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Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka,
aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.
Na Vianoce mnoho radosti,
v novom roku 2018 žiadne starosti.

Zdroj: http://blahozelania.webnode.sk/blahozelania/vianoce/
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Slovo má starosta obce
Drahí spoluobčania!
Najkrajšie dni v roku nedočkavo klopú na dvere. Vianoce sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša
Krista, ale rovnako ich slávime ako sviatky pokoja a mieru. Právom sú považované za najkrajšie
sviatky roka. Predchádza im prípravné obdobie
adventu. Advent, obdobie prípravy na Vianoce,
prežívame rôzne. V pravom slova zmysle by mal
mať duchovný rozmer, obdobie štyroch týždňov
nám dáva priestor na pokánie, teda očistu duše.
V tomto období by sme sa mali utíšiť a nájsť pokoj
vo svojich srdciach.
Naplniť toto posolstvo nie je jednoduché zvlášť
v dnešnej uponáhľanej dobe. Avšak kúzlo Vianoc
je v tom, že aspoň na chvíľu dokážu ľudia spomaliť. Pri počutí vianočnej hudby sa rozhostí v našej
duši akýsi zvláštny pokoj a povedomie dáva tušiť
v príchod niečoho vznešeného a dôstojného. Pri
pohľade na vianočnú ozdobu zmäknú všetky srdcia a ožijú časom zabudnuté spomienky. Vianoce
nám prinášajú pokoj, ktorý sa nedá ničím iným
nahradiť. Ukazuje sa, že nie materiálne veci, ale
predovšetkým láska a spolupatričnosť nás robia
šťastnejšími. A práve Vianoce sú obdobím, kedy
si tieto pocity môžeme vychutnať najviac. Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás robí lepšími, vnímavejšími k potrebám ostatných. V tomto
čase sa obrusujú aj ostré hrany rodinných vzťahov
a sme akosi aj zhovievavejší k pokleskom ostatných. Ovzdušie pokoja a lásky, prítomnosť najbližších či jagavý stromček a vianočné dobroty
umocňujú pocity šťastia a tepla v srdci každého
človeka.
K Vianociam patria neodmysliteľné tradície,
ktoré sme prebrali od našich predkov a bez ktorých
by to neboli tie ozajstné Vianoce. Tradície znásobujú jedinečnosť a neopakovateľnosť Vianoc, a tak
je našou povinnosťou ich odovzdávať ďalej našim
potomkom. Azda najväčšiu radosť z Vianoc majú

deti. Ich rozžiarené očká pri pohľade na ozdobený stromček, či radosť z očakávania darčekov nás
aspoň na chvíľu vrátia do čias detstva. Do čias,
keď Vianoce boli trošku iné, skromnejšie po materiálnej stránke, no bohatšie po duchovnej. Do čias,
keď pri vianočnom stole sedeli tí, čo už nie sú medzi nami. A preto venujme tichú spomienku tým,
ktorí odišli z nášho života, ale nie z nášho srdca.
Snaha rozdávať radosť pred Vianocami má
svoje stále miesto vo forme charitatívnych akcií.
Tu sa ukazuje ľudská spolupatričnosť voči tým,
ktorí nepriazňou osudu musia čeliť ťažkým životným situáciám. Nie každý má to šťastie prežiť
Vianoce v rodinnom kruhu medzi svojimi najbližšími. Rodina nám dáva pocit istoty, jej silu
a nezastupiteľné miesto vnímame najmä počas Vianoc. S rodinou sa schádzame pri sviatočnom stole,
s rodinou si navzájom želáme lásku a pokoj, s rodinou si vymieňame darčeky, preciťujeme vzájomnú blízkosť. Je len prirodzené, že najkrajšie prežitie Vianoc je doma, v rodinnom prostredí.
Vážení spoluobčania, chcem sa vám poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce.
V tomto roku ste boli svedkami mnohých premien
v našej obci. Ako pri všetkom, aj tu sa vyskytli
problémy a nedorozumenia. Mnohé veci žiaľ nemôžem ani ja z postu svojej funkcie ovplyvniť.
O to viacej vám ďakujem za pomoc a spoluprácu
pri odstraňovaní nedostatkov. Ďakujem vám za
trpezlivosť a porozumenie pri realizácii projektov.
Milí občania, prajem vám pokoj v duši, lásku
v srdci a úsmev na tvári. Nech sa zázrak Vianoc
opakuje vo vašich srdciach deň čo deň celý rok.
Nádherné a láskou naplnené vianočné sviatky.
starosta obce
				starosta obce ŠJ

www.poproc.sk
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2017
zo dňa 23.10.2017
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

2. S c h v a ľ u j e:

1. B e r i e n a v e d o m i e:

a/ Program rokovania plánovaného zasadnutia OZ dňa 23.10.2017 podľa preloženého návrhu.

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 21.8.2017.

b/ Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová,
Martin Jasaň

b/ Informáciu starostu obce o projekte
obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia a modernizácia“.

c/ Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s materskou školou Poproč za školský rok 2016/2017.

c/ Informáciu starostu obce o projekte
obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, nadstavba“.
d/ Informáciu starostu obce o projekte obce
„ Slnečná ulica“.

d/ Doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku komunitného centra nasledovne: Bufet / 1
hodina / 7,05 € (min. 17,60 €).

e/ Informáciu starostu obce o projekte
obce: „Chodník, Ulica mieru“.

e/ V súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
schvaľuje zámer prevodu majetku obce
priamym predajom p. Anne Kováčovej, bytom Poproč, Obchodná 8. Jedná
sa o pozemok zapísaný na LV č. 2962,
parc. č. 3119/101 - orná pôda, konkrétne
1/15 z danej parcely t.j. 20,46 m2. Cena
za pozemok bude stanovená znaleckým
posudkom.f/ V súlade s § 9a, odsek
8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, schvaľuje zámer prevodu majetku obce priamym predajom p.
Eduardovi Jasaňovi, bytom Poproč, Lipová 3. Jedná sa o pozemok zapísaný na
LV č. 1190, parc. č. 4024/4 vo výmere 107
m2. Cena za pozemok bude stanovená
znaleckým posudkom.g/ Zmluvu o dovoze a likvidácií odpadových vôd na
čistiarni odpadových vôd v správe VVS,
a.s., Košice podľa predloženého návrhu.

f/ Informáciu starostu obce o projekte
obce: „Parkovisko pri ZŠ“.
g/ Informáciu starostu obce o projekte:
„Pitná voda – Lesná, Horská, Oľšavská
ulica“.
h/ Informáciu starostu obce o projekte:
„Úprava miestnych komunikácií 2. etapa“.
i/ Informáciu starostu obce o projekte:
„Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“.
j/ Informáciu starostu obce o projekte spol.
Slovak Telekom, a.s., Bratislava: „Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“.
k/ Informáciu o vyhodnotení osláv Dňa
obce Poproč, ktoré sa konali 9.9.2017.
l/ Informáciu starostu obce o technickoorganizačnom zabezpečení Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 v obci
Poproč.

h/ Poplatok za zvoz žumpových vôd ulice v obci, na ktorých nie je verejná kanalizácia - 21,11 € / 1 výjazd traktora
(Západná ulica, Záhradná, Družstevná
ulica č. d. 42 – 52, chatová oblasť) ulice

m/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliam Komoru.

v obci, na ktorých je verejná kanalizácia
- 42,22 € / 1 výjazd traktora
2. N e s c h v a ľ u j e:
a/ Na návrh Komisie kultúry a športu pri
OZ vypovedanie nájomnej zmluvy č.
4/2017, sp. zn. OcU-Š-88/2017 - prenájom kinosály a premietacej miestnosti
v budove miestneho kultúrneho strediska p. Erikovi Kuzmovi, a to v zmysle čl.
IX platnej zmluvy.
b/ Prevod majetku obce Poproč priamym
predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč,
zapísané na LV č. 1190, parc. č. 1508/2
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere
151 m2, parc. č. 1505/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 144 m2, parc.
č. 1502/3 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 102 m2, spolu 397 m2 za cenu
215,00 €, v zmysle znaleckého posudku
zo dňa 10.8.2017, vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Hudákom, pre p. Petra
Petráša, bytom Košice, Alžbetina 3.
3. R u š í:
a/ Uznesenie č. A.4/2.g./2017, ktorým OZ
schválilo Zmluvu o dovoze a likvidácií
odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s., Košice podľa
predloženého návrhu.
B. Obecné zastupiteľstvo obce Poproč sa n
e u z n á š a na:
a/ Všeobecne záväznom nariadení obce
Poproč č. 1/2017 o poskytovaní a zavedení elektronických služieb.
Zdroj: OcÚ Poproč

Účasť poslancov Obecného zastupiteľstva v Poproči na zasadnutiach v roku 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dátum
Poslanci OZ / rokovanie
PhDr. Zita Baníková
Mgr. Zuzana Bradová
Ing. Branislav Hanko
Jozef Harčarik
Martin Jasaň
Ing. Viliam Komora

7.

Peter Mudroň

/

/

/

/

neospr.

8.
9.

Mgr. Dajána Špegárová
Bc. Iveta Vincová

/
/

ospr.
/

/
ospr.

/
/

/
/

P.č.

20.2.
PZ
/
/
/
/
/
/

24.4.
PZ
/
/
/
neospr.
/
/

19.6.
PZ
/
/
/
neospr.
/
/

21.8.
PZ
/
ospr.
ospr.
/
/
/

23.10.
PZ
/
/
ospr.
neospr.
/
/

PZ - plánované zasadnutie OZ		
www.poproc.sk

11.12.
PZ
/
/
/
/
/
/
ospravedlnil meškanie,
na rokovanie neprišiel
/
/
zdroj: OcÚ
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Ako sa pripraviť na Vianoce Obec Poproč
nosí v srdci
Liturgický rok sa začína adventom. Je
to čas, v ktorom sa máme stíšiť, duchovne sa pripraviť na Vianoce. Ako?
Modlitbou, účasťou na svätej omši,

dobrými skutkami, sviatosťou
zmierenia. Odpustiť svojim
neprajníkom, všímať si potreby druhých a nezištne im pomôcť.... Spôsobov je mnoho.
Symbolom adventu je adventný veniec. Štyri sviečky na ňom
symbolizujú štyri adventné nedele. Čím je na ňom viac svetla,
tým viac sa blížime k príchodu
pravého Svetla, ktoré prišlo na
túto zem. Popročský adventný veniec
je umiestnený v parku pod kostolom,
aby všetkým Popročanom pripomínal
toto obdobie.			
IS

Myslíme aj na tých nenarodených

1. 11. 2017, na Sviatok všetkých svätých, bol na obecnom cintoríne v Poproči požehnaný pamätník nenarodeným deťom. Duchovný otec, ThDr.,
HELic. Štefan Angelus Kuruc, PhD.,
ho požehnal a veriacim pri tejto príležitosti pripomenul, že u Boha nie je

zabudnutá žiadna duša. Toto
miesto má všetkým pripomínať
tých, ktorí sa nestihli narodiť
pre tento svet, no narodili sa
pre nebo.
Od 2. – 8.11. si mohli veriaci
našej farnosti zakúpiť v kostole sviečku za nenarodené deti
a spolu s modlitbou aj finančne
podporiť aktivity Fóra života.
Zároveň sa v tomto týždni rodiny s deťmi zúčastnili aj adorácie za
nenarodené deti, počas ktorej spoločne ďakovali za dar života a prosili za
tých, ktorým nebolo dopriate sa narodiť.
Pastoračná rada pri farnosti Všetkých
svätých v Poproči

Problém je v nás
„To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo
Pán povedal ústami proroka: „Hľa,
panna počne a porodí syna a dajú mu
meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.“(Mt 1, 22) My kresťania často myslíme na Ježiša Krista v
minulom čase. Kristus, ktorý prišiel,
alebo v budúcom čase. Kristus, ktorý
príde. Avšak zriedkavo myslíme na Ježiša Krista v prítomnom čase. Boh je
s nami. A tak veľmi túto pravdu dnes
potrebujeme. Potrebujeme ju v dňoch

vnútorných zápasov, malomyseľnosti
a našich pochybností. „S nami Boh“,
to nie je niekde vo vzdialenom nebi,
nie niekde na vzdialenej planéte, ale
tu medzi nami. On Boh zdieľa s nami
naše súženia, trápenia, pomáha nám
niesť ťažké kríže, uzdravujúco sa dotýka našich rán, očisťuje nás od našich
hriechov, vedie nás k životu. K životu,
ktorý má hodnotu tu na Zemi, ale aj vo
večnosti. Problém je však v nás ľuďoch.
Neuvedomujeme si, aké boli prvé Viawww.poproc.sk

14. októbra 2017 Rožňava privítala
vyše 3000 pútnikov z farností diecézy
aj z iných miest Slovenska na slávnosti
zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Na slávnosť prijali pozvanie aj primátori a primátorky miest a starostovia
a starostky obcí, na území ktorých sa
nachádzajú farnosti diecézy. Veriaci
našej farnosti sa tiež zúčastnili tejto
slávnosti spolu so skupinkou veriacich z Vyšného Medzeva a pánom
dekanom Václavom Galom. Pozvanie
otca biskupa Stanislava prijal aj starosta našej obce Ing. Š. Jaklovský. Počas
slávnostnej sv. omše vložil otec biskup
do pozláteného srdca Nepoškvrnenej
Panny Márie lístky, na ktoré osobne
napísal názvy všetkých farností našej
diecézy. Odvtedy aj obec Poproč nosí
v srdci Panna Mária. Otec biskup nás
zároveň ubezpečil o svojich modlitbách za celú rožňavskú diecézu.
Zdroj: www.burv.sk
IS

noce a čo sa stalo na prvé Vianoce.
Boh vtedy k nám zostúpil. A tak skrze
Ježiša Krista môžeme komunikovať
priamo s Bohom, môžeme ho nájsť,
dosiahnuť ho. Reklama na Vianoce
môže byť: ,,Aby ľudia hovorili s Bohom.“ „Narodil sa Ježiško“, radostná
správa Vianoc. Boh s nami. Nie sme
už sami! Táto správa nech naplní naše
srdcia radosťou a istotou, že i v tých
najväčších utrpeniach a problémoch,
vo chvíľach malomyseľnosti a pochybnosti nie sme sami. Boh je s nami.
pastoračná rada
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Pomáhame
ľuďom v núdzi

Rok ubehol ako voda a je čas bilancovať. Poslanie našej organizácie
spočíva v pomoci ľuďom v núdzi.
Hlavnou náplňou je organizovanie
bezpríspevkového darcovstva krvi.
Tohto roku sa nám podarilo zorganizovať dva odbery. Prvý odber sme
urobili v marci a druhý v spolupráci
so základnou školou v Poproči v júni.
Chuť darovať krv našlo v sebe 32 darcov. Pri tejto príležitosti si žiaci základnej školy pozreli, ako taký odber
vyzerá a pracovníci Červeného kríža
im predviedli ukážky prvej pomoci.
V apríli, júli a v novembri sme distribuovali potravinovú a hygienickú po-

Bez vás by
sa nám tak
nedarilo

Slovo ďakujem nám neprináša finančnú hodnotu, vyjadruje však
postoj k činu, ktorý bol urobený nezištne a má pre nás veľký význam.
Naša škola je centrom vzdelávania,
kultúrneho, športového aj spoločenského života pre deti a mládež v našej obci. Bez podpory zriaďovateľa,
rodičov, priateľov školy a širokej
verejnosti by sa nám nedarilo v takej miere dosahovať úspechy žiakov
a sústavne sa zlepšovať. Chceme sa
poďakovať všetkým, ktorí prispeli
dobrým skutkom, úprimnou radou
a pomocou, dobrovoľnou brigádou,
sponzorským príspevkom, finančným príspevkom – 2% z daní, či
pomocou pri organizovaní školských podujatí.Vaša pomoc je pre
nás morálnym záväzkom, aby sme
v každom období robili pre vaše,
naše deti v oblasti výchovy a vzdelávania maximum.
BM riad.ZŠ s MŠ Poproč

moc poskytnutú Európskou úniou. Túto
pomoc sme doručili 38 rodinám v našej
obci. 12. októbra pani Filčáková a pani Bradová v košickom Kauflande pomáhali v rámci tretieho ročníka charitatívneho projektu Červeného
kríža „Pomáhame potravinami“. Vďaka nim aj
do našej obce bola štyrom rodinám poskytnutá
potravinová pomoc. V októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, členky výboru navštívili 79
domácností a domov dôchodcov, kde sa stretli
so staršími občanmi a potešili ich sladkými darčekmi. Aktívny rok končí pre nás v Košiciach pri slávnostnom
odovzdávaní Jánskeho plakiet za bezpríspevkový odber krvi. Ďakujem
všetkým, ktorí nám pomáhajú a prajem im a všetkým členom a priaznivcom Červeného kríža pevné zdravie, požehnané vianočné sviatky a úspešný
rok 2018. 			
					
MB

Krásne a radostné Vianoce,nech
lásky, radosti i pohody je vždy dosťa
v tom ďalšom roku nech šťastie a
zdravie stoja vždy pri vašom boku.

										
     seniori, členovia ZO JDS v Poproči

Život iných nám nie je ľahostajný
Prebúdzať v človeku pocit spolupatričnosti a podpory sa snažíme na našej
škole každý deň, po celý rok. Nielen
počas vianočných sviatkov, kedy majú
ľudia k sebe akosi bližšie. A práve preto
sa každoročne zapájame do charitatívnych akcií a zbierok, ktoré zmysluplne
pomáhajú ľuďom, dospelým i deťom
začleniť sa do bežného života.22. septembra sme sa zapojili do 16. ročníka
verejnej zbierky Biela pastelka 2017,
ktorá svoju pomoc zameriava na ľudí
s ťažký zrakovým postihnutím. Spolu
s Úniou nevidiacich a slabozrakých
www.poproc.sk

Slovenska sme vyzbierali za podpory
žiakov, rodičov, starých rodičov i všetkých ostatných darcov 140,03 €. Do
celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom sme sa 10. novembra zapojili po prvýkrát. Touto zbierkou chceme
podporiť deti v detských domovoch,
krízových centrách, rehabilitačných
zariadeniach, ale aj deti v organizáciách zameraných na výchovu a rozvoj
detí a mladých ľudí. Spoločným úsilím
sa nám v tejto verejnej zbierke podarilo vyzbierať 76.- €. Za podporu všetkým ĎAKUJEME.		
ZK
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Každý bol originál
MKS v spolupráci s MO Matice slovenskej v Poproči usporiadali 25. novembra
tradičné „pečenie cukru“ na Ondreja.
V našej obci je táto tradícia zachovaná
už celé generácie a sme právom hrdí, že
túto sladkú dobrotu vyrábame azda na
celom Slovensku len my Popročania Organizátori tohto roku usporiadali celú
akciu v predstihu - na Katarínu. Stretli
sme sa v kultúrnom dome spoločne s
obyvateľmi našej obce, ktorým ešte záleží
na zachovávaní tradícií, aby sme strávili
jedno nádherné popoludnie pri výrobe
tejto originálnej špeciality. Sála KD nás
vítala v novom šate a hneď pri vchode
vyzdobená výstavkou prekrásnych výšiviek, ktorú pripravili členky ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska. Vo vestibule zase
šikovné Popročanky,Danka Kalnová
a Ivetka Sopková, vystavovali na obdiv
svoje nádherné ručne vyrobené vianočné dekorácie.Vedúca MKS a predsedníčka MO MS K.Katušáková spoločne privítali všetkých prítomných Popročanov,
starostu obce i pozvaných hostí – matičiarov z Moldavy n/B vedených predsedom MO MS F.Gregušom a naším rodákom Miroslavom Spišákom. V sále boli
pripravené stoly s dvojplatničkami, cukrom, mliekom a maslom pre osem družstiev, ktoré mohli súťažiť vo varení nášho „pečeného cukru“. Najmladšie členky
MO MS, Janka Juríková i Katka Katušáková, poroznášali na stoly nami pripravené rôzne pochúťky - jedlá starých ma-

terí ( kysnuté koláče plnené makom, tvarohom, orechmi i domácim slivkovým
lekvárom, ktoré napiekli členky MO MS
Mária Mudroňová, Iveta Fečuová, Helena Sopková a Agáta Hanková, doma
upečený vynikajúci kváskový chlebík od
Mgr. Ľubomíra Hiľovského potretý domácou masťou, ochutený horčicou alebo
posypaný cibuľou. Tohto roku sa nám i
škvarky vydarili, za čo vďačíme Olegovi
Bradovi. S domácimi uhorkami chutili výborne. A navyše k týmto všetkým
dobrotám nesmelo chýbať ani dobré varené vínko. Matičiarka Božena Leláková
sa rozhodla, že tento rok nesmie chýbať
na stoloch aj naša ďalšia špecialita, a to
„kozárová jucha“. Dôležitú ingredienciu
- voňavé nasušené dubáky- nám dodali
Margita Michalková a Agáta Hanková.
Pochutnali si a jej kvalitu vynachválili
všetci prítomní v sále.O zábavu sa postarali speváčky z FORTUNY, ktoré si
okrem krásneho spevu nacvičili aj krátku scénku. Divadielko vtipne zachytilo
všetko, čo sa v tento deň v našej obci
pred mnohými rokmi dialo. Od dohovárania sa mladých dievčat u koho
sa stretnú piecť cukor, cez kradnutie
dreva z dvorov, kde mali mládencov,
až po rozprávanie babiek o zvykoch a
„pripovedkách“ na tento deň, i o varení
halušiek s menami frajerov. Nesmel pri
tom chýbať ani nádherný spev v našom
nárečí. Dievčatá to zvládli na výbornú,
za čo si vyslúžili obrovský potlesk. Aby

Prišiel bez snehu, ale štedro

V utorok 5. decembra po dlhej únavnej
ceste, ale s vrecami plnými balíčkov
medzi nás znova zavítal dedko Mikuláš.
A neprišiel sám, na pomoc si zobral aj

anjelika a pre každý prípad aj dvoch
čertov. Tí však veľa roboty nemali,
keďže všetky detičky celý rok poslúchali.
Už z diaľky ho vítali tóny vianočných
kolied a množstvo detičiek od tých
najmenších cez škôlkarov až po veľkých
školákov. Všetci netrpezlivo čakali,
kedy budú môcť potešiť Mikuláša
krásnou básničkou alebo pesničkou
a ako odmenu dostať sladký balíček.
Povetrím sa šírila dobrá nálada a vôňa
vianočného punču a okrem stromčeka
a nového adventného venca zažiarili aj
detské očká, veď niektoré sa v tento deň
konečne na vlastné oči presvedčili, že
Mikuláš naozaj existuje. 		
ZL
www.poproc.sk

to celé vyzeralo vierohodne, žienky pripravili na pódiu kulisy kuchyne tak, ako
niekedy kuchyne v Poproči vyzerali.
Autentickosť dodala krásne zhotovená
pec, ktorú nám vyrobil Jožko Žemba,
čiastočne vymaľoval člen výboru Oleg
Brada a dokončila skvelá výtvarníčka
– Jarmilka Grandettiová.Medzitým sa
na elektrických dvojplatničkách varilo,
pieklo, miešalo a kuchárky z jednotlivých družstiev roznášali a ponúkali na
ochutnanie svoje sladké dobroty. Boli to
členky Jednoty dôchodcov Slovenska,
členky SZZP, dievčatá z chrámového
spevokolu sv. Barbory, ženy z materskej
školy i zástupcovia Fortuny. Výrobky
z cukru boli výborné. Každý cukor bol
originál. Atmosféra v sále i nálada medzi prítomnými bola vynikajúca. Spievalo sa, ochutnávalo, hodnotilo. Domov
sme odchádzali presladení i prejedení,
ale spokojní, že sa toto sobotné popoludnie vydarilo. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli čas a prišli podporiť
zachovávanie tradícií v našej obci i tým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o zdarný priebeh tohto podujatia. Vďaka
patrí aj Členskému ústrediu Matice slovenskej v Martine za ich finančnú podporu, bez ktorej by sme to všetko neboli
zvládli. 				
KK

Dostali sme
radostnú správu
Z Fondu na podporu umenia sme
dostali radostnú správu o poskytnutí finančnej dotácie na Akvizíciu
knižničného fondu (nákup knižnej
literatúry). Projekt „Keď čítaš, žiješ“
bol podporený sumou 1000,-€.V
týchto dňoch bola zakúpenú literatúra, ktorú si môžete vypožičať od
budúceho roka počas otváracích
hodín obecnej knižnice. /Zmluva o
poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-513-02771/ OB
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Roky končiace sedmičkou
v živote Popročanov
Z kroniky obce vybral a rok 2017 zaznamenal Oleg Brada takto:
1337 - fara platila pápežské desiatky
1407 - Mendzenth (Poproč)
1427 - Menthzenth (Poproč)
1427 - za portálneho súpisu (súpisu
usadlostí, dvorov) bolo v Menthzenthe 20 port.
1427 - obec a potom i farský úrad patrili k jasovskému konventu
1827 - fara bola novopostavená
1887 - v škole sa otvorila druhá trieda
(dovtedy bola škola jednotriedka)
1927 - prvý bicykel v obci (Ján Majcher)
1927 - v obci začal pôsobiť zbor adventistov siedmeho dňa
1947 - bola v obci zapojená elektrická
sieť
1947 - bol daný do užívania miestny
rozhlas
1947 - založenie kostolného spevokolu v Poproči. Založil ho pán farár dekan Štefan Mancoš
1947 - založenie dychového súboru
1957 - začalo sa s výstavbou betónového mosta pri kostole, ktorý spojil východnú a západnú časť obce a nahradil
starý drevený most.
1957 - zriadený poštový úrad, predajňa textilu Vesna u Kozlov, odevov
u Toporčáka, holičstvo a kaderníctvo
u Babaša a predajňa zeleniny a ovocia
u Franci (u Stecov).
1967 - začala činnosť prevádzkareň Zámočníctvo

1977 - Ing. Ladislav Toporčák získava
s Lokomotívou Košice Československý pohár vo futbale
1977 – nová omietka a vymaľovanie
vnútornej časti kostola. Oprava vchodu do farskej budovy a záhradky pred
farskou budovou.
1987- najmladšou maľbou v kostole je
zobrazenie svätých solúnskych bratov
Cyrila a Metoda od reštaurátora Pavla
Milkoviča z roku 1987
1997 - stolnotenisové družstvo postúpilo do III. ligy
1997 - Do poľovného revíru Kobylia
hora boli v Špaňom jarku vypustené 3
páry jarabíc
1997 - Branislav Benko futbalový
brankár 1. FC Košice sa stretol v základnej skupine Európskej ligy majstrov s mužstvami Manchester United,
Juventus Turín, Feyenord Rotterdam
1997 - začala sa stavba čističky odpadových vôd a kanalizácie v západnej
časti obce.
1997 - 1. decembra 1997 bol daný do
užívania penzión Spása s kapacitou 20
lôžok.
2007 -od začiatku roka musia chovatelia ošípaných nahlásiť zabíjanie ošípaných a odovzdať vzorku na trichinellu
2007 - Janka Gumáňová ml. získala
titul majsterky východoslovenského
regiónu a postúpila na Majstrovstvá
Slovenska, kde sa prebojovala medzi
16 najlepších
2007 - zrealizovaný projekt Terénne
úpravy háld Poproč
2007 - Martin Gumáň ml. sa stáva
www.poproc.sk

majstrom Slovenska v stolnom tenise
v súťaži družstiev s ŠKST Bratislava.
2007 - prvýkrát na čele popročského
futbalového klubu žena - Dana Sakáčová
2007 - guvernér česko - slovenského
dištriktu odovzdal oficiálny dekrét
o prijatí Rotary Club Košice Country
so sídlom v Poproči do Rotary International
2007 - do obecnej knižnice v rámci
projektu „Verejný internet v knižniciach SR“ pribudlo počítačové vybavenie za cca 400000 Sk
2007 - obec zakúpila z vlastných zdrojov traktor s príslušenstvom v hodnote
2 mil. 800 tisíc Sk
2007 - vo Vlčej doline bol v októbri
v budove niekdajšieho hotela otvorený Domov sv. Anny s kapacitou pre 63
klientov
2007 - vandali poškodili náhrobné kamene na židovskom cintoríne
2007 - v programe Dňa obce vystúpili
Peter Stašák, Železiar a skupina Desmod
2007 - v obci žilo 2782 obyvateľov
2017 – na Matičnom plese vystúpil
spevák Robo Kazík
2017 - Pavol Radoslav Mandryk zložil
Večné sľuby.
2017 - Mgr. Milica Juhásová vydáva
tretiu zbierku básní pod názvom Z lásky k deťom
2017 - v cintoríne na dome smútku
bola osadená a posvätená pamätná tabuľa nenarodeným deťom
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Spievali i tancovali

V pondelok 20.novembra sa v domove
dôchodcov konala milá slávnosť. Jubilanti boli hneď dvaja. Dvadsaťročný
jubilant – Domov dôchodcov Poproč,
ktorý začal svoju činnosť 1.decembra
1997 a jubilanti – naši klienti, ktorí sa
tohto roku dožili okrúhleho životného
jubilea. Jedným z nich bol aj 95-ročný
František Majcher – najstarší obyvateľ
našej obce. Riaditeľka zariadenia v krátkom príhovore pripomenula históriu zariadenia i udalosti, ktoré sa v ňom už stávajú tradíciou. A takouto tradíciou je aj
oslava okrúhlych životných výročí. Jubi-

lantom sme popriali hlavne pevné zdravie, veľa síl do ďalších rokov a pohody v
spoločnej rodine „domovákov“. Sviatočnú atmosféru ešte umocnilo vystúpenie
speváckej skupiny Fortuna. Naši obyvatelia si s jej členkami nielenže zaspievali,
ale tí zdatnejší aj zatancovali. Zavŕšením
slávnostného pohostenia pre obyvateľov
bol chutný poľovnícky guľáš, ktorý pre
nás pripravila rodina nášho 85- ročného
jubilanta Vojtecha Hiľovského, ktorej aj
touto cestou srdečne ďakujeme.
MP, riad. DD

Čo sme si sľúbili, to sme aj splnili

Výročná členská schôdza ZO SZZP sa
konala neskôr ako po minulé roky, ale aj
napriek tomu sa podarilo pripraviť pre
našich členom všetko, čo bolo naplánované. Začali sme zájazdmi do Čížu.
Pribudlo aj nové miesto na príjemný
oddych a relax kúpalisko Rapovce, kde
termálny prameň má svojím zložením
podobné vlastnosti ako morská voda.
V septembri nechýbala každoročná
opekačka na hornom futbalovom ihrisku. Naša členská základňa má prevažne starších ľudí. S tými, ktorí odišli do
večnosti, sme sa dôstojne rozlúčili. Pre
jubilantov sme pripravili v októbri posedenie v kultúrnom dome. Úspešne sme

obstáli vo varení halušiek v rámci osláv
Dňa obce a tretie miesto pri našej premiére bolo krásnou odmenou. Tradične
sa schádzame pri pečení ondrejského
cukru. Naše členky nielen výborne pripravili popročskú špecialitu, ale účinkovali aj v reláciách, ktoré odvysielala
RTVS a o týždeň neskôr Rádio Regina.
Milí naši členovia, ďakujeme za vašu
pomoc a spoluprácu pri akciách organizovaných v priebehu celého roka. Prajeme vám príjemné a požehnané prežitie
vianočných sviatkov a v novom roku
zdravie, šťastie a rodinnú pohodu na
každom kroku.
Výbor ZO SZZP
www.poproc.sk
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Mladá generácia
je zárukou našej
budúcnosti
Čas plynie veľmi rýchlo, dostali sme sa
až na koniec kalendárneho roka 2017.
Každý dobrý hospodár hodnotí úspešnosť uplynulého obdobia a vytýči si
úlohy a ciele na ďalšie obdobie. Hlavným cieľom dobrovoľného hasičského
zboru je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v obci.
Pomáhať obci a jej občanom pri požiaroch, živelných pohromách a byť nápomocným ľuďom v nebezpečenstve.
Dobrovoľné hasičstvo vždy bolo a aj
je prepletené s činnosťou obce. Svoje
miesto máme aj pri rôznych kultúrnospoločenských akciách. Naším neposledným a veľmi dôležitým poslaním
je snaha o upútanie pozornosti mladej
generácie, ktorá je zárukou našej budúcnosti a funkčnosti združenia na
ďalšie roky, aby zbor postupom času
nestagnoval a nevyhasla tak pekná
myšlienka, ktorú v sebe naše združenie nesie „Sme jedna veľká rodina!“
Touto cestou ďakujeme hlavne starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu
za finančnú podporu a prejavenú dôveru, ktorá nám významne pomáha
napĺňať naše ciele. Vedeniu ZŠ s MŠ
za dlhoročnú, ústretovú spoluprácu
a podporu pri výchove mládeže, ktorá
prináša svoje ovocie v podobe popredných umiestnení mladých hasičov
na súťažiach. Všetkým sponzorom a
sympatizantom, ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporili, alebo nám pomohli.
Veľká vďaka patrí členom DHZ a ich
rodinám za pochopenie pre koníčka,
ktorým je záslužná a potrebná práca
dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá
je vykonávaná v duchu hesla „Bohu
na slávu, blížnemu na pomoc“ s vedomím, že toto poslanie je ušľachtilé a
nanajvýš potrebné.
Prajeme všetkým občanom krásne
prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojej rodiny a šťastný vstup do nového roka 2018, do ktorého vám želáme
veľa zdravia, šťastia, pokoja v rodine,
veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote.
Výbor DHZ
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Tradičná novembrová pietna spomienka na Lajoške

Štvrtý november bolo príjemné jesenné ráno s prísľubom
krásneho dňa. V turistickom oblečení sme posadali do áut
a odviezli sa do Hýľova, ktorý bol východiskovým bodom
našej túry na Lajošku. Pri tejto chate na hrebeni Volovských

vrchocv sa konala už devätnásty rok spomienka turistov z Košíc a okolia, ktorí sa rozhodli vzdať hold tým, ktorí milovali
prírodu, turistiku, ale už nie sú medzi nami.Chata na Prednej
Holici bola vybudovaná v rokoch 1911-1914. Bol to prízemný zrub so šindľovou strechou. Počas 1. svetovej vojny bola
niekoľkokrát vykradnutá a poškodená aj počas bojov, ktoré
sa v jej blízkosti odohrali v júni 1919 medzi 46. a 101. peším
plukom maďarskej červenej armády a 30. streleckým plukom
Intervenčného československého vojska. Po vojne najväčšiu
zásluhu na jej obnove mal Ľudovít Konrády, na ktorého počesť
chatu pomenovali. Odtiaľ pochádza ľudový názov Lajoška.
V čase 2. svetovej vojny zostala chata na okupovanom území
v Maďarsku. Počas vojny tu mala sídlo časť partizánskeho oddielu Petöfi Sándor. Partizáni chatu 30. decembra 1944 opustili a fašisti ju opustenú na druhý deň zapálili. Nová chata bola
postavená v roku 1951. Tradičný spomienkový akt za zvuku
hudby, krátkych veršov a zapálenie sviečok sa konal pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie blízko chaty. Po občerstvení na
chate sme sa spokojní vrátili domov. 		
SR

Popročskí turisti si
splnili jesenný cieľ

Veľkú Fatru a na západe Malú Fatru s Rozsutcami. Naspäť sme sa
vracali tou istou trasou. V Jánošíkovej krčme, kde podľa povesti
zlapali v roku 1713 nášho najznámejšieho zbojníka, sme si dali
zaslúženú orosenú odmenu. Októbrové počasie nám vyšlo, nálada bola výborná a my sa tešíme na ďalšie už zimné výstupy.
SR

Už minulý rok na jeseň sme mali v pláne výstup na najvyšší vrchol Chočských vrchov – Veľký Choč. Keďže jesenné počasie bolo
dosť premenlivé, čakali sme na babie leto, ktoré tohto roku prišlo 14. októbra. Našu túru sme začali z Valaskej Dubovej. Modro
značený chodník sa hneď za dedinou vnáral do smrekového lesa,
prechádzal strmo popod skalné útvary nazývané Soliská, ktoré
sú vysoké niekoľko desiatok metrov. Kamenistým chodníkom vedúcim cez les sme prišli na veľké lúky na Strednej Poľane, ďalej
prechádzali okolo útulne s honosným názvom Hotel Choč a na
záver cez kosodrevinu, na konci ktorej nás čakal majestátny vrchol vo výške 1 611 m n.m. Veľký Choč patrí k tým vrcholom
na Slovensku, z ktorých je nádherný výhľad na okolité pohoria.
Za výbornej viditeľnosti, na ktorú sa oplatilo tak dlho čakať, sme
videli na severe Oravskú priehradu s Babiou horou, na východe
vrcholy Západných a Vysokých Tatier s majestátnym Kriváňom,
na juhovýchode Nízke Tatry aj s Kráľovou hoľou, na juhozápade
www.poproc.sk
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ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Uhádli by ste?
Dlhé jesenné večery spestrili žiaci prvého stupňa našej školy čítaním rozprávok H. Ch. Andersena. 15.novembra vo
večerných hodinách a tmavej školskej
atmosfére sa oči detí rozžiarili šťastím
pri predstavovaní jednotlivých postáv
z rozprávok. Indície, ktoré si už vopred
pripravili, zneli napr. takto:
„Žijem v morskom svete a môžem z neho
vyjsť až keď budem mať 15 rokov.“
„Som odliaty z cínu.“
„Bieda ma prinútila predávať zápalky.“
Uhádli by ste názvy rozprávok? Žiaci ich

zvládli hravo. V jednotlivých zákutiach
školy boli ukryté indície, pomocou ktorých mali uhádnuť názvy ďalších Andersenových rozprávok:
1. Založenie a zapálenie ohňa pomocou 3 zápaliek
2. Ukážka z rozprávkyTriedenie strukovín – oddeľovanie malého, okrúhleho, zeleného...
Žiaci odchádzali najedení, spokojní,
mierne unavení a pred dverami školy na
nich čakali ich rodičia.
PH

Keď tradície spájajú
30. novembra sme sa opäť stretli
s našimi kamarátmi z DD Štós, aby
sme dodržali popročské tradície
„pečenia“ ondrejovského cukru, a to
na krúžku Varíme, pečieme. Čas sme
si krátili spoločnými rozhovormi,
hraním spoločenských hier a každý sa
vystriedal aj pri miešaní cukru. Ten sa
vydaril na jednotku. Už teraz sa tešíme
na ďalšie spoločné stretnutie.
IS
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Aby sme si
rozumeli

Európsky deň jazykov sa oslavuje
od roku 2001. Jedným z hlavných
cieľov je podporovať výuku cudzích
jazykov medzi všetkými občanmi
únie. V celej Európe si v tento deň
(26.9.) pripomíname jej jazykovú
a kultúrnu rozmanitosť ako aj význam ovládania cudzích jazykov
nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný
rozvoj osobnosti. Ani naša škola
nezabudla na tento deň a pripravila zaujímavé podujatie pre žiakov
druhého stupňa. Každú triedu zastupovalo trojčlenné družstvo, ktoré si overilo svoje vedomosti z európskych jazykov. Milovníci tanca
nemali problém určiť druh tanca
a krajinu odkiaľ pochádza. Nakoľko
hudba sprevádza každého človeka,
poznať jazyk, v ktorom sa spieva,
nebola žiadna veda. S riekankami
sa najviac potrápili piataci, ktorí si
vyžrebovali riekanku v nemeckom
jazyku. V poslednom kole si súťažiaci vyskúšali svoje zručnosti pri
tvorení krojov vyžrebovaných krajín - Nemecka, Ruska, Slovenska,
VB-Škótska a Holandska. Do súťaží
sme zapojili aj divákov a prestávky
boli spestrené anglickými piesňami.
AS

Neučili sa a predsa sa naučili
Projektové dni sa v našej škole stávajú
už neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 24.novembra sa uskutočnil ďalší projektový deň,
kde ústredným motívom bola prevencia proti obezite. Spojili sme všetky
zložky - zdravá výživa, čitateľská, finančná gramotnosť, globálne vzdelávanie, prevencia proti drogám do
jedného celku a vznikol jeden nádher-

ný projektový deň, ktorému sme dali
názov „JEDZME A HÝBME SA!“ Žiaci všetkých tried sa už doma vopred
pripravovali tak, že pátrali, čo všetko
zjedia počas jedného dňa, akú činnosť,
aktivitu vykonávali celý deň a potom
v škole počítali príjem a výdaj energie za celý deň. Každý naozaj počítal a
zisťoval, či je v tej správnej forme. Okrem toho každý žiak ochutnal zdravý
www.poproc.sk

ovocný kokteil, ktorý pripravili žiaci
SOŠ Boccatiova z Košíc. Každá trieda
na záver vytvorila krátky slogan k danej téme a v telocvični si všetci žiaci
v rytme rezkej hudby spoločne zacvičili. Podľa slov žiakov to bol fajn deň,
kedy sa „ ne uč ili“ a pred s a s a veľa
nauč ili .
MJ
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Čítanie kníh má svoje čaro

Žiaci našej školy sa už tradične sa zapájajú do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,
ktoré sa realizuje tretí októbrový pondelok, kedy je Medzinárodný deň školských
knižníc. Tohtoročnou témou bol Milan
Rastislav Štefánik. Názov našej aktivity:
Je to vo hviezdach. Pri plánovaní aktivít
sme zamerali pozornosť aj na rodičov.
Anketu s rodičmi si zobrali na starosť
členovia Žiackeho parlamentu. 23.októbra družstvá za triedy od piateho ročníka pracovali s knihami v školskej knižnici. Práca bola netradičná, teda v zmysle toho, že žiakom nepomáhal Google,
ale čítali z kníh, zamýšľali sa, spracúvali text. Práca bola o to náročnejšia,

Z tvorby našich žiakov
Pocta Štefánikovi
Štefánik veľkou osobnosťou bol,
poznať ho, je pre Slovákov cťou.
Za samostatnosť našu bojoval,
kvôli tomu aj svoj život obetoval.
Vo vojne sa letcom stal,
veľa dôležitých úloh dostával.
Úctyhodný život mal,
preto sa veľkou legendou stal.
(L. Baníková a kol. 8.A)
Zvoľ si zdravie
Na zdraví nám záleží,
kto fajčí, ten si ublíži.
Neber lieky zbytočne,
veď sú aj tak zbytočné.
Lepšie je ich nepoznať,
ako sa s nimi zahrávať.
Neber si z nich príklad veľký,
už o nich hovoria všetky telky.
Drogy, to sú veci zlé,
nie je to žart ako v hre,
preto radšej zdraví sme,
nesiahneme po nich iste.
		

S. Spišáková

že bola limitovaná časom. Nevyhnutná
bola spolupráca v skupine, koordinácia činnosti. 3-členné družstvá vlastne
boli súťažné družstvá. Žiaci pracovali
so svojou predstavivosťou, tvorivosťou,
výrečnosťou. Mali zložiť puzzle – portrét
M. R. Štefánika a Mohylu, čo by bolo
keby... Prezentovanie poznatkov o živote
a práci M. R. Štefánika bolo vyvážené, aj
najmladší piataci si dobre poradili s touto úlohou. Ako žiaci zistili, okrem Antarktídy bol Štefánik na všetkých svetadieloch. O tom svedčili aj hviezdičky na
mape. A výsledok? Najlepšie si počínali
piataci, získali 1. miesto, 2. boli ôsmaci, dve 3. miesta mali siedmaci a šiestaci
a na 4. mieste sa umiestnili deviataci. Aj
vyhodnotenie ankety bolo uspokojivé,
teší nás, že rodičia majú poznatky o tejto
významnej osobnosti našich dejín. Súčasťou Medzinárodného dňa školských
knižníc je aj aktivita Záložka do knihy
spája školy. Našou družobnou školou
bola ZŠ Makov. Žiaci týchto škôl si vymenili záložky do kníh a boli prekvapení, ako sa to dá.
ŠJ

Je to vo hviezdach
Milan Rastislav Štefánik bol astronóm,
o tom nepochybuje nik. Slováci sú
naňho hrdí,
každý o ňom dobre tvrdí.
Aj v škole sa o ňom učíme,
čo dokázal on, to ja i my chceme.
Dnešný deň patril jemu,
Je to vo hviezdach, mali sme tému. Bol
on letcom, vie to každýaj to, že zomrel
mladý.
Milanko na pleciach generálske hviezdy
mal, lebo skrz hviezd svoju budúcnosť
budoval.
A keď mal plody práce užívať,
skončil na prahu vlasti,
ktorú len on tak vedel milovať.
(M. Harčarik a kol. 8.A)
Zdravie verzus drogy
Škodlivé sú drogy veľmi,
vravím ti to, ver mi.
Drogy život zabijú,
to je cesta do hrobu.
Nevyskúšaj tie zlé drogy,
radšej pohyb do staroby.
Preto radšej život chráň si
a feťákov nevšímaj si.
		

S. Cingeľ
www.poproc.sk
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Volíme si
zdravie

Tretí novembrový týždeň je Európskym
týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Tento
týždeň sme začali rozhlasovou reláciou, v ktorej sa hovorilo o negatívnych
dôsledkoch užívania a často aj tolerovania legálnych drog, teda o alkohole
a cigaretách, ale aj o iných závislostiach,
či už látkových alebo nelátkových. Aj
keď je prevencia súčasťou edukačného
procesu, tento týždeň to bolo predsa len
intenzívnejšie. Do vyučovacích predmetov boli implementované aktivity
zamerané na správnu výživu, ochranu
pred škodlivými vplyvmi, harmonický
denný režim a zmysluplné využívanie
voľného času. Súčasťou zdravého životného štýlu je pohyb, ten si žiaci užili na
pohybových aktivitách v telocvični. Zapojili sme sa do súťaže Nebuď otrokom
drog, ktorú vyhlásila TASR a tu sú práce
našich siedmakov. 		
ŠJ

Hra má v škole
svoje miesto

Každoročne sa na Slovensku organizuje
Týždeň vedy a techniky, ktorý sa tento rok uskutočnil v termíne 6.-12. novembra. Pri tejto príležitosti vyučujúce
prírodovedných predmetov v našej škole pripravili zaujímavé podujatie pod
názvom „ Deň vedy a techniky“, ktoré
sa konalo 9.novembra. Po úvodnej rozhlasovej relácii čakalo žiakov množstvo
zaujímavých fyzikálnych, chemických
pokusov, biologických pozorovaní, rôzne hlavolamy, hry, hračky, ktoré si všetci žiaci v priebehu dňa pozreli a hlavne
vyskúšali. Zážitkové vyučovanie bolo
o to atraktívnejšie, že pokusy a výrobky prezentovali práve žiaci, ktorí si ich
sami vyrobili v škole alebo doma. Tento netradičný deň bol veľmi zaujímavý,
výnimočný, bohatý na aktivity, ktoré sa
všetkým páčili. Veríme, že touto prezentáciou sme motivovali aspoň niektorých žiakov, ktorí získali množstvo
nových vedomostí, poznatkov a prebudil sa v nich záujem o prírodovedné
predmety. 			
MJ

12

ŠKOLA, ŠKÔLKA, ŠKOLIČKA

Ročník 9 - Číslo 6-7 / december 2017

Kalendár športových úspechov našej školy - jeseň 2017
13. októbra ZŠ Čaňa organizovala atletické preteky
žiakov – 13. ročník jesenného behu „Hľadáme nových olympionikov.“ Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl
okresu Košice – okolie, celkovo 53 bežcov (nový rekord) r. nar. 2005 a mladší. Dievčatá sa popasovali so
600 m, chlapci s 1 000 metrovou traťou. Našu školu
reprezentovali: Natália Vincová (3. miesto), Kristián
Timko (9. miesto), Erika A. Benková, Filip Morvay.
Výsledky kategórie dievčat:
1. Bianka Takáčová ZŠ Ruskov 2:03
2. Laura Sročenská ZŠ Čaňa 2:08
3. Natália Vincová ZŠ s MŠ Poproč 2:15
4. Rita Balázs CSŠ Moldava 2:16
5. Petra Libová ZŠ Čečejovce 2: 17
Výsledky súťaže družstiev:
1. ZŠ Pionierska 33, Čaňa 3
2. CSŠ Moldava nad Bodvou 7
3. ZŠ s MŠ Poproč 12
4. ZŠ Šaca 13

28. novembra sa naše žiačky zúčastnili na florbalovom turnaji
žiačok (okresné kolo), ktorý organizovala ZŠ Kysak. Z dvanástich
mužstiev naše dievčatá obsadili
vynikajúce 3. miesto. Reprezentovalo nás družstvo v zložení: Lenka
Baníková, Alica Šimková, Sofia Schmotzerová, Viktória Slovenkaiová,
Sofia Arianna Kellerová, Denisa Takáčová, Zuzana Schmiedlová, Erika
Anna Benková, Natália Vincová.

V termíne od 16. do 27.októbra sa žiaci našej základnej školy zúčastnili základného (3.- 4. ročník) a
zdokonaľovacieho (5.- 6. ročník) plaveckého výcviku. Cieľom výcviku bolo eliminovať strach z vody,
osvojiť si základné plavecké zručnosti a zdokonaliť
sa v základnom plaveckom spôsobe kraul a znak.

15. novembra naša škola organizovala okresné
kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Turnaja sa
zúčastnilo 7 škôl (84 detí z prvého stupňa). Naše
družstvo obsadilo skvelé 3. miesto. Žiaci III. A,
IV.A: A. Benko, A. Červená, Z. Červený, S. Drabiková, N. Hodermarská, G. Jasaňová, P. Juhás, L. Sopko,
T. Sýkorová, R. Štovčík, M. Vachaľ, T. Sedláková, L.
Tóthová.
www.poproc.sk

1. decembra ZŠ Kysak organizovala florbalový turnaj žiakov (okresné kolo). Súťaže sa zúčastnilo
16 škôl. Naše družstvo žiakov obsadilo výborné 3. miesto. Školu
reprezentovali: Jakub Grác, Jozef
Harčarik, Filip Jasaň, Samuel Jasaň, Jakub Brada, Marek Harčarik,
Adam Štovčík, Michal Bandik, Sebastián Kožej, Martin Sopko.
MC
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Futbalové trávniky osireli

Začiatkom novembra odohrali naši futbalisti posledné futbalové stretnutia o majstrovské body. Ako prví ukončili jesennú
časť súťažného ročníka 2017/2018 naši
najmladší futbalisti žiaci.
Žiaci
účinkovali v okresnej súťaži 1.trieda.Pod
vedením trénera Dávida Majchera im patrí
v tabuľke 3.miesto.Prehrali len o dve stretnutia na ihriskách súpera v Jasove a v Medzeve, ktorí v tabuľke skončili pred našimi
futbalistami. Najlepším strelcom mužstva
sa stal Filip Jasaň, ktorý súperom nastrieľal
14 gólov. Mladí futbalisti v jesennej časti
súťaže v mnohých stretnutiach podávali
dobré výkony, zabávali našich fanúšikov
mnohými gólmi a kvalitnou hrou, za čo
sa im mnohokrát od divákov dostalo potlesku. Mladí futbalisti prejavujú záujem
o túto hru, výsledkom je veľmi dobrá tréningová dochádzka a účasť na majstrovských stretnutiach.

Dorastenecké mužstvo
účinkovalo v 3.lige Košicko-Gemerskej krajskej súťaže. Mužstvu po odohratí
jesennej časti patrí v tabuľke 7.miesto. Po dobrom
štarte do súťaže prišiel pre
mužstvo herný i výsledkový
útlm, narazili totiž na silných súperov, s ktorými si
nevedeli poradiť, stratili s nimi body, ktoré
im chýbajú, aby v tabuľke skončili na vyšších priečkach. Záverečné kolá súťaže však
ukázali, že naši dorastenci vedia odohrať
aj dobré stretnutia a v domácom prostredí
potešili divákov dobrou hrou i víťazstvami nad svojimi súpermi. Očakávame, že
v jarnej časti súťaže budú pokračovať v nastúpenom futbalovom trende. Najlepším
strelcom mužstva bol Patrik Schmiedl,
ktorý konto súperov zaťažil 21 presnými
zásahmi. Mnohé jeho gólové šance však
počas majstrákov nevyužil. Teší nás, že
zároveň dal aj naviac gólov v celej súťaži
a patrí mu jesenný primát. Len tak ďalej...
Dorastencov v jesennej časti trénovali
a futbalovo viedli Radoslav Raščák a Slavomír Tóth.
,,A“ mužstvo
v jesennej časti účinkovalo v 5.lige Košicko - Gemerskej krajskej súťaže. Pod vedením hrajúceho trénera Dávida Majchera
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im patrí 5.priečka v tabuľke. V tabuľke sú
mužstvá, ktoré už pred začiatkom súťažného ročníka boli hlavnými ašpirantmi na
postup do vyššej súťaže Ťahanovce, Slávia TU Košice, i tieto mužstvá sa hráčsky
posilnili. V domácom prostredí sme Ťahanovce porazili a remizovali so Sláviou
TU Košice. Na začiatku súťaže mužstvo
vyhrávalo vonku i doma, lenže prišli zranenia hráčov a neúčasť na majstrovských
stretnutiach zo súkromných i pracovných
dôvodov. Citeľne mužstvu chýbal zranený
brankár-opora mužstva Ivan Vinca, čo sa
prejavilo na prehrách mužstva a celkový
pokles v tabuľke. Ak mužstvo nastúpilo
v závere jesennej časti, už skoro v optimálnej zostave získavalo potrebné body do
tabuľky. Najlepším strelcom mužstva bol
Peter Paulinsky, ktorý strelil 7 gólov v jesennej časti. Ak sa budú mužstvu vyhýbať
zranenia a káder bude pripravený na majstrovské stretnutia, očakávame, že v tabuľke budú atakovať vyššie priečky. Majú na
to hráčsky i herný potenciál.
Prajeme a pozývame
OFK praje všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. Počas vianočných sviatkov pripravujeme už tradičnú Štefanskú
zábavu 25. decembra 2017 so začiatkom
o 19. hod., na ktorú všetkých srdečne
pozývame. V novom roku 2018 prajeme
všetko najlepšie, futbalistom pevné zdravie, veľa víťazných stretnutí, fanúšikom
veľa futbalových zážitkov.
EH

Za dva mesiace sa dajú urobiť malé zázraky

V stolnotenisových súťažiach máme z prvej polovice súťaže odohraté dve tretiny
a keď sme si pred súťažami priali znova
zabojovať hlavne o vrchné priečky, tak
sme vôbec netušili, čo vystrojili jednotlivé mužstvá do novej sezóny. Také masívne
posilnenia v novodobej histórii sme ešte
nezažili a už nám na začiatku bolo jasné,
že nie do prvej 6, ale vôbec, ak sa zachránime, tak to bude nesmierny úspech.
„A“ družstvo v 3. lige je zatiaľ na predposlednom mieste s jedným víťazstvom a jednou remízou. Už teraz je jasné, že keď sa
zachránime, tak to bude malý zázrak.
„B“ družstvo v 4. lige má šancu sa ešte
prebojovať do tej 6. Zatiaľ sme na 8. mies-

te, len dva body od 6. miesta, ale
všetko nemáme vo svojich rukách.
Nepomohol nám ani fantastický
výkon proti najlepšiemu mužstvu
v súťaži z Michaloviec, s ktorým
sme remizovali 9:9 a bola to ich
prvá bodová strata v súťaži. Dokonca môžeme povedať, že sme
bod stratili my a ktorý nám nakoniec môže v boji o 6. miesto
veľmi chýbať. Záchrana však by
tu nemala byť problém. keďže sme
svojich súperov, ktorí sú pod nami, porazili rozdielom triedy. Keď sme neveriacky
krútili hlavami nad posilami v mužstvách
v 3. a 4. lige, tak sme vôbec nepredpokladali, že to isté budú vystrájať družstvá v 5.
lige. Taká kvalitná súťaž, aká sa teraz zišla, sa tu v histórii nikdy nehrala. Hrajú tu
druholigoví hráči, hráči 3. ligy, dokonca
tu prišiel aj 170. hráč krajského rebríčka
a aby toho nebolo málo, tak aj zo zahraničia. O to radostnejšie je konštatovanie,
že v tak kvalitnej súťaži je naše „C“ na výbornom 3. mieste, ale čo je hlavné, že prím
v družstve hrajú naše mladé nádeje. Najlepším hráčom v družstve je Patrik Juhár,
ktorý je 8. najlepším hráčom v súťaži a newww.poproc.sk

zaostáva ani Daniel Majcher - druhý hráč
družstva s viac ako 66 % úspešnosťou v súťaži. V mládežníckych kategóriách Daniel
Majcher, aj keď prešiel v tomto ročníku do
vyššej kategórie, aj naďalej udivuje svojimi výkonmi svojich konkurentov, keď vo
Vranove na prvom turnaji obsadil 6. miesto, ale už na 2. turnaji vo Valalikoch bojoval o pódium, kde nakoniec skončil na 4.
priečke - čo je aj tak prekrásny úspech. Ale
srdiečko nás hreje aj z iného dôvodu. Koncom ročníka k nám nazreli aj tri roztomilé dievčatá, a že to myslia vážne, dokázali
aj svojím prístupom cez letné prázdniny.
Každodenným dvojfázovým tréningom sa
stále viac zdokonaľovali v hernej činnosti
a aj keď sa za dva mesiace veľké zázraky
nedajú urobiť, malé áno. Svoj talent dokázala Sandra Horváthová už na prvom
turnaji v kategórii najmladších žiačok, kde
skončila na nečakanom 7. mieste. Úspešne
si počína aj v súťaži družstiev v kategórii
ml. žiačok, kde s Viktóriou Hužvárovou
sú priebežne na 8. mieste. Prajeme všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky
a všetko dobré do nového roku.
VV
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Oslávili sme desať rokov existencie

Čas sa zastaviť nedá a plynie neúprosne
jediným smerom - od minulosti k budúcnosti. Človek si to uvedomuje najmä pri spomienkach a práve 10. výročie
založenia Domova sv. Anny n.o. v Poproči je dôvodom si zaspomínať na uplynulý čas. Desať rokov v živote človeka
je dlhým časovým úsekom naplneným
množstvom zážitkov, udalostí, dobrých
a zlých skúseností, chvíľ radosti a žiaľu.
Nie je tomu inak ani v živote nášho zariadenia.
Odkedy a pre koho
Zariadenie pre seniorov vzniklo 11. januára 2007 ako nezisková organizácia.
Je to zariadenie s celoročným pobytom,
ktoré má kapacitu 55 miest. Poskytuje sa
tu sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchod-

kový vek a poskytovanie
sociálnej služby v zariadení
potrebuje z iných vážnych
dôvodov.
Ako a kedy sme oslavovali
Za desať rokov zariadenie
pre seniorov prešlo mnohými zmenami, ktoré sú veľmi
starostlivo a verne zachytené v kronike zariadenia.
Zachytávajú históriu vzniku, podujatia, významné
udalosti či rôzne návštevy. 19.septembra
2017 sa pri príležitosti osláv 10. výročia
založenia Domova sv. Anny n. o. uskutočnilo v našom zariadení slávnostné
stretnutie zamestnancov, klientov zariadenia a pozvaných hostí. Súčasťou
slávnostného stretnutia bol aj zaujímavý
kultúrny program. Naše pozvanie prijali vzácni hostia, a to majiteľ zariadenia
Jozef Sadiv, starosta obce Poproč, riaditeľka ZUŠ Medzev Mgr. Mária Csontosová DiS.art. a žiaci prvého stupňa našej
základnej školy.
Slávnosť otvoril riaditeľ zariadenia JUDr.
Michal Rusnák, ktorý privítal všetkých
prítomných hostí a klientov. Poďakoval
zamestnancom za doterajšiu odvedenú
prácu a do budúcna zaželal veľa úspechov a naďalej veľa spokojných klientov.
Program v tento slávnostný deň otvorila Jazdná polícia z oddelenia kynológie

a hipológie Prezídia policajného zboru
SR, ktorá nám predviedla ukážky z ich
práce. Kvôli zhoršenému počasiu sme
sa museli presunúť do priestorov jedálne, kde nás rozveselil hudobný program
akordeónového zboru učiteľov a študentov z Medzeva a záverom programu
bolo tanečné vystúpenie skupiny Teens
i samostatné tanečné vystúpenie Eriky
Kraus. Po programe nasledovalo krájanie torty a občerstvenie podávané vo
forme švédskych stolov na recepcii. Záverom osláv 10. výročia bol slávnostný
obed pre klientov, zamestnancov a hostí.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali
pozvanie, všetkým účinkujúcim, ktorí
nám spríjemnili tento pre nás výnimočný deň a všetkým zamestnancom, ktorí
sa podieľali na príprave oslavy. Bol to
veľmi príjemný a nezabudnuteľný deň
pre klientov aj zamestnancov zariadenia.
Domov sv. Anny, n.o.

Čakať na cestu 30 rokov sa oplatilo
V polovici osemdesiatych rokov 20.storočia v našej obci vznikali nové ulice,
stavalo sa veľa rodinných domov. Nadšení a šťastní sme sa aj my sťahovali do nových domov na Ulici Povstania českého
ľudu s nádejou, že všetky problémy s inžinierskymi sieťami sa čoskoro vyriešia.
Po prvotných problémoch s prípojkami
vody, elektriny a osvetlením všetci verili,
že sa dočkáme nielen zmeny názvu ulice, ale aj kvalitnej asfaltovej cesty. Uplynulo celých 30 rokov a už nik neveril,
www.poproc.sk

že Slnečná ulica bude niekedy iná ako
plná prachu, blata a výmoľov, ktorá ničí
autá a nie je vhodná na bicyklovanie či
pohodlná pre chodcov.24. novembra sa
však na našej ulici otváralo šampanské
a oslavovala sa nová cesta. Nik, kto 30
rokov nežil na tejto ulici, tú úprimnú
radosť nepochopí. Touto cestou ďakujeme starostovi a všetkým, ktorí prispeli
k tomu, že sa nám, obyvateľom Slnečnej
ulice, dostalo novej cesty.
MR
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Znovu
rozkvitám

RÔZNE
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Novinky v obecnej knižnici na január

Hľadieť do neznáma cez stromy,
prekážky odfúknuť.
Láskou sa nechať unášať,
na teba zabudnúť.
City pod dáždnikom skryté,
pred tebou chránené.
Spomínam na časy,
na srdce zlomené.
Ref:
No, dnes znovu rozkvitám,
ako ruža tŕňmi chránená.
Pod rúškom mysle zahmlenej
čaká noc bezsenná.
Tiché hviezdy nad hlavou
hrajú tóny života.
Silné srdce padá váhou lásky,
čo mi dušu motá.
Na plameň sviečky kvapka sadá,
oheň vyššie skáče.
Už nie ja som tá,
kto pre samotu plače.
Ref: Ja dnes znovu rozkvitám….
		Radka Timková

www.poproc.sk
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OSEMSMEROVKY
Kresťania aj nekresťania na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce
Kresťania aj nekresťania
na Slovensku
i v mnohých
krajinách slávia
vzájomným
obdarovzájomným
obdarovávaním
sa. Tento
zvykiných
je doložený
od Vianoce
16. storočia.
Medzi
ďalšie
vávaním sa. Tento zvyk je doložený od 16. storočia. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí
vianočné
zvyky
a
symboly
patrí
ľudová
.........
tajnička
28
písmen
.......,
stavanie
ľudová .........tajnička - 28 písmen......., stavanie jasličiek, adventný veniec a vyzdobený vianočný
jasličiek,
veniec
a vyzdobený
vianočný
Niektoré
krajiny majú okrem
stromček.adventný
Niektoré krajiny
majú
okrem týchto zvykov
aj inéstromček.
špecifické zvyky
a symboly.
týchto zvykov aj iné špecifické zvyky a symboly.
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SRDCESTONKASTOPASTREĽBASTROMČEKSÚHRASVIATOK,
SVIEČKAŠPORTTERMOFÓRTLAMAVÁHANIAVEČERAVENIECVESTAVIERAVIETORVLEKYVOZÍKVRÁSKAVRECEVÝROKZÁBAVAZELEŇZNAKYZVONČEKZVYKYŽELANIE-

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa lásky, lebo jej je málo

Do
nového roku
veľa šťastia,
a ........tajnička
- 25 písmen..........
. lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je autor: AT
vzácne, veľa lásky, lebo jej je málo a ........tajnička - 25 písmen.......... .
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Redakcia
našich novín
ďakuje všetkým
prispievateľom
za príspevky
v roku 201 7,
Agnese Timkovej
za originálne
osemsmerovky
a vám všetkým
za vašu priazeň.
          redakcia

Oznam MKS
MKS bude počas vianočných sviatkov
23.12.2017 - 7.1.2018 ZATVORENÉ.
Otvorené bude od 8.1.2018.
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