
Popročský Obecný Populárno - Rekreačný Občasný ČasopisCena: 0 € Číslo 4 / október 2018X.ROČNÍK

Dvakrát 60 a mnoho ďalšieho

Dni obce Poproč sa tohto roku začali už v piatok 7. septembra 
2018, a  to oslavami 60. výročia otvorenia budovy Základnej 
školy na Školskej ulici č.3, v kultúrnom dome. Hlavné oslavy sa 
uskutočnili v sobotu 8. septembra. 

(viac na strane 3)
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči  
č. 4/2018 zo dňa 20. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

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

chádzajúceho zasadnutia OZ dňa 
18.6.2018.

b/ Informáciu starostu obce o poda-
nej žiadosti obyvateľov obce Pop-
roč o  zrušenie súhlasného stano-
viska k  realizácií sanačných prác 
Poproč – Petrova dolina a  tiež 
o podanej Petícii proti rozhodnu-
tiu odstrániť environmentálnu zá-
ťaž Poproč – Petrova – dolina.

c/ Monitorovaciu správa Programo-
vého rozpočtu obce k 30.6.2018. 

d/ Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu 2. úpravy rozpočtu 
obce pre rok 2018. 

e/ Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ 
Poproč o pedagogicko-organi-
začnom a materiálno-technickom 
zabezpečení nového školského 
roka 2018/2019 v ZŠ s MŠ Poproč, 
Školská 3. 

f/  Správu hlavného kontrolóra obce 
o kontrolnej činnosti za 1. polrok 
2018.

g/ Informáciu starostu obce o prípra-
ve osláv Dňa obce Poproč, ktoré sa 
budú konať 8.9.2018.

h/  Informáciu starostu obce o príp-
rave osláv SNP v obci Poproč dňa 
28.8.2018.

i/  Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ 
Poproč, RNDr. Boženy Mihóko-
vej, o  príprave osláv 60. výročia 
otvorenia budovy Základnej školy 
na Školskej ulici č. 3.

j/ Podnety a  návrhy od občanov: 
Štefan Čonka, Ing. Marián Kac-
vinský.

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

zasadnutia OZ dňa 20.8.2018 pod-
ľa predloženého návrhu.

b/ Návrhovú komisiu v  zložení po-
slancov: Bc. Iveta Vincová, Mgr. 
Zuzana Bradová, Jozef Harčarik.

c/ Žiadosť ZŠ s MŠ Poproč, Školská 
3 o  úpravu rozpočtu – navýšenie 
finančných prostriedkov o  sumu 
4.796,00 € na asistenta učiteľa 
v materskej škole a na vydanie tla-
čeného materiálu pri príležitosti 
60. výročia otvorenia budovy Zá-
kladnej školy na Školskej ulici č. 3.

d/ Žiadosť Domova dôchodcov Pop-
roč, Obchodná 73 o  poskytnutie 
dotácie z  rozpočtu obce na rok 
2018 vo výške 3.000,00 € na zakú-
penie univerzálneho kuchynského 
robota do stravovacej prevádzky 
zariadenia.

e/ 2. zmenu rozpočtu obce pre rok 
2018 podľa predloženého návrhu. 

f/ Inovovaný školský vzdelávací 
program pre 4. a 8. ročník ZŠ s MŠ 
Poproč, Školská 3 podľa predlože-
ného návrhu.

zdroj: OcÚ

Dôležité je nezabudnúť

Koncom augusta v  predvečer 74. výro-
čia SNP sme si v našej obci pripomenuli 
túto významnú udalosť slovenských de-
jín. Obrovský význam SNP tkvie v tom, 
že po dátume 29. august 1944 už nikto 
nemohol obviňovať slovenský národ 
z kolaborácie s fašistickým Nemeckom. 
SNP nám vyhralo vojnu v tom zmysle, že 
po vojne sme sa mohli radiť k víťazným 
krajinám. Je ale potrebné si pripomenúť, 
že SNP bolo o obetiach, o smrti a utrpe-

ní. Vojaci a obyčajní ľudia nešli bojovať 
preto, že chceli byť hrdinami. Šli bojovať 
preto, že im zabíjali rodiny, vraždili deti, 
brali ich skromné domce, dvory. Utlá-
čali ich ako národ, ktorý podľa nacistov 
nebol hodný existencie, brali im budúc-
nosť, nádej. Všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tohto povstania, mŕtvym, ale aj preživ-
ším, všetkým, ktorí museli prežiť tie 
hrozné mesiace, patrí naša vďaka, obdiv 
a  úcta. Spomien-
ková slávnosť 28. 
augusta 2018 sa 
konala v pietnom 
duchu, za zvuku 
huslí sa položili 
vence k  pamät-
níku padlých 
Popročanov. Spe-
vácka skupina 
Fortuna potvr-
dila slávnostný 

charakter tematickými piesňami a sta-
rosta predniesol príhovor, ktorý donútil 
každého zamyslieť sa nad dôležitosťou 
a významom SNP pre náš súčasný život. 
Na futbalovom ihrisku sme si pri tradič-
nej povstaleckej vatre piesňami, hudbou 
a  hovoreným slovom pripomenuli od-
kaz tejto udalosti pre súčasníkov.
 

MP - Ing. Mária Pástorová ved. MKS
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Dvakrát 60 a mnoho ďalšieho
(pokračovanie z titulnej strany) 

Doobedie bolo tradične venované špor-
tovým súťažiam a  turnajom. Ako prvý 
začal ráno minifutbalový turnaj O  pu-
tovný pohár starostu obce, na ktorom 
bojovalo 10 mužstiev: Avengers, Priate-
lia, CYS Žilina, Revivals KE, AFK Kol-
káreň, Čierna Ruža Team, Šaľeňaci, MP 
Team, Viničky-Haldy, Rádio Hornet KE. 
Víťazom sa stali Priatelia, na druhom 
mieste sa umiestnili Avengers a  tretie 
miesto vyhrali Šaľeňaci. Meno víťazného 
mužstva bude zvečnené na putovnom 
pohári starostu obce, ďalšie dve výherné 
miesta, ako aj to prvé, si odniesli darče-
kové koše plné dobrôt, ktorými si každé 
mužstvo doplnilo energiu po náročnom 
turnaji. Bola udelená aj cena fair play, 
ktorú si svojou hrou vybojovalo muž-
stvo Hornet KE. Cenu za najlepšieho 
strelca si tohto roku vyslúžil Peter Pav-
línsky. 

Tenisový turnaj sa hral aj v  piatok, aj 
v sobotu. Hralo sa v dvoch kategóriách, 
a to dvojhra muži a štvorhra muži. Tur-
naj v kategórii dvojhra muži bol v pia-
tok, zúčastnili sa ho hráči: Tomáš Štov-
čík, Patrik Šavlík, Peter Bába, Tibor Ka-
puta. Turnaj v kategórii štvorhra muži sa 
konal v sobotu a zúčastnili sa ho hráči: 
Roman Juhás a  Roman Benko, Stano 
Lupták a  Ján Toporčák, Tibor Kaputa 
a Peter Bába, Ján Petráš a Peter Murgaš. 

V  kategórii dvojhra mužov sa na pr-
vom mieste umiestnili Patrik Šavlík, na 
druhom mieste Peter Bába a na treťom 
mieste Tomáš Štovčík.V kategórii štvor-
hra mužov sa na prvom mieste umiest-
nili Roman Juhás a  Roman Benko, na 
druhom Tibor Kaputa a Peter Bába a na 
treťom mieste Stano Lupták a Ján Topor-
čák. Víťazi si odniesli výherné poháre-
trofeje a fľašu šampanského. 

Medzitým súťažili deti i dospelí v behu 
na hlavnom ihrisku.

2. ročník Behu pre zdravie za obec zor-
ganizovalo CVČ pri ZŠ s MŠ v Poproči. 
Rodičia ukázali deťom, že aj oni majú 
športového ducha. Prví traja v  každej 
kategórii si odniesli pamätné športové 
medaily a  detičky ako odmenu aj slad-
kosti. 

Sobota sa týmto prehupla do svojej dru-
hej polovice. Stánky s občerstvením po-
núkali veľa jedla a pitia na výber, každý 
si našiel to svoje. Guľáš pre organizáto-
rov a účinkujúcich varili tohto roku dô-
chodcovia z JDS, chválili ho všetci, ktorí 
ochutnali. Ďakujeme. 

Atrakcie pre deti boli opäť zdarma. Bol 
tu skákací hrad, šmykľavka, výborný re-
tiazkový kolotoč. Myslelo sa aj na tých 
najmenších, pre ktorých bol pripravený 
drevený kolotoč, z ktorého nemohli vy-
padnúť. Menší aj väčší si mohli vyskúšať 
svoje sily na silomerovom kladive. Det-
ské tváričky pobehujúcich detí pomaľo-
vané rôznymi motívmi z rúk šikovných 
animátoriek spestrili celé ihrisko. A ne-
mohla chýbať cukrová vata, ktorú si do-
priali aj tí veľkí. 
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Súťažilo sa aj poobede, a to v tradičnej, 
obľúbenej súťaži varenia halušiek. Zú-
častnilo sa jej 6 družstiev: Vydry, SZZP, 
DHZ, Barborky, materská škola a  JDS. 
Nezávislá porota, zostavená z divákov, 
všetky halušky ochutnala a  udelila bod 
najlepším. Víťazom sa stal nováčik súťa-
že - materská škola. Na druhom mieste 
sa umiestnil SZZP a na treťom družstvo 
JDS. Všetkým blahoželáme! 

Na hornom ihrisku predviedla slečna 
Borovská umenie cvičených psíkov vo 
forme Dog agility. A  veru bolo sa na 
čo pozerať. Je neuveriteľné, akú radosť 
majú psíky z tak náročných úloh. 

V  neskoré poobedie sa pozornosť náv-
števníkov a pozvaných začala sústreďo-
vať na hlavné ihrisko na pódium, kde 
dychovka zo Štósu zahrala a zaspievala 
známe aj menej známe piesne. 

Oficiálny slávnostný program začal 
podvečer príhovorom starostu. Za ním 
nasledovalo slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov turnajov a súťaží. Ocenené boli 
aj tri členky SZZP pri príležitosti 60. 
výročia jeho založenia v Poproči, a  to 
Katarína Hiľovská ako dlhoročná pred-
sedníčka SZZP, Anna Hiľovská za dlho-
ročnú prácu v  SZZP a   Anna Sopková 
ako najdlhšie pôsobiaca knihovníčka 
v  Poproči. Ocenené si prevzali vecné 
dary a pamätné listy. 

Program pokračoval vystúpením spe-
váckej skupiny Fortuna, ktorá časť vy-
stúpenia venovala téme školy a učiteľov, 
a tak pripomenula už 60. výročie otvore-
nia budovy terajšej základnej školy. 
O zábavu sa postaral vzácny hosť Ander 

z Košíc, ktorý svojimi ľudovými vtipmi 
rozosmial celé obecenstvo. Jeho vystú-
penie spestrila spevácka skupina Traja 
z  Raja, ktorá výborne dopĺňala vtipné 
témy Andera z Košíc.  
Hlavnou hviezdou večerného programu 
bola košická skupina Peter Bič Project. 
Mnohí návštevníci prišli v tento deň len 

kvôli nim. A skupina nesklamala. Obe-
censtvo spievalo, tancovalo, bavilo sa. 
Na konci predstavenia ju nechcelo pustiť 
z pódia. Po žrebovaní tomboly a rozda-
ní tombolových cien nasledoval vrchol 
a  záver programu, a  to úžasný, emócie 
vzbudzujúci ohňostroj. Je každý rok iný 
a napriek tomu rovnako dych berúci.
Mladí aj starší, kto sa na to cítil, sa mo-
hol ďalej zabávať pri hudbe DJ Tomáša.
Celým programom nás sprevádzala mo-
derátorka Liana, ktorá k  nám zapadla 
a okamžite sa aklimatizovala. Bola pro-
fesionálna, pohotová a  priateľská záro-
veň. 
V  nedeľu 9. septembra 2018 sa konala 
slávnostná svätá omša v  popročskom 
kostole, ktorá zavŕšila Dni obce Poproč 
2018.
Veríme, že tento rok splnil očakávania 
občanov a návštevníkov Poproča a že 
neoľutovali, že prišli na oslavy Dní obce 
Poproč.       MP

Číslo 4 / október 2018
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Prepájame minulosť s budúcnosťou

Začiatok septembra je obdobím, ktoré je 
pre deti a dospelých v našej obci spojené 
nielen s  nástupom do školy po prázdni-
nách, ale aj s  oslavami Dní obce Poproč. 
V  tomto roku bol prvý septembrový týž-
deň o  niečo slávnostnejší. 3. septembra 
2018 sme si pripomenuli 60. výročie ot-
vorenia budovy Základnej školy na Škol-
skej ulici č. 3 symbolickým vysadením 
stromčekov pred vstupom do budovy ško-
ly. Pre žiakov 1. ročníka sme otvorili tra-
díciu vysádzania stromčekov vždy na  za-
čiatku nového školského roka, z  ktorých 
v  priebehu nasledujúcich rokov vznikne 
stromoradie vytvorené žiakmi školy. Takto 
symbolicky prepájame našu starostlivosť 
o   rast, rozvoj našich detí so starostlivos-
ťou o živé stromy, ktoré budú prosperovať 
iba vtedy, keď im budeme aj my venovať 
primeranú pozornosť.

V predvečer Dní obce Poproč 7. septem-
bra sme si pripomenuli šesťdesiate výročie 
otvorenia budovy základnej školy sláv-
nostným stretnutím bývalých a  terajších 
zamestnancov základnej školy, čelných 
predstaviteľov našej obce, riaditeľov orga-
nizácií a  vedúcich občianskych a  športo-
vých združení, s ktorými škola dlhoročne 
spolupracuje, ako aj zástupcov iných orga-
nizácií a spoločností, ktoré škole nezištne 
pomáhajú.
Slávnostný večer sa niesol v  duchu spo-
mienok na uplynulé desaťročia, prelomo-
vé obdobia, ktoré ovplyvňovali chod ško-
ly, príjemné aj úsmevné príbehy, ktoré sú 
vždy s učením v škole spojené.
Súčasťou slávnostného programu bolo 
ocenenie a vyjadrenie poďakovania za dl-
horočnú podporu a spoluprácu na úrovni 
zriaďovateľa školy a  spoločenského, kul-

túrneho a športového života v obci.
O  slávnostnú atmosféru sa svojím vys-
túpením zaslúžili žiaci základnej školy, 
komorný charakter vytvorili hudobnými 
skladbami žiaci ZUŠ Medzev a záverečné 
vystúpenie Fortuny ocenili všetci výraz-
ným potleskom.
K 60. výročiu školy bola spracovaná pub-
likácia, ktorá v  krátkosti zachytáva z  do-
stupných zdrojov históriu školy. Súčas-
ťou publikácie sú aj spomienky bývalých 
absolventov školy na čas strávený v  škol-
ských laviciach. Tieto spomienky odzneli 
na spoločnom stretnutí absolventov ško-
ly 22. júna 2018 v telocvični školy. Každý 
účastník uvedeného stretnutia si publi-
káciu k  60. výročiu školy môže osobne 
vyzdvihnúť počas pracovných dní v na-
šej škole. 

BM, riad. ZŠ s MŠ Poproč

Dostal  
nový šat

V  areáli našej materskej školy už 23 ro-
kov stojí veľký priestranný altánok, ktorý 
využívame na rôzne umelecké aktivity 
a  oddychové činnosti detí počas ich ce-
lodenného pobytu v MŠ. Keďže zub času 
sa podpísal aj na jeho estetickom vzhľade, 
rozhodli sme sa niečo preto urobiť. S po-
mocou ochotných a  obetavých rodičov 
a  za pomoci sponzorov sa nám tento zá-
mer podarilo uskutočniť. Altánok dostal 
nový šat, žiari krásou a vďaka teplým pas-
telovým farbám a novej dlažbe oživil celý 
školský dvor a tým spríjemňuje prostredie 
každodenného života detí. Aj touto cestou 
chceme poďakovať p. Spišakovi, za spro-
stredkovanie sponzorských náterových 

hmôt a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom spolupodieľali na celkovej rekon-
štrukcii altánku, najmä: M. Jaklovský, Bar-
takovics, Jasaň, Benko, Hužvár, Pástor, M. 
Graban. V priebehu augusta nám rodičia 
našich detí pomohli skrášliť a upraviť prie-
story celého školského dvora – maľovaním 
plota, lavičiek, hojdačiek, úpravou terénu 
( R. Vinca) doplnením pieskoviska novým 
pieskom (P. Kundráth) a doplnením dvo-
ra estetickými farebnými prvkami ( Ben-
ková, Hužvárová, Vincová, Lenártová, M. 
Štovčíková, Kolesárová, Kubinová, Grác, 
Lindvaiová, Lindvai, P. Petráš, B. Petráš ). 
Patrí im veľká vďaka. 

ItV, InV

Číslo 4 / október 2018



Získali si rešpekt súperiek

Posledný deň prvého školského týždňa 
2018-2019 bol výnimočný pre mladých 
hasičov, ktorých čakala posledná sú-
ťaž aktuálneho ročníka Ligy mladých 
hasičov - Jesenný zraz. Súťaž sa kona-
la na Zlatej Idke a pozostávala z  troch 
disciplín: branný pretek s prekážkami, 
štafeta požiarnych dvojíc, teoretické ve-
domosti o prenosných hasiacich prístro-
joch a  doplnkom tejto súťaže je pretek 
jednotlivcov. Za krásneho slnečného 
počasia sa na trať súťaže postavilo 19 
hasičských družstiev z  celého okresu, 
aby si medzi sebou zmerali sily. Tri-
násť družstiev bolo v kategórii chlapcov 
a šesť v kategórii dievčat. V oboch kate-
góriách sme mali svoje zastúpenie. Kým 
si ešte ostatní žiaci užívali prázdninové 
leňošenie, oni poctivo trénovali, pretože 
vedeli, že táto súťaž je nesmierne nároč-
ná na vytrvalosť a  kondíciu, keďže trať 

branného preteku meria 800 
m a je situovaná v  náročnom 
lesnom teréne. Na trati je pre 
súťažiacich pripravených päť 
stanovíšť, ktoré musia počas 
behu absolvovať: hod graná-
tom, preskok cez prekážku, 
podliezka, beh cez lavičku 
a spájanie hadíc. Dievčatá na-
stupovali na trať s vedomím, že 
umiestnenie v tejto súťaži nijak 
neovplyvní ich ďalšie ligové 
víťazstvo, ale boli odhodlané 
zabojovať o   prvenstvo, ktoré 

nechceli podarovať súperkám. Aj nap-
riek 15 trestným bodom, ktoré dostali za 
nesprávne prekonanie prekážky, nenaš-
li premožiteľky a  s  prehľadom Jesenný 
zraz vyhrali. V  chlapčenskej kategórii 
bolo ešte všetko otvorené   a  výsledky 
z   tejto súťaže rozhodovali aj o poradí 
v lige. Chlapci s týmto vedomím na trati 
vydali zo seba všetko a siahli až na dno 

svojich síl. Všetky disciplíny zdolali bez 
trestných bodov, ale nestačili im sily a 
časovo zaostávali za svojimi súpermi 
z Čižatíc a Ďurďošíka. Svojím výkonom 
sa v  silnej konkurencii prebojovali na 
tretie miesto. Jesenný zraz ukončil v po-
radí už 10. ročník Ligy mladých hasičov 
a v závere boli vyhodnotené aj výsledky 
ligy. Chlapcom sa po spočítaní všetkých 
bodov ušlo pódiové umiestnenie a v lige 
skončili na treťom mieste. Dievčatá 
svojím skvelým celoročným výkonom 
obhájili už piatykrát za sebou víťazstvo 
v lige a získali putovný pohár, ktorý im 
bude celý rok pripomínať dosiahnutý 
úspech. Svojou niekoľkoročnou nepo-
raziteľnosťou si získali rešpekt súperiek. 
Unavení, ale plní nových zážitkov, bo-
hatší o nové skúsenosti sme sa šťastlivo 
vrátili domov so zbierkou krásnych po-
hárov, ktoré doplnia tohtoročnú bohatú 
pohárovú nádielku.

KH
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Dodržali sme naše heslo

V sobotu 1. septembra 2018 sa futbalový 
štadión Lokomotíva v  Košiciach už od 
skorých ranných hodín zapĺňal veriaci-
mi zo Slovenska a zahraničia. Anka Ko-
lesarová, mučeníčka čistoty, ktorá ako 

šestnásťročná počas druhej svetovej vo-
lila smrť pred zneuctením, je blahoslave-
ná! Na obrade blahorečenia sa zúčastni-
lo okolo 30 000 ľudí. Na príprave a ply-
nulom chode celej udalosti sa podieľalo 
630 dobrovoľníkov, medzi ktorými sme 
boli aj my, dobrovoľní hasiči z Poproča. 
Ako asistenčná hliadka sme dbali na 
bezpečnosť a  zdravie všetkých prítom-
ných. Sme radi, že sme boli oslovení 
DHZ Lemešany a mohli sme pomáhať 
nielen v rámci našej obce, ale aj mimo 
nej a  spolu s  ostatnými dobrovoľníkmi 
sme dodržali naše heslo: „Bohu na slávu, 
blížnemu na pomoc!“        DS
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Úspešný 29. ročník Šľapaj do Poproča
Sobota 21. júla patrila našim tu-
ristom. Konal sa 29. ročník tradič-
ného pochodu Šľapaj do Popro-
ča. Ráno po prezentácii sa stovka 
účastníkov akcie autobusom od-
viezla k vodnej nádrži Bukovec. Na 
rieke Ida sú postavené dve vodné 
nádrže. Horná nádrž je zásobárňou 
pitnej vody pre naše druhé najväč-
šie mesto Košice. Bola uvedené do 
prevádzky v  roku 1975.Dolná ná-
drž „Pod Budovcom“ je vybudova-
ná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody 
pre U.S.Steel Košice. Slúži aj na rekreačné 
a  športové účely. Pracovníci vodnej ná-

drže nám umožnili prechod pozdĺž hrá-
dze cez ochranné pásmo. Voda v  nádrži 
je tak priezračne čistá, že je v  nej vidieť 

plávať ryby. Z  priehradnej hrádze 
naša ceste viedla modrou a zelenou 
turistickou značkou do Poproča. 
Cestu lemovali práve dozrievajúce 
maliny a černice. O občerstvenie na 
Podkove sa postarali naši sponzori. 
Čapované pivo v horúcom lete dos-
táva neobyčajne dobrú chuť. Z Pod-
kovy cez sv. Annu na Brod, kde nás 
čakal chutný guláš od našich poľov-
níkov, cesta ubiehala veľmi rýchlo. 
Vydarenej turistickej akcii prialo aj 

krásne letné počasie. Naši turisti vás už te-
raz pozývajú na jubilejný 30. ročník Šľapaj 
do Poproča.        MR

Len boje o záchranu?

Od skončeného ročníka sme si ani po-
riadne neoddýchli a  pred nami už sto-
jí nový ročník súťaže v  stolnom tenise. 
Aj keď na nejaký veľký oddych už nie-
koľko rokov nie je čas, tak  aj teraz nás 
čakalo niekoľko výziev. Ako prvé bolo 
už tradične usporiadanie celoslovenské-
ho veteránskeho turnaja, na ktorom sa 
zúčastnilo 86 pretekárov z  celého Slo-
venska i zo  zahraničia. Fantastickými 
výkonmi sa na ňom už tradične prezen-
tuje Ing. M. Štovčík, ktorý vyhral svoju 
kategóriu do 50 rokov. Usporiadali sme 
aj posezónny turnaj v troch kategóriách. 
„A“ kategóriu vyhral D. Szabo, na dru-
hom mieste skončil nestarnúci G. Fil-
korn a  tretie miesto obsadil M. Dugas. 
„B“ kategóriu suverénne vyhral Ing. R. 
Flegner, ale na druhom a treťom mieste 
na veľké prekvapenie skončili a svojimi 
výkonmi milo prekvapili mladé náde-
je P. Juhár a  D. Majcher. „C“ kategóriu 
vyhral ambiciózny JUDr.R.Petráš ,dru-
hé miesto obsadil D. Majcher a na tre-
ťom mieste skončil nečakane P. Kozák. 
st. Medzi ďalšie výzvy patrilo zvolanie 
valného zhromaždenia klubu a  schvá-
lenie nových stanov klubu založených 
na   rešpektovaní nových legislatívnych 
princípov, ktoré nám vyplývajú zo zá-

kona o športe a voľba VV a kontrolóra 
klubu. Na ďalšie funkčné obdobie boli 
zvolený za predsedu klubu M. Gumáň, 
členmi VV sa stali Mgr. M. Kocur a Ing. 
R. Flegner. Za hlavného kontrolóra bol 
zvolený M. Petráš. V  novom ročníku 
budeme mať zastúpenie v súťažiach v 3 
družstvách, a  to „A“ družstvo v  3. lige, 
„B“ družstvo v  4. lige a „C“ družstvo 
v  5. lige. Ani v  tomto ročníku nemá-
me veľké očakávania. Realita je taká, že 
znovu nás čakajú len boje o  záchranu. 
V  kútiku duše veríme, že aspoň jedno 
družstvo by sa mohlo dostať po prvej 
polovici súťaže do vysnívanej 6 pre naj-
lepšie družstvá a tým by sa aj vyhlo boju 
o udržanie v súťaži, čo však pri pohľade 
na silu družstiev by bolo považované za 
nečakaný a veľký úspech. Ani v mládež-
níckych súťažiach nás asi nečakajú nate-
raz nejaké výrazne úspechy, ale budeme 
držať palce, aby sa prezentovali v čo naj-
lepšom svetle a  zabojovali o  popredné 
umiestnenia. Hlavne budeme sledovať 
napredovanie benjamínka nášho klubu 
a aj veľkú nádej do budúcna ešte len se-
demročného Jakuba Petráša v jeho stol-
notenisových zápoleniach. 

MG

Už začiatkom 
augusta
Začiatkom augusta na futbalové 
trávniky vybehli všetci naši futbalisti 
žiaci, dorastenci i muži. Začali je-
sennú časť súťažného ročníka 2018-
2019. Všetky naše mužstvá štartujú 
v tých istých súťažiach ako v minu-
lej sezóne. Žiaci v okresnej súťaži  
1. trieda. Dorastenci v krajskej súťaži 
3. liga Košicko - Gemerská a muži v 
piatej lige Košicko - Gemerská, ktorá 
patrí do krajskej súťaže. Zmeny na-
stali na postoch trénerov vo všetkých 
kategóriách. V žiackom mužstve 
žezlo trénera prevzala dáma Zita Ba-
níková – aktívna hráčka prvoligovej 
Lokomotívy Košice. Dorastencov 
povedie bývalí hráč dorastu Šimon 
Novotný a k mužom od dorasten-
cov sa presunul Slavomír Tóth.  
V nových funkciách všetkým želáme 
veľa úspechov na športovom poli. 
Počas letnej prestávky výbor OFK už 
tradične pre žiakov pripravil žiacky 
turnaj 13. ročník Memoriál Jakub-
ka Michalka. Pre mužov 20. ročník 
Memoriál Jána Žakarovského. Obe 
turnaje vyhrali naši futbalisti. Počas 
letnej prestávky v prípravnej fáze sa 
zúčastnili naši futbalisti na viacerých 
prípravných stretnutiach či už v do-
mácom prostredí alebo na ihriskách 
súperov. V jesennej časti súťažného 
ročníka prajeme našim futbalistom 
veľa víťazných stretnutí. Fanúšikom 
našich futbalistov veľa príjemných 
zážitkov z futbalu na našich futbalo-
vých stretnutiach. 

EH

Číslo 4 / október 2018



O S E M S M E R O V K A
RÔZNE8

www.poproc.sk

X.ROČNÍK

Názov: POPROČ - Popročský Obecný Populárno - Rekreačný  
Občasný Časopis - Občasník Obecného úradu v Poproči. 

Evidenčné číslo MK SR: EV 2826/08

Vydáva: Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč 
IČO: 324639

Adresa redakcie: MKS Poproč, Kultúrna 1, 044 24 Poproč

Tel.: 055/466 44 49, 0908 313 375 

E-mail: mks.poproc@centrum.sk, popnoviny@gmail.com

Šéfredaktor: DŠ

Grafické spracovanie: Juraj Gašpar, 

FOTO zdroj: archív MKS

Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.

Náklad: 1000 ks

Názory prezentované v obsahu článkov prispievateľov 
sa nemôžu stotožňovať s názormi, stanoviskami a po-
stojmi redakcie.

ISSN 1339-0716

Oznam
Blíži sa koniec roka a my máme 

pre vás opäť skvelú ponuku. 
V poslednom čísle našich novín 
na Vianoce ponúkame všetkým, 
ktorým sa narodilo dieťa v roku 

2018, priestor na zverejnenie 
jeho fotografie. Čo treba urobiť? 

Prineste do konca novembra fotku 
vášho dieťaťa spolu s údajmi: meno 

dieťaťa, dátum jeho narodenia 
v elektronickej podobe na USB 

a zároveň podpíšte v Kultúrnom 
dome v Poproči súhlas so 

zverejnením fotografie u vedúcej 
MKS . rr

Voľby do orgánov 
samosprávy obcí 

2018
Dátum volieb: 10. novembra 2018 
Počet volebných obvodov: 1 
Počet okrskov: 2

Miesto a  čas konania volieb: tieto 
informácie dostane každá domác-
nosť do schránky najneskôr do 16. 
októbra 2018.

Zoznam kandidátov pre voľby do 
Obecného zastupiteľstva a  kandi-
dátov pre voľby za starostu obce sú 
uverejnené na webovej stránke obce 
Poproč www.poproc.sk pod sekciou 
Dokumenty/Voľby. 

Zdroj: OcÚ

Z mozaiky života obyvateľov 
domova dôchodcov
O živote obyvateľov nášho zariadenia sme 
už popísali veľa. Striedajú sa v ňom chvíle 
všedné i sviatočné, smutné aj veselé. Tohto 
roku vo februári sa dožila 90 rokov naša 
obyvateľka Katarína Bocáková, ktorá je 
v našom zariadení od roku 2001.V apríli 
sa dožil významného životného jubilea 96 
rokov František Majcher. V júni sa Mar-
gita Bindičová ešte tešila z dožitia 85.roku 
života, avšak 22.8.2018 nás po 20 rokoch 
života v zariadení navždy opustila. Chvíle, 
ktoré strávila v našom domove podľa slov 
jej príbuzných, patrili k najkrajším v jej ži-
vote. Slnečný bol mesiac júl, keď slnečné 
lúče hladili nielen naše tváre, ale dotkli sa 
aj našich sŕdc. Hrejivý bol hlavne 20. júl, 
keď sa u nás konala veľmi milá slávnosť 
pri príležitosti krásneho životného jubilea. 
Svoje 90. narodeniny v tento deň slávila 
Anna Benková. Táto útla osôbka napriek 
zdravotným problémom šíri vôkol seba 
svojím životným optimizmom radosť a 
pohodu. A v takejto príjemnej atmosfére 
sa niesla aj celá oslava narodenín. Nechý-
bali na nej aj pravnúčatá oslávenkyne, kto-
ré prišli so svojou babičkou, tiež Annou 
Benkovou – známou to speváčkou – man-
želkou dnes už zosnulého speváka Slavo-

míra Benka. 
Spev koluje 
v žilách celej 
rodiny Benko-
vej. Pravnúča-
tá zaspievali 
svojej praba-
bičke starodávne popročské pesničky, kto-
ré si ony doma odovzdávajú z generácie 
na generáciu, a to aj napriek tomu, že už 
svoj život žijú v Prahe v českom prostredí. 
Naučil ich „dzedo“ - ako familiárne volali 
svojho dedka Slavka. Práve asi prababička 
je tá, kde sa to všetko začalo a ktorá ešte 
dnes vie zanôtiť piesne, ktoré by sme v 
spevníkoch asi ťažko hľadali. Odovzdáva 
ich ďalším generáciám - mnohé z nich 
prebrali dievčatá z Fortuny. V tejto rodine 
sa nielen spieva, ale aj dobre varí a pečie. 
Koláčiky, ktorými nás pohostili, chutili 
naozaj znamenite. Aj touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať rodine Benkovej za 
príjemne strávené chvíle a hlavne kultúrny 
program, ktorým osviežili nielen slávnosť 
ich babičky, ale pripravili krásny zážitok 
pre všetkých obyvateľov domova dôchod-
cov.

 MP, riad. DD 

A D Z E I V H F N M
B U B L I N K A O R A R U

P A P A S T O R A R E I M K R E B
A K A T O M H CH L I E Ú T B L
R P L A R O E I P A R D A K S E A
A K Ľ U T A K Š P H C A R N R T O A L
V O O F A U I E A S A P N I T A Ľ O
A S K L A S A K A L V P T D
N T A S T T Ť L A O A R S MEŠŤAN- RIEKA-
K O L O V R A T A A Š K K L Í M A MIERA- SALÓN-
K L T K I T T R Z Z N E L K A A R L K NÁTLAK- SKAZA-

A O C A E S A E I M O B C R U Ó A OKRES- STÁNOK-
A T T I D R A P E I L T M N L OKUPANT- SVIATOK-

Ú D E E K O L O K T N A Á A E A T ORLICA- ŠKATUĽKA-
Ň J M S S S O K U P A N T V N L Á OTLAK- TALENT-

A A A Á E M A T K A R L N E I A N PAPIER- TESÁR-
V R R O R R Á H V E I I R E PARAMETER- UMENIE-

K A B E L K A A N T N N P V PARAVAN- ÚMERA-
P I Z Y S O A O T Ž E D Á R K PASTOR- USTRICA-
A R E I V K D E P O Z I T PIETA- VAJDA-

PODSTATA- VARIANT-
ALBUM- ČIAPKA- HRANICA- KARMA- KOTOL- POKLAD- VATRA-
ASTRA- DEKAN- HVIEZDA- KLÍMA- KRÁDEŽ- PROSBA- VIERA-
ATENTÁT- DEPOZIT- ISKRA- KOALA- KRČAH- RATRAK- VLAJKA-
BLANA- ESKADRA- ISTOTA- KOLOK- KÚKOĽ- REBEL- ZÁVIN-
BUBLINKA- FARMA- JAZERO- KOLOVRAT- LOPATA- RENTA- ZBRAŇ-
ČEPELE- HMOTA- KABELKA- KOSTOL- MATKA- RIAVA- ZNELKA-

Zelený čaj sa vyrába z čajovníkových listov, ktoré v priebehu spracovania neprešli procesom
vädnutia a oxidácie. V listoch obsiahnutý .....tajnička-20 písmen...... sa nezmenili a hotový výrobok
si tak ponechal prirodzenú farbu čajového listu. Má lahodnú chuť a vôňu a silné fyziologické účinky
na organizmus. Jeho účinok je výrazný najmä v letných horúčavách, keď sa odporúča piť vlažný.
Zabraňuje poteniu a potláča pocit smädu. Zelený čaj je najobľúbenejším nápojom v Číne a Japonsku.
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