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Slovo má starostka
Predstavy a vízie

Do funkcie som vstupovala s jasnou predstavou o rozsahu kompetencií a zodpovednosti starostu obce. 
Moje vízie som predstavila občanom - voličom vo svojom volebnom programe. Výkon mandátu starostu 
obce od začiatku chápem ako poslanie, ako službu občanom. Preto často diskutujem s ľuďmi o ich pred-
stavách, potrebách. Následne hľadám spôsoby a možnosti na ich zreálnenie. Dnešný svet sa bohužiaľ točí 
hlavne okolo peňazí, ktoré sú dôležité, ale dovolím si tvrdiť, že nie najpodstatnejšie. Pre kvalitný výkon 
kolektívu je okrem peňazí nevyhnutná pohoda na pracovisku a vzájomná dôvera. O toto sa spolu snažíme 
so zamestnancami obce. Aj preto sa nám spoločne podarilo od začiatku roka zrealizovať viacero pekných 
akcií, ktoré prispeli k propagácii obce. Zároveň som ako starostka obce venovala pozornosť možnosti zís-
kania dotácií z rôznych zdrojov. Ale o nich vás budem informovať neskôr v ďalšom vydaní našich novín.

Sú miesta, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, kde vstupujeme s pietou...Cintoríny

Teraz by som sa chcela zamerať najmä na jednu žiadosť z marca 2019, a to žiadosť o dotáciu, ktorej predme-
tom bolo „Odstránenie havarijného stavu chodníkov na cintoríne“. Poskytovateľom dotácie je MF SR, 
výška požadovanej dotácie je 15 000 € pričom sa ráta so spoluúčasťou obce čiastkou 3840 €. Dotácia nebola 
pridelená (toho času nie je rozhodnuté o poskytnutí dotácie). Napriek tomu sa intenzívne pracovalo na re-
konštrukcii a obnove obecného majetku – o.i. na obnove obecného cintorína a Domu smútku v Poproči 
(nové chodníky, brány, vstup, zeleň a kvetinová výzdoba, interiér domu smútku). Na novej web stránke 
obce v sekcii „obecný úrad“ v záložke „správa cintorína“ je prepojenie na aktualizovaný virtuálny cinto-
rín – možnosť zapáliť virtuálnu sviečku a položiť virtuálny veniec resp. kvety aj na diaľku. Obec má záujem 
o dôstojné zabezpečenie poslednej rozlúčky – vrátane zabezpečenia účasti členiek spevokolu. Pomník je 
totiž bodka za životom a cintorín miestom, na ktoré postupne môžeme chodiť ukladať svoje spomienky. 
Nie je to práve radostné útočisko, ale bez dôstojnosti je to oveľa horšie. Ako sa to podarilo, môžete vidieť na 
týchto fotografiách alebo naživo návštevou cintorína najmä v čase blížiacich sa sviatkov.

Týka sa nás to 

Toto číslo našich novín vychádza v októbri. Október nie je len predzvesťou zimy, mesiacom, v ktorom dá-
vame zbohom letu, teplu či zbierame úrodu. Október by mal byť pre všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť 
starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organiz-
my, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote tak, ako je nezvratný a postupný 
chod ročných období. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, 
mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, 
ktoré odovzdávajú nám mladším. Nezabúdajme na to. Každý deň, v každej chvíli. Všetci sme tu iba raz, tu 
a teraz.

problém pretrváva
Problém voľného pohybu psov v našej obci pretrváva. Majitelia, resp. držitelia psov akoby si neuvedomovali, že tým, že ne-
zabránia voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, porušujú zákon č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN obce Poproč č. 1/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce 
Poproč. Dopúšťajú sa priestupku, za ktorý im môže byť obcou uložená sankcia do výšky 165 €. V blokovom konaní môže 
sankciu uložiť aj orgán Policajného zboru. Taktiež Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVaPS) môže uložiť fyzickej 
osobe, ktorá v zmysle § 48 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, pokutu od 400 – 1000 €. Za opakované porušenie vyššie citovaného 
zákona Regionálna veterinárna a potravinová správa výšku pokuty znásobuje a môže obmedziť, alebo úplne zakázať chov 
zvieraťa na určitú dobu.

Možno niektorým občanom voľne sa pohybujúce psy neprekážajú. Veď odjakživa patrili ku koloritu obce. Avšak majitelia 
psov, ktorých je v evidencii obce okolo päťsto, sa venujú chovu rôznych plemien. Niektoré psy svojím veľkým vzrastom ale-
bo výzorom spôsobujú strach hlavne u detí a starších občanov. Nehovoriac už o tom, že v obci sme zaznamenali a riešili aj 
prípady napadnutia a pohryzenia psom. Tento pretrvávajúci problém rieši obec pokutami a tiež odchytom túlavých alebo 
zabehnutých zvierat. Odchyt je pre obec cenovo náročná záležitosť a vo väčšine prípadov sa odchytené psy vrátia ich maji-
teľom.

Pokúsme sa tento problém vyriešiť spolu. Apelujeme na majiteľov, resp. držiteľov psov, aby dodržiavali zákon č. 282/2002 Z. 
z. a VZN č. 1/2013 obce Poproč o chove, vodení a držaní psov na území našej obce, aby sa správali zodpovedne a ak sa už 
rozhodli chovať doma psa, aby mu vytvorili vhodné podmienky na chov a zároveň zabezpečili, aby sa nepohyboval mimo 
chovného priestoru.

Ako postupovať, ak uvidíte psa na verejnom priestranstve bez vôdzky a majiteľa? 
• Ak máte pri sebe mobilný telefón, odfoťte ho. 
• Príďte na obecný úrad, kde vypíšete krátke podanie, prípadne pripojíte fotografiu z mobilného telefónu. 
• Ak sa nám podarí psa identifikovať, predvoláme jeho majiteľa na obecný úrad za účelom prerokovania priestupku.  

Zároveň obec odošle podnet na prešetrenie na RVaPS Košice – okolie.

Všetci chceme, aby sa v našej krásnej obci žilo dobre a pokojne, aby sme sa nemuseli báť pustiť naše deti do školy či starkých 
do kostola v obave, že ich napadne túlajúci sa pes. Tak pre to skúsme niečo urobiť. JB

Zvolávam a pozývam
Obec maximálne využíva možnosť vytvárania pracovných miest z dotácie ÚPSVaR. Vytváranie pracovných príležitostí pre ob-
čanov obce (tak, ako som to sľubovala vo volebnom programe) výrazne prispieva k pozitívnej zmene vzhľadu obce. Už niekoľko 
mesiacov získavame praktické a teoretické informácie o možnosti vytvorenia sociálneho podniku. Ak má byť tento projekt úspeš-
ný, je nevyhnutné poznať potreby a očakávania obyvateľov obce. Za týmto účelom ako starostka obce zvolávam na 24. 10. 2019 
o 17. 00 hod. do KD zhromaždenie obyvateľov obce pričom verejná diskusia bude moderovaná zástupcami úradu Košického 
samosprávneho kraja. Pozývame širokú verejnosť spoločne rozhodovať o ďalšom smerovaní obce. Sp. zn.:  OcÚ-I-500/2019

Vaša starostka I. Komorová Hiľovská

POZVÁNKA
Starostka obce Poproč v súlade s §11b zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE ,

ktoré sa uskutoční dňa 
24. októbra 2019 /štvrtok/ o 17.00 hod.  v sále Kultúrneho domu v Poproči.

Program: 
1.  Otvorenie.
2. Verejná diskusia občanov o problémoch obce Poproč a možných riešeniach s využitím sociálneho podnikania.

V rámci tohto bodu bude môcť každý občan: 
• vyjadriť svoje názory, postoje a problémy,
• podeliť sa o svoje skúsenosti a návrhy riešenia problémov, 
• prezentovať svoj pohľad na realitu v obci,
• zdieľať svoju víziu rozvoja obce.
Verejná diskusia bude moderovaná zástupcami úradu Košického samosprávneho kraja.

3. Záver.

V Poproči dňa 14. 10. 2019 Ing. Iveta Komorová Hiľovská
    starostka obce, v.r.
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Sme tu pre vás
Kto? Poslanci obecného zastupiteľstva
V tomto čísle vám prinášame odpovede na otázku: Od volieb ubehol takmer rok. Obecné 
zastupiteľstvo zasadalo viackrát, otvorilo sa mnoho tém, uskutočnilo viacero diskusií. 
Prekvapilo vás pri výkone funkcie poslanca niečo, čo ste nepredpokladali pri svojej 
kandidatúre alebo ide všetko tak, ako ste dúfali? DŠ

Spomienková slávnosť bola aj s tankami

Zita Baníková: nevyjadrila sa

Zuzana Bradová: Štvorročné pôsobenie ako poslankyne ma 
už čo -to naučilo. Často sa však stretávam s ľudskou nevďač-
nosťou. Ale naučila som prijímať aj negatíva, aj pozitíva, kto-
ré práca poslankyne OZ so sebou prináša. Teší ma však, že 
pri závažných rozhodnutiach vo veciach, ktoré majú byť pre 
obec a našich spoluobčanov prínosom, sme vo väčšine prí-
padov jednotní a pozeráme stále na dobro občanov a rozvoj 
našej obce.

Katarína Harčariková: Ak mám byť úprimná, nečakala som, 
že to bude tak časovo náročné, nielen čo do počtu zasadnutí 
OZ, ale aj do dĺžky trvania týchto zasadnutí. Zasahuje to do 
súkromia viac ako som čakala. Ale zároveň to považujem za 
pozitívny signál pre voličov, keďže je zrejmé, že sa veci riešia 
promptne a hlavne v prospech občanov našej obce. Milo ma 
prekvapil záujem občanov o veci verejné a ich vyššia účasť na 
zasadnutiach OZ ako tomu bolo po minulé roky.

Dominika Hiľovská: Tento rok bol a stále je bohatý na veci, 
udalosti i zmeny v našej obci. Treba povedať, že je aj rýchly 
a náročný, ale myslím si, že nielen pre mňa, ale aj pre všet-
kých, ktorí sa aktívne zapájajú do diania v obci. Z pozície 
poslanca OZ mám možnosť pozornejšie sledovať dianie v obci 
aj jej vývoj a problémy. Jediné, čo ma prekvapilo, je častá frek-
vencia mimoriadnych zasadnutí OZ, ale „čo ťa nezabije, to ťa 
posilní.“

Viliam Komora: Som poslancom obecného zastupiteľstva už 
ôsme volebné obdobie (nepretržite od roku 1990). Spolupra-
coval som so všetkými starostami a poslancami obecného 
zastupiteľstva (OZ) počas celého obdobia, preto som si mys-
lel, že ma už nemôže nič prekvapiť. Hlboko som sa zmýlil. To, 
čo predvádzajú šiesti terajší poslanci, je aj pre mňa veľkým 
prekvapením. OZ zasadalo v tomto roku už 12krát. Občania, 
ktorí sa týchto zasadnutí zúčastnili, môžu najlepšie posúdiť, 
či títo šiesti poslanci plnia sľub, ktorí dali vám občanom (ich 
voličom), že budú robiť všetko pre rozvoj obce. Ostatným 
občanom odporúčam prečítať si zápisnice zo zasadnutí OZ, 
ktoré sú zverejnené na web stránke obce, resp. vypočuť si 
zvukové záznamy z týchto zasadnutí (môžete si ich vyžia-
dať). Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam dúfam, že 
v budúcnosti sa to zmení, že všetci poslanci sa budú snažiť 
svojou činnosťou napomáhať predovšetkým rozvoju obce 
a nie sledovať skupinový záujem. Tiež dúfam, že aj títo šiesti 

poslanci si uvedomia, že zvolením za poslancov prevzali na 
seba morálnu a právnu zodpovednosť za svoje konanie.

Branislav Petráš: Obecné zastupiteľstvá, ale aj pracovné 
stretnutia či komisie sa konali tohto roku viackrát, strávili 
sme tam dokopy niekoľko desiatok hodín. Pracovalo sa na 
rôznych témach a návrhoch, ktoré boli neskôr implemen-
tované do uznesení. Po častokrát dlhých rokovaniach bolo 
schválených veľa projektových plánov a zámerov. Pri výko-
ne funkcie poslanca ma neprekvapilo až tak veľa vecí, lebo 
prácu poslancov poznám aj z iných obcí, kde to prebieha 
podobne. Terajšie Obecné zastupiteľstvo v Poproči je podľa 
môjho názoru veľmi konštruktívne, všetci poslanci sa zapá-
jajú a snažia sa pomôcť obci svojimi skúsenosťami, možnos-
ťami. Som veľmi rád, že sa stretlo zoskupenie mladých ener-
gických poslancov doplnených o starších, rokmi a praxou 
skúsených poslancov, ktoré vytvára perspektívu ďalšieho 
rastu obce.

Eva Petrášová: Prekvapilo ma viacero vecí. Na začiatku 
obdobia hlavne rozsah neznalosti rozdelenia kompetencií 
a právomoci medzi starostkou obce a poslancami obecné-
ho zastupiteľstva, z čoho vyplývali aj problémy pri voľbe 
a práci jednotlivých komisií. Až po prediskutovaní problé-
mov na pracovnom stretnutí s právnym zástupcom a kon-
trolórom obce bolo v súlade so zákonom o obecnom zria-
dení 369/1990 Zb. jasne vysvetlené, že starosta a obecné 
zastupiteľstvo sú dva rovnocenné orgány, z ktorých každý 
má zákonom definované kompetencie. Svojvoľné rozširova-
nie právomoci ktoréhokoľvek orgánu je v rozpore s čl. 2 ods 
2 Ústavy Slovenskej republiky. Zvyky (zlozvyky) z minulosti 
sa mnohokrát líšia od zákonov a interných predpisov obce. 
Poslancom častokrát chýbajú dostatočné informácie, aby 
mohli lepšie riešiť problémy.

Ján Spišák: nevyjadril sa

Dominika Vincová: V minuloročných komunálnych voľ-
bách získalo poslanecký mandát niekoľko nových poslancov, 
medzi ktorých patrím aj ja. Môj necelý prvý rok hodnotím 
pozitívne, lebo som sa veľa naučila a získala nové poznatky 
o bežnom fungovaní obce. Aj keď padne výmena názorov, na 
zastupiteľstve alebo v jednotlivých komisiách, vždy to beriem 
tak, že každý ma právo vyjadriť sa a mať svoj názor. Sme „na 
jednej lodi“, a preto je dôležité, aby sme sa k sebe správali 
korektne a slušne.

V predvečer 75. výročia SNP 28. augusta 2019 
sme si u nás v obci tradične pripomenuli smelé 
vystúpenie Slovákov v 2. svetovej vojne. Významovo 
aj počtom zúčastnených obrovskej udalosti 
v slovenských dejinách. Slováci ňou dokázali, že 
sú hrdým, odvážnym a neuveriteľne odhodlaným 
národom. SNP bolo jedným z viacerých povstaní 

v nacistami okupovanej Európe v tom období. 
Avšak to slovenské bolo ojedinelým fenoménom, 
pretože dokázalo nepretržite 2 mesiace udržovať 
súvislý front hlboko v tyle nemeckých vojsk, čo 
nemeckej armáde zamedzilo doplňovanie vojska 
a munície na východný front. Odhad bol, že 
Slováci odolajú 4 dni. Odolali 2 mesiace. V SNP 
- našom povstaní. Preto, a nielen preto, si je čo 
pripomínať. Je o čom rozprávať. Buďme aj vďaka 
SNP hrdí, že sa môžeme hlásiť k slovenskému 

národu a pripomínajme to aj svojim deťom. Pri tejto 
príležitosti sa na hornom ihrisku tradične zapálila 
„povstalecká“ vatra, symbol partizánskych bojov. 
Nadšenci nám predviedli ukážku z takéhoto boja 
v lese. Výstrely, hoci so slepými nábojmi, boli tak 
hlasné, že sa len ťažko dali vydržať bez toho, aby 
sa človek nestrhol. Boli autentické. Nepríjemné. 
Aj ony divákom priblížili atmosféru boja. Všetci 
účastníci spomienkovej slávnosti mali tohto roku 
netradične možnosť prezrieť si a vyskúšať pravé 
zbrane používané v 2. svetovej vojne a tí menší si 
mohli zajazdiť v minitanku či preveriť svoju mušku 
v paintballovej streľbe na terče. MP
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Bolo aj pár prekvapení
Medzinárodný deň detí, ktorý sa slávi 1. júna, 
vyšiel tohto roku presne na sobotu. Na horné 
ihrisko prišlo viac než 300 detí. Tie menšie aj 
s rodičmi, aby sa zabavili a zasúťažili si. Deti súťažili 
v štyroch disciplínach, všetky boli pre ne zaujímavé 
a zábavné.

Jedna z nich, súťaž v jedení palaciniek, prekvapila, 
pretože deti postupne zisťovali, že dostať do seba 
velikánsku palacinku v čo najkratšom čase nie 
je vôbec ľahké. Súťažili proti sebe aj päťčlenné 
družstvá v tzv. Bubble -football (futbal, kde má 
každý hráč „oblečenú“ nafúkanú guľu). Futbal sa 
vtedy dostáva do úplne iných dimenzií, keď sa hráč, 
namiesto behu, kotúľa. K rýchlostnej disciplíne 
patrila súťaž v jazde na kolobežkách, deti súťažili 
ako o život. A niet sa čo čudovať, veď odmenou 
za dobré umiestnenie bola cukrová vata alebo 
pukance. Takáto cena rozžiari každé detské očko. 
Popročskí hasiči pripravili pre malých súťažiacich 
úžasnú disciplínu s prekážkami a so streľbou 
vodným „delom“ na cieľ. Odmenou v tejto disciplíne 
bola okrem sladkej či slanej pochutiny aj súťaž 
sama, keďže sa deti pri tom zabávali i hrali. Krásny 
deň bol zakončený diskotékou DJ -a Tomáša, ktorú 
moderoval ujo Ľubo. Bola pre deti aj dospelých, 
ktorých ujo Ľubo vyhecoval k zábave. MP

Farská rodinka opäť v akcii
Skupinka veriacich z našej farnosti, v zastúpení  
všetkých vekových kategórií,  sa rozhodla stráviť 
voľný deň – 8.máj -  spoločne na farskom výlete. Ako 
prvé sme navštívili arcidiecézne pútnické miesto 
v Obišovciach. V kostole Ružencovej Panny Márie 
sme slávili svätú omšu a zároveň si uctili milostivý 
obraz Panny Márie Obišovskej. Neskôr sme objavo-
vali tajomstvá podzemného sveta v opálových ba-
niach pri Prešove. Deti mali za úlohu nájsť všetkých 
skrytých Permonikov, no väčšiu radosť z pátrania 
mali snáď dospelí ako deti .V Herľanoch nás síce 
nečakal chrliaci gejzír (škoda), ale čakal nás vyni-
kajúci obed. Posilnení na tele i duchu sme sa vybra-
li na cestu domov. Po ceste plnej spevu, modlitby 
a dobrej nálady bola čerešničkou na torte zastávka 

na zmrzlinu v Šaci. Touto cestou ďakujeme nášmu 
duchovnému otcovi Angelusovi za skvele zorgani-
zovanú akciu. IS

odkaz Veľkej noci
Deti z našej farnosti si nacvičili pašiovú diva-
delnú hru o utrpení Pána Ježiša. Veriacim ju 
predviedli na Kvetnú nedeľu popoludní. Takto 
si nielen deti, ale aj dospelí, mali možnosť lep-
šie si uvedomiť význam veľkonočných sviat-
kov. IS

prvé aj posledné?
Prvú júnovú nedeľu pri-
stúpilo 15 detí našej far-
nosti k 1 sv. prijímaniu. 
Teraz záleží na nich a ich 
rodičov, ako budú ďalej 
rozvíjať svoj vzťah k Pánu 
Ježišovi. Či prvé sv. prijí-
manie nebude na dlhší 
čas aj posledným.   IS

Našli sme duchovné 
povzbudenie
Karmelitáni zo Starých Hôr organizovali počas 
víkendu 10. – 11. augusta tradičnú Mariánsku púť 
pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Nanebovzatia 
Panny Márie. Starohorský kostol so sochou Panny 
Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné 
povzbudenie a očistenie od hriechov pre každé-
ho pútnika. Tradícia pútí na Staré Hory je podľa 
histórie taká stará ako je starý starohorský kostol 
a zároveň odkedy je v ňom milostivá socha Pan-
ny Márie. Pútnici tam prichádzali už v 15. storočí. 
V roku 1990 bol Kostol navštívenia Panny Márie 
poctený titulom Bazilika minor. Dekrét, ktorým bol 
chrám Boží na Starých Horách vyhlásený za bazili-
ku, je datovaný rokom 1990 a podpísaný pápežom 
Jánom Pavlom II. V sobotu 10. augusta na tejto 
púti bolo prítomných aj 29 pútnikov z našej Far-
nosti všetkých svätých spolu s naším duchovným 
otcom ThDr. HELic. Štefanom Kurucom, PhD. Po 
ceste sme sa zastavili aj v Heľpe na cintoríne, kde 
je pochovaný duchovný otec František Lilko, ktorý 
pôsobil v našej obci ako kňaz. Zapálením sviečok 
a spoločnou modlitbou sme si pripomenuli a uctili 
jeho pôsobenie v našej farnosti. ZB

ostane dlho vrytá v srdciach pútnikov
Navštíviť Rím a Vatikán je túžbou každého kresťana katolíka. 13. - 18. mája 
sa 12 farníkov z našej farnosti spolu s duchovným otcom zúčastnilo le-
teckého pútnického zájazdu do Ríma a Vatikánu. Počas zájazdu sme ab-
solvovali prehliadky historických skvostov Vatikánu a starovekého Ríma 
vrátane svetoznámych katedrál, bazilík, námestí a fontán. Vyvrcholením 
púte bola účasť na audiencii so Svätým Otcom s požehnaním, ktorá určite 
ostane dlho vrytá v srdciach všetkých pútnikov. Navštívili sme aj Bazili-
ku svätého Petra a Pavla, Sixtínsku kaplnku, Vatikánske múzeá a mnoho 
ďalších. Touto cestou chceme vyjadriť vďaku Ing. MUDr. Milanovi Benkovi 
a jeho cestovnej kancelárii za duchovné a nezabudnuteľné zážitky, ktoré 
sme počas zájazdu zažili. ZB
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Ich nezaujíma, čo spievaš, ale ako to spievaš
Peter Paul Pačut - známy ako druhý Freddie Mercury - vystúpil v hlavnom programe večera 
na Deň obce Poproč 2019. Pred vystúpením v Poproči nám poskytol rozhovor, z ktorého výber 
vám ponúkame. Aj tým, že je Košičan a žije tak blízko nás, ho možno mnohí dlhšie poznáte, 
ale často si ľudí práve takto blízkych začneme vážiť až vtedy, keď niečo svetové dosiahnu. 
A jemu sa to podarilo minulý rok. 7. apríla 2018 prebral ocenenie „Male Vocalist of The Year 
2018“ v galaprograme Producers Choice Honors v Las Vegas. Producers Choice Honors Las 
Vegas organizuje zakladateľ L. A. Music Awards a člen Hollywood FAME Society Al Bowman, 
v minulosti známy napríklad dlhoročnou spoluprácou s Michaelom Jacskonom, či Whitney 
Houston. P. Pačut prišiel rovno z Prahy, cestoval odrána vlastným autom, aby došiel včas do 
Poproča. DŠ

Mužský hlas roka 2018. Ako a čo sa to vlastne udia-
lo?

Spievam už 28 rokov, vo Vegas som spieval už aj 
v r. 1995 prvýkrát, a to možno spôsobilo situáciu, 
ktorá sa stala. Ja som neletel do Vegas za účelom, že 
dostanem nejaké ocenenie, ja som letel do Chicaga 
zaspievať americkú hymnu k zápasu NHL.

Kedy sa rozhodli vás oceniť?

Týždeň predtým. Oni ma poznali, sledovali niekoľ-
ko rokov, vedeli, že existuje nejaký Peter Paul Pačut, 
ktorý spieva Freddieho Mercuryho. Pritom tam sa 
oceňovali rôzne žánre, a to nielen čo sa týka spevu 
a hudby. Napríklad aj humanitná činnosť pre Afri-
ku, bola ocenená spisovateľka, DJ -ka, country skupi-

na a podobne. Ja som bol ocenený ako medzinárod-
ný mužský hlas, a to mi volal agent (organizátorov 
Producents Choice Honors na talent Petra Pačuta 
upozornil jeho kamarát, hudobný producent a mana-
žér, Košičan Marko Rybka -pozn. red.), aby som pri-
šiel, že ma zoznámi, a aj ma zoznámil…A keď ma 
Al Bowman videl, tak povedal, že oceňujú 7.apríla 
a ocenia aj mňa. Ich nezaujíma, čo spievaš, ale ako 
to spievaš.

Ako ste to prijali?

Ja som bol v šoku, rozmýšľal som, čo sa deje v tom 
momente, lebo také ocenenie možno nemá nikto 
z Európy. Neocenili ma ako najlepšieho imitátora 
alebo speváka piesní Freddieho Mercuryho. Som 
ocenený ako Mužský hlas roka 2018.

Prečo práve Freddie Mercury?

Spieval som v iných kapelách, ale priatelia mi po-
vedali, že mám podobný hlas ako Freddie a mal by 
som s tým niečo robiť. Išiel som do veľkej neznámej, 
lebo do roku 1989 nebolo obvyklé, aby niekto také 
čosi robil, spieval Beatles, Jaksona a podobne…a za-
čal som spievať už výhradne iba toto. Uvedomil som 
si, že spievam dlhšie ako existovala skupina Queen, 
lebo Freddie po 21 rokoch umrel, kapela zanikla, 
lebo bez neho to nemalo zmysel.

V tom roku mal premiéru film Bohemian Rhapsody. 
Nájdeme tu nejaké súvislosti?

To ocenenie som nečakal. Bol som teda ocenený, ve-
del som, že sa natáča životopisný film Mercuryho, 
ale nevedel som, kedy sa to spustí. A rok 2018 vzhľa-
dom na moje ocenenie a vzhľadom na film, ktorý 
bol premierovaný v novembri, mi priniesol strašne 
veľa aktivít. Reklama k filmu prebehla celosvetovo.

Čo hovoríte na film vy?

Nebolo to až tak zmapované, život Freddieho, celé 
sa to točilo iba okolo skladby Bohemian Rapsody. Je 
dobré, že ten film bol, ale nebol až tak podľa pred-
stáv fanúšikov a nebolo to až tak realisticky urobe-
né, ako to v skutočnosti bolo. Oni sa chystajú natočiť 
dvojku. Dnes aj malý 4 -5ročný chlapec si so mnou 
spieva kompletné texty, zachvátilo to nové generá-
cie.

Určite jestvujú aj ďalšie zaujímavosti…

Freddieho osobný asistent, komorník Angličan Pe-
ter Freestone ho držal za ruky, keď vydýchol, nie 
kapela…kapela odohrala kšeft, odišli a najbližší bol 
ten, kto sa oňho staral. 12 rokov žil v jeho dome, po-
staral sa oňho, o jeho dom, o všetko, on bol najbliž-
ší a ja som bol vlastne poctený, že Peter Freestone 
prišiel na môj koncert v Prahe v r. 2001. Potom sme 
mali viacero stretnutí, kde otvoril rôzne súkromné 
veci. Napríklad ako bol Freddie smutný, plakal, keď 
nemal hlas, ako varil vajíčko s medom a troškou ko-
ňaku…

Poznáte niekoho, kto ešte spieva Freddieho?

Jasné, teraz už každý mladý muž, ktorý si nalepí 
fúzy a dá parochňu, si myslí, že je Freddie. Ale ja 
som bol skutočne jeden z prvých protagonistov toh-
to žánru, lebo do r. 1996 nebol taký nikto na svete. 
Ja spievam od r. 1991, až v r. 1996 boli ďalší dva-
ja myslím v Nemecku, dnes už sú viacerí, vznikajú 
noví…

Stretli ste sa s niektorými?

Áno.

Nemáte chuť sa zísť spolu na jednom pódiu?

Nie, mňa aj tak nedobehnú…

Koncertovali ste v mnohých krajinách sveta, ale 
predsa je svetadiel, kde ste ešte nespievali.

V Austrálii a Južnej Amerike. Do Južnej Ameriky by 
som chcel ísť, ale som taký unavený z toho celého, 
že som rád, že som v Poproči…

Ako relaxujete?

Veľa spím, už 28 rokov vstávam o jedenástej a mám 
fajront…

Chystáte niečo zaujímavé?

Budúci rok urobím veľkolepý koncert v Prahe s tým, 
že pozveme Briana Maya (Brian Harold May - an-
glický hudobník, spevák, ktorý dosiahol medzinárod-
ný úspech ako sólový gitarista rockovej skupiny Que-
en – pozn. red.) – on bude mojím hosťom.

Ďakujeme za rozhovor.
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Dni obce poproč
/pokračovanie z titulnej strany/
Odštartoval ich v piatok poobede odohraný a prvýkrát or-
ganizovaný STARIGAČ CUP – futbalový turnaj pre 40 a viac 
ročných. Tri mužstvá odohrali zápasy medzi sebou a skon-
čili v poradí Haldy – Viničky, Kolkáreň a Školák. Najlepším 
strelcom sa stal Tomáš Leščinský a najstarším hráčom a be-
hajúcim „starigačom“ Jozef Lupták.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo športovo založeným mladým 
i starším, deťom aj ich rodičom. Od rána prebiehal 20. ročník 
minifutbalového turnaja o putovný kahanec starostky obce. 
Víťazom sa stali hráči Cys Žilina, pred Priateľmi z Poproča 
a na treťom mieste skončilo mužstvo Avangersu Poproč. Od-
niesli si bohaté darčekové koše naplnené všakovakými dob-
rotami. Najlepším strelcom bol Michal Hiľovský s deviatimi 
gólmi a cenu fair – play si už po niekoľkýkrát odniesli hráči 
Rádia Hornet Košice.

Tenisový turnaj T – cup prebiehal na multifunkčnom ihrisku 
a na jeho 10. ročníku sa hralo v dvoch kategóriách. Najlep-
ší medzi mužmi sa stal Tomáš Štovčík pred Petrom Bábom 
a Tiborom Kaputom. Štvorhru mužov vyhrali Tibor Kaputa 
s Petrom Bábom pred dvojicou Ján Toporčák st. a Ján Topor-
čák ml. Na treťom mieste sa umiestnili Ján Petráš a František 
Bálint. Odmenou im boli výherné poháre a šampanské.

Kým na dolnom ihrisku prebiehal minifutbalový turnaj, 
na hornom sa začali schádzať deťúrence a ich rodičia, aby 

sa mohol odštartovať Beh 
pre zdravie za obec. Odbi-
la desiata hodina a začalo 
sa súťažiť. Kategórií bolo 
neúrekom a od najmenších 
lezúňov až po dospelých si 
mohol zmerať sily každý, kto 
sa nebál postaviť na štarto-
vaciu čiaru. Deťom z našej 
obce súťaživosť nechýba. 
Odmenou za ich snahu im 
bola sladkosť a medaila. 
Chvályhodné je, že ani do-
spelí sa nebáli a behali ako 
„o dušu“, len aby nezostali 
v hanbe. Vydarené spojenie 
užitočného s prospešným.

Medzitým si svoje stánky 
s občerstvením pripravova-
li predávajúci, rozvoniaval 

guľáš, ktorý pre organizátorov a účinkujúcich varil Bar 
Čierna ruža.

Skončili súťaže a plocha ihriska sa začala napĺňať atrakciami 
pre deti. Pripravené boli kolotoče – retiazkový a manéžový, 
skákací hrad, vodou naplnené detské bazény pre Zorbing 
gule. Po ihrisku pobehovali deti pomaľované na tvári s rôzny-
mi motívmi, ktoré vykúzlili šikovné ruky animátoriek. Neza-
budli sa povoziť na poníkoch a veľkú radosť mali z penového 
ihriska pripraveného hasičmi. Mohli sa vyšantiť do sýtosti, 
lebo ako býva dobrým zvykom všetky atrakcie pre nich boli 
zdarma. Keď vyhladli, žiadny problém. Cukrová vata, langoše 
a iné dobroty boli po ruke.

Pomaly sa čas prehupol do popoludňajších hodín a zača-
li sa variť popročské halušky. Minuloročné víťazky učiteľky 
MŠ, Jednota dôchodcov Slovenska, Barborky, Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých, Hasiči a Rekreační bežci sa postavili 
ku kotlíkom, aby nám už piaty rok po sebe navarili obľúbenú 
špecialitu. Oproti iným súťažiam sa nevarí na čas, ale ukazuje 
sa celý priebeh varenia a nakoniec sa na ochutnávku všetko 
rozdá návštevníkom osláv. Tento rok sa najlepšie halušky po-

darilo navariť Hasičom, Barborkám a Rekreačným bežcom. 
Súťaže sa skončili, halušky navarili, mohlo sa začať zabávať.

O 18.00 spevácka skupina Fortuna zaspievala slovenskú a ba-
nícku hymnu a pani starostka slávnostným príhovorom otvo-
rila oslavy.
Po vyhodnotení výsledkov turnajov a súťaží vystúpil brucho-
hovorca Wolf.
Fortuna vo svojom programe zaspievala piesne zo Šariša a ľu-
dovky upravené v štýle ABBY.

V priebehu vystúpenia a oblečení v kroji sa k nim pridali sta-
rostka a zástupca starostky. Poproč takýmto spôsobom poslal 
zdravicu do Banskej Bystrice, kde prebiehali oslavy Sloven-
ského dňa kroja. Obidvaja vyslovili túžbu a vyzvali Poproča-
nov, aby na budúcoročné oslavy prišli oblečení do krojov.

Do Poproča medzitým dorazila hviezda večera - skupina Mo-
dus. Prišla v omladenom zložení. Zároveň sa z oblohy hlásili 
k slovu kvapky dažďa. Najprv sa k spevu dostali mladší členo-
via kapely a potom vystúpil samotný Janko Lehotský. Druhý 
hosť Peter Paul Pačut, slovenský Freddie Mercury, prišiel 
priamo z Prahy, kde mal dve vystúpenia. Príjemný človek, 
s ktorým sa dalo aj „hutoric“, lebo je rodákom z nášho kraja, 
nezostal nič dlžný svojej povesti. Obecenstvo spievalo spolu 
s ním, lebo hity zostanú stále hitmi.

Po žrebovaní tomboly a rozdaní cien sa ľudia tešili na jeden 
z vrcholov večera, úžasný ohňostroj. Ani tento rok nezostali 
sklamaní. Celým programom nás sprevádzal a Dni obce Po-
proč moderoval Dj Ján Spišák (zástupca starostky). Nočnú dis-
kotéku tentoraz neukončilo ranné svitanie, ale prudký dážď. 
Pre niektorých koniec osláv. Pre ostatných oslavy končili na 
druhý deň svätou omšou v kostole Všetkých svätých.

Deň obce 2019 je za nami. Bol výnimočný v tom, že futbalo-
vý aj tenisový turnaj a súťaž vo varení halušiek oslavovali 
okrúhle jubileá. Jeden turnaj možno začal písať svoju his-
tóriu. Je vidieť, a je to pre nás dobrá správa, že dátum osláv 
majú nielen Popročania, ale aj cezpoľní pevne, zapísaný vo 
svojom kalendári. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na ich príprave a realizácii, organizačným zložkám, 
dobrovoľníkom, sponzorom, reklamným partnerom, aktív-
nym občanom, občianskym združeniam, patria slová úprim-
nej vďaky. Dovidenia o rok. OB
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Zážitok je najdôležitejší
Areál materskej školy sa môže pochváliť novým 
projektom - ,,Pocitovým chodníkom“, ktorý sme 
zrealizovali v spolupráci s  Ing. Branislavom 
Petrášom PhD., Rastislavom Spišákom, Petrom 
Bačom, Jánom Poprockým, obcou Poproč a za-
mestnancami ZŠ s MŠ. Projekt finančne podpo-
rila Východoslovenská energetika Holding a.s. 
Košice. Neplní len estetickú funkciu, jeho hlav-
ným zameraním je uplatňovanie rôznych foriem 
zážitkového učenia.

Na realizáciu sa využil rôzny prírodný materiál 
– piesok, štrk, mulčovacia kôra, guľatina, okruh-
liaky, štiepaný kameň a iné. Prostredníctvom 
týchto materiálov deti vnímajú vybrané prírod-
niny cez haptiku – dotykom bosými chodidlami. 
Súčasne posilňujú svaly klenby chodidla, udr-
žiavajú rovnováhu pri chôdzi v členitom teréne 
a prekonávajú obavy z nepoznaného. Chceli by 
sme poďakovať Ing. B. Petrášovi PhD., ktorý nám 
pomohol pri počiatočnej realizácii chodníka, 
obci Poproč, zamestnancom ZŠ s MŠ a všetkým, 
ktorí s ochotou a nezištnou pomocou prispeli 
k výstavbe a celkovej realizácii projektu.
 kolektív MŠ

Novinky zo školského prostredia u nás v obci
Trochu štatistiky
2. septembra sme slávnostne 
otvorili nový školský rok v ZŠ s MŠ 
Poproč za prítomnosti starostky 
obce, duchovného otca, vedenia 
školy, zamestnancov školy, rodi-
čov, žiakov a ďalších hostí. V škol-
skom roku 2019/2020 je v základ-
nej škole 208 žiakov, v materskej 
škole 87 detí, 32 pedagogických 
a 16 nepedagogických zamest-
nancov. Postupne sa zvyšuje po-
čet žiakov našej školy. V prvom 
ročníku nám pribudla ďalšia 
trieda, celkovo je v ZŠ 11 tried 
a v MŠ 4 triedy. Žiakmi školy sú 
deti z obce Poproč, Rudník, Jasov, 
Medzev, Vyšný Medzev a Šemša. 
Súčasťou školy je školský klub 
detí s tromi oddeleniami v popo-
ludňajších hodinách. Na základe 
požiadavky rodičov sme zároveň 
otvorili aj ranné oddelenie, kto-
ré je v prevádzke od 6.30 do 7.30 
hod. Centrum voľného času pri 
ZŠ s MŠ Poproč ponúka záujmovú 
činnosť v 11 krúžkoch a zároveň 
atraktívne víkendové podujatia 
v obci aj mimo nej. V škole je na-
ďalej elokované pracovisko ZUŠ 
Medzev s výtvarným, hudobným 
a tanečným odborom pre všet-
kých mladých záujemcov.

Tradície
Pokračujeme v tradícii vysádza-
nia stromčekov žiakmi 1. roční-
ka v areáli školy. Tak, ako budú 

deti dospievať, porastú s nimi aj 
stromčeky, o ktoré sa majú celé 
obdobie školskej dochádzky sta-
rať. 

O obedoch a školskej 
jedálni
Zmenilo sa financovanie obedov 
pre žiakov ZŠ a detí MŠ, ktorí nav-
števujú poslednú triedu MŠ. Do-
tácia na stravu je vo výške 1,20. 
Z tejto sumy sú zakúpené potra-
viny na výrobu jedál. Režijné ná-
klady, ktoré súvisia s prevádzkou 
školskej jedálne, v prevažnej mie-
re financuje obec. Počas letných 
prázdnin, aby sme kapacitne za-
bezpečili prípravu stravy pre deti 
materskej a základnej školy, bolo 
potrebné investovať zo strany 
obce do modernizácie vybave-
nia školskej kuchyne, s tým sú-
visiacich rekonštrukčných prác, 
výmeny starých okien ako aj no-
vého dochádzkového programu 
na registrovanie prichádzajúcich 
detí a žiakov ráno do školy. Časť 
režijných nákladov platí aj zá-
konný zástupca dieťaťa v zmysle 
schváleného VZN.

Projekty
Nadácia SPP podporila náš pro-
jekt Spolu Pre Pohyb. Získali 
sme finančné prostriedky na vy-
tvorenie hravého dopravného 

ihriska, ktoré sa bude využívať 
v každej voľnočasovej aktivite na 
školskom dvore pre žiakov školy 
aj verejnosť. Zakúpené doprav-
né značky, semafory a vytvore-
né prechody pre chodcov vedú 
u detí k vytváraniu základných 
návykov na bezpečný pohyb po 
cestných komunikáciách a záro-
veň rešpektovaniu dopravných 
prostriedkov, ktoré sú na nich. 
Kolobežka a bicykel sú však jedi-
né, ktoré môžu aktívne využívať 
vzhľadom na svoj vek. Má to svo-
je výhody, lebo bicykel a kolobež-
ka využívajú prirodzenú silu die-
ťaťa na pohyb, takže nezvádzajú 
k pohodlnosti, ale práve k radosti 
z pohybu. A to je hlavný zámer 
nášho projektu.

riad.ZŠ s MŠ, BM

Ďakujeme za prázdniny plné pohybu
Touto formou ďakujeme vedeniu obce Po-
proč – starostke a riaditeľke ZŠ s MŠ Po-
proč za poskytnutie priestorov telocvične 
ZŠ počas celých letných prázdnin našim 
deťom.

Umožnili im krásne a aktívne stráviť voľný 
čas pohybom a rozvíjať tak ich talent.Veľ-
ké ďakujem patrí trénerovi M. Gumáňo-
vi, ktorý denne trávil celé dopoludnia so 
svojimi zverencami, venoval im svoj voľný 
čas, trénoval ich, vymýšľal rôzne pohybo-
vé aktivity čím ich motivoval a rozvíjal ich 
talent.

Telocvičňa školy splnila svoj účel – deti ne-
boli za počítačmi a mobilmi, ale zdravo a efektívne trávili prázdninový čas.

Poďakovanie patrí aj nepedagogickým zamestnancom školy – V. Toporčákovi a J.Raščákovi, ktorí im 
umožnili každodenný prístup do priestorov telocvične svojou prítomnosťou.

Deti SŠK Poproč: Miriamka Gregová, Bianka Bacsová, Rastík Hiľovský, Jakub Petráš, Riško Holovač a ich 
rodičia.

Škola, škôlka, školička
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Kto alebo čo vás priviedlo do Po-
proča?

Zase osud a vaša starostka.

Ste rodáčka zo Spiša. Prečo prá-
ve sánkarstvo sa vám stalo osud-
ným?

Narodila som sa v Poprade- Spišskej 
Sobote, ale celý život bývam v Smo-
kovci. Chodili sme na túry, začala som 
vyhrávať školské súťaže v atletike, ale 
nebol tam atletický oddiel, potom pri-
šli sánkarskí tréneri, zlákali nás a bolo. 
Osud ma tam zavial. Mala som šťastie 
na trénerov.

Ku ktorému trénerovi máte taký 
najvrúcnejší vzťah?

Ja som od začiatku do konca bola pod 
vedením Dušana Činčára a Waltera 
Marxa - on mal viac technickú prípra-
vu a Dušan mal viac špeciálnu prípra-
vu. Veľmi dobre sa navzájom dopĺňali. 
Ja som také „dieťa Šťasteny“.

Idem robiť šport. Kedy bol ten 
prvý moment, rozhodnutie?

Prišlo to náhodou, rodičia nešportova-
li. Ale každý víkend sme dobrovoľne 
chodili na túry, v škole som bola naj-
rýchlejšia, hoci som bola „buckoš“, tak 
ma vybrali. Reprezentovala som na 
majstrovstvách okresu, vyhrala som 
ich, potom aj kraj a na majstrovstvách 
Slovenska som bola piata v behoch. 
Ono to prišlo tak samo, prirodzene. 
Zhruba od školských čias od 7.triedy.
Behávala som orientačné behy aj cez-
poľné behy, a v 9.roč.som začala chodiť 
na sánkarské tréningy.

Škola, učenie, tréningy, reprezen-
tácia…ako sa to dá skĺbiť?

Na ZŠ nebol problém. Patrila som 
k dobrým žiačkám. Veľa som sa doma 
neučila, ale dávala som v škole pozor 
a z toho som vedela veľa vybrať, vy-
ťažiť. Potom som išla na gymnázium, 
tam som chodila aj na sústredenia, ale 
mala som tam podporu, vychádzali 
mi v ústrety. Mala som rada aj mate-
matiku, dokonca som uvažovala o jej 
štúdiu. Napokon som študovala eko-
nómiu na VŠ v B.Bystrici. Tam mi spo-
čiatku nechceli dať individuálny plán, 
ale fungovala som tak, že zimný a letný 
semester som si spojila skúšky a mala 
som dobré spolužiačky. Takže štúdium 
nebol problém.

Môžete porovnať podmienky 
športu počas vašej vrcholovej ka-
riéry a dnes?

Sem -tam sú nejaké výsledky, ale je to 
horšie. Určite je to tým, že nie sú takí 
tréneri ako boli predtým moji dvaja 

spomínaní, ešte donedávna to ťahali. 
Ešte v r. 2014 boli celkom dobré výsled-
ky. Teraz je problém poskladať druž-
stvo. Ani tréningy nie sú také, aké by 
mali byť, ale to je chyba trénerov.

Máte nejakých nasledovníkov 
z okruhu vám blízkeho?

Sánkoval aj brat, ale potom sa viac 
začal venovať škole. Jazdil aj synovec 
a neter -neskôr sa dala na dráhu mate-
matiky a horolezectvo.

Čo sa vám páči na sánkarstve?

Samotný šport a to, že je rôznorodý. My 
sme robili všetko -beh, šprinty, vytrva-
lostný beh, skoky, obratnosť, pohybli-
vosť, aj gymnastiku -trampolína, saltá, 
hry, plávanie… Každý šport je pre 
sánkovanie dobrý. Potrebujeme byť 
silní, ale aj rýchli (135 km/hod.určite).

Podmienky na šport sa časom ur-
čite menili a menia.

Doma sme nemali dráhu umele chla-
denú, ale hoci bola drevená (v TANA-
Pe to tak muselo byť) -v Tatranskej 
Lomnici - parametrami sa vyrovnala 
svetovým. Jazdili sme na nej na ko-
lieskových saniach. Museli sme čakať, 
kým napadne sneh a začne mrznúť, 
lebo drevo je teplý materiál. Trvalo 
10 dní až dva týždne, kým sa pripra-
vila celá dĺžka. Potom prišiel odmäk 
a bolo treba znova ju upravovať. Na 
ľade sme jazdili v zahraničí. Chodili 
sme do Oberhofu (bývalá NDR) v rám-
ci vzťahov a výmeny športovcov. Naša 
generácia si hovorila, že to bola „naša“ 
domáca dráha. Dostať sa na západ 
bol sviatok.

osobnosť športu u nás v poproči
Mária Jasenčáková - najväčšia pretekárska osobnosť v histórii slovenského sánkovania. Okrem 
piatich olympijských účastí má konte aj dve víťazstvá v pretekoch Svetového pohára a 4. miesto 
z majstrovstiev Európy 1984. Na ZOH 1998 v Nagane sa stala historicky prvým športovcom 
zo Slovenska, ktorý si pripísal päť olympijských účastí, štyrikrát sa zúčastnila na zimných 
olympijských hrách ako technická delegátka. Oficiálne tak bola na deviatich ZOH. Prijala 
pozvanie našej starostky na Okresnú športovú olympiádu seniorov a poskytla nám 
rozhovor. DŠ

Ako vyzeral váš deň počas prí-
pravy na olympiádu či iné prete-
ky?

Spočiatku som si nevedela ani pred-
staviť, o čo ide –ísť na majstrovstvá 
Európy či olympiádu. Ale rada som tré-
novala a aj rodičia ma viedli k svedo-
mitosti. Samozrejme tréning v olympij-
skom roku bol intenzívnejší. Tréningy 
boli náročné, ale kvalitné, regenerácia 
horšia -nemali sme napr. stáleho lekára 
či maséra.

Pripravovali ste sa nejako špe- 
ciálne, mali ste nejaký rituál?

Pred štartom má každý svoj rituál. Pla-
tilo, že keď som v jednom roláku zajaz-
dila preteky dobre, tak som už jazdila 
v tom roláku stále. Bol červenej farby.

Udržiavate s niekým priateľský 
kontakt aj po rokoch z radov 
športovcov z vášho vrcholového 
obdobia? Existujú vôbec priateľ-
stvá so súpermi?

Áno. Dodnes sa veľmi radi stretávame. 
Ja som sánkovala s viacerými generá-
ciami. A teraz robím v medzinárodnej 
sánkarskej federácii technickú delegát-
ku pre všetky súťaže juniorov. A tam 
vznikajú ďalšie priateľstvá. Tie, čo boli, 
sa upevňujú, utužujú. A počas súťaží, 
tým, že je to individuálny šport, ja tej 
súperke nemôžem nijak poškodiť.

Podľa vás by sme boli schopní 
zorganizovať na Slovensku olym-
piádu a za akých podmienok?

Teraz je to už ťažké.Bola som opti-
mistka, keď sme kandidovali v r. 2002 
a 2006.Vtedy bola dosť veľká šanca. 
Vtedy bol aj korupčný škandál v me-
dzinárodnom olympijskom výbore. 
Keď chcú dokázať, že nie sú skorumpo-
vaní, tak to dajú tomu Slovensku, som 
si povedala, ale nedali. Dostali sme sa 
do finálovej 4,čo bol úspech, ale ďalej 
sme sa nedostali. Je škoda, že Krakov 
nekandidoval na r. 2022,vraj zle vypí-
sali referendum doma v Poľsku (bolo 
to referendum o tom, či chcú metro 
alebo olympiádu). Zle to bolo vysvet-

lené, naformulované a jasné, že chceli 
metro. Ale ľudia si neuvedomujú, že 
olympiáda -to je aj kopec pracovných 
príležitostí a objektov, ktoré ostávajú.

Slováci majú taký zvyk, že ak 
športovci vyhrávajú, tak ich ve-
lebia a hrdo sa hlásia k Sloven-
sku. Ak však nejaký aktuálne ne-
vyhráva, zvyknú nadávať. Akú 
s tým máte skúsenosť alebo aký 
je na to váš názor?

Nepáči sa mi to. Nepáči sa mi ani, ako 
reagujú niektorí naši moderátori, špor-
toví reportéri. Vo svete napr. ak niekto 
skončí hoci aj 28., tak ho nehania.

Prečo by sa ľudia mali venovať 
športu a zvlášť mladí, ktorým sa 
dnes hýbať akosi nechce?

Je to smutné, myslím si, že je to aj 
chyba rodičov. Ospravedlnenky na 
telesnú výchovu a pod…vyrastá nie 
zdravá generácia. Pritom šport pod-
poruje aj formovanie vôľových vlast-
ností. Musí byť nastavený aj denný 
režim a ak si dieťa odmala zvykne, ide 
to. Škola, učitelia môžu robiť a viesť ako 
chcú, ale ak nevedú k športu deti rodi-
čia, tak z toho nič nebude.

Čo robí sánkar v lete?

Tréning je pestrý a kondičná príprava 
je veľmi dôležitá. Po zime koncom feb-
ruára končia preteky, aspoň mesiac je 
prestávka v zmysle nejakých hier v te-
locvični - také udržiavacie, prípadne 
študenti dobiehajú zameškané skúšky. 
V máji začína kondičná príprava. Je 
zameraná na kvantitu -behy, činky…
postupne sa prechádza do špeciálnej 
prípravy a ide viac do kvality. Sánkar 
musí byť dynamický. Od 1.októbra sú 
už niektoré dráhy v prevádzke.

Ktorá krajina či olympiáda vás 
najviac očarila alebo naopak 
sklamala, a prečo, alebo sa pre 
niečo natrvalo zapísala do va-
šich spomienok?

Tri sú v popredí. Prvá v Lake Placide 
1980 - tam som dosiahla najlepší vý-

sledok. Bola iná, veľkolepá aj napriek 
tomu, že sme bývali vo väznici. Spali 
sme v celách na poschodových poste-
liach. Bola to novostavba, ešte nefunkč-
ná. Každý stavia to, čo po olympiáde 
využije a oni potrebovali väznicu. Ale 
bola tam perfektná kuchyňa. Ja som 
bývala s krasokorčuliarkou. Museli 
sme sa dohodnúť, ktorá vstáva skôr.

Potom sarejevská olympiáda v r. 1984.
Tam sme sa cítili tak trochu ako doma. 
Ja som tam mala smolu, lebo ja som 
jazdila na tupých sklzniciach a keď 
bolo otvorenie olympiády a začalo 
husto snežiť, neprerezala som sa na ľad 
a skončila som 12. hoci som mala na 
umiestnenie do 6.miesta. Ale aj taký je 
šport.

Veľmi pekná bolo lillehammerská 
olympiáda v r. 1994. Nebolo to pre-
technizované. Napr. naša dráha je na 
zemi, nie dvihnutá hore a diváci, keď 
idú okolo dráhy, tak vidia všetko. Veľ-
mi pekne posadené do prírody, mínus 
25 °C a slnko! Kopec divákov, modré 
nebo…

Keby ste sa mali znova rozhod-
núť, išli by ste do toho znova?

Áno. Tie zážitky vám nikto nevezme. 
Sú iba vaše.

Ako prvá žena -športovkyňa Slo-
venska ste boli uvedená do Tat-
ranskej športovej siene slávy. Aký 
to bol pocit, čo vám vtedy prebeh-
lo mysľou?

Uvedomíte si to až v tom momente, 
kedy to príde. Je to veľká pocta, keď 
si vás doma vo vašom meste uctia.
Pritom niektorí ani nevedeli, čo 
som dosiahla a až tam som od nich 
dostala gratulácie. Hreje pri srdci, 
keď si vás doma uctia.

Čo si z Poproča odnášate?

Veľmi dobré, príjemné zážitky. Seniori 
sú veľmi vďační. Želám vám, nech sa 
vám tu darí.

Ďakujeme za rozhovor. 

M. Jasenčáková – vľavo
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Podujatie finančne podporila obec Poproč. Účastníkov špor-
tového zápolenia okresu Košice – okolie privítali naše člen-
ky v krojoch chlebom a soľou. Na podujatí sme privítali aj 
vzácnych hostí : Mgr. Moniku Smolkovú, dnes už bývalú 
poslankyňu Európskeho parlamentu, Máriu Jasenčákovú, 
päťnásobnú olympijskú reprezentantku a starostov zúčast-
nených obcí. Súťažilo 13 štvorčlenných družstiev jednotli-
vých ZO JDS. Po krátkom oddychu a občerstvení, o ktoré sa 
postaral Bar Čierna ruža, za tónov Smetanovej Vltavy nasle-
doval slávnostný nástup družstiev za tabuľkami svojich obcí 
v abecednom poradí. Poslední nastupovali domáci (ZO JDS 
Poproč) ako na veľkej olympiáde. O kultúrny program sa po-
starala skupina FORTUNA nádhernými ľudovými piesňami. 
Po privítaní prítomných, príhovore pani starostky Ing. I. Ko-
morovej Hiľovskej a príhovore hostí nasledovala otváracia 
formula olympijských hier, vztyčovanie olympijskej a po-
pročskej zástavy, zapálenie olympijského ohňa a slávnostná 
prísaha za rozhodcov a súťažiacich. A mohlo sa začať súťažiť. 
Súťažné disciplíny : kop futbalovou loptou na malú bránku, 
hod basketbalovou loptou na kôš, streľba florbalovou hokej-

kou na bránku, hod šípkami na terč, hod granátom na cieľ. 
Na našu obrovskú radosť sa celkovým víťazom stal Vladimír 
Juhár (ZO JDS Poproč), ktorý nás reprezentoval v krajskom aj 
celoslovenskom kole.

Výsledky súťaže družstiev:
1. ZO JDS Slanec (putovný pohár)
2. ZO JDS Poproč
3. ZO JDS Haniska

Po opätovnom slávnostnom nástupe, vyhlásení výsledkov, 
odmenení všetkých súťažiacich (za zvukov fanfár víťazi do-
stali medailu aj pohár) nasledovala zatváracia formula, zha-
sol olympijský oheň, spustila sa olympijská zástava. Bol to 
nádherný deň. Poďakovanie patrí všetkým 170 členom JDS 
za účasť a športovcom za súťaženie v duchu fair -play, roz-
hodcom, hlavnému rozhodcovi, všetkým organizátorom, 
ktorí sa podieľali na úspešnom uskutočnení 9. ročníka Okres-
nej športovej olympiády seniorov, našim sponzorom Mgr. M. 
Smolkovej, M. Jasenčákovej a Baru Čierna ruža. Obrovská 
vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva a predo-
všetkým pani starostke, Ing. Vilamovi Komorovi, Ing. Jánovi 
Spišákovi a obci Poproč, bez pomoci ktorých by sa olympiá-
da seniorov nemohla uskutočniť.

Čas je veľký pán a každá vec má svoj čas. Ani sa nám nechce 
veriť, že od výročnej schôdze ubehlo už pol roka. V polovici 
júna sme sa zišli na opekačke. Horúco bolo nielen pri ohni, 
ale aj slniečko nám svojimi lúčmi pripomenulo, čím nás 
bude sprevádzať v priebehu leta. O niekoľko dní na to sme sa 
prvýkrát vybrali na termálne kúpalisko do Rapoviec. Pre veľ-
ký úspech sme si v júli pobyt pri vode na rovnakom mieste 

zopakovali a v auguste namierili do Čížu. Začiatkom augusta 
viacerí naši členovia navštívili kúpele Vyšné Ružbachy, aby 
tu absolvovali šesťdňový rekreačný pobyt, ktorý začal ako 
z rozprávky, lebo v čase nášho príchodu začínali folklórne 
slávnosti a folklórne trhy. Podobného rekreačného pobytu, 
ešte začiatkom apríla, boli naši členovia účastníkmi v Bar-
dejovských kúpeľoch. Z obidvoch kúpeľných miest prišli od-
dýchnutí a spokojní s ponúkanými službami a procedúrami. 
Počas Dňa obce naše družstvo nechýbalo pri odovzdávaní 
a šírení tradície popročských halušiek. Po minuloročnom 
úspechu v podobe druhého miesta sme mali aj tento rok svo-
je ambície. V prvú októbrovú sobotu si stretnutím s jubilant-
mi pripomenieme nielen ich životné výročia, ale aj Mesiac 
úcty k starším, a potom vás všetkých skôr narodených už 
teraz pozývame do kultúrneho domu na hudobno -tanečný 
večer. 
S odstupom času si uvedomujeme, čo všetko sa stihlo urobiť 
a pripraviť. výbor SZZP

9. ročník okresnej športovej olympiády seniorov
8. júna sme sa zobudili do slnkom zaliateho rána. Začal sa náš veľký deň. V areáli futbalového 
ihriska v Poproči sa konal 9. ročník Okresnej športovej olympiády seniorov. KP

Mali sme aktívne leto

Z činnosti oZ

Nenašli sa ich premožiteľky
Posledná súťaž v aktuálnom 11. ročníku Ligy mladých hasičov sa konala dňa 14. septembra 
v Čižaticiach, kde nesmeli chýbať ani naše družstvá. KH

Hasičské kolektívy plné mladých nadšencov sa stretli, aby 
si medzi sebou poslednýkrát v tejto sezóne zmerali sily. 
Spolu pätnásť družstiev, trinásť v chlapčenskej kategórii 
a len dve v dievčenskej kategórii, nastúpilo na štart ná-
ročného branného preteku a preteku požiarnych dvojíc. 
Treťou disciplínou je teória, v ktorej rozhodca preverí 
vedomosti súťažiacich o druhoch hasiacich prístrojov, do-
plnkom je pretek jednotlivcov. Obe naše družstvá podali 
skvelé výkony, keď siahli až na dno svojich síl, aby zabo-
jovali o prvenstvo. Dievčatá porazili jediné svoje súper-
ky z Paňoviec a obsadili prvé miesto. Chlapčenské druž-
stvo aj napriek veľkej snahe nestačilo na rivalov z Čižatíc 
a umiestnilo sa na druhom mieste. V preteku jednotliv-
cov nás reprezentovala Sofia Schmotzerová, ktorá získa-
la tretie miesto. Už druhý rok sa v Lige mladých hasičov 
súťaží aj v požiarnom útoku s vodou. Tento rok sme sa 
aj my zapojili do súťaže, ktorá prebieha na štyroch ligo-
vých súťažiach. Na jesennom zraze sme sa v požiarnom 
útoku umiestnili na treťom mieste. Po vyhodnotení jesen-

ného zrazu sa pristúpilo k celkovému vyhodnoteniu ligy, 
do ktorej bolo prihlásených sedem dievčenských a deväť 
chlapčenských družstiev. Po výborných výkonoch diev-
čenského družstva, ktoré absolvovalo päť zo šiestich sú-
ťaží v lige a všetky vyhralo, sa už po šiestykrát za sebou 
stali naše dievčatá absolútnymi víťazkami ligy a získali 
putovný pohár. 

Chlapci tento rok tiež pekne zabojovali a obsadili v lige 
druhé miesto. Len o dva body zaostali za chlapcami z Čiža-
tíc. Na naše veľké prekvapenie sme sa aj v požiarnom úto-
ku s vodou umiestnili v lige na prvom mieste, za čo nám 
do zbierky pribudol ďalší putovný pohár. Obrovský podiel 
na našom úspechu v požiarnom útoku s vodou zohráva 
družstvo DHZ Čečejovce, ktoré nám ochotne na každej sú-
ťaži požičalo svoje náradie aj strojníka na túto disciplínu. 
Za toto ich veľké gesto si vyslúžili náš obdiv a rešpekt, keď-
že sme proti sebe stáli ako súperi a bojovali sme proti nim 
ich vlastnými zbraňami. Oni sa v tejto disciplíne umiestni-
li hneď za nami na druhom mieste. Aj takýto krásny doká-
že byť hasičský šport, keď si rivali dokážu podať pomocnú 
ruku a vzájomne sa podporiť. 

Plní emócií šťastia a so zbierkou deviatich pohárov sme sa 
šťastlivo vrátili domov. Za týmto nesmiernym úspechom 
mladých hasičov stojí ich pevná vôľa, odhodlanie a chuť 
víťaziť. Nesmieme zabudnúť ani na rodičov a starých ro-
dičov, ktorí ochotne odložia svoje povinnosti, len aby nám 
pomohli s dopravou na súťaže, čím sa stávajú neoddeli-
teľnou súčasťou nášho tímu. Za ich ochotu a podporu im 
patrí naše veľké poďakovanie, lebo bez nich by sme takýto 
úspech nemohli dosiahnuť.

Prehľad súťaží v Lige mladých hasičov v roku 2019, ktoré sme 
absolvovali a umiestnenia našich družstiev.

Súťaž Dievčatá Chlapci

Popročská chodbovica 1 1

Halová súťaž Čaňa 1 4

Plameň Okresné kolo 1 2

Čečejovský pohár 1 2

Kecerovský pohár - 2

Jesenný zraz 1 2

Umiestnenie v lige 2019 1 2
Spoločná  fotka s mladými hasičmi z DHZ Čečejovce
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Futbalisti začali nový súťažný ročník
V polovici júna skončili majstrovské stretnutia o body. Súťažný ročník 2018-2019 už je 
minulosťou. Žiaci ukončili pôsobenie v okresnej súťaži na 5. mieste. Najlepším strelcom mužstva 
bol Sebastián Kožej s 18 gólmi. V mužstve skončili pre vekovú hranicu štyria hráči, ktorí prešli 
k dorasteneckému mužstvu. Všetci hráči, ktorí ukončili pôsobenie v žiackom mužstve, dostali 
kvalitné futbalové lopty, za činnosť im poďakoval výbor OFK. EH

Nie všetci zostali verní

Zdolávali trasy i pomáhali
V dňoch 1. – 7. júla  sa na 66. celoslovenskom zraze Klubu slovenských turistov a 50. 
stretnutí Turistických oddielov mládeže v Košiciach stretli turisti z celého Slovenska i zo 
zahraničia.  SR

V letnej prestávke bol usporiadaný už XIV. ročník futba-
lového turnaja Memoriál Jakubka Michalka. Na tomto 
turnaji sa zúčastnili mužstvá FK Seňa a FK Svinica. Ví-
ťazom sa stali naši žiaci. Po ukončení turnaja bol odme-
nený najlepší žiak Sebastián Kožej za minulú sezónu. Bol 
odmenený pohárom, ktorý už tradične venuje spoločnosť 
ROTARY -CLUB z Poproča. Memoriál bol pod záštitou bý-
valej europoslankyne Mgr. Moniky Smolkovej. Všetkým 
sponzorom tohto podujatia patrí vďaka od našich futbalis-
tov. Žiacke mužstvo sa stalo víťazom turnaja v Seni. Muž-
stvo dorastencov po celkom úspešnej jarnej časti súťaže 
napokon skončilo na 5. mieste. Najlepším strelcom muž-
stva bol Patrik Schmiedl, ktorý súperom nastrieľal 31 gó-
lov. V dorasteneckom mužstve skončili pre vek traja hráči.

Mužstvo dospelých v súťažnom ročníku 2018-2019 v ko-
nečnej tabuľke ligy košicko -gemerskej skončilo na 9. mies-

te. Najlepším strelcom bol Peter Paulinský s 19 gólovými 
zásahmi. Počas letnej prestávky sa zúčastnili turnajov 
v Seni a Paňovciach a v domácom prostredí na XXI. roční-
ku Memoriálu Jána Žakarovského. Do mužstva pribudli 
staronoví, noví hráči, na post brankára Roland Repiský, 
ktorý sa vrátil zo zahraničia. Hráči do poľa -Roman Mal-
čický -bývalý hráč Zemplínskej Teplice, Roland Molnár- 
rodák zo Zlatej Idky, Peter Dzureň bývalí hráč MFK Košice, 
Vladimír Popovič- z Jasova, ktorý už obliekal náš dres. Vý-
bor OFK verí, že bývalí dorastenci, noví hráči zvýšia kon-
kurenciu v našom mužstve. Začiatkom augusta sa začal 
súťažný ročník pre všetky vekové kategórie nášho futba-
lového klubu- žiakov, dorastencov i mužov. V novom roč-
níku prajeme našim futbalistom veľa dobrých víťazných 
stretnutí bez zdravotných problémov. Fanúšikov pozýva-
me povzbudiť našich futbalistov v súbojoch o majstrovské 
body.

20. júla organizovali naši turisti už po tridsiatykrát turistický 
pochod „Šľapaj do Poproča“. Prvý ročník tohto pochodu sa 
konal 21. júla 1990. Trasa viedla zo Štós kúpeľov cez Kloptaň, 
Kojšovskú hoľu do Poproča. 35 turistov „prešľapalo“ 27 km. 
Trasa tohtoročného jubilejného ročníka bola z Lucia Bane 
cez Borzágoš, chatu Údoľ do Poproča, jej dĺžka bola 13 km, 
počet účastníkov 116. Od prvého ročníka sa robí prezentá-
cia turistov podľa bydliska a klubovej príslušnosti. Na našej 
akcii prevažujú turisti z Poproča a košických klubov. Škoda, 
že len veľmi málo tých, ktorí sa zúčastnili prvého ročníka, 
zostali verní tejto krásnej akcii. Sme veľmi radi, ak je vysoká 
účasť na našich akciách, ak príde mládež aj seniori, ak sa 
všetci spokojní vracajú domov. Veríme, že aj v budúcnosti 
budú turisti venovať nášmu pochodu rovnakú priazeň ako 
doteraz, prídu dobre naladení, budú starostlivo sledovať tra-
su a turistické značenie, odnesú si domov krásne spomien-
ky. Na chate Údoľ každého osviežil pohár čapovaného piva. 

Počasie bolo výborné, na konci pochodu horúci deň schladil 
osviežujúci dážď. Turistickú akciu zavŕšil už tradične výbor-
ný guláš. Na záver chceme poďakovať všetkým organizáto-
rom a podporovateľom pochodu „Šľapaj do Poproča“ za ich 
prácu. Všetko sú to nadšenci pre turistiku, vzájomného pria-
teľstva, propagátori našej dediny, našej krásnej prírody. MR

Košice otvorili svoju prajnú náruč pre 768 účastníkov zo 
Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Z 11 po-
núkaných trás si najväčšiu priazeň získali trasy na Turnian-
sky hrad a do Zádielskej doliny, ktorú za 3 dni absolvovalo 
232 účastníkov a Cyrilo -metodská túra ku kostolu sv. Anny 
v piatok 5. júla, kde sa konali slávnostné služby božie na 
sviatok Cyrila a Metoda. Spolu s účastníkmi zrazu vystúpili 
na Kojšovskú hoľu aj delegácie Klubu českých turistov a Ma-
ďarského turistického združenia. Turisti nielen zdolávali ki-
lometre trás, ale aj pomáhali. Pred zrazom značkári z regió-
nov Košice -mesto, Košice -okolie a Prešov prečistili a obnovili 
desiatky kilometrov značkovaných chodníkov, osadili nové 
smerovníky, popročskí turisti významne pomohli pri stav-
be nového mostíka cez potok Ida v Zlatej Idke -Rieke. Vďaka 

za skvelé privítanie a podporu turistov patrí aj obciam vo 
východiskových či cieľových bodoch trás. Obec Poproč veľ-
kolepo privítala účastníkov zrazu Dňom otvorených dverí, 
voňavou pečenou klobásou a spevom skupiny Fortuna.

Ako sa hasiči zabávali
15. júna sa v našom kultúrnom dome stretli 
hasiči, ich priaznivci a známi na hasičskej 
zábave, ktorú organizovali členovia DHZ Po-
proč. Svojou návštevou nás potešili aj kole-
govia z DHZ Nováčany so svojím starostom 
Jánom Štrbíkom. Prišla aj starostka Oľga Kor-
mošová z Rudníka. Do tanca nám hrala skupi-
na Loband, ktorá nás zabávala až do bieleho 
rána. Tohtoročná zábava sa niesla vo veľmi 
dobrej nálade a kto bol s nami sa určite zaba-
vil dosýta. Ďakujeme všetkým sponzorom za 
ceny, ktoré venovali do tomboly a ktoré pote-
šili nejedného výhercu. Veríme, že vás dobrá 
nálada počas zábavy neopustila a stretneme 
sa v tanečnej nálade aj budúci rok. Tešia sa na 
vás členovia DHZ Poproč. DS

pripomenuli sme si 
nášho patróna
5. mája sme si pripomenuli nášho pat-
róna sv. Floriána sv. omšou v kostole 
Všetkých svätých v Poproči. Omšu slú-
žil náš pán farár Štefan Kuruc, ktorý 
v krásnej kázni vyzdvihol a pripome-
nul zásluhy a morálne hodnoty sv. Flo-
riána, ktorými sa riadime aj my, dob-
rovoľní hasiči. Celu omšu sprevádzal 
svojím spevom zbor sv. Barbory. Ďa-
kujeme všetkým za krásne duchovné 
obohatenie pri tejto príležitosti. DS

Zrodili sa noví šampióni
Komunitné centrum pri obci Poproč zor-
ganizovalo 16. augusta 1. ročník Poproč-
ského športového dňa, ktorý sa konal cez 
prázdniny na hornom tréningovom ihris-
ku. 
Deti v troch vekových kategóriách si zme-
rali sily celkovo v deviatich disciplínach. 
Najmladším, v kategórii 5 až 7 rokov, išla 
najlepšie disciplína beh na 30 m. Každý 
jeden malý súťažiaci podal maximálny vý-
kon, na ktorý mohol byť hrdý. V strednej 
vekovej kategórii, 8 až 11 rokov, bol najza-
ujímavejšou disciplínou skok do diaľky, kde 
padali rekordy. Skok o dĺžke 2,7 m by totiž 
nezvládol nejeden dospelý. Najnáročnejšou 
disciplínou v najstaršej vekovej kategórii 
od 12 do 15 rokov bol bezpochyby beh na 
600 m. Náročná disciplína bola ešte nároč-
nejšia preto, že časť dráhy sa bežala po lese 
s nerovným terénom. Napriek tomu mali 
bežci výborné časy. Výnimočnými a netra-
dičnými boli tieto športové hry tým, že 
v každej vekovej kategórii sa na záver vyhlásil Popročský šampión. Aj keď sa dieťa 
neumiestnilo v niektorej disciplíne na poprednom mieste, celkovo mohlo zabojovať 
o tento titul svojimi sumárnymi výsledkami za všetky disciplíny. Víťazi si domov od-
niesli hodnotné vecné aj sladké ceny. Veríme, že budúci rok sa týchto hier zúčastní 
ešte viac malých športovcov. MP



kondenzuje do mrakov a vyzráža sa na zemský povrch, z ktorého sa cez potoky a rieky vráti naspäť 
do oceánov, aby celý cyklus znovu zopakovala. Padajúce kvapky dažďa sa často na obrázkoch 
vykresľujú v tvare slzy. Tento tvar je nesprávny. Malé kvapky dažďa sú guľaté. Väčšie sa splošťujú, 
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Dážď ...tajnička - 13 písmen.... . O daždi hovoríme, keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na 
zemský povrch. Dážď hrá hlavnú úlohu v hydrologickom cykle, v ktorom voda vyparená z oceánov

veľmi veľké majú tvar ako padáky.   V tejto osemsmerovke sa vyškrtávajú výrazy nie priamou čia-
rou, ale písmená slova je potrebné hľadať za sebou, viď: farebne  naznačené v osemsmerovke.
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VÁŠ príbeh
Leto nám už síce dávno zamávalo na rozlúčku, ale zá-

žitky a pocity v mnohých zostali. Ak ste ho strávili zau-

jímavo, exoticky alebo inak obohacujúco a máte chuť sa 

o to podeliť s ostatnými, prípadne ich inšpirovať, napíšte 

nám. Pošlite svoj letný príbeh, pridajte fotografiu a pred 

Vianocami v našich novinách možno aj VÁŠ príbeh po-

teší našich čitateľov. Ďakujeme a tešíme sa na vaše prí-

spevky. RR

Narodení v roku 2019
Týka sa vás to? Narodilo sa vám dieťa v roku 2019 a ste obyvateľom našej obce? Ak je odpoveď na obe otázky áno, potom 
neváhajte. Prineste fotografiu svojho dieťaťa  na USB do MKS, podpíšte informovaný súhlas a my vo vianočnom čísle našich 
novín uverejníme fotografie najmladších občanov našej obce. RR

OSEMSMEROVKA
Dážď…tajnička - 13 písmen… O daždi hovoríme, keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch. Dážď hrá 
hlavnú úlohu v hydrologickom cykle, v ktorom voda vyparená z oceánov kondenzuje do mrakov a vyzráža sa na zemský po-
vrch, z ktorého sa cez potoky a rieky vráti naspäť do oceánov, aby celý cyklus znovu zopakovala. Padajúce kvapky dažďa sa 
často na obrázkoch vykresľujú v tvare slzy. Tento tvar je nesprávny. Malé kvapky dažďa sú guľaté. Väčšie sa splošťujú, veľmi 
veľké majú tvar ako padáky. V tejto osemsmerovke sa vyškrtávajú výrazy nie priamou čiarou, ale písmená slova je po-
trebné hľadať za sebou, viď: farebne naznačené v osemsmerovke. AT


