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Nejedno oko mamy sa zalesklo
Deň matiek je venovaný mamám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne 
dni po celom svete, v každej kultúre a už po tisícročia. Mama je totiž 
všade na svete tá jediná. Je najdôležitejším človekom pre každého člo-
veka, pretože od detstva až po posledné dni si každý nesie neopakova-
teľný odtlačok svojej mamy v sebe. Druhá májová nedeľa u nás je pres-
ne ten čas povedať mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú 
a za čo sme im vďační. Preto sa 12. mája v Poproči zišli mamky a prí-
buzní v kultúrnom dome, kde si prišli pozrieť program pripravený 
práve a najmä pre nich. Program otvorila starostka svojím prejavom. 
Pokračovanie patrilo bývalému učiteľovi v Poproči Pavlovi Bačovi, 
ktorý predniesol vlastnú báseň. Neopakovateľným spôsobom ňou vy-
jadril obdiv, úctu a lásku, ktorú si žena - mama zaslúži.

Mamy sa o nás starajú od nášho prvého nádychu, robia 
všetko preto, aby dieťa bolo zdravé a aby malo pokojný 
spánok. Mamičkin hlas má na dieťatko najlepší účinok. 
Už naše staré mamy poznali jeho čarovnú moc, keď svo-
jim drobcom vždy pred spaním spievali pekné uspávan-
ky. Jednu takúto uspávanku zaspievala Zuzka Jaklovská. 
Počuť Zuzku spievať a ešte takúto krásnu náročnú ťaha-
vú uspávanku je úžasným zážitkom, čo potvrdilo úplné 
ticho v obecenstve. /pokračovanie na str.7/
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Slovo má starostka
V novembri 2018 sa konali komunálne voľby, v ktorých ste si zvolili nové vedenie obce. Zvolením 
do funkcie starostky obce ste mi dali oficiálny mandát na napĺňanie môjho volebného programu.

V decembri 2018 sa konalo ustano-
vujúce zasadnutie obecného zastu-
piteľstva, na ktorom som sa zlože-
ním sľubu oficiálne ujala funkcie. 
Odvtedy uplynulo viac ako sto 
dní a tzv. skúšobná lehota sa 
skončila. Z uvedeného dôvodu po-
važujem za povinnosť predložiť ob-
čanom obce - voličom bilancovanie 
od môjho nástupu do funkcie.

Konštatujem, že toto obdobie bolo 
náročné nielen z pohľadu počia-
točnej neštandardnej komuniká-
cie zo strany niektorých poslancov 
obecného zastupiteľstva, hlavne 
pri príprave ustanovujúceho za-
stupiteľstva, pri voľbe členov jed-
notlivých komisií, pri príprave 
zasadnutí komisií, ale aj z dôvodu 
hľadania riešení pálčivých prob-
lémov zdedených z predchádzajú-
ceho volebného obdobia (stavba 
požiarnej zbrojnice, súdne spory, 
atď.) Po nástupe do úradu som sa 
musela pasovať s nie veľmi príjem-
nými záležitosťami. Na povrch sa 
vyplavujú zle riešené veci z minu-
losti a dobiehajú nás.

Aj napriek týmto problémom mu-
sím konštatovať, že tímová práca 
so zamestnancami obce, s niekto-
rými poslancami, ale aj aktívnymi 
občanmi a občianskymi združenia-
mi priniesla už prvé pozitívne čias-
točné výsledky a spätná väzba od 
obyvateľov obce mi tak dodávajú 
silu a pozitívnu energiu do ďalšej 
práce, pretože si naplno uvedomu-
jem zodpovednosť voči vám, obča-
nom obce.

Nastúpila som do funkcie s jas-
nou predstavou o fungovaní obce. 
Prvou skúškou bola príprava 
a schvaľovanie rozpočtu obce. Za-
stupovaním starostky obce som po-
verila poslanca Ing. Jána Spišáka, 
ktorý sa na jednotlivých aktivitách 

organizovaných obcou nielen pra-
videlne zúčastňuje, ale ich aj tech-
nicky a moderátorsky zabezpečuje.

Od prvého dňa nástupu do funk-
cie som venovala veľkú pozornosť 
príprave resp. dopĺňaniu žiadostí 
o dotácie, aby obec mohla získať 
financie aj z iných zdrojov. Za pr-
vých sto dní sa podarilo spracovať 
a odoslať viacero žiadostí o dotácie 
a na príprave ďalších neustále pra-
cujeme. Podrobný výpočet pred-
kladám v samostatnej tabuľke. Po 
doplnení žiadosti o dotáciu z En-
vironmentálneho fondu v januári 
bola obci pridelená dotácia, a to 
na vybudovanie vodovodu na Oľ-
šavskej ulici. V súčasnosti prebieha 
proces verejného obstarávania na 
dodávateľa tejto stavby.

S Východoslovenskou vodáren-
skou spoločnosťou neustále komu-
nikujeme aj o termíne ukončenia 
stavby prečerpávacej stanice na 
Lesnej ulici. V súčasnosti prebieha 
kolaudačné konanie.

Na základe získaných príspevkov 
na vytvorenie pracovných miest 
sme zamestnali 6 uchádzačov o za-
mestnanie.

Musím vyzdvihnúť aktívny prístup 
zamestnancov obce – hlavne ve-
dúcich jednotlivých úsekov, ktorí 
dennodenne prichádzajú s nápad-
mi čo, kde a ako zmodernizovať, 
opraviť a zlepšiť. Vážim si pomoc 
od aktívnych občanov a členov ob-
čianskych združení na území obce. 
Vzájomnou spoluprácou a podpo-
rou sa nám podarilo zrealizovať 
viacero pozitívnych aktivít v pro-
spech celej obce.

Teší ma váš pozitívny ohlas na 
inovatívne privítanie nového roka 
v centre obce. Odmenou pre všet-

kých, ktorí sa spolupodieľali na 
príprave klziska pri komunitnom 
centre, bol váš obrovský záujem 
o korčuľovanie. Na ľade boli celé 
rodinky. Bolo úžasné sledovať, ako 
vnuk učí korčuľovať babku a nao-
pak. Veď aj o tom má byť život v ko-
munite.

Fanúšikov futbalu určite poteši-
la rekonštrukcia šatní. Na ďalšom 
zveľaďovaní areálu prejavili ocho-
tu sa spolupodieľať nielen aktívni 
hráči, ale aj hráči veteráni ako aj 
členovia ZO JDS v Poproči. Tešíme 
sa, že spoločnou brigádou opäť 
skrášlime areál futbalového ihris-
ka.

K propagácii obce nesporne prispe-
la verejná nahrávka relácie Rádia 
Regína „Zahrajte mi túto“. Profesi-
onálne vystúpenie členiek ženskej 
speváckej skupiny FORTUNA aj 
úžasný hlas talentovanej Zuzanky 
Jaklovskej určite potešili uši všet-
kých poslucháčov.

Veľká pozornosť sa v tomto období 
okrem iného venovala aj zosúlade-
niu poskytovania sociálnej služby 
- donáška stravy pre dôchodcov 
v obci - s platnou legislatívou. Vy-
užili sme príležitosť a obec podala 
žiadosť o regionálny príspevok na 
zakúpenie špeciálneho auta na do-
voz stravy aj na prístavbu kuchy-
ne domova dôchodcov, aby sme 
vytvorili zákonné požiadavky pre 
poskytovanie tejto sociálnej služby. 
Od začiatku roka sa hľadá kompro-
mis potrebný na prijatie všeobec-
ne záväzného nariadenia, ktoré by 
stanovilo podmienky poskytovania 
tejto sociálnej služby. Po schválení 
všeobecne záväzného nariadenia 
poslancami obecného zastupiteľ-
stva obecný úrad zabezpečí regis-
tráciu tejto služby na úrade Košic-
kého samosprávneho kraja.

So zamestnancami obce momen-
tálne pracujeme na úprave verej-
ných priestranstiev (obnova sado-
vých úprav pre obecným úradom 
a v parku pod kostolom), na rekon-
štrukcii oplotenia a výrobe nových 
brán cintorína, na obnove interié-
ru domu smútku.

Podarilo sa nám spustiť novú web 
stránku obce s novými funkcionali-
tami. Na jej napĺňaní stále pracuje-
me a veríme, že sa občania dostanú 
k informáciám čo najrýchlejšie. Za 
týmto účelom publikujeme infor-
mácie aj na facebookovej stránke.

Stojí pred nami aj ukončenie re-
konštrukcie požiarnej zbrojnice. 
Stavba bola dočasne pozastavená 
pre nedoriešené povolenie prác 
naviac z predchádzajúceho voleb-
ného obdobia, ale aj z dôvodu po-
chybností o statike stavby. Po vy-
pracovaní kontrolného statického 

posudku a návrhu na odstránenie 
statických chýb na stavbe sa bude 
v rekonštrukcii pokračovať.

V tomto období sa skončilo funkč-
né obdobie kontrolóra obce Ing. Ja-
roslava Hospodára a ukončenie 
pracovného pomeru z dôvodu 
odchodu do dôchodku oznámila 
aj dlhoročná riaditeľka domova 
dôchodcov Ing. Mária Petrášová. 
Z uvedeného dôvodu obec vyhlási-
la výberové konania na obsadenie 
týchto funkcií.

Okrem bežnej každodennej agendy 
venujeme nemálo času príprave 
podkladov pre spracovanie žiados-
tí o dotáciu na rekonštrukciu starej 
školy pod kostolom. Pripravuje sa 
nová projektová dokumentácia 
na vybudovanie trhoviska v areá-
li tejto školy. Riešime odstránenie 
zamákania budovy pošty. Na zákla-
de rozhodnutia obecného zastupi-

teľstva pripravíme projekt rekon-
štrukcie cukrárne.

Snažila som sa vymenovať aspoň 
hlavné aktivity, ktorým sa v súčas-
nej dobe venujeme. Reagujeme aj 
na požiadavky od občanov. Napr. 
upravili sme podklad pod hracími 
prvkami v parku pod kostolom, 
preverujeme možnosť umiestnenia 
bankomatu v obci, dopĺňame vyba-
venie detského ihriska pri komu-
nitnom centre, atď.

Práce a plánov máme veľa. Nemá-
me však Arabelin prsteň, aby sme 
vyriešili za pol roka všetky problé-
my v obci. Preto verím, že po tomto 
náročnom období začne pokojnej-
šie obdobie prípravy dlhodobej-
ších projektov, presadzovanie rie-
šení a zodpovedné plnenie priorít, 
ktoré som deklarovala vo svojom 
volebnom programe.
starostka Ing. I. Komorová Hiľovská

Pora-
dové 
číslo

Mesiac, v ktorom 
bola odoslaná/

doplnená žiadosť 
o dotáciu/NFP

Predmet žiadosti o dotáciu/NFP Poskytovateľ 
dotácie/NFPr

Výška požadovanej 
dotácie/NFP v Eur

Spoluúčasť 
obce v Eur Poznámka

1. 1/2019 „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ 
Poproč“ SO - KSK 97 591,56 5 136,40

Na základe oznámenia 
o zmene rozhodnutia o ne-

schválení ŽoNFP bola ŽoNFP 
doplnená a odoslaná na 

Sprostredkovateľský orgán  
- Úrad Košického samo-

správneho kraja

2. 1/2019 „Poproč – rozšírenie vodovodu“ Enviromentálny 
fond 200 000,00 51 553,24

Žiadosť SCHVÁLENÁ po 
doplnení nového prepraco-
vaného rozpočtu v januári 

2019.
V súčasnosti prebieha proces 
verejného obstarávania na 

výber zhotoviteľa.

3. 2/2019 „Odstránenie havarijného stavu 
chodníkov na cintoríne“ MF SR 15 000,00 3 840,00 Žiadosť odoslaná

4. 2/2019
„Obnova telocvične ZŠ v obci 

Poproč – výmena okien objektu 
telocvične“

Úrad vlády SR 20 000,00 5 963,00 Žiadosť odoslaná

5. 3/2019 „Návrh zmien a doplnkov č. 2  
ÚPD – O“

Ministerstvo do-
pravy a výstavby 

SR
4 680,00 1170,00 NESCHVÁLENÁ

6. 3/2019
„Vytvorenie materiálno-tech-

nických podmienok pre poskyto-
vanie podpornej služby JEDÁLEŇ“

MV SR, Okresný 
úrad Košice – 

okolie
(Akčný plán 

rozvoja menej 
rozvinutého 

okresu)

49 500,00 9 500,00 Žiadosť odoslaná

prEHĽAD o poDANÝCH/DopLNENÝCH ŽIADoSTIACH o NFp/DoTÁCIE
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aj množstvo problémov, ktoré je 
potrebné riešiť. Mojím záujmom 
je presadiť a podporiť všetky 
projekty, ktoré povedú k napre-
dovaniu obce a tým k spokojnos-
ti občanov.

DH: Ako sa hovorí, že každý za-
čiatok je ťažký, platí to aj pre 
mňa ako novozvolenú poslanky-
ňu, ale aj napriek tomu sa chcem 
podieľať na vytvorení dobrej 
spolupráce v línii občan – posla-
nec - starostka, ktorá nám po-
môže efektívne riešiť problémy 
v našej obci.

VK: Posledné dve volebné obdo-
bia som neustále upozorňoval na 
nedodržiavanie zákonov zo stra-
ny vedenia obce v rôznych ob-
lastiach, žiaľ bez úspechu. Toto 
konanie nezostalo bez následkov 
(problém požiarnej zbrojnice, 
Alternet, monografia 2.vydanie, 
atď.) V tomto volebnom období 

sa budem snažiť byť nápomoc-
ný pri riešení už spomínaných 
problémov. Predovšetkým však 
budem podporovať všetky pro-
jekty smerujúce k rozvoju obce 
a pomáhať pri ich realizácii tak, 
ako som to robil ako poslanec za 
celých 28 rokov.

BP: Ako poslanec OZ by som 
chcel dosiahnuť, aby sa naše deti 
mali v obci kde hrať a športovať, 
aby z obce neutekali mladí ľudia 
preč, vytvoriť pre nich miesto 
pre život a podporovať ich.

EP: Zlepšiť kvalitu života v obci 
spoluprácou pri realizovaní pro-
jektov ako sú napr. domov dô-
chodcov, cesty v obci, cukráreň, 
materská škola, obecný cintorín 
a taktiež nové služby pre obča-
nov.

JS: Svojím pôsobením a posto-
jom budem podporovať rozvoj 

našej dediny. Keďže problémo-
vých vecí tu vidím skoro v kaž-
dej oblasti, postupne sa budem 
snažiť ich aj riešiť spravodlivo 
a v čo najkratšom čase. Naďalej 
budem podporovať, aj na úkor 
svojho voľného času a vlastnej 
techniky, spoločenské akcie pre 
školu, škôlku, športové kluby, 
DHZ, Jednotu dôchodcov a dô-
chodcov, čo som robil aj v minu-
losti. Som presvedčený, že dob-
rý poslanec by sa mal fyzicky 
nielen zúčastniť, ale aj aktívne 
podieľať na spoločenskom dianí 
v našej krásnej obci. Preto nás 
občania volili a na konci voleb-
ného obdobia spätne dostaneme 
odozvu.

DV: Nájsť riešenia na problémy, 
ktoré vychádzajú z potrieb oby-
vateľov obce. Som toho názoru, 
že je veľmi potrebné kultivo-
vať verejný priestor a urobiť ho 
transparentným pre všetkých.

Z činnosti obce Z činnosti obce

padlo do úrodnej pôdy
Vo vianočnom čase prebiehal na Slovensku už 24. ročník Dobrej noviny. Cieľom bolo  prostredníc-
tvom koledovania vyzbierať finančné prostriedky pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande.   IS

Z našej farnosti

Život v úrodnej Ugande sa môže zdať na prvý po-
hľad nenáročný, opak je však pravdou. Napriek hos-
podárskemu pokroku žije 80 percent obyvateľov 
na vidieku a živí sa poľnohospodárstvom. S klima-
tickou zmenou sa však tento spôsob obživy stáva 
nepredvídateľným. Obyvatelia musia zaujať aktív-
ny postoj v úsilí zabezpečiť trvalý príjem pre svoje 
rodiny. Tento prístup miestnych komunít Dobrú no-
vinu inšpiroval v príprave tohtoročnej témy „Padlo 
do úrodnej pôdy“. Z vyzbieraných finančných pro-
striedkov sa podporia tri miesta v Ugande:

1. Dom prozreteľnosti v Nkokonjeru (čítaj Nko-
kondžeru), ktorý vedie kongregácia Malých sestier 
sv. Františka

2. Miestnu organizáciu KRUDEP, ktorá sa usiluje 
cez inovatívne nápady a prácu s farmármi o finanč-

nú sebestačnosť. Pred dvoma rokmi im Dobrá novi-
na prispela na výstavbu mlyna na kukuricu. Vďaka 
príjmom z mletia dnes dokážu pokryť školské po-
platky a potreby pre sto žiakov z najchudobnejších 
rodín v okrese.

3. Ugandskú Arcidiecézu Tororo, ktorá podporuje 
skupiny s podnikateľskými nápadmi a touto formou 
im pomáha zlepšovať si životnú úroveň vlastným 
úsilím.

Veľmi nás teší záujem o projekt Dobrá novina v na-
šej obci. Každoročne sa doňho s radosťou zapájajú 
deti z našej farnosti a navštevujú rodiny, ktoré sú 
ochotné koledníkov prijať. V tomto roku sme na účet 
Dobrej noviny poslali 710 €. Pán Boh zaplať všetkým 
darcom a aj deťom za ich obetu.

Sme tu pre vás
Vážení  obyvatelia Poproča, milí  čitatelia našich novín! V nasledujúcom období  vám budeme 
prinášať v rubrike Sme tu pre vás názory, postoje, reakcie a myšlienky ľudí, ktorých sme si 
zvolili v komunálnych voľbách 2018, ktorí nás všetkých zastupujú v obecnom zastupiteľstve. Aj 
vy nám môžete poslať do redakcie svoje otázky pre poslancov či starostku a my sa opýtame aj 
za vás. Na začiatok sme položili poslancom (Zita Baníková – ZBa, Zuzana Bradová – ZBr, 
Katarína Harčariková – KH, Dominika Hiľovská – DH, Viliam Komora – VK, Branislav 
Petráš  - BP, Eva Petrášová – EP, Ján Spišák – JS, Dominika Vincová  - DV) dve otázky, na 
ktoré odpovedali nasledovne.  DŠ

1. Prečo ste sa rozhodli kandi-
dovať za poslanca obecného 
zastupiteľstva?

ZBa: V obecnom zastupiteľstve 
som ako poslankyňa pôsobila 
dve volebné obdobia. Moju kan-
didatúru v posledných voľbách 
podmienila hlavne podpora oby-
vateľov našej obce, čo sa odzr-
kadlilo vo volebných výsledkoch, 
a to je pre mňa zaväzujúce.

ZBr: V obecnom zastupiteľstve 
som už ako poslankyňa pôsobila 
jedno volebné obdobie. Mojou 
motiváciou opäť kandidovať bolo 
hlavne to, že som v predchádza-
júcich voľbách od občanov získa-
la najväčšiu podporu a dôveru.

KH: Ako členka som štyri roky 
pôsobila v komisii školstva a so-
ciálnych vecí, kde som sa bližšie 
oboznámila s problematikou ko-
munálnej politiky v tejto oblasti. 
Táto skúsenosť bola impulzom 
pre moju kandidatúru a aj fakt, 
že mi nie sú ľahostajné veci ve-
rejné.

DH: Ako mladej žene a matke 
mi nie je ľahostajné, ako sa naša 
obec rozvíja. Nechcela som a ne-
chcem patriť k tým, čo majú iba 
negatívny pohľad na dianie–
nedianie v obci, ale aktívnou 
prácou prispieť k rozvoju obce, 
obhajovať jej záujmy a záujmy 
všetkých jej obyvateľov.

VK: Ako určite mnoho občanov 

vie, som poslancom už 8. voleb-
né obdobie, teda nepretržite od 
roku 1990. Nikdy som nebol čle-
nom žiadnej politickej strany, za 
poslanca som vždy kandidoval 
preto, lebo mojím cieľom bolo 
pomáhať riešiť rozvoj obce a nie 
politikárčiť. Žiaľ mnoho poslan-
cov, s ktorými som za 28 rokov 
pracoval, politikárčilo a riešilo 
si svoje osobné záujmy. Týkalo 
sa to aj niektorých starostov. Ta-
káto činnosť sa vždy negatívne 
prejaví predovšetkým na roz-
voji obce. Najmarkantnejšie to 
bolo za posledné dve volebné 
obdobia. Keď som videl zoznam 
kandidátov na poslancov, a hlav-
ne kandidátov na starostu obce, 
rozhodol som sa opäť kandido-
vať za poslanca obecného zastu-
piteľstva, lebo pri všetkej úcte 
k nim, nevidel som v niektorých 
kandidátoch záruku, že obec sa 
začne opäť rozvíjať.

BP: Za poslanca OZ som sa roz-
hodol kandidovať z dôvodu, 
že som mal záujem spravovať 
v obci veci verejné, taktiež som 
pociťoval dôveru občanov.

EP: Za poslanca OZ som sa roz-
hodla kandidovať, aby som vy-
užila svoje skúsenosti nadobud-
nuté počas aktívnej praxe pre 
našu obec, keďže mám viac voľ-
ného času, nakoľko som na dô-
chodku.

JS: Za starostu a zároveň poslan-
ca som sa rozhodol kandidovať 

z toho dôvodu, že som bol nespo-
kojný so stagnáciou a úpadkom 
našej obce a rád by som sa priči-
nil o pozitívne zmeny v prospech 
všetkých obyvateľov Poproča.

DV: Rozhodla som sa kandidovať 
za poslanca obecného zastupi-
teľstva, aby som zastupovala zá-
ujmy obce a z presvedčenia, že 
aj verejní činitelia môžu konať 
čestne a v prospech tých, ktorí 
ich na dané pozície zvolili.

2. Čo by ste chceli svojím pôso-
bením v obecnom zastupiteľ-
stve dosiahnuť a prečo?

ZBa: Počas môjho viacročného 
pôsobenia v komunálnej politike 
som nadobudla určitý prehľad 
a bohaté skúsenosti. Napriek 
tomu sa snažím neustále rozši-
rovať svoje vedomosti a spolu so 
získanými skúsenosťami a vzá-
jomnou spoluprácou s ostatnými 
poslancami sa ich budem snažiť 
zužitkovať v prospech občanov. 
Môžem byť prospešná hlavne 
v oblasti sociálnej a zdravotnej.

ZBr: Svojím pôsobením v obec-
nom zastupiteľstve by som chcela 
s mojimi skúsenosťami, nápadmi 
a energiou byť pre všetkých obča-
nov obce prospešná a užitočná. 
 
KH: Svojím pôsobením by som 
chcela prispieť k rozvoju obce, 
aby sa nám tu žilo lepšie. Po-
proč je krásna obec s bohatou 
históriou a tradíciami, ale je tu 
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Každý sa mohol zabávať dosýta
Tohtoročné  obdobie  fašiangov  bolo  pomerne  dlhé.  Každý  si mohol  „zaplesať“  a  „nazabávať 
sa“ do sýtosti.   My v Poproči sme „plesali“ v poslednú  fašiangovú sobotu   2. marca. MO MS 
v spolupráci s Obcou Poproč v ten deň usporiadali už XXIV. ročník Matičného plesu. KK

Výbor MO spolu s organizátormi 
našich plesov R. Grosošom a vedú-
cou MKS pripravil sálu kultúrneho 
domu na túto jedinečnú spoločen-
skú udalosť akou v Poproči Matičný 
ples je. Hostí vo vysvietenom a vy-
zdobenom vestibule vítali mladí 
ľudia v nádherných ľudových kro-
joch chlebom, soľou a pohárikom 
výbornej hruškovice. Keď sa všetci 
hostia pousádzali do elegantne vy-
zdobenej sály, na parket vošli mladí 
tanečníci z TK Ellegance z Košíc – 
Patrícia Kačmárová a Martin Dura, 
ktorí predviedli svoje začínajúce 
umenie v spoločenských tancoch. 
Napriek mladučkému veku svoje 
vystúpenie zvládli na jednotku. Po 
nich speváčky z FORTUNY v dvoch 
vstupoch zaspievali na vysokej 
profesionálnej úrovni hymnické 
a potom ľudové piesne a dokázali 
prítomným hosťom, že bez nich sa 
už v Poproči nemôže zaobísť žiad-
na spoločenská akcia. Po krátkych 
príhovoroch predsedníčky MO MS 
K. Katušákovej a starostky obce sa 
k slovu dostala už tradične „naša“ 
hudobná skupina AKCENT – Peťo, 
Jožko a Marianka, ktorí viedenským 
valčíkom oficiálne ples otvorili. Pre-
kvapením večera, o ktoré sa posta-
ral R. Grosoš, bol príchod slovenskej 
populárnej speváčky a muzikálovej 
herečky Gizky Oňovej, ktorú všetci 
poznáme z televíznych obrazoviek. 
Za obrovského potlesku sa Gizka 

s hosťami zvítala a hneď sa chytila 
mikrofónu. V sále sa rozozvučal jej 
príjemný hlas a známe „repeťácke“ 
pesničky v jej podaní rozihrali prí-
tomným v tele všetky žilky a Gizka 
prispela k vytvoreniu skvelej at-
mosféry. Pohladila našu dušu ob-
ľúbenými slovenskými evergrínmi. 
V takejto veselej nálade, pri vyni-
kajúcom jedle a super muzike bolo 
radosť pozerať na spoločnú zábavu 
starších, mladších i najmladších 
do skorých ranných hodín. Žiadna 
dobrá zábava sa už dnes nezaobíde 
bez hodnotnej a početnej tomboly. 
Vďaka našim dlhoročným sponzo-
rom bola ponuka darčekov aj tohto 
roku bohatá. O polnoci si všetci hos-
tia rozložili po stole svoje tombolo-
vé lístky a s napätím očakávali, na 
koho sa v ten večer šťastie usmeje. 

Čerešničkou na torte bol fotokútik 
vo vestibule, ktorý sponzorsky po-
skytol i celý večer obsluhoval náš 
spoluorganizátor R. Grosoš. Hostia 
sa tak mohli niekoľkokrát odfotiť so 
svojimi známymi, aby si uchovali 
spomienku na tohtoročnú fašian-
govú zábavu. Komu aj to bolo málo, 
v sále bol k dispozícii i profesionál-
ny fotograf, ktorý zachytil do svojho 
fotoobjektívu všetkých plesajúcich 
hostí i celý priebeh veselice. Ďaku-
jem aj touto cestou všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričini-
li o to, že sa opäť v našej obci po-
darilo zorganizovať jednu peknú 
spoločensko -kultúrnu akciu. Verím, 
že väčšina hostí odchádzala domov 
spokojná a že o rok sa opäť v čase fa-
šiangov stretneme na už jubilejnom 
XXV. ročníku Matičného plesu.

/pokračovanie z titulnej strany/ 

Ako sólisti vystúpili 
Samuel Cingeľ ako 
spevák spolu s Gabi-
kou Grácovou, ktorá 
ho sprevádzala na 
akordeóne s krásnou 
slovenskou piesňou 
Dedinka v údolí.

Pásmom piesní, tan-
čekov a básní sa predstavili deti predškoláci z 3. a 4. 
triedy materskej školy. Boli bezprostredné, milé a od-
vážne. Bolo na nich vidieť, že sa pri vystúpení aj samé 
bavia, takže žiadna veľká tréma a napätie sa nekona-
lo. Rodičia v obecenstve im od samého začiatku tlies-
kali, atmosféra bola uvoľnená, príjemná na javisku aj 
v hľadisku.

Deti navštevujúce hudobno -dramatický krúžok v ZŠ 
predviedli svoje umenie v prednese, speve a tanci, 
ktorými vyvolali úsmevy na tvárach a potlesk v hľa-
disku.

Staršie dievčatá z 2. stupňa ZŠ ukázali svoj talent, keď 
predviedli karičku na popročskú ľudovú pieseň Po-
vedaju o mňa, že  ja nečervena. Predviedli harmóniu, 
krásu a razanciu kolektívneho slovenského ľudového 
tanca v dnešnej dobe tak moderného a aktuálneho.

Posledným číslom programu 
bol moderný tanec dievčat 
navštevujúcich ZUŠ Medzev 
na pieseň Hotel mama, ktorý 
sa niesol v lyrickom duchu, 
takže nejedno oko mamy sa 
zalesklo.

Na záver programu počas spoločnej piesne Pre mamu 
predstúpili všetky deti pred obecenstvo a rozlúčili sa. 
Každá mamka dostala pri odchode z kultúrneho domu 
kvietok, ktorý si v tento sviatočný deň určite zaslúžila. MP

Nebolo to nedopatrením
Do redakcie našich novín sme dostali fotografie s po-
pisom od Ing. JK, ktorej týmto ďakujeme. Svojím po-
činom ukazuje, že jej záleží na tom, čo sa v obci deje. 
Veríme, že tým inšpiruje ostatných, aby boli ku sprá-
vaniu a konaniu občanov vnímavejší, a tak prispeli 
k zlepšeniu kvality života v našej obci. RR

V areáli domova dôchodcov v centre obce mal niekto 
potrebu ničiť aj to málo, čo obyvatelia domova dôcho-
dcov  majú  a  čo  môžu  používať.  Nebolo  to  nedopat-
rením,  dosky  boli  pevné.  Ten  niekto  ukázal  jasne,  že 
s  ním  niečo  nie  je  v  poriadku.  Iné  vysvetlenie  nie  je. 
Zbabelo…potme…Hrdina?! Vandal?!
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poproč a Fortuna na vlnách rádia regina
V podvečer 20. marca sa uskutočnila v Kultúrnom 
dome v Poproči verejná nahrávka hudobnej relácie 
s názvom „Zahrajte mi túto“. Pripravilo ju Košické roz-
hlasové štúdio a bola zameraná na koncové obce v na-
šom regióne. Na vlnách Rádia Regina rezonujú pre-
važne pesničky z hudobného archívu ľudovej hudby 
a témy súvisiace s folklórom východného Slovenska. 
Moderátormi večera bol hudobný redaktor Reginy Mi-
lan Rendoš a Iveta Vaculová, hlavnými účinkujúcimi 
spevácka skupina Fortuna - ale nielen ona.

Moderovaný prúd slova a hudby uviedla naša starost-
ka, ktorá predstavila históriu obce, pôvod jej názvu, 
obyvateľstvo, zaujímavosti a najmä prírodné krásy 
v okolí Poproča. V úvode programu zazneli typické po-
pročské spevy „Kolo Broda, Jeki ši mi prekedvešni…“, 
tradičné banícke piesne „Každé ráno, Idze haviar 
z bani, Haviare“ a neskôr pásmo upravených morav-
ských „gitaroviek“. Zakladateľka Fortuny, umelecká 
vedúca a sólistka Mária Mašatová, si zaspomínala na 
svoje spevácke začiatky i históriu zborov v Poproči. 
Pri interpretácii svadobnej piesni „Ňe pre orgoni.“ 
nám znovu dokázala, že má zlato v hrdle. Jej hlaso-
vý rozsah a istotu vo vyšších speváckych polohách 
ocenil i odborník na hudbu Milan Rendoš. Marienka 
Bradová priblížila z minulosti osud slepého poproč-
ského harmonikára a speváka ľudových piesní Gejzu 
Petráša „Lagankova“. Jeho smutná pieseň „Kadzi ja 
chodzila.“ odznela tiež v emotívnom podaní M. Maš-
atovej. Talentovaná všestranná speváčka Ľudka Ben-

ková už dávnejšie vyhľadávala v Poproči pôvodný hu-
dobný materiál, z ktorého zaspievala pieseň „ Janko 
milí, nič nemáme.“, sama aranžuje rôzne skladby pre 
speváčky Fortuny a často aj sprevádza na gitare.Obe 
sólistky ešte potešili poslucháčov aj clivou a melan-
cholickou popročskou vysťahovaleckou baladou „Za 
našu stodolu.“ Pri ich precítenom speve sa v nejednom 
oku zaleskla slza. Svoj jedinečný spevácky talent pred-
viedla aj mladučká Zuzanka Jaklovská, jej silný a čistý 
hlas prenikol do srdca každého poslucháča. Za milý 
a spontánny prejav sa jej prítomní odvďačili búrlivým 
potleskom. V hľadisku bola oslovená Božena Leláková, 
ktorá sa vtipne rozhovorila o láske k folklóru, ktorý 
znie na vlnách Reginy. Na záver sme zaspievali origi-
nálne historické vojenské piesne „Roku pána – o osude 
rakúskej cisárovnej Sisi, Načo mi je oves pre koníčka, 
Nemišľel ja…“ a rozlúčili sme sa „A za skalu a Od ko-
reňa lipa puká“. Za nečakaný standing ovations v sále 
sme pridali ešte obľúbené slovenské trávnice. Veľmi 
dobre nám padlo počuť ocenenie za kvalitu a čistotu 
nášho spevu z úst renomovaného hudobného redak-
tora Milana Rendoša, ktorý nás na harmonike sprevá-
dzal počas celého programu. Vynikajúca atmosféra ve-
čera prišla pre nás v pravý čas. Pred nahrávaním sme 
ani neverili, že máme ešte toľko priaznivcov. Ďakuje-
me a tešíme sa, že o hudbu i našu Fortunu je záujem. 
Veríme, že sme svojimi speváckymi výkonmi pohladili 
srdce i dušu všetkých prítomných. Lebo spievanie nás 
stále baví! Záznam z verejnej nahrávky ste si mohli vy-
počuť v rádiu 1. apríla. JŽ

Knižnica bola zrazu pritesná
„Knihy sú najtichší  a najvernejší priateľ, najdostupnejší a najmúdrejší radca a najtrpezlivejší  
učiteľ.“ (Charles W. Eliot.)  OB

Vraciame sa ku klenotom slovenskej literatúry

Kniha a s ňou spojená literárna tvorba píše svoju históriu 
už niekoľko storočí. Nájdeme v nej zdroj poznania a ve-
domostí, podporuje slovnú zásobu, ale predovšetkým 
v nej prijímame skutočnú múdrosť, ktorá je najväčším 
pokladom. Od roku 1955 sa ujala myšlienka podpory čí-
tania a spojenia jedného mesiaca v roku s knihou a od-
vtedy je mesiac marec spájaný s príchodom jari a úcty 
k Matejovi Hrebendovi, je aj mesiacom knihy. Pokračuje 
sa v šírení odkazu slepca, ktorý videl viac a lepšie ako 
jeho vidiaci rovesníci. Pripravované podujatia knižníc 
a vydavateľstiev približujú čaro knihy čo najširšej ve-
rejnosti. V našej knižnici prebiehali návštevy detí nielen 
v jubilejnom 20. ročníku Týždňa slovenských knižníc od 
4. do 10. marca. Najmenšie deti prichádzali už koncom 
februára, aby spoznali kráľovstvo kníh. Príbehy v nich 
ukryté svojím slovom a precíteným podaním odkrývala 
Katarína Katušáková, ktorá na radosť detí strávila v ich 
prítomností niekoľko dopoludní. Postavičky vtedy ožívali 
a deti sa menili na usilovné vtáčiky, keď pri Popoluške 
triedili hrášok od fazuľky, lebo šošovica bola pre ich rúč-
ky ešte maličká. Neskrývaná radosť zaplavila celú knižni-
cu, ktorá zrazu bola pritesná. Pri prvom stupni ZŠ prebie-
hali triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína. Rastie nová 
generácia prednášateľov a dobre mienené rady padli 
na úrodnú pôdu. Nemohli chýbať rozprávočky v podaní 
„tety rozprávkarky“ - Katky. Štvrtáci si nakoniec potrápili 
svoje hlávky pri lúštení tajničky. Pri všetkých návštevách 

bolo deťom vysvetlené poslanie knižnice a povedané, ako 
sa stať čitateľom. Poobede už prichádzali v sprievode ro-
dičov. Stali sa novými členmi našej knižnice a vysmiati 
odchádzali s knihou v ruke. Obecná knižnica každý rok, 
ani tento nebol výnimkou, venuje cenu pre najlepšieho 
recitátora v školskom kole HK. Prvýkrát sme 21. mar-
ca podporili Svetový deň poézie. Za to, že mesiac knihy 
v našej knižnici bol taký bohatý, patrí vďaka všetkým. 
Učiteľkám MŠ a ZŠ, deťom, Kataríne Katušákovej. Vďaka, 
že sme sa mohli cítiť ako skutoční pokračovatelia odkazu 
Mateja Hrebendu.

Na 30. zasadnutí Generálnej kon-
ferencie OSN pre vzdelávanie, 
vedu a kultúru UNESCO v ok-
tóbri a novembri 1999 v Paríži 
vyhlásili 21. marec za SVETOVÝ 
DEŇ POÉZIE. Pri príležitosti 20. 
výročia tohto sviatku Miestny 
odbor Matice slovenskej Poproč 
v spolupráci s obecnou knižni-
cou reflektovali na výzvu Domu 
MS a MO MS v Spišskej Novej Vsi, 
aby sa v tento deň v dedinách, 
mestách i v školách Slovenska re-
citovala poézia slovenských au-
torov. Matičiari zo Spiša vyzvali 
celé Slovensko: „Nech v tento 
deň recitujú deti, mládež, mati-

čiari, herci, dôchodcovia… slo-
venskú poéziu“. Do projektu sme 
sa zapojili i my v Poproči, a tak 
21. marca sme si urobili v spo-
ločenskej miestnosti KD malú 
„literárnu kaviareň“, aby sme 
pri kávičke strávili dopoludnie 
s recitátormi z radov dospelých 
a detí zo ZŠ s MŠ Poproč. Na prvý-
krát nás nebolo veľa, ale cítili sme 
sa veľmi dobre, ba až povznese-
ne pri počúvaní krásnych básní 
našich velikánov alebo mladých 
začínajúcich autorov. Vypoču-
li sme si víťazov školského kola 
Hviezdoslavovho Kubína: Miš-
ka Spišáka, Martinka Sopka, 

Zuzku Grácovú i Vilka Komoru, 
ktorí prednášali texty od Alice 
Náhlikovej, Daniela Heviera, Jo-
zefa Urbana a Gabriely Futovej. 
Pani Katka Pečiová predniesla 
nádhernú báseň Orol od nášho 
najvýznamnejšieho i najväč-
šieho básnika, spisovateľa, dra-
matika a prekladateľa, jedného 
z hlavných formovateľov sloven-
ského realizmu Pavla Országa 
Hviezdoslava. Báseň od Milana 
Rúfusa, predstaviteľa slovenskej 
modernej poézie, ktorého básne 
sú jednoduché a zrozumiteľné, 
plné pokory, skromnosti a lásky 
k životu, si pripravila pani Katka 

Hiľovská. Mor ho! zaznelo z úst 
pani Kataríny Katušákovej, kto-
rá touto národne a vlastenecky 
orientovanou básňou od Sama 
Chalupku ukončila „štvrtkovú 
chvíľku poézie“ s našimi občan-
mi. Prítomní z radov dospelých si 
zaspomínali i na školské časy, na 
svoju účasť v recitačných prete-
koch, na časy, kedy sa priebežne 
počas roka nacvičovali divadelné 
predstavenia i na učiteľov, ktorí 
ich k tomu viedli. Oleg Brada, 
vedúci obecnej knižnice, spo-
menul i autorov, ktorí žijú v Po-
proči, resp. sa tu narodili. Veľmi 
úspešná je naša rodáčka Monika 

Jankovčinová, ktorá svoje prvé 
básne pre deti napísala už v roku 
1998 pod názvom Ľadulienka – 
snežné dievčatko, o desať rokov 
neskôr vydala ďalšiu básnickú 
zbierku pre najmenších Slnička 
a Tulipko a v roku 2010 dokonca 
napísala román pre deti David 
Breston a vzkriesenie Sajmon-
ského sveta. Svoje dlhodobé zbie-
ranie básničiek s rôznou temati-
kou sa podarilo vydať aj aktívnej 
učiteľke ZŠ, Mgr. Milici Juháso-
vej. Dve básnické zbierky Duša 
nepokojná I a II boli vydané v ro-
koch 2006 - 2009 rodákovi z našej 
obce žijúcemu v Amerike - Joze-

fovi Jaklovskému. Venoval ich „ 
všetkým, ktorí sa narodili v Po-
proči a ktorí s láskou spomínajú 
na detstvo“ a ktoré ilustroval náš 
slávny rodák Slavomír Benko. 
Takto v príjemnej nálade sme sa 
napoludnie rozchádzali domov 
s myšlienkou, že takéto kultúr-
ne vyžitie by sme radi privítali 
v našich uponáhľaných životoch 
i častejšie. Mali by sme sa vracať 
ku klenotom slovenskej poézie 
i prózy a čítaním slovenských 
autorov viacej „kŕmiť“ našu 
dušu, pretože „nielen chlebom je 
človek živý....“

KK
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Deň s Gabrielou 
Futovou
Nie je vôbec samozrejmé, že do školy príde 
známa osobnosť, hoci v  tej našej sa nám 
to celkom darí. Mesiac kníh sa nám totiž 
podarilo otvoriť besedou so spisovateľkou 
Gabrielou Futovou rovno 1. marca. Prišla 
deťom porozprávať, ako to vo svete kníh, 
fantázie a písania chodí a strávila s nami 
celé dopoludnie.  DŠ

predviedli, čo sa naučili
Šestnásť žiakov 8. a 9. ročníka našej školy absol-
vovalo v uplynulom období kurz spoločenských 
tancov. Pod vedením pána Poprockého sa počas 
troch mesiacov naučili nielen desať rôznych 
spoločenských tancov, ale aj základy kultúrne-
ho a spoločenského správania. Vyvrcholením 
ich snaženia bol Venček, ktorý sa konal 8.feb-
ruára v kultúrnom dome v Poproči. Absolven-
ti predviedli svojim rodičom, starým rodičom, 
príbuzným a učiteľom, čo sa počas kurzu nau-
čili. Rodičia boli právom hrdí na to, aké majú 
šikovné detí. Bol to nádherný kultúrny a spolo-
čenský večer, na ktorý budú všetci určite dlho 
spomínať. MJ

Vyjadrenie vďaky a  podpora ku 
Dňu učiteľov
Obec Poproč v spolupráci so školou pripravila tra-
dičné posedenie pre učiteľov pri príležitosti sviatku 
Dňa učiteľov ako vyjadrenie vďaky a podpory ich 
práci. Hlavne v týchto časoch si práca učiteľov za-
slúži našu pozornosť a obrovské poďakovanie. Na 
posedenie prišli nielen terajší učitelia v aktívnej 
službe, ale aj tí, ktorí už sú na zaslúženom odpo-
činku, pretože v srdciach a mysliach tých, ktorých 
učili, budú navždy ich učiteľmi. Každoročne Obec 
Poproč na návrh vedenia školy udeľuje titul Za-
slúžilý učiteľ. Tohto roku ho získala Mgr. Zuzana 
Kočišová (zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu 
a vzdelávanie na 1. a 2. stupni ZŠ s MŠ Poproč) za dl-
horočnú aktívnu, zodpovednú a obetavú prácu pri 
výchove a vzdelávaní detí v ZŠ Poproč, za moder-
nizáciu vzdelávacieho procesu, metodickú prácu 
v odborných predmetoch a aktívnu propagáciu čin-
nosti školy na verejnosti. Všetkým učiteľom srdečne 
blahoželáme! MP

Tomáš Buranovský - 
u nás naživo
15. februára sa v Kultúrnom dome v Poproči usku-
točnila fašiangová karnevalová zábava s valentín-
skym duchom pre žiakov ZŠ s MŠ Poproč v rámci 
činnosti CVČ. Žiačky 6. – 9. ročníka a Martin Jaklov-
ský si pre účastníkov pripravili tanečné vystúpenia, 
ktorým spestrili túto akciu. Zároveň svojich spolu-
žiakov naučili niekoľko tancov. Do tanca im hral 
DJ Jano Spišák, ktorý sa postaral o super zábavu. 
Veľkým prekvapením večera bol finalista Super-
star Martin Buranovský, ktorý prijal naše pozvanie 
a svojimi piesňami, autogramiádou a neformálnym 
rozhovorom ukončil tento super večierok. Občer-
stvenie zabezpečili rodičia, súťaže a hry učitelia ZŠ 
a výzdobu sály zrealizovala vedúca MKS. AS

Prišla deťom porozprávať, ako to vo svete kníh, fan-
tázie a písania chodí a strávila s nami celé dopolud-
nie. Najprv so všetkými žiakmi 1. stupňa, potom so 
staršími z 2. stupňa.

Priniesla nielen vzácne informácie, ale najmä dobrú 
náladu skvelým rozprávaním zážitkov zo života, kto-
ré sa stávajú námetom pre jej knihy a veríme, že aj 
inšpiráciu a chuť čítať. Autorkine knihy s jej vlastno-
ručným podpisom si mnohí žiaci odnášali aj domov. 
Ostatní si jej knihy môžu vypožičať v našej školskej 
knižnici. Zanechala nám v škole nielen pozitívnu 
energiu, ale aj krásny odkaz s podpisom a venova-
ním, ktorý sme si uložili tiež do školskej knižnice. 
Ponúkame niekoľko žiackych vyjadrení k besede od 
šiestakov:
„Bolo to zábavné a zistila som, že čítať knihy sa 
oplatí.“
„Bol to super deň, bolo veselo a bavilo ma to.“
„Beseda sa mi páčila a prebudila ma, aby som 
písala viac príbehov zo svojho života ako pani 
Futová.“
„Som rada, že som ju mohla spoznať.“
„Na besede bolo veľmi príjemne, pretože to je 
moja najobľúbenejšia spisovateľka.“
„Chcel by som si to zopakovať.“
„Chcela by som, aby takýchto akcií bolo viac.“
„Bolo to dobré jak skvelý skater, ako dobrá pizza 
od pekára Mica.“

Učíme sa navzájom Vytvára motiváciu 
na rozvoj nadania 
a talentu

V našej škole sme zapojení do medzinárodného certifi-
kačno-vzdelávacieho programu s názvom Zelená škola. 
Je to program zameraný na praktické a vzdelávacie ak-
tivity spojené s ochranou a tvorbou životného prostre-
dia. Už tradične si každý rok pripomíname 22. marec 
ako Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti si žiaci ško-
ly vypočuli rozhlasovú reláciu a obliekli si v tento deň 
modré tričká ako symbol vody. Naše aktivity zamerané 
na tému voda realizujeme formou vzájomného učenia 
sa. Starší žiaci z kolégia Zelenej školy prostredníctvom 
rovesníckeho vzdelávania učia mladších spolužiakov. 
Informovali ich o možnostiach šetrenia vodou, pripo-
menuli im, ako správne splachovať, kontrolovať vodu, 
aby zbytočne netiekla, neplytvať vodou pri umývaní 
a pod., a rozdali im aj letáčiky do domácností pre rodi-
čov. Aj v našej obci máme v letných mesiacoch nedosta-
tok pitnej vody, preto sme tohto roku v spolupráci s OÚ 
rozbehli akciu „ KAMPAŇ pre zdravú vodu“. Žiaci z ko-
légia informovali občanov prostredníctvom miestneho 
rozhlasu o význame vody, jej nedostatku, dôležitosti jej 
šetrenia a v uliciach obce roznášali letáčiky s informá-
ciami o šetrení vody v domácnostiach. Veríme, že získa-
né poznatky budú deti využívať v škole aj doma a nie-
len jeden deň v roku, ale počas celého roka. Dúfame, 
že sa nám to spoločnými silami podarí, veď sa učíme 
navzájom - deti od rodičov, rodičia od detí. Ďakujeme 
za spoluprácu. MJ, Koordinátorka Zelenej školy

Ďalší  ročník  geografickej  olympiády  máme 
za  sebou. Bezproblémovo, plynulo a  za plnej 
prevádzky  vyučovania  v  našej  škole  sme 
zorganizovali  47. ročník  tejto  vedomostnej 
súťaže pre všetky školy v okrese Košice -okolie.
DŠ

Geografická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou 
činnosťou žiakov. Vytvára motiváciu na rozvíjanie na-
dania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Je 
založená na systematickej skupinovej alebo individu-
álnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa ako 
predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl 
a priamo súvisí s výchovno -vzdelávacím procesom. 
Odborným garantom je Slovenská geografická spoloč-
nosť pri SAV. 

Jej cieľom je: 1. prehĺbiť a rozšíriť vedomosti z geografie 
a praktické zručnosti žiakov a orientovať ich záujmo-
vú činnosť na problematiku modernej geografie, 2. vy-
hľadávať talentovaných žiakov pre odbornú a vedeckú 
prácu, rozvíjať ich, 3. viesť žiakov ku komplexnému po-
hľadu na prírodu a ľudskú spoločnosť, pestovať v nich 
zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho 
ochrane a tvorbe, 4. viesť žiakov k pochopeniu sveta 
ako multikultúrneho priestoru, k akceptovaniu zvykov, 
tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta, 
5. umožniť učiteľom geografie využiť výsledky GO pre 
skvalitnenie a modernizáciu vyučovania geografie, 6. 
prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov. 
Hosťom podujatia bol odborný asistent Ústavu geogra-
fie PF UPJŠ v Košiciach Mgr. Imrich Sládek, ktorý pri-
jal naše pozvanie a pre pedagógov pripravil zaujímavú 
prednášku na tému exkurzie v geografii, kým sa žiaci 
trápili s úlohami v troch testoch. Tím zamestnancov na-
šej školy opäť potvrdil svoje kvality pri príprave a prie-
behu okresnej súťaže, za čo im patrí veľká vďaka.
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Vzbudzoval rešpekt, 
ponúkal odpovede
Každý deň, celý deň, doma, v škole, v práci, pri športe 
či zábave – sprevádza nás náš nerozlučný spoločník – 
telefón. Častokrát si bez neho mnohí nevedia predsta-
viť svoje fungovanie. Veď internet, sociálne siete, „pria-
telia“, lajkovanie a zdieľanie sa stávajú nerozlučnými 
spoločníkmi ľudí v modernej dobe. Svet je zrazu malý, 
riešenia sa zdajú jednoduché. Kontakt so skutočnými 
priateľmi mnohokrát nahrádzajú tieto sociálne interak-
cie – chatovanie, zverejňovanie videí, fotografií a často 
aj osobných údajov z každodenného života. Lenže ruka 
v ruke s tým prichádza aj nebezpečie či hrozba zneuži-
tia, šikany, kyberšikany, ohovárania, klamstiev, polo-
právd, „fake news“. Všetkým týmto nástrahám dnešné-
ho sveta bola venovaná beseda žiakov s príslušníkom 
PZ SR. Zdokumentované príbehy zo života rovesníkov, 
obetí i agresorov priniesol pre žiakov možnosť zamys-
lieť sa nad svojím konaním, príležitosť nazrieť do duše 
týraného človeka i pohľad z druhej strany a dopad na 
ich životy. Nekončiace otázky a odpovede, osobný záu-
jem žiakov svedčil o tom, že táto téma je živá, mladých 
ľudí zaujíma a dotýka sa ich. Určite sa jej budeme v ško-
le naďalej venovať. ZK

Z množstva podujatí je treba spo-
menúť napríklad pomoc pre tých 
najmenších – účasť na bezplatnej 
dobrovoľnej brigáde pri maľovaní 
oplotenia a preliezok v materskej 
škole či odovzdávanie darčekov 
prvákom pri príležitosti otvo-
renia školského roka 2018/2019 
v priestoroch ZŠ. Nezabúdame ani 
na dobročinnosť akou je i pomoc 
rodine v núdzi – na vianočnej cha-
ritatívnej zbierke v priestoroch 
baru Čierna ruža sme prispeli na-
šej členke hotovosťou 200 €, tiež sa 
snažíme návštevou a darčekom po-
tešiť našich členov počas dlhodobej 
choroby.

Medzi členmi sú obľúbené výlety za 
krásami Slovenska - vlakom do Vy-
sokých Tatier, jesenná prechádzka 
okolo Štrbského plesa (tí zdatnejší 
vyšli až na Solisko), v zime na vý-
stavu ľadových sôch, autobusové 
zájazdy do historickej Levoče a na 
Spišský hrad, do Ochtinskej arago-
nitovej jaskyne, Štítnika, Rožňavy, 
Betliara, ale aj do zahraničia - účasť 
na leteckom zájazde na Slnečné po-
brežie v Bulharsku a autobusom do 
Štrassburgu na pozvanie poslanky-
ne Európskeho parlamentu Moni-
ky Smolkovej.

V rámci zdravotnej starostlivosti 
sme v spolupráci s RÚVZ mali bese-
da o mozgu, jeho častiach a funkci-
ách, testy na precvičovanie pamäte. 
Prínosom bola i beseda o osteoporó-
ze, vzniku, prevencii a liečbe a za-
cvičili sme si vhodné cviky. Kondí-
ciu si zvyšujeme cvičením Pilates 
v priestoroch ZŠ v Poproči. Repre-
zentovali sme tiež našu obec na 
Okresnej športovej olympiáde se-
niorov či na súťaži v bowlingu v Štó-
se. Vydaril sa i jesenný športový 
deň seniorov, všetci súťažiaci boli 
odmenení, po súťaži bolo posede-
nie pri guľáši a kysnutých koláčoch. 
Na Festivale obcí regiónu Rudoho-
ria v Malej Ide sme prezentovali 
za našu obec darčekové predmety, 
v súťaži vo varení kotlíkových jedál 
sme obsadili 1. miesto (súťažilo 15 
družstiev/).Počas nášho Dňa obce 
sme mali na starosti varenie guľáša 
pre účastníkov a účinkujúcich, v sú-
ťaži vo varení halušiek sme boli tre-
tí. Počas letných dní sú vyhľadáva-
né a obľúbené turistické vychádzky 
spojené s opekačkou a vydarených 
bolo najmä päť letných zájazdov na 
kúpaliská s termálnou a liečivou vo-
dou v Maďarsku. Záujemcovia boli 
i na rekondičných pobytoch v Tur-
čianskych Tepliciach a Piešťanoch. 

Za kultúrou sme si počas uplynu-
lého obdobia vyšli na divadelné 
predstavenie „Na skle maľované“, 
i na oslavy 12. narodenín Steel 
Arény v Košiciach, koncerte skupi-
ny Traja z raja, Ščamba, Veroniky 
Rabada, programom sprevádzal 
Ander z Košíc. Poučná bola i bese-
da s príslušníkom polície o nástra-
hách, ktoré striehnu na seniorov 
a ako sa im vystríhať. V závere 
roka sme si pripravili vianočnú ka-
pustnicu s adventným programom 
skupiny Fortuna. V rámci spolu-
práce s predstaviteľmi obce sme sa 
zúčastnili pracovného stretnutia 
zameraného na prípravu Komu-
nitného plánu sociálnych služieb 
obce Poproč a na predvolebnú 
besedu sme pozvali kandidátov 
na starostu obce. Na slávnostnom 
zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva, kde bola do funkcie uvedená 
starostka obce a poslanci obec-
ného zastupiteľstva, sa tiež naši 
členovia zúčastnili. Tešíme sa na 
pravidelné pondelkové stretnutia 
v komunitnom centre, na ktorých 
sa zvyčajne predebatujú plány na 
najbližšie podujatia. A že ich nie 
je málo, svedčí i nástenka v centre 
obce s fotografiami z našich boha-
tých a rôznych podujatí. 

Zábava bola vynikajúca
Február u nás v škole tradične patrí karnevalu. Nebolo 
to inak ani tento rok. Zúčastnili sa ho žiaci 1.- 4. ročníka. 
Vlastne nie žiaci. Boli to princezničky, rytieri, super hr-
dinovia, čarodejníci, nevesty, indiánky, horské nosičky, 
bankomat, rubikové kocky… Tentokrát sme telocvičňu 
našej školy vymenili za kultúrny dom. Zábava bola vy-
nikajúca. Žiaci ukázali svoje tanečné vlohy. Predviedli 
sa v tancoch, ktoré sa v škole naučili. O skvelú hudbu sa 
postaral Janko Spišák, o koláčiky šikovné mamičky. AG

Zuborozprávka
Začiatkom marca malých aj veľkých škôlkarov navštívi-
la dentálna hygienička prečarovaná na zázračnú bytosť 
-,zúbkovú vílu“. Deti sa so zúbkovou vílou naučili, že tak 
ako strom, aj zub má korunu a koreň. Prostredníctvom 
Zuborozprávky zúbková víla odhalila tajomstvo škriat-
kov Fluoridov ukrytých v zubných pastách a zoznámila 
deti aj s bacilom Zubožerom, ktorého kŕmili cukríkmi. 
Deti zistili, ako zubná pasta chráni naše zúbky a spoloč-
nými silami opravili deravý zub. Takto sa hravou a zá-
bavnou formou dozvedeli, ako a prečo vzniká zubný 
kaz, ako sa lieči chorý zub a prečo je dôležité starať sa 
o svoje zúbky každý deň. Zúbková víla deťom tiež uká-
zala, ako sa správne čistia zúbky a následne deti umý-
vanie zúbkov trénovali. Deti za krásne žiarivé úsmevy 
dostali od zúbkovej víly aj drobné darčeky. JS

Kamaráti si navzájom pomáhajú
Koncom marca nás v materskej škole navštívilo Bábko-
vé divadlo Babadlo z Prešova. Deti si pozreli divadelné 
predstavenie viacerých vtipných a zároveň múdrych 
príbehov z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke. 
Predstavenie bolo kombináciou bábok a živých hercov, 
spevu a komických situácií, ktoré boli pre deti pútavé 
a zábavné. Prostredníctvom príbehov psíčka a mačič-
ky boli deti konfrontované s dôležitými ľudskými cha-
rakterovými vlastnosťami, tiež si uvedomovali potrebu 
starostlivosti o prírodu a separácie odpadu. Rozprávka 
nás tiež naučila, že kamaráti si navzájom pomáhajú 
a lakomstvo sa nevypláca. Deťom sa predstavenie pá-
čilo, o čom svedčil aj hlasný smiech a veľký potlesk na 
konci predstavenia. Ďakujeme bábkovému divadlu za 
kultúrny zážitok a dúfame, že nás čoskoro opäť navští-
vi. JSZískali novú skúsenosť do života

V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno-
-vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny 
vzťah k čítaniu a ku knihám. Nielen v marci, ale počas 
celého roka si deti nosili svoje obľúbené knihy, z kto-
rých im pani učiteľky čítali. Boli to rozprávkové knihy 
a detské encyklopédie, ktoré si deti najradšej prezera-
li. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, 
motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý rok navšte-
vujeme obecnú knižnicu. Tu majú deti možnosť dozve-
dieť sa, že knihy sa dajú kúpiť, alebo aj požičať. Tak to 
bolo aj tento rok. Deti mali možnosť poprechádzať sa 
po celej knižnici. Pozreli si, aké knihy sa v knižnici na-
chádzajú. Ujo Oleg nám vysvetlil, ako treba s knihami 
zaobchádzať. Deti si mohli v detskom oddelení vybrať 
knihy a listovať v nich. Veríme, že týmto spôsobom si 
vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až 
do dospelosti. Odchádzali spokojné, obohatené o nové 
zážitky. Niektoré z nich ešte v knižnici nikdy neboli, 
a tak to bola pre mnohých nová skúsenosť. Videli sme 
detské rozprávkové knihy od výmyslu sveta – staré aj 
nové, známe a aj také, o ktorých sme predtým nikdy ne-
počuli. Jednu rozprávočku nám prečítal ujo Oleg. Z pre-
zerania kníh a z vypočutej rozprávky škôlkari vyjadrili 
svoje zážitky kresbou. Všetkým sa nám v knižnici veľmi 
páčilo a sľúbili sme, že čoskoro prídeme na návštevu 
zas. A predstavte si, pri odchode sme dostali aj sladkú 
odmenu.  KN

Bilancovali sme činnosť  dôchodcov v poproči
Členovia  a  sympatizanti  Jednoty  dôchodcov  v  Poproči  hodnotili  svoju  činnosť  za  uplynulý 
rok.  Správu  o  činnosti  predniesla  predsedníčka  JDS  K.    Péčiová.  Vyzdvihla  najmä  kultúrne 
a spoločenské aktivity, do ktorých sa aktívne zapájajú popročskí dôchodcovia.  JŽ, KP
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Výbor ZO SZZP v Poproči na svojom riadnom zasad-
nutí v januári rozhodol o uskutočnení výročnej člen-
skej schôdze - volebnej 17. marca so začiatkom o 15.30 
hod. v kultúrnom dome. Pri navrhovaní programu 
bral do úvahy, že podľa smerníc SZZP každé 4 roky sa 
uskutočňujú voľby do výboru SZZP a revíznej komisie. 
Podľa toho sa navrhol program výročnej schôdze. Pri 
prezentácii členov sa uskutočnilo aj odovzdávanie no-
vých členských preukazov spolu s členskou známkou 
za rok 2019. Zároveň sa platil aj členský poplatok vo 
výške 3 €(ostatní členovia, ktorí sa nezúčastnili výroč-
nej schôdze, môžu zaplatiť členské dodatočne). Každý 
člen, ktorý sa zúčastnil, mal na stole menoslov kandi-
dátov do nového výboru ZO SZZP na najbližšie obdo-
bie 2019 - 2023. Za členov výboru ZO SZZP v Poproči sa 
uchádzali: Martin Benko, Pavol Benko, Oleg Brada, Jo-
zef Grác, Anna Hiľovská, Katarína Hiľovská, Alexander 
Humár, Miroslav Laufik, Soňa Novosadová, Ľudmila 
Vincová, Ľubomír Žakarovský. V uvítacom príhovore 
predsedníčka ZO Katarína Hiľovská privítala hostí: sta-
rostku obce Ing. I. Komorovú Hiľovskú, predsedníčku 
OR SZZP Košice - okolie Bc. M. Andóovú, predsedníčku 
JDS v Poproči K.Péčiovú a všetkých členov. Na úvod vy-
stúpila Radka Timková a predniesla báseň. Po obšírnej 
správe o činnosti ZO v minulom období sa v príhovore 
predsedníčka ZO oficiálne vzdala kandidatúry na post 
predsedu aj členky výboru. Všetci prítomní dlhotrva-
júcim potleskom poďakovali za tridsaťročnú prácu na 

čele zväzu. Ostáva však naďalej v našich radoch. Výbor 
ZO jej vyjadruje úprimnú vďaku, želá pevné zdravie 
v ďalšom živote a verí, že sa bude aj naďalej zapájať do 
činnosti ZO. V kultúrnom programe a v priebehu sčíta-
vania hlasov vystúpila Fortuna. Nasledovala tajná voľ-
ba, z ktorej vzišiel nový výbor v zložení: O. Brada, Ľ. 
Vincová, M. Benko, J. Grác, M. Laufik, A. Hiľovská, 
S. Novosadová, A. Humár a Ľ. Žakarovský. Členkami 
revíznej komisie sa stali Mgr. Z.Bradová a Mgr. M.Vin-
cová. Po verejnom hlasovaní sa novým predsedom ZO 
SZZP v Poproči stal O. Brada. Slová vďaky a uznania 
patria aj nášmu členovi Pavlovi Benkovi, ktorí nebol 
zvolený do nového výboru, ale naďalej ostáva medzi 
nami. V najbližších mesiacoch sa pripravujú akcie ako 
opekačka, a jednodňové zájazdy na kúpaliská, kde vás 
všetkých už vopred pozývame. AH

Popročské členky SČK organizujú 
v našej obci viackrát do roka odber 
krvi. V tomto roku bol prvý odber 
27. februára v dopoludňajších hodi-
nách v kultúrnom dome. Sála s pri-
pravenými kreslami a ihlami v ru-
kách sympatických sestričiek zívala 
prázdnotou, a tak ma pani Bradová 
prehovorila, aby som si šla otestovať 
kvapku krvi z prsta. Moja krv bola 
v poriadku a mohla som prvýkrát 
v živote darovať krv a možno tak za-
chrániť niečí život. V nemocniciach 
totiž dennodenne potrebujú krv. Pre 
ľudí, ktorí trpia, ktorí umierajú a sú 
mladí. Alebo pre deti. Aj pre starších 
ľudí, ktorým operácia predĺži alebo 
zachráni život, alebo zmierni boles-
ti a utrpenie, a ktorých doma niekto 
čaká. A keď sa čaká na to, že ko-
nečne niekto daruje presne tú krv, 
ktorú on či ona potrebuje. Vtedy je 
každá minúta drahá. Väčšina z vás 

sleduje sociálne siete, kde raz za čas 
niekto zúfalo prosí o určitú krv. Deje 
sa to. Inak by sem nejazdil celý tím 
sestier s lekárkou a s kompletným 
vybavením. Inak by sa neorganizo-
vali odbery vo všetkých dedinách 
a mestách na Slovensku, v Európe 
i v celom svete. Realita je taká, že 
krv sa nedá nahradiť, ani vyrobiť. 
A jej cenu zistíte, až keď vám alebo 
vášmu blízkemu chýba. Pre mňa to 
bol úžasný zážitok. Jednak pre dob-
rý pocit z darovania nezaplatiteľnej 
tekutiny niekomu, kto od nej závisí 
a jednak pre zážitok samotný. Kres-
lo bolo obrátené k obrovským ok-
nám kultúrneho domu, svietilo sln-
ko a ja som sa cítila ako v horskom 
hoteli na wellnes kresle, zavrela 
som oči a vstrebávala tú príjemnú 
pozitívnu atmosféru aj vďaka pria-
teľskej sestričke a milej mladej pani 
doktorke, ktorá ma kontrolovala, či 

som ok. Sú to skúsení profesionáli, 
necítite ihlu, dokonca ledva cítite 
vpich samotný. Pani doktorka Ve-
ronika, sestričky Henrieta, Andrea, 
Anna, Žaneta a zdravoťák Lukáš boli 
z tímu Národnej transfúznej služby 
SR z Košíc. Prídu znova v júni. Príď-
te sa s nimi zoznámiť a porozprávať, 
sú to fajn ľudia, ktorí pracujú a žijú 
pre dobrú vec.

Najbližší odber krvi v Poproči 
bude 25. júna v budove základ-
nej školy.

Ten, kto príde darovať, dostane 
ospravedlnenie do práce na celý 
deň, kávu, čaj, malé pohostenie, 
sladkosti a môže ho urobiť nielen 
užitočným pri darovaní krvi, ale aj 
pekným, keď si na záver školského 
roku vyjde s deťmi do prírody alebo 
k vode. MP

Po krátkej prestávke začiatkom toh-
to roku začali s prípravou na jarnú 
časť futbalovej sezóny aj naši futba-
listi. Najprv v telocvični, po niekoľ-
kých tréningoch aj na umelej hracej 
ploche v prípravných – pohárových 
stretnutiach. Naše mužstvo dospe-
lých sa zúčastnilo na projekte VUC-
-Košický kraj – Krajská futbalová 
liga. Zaregistrovali v skupine tri ví-
ťazstvá s mužstvami z Hanisky, Ma-
lej Idy a Čečejoviec. Menej sa im da-
rilo proti súperom z FC Košice, Geče 
a Sene, s ktorými prehrali. Celkove 
je táto súťaž dobrým vyplnením hrá-
čov počas zimnej prestávky v tré-
ningovom procese. V ďalšej časti 
prípravného cyklu počas týždňa tré-
ningové jednotky a cez víkend ďalšie 
prípravné stretnutia (Zemplínska 
Teplica, Zádielske Dvorníky, Soko-
ľany, Hrhov). Ak počasie dovolilo, 

prípravné stretnutia sa odohrali na 
prírodnom trávniku. Začiatok jarnej 
časti pre, A“ mužstvo bol stanovený 
na 31. 3. v domácom stretnutí s muž-
stvom FK Haniska. Naši dorastenci 
v začiatku jarnej časti vycestovali za 
súperom na FK Benecol Košice 30. 3. 
Žiaci začali 6. 4. v Sokoľanoch.

Koncom januára sa v komunitnom 
centre uskutočnila výročná člen-
ská schôdza futbalového klubu 
OFK Slovan Poproč. Na tejto schôdzi 
sa hodnotil minulý rok nášho klubu 
a zároveň prijali plány na tento rok. 
Správu predniesol predseda klubu. 
Predseda sa poďakoval všetkým, 
ktorí sa pričinili o chod našej orga-
nizácie - hráčom, funkcionárom, 
fanúšikom, sponzorom, ale hlavne 
vedeniu a zastupiteľstvu našej obce 
za finančnú pomoc, bez ktorej by 

sme si nevedeli predstaviť činnosť 
nášho klubu. Po jesennej časti sú-
ťaže sú muži na piatom mieste, do-
rastenci na siedmom mieste a žiaci 
na piatom mieste. V závere schôdze 
nechýbala ani vecná diskusia zú-
častnených hráčov aj ostatných čle-
nov.

Počas zimnej prestávky v komu-
nitnom centre, kde sú šatne našich 
futbalistov, došlo zásluhou obecné-
ho úradu k renovácii a vynoveniu 
interiéru šatní. V šatniach pribudli 
nové lavičky, vešiak, skrinky, nová 
maľba, podlahy. Naši futbalisti sa 
tak budú prezliekať vo vynovených 
priestoroch a za to patrí vďaka obec-
nému úradu. Pozývame všetkých 
fanúšikov futbalu na futbalové ih-
risko povzbudiť našich futbalistov 
v súboji o majstrovské body.

Futbalisti v príprave na jarnú časť súťaže
Po krátkej prestávke začiatkom tohto roku začali s prípravou na jarnú časť futbalovej sezóny 
aj  naši  futbalisti.  Najprv  v  telocvični,  po  niekoľkých  tréningoch  aj  na  umelej  hracej  ploche 
v prípravných – pohárových stretnutiach.  EH

Jarná turistická sezóna je otvorená

S príchodom jarných dní popročskí turisti už 
historicky otvárajú svoju jarnú turistickú sezó-
nu. Nebolo tomu ináč ani tento rok. 23. marca sa 
turisti stretli v parku pri kostole a vybrali sa na 
svoju prvú jarnú tohtoročnú túru. K dobrej nála-
de prispelo aj príjemné teplé slniečko, ktoré ich 
zohrievalo hneď zrána. Cieľom ich tohtoročnej 
jarnej túry bola chata Údoľ. Cestou sa zastavili pri 
prameni sv. Barbory, Rinaldinke a jarným, no za-
tiaľ suchým lesom stúpali ďalej na chatu Údoľ. Tu 
ich už čakal blikotajúci ohník, pri ktorom si skoro 
každý upiekol to, čo mal. Opekaná slaninka, špe-
káčiky, domáca klobáska, všetko v prírode chuti-
li vynikajúco. Turistická sezóna začala úspešne. 
Klub slovenských turistov v Poproči organizuje aj 
ďalšie akcie v tomto roku. Významnou udalosťou 
bude Celoslovenský zraz turistov, ktorý sa usku-
toční v Košiciach a okolí. V piatok 5. 7. 2019 sú na-
plánované turistické trasy aj k nám do Poproča. 
Jubilejný 30. ročník podujatia Šľapaj do Poproča 
nás čaká 20. 7. Na všetky akcie vás srdečne po-
zývame a tešíme sa na spoločné chvíle strávené 
v našom prekrásnom kraji. MR

Zhodnotili rok 2018

Prešiel ďalší rok a 26. januára sa stretli členovia DHZ 
Poproč spolu so svojimi sympatizantmi, aby zhodnotili 
rok 2018. Tradičným programom bolo prečítanie správ 
o hospodárení, výcviku a kultúrno-spoločenských akci-
ách, ktorých sme sa zúčastnili. Pripravili sme dôstojnú 
slávnosť sv. Floriána, ale aj vydarenú Hasičskú zábavu, 
ktorú tento rok spestril folklórny súbor Jahodná. Neza-
budli sme ani na brigádu v obci a vymaľovali sme oplo-
tenie okolo kostola. Naši členovia sa zúčastnili viacerých 
taktických cvičení v spolupráci s okolitými obcami. V pa-
lete našich aktivít nesmeli chýbať ani protipožiarne asis-
tenčné hliadky pri akciách usporadúvaných obcami Po-
proč a Rudník. Ako asistenčná hliadka sme sa zúčastnili 
aj na obrade blahorečenia Anky Kolesárovej. Popročská 
chodbovica sa medzi súťažami zapísala už ako neodmys-
liteľná stálica, kde aj naši mladí hasiči dosahovali skvelé 
výsledky. Počas celého roka robili dobré meno nielen 
DHZ, ale aj našej obci. Koniec roka sa niesol v duchu On-
drejovania, posedenia pod jedličkou a osláv narodenín 
nášho veliteľa Martina Jasaňa. Aj tento rok bol plný zá-
bavy, dobrej nálady, ale najmä poctivej driny, ktorá sa 
nám mnohonásobne vyplatila v súťažiach, taktických 
cvičeniach aj ostrých výjazdoch. DHZ

Výročná bola zároveň volebná

pracujú a žijú pre dobrú vec
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Novinky
S novou stránkou o obci prichádza aj pár nových funkcií. Pre tých, ktorí chcete 
byť čo najskôr informovaní o novinkách v obci, je tu možnosť zaregistrovať svoj 
e -mail a po uverejnení článku vám príde automaticky e -mail s upozornením. 
Druhou možnosťou je odber noviniek prostredníctvom RSS kanálu. Zmenou 
prešiel aj kalendár, ktorý bude zobrazovať vždy tie najdôležitejšie udalosti - ak-
cie, sviatky, udalosti, vývoz odpadu. TK

26. 1. 56. ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA – chata 
Lajoška

14. - 17. 2. 52. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV – Police nad 
Metují (CZ)

16. 2. 38. POCHOD PO PAMÄTNÝCH CESTÁCH – Rudník
23. 3. OTVORENIE JARNEJ SEZÓNY – chata Údoľ
27. 4. ZNAČKÁRSKE DNI – mostík na Zlatej Idke
1. 5. MOLDAVSKÁ BAGANČA – KST Bodva
4. 5. 42. MAGNEZITÁRSKA 60-ka
4. 5. 35. Z POLIANKY DO POLIANKY – Dargovský priesmyk – 

Sečovská Polianka
24. - 26. 5. 56. STRETNUTIE ČITATEĽOV KRÁS SLOVENSKA – Veľká 

Fatra
15. (22). 6. VYSOKÉ TATRY – Téryho chata (2 015 m)
1. - 7. 7. 66. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST – Košice a okolie
14. 7. 33. KOJŠOVSKÁ 25-ka – Folkmarská skala ( 915 m)

20. 7. 30. ŠĽAPAJ DO POPROČA – Lucia Baňa – chata Borzágoš 
– Poproč

27. 7. 35. PRECHOD SLANSKÝMI VRCHMI – Kalša
16. - 18. 8. 51. NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ – Račková dolina
29. 8. VATRA SNP NA KOJŠOVSKEJ HOLI
1. 9. 27. HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA PREDNÚ HOLICU
21. 9. 11. STRETNUTIE PRIAZNIVCOV KST –  

Čipčie (926 m) – Lúčanská Malá Fatra
5. 10. VÝSTUP NA ....
9. 11. 21. PIETNA SPOMIENKA TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA – 

Lajoška
28. 12. VÝSTUP NA KOJŠOVSKÚ HOĽU (1 246 m)
31. 12. 37. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KOBYLIU HORU 

(882 m)

poznámka redakcie
Milí naši čitatelia, dostáva sa vám do rúk prvé tohto-
ročné vydanie našich obecných novín rovno ako dvoj-
číslie. Prečo? Vychádza po polroku a zahŕňa udalosti 
a informácie od konca roka 2018 až do polovice mája 
z dôvodu zmien prebiehajúcich v obci i redakcii novín. 
Veríme, že odteraz sa nám podarí už častejšie a pravi-
delnejšie vás informovať o dianí tak, ako ste boli zvyk-
nutí. Ďakujeme za pochopenie. Vaša redakcia. RR

Turistický kalendár 2019 Klub slovenských turistov POPROČ

Info: www.kstpoproc.6f.sk, kstpoproc@mail.telekom.sk, kstpoproc@gmail.
com. V priebehu roka môže prísť k zmene trasy, termínu a času konania akcie.

V prvú marcovú sobotu sa stretli najmladší nadšenci hasičského 
športu v priestoroch našej ZŠ, ktorá bola dejiskom už 5. ročníka 
Popročskej chodbovice, na ktorú zavítalo 21 súťažných družstiev. 
Súťaž začala slávnostným nástupom v telocvični školy, po hymne sa 
slova ujal veliteľ Martin Jasaň. Nesmierne nás potešila prítomnosť 
vzácneho hosťa Pavla Ceľucha prezidenta DPO, ktorý prijal po-
zvanie a prišiel nás pozdraviť. Adresoval pár povzbudivých slov 
mladým hasičom a nezabudol podotknúť, že je to jediný deň v roku, 
počas ktorého je dovolené behať po škole. Slová podpory odzneli aj 
z úst pani starostky, ktorá všetkým súťažiacim zaželala veľa úspe-
chov, no zároveň podotkla, že ako správna patriotka bude držať pal-
ce hlavne domácim družstvám. Štart bol v suteréne školy, potom sa 
družstvo presunulo na prízemie, kde bola štafeta požiarnych dvojíc. 
Na prvom poschodí museli zdolať bariéru, spojiť hadice a správne 
uviazať predpísané uzly. Na druhom poschodí prvá prekážka, ktorá 
im stála v ceste, bola rebríková stena, po jej prekonaní nasledova-
lo určovanie technických prostriedkov a posledný úsek trate muse-
lo súťažné družstvo prekonať pomocou dvoch žineniek. Na správne 
plnenie úloh dozerali rozhodcovia, ktorí za prípadné zlé vykonanie 
disciplíny udeľovali trestné body, ktoré sa pripočítali k dosiahnutému 

času. Našu DHZ reprezentovali tri družstvá. Jedno dievčenské a dve 
chlapčenské. Aj tento rok naši mladí hasiči potvrdili svojimi skvelými 
výkonmi, že v domácom prostredí sa im darí. Boli skvelo priprave-
ní, keďže poctivo trénovali a každým tréningom sa posúvali bližšie 
k cieľu zvanému víťazstvo. Dievčatá ešte stále nenašli v tejto súťaži 
premožiteľky a šiestykrát súťaž s obrovským náskokom pred svoji-
mi súperkami vyhrali. Ďaleko za sebou na 2. mieste nechali družstvo 
z Nového Salaša a 3. skončili dievčatá z Keceroviec. Ani chlapčenské 
družstvá sa nenechali zahanbiť a v konkurencii 15 družstiev sa chlap-
ci „B“ umiestnili pri svojom premiérovom účinkovaní na 5. mieste. Aj 
chlapcom „A“ sa konečne darilo a po 3 rokoch sa im podarilo zví-
ťaziť v domácom prostredí. Na 2. mieste skončilo družstvo z Čižatíc 
a bronzovú priečku obsadilo družstvo z Moldavy n/ B. O absolútnom 
víťazovi súťaže rozhoduje najlepší dosiahnutý čas. Ten dosiahli diev-
čatá z Poproča, ktoré po roku obhájili aj toto celkové prvenstvo. 
Počas súťaže sa o zábavu súťažiacich staral DJ Ján Spišák. Novú se-
zónu sme otvorili skvelými výkonmi, ktoré priniesli družstvám prvé 
miesta a pevne verím, že družstvá v nich budú pokračovať a bude ich 
to motivovať, lebo „víťazi to nikdy nevzdávajú, iba tí, čo to vzdajú 
nikdy nezvíťazia“. KH

V stolnotenisových súťažiach sme pred poslednou štvrtinou rozhodujúcich zápa-
sov. Platí to hlavne pre „A“ družstvo v 3. lige. „B“ družstvo v 4. lige svoj sen o účasti 
v 1. šestke nenaplnilo a zase hráme v skupine mužstiev bojujúcich o zotrvanie 
v súťaži. „C“ družstvo v 5. lige je priebežne na 5.mieste. Ale tu nám nejde o umies-
tenie. Skôr o to, aby sa aj ostatní hráči v klube zdokonalili, herne postupne rástli 
a postupom času sa prepracovali do „B“ družstva. V kategórii mladších žiakov D. 
Majcher tuho bojuje o účasť na Majstrovstvách Slovenska, kde sa môže zúčastniť 
len 32 najlepších hráčov z rebríčka. Zatiaľ je na 28. mieste a o všetkom rozhodne 
posledný turnaj v Považskej Bystrici.
V najmladšej kategórii nám očká žiaria stále viac z výkonov a športového napre-
dovania ešte len osemročného J. Petráša, ktorý si už zahral aj 5. ligu za mužov, 
ale aj z toho, že sa k nemu pomaly ale isto približuje aj R. Hiľovský. Svoj 1. krst na 
turnaji absolvovali a prvé body do rebríčka na Slovenskom pohári v Majcichove 
získali aj M. Gregová a B. Bacsová. Keď vydržia v takom tréningovom úsilí a budú 
trpezlivé, môžeme už v nasledujúcom ročníku očakávať pekné výsledky. O ďal-
ších podujatiach, turnajoch a výsledkoch vás budeme informovať v ďalšom čísle 
novín.                                                                                                                                         VV

Vtedy je dovolené po škole behať

Šanca tu stále je


