-
právkové bytosti, či sa niečo nové naučiť 
v tvorivých diel-
ňach. 

Popoludnie odštartovala súťaž vo varení 
halušiek, kde si svoje minuloročné ví-
ťazstvo obhájili hasiči. 
Po hudobnom koncerte v  podaní dy-
chovej hudby Popročanka a  dychové-
ho orchestra Štós nasledovalo oficiálne 
otvorenie osláv Dní obce Poproč 2017. 
Po tónoch štátnej a  baníckej hymny sa 
k občanom Poproča a ostatným návštev-
níkom osláv prihovoril starosta obce, 
ktorý svoj príhovor ukončil slovami 
vďaky a následne ocenil Ing. Máriu Pet-
rášovú, riaditeľku Domova dôchodcov 
Poproč pri príležitosti 20. výročia za-
loženia DD v Poproči. Slová uznania 
patrili aj spoluoslávencom večera a malé 
ocenenie ako poďakovanie za dlhoročnú 
tvorivú prácu si prevzal Peter Heinz, ka-
pelník a dirigent dychovej hudby Pop-
ročanka. Na tohtoročnej pomyselnej 
narodeninovej torte im totiž žiarilo už 

70 sviečok. Oslavy sa konali v piatok 8. 
septembra v kultúrnom dome. Oficiál-
nu časť programu ukončilo vyhlásenie 
víťazov tenisového turnaja T-Cup, fut-
balového miniturnaja o putovný baníc-
ky kahanec a súťaže vo varení halušiek. 
Po oficialitách už prišli na rad so svojím 
kultúrnym programom spevácka skupi-
na Fortuna, ktorá by tohto roku mohla 
pokojne nahradiť aj hlavnú hviezdu ve-
čera. 
Medzitým sa už na svoje vystúpenie pri-
pravoval folklórny súbor Vinica, kto-
rých na pódiu vystriedala hudobno-zá-
bavna skupina Traky.
Dlho očakávané vystúpenie hlavnej 
hviezdy večera Mariána Čekovského - 
Čeky Band začalo s malým meškaním. 
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Hviezda večera nezažiarila

A aj keď „hviezda večera“ bola pre mnohých veľkým 
sklamaním, pevne dúfam, že všetci, ktorí počas osláv 
navštívili našu obec, či už ako rodáci, hostia alebo 
účinkujúci, sa tu cítili príjemne a že budúci rok príde 
aspoň toľko návštevníkov, koľko ich tu bolo v danú so-
botu. Oslavy sa končili až v nedeľu, keď kostolné zvony 
pozývali veriacich na svätú omšu do kostola Všetkých 
svätých. Úprimne poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii tohto-
ročných osláv - všetkým účinkujúcim, organizačným 
zložkám, dobrovoľníkom a sponzorom, vďaka ktorým 
môžu byť Dni obce Poproč z roka na rok bohatšie.  

ZL, foto: P3K

skupina Traky

spevácka skupina Fortuna

Popročanka

víťazi v súťaži vo varení halušiek

Marián Čekovský - Čeky Band

folklórny súbor Vinica
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Každý z nás rád sníva a je šťastný, keď sa 
mu splnia jeho sny. Mne sa taký jeden 
veľký sen splnil, keď som sa zúčastnil 
zájazdu s Projektom Integrácia za Ma-
rekom Hamšíkom do Neapola, ktorý 
som vyhral. Skúsim môj zážitok opísať. 
Ani neviem, kde mám začať. Začalo sa 
to stretnutím na letisku v  Bratislave. 
Nikoho som nepoznal, chvíľami som 
mal zmiešané pocity, všetci sme sa oko-
lo seba len obzerali, že ktorí asi ideme 
spolu na ten výlet. Všetko sa zmenilo vo 
chvíli, keď medzi nás prišiel Slavo (Sla-
vomír Krafčák – vedúci zájazdu) a začal 
nám v krátkosti rozprávať, čo všetko na 
nás čaká, aký program je pre nás prip-
ravený. Zrazu som sa už nevedel doč-
kať odletu. Čakanie na odlet nám ešte 
spríjemnil Otto Weiter, ktorý nás prišiel 
pozdraviť a daroval nám na cestu balíč-
ky so sladkosťami. Nasledovalo lúčenie 
s  rodičmi a  cesta za dobrodružstvom. 
Po prvýkrát v živote som letel lietadlom 
a nie hocijakým, hneď vládnym špeciá-
lom. Bola to paráda! Po pri-
státí v Ríme na nás už čakala 
delegácia, ktorá nás srdečne 
privítala na čele s  jeho Exce-
lenciou pánom veľvyslancom 
pri Svätej stolici Petrom Sop-
kom s  manželkou. Spoločne 
sme sa presunuli do Vatiká-
nu, kde sme absolvovali nie-
koľkohodinovú prehliadku 
Vatikánskych záhrad pre VIP 
skupinu s  odborným výkla-

dom pani Pilátovej z veľvyslanectva. Na 
druhý deň nás čakala prehliadka večné-
ho Ríma turistickým autobusom a náv-
števa Veľvyslanectva Slovenskej repub-
liky v  Ríme, kde sme sa osobne stretli 
s jeho Excelenciou pánom veľvyslancom 
Jánom Šothom. V  popoludňajších ho-
dinách sme sa vlakom presunuli do Ne-
apola. Tretí deň bol oddychový a keďže 
nám počasie prialo, užili sme si ho kúpa-
ním v mori a hraním plážového futbalu. 
Všetci sme sa do sýtosti vyšantili. Na 
ďalší deň bola naplánovaná prehliadka 
Neapola, ktorú sme si neskutočne užíva-
li, pretože sme boli najväčšou atrakciou 
pre domácich Talianov práve my. Keďže 
sme mali na sebe oblečené dresy 
Mareka Hamšíka, každý sa chcel 
s  nami fotiť, niektorí si nás aj ka-
merovali. Dokonca sme zaujali až 
tak, že o nás písali aj v talianskych 
novinách. Najkrajší zážitok z celého 
výletu prišiel v  nedeľu popoludní, 
keď sme sa dostali na štadión Sao 

Paolo a  sledovali sme zápas medzi Ne-
apolom a Benevento Calcio. Škoda len, 
že Marek nedal v zápase gól, ktorým by 
vyrovnal rekord Diega Maradonu. Há-
dam sa mu to podarí už čoskoro. Atmos-
féra na štadióne bola neopísateľná, keď 
sme povzbudzovali Mareka, pridal sa 
k nám celý sektor fanúšikov, skoro sme 
si vykričali hlasivky. Po skvelom zápase, 
keď Neapol vyhral 6:0, sme absolvovali 
spoločnú večeru s fenomenálnym fut-
balistom a skvelým človekom Marekom 
Hamšíkom. Marek nám poďakoval za to, 
že sme ho tak fantasticky povzbudzovali 
a podpísal nám svoje dresy. Po takýchto 
skvelých spoločne strávených dňoch sme 
sa plní úžasných zážitkov vracali domov 
opäť vládnym špeciálom. Bol to pre mňa 
výlet, na ktorý nikdy nezabudnem. Tak 
veľa som toho videl a zažil a ešte k tomu 
som spoznal úžasných ľudí, ktorí navž-
dy ostanú v mojej pamäti. Verím, že ešte 
budem mať príležitosť sa s nimi stretnúť. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
za týmto Projektom Integrácia stoja, ale 
hlavne Slavovi, Vierke, Katke, Jurajovi, 
Fabiovi a Stanke, ktorí sa o nás tak skve-
lo počas celého zájazdu starali a  doze-
rali na našu bezpečnosť. Prajem im veľa 
úspechov v ich krásnej práci, aby mohli 
naďalej plniť sny ďalším deťom. Možno 
to nabudúce bude práve niekto z  vás, 
komu sa splní jeho sen, len nezabúdajte 
snívať a najmä preto aj niečo urobiť. Ja 
som sa napríklad v škole zapojil do zbe-
ru a  potom som už mal iba šťastie. To 
vraj navštevuje pripravených.             

Samuel  Harčarik

Vašu pomoc si nesmierne vážime
Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie 
atribúty pri výchove a vzdelávaní. Vzde-
lávanie je proces, ktorý v  tejto rýchlo 
sa meniacej spoločnosti prechádza ne-
ustálymi zmenami. Škola je vstupnou 
bránou do života každého dieťaťa. Vy-
chováva z našich detí ľudí, ktorí dokážu 
slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, 
vystupovať sebaisto, uplatňovať svoje 
poznatky, vedomosti a skúsenosti v re-
álnom živote, čomu by mali zodpovedať 
aj učebné pomôcky a technika na škole. 
Snahou vedenia školy v spolupráci s ro-
dičovskou radou je podmienky výchovy 

a vzdelávania na škole zlepšovať, prepá-
jať ich s rozličnými podujatiami a vytvo-
riť pre žiakov zaujímavé a podnetné pro-
stredie. To sa nám darí napĺňať aj za po-
moci vás, rodičov a priateľov školy, ktorí 
ste sa rozhodli darovať svoje 2 % z daní 
z príjmov práve na účet rodičovskej rady. 
Nesmierne si vašu pomoc vážime, kaž-
dá čiastka je pre nás dôležitá. Osobitné 
poďakovanie chceme adresovať pani 
Ing. Márii Kyliánovej, ktorá pravidelne 
každý rok zasiela na účet nášho zdru-
ženia štedrý finančný príspevok. Váš 
dar nie je pre nás samozrejmosťou a 

Vašu priazeň a prejavenú dôveru si vy-
soko vážime. Podaná pomocná ruka 
z Vašej strany je pre nás neoceniteľnou 
pomocou, pani Kyliánová. Aj vďaka 
priazni vás všetkých sa nám darí naďalej 
zveľaďovať našu školu, na ktorú sme prá-
vom hrdí. Vaše 2% pre nás znamenajú 
prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní 
školských aktivít v prospech našich detí. 
Umožňujú nám skvalitňovať prostredie, 
v ktorom sa žiaci učia a pomáhajú naďa-
lej udržiavať nastavenú latku originality, 
tvorivosti a zmysluplnosti pri výučbe. 
ĎAKUJEME!          KH-Rr pri ZŠ s MŠ

Nastúpila nová posila

Začiatok nového školského roka má vždy slávnostný charak-
ter. Deti cez prázdniny povyrastú, trošku dospejú a s očaká-
vaniami znova nastupujú do školských lavíc. 4. septembra 
sa v  telocvični školy zišli zástupcovia obce, školy, rodičia 
a samotní žiaci. Nových žiakov v škole, ale hlavne prvákov, 
privítal aj starosta a  za rodičov predsedníčka rodičovskej 
rady Katarína Harčariková. Uvítací ceremoniál pre slávnost-
né pasovanie prvákov za riadnych členov žiackeho kolektívu 
ZŠ s MŠ Poproč pripravili žiaci 9. ročníka. Slávnostným na-
sadením klobúčikov na hlavy sa 22 prváčikov stalo žiakmi 
primárneho vzdelávania v  našej škole. V  novom školskom 
roku nastúpilo do všetkých tried 1. až 9. ročníka 184 žiakov 
základnej školy. V materskej škole je 92 detí v štyroch trie-
dach. V školskom klube detí je zapísaných 51 žiakov prvého 
až štvrtého ročníka a do Centra voľného času pri ZŠ s MŠ 
Poproč sa zapísalo 180 detí a  žiakov.Výchovno-vzdelávaciu 
činnosť v ZŠ s MŠ Poproč zabezpečuje 16 učiteľov ZŠ, 8 uči-
teliek MŠ, 2 vychovávateľky ŠKD a 1 školský špeciálny peda-
góg. O prevádzku všetkých objektov školy a školskej jedálne 
sa stará 13 prevádzkových zamestnancov. Nový školský rok 
je naďalej zameraný na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, zabezpečovania rozvoja materiálneho a  priestoro-
vého vybavenia školy, spoluprácu so zriaďovateľom, organi-
záciami v obci a hlavne rodičmi pri napredovaní našich detí.

BM, riad.ZŠ
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CVČ pri ZŠ s MŠ Školská 3,Poproč, 044 24
Zoznam pravidelnej záujmovej 

(krúžkovej) činnosti
v školskom roku 2017/2018

P.č Oddelenie Záujmový útvar (názov 
krúžku) Vedúci krúžku Termín 

krúžku
1

Sp
olo

če
ns

ký
ch

 vi
ed

ANJ pre najmenších  
(pre MŠ)

Mgr. A. Grabanová streda
13.50 – 14.50

2 Hudobno-dramatický I
1. - 4. r. Mgr. E. Klešíková utorok

14.00 – 16.00

3 Hudobno-dramatický II
5. - 9. r. Mgr. I. Sopková utorok

14.00 – 16.00

4 Tvorivé dielne s angličtinou
5. - 9. r.

Ing. A. Simanová streda
14.00 – 16.00

5

Pr
ac

ov
no

-te
ch

nic
ké

Tvoríme a športujeme 
(práca s pedigom a šport) 
1. - 9. r.

Mgr. P. Hiľovská štvrtok
14.00 – 16.00

6 Práca s počítačom I 
1. - 4. r. 

Mgr. Z. Kočišová utorok
14.00 – 16.00

7 Práca s počítačom II 
5. - 9. r. 

Ing. J. Haňo pondelok
14.30 – 16.30

8 Varíme, pečieme
1. - 9. r.

Mgr. I. Sopková štvrtok
14.00 – 16.00

9
Zábavné úlohy RNDr. I. Strížová pondelok

14.00 – 16.00

10
Te

lov
ýc

ho
vy

, š
po

rtu
 a 

tu
ris

tic
ko

-b
ra

nn
ýc

h 
čin

no
stí

Pohybové hry 
1. - 4. r.

Mgr. L. Jaklovská štvrtok  
14.00 – 16.00

11 Futbal,florbal
1. -  4. r.

Mgr. L. Jaklovská streda 
14.00 – 16.00

12 Futbal, florbal  
5. - 7. r.

Mgr. M. Cuper streda 
14.30 – 16.30

13 Športové všeličo
5. -  9. r. (D)

Mgr. M. Cuper utorok
14.00 – 16.00

14 Futbal, florbal
8. - 9. r. 

Mgr. M. Cuper pondelok
14.00 – 16.00

15 Mladí hasiči
1. - 9. r.

Mgr. K. 
Harčariková

streda
16.30 – 18.30

Ako sa sen stal 
skutočnosťou
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Keď „trikrát a dosť“ neplatí

V  Herľanoch sa 15. septembra konala 
súťaž Jesenný zraz mladých hasičov, 
ktorá zároveň uzatvára aj Ligu mla-
dých hasičov.Za príjemného jesenné-
ho počasia sa tu zišlo 29 hasičských 
družstiev, aby si medzi sebou zmerali 
sily v  jednej z  najnáročnejších súťaží 
v  lige. Medzi súťažnými družstvami 
nechýbali ani tie naše. Na súťaži nás 
reprezentovalo jedno dievčenské a 
jedno chlapčenské družstvo. Po úvod-
nom nástupe,privítaní všetkých súťa-
žiacich, organizátorov a rozhodcov, sa 
mohlo začať súťažiť. Súťaž pozostávala 
z troch disciplín: branný pretek 900 m 
s prekážkami, štafeta požiarnych dvo-
jíc, teoretické vedomosti o prenosných 
hasiacich prístrojoch a doplnkom bola 
súťaž jednotlivcov. Usporiadatelia opäť 
pripravili náročnú trať, ktorá je už ne-
odmysliteľnou súčasťou tejto súťaže 
a ktorá preverí hlavne vytrvalosť a ob-

ratnosť súťažiacich. Mladí ha-
siči zvádzali tuhý boj nielen 
o  umiestnenie v  tejto súťaži, 
ale aj o  celkové umiestnenie 
v lige. Medzi družstvami bo-
jujúcimi o  popredné prieč-
ky panovalo veľké napätie. 
V priebehu pretekov obe naše 
družstvá vykonali všetky dis-
ciplíny bezchybne za celkom 
slušné časy, čo bolo pred-
pokladom na dobré konečné 
umiestnenie. S  napätím sme 

očakávali vyhlásenie výsledkov. Po 
sčítaní všetkých časov z  jednotlivých 
disciplín sa naše družstvo chlapcov 
umiestnilo na 2. mieste za chlapca-
mi z  Ďurďošíka. Družstvo dievčat si 
svojím vynikajúcim  výkonom vybo-
jovalo 1. miesto. Jesenný zraz bol po-
slednou súťažou v  aktuálnom 9. roč-
níku Ligy mladých hasičov a v závere 
boli vyhodnotené aj výsledky Okres-
nej ligy mladých hasičov. V konečnom 
zúčtovaní sa naši chlapci umiestnili 
na peknom 2. mieste, keď im nestačili 
sily na chlapcov z Čižatíc, ktorí obhá-
jili minuloročné víťazstvo v lige. Naše 
dievčatá v  tuhom boji o  víťazstvo 
v  lige porazili dievčatá z  Keceroviec. 
Vďaka svojmu skvelému výkonu, bo-
jovnosti a chuti po víťazstve ako jedi-
né v  súťaži sa už štvrtýkrát po sebe 
stali víťazkami ligy, k čomu im srdeč-
ne blahoželáme.      KH

Horúci deň osviežil krátky dážď

22. júla organizoval Klub slovenských 
turistov Poproč 28. ročník turistickej 
akcie „Šľapaj do Poproča.“ V areáli zá-
kladnej školy sa ráno zišlo vyše 90 mi-
lovníkov prírody a  pohybu z  Poproča, 
Košíc, Medzeva, Kalše a Košickej Po-
lianky. Každý rok organizátori volia inú 
trasu pochodu, tento rok nás autobus 
zaviezol do malebnej dedinky Hačava, 
ktorá sa stala východiskovým bodom 
nášho putovania. Obec Hačava leží na 

konci Hájskeho údolia vo východnej 
časti Slovenského krasu. Prvé krátke za-
stavenie bolo v  sedle Železná brána vo 
výške 736 m. To bol zároveň aj najvyš-
ší bod nášho putovania. Odtiaľ sme šli 
krásnymi lúkami, lesom po chodníku, 
ktorý pripomínal stromovú alej na Hor-
ný les známy ako Dzerava skala. Odtiaľ 
naše kroky viedli do Teplického lesa. Po-
čas celej trasy mnohí z  turistov zbierali 
huby okolo chodníka. Pri chate Teplica 

nás čakalo občerstvenie a  horúci deň 
príjemne osviežil krátky dážď. Z Teplice 
do Poproča popri jasovských rybníkoch, 
okolo jasovského kláštora cez Haršaš 
cesta ubehla veľmi rýchlo. Turistická 
akcia „Šľapaj do Poproča“ sa už tradične 
končí výborným poľovníckym gulášom. 
Organizátorom akcie patrí vďaka za vý-
ber trasy. Osemnásťkilometrová túra 
viedla krásnou prírodou, lesom, ktorý 
všetkým účastníkom poskytol pokoj, 
pohodu a  dodal energiu. Klub sloven-
ských turistov v Poproči ďakuje všetkým 
turistom, ktorí sa pochodu zúčastnili, 
všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa 
už môžeme tešiť na ďalší 29. ročník po-
chodu.         MR

Nezostal čas na odpočinok

Po krátkom vydýchnutí za uplynulým 
ročníkom nezostal stolným tenistom 
čas na žiadny odpočinok. Čakali nás 
ďalšie úlohy a  hlavne príprava na ďal-
šiu sezónu. V súťažiach budeme mať tri 
družstvá. Pre A  družstvo v  3. lige aj B 
družstvo v  4. lige bude znovu hlavnou 
prioritou prebojovať sa do v prvej polo-
vice súťaže, a to do prvej šestky a vyhnúť 
sa tak neľútostnému boju o  záchranu 
v súťaži. C družstvo v 5 lige má za úlo-
hu prebojovať sa do play off a  pokúsiť 
znova zabojovať o nejakú medailu. Keď-
že Daniela Majchera ešte len vrchol se-

zóny čakal, prvoradou úlohou bolo, ho 
čo najlepšie pripraviť na majstrovstvá 
kraja najmladších žiakov, aby celoroč-
ná námaha priniesla aj nejaké ovocie. 
A nejaká medaila z týchto majstrovstiev 
by bola krásnou bodkou za vydarenou 
sezónou. Čo sa prialo, to sa aj splnilo, 
ba vysoko prekročilo. Daniel príkladne 
zabojoval a  domov sa nakoniec vrátil 
až s troma medailami. V dvojhre chlap-
cov skončil na treťom mieste, zmiešanej 
štvorhre skončil taktiež na treťom mies-
te s  Behúňovou z  Humenného a  štvor-
hre chlapcov dokonca na druhom mies-
te so Sepešim z Valalík. To však z  jeho 
strany nebolo všetko. Úspešnú sezónu 
zakončil prekvapujúcim fantastickým 
víťazstvom na prestížnom turnaji TOP 
8 nazvanom aj turnaj pravdy pre najlep-
ších 8 n. ml. žiakov z VSPM, ktorý sme 
usporiadali na našich stoloch. V celom 
turnaji nenašiel premožiteľa a bez prehry 
sa stal zaslúžilým víťazom tohto turnaja. 
Nečakaný úspech sme dosiahli aj na me-
dzinárodnom poli. Na turnaji v poľskom 
Fristaku sme sa zúčastnili turnaja dvoj-
členných družstiev žiak a dospelý takz-

vaný malý DC. V kat. žiak do 15 rokov 
a dospelý sa naše družstvo v zložení Pat-
rik Juhár a  Gumáň umiestnilo na tre-
ťom mieste, kat. ž. do 11 rokov sa Daniel 
a  Slavomír Majcherovci umiestnili na 
8. mieste. A v  kat. Open vynikajúci ús-
pech dosiahol Slavomír Majcher, ktorý 
v dvojhre mužov skončil na nečakanom 
3. mieste. Tohto turnaja sa zúčastnilo 
celkom 178 pretekárov. Neoddeliteľnou 
súčasťou   medzisezónneho obdobia je 
aj usporiadanie celoslovenského turnaja 
veteránov na našich stoloch. Zúčastnilo 
sa ho 73 pretekárov z celého Slovenska. 
Turnaj slávnostne otvoril starosta obce. 
Potom sa už začali neľútostné súboje v 6 
kategóriách. Ani tohto roku sa nestra-
til Ing. Martin Štovčík vo veľmi  silnej 
a  v  kvalitne obsadenej kategórii do 50 
rokov obsadil fantastické druhé miesto. 
VV stolnotenisového oddielu týmto ďa-
kuje starostovi obce i obecnému zastu-
piteľstvu za to, že vyslyšali našu prosbu 
o  výmenu svetiel v  telocvični i za vše-
strannú podporu nášho klubu. Veríme, 
že pod lepším a jasnejším svetlom prídu 
aj  lepšie výsledky.       VV

Začali súťažiť o majstrovské body
Po krátkej letnej prestávke začiat-
kom augusta začali futbalisti súťažiť 
o  majstrovské body na futbalových 
trávnikoch vo všetkých vekových 
kategóriách. Najmladší žiaci, doras-
tenci a muži. Žiaci v  okresnej súťaži 
1.trieda,dorastenci v  krajskej súťa-
ži 3.liga Košicko-Gemerská a  muži 
5.liga Košicko- Gemerská. Jesenná 
časť súťažného ročníka 2017-2018 sa 
skončí začiatkom novembra, dovtedy 
budú naši futbalisti bojovať o  maj-

strovské body.Počas letnej prestáv-
ky výbor OFK zorganizoval viackrát 
brigády na miestnom futbalovom 
štadióne.Nakúpili sme železné rúry 
a ochranné siete.V spolupráci s tech-
nickými službami obce Poproč sa 
nám podarilo okolo futbalového ih-
riska osadiť chýbajúce železné rúry 
a  zavesiť ochranné siete. Poďakova-
nie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na týchto brigádach-hráčom, výboru 
OFK, technickým službám. Veríme, 

že tieto ochranné siete splnia svoj 
účel, futbalové lopty ostanú pre na-
šich futbalistov na ihrisku a nie mimo 
neho.V jesennej časti súťaže prajeme 
našim futbalistom veľa dobrých vý-
konov na hracej ploche, ešte viac ví-
ťazných stretnutí, aby potešili svojich 
verných fanúšikov.Fanúšikom veľa 
futbalových zážitkov na našom futba-
lovom štadióne.  

    EH
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H R A D B A K A R O P O K P O D P O R A KUKLA- RIEKA-
T S O P S E V E R B D B S A O A R S I L LAMPA- ROZKOŠ-
I C A L CH T T J T R P O L D Í R K Á LETEC- SEVER-
L A O L E N O E E A O V A A T A O R MORIDLO- SKICA-
E I L Í O S Ť K R D D B K S M DZ N T NÁKAZA- SPODOK-
K R E F E E N T E P O A I O I Á Á N NÁKRES- SPORÁK-
A Š T A R T Á R V L K T T N E R R E NÁSYP- STOKA-
B E Č I R A V K D P R R N E K H L C NIKEL- STRIA-

A Y Á V A L E C E A K Š A R F OBJEKT- SVIATOK-
Š V T N D I E S H I S OBRAD- SYRÁR-

K O T A I S G T T B T ODPLATA- ŠIBAL-
A H Y R K B G O R A E A A ODROBINKA- ŠTART-
B T T O Z O B A O T L N Z L O D E J OPLET- TALENT-
Z S O K O C F Ľ A Š A E V A E Ú P A OPORA- TARAN-
O Ú R A E I A R S O T C E M E N T A OSADA- TIKOT-
R R N Z S P K A A K I P H I Z P I A T T OSTROVY- TRESTANEC-
H Á T A O C U N I K E L Á Á E A L L I O OŠTIEPOK- ÚKRYT-
F R E K V E N C I A A I M A K P Ô K Á T OZDOBA- ÚNAVA-
P Y S Á N A A C I S M O R I D L O U U S PNIAK- VALEC-
Y S O N Í R P T Y R K Ú E O S T O K A I PODPORA- VARIČE-

POLENO- ZÁMOK-
ANTIKA- DIVADLO- GITARA- HRAZDA- KONÁR- POŠTA- ZLODEJ-
ASPIK- DVERE- GRAFIK- HROZBA- KOPEC- PRETEK-
BAKELIT- ELASTAN- HÁMRE- CHLAPCI- KOTVA- PRÍNOSY-
BOCIAN- FĽAŠA- HLASY- ISTOTA- KÔPKA- PRÍTMIE-
CEMENT- FRAŠKA- HRADBA- KALAMÁR- KRÍDLO- REALITA-
CENTRÁLA- FREKVENCIA- HRÁDZA- KAPCE- KRYHA- REFERENT-

Život sa ťa nikdy nebude pýtať ....čo sa ti páči a čo nie.... . .....Tajnička - 27 písmen..... ...už či
je dobrá alebo zlá ..... A to ako sa zachováš a ako ju zvládneš .... je len na tebe .... .

P
R

A

V
D

A

A D O P R E D A J H O R O R H KARAFA- RIASA-
A N I D O H R A Ň V O B U L K Y U KARAVAN- RODIČ-

D V O O T J Y V H O G D Y D K M KLADA- ROVNICA-
N Í L O A K E H CH G O M B Í K Y J Í U KLUBOVŇA- RÚRKA-

Z N E L O U A R M S R E A H A N S KOALA- SEDLÁ-
K T S Á A K H O J O K O P S L O N J KRAJINKA- SÍDLO-
Í É A N L D O K Á R D A B A Š E P E D KRÍDLO- SKALA-

P N Z O Z D K E D E K U L I S A E D C M KUCHYŇA- SKALKA-
A R Á E V N J M G A A A C V Ľ CH A O KULISA- SNAHA-
L A Í S R O D I Č I S H A A A O A L MARŽA- SVADBA-
M P A K N A L B T S N A V A R A K D E I MOLITAN- TAJGA-
A L A K Z A J I M Z D V I D O B B T MRAČNO- TAŠKA-
F U H R R D A A Š R A D U R H A A NÁDEJ- TORTA-
U E Á R A A I Y R A A Ú A O Ú N NÁLET- ÚRODA-
J A D O N E U Ž A R E Č E V A NEVERA- VAJCE-
A E K Ó Z O B R O K E D N F H OBROK- VEČERA-
V K A M J B L A Z A J A C H A O Ó U R ODVAHA- VEDRO-
I M Š N J O V M O T J R S K A L K A ODVOZ- VEJÁR-
C K R J I N K A A D A R O P Ý Y I N OHOROK- VOJNA-
A T R O T A R E V E N K V R O V N I C A PALMA- VÝLUH-

PARNÍK- VZBURA-
ANTÉNA- DOHRA- EKOLÓG- HÁDKA- HUMUS- PASCA- ZAJAC-
BESEDA- DOKÁR- EMISIA- HODINA- CHODBA- POKOJ- ZJAZD-
BLANKA- DOKLAD- FÓLIA- HOKEJKA- JAHODA- PORADA- ZMIJA-
BREZA- DOMOV- FUJAVICA- HOROR- JAMKA- PRÍKORIE-
CENNÍK- DOPREDAJ- GITARA- HRANA- JEDĽA- RAJÓNY-
DEPEŠA- DRAŽBA- GOMBÍKY- HRUDA- KAOLÍN- REZBA-

J

O

G

A

Joga je filozoficko - náboženský smer a meditačná prax a teória pochádzajúca zo starovekej
a stredovekej Indie. Základným cieľom .......tajnička - 28 písmen...... (telesnosti), aby sa
duša priviedla do stavu čistého vedomia. Prostriedkom k tomuto cielu je sebaovládanie 
a sebazdokonaľovanie ľudskej psychiky a psychofyziológie.
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Život sa ťa nikdy nebude pýtať ....čo sa ti páči a čo nie..... .  
.....Tajnička - 27 písmen.....  ...už či je dobrá alebo zlá.....  

A to ako sa zachováš a ako ju zvládneš .... je len na tebe.....

OSEMSMEROVKA

OSEMSMEROVKA

AT

AT

 OZNAM
Milí rodičia,  

máte doma drobca na-
rodeného v roku 2017? 

Chcete sa s ním pochváliť svetu? 

Poskytujeme príležitosť. Vo vianoč-
nom čísle našich novín uverejníme 

fotografie detí našej obce narodených 
v roku 2017, ak nám zašlete fotku 
dieťaťa s jeho menom, dátumom 

narodenia a vaším súhlasom na zve-
rejnenie fotografie – v súhlase uveďte 
svoje meno, priezvisko, titul a vzťah 
k dieťaťu na fotke (matka, otec), a to 

všetko do 30.11.2017. 

Ďakujeme a tešíme sa na fotky vašich 
ratolestí.               

rr

Bližšie k občanom
Ak chcete dostávať informácie o pláno-
vaných prerušeniach elektriny e-mai-
lom alebo cez SMS, aktualizujte si vaše 
kontaktne údaje vo Východoslovenskej 
distribučnej (VSD). Stačí, ak vyplníte 
krátky dotazník, ktorý je prílohou tohto 
vydania obecných novín a vhodíte ho do 
jednej zo zberných schránok. Na spoloč-
nom projekte sa Obec Poproč dohodla 
so spoločnosťou  VSD, aby sme dostali 
užitočné informácie bližšie k  občanom 
obce. Dotazník môžete vhodiť do schrá-
nok na obecnom úrade, v škole, škôlke 
a v predajniach MilkAgro a v Potraviny 
M+M. V pondelok 16. októbra vyžrebu-
jeme spomedzi všetkých odovzdaných 
dotazníkov jedného šťastlivca, ktorý zís-
ka balík moderných LED žiaroviek.   
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Joga je filozoficko - náboženský smer a meditačná prax a teória pochádzajúca zo 
starovekej a stredovekej Indie. Základným cieľom .....tajnička - 28 písmen...... (te-
lesnosti), aby sa duša priviedla do stavu čistého vedomia. Prostriedkom k tomuto 

cielu je sebaovládanie a sebazdokonaľovanie ľudskej psychiky a psychofyziológie.


