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Nech pravý zmysel Vianoc 
naplní vaše srdcia a domovy 

a vydrží po celý rok 2019

FOTO – naši najmladší občania - deti narodené v Poproči v roku 2018, 
zdroj: súkromné archívy zákonných zástupcov detí.
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Slovo má starostka
Vážení spoluobčania!

Je krátko po komunálnych voľbách 
a pred nami sú Vianoce, najkrajšie sviat-
ky plné pokoja, lásky a porozumenia. Na 
dvere klope nový rok.

V  tomto hektickom čase sa vám 
chcem prihovoriť, úprimne sa poďako-
vať všetkým občanom Poproča – voli-
čom, ktorí svojou aktívnou účasťou vo 
voľbách jasne prejavili záujem o  veci 
verejné. Osobitne ďakujem tým, ktorí sa 
rozhodli svojím hlasom podporiť moju 
kandidatúru na post starostu našej obce. 
Vy ste rozhodli o tom, kto bude zastávať 
funkciu poslancov obecného zastupiteľ-
stva i starostu obce. Dali ste mi okrem 
dôvery aj mandát na naplnenie môjho 
volebného programu a smerovanie obce 
v  nasledujúcich štyroch rokoch. Prijala 
som tento mandát s  veľkou pokorou, 
vďakou a  s vedomím plnej zodpoved-
nosti.

Advent je časom očakávania prí-
chodu Krista – časom Vianoc. Vy, ob-
čania voliči však očakávate aj aké budú 
prvé kroky novozvolenej samosprávy 

obce - starostky i  poslancov. V  duchu 
si možno niektorí z vás kladiete otázku: 
Splnia nami zvolení zástupcovia predvo-
lebné sľuby? K odpovedi na otázku som si 
pomohla myšlienkou J.A.Komenského: 
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vy-
konal, ale ponechaj svojim skutkom, aby 
za teba hovorili.“

Tak, ako som už spomínala vo svo-
jom príhovore na ustanovujúcom zasad-
nutí obecného zastupiteľstva, mojou pri-
oritou a  dúfam, že aj prioritou nových 
poslancov, bude spoločne napĺňať pred-
volebné sľuby, zveľaďovať obec a  skva-
litňovať život občanov v nej, zviditeľniť 
a zatraktívniť náš Poproč tak, aby z neho 
ľudia neodchádzali, ale sa doň radi vra-
cali. To nebude možné dosiahnuť bez 
každodenného úsilia a  poctivej práce 
nás všetkých, bez vzájomnej spolupráce, 
pomoci, tolerancie a  trpezlivosti i  re-
špektovania sa navzájom.

Vážení spoluobčania, milí rodáci!
Stojíme na prahu Vianoc a nového roka 
2019, preto mi dovoľte zaželať vám v 
mene svojom, poslancov i pracovníkov 
obce   príjemné sviatky, pevné zdravie, 

pokoj, lásku, porozumenie a veľa síl pri 
napĺňaní  životných plánov a predsavza-
tí.

Prajem vám všetkým vnútornú silu, 
stály zmysel pre radosť z  malých i  veľ-
kých vecí života. Veľa zdravia, životnú 
iskru, lásku a  potešenie z  najbližších. 
Našim deťom želám, aby si pod strom-
čekom našli ten najkrajší darček, aký si 
vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť cho-
rých spoluobčanov a  popriať im sko-
ré uzdravenie a  veľa lásky, pochopenia 
a úcty.

Nám všetkým vospolok želám nech 
sú nasledujúce sviatky ako aj ďalšie roky 
nášho života v  obci naplnené pocitom 
spokojnosti a šťastia.

Verím, že my Popročania, hrdí 
a  uznávaní, pred Bohom nie vždy po-
korní a vďační, si to zaslúžime!

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
novozvolená starostka obce

Podrobné výsledky:Počet volebných obvodov      1
Počet volebných okrskov         2
Počet okrskových komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania  2
Počet zapísaných voličov         2275
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní      1322
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku       1322
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných do OZ     1298
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť        9
Počet zvolených poslancov          9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce    1311
Percentuálna účasť:           58,10 %

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:

1. Branislav Petráš, Ing. PhD.,   nezávislý kandidát   721 hlasov 
2. Zuzana Bradová, Mgr.,    nezávislý kandidát   664 hlasov
3. Zita Baníková, PhDr.,    nezávislý kandidát   657 hlasov
4. Dominika Hiľovská, Mgr.,   nezávislý kandidát   584 hlasov
5. Dominika Vincová, PhDr.,   nezávislý kandidát   569 hlasov
6. Katarína Harčariková, Mgr.,   nezávislý kandidát   534 hlasov
7. Ján Spišák, Ing.     SPOLU – občianska demokracia 441 hlasov
8. Eva Petrášová, Ing.,    Strana zelených Slovenska  427 hlasov
9. Viliam Komora, Ing.,    NAJ - Nezávislosť a Jednota  401 hlasov

Náhradníci, kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:

1. Martin Jasaň,     SPOLU – občianska demokracia  393 hlasov
2. Karol Hiľovský,     nezávislý kandidát   392 hlasov
3. Ľuboš Juhár, Mgr.     nezávislý kandidát   381 hlasov
4. Štefan Hužvár, Ing.    nezávislý kandidát   374 hlasov
5. Slavomír Štovčik, Ing.    nezávislý kandidát   332 hlasov
6. Štefan Petráš    Kresťanskodemokratické hnutie  242 hlasov
7. Andrea Hammerová    MOST – HÍD    187 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na 
hlasovacom lístku:  

1. Zuzana Bradová, Mgr.,    nezávislá kandidátka    298 hlasov
2. Iveta Komorová Hiľovská, Ing.,   Naj – nezávislosť a jednota   505 hlasov
3. Branislav Petráš, Ing., PhD.,   nezávislý kandidát    346 hlasov
4. Ján Spišák, Ing.,     SPOLU - občianska demokracia  171hlasov

 ZDROJ: OcÚ

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva 
a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Poproči, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb 
poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu 
mestskej časti1), ktoré sa konali 10. novembra 2018. 

Do Obecného zastupiteľstva v Poproči boli zvolení:

1. Branislav Petráš, Ing. PhD.,   nezávislý kandidát
2. Zuzana Bradová, Mgr.,    nezávislý kandidát
3. Zita Baníková, PhDr.,    nezávislý kandidát
4. Dominika Hiľovská, Mgr.,   nezávislý kandidát
5. Dominika Vincová, PhDr.,   nezávislý kandidát
6. Katarína Harčariková, Mgr.,   nezávislý kandidát
7. Ján Spišák, Ing.     SPOLU – občianska demokracia
8. Eva Petrášová, Ing.,    Strana zelených Slovenska
9. Viliam Komora, Ing.,    NAJ Nezávislosť a Jednota

Za starostku obce bola zvolená:

Iveta Komorová Hiľovská,   NAJ – Nezávislosť a Jednota

Aby Padlo do úrodnej pôdy
Vianočný čas býva v našej farnosti už 
pár rokov spojený s koledovaním. Inak 
tomu nebude ani tentokrát. V čase od 
6.1.2019 – 7.1.2019 môžete prijať vo 
svojich domoch koledníkov, ktorí vás 
potešia svojimi koledami a  vinšami. 
Zároveň môžete takto � nančne pod-
poriť 24. ročník Dobrej noviny, ktorá 
nesie názov : Padlo do úrodnej pôdy. 

Vyzbierané � nančné prostriedky po-
putujú do Ugandy na podporu via-
cerých komunít. Viac sa dočítate na 
www.dobranovina.sk
Prosíme deti, ktoré majú záujem o ko-
ledovanie, a  tiež rodiny, ktoré chcú 
prijať koledníkov, aby sa nahlásili 
v sakristii v kostole alebo u Mgr. Ivany 
Sopkovej.         IS
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Prišiel a potešil mladých i starých

V predvečer sviatku sv. Mikuláša zavítal 
tradične do našej obce Mikuláš s  anje-
lom a  dvoma čertmi. Najprv do oboch 
domovov dôchodcov, kde Mikuláš roz-
dal obyvateľom darčeky. Niektorých 
navštívil priamo v ich izbe, iní dôchod-
covia sa zhromaždili v spoločnej miest-
nosti, kde to znelo smiechom a spoločne 
zaspievanými piesňami. Mikuláš roz-
dáva aj radosť, nielen darčeky.Na svo-

jej ceste po dedine sa 
Mikuláš šiel poďakovať 
na poštu, pretože bez 
žienok z  pošty by jemu 
ani Ježiškovi neprišli 
žiadne listy s  prosba-
mi a  želaniami od detí 
aj dospelých. Poobede 
sa už o pol štvrtej zhro-
mažďovali deti aj dospelí 
v  parku pod kostolom, 
kde čakali na príchod 
Mikuláša a  jeho sprie-
vodu. Vďaka vianočným 

skladbám, ktoré servíroval Janko Spišák, 
mal každý v  parku sviatočnú vianočnú 
náladu a niektoré dievčatá aj chuť zatan-
covať si. Krátko po štvrtej hodine po-
obede doviezol koč ťahaný koňmi Miku-
láša, anjela a čertov. Čerti podpichovali 
deti, ktoré sa ich ale nebáli. Očividne 
boli celý rok dobré a poslušné. Deti zo 
základnej školy a  materskej školy za-
spievali a zarecitovali Mikulášovi krásne 

zimné piesne a básne. Mikuláš im za to 
rozsvietil vianočný stromček, ktorému 
sa trošku nechcelo, nakoniec však sú-
hlasil s  tým, že sa rozsvieti a  stane sa 
raz a  navždy vianočným stromom.Mi-
kulášovi pomocníci usilovne rozdávali 
všetkým deťom darčeky, veď aj tie deti, 
ktoré doteraz nepočúvali na 100%, tre-
ba motivovať. Rozdali sa všetky darčeky 
do posledného. Veru, v Poproči je chva-
labohu detí ako smetí. Na svoje si prišli 
aj dospelí, ktorí sa chceli zahriať, pretože 
sa tradične podával horúci starostovský 
grog. Ďakujeme, Mikuláš, za tvoju náv-
števu, tešíme sa o rok zas.      MP

Kedy sa uvidíme?
MO MS Poproč v  spolupráci s  MKS 
zorganizoval vo veľkej sále kultúrneho 
domu tradičné „pečenie“ Ondrejov-
ského cukru. Ondrejovia či Andrejovia 
oslavujú sviatok 30. novembra, my sme 
však na ich počesť piekli sladkú dobrotu 
až v  sobotu 1. decembra. Organizačný 
výbor už pár popoludní predtým pri-
pravoval sálu kultúrneho domu. Jednota 
dôchodcov Slovenska urobila výstavku 
rôznych výšiviek i ručných prác svojich 
členov a šikovné mladé žienky Ivetka 
Sopková a  Danka Kalnová vo vestibule 
vítali prichádzajúcich Popročanov svo-
jimi krásnymi dekoráciami s vianočnou 
tematikou. Takto vyzdobený vítal náš 
kultúrny stánok všetkých nadšencov 
s  kastrólmi a  vareškami, orechmi, ka-
kaom či rumom na dochutenie, aby pri 
varení tejto originálnej sladkosti strávili 
príjemné sobotné popoludnie v  kruhu 
priateľov, milovníkov tradícií a  spevu. 
Hlavné ingrediencie zabezpečilo MKS. 
Vedúca MKS a  predsedníčka MO MS 
spoločne privítali všetkých prítomných, 
predovšetkým riaditeľa DMS M. Mateč-
ku so svojou pracovníčkou Mgr.E. Zum-
merovou i matičiarov z  Moldavy n/B 
vedených predsedom MO MS F. Gre-
gušom a  naším rodákom Miroslavom 
Spišákom. Členky skupiny FORTUNA 

(a zároveň členky MO MS) sa postarali 
o program a nádherným hudobno-dra-
matickým pásmom v popročskom náre-
čí nám oživili „ondrejské“ spomienky z 
čias našich mám, babičiek i prababičiek 
a mladej generácii pripomenuli, že na 
tradície sa nesmie zabúdať, treba ich 
dodržiavať. Spevom so sprievodom har-
moniky udržiavali vynikajúcu náladu 
v celej sále. Bodku za krásnym progra-
mom dala mladá nadaná huslistka z Ko-
šíc Sára Magdová, ktorá svojím vystúpe-
ním navodila sviatočnú predvianočnú 
atmosféru. Tohto roku k  nám zavítala 
i  Slovenská televízia, ktorá si program 
i celý priebeh pečenia cukru nahrávala 
a  my všetci budeme netrpezlivo čakať, 
kedy sa uvidíme na televíznych obra-
zovkách. Pečenie Ondrejovského cukru 
už roky spájame s  ochutnávkou jedál 
starých materí. Preto na stoloch nesmeli 
chýbať domáce kysnuté koláče, domáci 
kváskový chlieb od Mgr. Ľ. Hiľovského
natretý čerstvo vytopenou bravčovou 
masťou a nasekanou cibuľkou alebo 
horčicou, ale i osolené domáce škvar-
ky či varené vínko. Poďakovanie patrí 
ženám z  MO MS, ktoré veľmi ochotne 
tieto dobroty pripravili - Iveta Fečuová, 
Mária Mudroňová, Helena Sopková, 
Slávka Miglesová a Agáta Hanková. Veľ-

ké poďakovanie patrí i  pani Márii Bra-
dovej, ktorá k  týmto dobrotám uvarila 
pre všetkých výbornú, pravú popročskú 
„kozárovú juchu“. Tá by sa určite nebo-
la vydarila, keby nebola mala dostatok 
sušených dubákov. Vďaka Margite Mi-
chalkovej, Agáte Hankovej i  Ivete Feču-
ovej ich však bolo v  juche dosť a  pani 
Bradová ju navarila skvelú. Medzitým 
jednotlivé družstvá pri dvojplatničkách 
- „Popročské vydry“, členky Jednoty 
dôchodcov Slovenska, členovia Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých, 
„Barborky“ - dievčatá z  chrámového 
spevokolu sv. Barbory,  členovia rodiny 
Evky Filčákovej - miešali a dochucova-
li, „dopekali“ našu originálnu sladkosť. 
Postupne chodili ponúkať svoj výrobok 
na „koštovku“ prítomným v  sále. Cuk-
rovinky chutili rôzne, záležalo od ingre-
diencií a kreativity kuchárov, ale všetky 
boli výborné. Vďaka patrí MKS, členom 
výboru MO MS, FORTUNE, účinkujú-
cim, kuchárom i  cukrárom i  všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zdarný priebeh podujatia. Naše poďa-
kovanie patrí i Členskému ústrediu Ma-
tice slovenskej v Martine za ich � nančnú 
podporu, bez ktorej by sme to všetko ne-
boli zvládli. Veľká vďaka patrí vám, milí 
Popročania, že ste si našli čas a  prišli 
v takom hojnom počte podporiť skvelú 
myšlienku spoločného „pečenia cukru“, 
a tým zachovávať zvyky a tradície našich 
predkov pre budúce generácie.      KK

Ľudstvo sa až tak nezmenilo
Žijeme v 21. storočí a knihy našťastie ne-
vymreli a  ani to nemajú v  pláne. Píšu sa 
vyše 5 000 rokov a  pri ich čítaní si uve-
domíme, že ľudstvo sa až tak nezmenilo. 
Rok 2018 sa pomaly blíži ku koncu. Koľ-
ko kníh ste tento rok prečítali? Päť, desať, 
viac? Prečítať aspoň jednu knihu mesačne 
je snom viacerých čitateľov našej obecnej 
knižnice. Sú však stále medzi nami ľudia, 
pre ktorých je čítanie strata času, a preto 
knihy nečítajú. Každoročne sa pokúšame 
zmeniť tento postoj dokúpením a doplne-
ním knižničného fondu. Okrem dotácie 
z obecného rozpočtu je grantový program 
Fondu na podporu umenia. Podporeným 
projektom „Kniha - sprievodca generá-
ciami“ sa nám v tomto roku podarilo zís-

kať 1 200,-€. Nakúpilo sa vyše 120 kníh 
pestrého žánrového rozmeru a  vekového 
rozsahu tak, aby si každý čítajúci mohol 
vybrať svoju obľúbenú knihu. Knižný fond 
sa  obohatil darčekovým vydaním Jeruza-
lemskej Biblie so zlatorezom a ilustráciami 
Stanislava Dusíka, knihou kníh, ktorá nás 
naozaj sprevádza generáciami. Teší nás, že 
už niekoľko rokov po sebe 
vieme takýmto spôsobom 
uspokojiť stúpajúce náro-
ky širokej čitateľskej obce. 
Spokojný čitateľ je našou 
najlepšou vizitkou a aj naj-
lepšou reklamou. Vďaka 
pravidelným návštevní-
kom knižnice a spolupráci 

so ZŠ s MŠ sa nám podarilo priviesť k čí-
taniu opäť o  niekoľko čitateľov viac ako 
v minulom roku. Prísť k nám do obecnej 
knižnice vás pozývame slovami � eodo-
ra Gottlieba von Hippa „ Som za vypoži-
čiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, 
povie si: Prečítam si to inokedy.“ Prajeme 
nielen našim čitateľom, ale všetkým Pop-
ročanom požehnané prežitie sviatočných 
dní a už teraz sa tešíme na pondelok 7. ja-
nuára.         OB

Okno do histórie našej obce
1768 - inštalácia organu v kostole. Prvým 
organistom bol „školník“ Valentín Pászolt

1788 – prístavba babinca v kostole

1828- pri sčítaní v 153 domoch žilo 1147 
ľudí.

1848 - Popročania sa dostali do sporov 
s vrchnosťou 

1868 - Podproč (názov dediny)

1878 –kostol je bohatší o dva obrazy od 
maliara svätých obrazov Štefana Gubal-
ského1888 - v škole sa začalo vyučovať po 
maďarsky, kedy tu začal pôsobiť Ján Šuga, 
ktorý si zmenil meno na János Sziklavári

1918 - privítanie vzniku 1. Českosloven-
skej republiky obyvateľmi, ale ich život sa 
nezmenil

1918 –od tohto roku obec patrila do ok-
resu Moldava nad Bodvou1918 – oprava 
strechy kostola1918 - popročský farár 
dostával 2000,-Kčs ako doplatok od Jasov-
ského prepošstva

1938 - starostom obce od novembra 1938 
do 14. marca 1939 bol Eugen Barnák, člen 
HSĽS 

1938 - od novembra do marca 1939 v tom-
to krátkom období a  jediný raz v histórii 
obec patrila pod okres Gelnica1948 - za-
čala sa svojpomocná výstavba športového 
ihriska 

1948 - založenie Matice slovenskej v Pop-
roči. Zakladajúce valné zhromaždenie sa 
konalo 19. 12. 1948. Prvým predsedom 
bol Eugen Grich – riaditeľ školy, prvým 
podpredsedomViktor Benko – Griter, po-
kladníkom Ján Sopko – Bandurkov. Čle-
nom výboru bol aj Štefan Manzos – miest-
ny farár.

1958 - ČSČK dostal prvé ocenenie za prá-
cu

1958 - na výročnej schôdzi Zväzarmu zvo-
lili nového predsedu Pavla Horňáka. Počet 
členov vzrástol na 110

1958 - vznikla ZO Zväzu invalidov v Pop-
roči. Zakladajúcimi členmi sa stali Ján 
Hanko, ktorý bol aj prvým predsedom 
a Anna Timková. V tom čase mali 30 čle-
nov.

1958 - otvorenie novej budovy školy1958
- materská škola sa premiestnila do budo-
vy bývalej školy - pod kostol1968 - bratia 
Ján a Martin Hiľovský prvými ocenenými 
darcami krvi v našej obci, stali sa držiteľmi 
bronzovej plakety prof. Jánskeho

1968 - 2.10. Vznikol automotoklub v Pop-
roči. Prvý predseda Viliam Jasaň.

1968 - Doc. Ing. Štefan Petráš, CSc. dostal 
za vedeckú činnosť od prezidenta Česko-
slovenska Pamätnú plaketu pri príležitosti 
50. výročia vzniku ČSR.

1978 - otvorený nový stavebný obvod v lo-
kalite Fortuna1978 - pri TJ Slovan Poproč 
vznikol odbor ZRTV

1978 – 29. decembra bola skolaudovaná 
telocvičňa základnej školy 

1978 – na JRD pracovalo 83 zamestnan-
cov1978 – 29. decembra 1978 skolaudova-
li neukončenú časť budovy hotela, ktorý sa 
predal podniku Drevona Žilina

1998 - do poľovného revíru Kobylia hora 
boli vypustené ďalšie dva páry jarabíc

1998 - Monika Jankovčinová vydáva 
zbierku básní pre deti ĽADULIENKA - 
snežné dievčatko

2008 - počas osláv Dňa obce v septembri 
2008 našu obec navštívil predseda vlády 
Róbert Fico a v športovom areáli slávnost-
ne otvoril nové viacúčelové ihrisko 

2008 - od augusta prestal ordinovať detský 
lekár

2008 - Ing. Docent Ivo Petráš sa stáva čle-
nom Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) - USA

2008 - obec je členom verejno - súkrom-
ného partnerstva okolitých obcí a podni-
kateľov Miestnej akčnej skupiny Rudoho-
rie o.z. (MAS Rudohorie o.z.)

2008 - počet obyvateľov 2746, narodilo sa 
14 detí a zomrelo 40 ľudí. Prisťahovalo sa 
57 a odsťahovalo 42 obyvateľov a 212 bolo 
nezamestnaných

2008 - MO MS za � nančnej pomoci Mati-
ce slovenskej v Martine vydáva knihu MA-
TICA SLOVENSKÁ V POPROČI

2008 - Obecná knižnica má 392 čitateľov 
a skoro 10000 návštevníkov za rok

2008 - v programe na Deň obce vystúpil 
Pavol Hammel

2008 – bola spracovaná história školstva 
v Poproči pri príležitosti 50. výročia ot-
vorenia budovy školy na Školskej 3 pod 
názvom „Škola na konci sveta“ do podoby 
DVD 

2018 - novopostavený chodník pre peších 
na Ulici mieru

2018 - zavítala k nám františkánska mlá-
dež GIFRA2018 - výstavba vodovodu na 
Lesnej ulici 

Výber urobil Oleg Brada

                         Knihy zakúpené z grantového programu Fondu na podporu umenia. Podporená žiadosť č. 18 - 513 - 04615. 

       

Knihy zakúpené z grantového programu Fondu na 
podporu umenia. Podporená žiadosť č. 18 - 513 - 04615.
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Objavili sa aj prekvapenia pod podlahou

Telocvičňa základnej školy v  našej obci 
patrí svojou veľkosťou k  tým objektom, 
ktorý nám iné školy a obce trošku závidia. 
Tešíme sa z  toho aj my v  škole, aj všetci 
športovci, ktorí ju využívajú vo voľnom 
čase. Od osemdesiatych rokov minulého 
storočia nám nepretržite slúži a počas toh-
to obdobia sa uskutočnila iba jedna výraz-
nejšia rekonštrukcia palubovky. Problémy 
s  údržbou pribúdali a  čiastkové   opravy, 
úpravy už neboli rentabilné. Preto si veľ-
mi vážime, že nám v roku 2018 zriaďova-
teľ školy – obec Poproč, poslanci obecné-

ho zastupiteľstva, odsúhlasili dotáciu na 
výmenu palubovky. Celá rekonštrukcia 
bola zrealizovaná počas letných mesiacov 
a  v  tomto období už máme plne funkč-
nú, čistú a  novotou voňajúcu odpruženú 
športovú podlahu v  telocvični. Tak, ako 
pri každej rozsiahlej rekonštrukcii, aj tu 
sa objavili sprievodné problémy a „prek-
vapenia“ pod podlahou, ktoré bolo po-
trebné operatívne riešiť. Sme radi, že nám 
pomáhal aj pán starosta a  zamestnanci 
obce, podporili nás rodičia z Rodičovskej 
rady pri ZŠ s MŠ Poproč, zabezpečili sme 

výmenu radiátorov, vymaľovanie stien, 
čiastočnú opravu starých okien, výmenu 
starých lavičiek, veľkých a malých bránok, 
ochranných prvkov na náradie, pomocné 
stolárske práce a mnoho ďalších drobnos-
tí. Teraz sa tešíme z vynovenej telocvične, 
šport a  rôzne pohybové aktivity prináša-
jú deťom radosť a  zároveň sa potvrdzuje 
pravidlo , že prostredie, v ktorom žijeme, 
má výrazný vplyv na naše pocity . Ak 
sme v  čistom , modernom a  kultúrnom 
prostredí, snažíme sa ho tiež udržiavať 
a chrániť. A tento prístup majú nielen žiaci 
školy, ale aj športovci z našich športových 
klubov, rekreační športovci, príležitostní 
hostia. Jednoducho každý je rád, že je te-
locvičňa vynovená. Ďakujeme, že ste nám 
pomohli vytvoriť vhodné podmienky , aby 
sme mali aj naďalej radosť z pohybu. 

BM, riad.ZŠsMŠ

Spoločne 
a sladko

30. novembra sme sa stretli s našimi kama-
rátmi z Detského domova Štós, aby sme si 
spoločne pripomenuli popročskú tradíciu 
pečenia Ondrejovského cukru. Čas sme si 
skrátili hraním spoločenských hier a vzá-
jomným spoznávaním sa. Na záver sa kaž-
dý potešil sladkej pochúťke. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutie.           IS

Znela pieseň 
ľudová 

22. novembra sa piati žiaci našej školy 
zúčastnili súťaže v speve ľudových pies-
ní, ktorú organizovala Matica slovenská v 
Moldave n/B. V zlatom pásme sa umiest-
nili: Zuzana Jaklovská z 1.A a Daniel Maj-
cher zo 6.A. Strieborné pásmo obsadili: 
Sandra Horváthová zo 6.A, Samuel Cingeľ 
z 8.A a Miriam Gregová z 1.A. Srdečne 
blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.   IS

Bol to týždeň plný zdravia

Každoročne si v októbri pripomína-
me  Svetový deň výživy. Pri tejto príleži-
tosti sme sa zapojili v týždni od 15.-19.10. 
do celoslovenskej súťaže „Hovorme o 
jedle“, kde sme sa zamerali na zmenu 
stravovacích návykov, zdravého životného 
štýlu, na zmenu postojov k  jedlu, plytva-

niu jedla, potravín, nákup zdravých vý-
robkov,  potravín od lokálnych výrobcov 
a najmä na to, ako má táto zmena dopad 
na nás, na naše životné prostredie. V roz-
hlasovej relácii  sme si vypočuli základné 
pravidlá zdravého životného štýlu, v  do-
tazníku sme sa zamerali na správnu živo-
tosprávu. Niektoré triedy boli na exkurzii 
na hospodárskom dvore alebo v ovocnom 
sade, v  iných triedach sme si urobili  vý-
stavku ovocia a zeleniny spojenú s ochut-
návkou domácích produktov. Okrem toho 
boli zaslané aj práce do literárnej súťaže - 
Kúzlo dobrého jedla, výtvarnej – Chutné 
maľovanie a fotogra� ckej - Očami gurma-
na. Za všetky tieto aktivity sme boli oce-
nené diplomom a v rámci celoslovenského 
hodnotenia škôl sme sa umiestnili v strie-
bornom pásme.        MJ

Vládol smiech a radosť 
i zábavy bolo dosť

Každý rok na jeseň sa naša materská 
škola naplní magickými rozprávkovými 

bytosťami. Tento rok to tiež nebolo inak 
a v spolupráci s rodičmi sme si pripravili 
zábavné dopoludnie pre deti - Ples škriat-
kov. Mamičky vytvorili pre svoje detičky 
rôzne kostýmy a trieda sa naplnila lesný-
mi vílami, zvieratkami, čarodejnicami, 
lesnými škriatkami a  tekvičkami. Vládla 
príjemná atmosféra plná zábavy, hudby, 
detského smiechu a radosti. Deti si zasú-
ťažili, zatancovali, dosýtosti sa vyšantili a 
za svoje originálne masky získali sladkú 
odmenu. 

JS

Úspešní už 
v mladom veku

Pre deti túžba hýbať sa je rovnako pri-
rodzená ako túžba spoznávať nové veci. 
Pohyb má blahodarný vplyv na psychiku 
detí či už z pohľadu psychohygieny alebo 
základných detských potrieb. Šport rozvíja 
jednotlivé funkčné schopnosti dieťaťa. Deti 
z materskej školy dokazovali svoje pohybo-
vé schopnosti na športovej súťaži Viacboj 
všestrannosti, ktorá sa uskutočnila v Mol-
dave n/B. Na tejto súťaži si mohli detičky 
zmerať svoje sily v rôznych športových dis-
ciplínach. Okrem zdravého pohybu a zdra-
vej súťaživosti si mohli detičky vytvoriť aj 
neformálne vzťahy s deťmi z iných mater-
ských škôl. Naša materská škola sa umiest-
nila na druhom mieste. Za jednotlivcov 
Olívia Kundráthová sa umiestnila na tre-
ťom mieste a  Marián Bacso na druhom 
mieste .Domov sa deti vrátili plné zážitkov 
a  už teraz sa tešia na ďalší ročník súťaže. 
Keďže deti z materskej školy aj veľmi rady 
spievajú a  tancujú, tak sme sa zúčastnili 
aj speváckej súťaže ľudových piesní. Pa-
vol Vinca z  tretej triedy tam obsadil prvé 
miesto. Súťaž sa konala v  materskej škole 
v Paňovciach. 

DČ

Prifrčal, potešil, obohatil, odfrčal
Kde sa vzal, tu sa vzal, pred školou nám 
rástol stál. Kto? Známy hudobník, spevák 
a spisovateľ Branislav Jobus. Prišiel v jed-
no pondelkové októbrové ráno na motor-
ke, skôr ako všetky deti. A o ôsmej ráno sa 
už školou niesli pestré tóny jeho skladieb 
ako hudobný predhovor k  jeho knihám. 
Hovoril o  knihách, o  tvorbe, o  tom, ako 
je krásne čítať a  ešte krajšie písať, tvoriť 
a  hľadať inšpiráciu všade naokolo. Nie 
bezcieľne blúdiť zrakom, ale uprieť ho na 
zaujímavý predmet, človeka, udalosť...Ako 
je krásne využiť vlastnú fantáziu vo svoj 
prospech a na obohatenie iných, že s kni-
hou môže byť veselo kdekoľvek a kedykoľ-
vek, aj keď nepôjde elektrina či zlyhá sieť. 

A keďže používa západoslovenské nárečo-
vé slová, tak sme si ho vyskúšali, ako roz-
umie tomu nášmu. A či veríte alebo nie, 
celkom nám rozumel. Lebo chcel, lebo vi-
del výraz tváre našich detí, kedy, ako a čo 
hovorili. K  porozumeniu môže dôjsť len 
vtedy, ak sa ľudia spoznajú. A  knihy sú 
skvelým prostriedkom na spoznávanie ži-
vota. Aj taký odkaz nám zanechal svojou 
prítomnosťou i svojou tvorbou. Po besede 
bola autogramiáda a tak rýchlo ako prišiel 
aj odišiel. Potešiť iné deti svojou tvorbou, 
knihami, muzikou. Mohli ste ho vidieť 
v  šou Petra Marcina, Adely Banášovej či 
Jozefa Banáša, vo verejnoprávnej televízii, 
zastihnúť ho na letných festivaloch či kon-

certoch a v októbri u nás v škole v Popro-
či. Zostali po ňom spomienky, inšpirácia 
a vlastnoručne podpísané knihy v školskej 
aj obecnej knižnici. Veríme, že sa tu rád 
vráti. Dáme vám vedieť. 

DŠ 

Čítanie 
trochu inak

V novembri žiaci na 1. stupni ZŠ viac času 
ako obvykle venovali rozprávkam o ban-
ských škriatkoch - permoníkoch. Pros-
tredníctvom nich sa bližšie oboznámili 
s prácou baníkov v našej obci v minulosti. 
O tom, čo nové sa dozvedeli a aké rozpráv-
ky prečítali, porozprávali žiaci večer 28. 
novembra na „Čítaní pod lampou“ v škole. 
Spestrením zaujímavého večera boli kos-
týmy permoníkov, rozprávkové knižky, 
staré banícke kahany a fotky príbuzných 
baníkov, ktoré žiaci priniesli do školy.    EK

Poďakovanie
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Poproči vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým rodičom a priateľom školy, 
ktorí sa aj napriek všetkým iným možnostiam rozhodli darovaním 2% z dane podporiť práve naše združenie. Nesmierne 
si vašu pomoc vážime. Peniaze z daní nám veľmi pomáhajú a prispievajú ku kvalitnejšiemu, zaujímavejšiemu životu 
v  škole.Osobitne sa chceme poďakovať Ing.Kylianovej, rodáčke z  Poproča, ktorá nám svoju pomoc a  podporu 
preukazuje už niekoľko rokov. Zároveň aj pánovi Ing.Vindtovi ďakujeme za podporu. Radi by sme sa poďakovali 
aj pedagógom ZŠ s MŠ za obojstranne výbornú spoluprácu. Prajeme vám všetkým príjemné a požehnané prežitie 
vianočných a novoročných sviatkov.                      MS 
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Boli priamo na zasadnutí Európskeho parlamentu

Na základe pozvania Moniky Smolkovej, 
poslankyne Európskeho parlamentu,   sa 
v  septembri konal trojdňový zájazd do 
sídla parlamentu v  Štrasburgu. Účast-
níkmi sú zvyčajne obyvatelia z  Košické-
ho a  Prešovského kraja. Tohoto roku sa 

ho zúčastnila aj skupinka popročských 
seniorov z Jednoty dôchodcov. Trasa lu-
xusným autobusom viedla cez Sloven-
sko, Česko, Nemecko, Francúzsko a späť. 
Štrasburg je moderným sídlom európskej 
demokracie, v minulosti patril striedavo k 
Nemecku aj Francúzsku, jeho podobu stá-
ročia utvárali tieto dve kultúry. Zachova-
ná je tu rozprávková architektúra najmä 
v starobylom centre s dominantou kated-

rály Notre Dame. Návštevníci obdivovali 
malebné krásy Štrasburgu vyhliadkovou 
plavbou na lodi, ktorá premáva po štras-
burských kanáloch. Zážitkom, podľa vy-
jadrenia všetkých zúčastnených, však bola 
priama účasť na zasadnutí Európskeho 

parlamentu a možnosť pozorovať z galérie 
ako samotné zasadnutie prebieha. Pod-
netné bolo i stretnutie s europoslankyňou 
Monikou Smolkovou, ktorá ako hosti-
teľka privítala návštevníkov a v  priebehu 
prednášky im priblížila poslanie, význam 
a najmä fungovanie EP a činnosť poslan-
cov zastupujúcich SR. Potom nasledova-
lo spoločné fotografovanie  a  neformálna 
beseda europoslankyne. Na záver všet-
kým účastníkom zájazdu poďakovala za 
účasť, zaželala im šťastný návrat do svojich 
domovov. Táto cesta, aj keď namáhavá, 
bola plná nezabudnuteľných zážitkov.

Katka Péčiová, Jana Žakarovská

Plánujeme, realizujeme, žijeme

Nečakali sme, kým nám niekto niečo da-
ruje, alebo pre nás vymyslí, preto sme 
s  aktivitami začali už koncom októbra, 
kedy sme zorganizovali autobusový zá-
jazd za krásami nášho regiónu a históriou. 
V Ochtinskej aragonitovej jaskyni sme ob-
divovali nezvyčajné výtvory prírody. Našu 
fyzickú zdatnosť overilo 104 schodov pri 
vstupe a  potom aj pri výstupe z  jaskyne. 
V  Štítniku sme navštívili gotický evan-
jelický kostol s prekrásnymi maľbami a s 
najstarším organom v strednej Európe z 
roku 1491. Po rozprávaní pani farárky sa 
chrámom niesli prekrásne hlasy našich 
členiek, ktoré zaspievali sakrálne piesne. 
Aj v kaštieli v Betliari sme mohli vidieť kus 
histórie. Tento Andrássyovský kaštieľ je je-

diným kaštieľom na Slovensku, ktorý 
sa po roku 1945 zachoval so svojím 
pôvodným zariadením a  dnes patrí 
medzi najviac vyhľadávané.
Začiatkom októbra sme uskutočnili 
Jesenný športový deň seniorov. Sú-
ťažilo sa v štyroch kategóriách podľa 
veku a pohlavia. V sobotu ráno sa za-
pojilo do športovania temer šesťde-
siat seniorov aj so svojimi vnúčatami. 
Športové disciplíny boli veku prime-
rané, všetci súťažiaci boli odmenení, 
prví traja v  každej kategórii dostali 

aj poháre a  diplomy. Celkovým víťazom 
sa stala pani Danica Schmidtová a získala 
putovný pohár. Po súťaži a vyhlásení víťa-
zov sme sa občerstvili výborným guľášom 
aj kysnutými koláčmi. Občerstvenie pri-
pravili naše členky.
Vydareným bol i vlakový výlet do Vyso-
kých Tatier. Tí zdatnejší vyšli až na Solis-
ko, ostatní mali peknú prechádzku okolo 
Štrbského plesa. Počasie bolo prekrásne, 
domov sme sa vrátili oddýchnutí a  plní 
zážitkov. Turistická vychádzka ku kosto-
lu sv. Anny mala tiež svoje čaro. Opiekli 
sme si slaninku, klobásky aj špekáčiky 
a zaspievali ľudové piesne. K dobrej nálade 
prispelo aj tohtoročné nádherné počasie 
a  prekrásna jesenná príroda. Zúčastnili 

sme sa aj osláv 12. narodenín Steel Arény 
v Košiciach, kde vystupujúci v hudobnom 
programe nastolili pravú východniarsku 
náladu.
Blížiace sa komunálne voľby nás inšpi-
rovali k pozvaniu kandidátov na starostu 
obce, aby nám predstavili svoje volebné 
programy, aké majú pripravené riešenia 
pre obec i  vzájomnú spoluprácu a aby od-
povedali na naše otázky. 
V oblasti zdravia sme sa v spolupráci s Re-
gionálnym úradom verejného zdravotníc-
tva zúčastnili besedy o osteoporóze, aktív-
ne sme si aj zacvičili. Našim členom boli 
merané biochemické a  antropologické 
parametre. Odberom krvi zisťovali hladi-
nu cukru a cholesterolu, krvný tlak a tep, 
množstvo tuku v tele a  bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo. Pohyb a šport je 
prospešný pre zdravie, a preto naše členky 
raz týždenne navštevujú cvičenie Pilates.
Je už zaužívané, že naše spoločné stretnu-
tia sa pravidelne konajú každý pondelok. 
Neformálne stretnutia či posedenia pris-
pievajú k utuženiu priateľstva medzi nam,i 
a  tak napĺňame slová nášho motta: „Aby 
tá naša jeseň života nebola prázdna, ale 
naplnená spokojnosťou a aby nikto z nás 
necítil, že je už nepotrebný a osamelý.“ 

Katka Péčiová, Jana Žakarovská

Vyhliadková plavba loďou – prehliadka Štrasburgu

Ako sme prežili tento rok
Je tu koniec roka, čas bilancovať. Aktivi-
ty, ktoré sme si tohto roku naplánovali, 
sa nám podarilo splniť. Dvakrát v  tomto 
roku sme zorganizovali odber krvi. Teší 
nás, že sa týchto odberov zúčastňuje čo-
raz viac darcov. V  máji pani Bradová a 
Filčáková pomáhali v Košiciach pri súťaži 

mladých zdravotníkov. V máji, júni a v no-
vembri sme rozniesli potravinovú pomoc 
pre našich spoluobčanov poskytovanú 
Európskou úniou. V  októbri nezabúda-
me na najstarších obyvateľov našej obce. 
Navštívili sme ich v  domácom prostredí 
aj v domove dôchodcov, aby sme ich pote-

šili vľúdnym slovom a balíčkom sladkostí. 
Organizovanie týchto akcií zabezpečujú 
členky výboru. Chcem im preto poďa-
kovať za ich obetavú prácu a  čas, ktorý 
venujú týmto aktivitám. Ďakujem obec-
nému zastupiteľstvu, vedeniu základnej 
školy a všetkým, ktorí nás podporili alebo 
nám akokoľvek pomohli. Želám všetkým 
radostné vianočné sviatky a  v  roku 2019 
pevné zdravie, pokoj a lásku v rodinách. 

MB, MSSČK

Malý koncert potešil veľa duší

Je 26. november. Vonku je sychravo, ale 
v interiéri Domova dôchodcov Poproč 

je príjemne teplučko. V obývačke za-
riadenia prebiehajú prípravy na osla-
vy okrúhlych životných jubileí našich 
obyvateľov. Tohto roku sa okrúhleho 
životného jubilea 90 rokov dožili Anna 
Benková a Katarína Bocáková, ktorá je 
našou klientkou už 16 rokov. 80 rokov 
svojho života oslávila aj Helena Župča-
nová. Oslavy sme spojili s vystúpením 
žiakov zo základnej umeleckej školy, 
ktorí už pravidelne prichádzajú k nám, 
aby obveselili hrou na hudobné nástro-
je a ľudovými pesničkami našich oby-

vateľov. Tieto ich malé koncerty si naši 
obyvatelia veľmi obľúbili. Takto správne 
naladení sme sa pridali so spevom aj 
my – zamestnanci a klienti zariadenia. 
Poobede ešte nasledovalo posedenie pri 
kávičke a jablkovom koláči , ktorý nám 
pripravili naše kuchárky. A keďže sa blí-
žia najkrajšie sviatky v roku, príjemným 
spestrením bolo aj zdobenie vlastnoruč-
ne pripravených dekorácií na vianočný 
stromček. 

 MP, riad.DD

Vstúpili sme do 
ďalšej šesťdesiatky

Čože je to 60-tka? Zvykne sa vtipne ho-
voriť. Je to len kopček malý, výstup sa 
práve začína. Hneď po oslavách nastali 
bežné dni aj u nás v ZO SZZP v Poproči. 
Len čo to dovolilo počasie,  vybrali sme 
sa na kúpaliská do Čížu a Rapoviec. Tie-
to dve destinácie blahodarne pôsobia na 
náš organizmus. V priebehu leta trikrát 
smerovali naše cesty na tieto miesta, 
ktoré zložením vody a  jej mineralizáci-
ou pomáhajú našim uboleným kĺbom 
a  aspoň na chvíľu sa cítime ako vo va-
tičke. Sú to známe prostredia, kde sme 
už ako doma. V marci 21 našich členov 
absolvovalo rekondičný pobyt v  Bar-
dejovských kúpeľoch v  hoteli Družba. 
Ďalších 55 členov si v auguste v dvoch 
turnusoch namierilo na podobný pobyt 
do  hotela Hviezda v Dudinciach. Prvý 
deň v septembri na hornom futbalovom 
ihrisku nemohla chýbať tradičná ope-

kačka. O  týždeň na to sa naše 
členky obliekli do záster a po-
stavili za prenosnú piecku, aby 
na Deň obce pripravili chutné 
halušky, ktoré nezávislá poro-
ta ocenila druhým miestom. 
Oproti minulému roku sme 
sa zlepšili o  jeden stupienok. 
Vlastne to bol náš deň. Pri prí-
ležitosti 60. výročia založenia 
Zväzu invalidov prevzali naše 
členky, predsedníčka Katarína 

Hiľovská, z  rúk starostu obce ocenenie 
za dlhoročnú prácu na čele zväzu, Anna 
Hiľovská za prácu v  jeho vedení. Anna 
Sopková pri príležitosti životného jubi-
lea bola ocenená za dlhoročnú činnosť 
v kultúrnej oblasti. Leto ubehlo, na dve-
re zaklopala jeseň a to je čas na pečenie 
Ondrejovského cukru. Ani tento rok 
sme nemohli chýbať v kultúrnom dome. 
Často zvykneme hovoriť, že ten čas beží 
akosi rýchlejšie ako za mlada. Ani sme 
sa nenazdali a sú tu Vianoce. Obdobie, 
kedy je človek viac človekom. Prajeme 
našim členom požehnané prežitie via-
nočných a novoročných sviatkov. Praje-
me veľa zdravia, šťastia, rodinnej poho-
dy a aby z našich tvárí nezmizli úsmevy, 
lebo úsmev je najkrajším obrazom náš-
ho vnútra a nášho postoja k životu. 

Výbor ZO SZZP Poproč

Spomienka 
na priateľov 
srdce pohladí 
i zabolí

Jeseň je obdobie plné farieb, dozrieva-
júcich plodov a zmien počasia. Stromy 
hrajú farbami ako pestrofarebné kvety. Z 
lesa pomaly mizne štebot vtákov, hmyz 
zalieza do úkrytov a les pustne. Aj to má 
svoje čaro. A tak sme sa v jesenné ráno 
10.novembra v turistickom oblečení vy-
brali z Hýľova na Lajošku, kde sa konala 
20.pietna spomienka turistov a milov-
níkov prírody Košíc a okolia. Ranná 
hmla sa pomaly rozplynula a šuchot pod 
nohami bol znamením toho, že lístie 
postupne opadáva zo stromov. Pri tejto 
príležitostí bol odhalený pamätník na 
priateľov – turistov, ktorí už nie sú me-
dzi nami. Spomienkový akt sa konal za 
zvukov hudby, veršov a príhovoru kňa-
za, ktorý pamätník posvätil. Pamätník 
sa nachádza v blízkosti kaplnky Nane-
bovzatia Panny Márie. Sú na ňom tabuľ-
ky s menami zosnulých turistov Košíc a 
okolia.

MS
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Futbalisti ukončili jesennú 
časť ročníka 2018/2019
Začiatkom novembra ukončili majstrov-
ské futbalové stretnutia naši futbalisti vo 
všetkých vekových kategóriách. Žiaci
účinkujúci v okresnej súťaži 1.trieda sú 
po jesennej časti súťaže na konečnej pi-
atej priečke. Pod vedením trénerky Zity 
Baníkovej, hráčky Lokomotíva Košice, 
ktorá je účastníčkou najvyššej ženskej 
súťaže na Slovensku, sa žiaci pravidelne 
zúčastňovali tréningového i zápasového 
procesu. Počas jesennej časti predvádza-
li na majstrovských stretnutiach pekný 
technický futbal, ale v niektorých stret-
nutiach fyzicky zdatnejší súperi boli nad 
ich sily. Najlepším strelcom mužstva bol 
Sebastián Kožej, ktorý do siete súpera 
nastrieľal 12.gólov.
Mužstvo dorastencov účinkovalo v  je-
sennej časti v  krajskej súťaži 3.liga Ko-
šicko- gemerská pod vedením trénera 
Adama Jaroslava Hiľovského a patrí im 

siedma priečka v  konečnej tabuľke. Na 
začiatku súťaže sa mužstvo borilo s ne-
dostatkom hráčov - dovolenky, zrane-
nia. V  priebehu súťaže sa mužstvo sta-
bilizovalo a  záver jesennej časti ich za-
stihol v hernej i  streleckej pohode, keď 
sa strelecky začal presadzovať kapitán 
mužstva Patrik Schmiedl, ktorý bol naj-
lepším strelcom a zaznamenal 18 gólov. 
V  poslednom stretnutí v  tomto roku 
porazili v domácom prostredí aj vedúce 
mužstvo v súťaži FK Čečejovce. Veríme, 
že aj v jarnej časti súťaže nadviaže muž-
stvo na výsledky zo záveru jesene.
Mužstvo dospelých účinkovalo v  kraj-
skej súťaži 5.liga Košicko – gemerská. 
Mužstvo ako tréner viedol Slavomír 
Tóth a obsadilo piatu priečku. Najlepším 
strelcom mužstva bol Peter Paulínsky, 
ktorý dal 16 gólov. Mužstvo podávalo 
výkony, ktoré zodpovedali kádru nášho 

družstva. Vo viacerých stretnutiach ne-
nastúpilo v  kompletnom zložení, čo sa 
odzrkadlilo na výsledkoch. Záver jese-
ne mužstvu nevyšiel hlavne výsledkovo, 
keď z posledných troch stretnutí na sú-
perových trávnikoch iba raz remízovali. 
Nasleduje zimná prestávka a  už začiat-
kom nového roka sa začne príprava na 
jarnú časť súťaže pre všetky mužstvá. 
Začiatok jarnej súťaže je naplánovaný 
na koniec marca 2019. Výbor OFK Slo-
van Poproč ďakuje všetkým hráčom za 
reprezentáciu nášho futbalového klubu 
v roku 2018, fanúšikom za podporu na 
futbalových stretnutiach. Praje príjem-
né prežitie vianočných sviatkov a šťast-
livý nový rok 2019. Na záver ďakujeme 
za � nančnú podporu Obecnému úradu 
v Poproči i  sponzorom, ktorí sa pričinili 
o to, aby futbal v našej obci napredoval. 

EH 

Máme zmiešané pocity

Stolnotenisové súťaže sa prehupli do 
záverečnej štvrtiny. Zo zápolenia na-
šich družstiev v  súťažiach máme zmie-
šané pocity. Hlavne z  účinkovania „A“ 
družstva v 3. lige . Po dvoch štvrtinách 
je s jednou remízou na poslednom mies-
te. Že to bude v tomto ročníku ešte ťažie 
ako v predošlom, sa predpokladalo a aj 
sa to potvrdzuje. I keď musíme pove-
dať , že k tomu prispelo aj to , že sme 
ani v  jednom zápase z  objektívnych 
dôvodov nemohli nastúpiť v  plnej sile. 
Aj keď odstup od mužstiev pred nami 
v boji o záchranu nie je veľký, záchrana 
sa bude rovnať zázraku. Pre „B“ druž-
stvo v 4. lige už tradičná pesnička - tuhý 

boj o prvú šestku. Teraz sme k  tomuto 
cieľu veľmi blízko. Pred rozhodujúcimi 
zápasmi sme na 5.mieste a máme to te-
raz vo svojich rukách. Podľa všetkého 
bude rozhodovať posledný zápas s Čeče-
hovom, keď to zvládneme, tak tam bu-
deme. Veríme, že nám znova nezostane 
v rukách Čierny Peter ako v predošlých 
ročníkoch. Čo nás však teší už teraz je 
to, že k týmto výsledkom prispeli svoji-
mi výkonmi aj naši mladí hráči P. Juhár i 
D. Majcher , ktorí hrávajú 3. , 4.  aj 5. ligu 
a dokonca v 5. lige v  jednotlivcoch ne-
majú prehru a sú prví v rebríčku úspeš-
nosti. „C“ družstvo v 5. lige je priebežne 
na 4. mieste. V tomto ročníku nám nej-

de o nejaký úspech, nastupujú a hrávajú 
tu postupne všetci hráči v klube, aby sa 
zdokonaľovali a naučili hrať ťažké zápa-
sy, ale hlavne, aby výkonnostne napre-
dovali. Aj keď v mládežníckych kategó-
riách neočakávame výraznejšie úspechy, 
tak skoro sa to podarilo. D. Majcher po 
výbornom výkone na Východosloven-
skom pohári mladších žiakov v  Spiš-
ských Vlachoch skončil na 5. mieste. Aj 
keď sa to nezdá, ale pre nás je to veľký 
pokrok a aj veľké prekvapenie, a  to vý-
kon a umiestnenie nášho benjamínka 
J. Petráša na VSPM najmladších žiakov 
vo Vranove. V skupine vyhral 3 zápasy. 
Postúpil do � nálového pavúka, kde na-
koniec skončil na 16. mieste najvyššie zo 
všetkých svojich rovesníkov. Veríme, že 
tento trend a aj jeho výkonnosť bude aj 
naďalej pokračovať a že sa budeme tešiť 
z ďalších úspechov  v budúcnosti. Záve-
rom vám chceme popriať šťastné a  ve-
selé vianočné sviatky a všetko najlepšie 
v  novom roku, hlavne pevné zdravie 
a úspechy.        VV

Nezaháľali ani v lete

Otužovanie v  studenej vode vraj zocelí 
telo a dušu. Pre niektorých je otužovanie 
a  zimné plávanie zvykom a  spôsobom 
životného štýlu, od ktorého sa ťažko 
odvyká. Človek to raz skúsi a  je to na 
celý život. Sezóna popročských vydier 
trvá spravidla od začiatku novembra do 
konca marca. V  minulej sezóne stihli 
pochodiť veľkú časť Slovenska a zaplávať 
si v  jazerách či priehradách od Šíravy 
až po Nitru. Nemohli chýbať v Nemeč-
kách, Kazimíri, Námestove. Privítali ich 

aj Štiavnické Bane a  Orava. Dokonca 
jeden náš člen, Jozef Sýkora, sa vybral 
až do Estónskeho Tallinu, aby na MS 
v  zimnom plávaní reprezentoval nielen 
náš klub, ale aj celé Slovensko. Zatiaľ 
neo� ciálne. V  konkurencii 1200 plav-
cov síce medailové miesto neobsadil, ale 
ani nesklamal. Kto by však povedal pred 
niekoľkými rokmi, keď sa začínala dávať 
dokopy partia odvážlivcov, že náš člen 
sa dostane na takéto podujatie? V prie-
behu leta bolo potrebné vyčistiť okolie 
a prítok vody do rybníka. Brigádovali 
sme všetci a  každý, kto mohol, podal 
pomocnú ruku. Dnes je voda čistejšia, 
len aby už napršalo a rybník sa naplnil. 
Žijeme aj čulým spoločenským životom. 
Zlepšujeme sa vo varení halušiek. Za-
tiaľ máme ešte malé medzery, ale účasť 
na varení popročských „bagoš“ halušiek 
nám pomáha dobiehať konkurenciu. 

Naopak pečenie cukru máme už v ma-
líčku, o čom sa mohol presvedčiť každý, 
kto zavítal  na Ondrejovské pečenie do 
kultúrneho domu. O� ciálne otvorenie 
tohtoročnej sezóny tzv. odomykanie 
rybníka sa pre nízku hladinu vody po-
sunulo až na koniec novembra, ale časť 
našich členov si už stihla zaplávať v 
chladnejších vodách na Šírave, v  Čani 
a na Domaši. Čo si môžu otužilci priať 
do nového roka? Zimu a zase len zimu. 
A vám ostatným prajeme krásne preži-
tie vianočných a novoročných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia a  pohody. Keď sa 
rozhodnete zmeniť svoj životný štýl, radi 
vás privítame.       

MG 

Kontakt: Marko Grác, T: 0949 433087, 
e - mail: grác.marko2@atk.sk, 
facebook: popročskévydry - otužilci

Klub slovenských turistov Poproč pozýva všetkých v pondelok 

31.12.2018 na poslednú túru tohto roku so zrazom o 9:00 pri kapličke

Príďte 
medzi nás

Tak, ako sa začína školský rok, začína aj naša se-
zóna v materskom centre. Už od októbra sa opäť 
stretávame v kultúrnom dome. Naše stretnutia sú 
skutočne bohaté. Keďže pre deti je ideálne vyras-
tať v kolektíve, práve ten im tam ponúkame. Už 
odmalička nadväzujú kamarátstva, učia sa spolu 
hrať a tým sa lepšie pripravujú na materskú školu. 
Potom už nejdú medzi cudzie deti, ale medzi ka-
marátov. Ani my mamky neobchádzame napráz-
dno. Stále si psychicky oddýchneme, vymeníme 
skúsenosti vo výchove, alebo len v pokoji vypi-
jeme kávičku. Okrem stretnutí máme občas aj 
zaujímavé aktivity ako napr. karneval alebo rôzne 
súťaže. Tak neváhajte a  príďte medzi nás každú 
stredu od 16.00 – 18.30 hod. Tešíme sa na nové 
známosti. Pridajte sa aj do našej skupiny na FB. 

MM 
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O S E M S M E R O V K A

Ďakujeme
všetkým pisateľom a prispievateľom 
do našich novín za všetky príspevky, 
osobitne autorke osemsmeroviek Agnese 
Timkovej a všetkým čitateľom. Tešíme 
sa na spoluprácu aj v novom roku 2019. 

Vaša redakcia
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SRDCE-
S N E Ž E N I E A K V Á R P Z O R STONKA-

Č Á L O K D S V I A T O K A R M A A E STOPA-
Š Z Y K A N Z E L E Ň N M L D A Ý O I S Z STREĽBA-

V O Á Ť T I I R Ž E L A N I E O S T O N K A B STROMČEK-
K R Z Z P S Ú H R A D H T S K A Á Á I A SÚHRA-
O Á C V T M O A O K O O R O Z H O V O R SVIATOK,
L S P O N K A D H Č M P R K Č Á I A O I SVIEČKA-
E K P N A B H L A A R Ý Y K Y V Z D M D ŠPORT-
K A L Č Ľ A Á K L R V Ó A V L A M E L A TERMOFÓR-
C E Š E M Ť Č V B H A A F R A H L L Z D TLAMA-
I I R K N E I A A K T Z O O E O N O Á A VÁHANIA-
E T I C I I K P K E S T R O M Č E K B L VEČERA-
S R O Č D V L C Č E N I U A R É A Á VENIEC-
A O S V L E K R A A Y K I V S F B H V V N VESTA-
T P E C E R O C M M K V R A O O CH O T A E VIERA-

Š M K T N E V D R P R P Š T A D P Í H C VIETOR-
Y A E B R C L D A T R E Z K K R Z H O D VLEKY-

V R U A T E A K N Á R B Í N Y K O P R VOZÍK-
P R Í S T U P N S R A K N Ó L A S VRÁSKA-

VRECE-
ADVENT- IMELO- LAMELA- OCHOTA- REZBA- VÝROK-
BLAHO- KARMA- LAMPÁŠ- OZDOBA- RIASA- ZÁBAVA-
BRÁNKA- KARTÁR- LENIVEC- POCIT- RODINA- ZELEŇ-
BURZA- KNIHA- MAČKA- POHAN- ROZHOVOR- ZNAKY-
DARČEK- KOLÁČ- MEŠEC- POHODA- ROZPRÁVKA- ZVONČEK-
DIEŤA- KOLEDA- MODEL- POKYN- SALÓNKA- ZVYKY-
ETICI- KOLEKCIE- MOTTO- POŠTA- SÁNKY- ŽELANIE-
FOTKY- KOLOTOČ- NÁLADA- PRÍSTUP- SNEŽENIE-
HÁČIK- KOSTÝM- NÁVOD- RADOSŤ- SOPRÁN-  
HARFA- KROKY- NÁZOR- RAMPA- SORTA-
HRAČKA- KVAPLE- OHREV- RECEPT- SPONKA-
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Kresťania aj nekresťania na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce vzájomným obdaro-
vávaním sa. Tento zvyk je doložený od 16. storočia. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí
ľudová .........tajnička - 28 písmen......., stavanie jasličiek, adventný veniec a vyzdobený vianočný
stromček. Niektoré krajiny majú okrem týchto zvykov aj iné špecifické zvyky a symboly. Kresťania aj nekresťania na Slo-

vensku i v mnohých iných kraji-
nách slávia Vianoce vzájomným 
obdarovávaním sa. Tento zvyk je 
doložený od 16. storočia. Medzi 
ďalšie vianočné zvyky a symboly 
patrí ľudová .........tajnička - 28 
písmen......., stavanie jasličiek, 
adventný veniec a vyzdobený 
vianočný stromček. Niekto-
ré krajiny majú okrem týchto 
zvykov aj iné špeci� cké zvyky a 
symboly.
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