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Z našej farnosti

Slovo má starostka
Milí spoluobčania!

 Deň za dňom ubieha, zima vystriedala jeseň. A opäť je tu advent. Potom Vianoce - sviatky 
Božieho narodenia, sviatky lásky a porozumenia, sviatky rodinnej pohody, požehnania, Božej prí-
tomnosti, radosti a hojnosti.

 Hojnosti – u niekoho nadbytok, plytvanie – u ďalšieho nedostatok, núdza. A často nie vlast-
nou vinou! Myslíme na nich v tej uponáhľanej dobe, v tom zmätku, v tej honbe nakúpiť všetko mož-
né i nemožné, len aby Vianoce boli bohaté? Bohaté! A na čo? Na hmotné dary, prehýbajúce sa stoly, 
vyzdobené byty a domy… Všetko vygruntované, a predsa…

 Nezabúdame na naše duše a srdcia? Nezatvrdli naše srdcia nenávisťou, závisťou, mamo-
nou, pýchou – jedmi to súčasnej doby? Nebudú nám pri sviatočnom stole chýbať naši blízki? A nie-
len tí, čo opustili tento svet. Neostane aj na Viliju ktosi z nášho okolia sám len preto, že sa preňho 
nenašlo miesto?

 Kedysi žila dedina ako jedna rodina. Majetku bolo pomenej, no bolo viac lásky, prajnosti 
a spolupatričnosti. Súdržnosť, žičlivosť, ochotu pomôcť si navzájom máme zakódované hlboko vo 
svojom vnútri. Stačí nájsť odvahu v sebe a silu prejaviť sa!

 Žijeme v dobe konzumu, reklám, komercie. Preberáme sviatky a tradície z iných krajín a za-
búdame na naše slovenské, popročské. Tradície, ktoré nám hrdo odovzdávali naše babky a dedo-
via upadajú do zabudnutia, alebo ich nezmyselne inovujeme. Na druhej strane vnímame morálnu 
krízu v spoločnosti, sťažujeme sa na deti, ktoré si nič nevážia, nemajú v úcte nikoho a nič, veľakrát 
dokonca ani samých seba. Nie je to aj výsledok pomýlených hodnôt a tzv. „tradícií“, ktoré im dnes 
odovzdávame? Ak to chceme zmeniť, mali by sme začať predovšetkým každý sám od seba.

 Preto si Vás dovoľujem osloviť v tomto sviatočnom období s výzvou k návratu k našim tra-
díciám, k našim koreňom. Nedovolím si Vám nič prikazovať, ani vnucovať. Chcem Vám ponúknuť 
alternatívu. Konečná voľba bude na Vás. Či sa rozhodnete pre návrat ku skutočným tradíciám, 
alebo pre prispôsobenie sa okolitému komerčnému svetu. Ponechávam na Vašu voľbu či sa budete 
domáhať, aby aj naďalej v našej obci zapaľoval vianočný stromček Mikuláš pri adventnom venci. 
Ako ale potom chceme vysvetliť deťom, čo je advent a že vianočný stromček patrí k Vianociam? Na 
Vašej voľbe bude, či bude v obci na Štedrý deň sviatočné ticho, alebo budú sviatočnú atmosféru na-
rúšať nespočetné ohňostroje. Privítať Nový rok môžeme spoločne v parku pod kostolom pri dobrom 
punči, dobrej nálade bez ohlušujúceho burácania ohňostrojov. Alebo ho môžeme privítať v uzav-
retých spoločenstvách so súkromnými burácajúcimi ohňostrojmi. Dajme si pod stromček darček – 
snažme sa zmeniť k lepšiemu, vážme si skutočné tradície a odovzdávajme ich ďalším generáciám, 
nájdime vo svojom vnútri opäť ochotu navzájom si pomáhať.

 Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým vo vlastnom mene, ale aj v mene zamestnancov obce 
a poslancov obecného zastupiteľstva, požehnané vianočné sviatky. Nech ticho Vianoc nás všetkých 
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok 2020. 

 Vaša starostka

Informácia k poplatku za vývoz komunálneho 
odpadu
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konanom 
dňa 28. 11. 2019 bol poslancom predložený návrh 
na zvýšenie poplatku za vývoz komunálneho od-
padu pre rok 2020, a to v sume 0,0685 € na osobu 
a deň, čo je v prepočte 25 € na osobu a rok. Dô-
vodom zvýšenia je skutočnosť, že náklady spojené 
s vývozom komunálneho odpadu vysoko prevyšujú 
príjem z poplatku za vývoz komunálneho odpadu 
od občanov, tiež v dôsledku neustále narastajúceho 
množstva zmesového komunálneho odpadu a níz-
keho percenta triedenia, ktoré je v našej obci iba 
22,94. Náklady na vývoz komunálneho odpadu hra-
dí obec z miestneho poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, a poplatok musí byť 
určený tak, aby obec nebola zisková ani stratová. Je 
potrebné pripomenúť, že tento poplatok bol napo-
sledy zvýšený v roku 2012. V minulom roku obec 
na vývoz komunálneho odpadu doplácala sumou 
vyššou ako 7 tisíc eur a v tomto roku sumou ešte 
oveľa vyššou.

Ak chceme v budúcnosti zabrániť zvyšovaniu po-
platku, musíme začať veľmi zodpovedne pristupo-
vať k ukladaniu jednotlivých zložiek odpadu a sna-

žiť sa odpad čo najdôkladnejšie vytriediť. Každá 
domácnosť dostáva bezplatne plastové farebné vre-
cia, do ktorých môže vytriediť svoj odpad a zberová 
spoločnosť ho odoberie priamo od domu, čo je veľmi 
pohodlné. V obci máme zberný dvor, kde je možné 
ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad, 
odpad s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, 
použité batérie a akumulátory, odpadové pneu-
matiky a tiež biologicky rozložiteľný odpad, ktorý 
často končí v zberných nádobách a zbytočne navy-
šuje hmotnosť komunálneho odpadu vyvezeného 
z obce. Našou snahou je docieliť, aby v zberných 
nádobách bolo stále menej zmesového komunálne-
ho odpadu, lebo čím menej odpadu vyvezieme na 
skládku, tým menej budeme platiť.

Dňom 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť Novela zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorej hlavným účelom 
je motivovať ľudí k triedeniu komunálneho odpadu. 
Všetci veľmi dobre vieme, že problém s odpadom je 
celosvetový. Ale každý z nás sa môže pričiniť o to, 
aby hory odpadu nenarastali a aby sme si maximál-
ne možným triedením jednotlivých zložiek odpadu 
chránili naše životné prostredie. JB

Sviečka za nenarodené deti
Kampaň s názvom Sviečka za nenarodené deti organizuje občianske združenie Fórum života 
od roku 2003. Už niekoľko rokov sa do tejto kampane zapájame aj v našej farnosti. IS 

Zakúpením symbolickej sviečky sa finančne podporujú projekty:

•  Zachráňme životy 
•  Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti
•  Poradňa ALEXIS
•  Centrá konkrétnej pomoci Femina

V tomto roku sa predajom sviečky vyzbieralo 
v našej farnosti 165 eur, ktoré boli zaslané 
na účet Fóra života. Všetkým, ktorí prispeli, 
srdečne ĎAKUJEME.

(viac info na www.sviecka.forumzivota.sk) 

zdroj: pixabay.com

zdroj: pixabay.com
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Sme tu pre vás
Na tomto mieste vyjadrujú svoje názory, postoje a odpovedajú na naše – vaše otázky poslanci 
obecného zastupiteľstva (OZ). Zita Baníková, Zuzana Bradová, Katarína Harčariková, 
Dominika Hiľovská, Viliam Komora, Branislav Petráš, Eva Petrášová, Ján Spišák, Dominika 
Vincová. DŠ

Na sklonku roka 2019 sme im položili tieto 
otázky:

1. Čo ste vykonali v prospech obce v prvom roku
 vášho pôsobenia v obecnom zastupiteľstve?

2. Na čo sa najviac sústredíte v ďalšom roku?

Zita Baníková: nevyjadrila sa

Zuzana Bradová: nevyjadrila sa

Katarína  Harčariková:  Na ustanovujúcom zastu-
piteľstve som zložila sľub poslanca, ktorým som sa 
snažila riadiť pri každom hlasovaní. Som zástancom 
myšlienky, že vždy je lepšie hľadať spôsob, ako sa 
niečo urobiť dá, ako hľadať dôvod, prečo sa to nedá. 
K funkcii poslanca OZ pristupujem zodpovedne a zú-
častnila som sa každého rokovania OZ. Svojou účas-
ťou som podporila aj väčšinu obecných podujatí. Na 
niektorých som sa zapojila aj do programu ako aktív-
na členka DHZ (MDD, stavanie mája). Z ďalších akti-
vít by som ešte spomenula akciu v MŠ „Deň s hasič-
mi“. A keďže táto oblasť – práca s mládežou - je mojou 
prioritou v rámci DHZ ako referentky pre mládež, na 
ZŠ s MŠ v rámci CVČ vediem krúžok mladých hasi-
čov, ktorý v tomto školskom roku navštevuje 25 detí.
Je veľa oblastí, ktoré je potrebné riešiť, preto sme 
si na jednom zo zastupiteľstiev stanovili priority, 
ktorým by sme chceli venovať zvýšenú pozornosť 
a vyriešiť ich v prospech obyvateľov obce. Patrí tu: 
oprava niektorých miestnych komunikácií a rekon-
štrukcia chodníkov na Kostolnej ulici, rekonštrukcia 
domova dôchodcov, rozšírenie cintorína a oprava 
obecných budov, ktoré sú v havarijnom stave. Mojou 
snahou bude aj naďalej podporovať všetky aktivity, 
ktoré povedú k rozvoju našej obce. 

Dominika Hiľovská: Aj napriek tomu, že v prvom 
roku môjho pôsobenia v obecnom zastupiteľstve sa 
niektoré rozhodnutia v našej obci a postoje nestretli 
s mojimi predstavami, snažila som sa poskytnúť pod-
poru najmä tým návrhom a projektom, ktoré smero-
vali k zlepšeniu postavenia obce a života ľudí žijúcich 
v nej. Mnohé z nich sa podarilo dotiahnuť do konca, 
niektoré čiastočne a na ďalších treba intenzívne pra-
covať naďalej.

V ďalšom roku sa chcem naďalej podieľať na budova-
ní obce, prispievať svojou prácou k úspešným reali-
záciám projektov a v neposlednom rade zastupovať 
občanov, počúvať ich názory a pripomienky, pre-
zentovať ich na poradách OZ a zasadnutiach komisií 
a urobiť maximum pre ich vyriešenie. 

Viliam Komora: Je to moje 8. volebné obdobie. Vždy 
som šiel do volieb s tým, že budem v rámci svojich 
schopností pomáhať starostovi napĺňať jeho voleb-
ný program (za predpokladu, že sa o to snažil aj 
starosta). 28 rokov som sa aktívne zapájal do rie-
šenia problémov obce, resp. som pomáhal realizo-
vať projekty smerujúce k rozvoju obce. Pravidelne 
som sa zúčastňoval zasadnutí OZ a bol som členom 
rôznych komisií. V poslednom volebnom období 
(2014 - 2018) som pracoval vo finančnej komisii. 
Vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti som chcel 
pracovať aj naďalej vo finančnej komisii aj v tom-
to volebnom období. Zloženie OZ je žiaľ také, že 6 
poslanci prezentujú svoju „moc“ skoro na každom 
zasadnutí (o ktorých poslancoch hovorím, vedia 
občania, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí, resp. si vy-
počuli zvukové záznamy z týchto zasadnutí). Títo 
poslanci mi povedali, že keď nebudem pracovať 
v komisii, ktorú mi oni určili, tak nebudem praco-
vať v žiadnej. A tak nepracujem v žiadnej a môžem 
zodpovedne prehlásiť, že som jediným poslancom 
od roku 1990 v našej obci, ktorému nebolo umož-
nené pracovať v komisii, o ktorú mal záujem vzhľa-
dom na svoje odborné schopnosti. Nechýba i to, 
lebo starostkou obce je moja manželka, a tak je po-
chopiteľné, že poznám detailne všetko, čo sa dotýka 
chodu obce (zdedené problémy - súdne spory, pri-
pravované aj realizované projekty, problémy týka-
júce sa denného života v obci). Ako poslanec som 
sa snažil v maximálnej miere byť nápomocný pri 
riešení vyššie spomínaných problémov a aktívne 
som sa zapájal do mnohých akcií organizovaných 
obcou, občianskymi združeniami a podnikateľmi. 
Som aj členom rady školy. Na podrobné vymenova-
nie týchto akcií by som potreboval podstatne väčší 
priestor v novinách.
Aj v ďalšom roku chcem ako poslanec v maximál-
nej miere pomáhať pri napĺňaní ďalších bodov vo-
lebného programu starostky obce, keďže ona na 
jeho napĺňanie získala mandát priamo od občanov. 

Branislav Petráš: V súkromí sa mi podarilo vybaviť 
grant pre ZŠ s MŠ v Poproči vo výške 400 €. Do domác-
nosti nám pribudla dcéra, ktorá rozšírila počet obyva-
teľov našej obce. V športových aktivitách som niekoľ-
kokrát reprezentoval našu obec na rôznych bežeckých 
pretekoch, napr. Hámornícky polmaratón v Medzeve 
či v disciplíne polmaratón na MMM v Košiciach. Ako 
poslanec obecného zastupiteľstva sme spolu s kolega-
mi z komisie ŽP a PP vypracovali koncepciu údržby 
obecných komunikácií, taktiež pracujem na možnos-
tiach zníženia energetickej náročnosti budovy mater-
skej školy.
V r. 2020 by som chcel spolu s členmi komisie ŽP a PP 
vypracovať audit zberu komunálneho odpadu či obno-
vy obecných budov. V spolupráci so športovou a kul-
túrnou komisiou zrealizovať bežecký pretek na dlhšiu 
trať v rámci osláv dňa obce. 

Eva Petrášová: Postavenie poslanca obecného zastu-
piteľstva od začiatku volebného obdobia bolo chápané 
len ako pasívneho podporovateľa predložených návr-
hov starostky. Každý iný názor bol chápaný ako kriti-
ka. Situácia pre mňa bola o to zložitejšia, že v oblasti 
verejnej správy moje skúsenosti boli oveľa menšie ako 
v oblasti podnikateľských subjektov. Podpora od obce 
či už v oblasti školení alebo poskytnutia vhodnej lite-
ratúry nebola žiadna. Čo považujem za úspech bolo, 
že sa podarilo spolu s ostatnými poslancami podpo-
riť uznesenia, ktoré boli v prospech obyvateľov obce 
a nepodporila som predložené návrhy, ktoré by mohli 
obyvateľom obce poškodiť. Z posledného obdobia to 
bolo vrátenie na prepracovanie nariadenia pre domov 
dôchodcov, na podklade ktorého by došlo k neopod-
statnenému navýšeniu poplatkov klientov domova 
dôchodcov.
Za hlavný cieľ do ďalšieho obdobia si kladiem prehĺbiť 
vedomosti tak, aby som si bola absolútne istá svojimi 
kompetenciami, získavať viac informácií a podkladov 
potrebných pri rozhodovaní, a tým prispievať k lepšie-
mu rozhodovaniu v prijímaní dôležitých rozhodnutí 
obce.

Ján Spišák: Ako zástupca starostu okrem OZ, ktorých 
bolo 14, sa zúčastňujem aj na stretnutiach jednotlivých 
komisií (bolo ich 6). Keďže ovládam prácu so zvukom, 
moderovanie a nasvecovanie priestorov, dj -ing a mo-
derovanie, tak sa v podstate v obci nenudím. Počas 
roka som moderoval 16 futbalových zápasov, ozvučil 
a nasvietil skoro všetky akcie pre ZŠ a aj umeleckú ško-
lu. Predvianočný koncert v KD som bol zvukárom, na 
Silvestra som nasvietil a zabavil našich občanov pri 
kostole tak, že boli svetlá viditeľné až v Moldave. Bol 
som aj pri ďalšej úžasnej akcii, a to pri spustení klziska, 
kde sme urobili diskotéku na ľade a sfunkčnili ozvuče-
nie ľadovej plochy. To bola v krátkom slede druhá vy-
darená akcia, ktorú nám závideli v celom okolí. Na 

hasičskej Chodbovici, kde zabezpečujem zvuk, naše 
decká povyhrávali všetko, čo sa dalo, naše dievčatká 
vyhrali, mali najlepší čas v oboch kategóriách. Účasť 
bola obrovská, tradične tu chodí až 16 družstiev chlap-
cov a dievčat z celého okresu. Navštívil som aj turnaj 
stolných tenistov, ktorí tu vykonávajú dlhé roky su-
per prácu. Dozvedel som sa nielen čo ich trápi, ale aj 
to, že robia turnaje s medzinárodnou účasťou, na čo 
sme hrdí. Nasledovala Olympiáda Jednoty dôchod-
cov, nasvietenie plesu hasičov, moderovanie a dj -ing 
na Dňoch obce Poproč, výber techniky, kde som bol 
aj sponzorom pri zakúpení mixážneho pultu a pre-
hrávačom a rádiom. V októbri som pozdravil našich 
jubilantov a hneď po tejto akcii v nasvietenej sále sme 
robili „oldies“ disko pre SZZP. Na Katarínu som opäť 
sponzorsky nasvietil KD. Technicky zabezpečujem OZ.
Túto činnosť pre Poproč vykonávam dlhé roky s rados-
ťou a nezištne. Som rád, že aj takouto formou môžem 
finančne odľahčiť naše organizácie. Práca zástupcu 
starostu je zodpovedná a zaväzuje. Do budúceho ob-
dobia chceme, aby napr. Silvester pri krásne nasvie-
tenom kostole bol bez petárd a delobuchov sa stal tra-
díciou, pretože táto akcia má hlbokú myšlienku a tou 
je spájať občanov, nepolarizovať ich, chrániť životné 
prostredie a ušetriť od rachotu deti, starších občanov 
a v neposlednom rade aj našich štvornohých členov 
rodiny. Našou úlohou je deti odtrhnúť od počítačov 
a telefónov a aj to sa nám, aj keď len na určitý čas, 
podarilo urobením klziska. Dokonca sme koketovali 
s myšlienkou o zakúpení chladenia, ktoré by nám pre-
dĺžilo čas na korčuľovanie na tri mesiace. Bohužiaľ je 
to drahá technológia, ktorú si momentálne nemôžeme 
dovoliť. Ale budeme robiť všetko preto, aby to Poproč 
dokázal.
Na záver môžem povedať len jedno, som rád, že tu mô-
žem žiť, pracovať, tráviť voľný čas. Som prosto srdcom 
Popročan. 

Dominika Vincová: Zrkadlom práce poslancov obec-
ného zastupiteľstva sú prijaté uznesenia a všeobecne 
záväzné nariadenia. Pracovné porady, komisie obec-
ného zastupiteľstva a zasadnutia obecného zastupi-
teľstva boli plné emócií, výmeny názorov, ale po vy-
hodnotení jednotlivých argumentov som hlasovala za 
riešenia smerujúce k zlepšeniu postavenia obce a ži-
vota ľudí žijúcich v nej. Jedným z príkladov je neschvá-
lenie municipálneho úveru, nakoľko výhodnejší by bol 
investičný, účelový. V prípade, ak nedôjde k schváleniu 
predloženého uznesenia alebo všeobecne záväzného 
nariadenia, niektorí poslanci hodnotia a komentujú 
takéto hlasovanie, čo je podľa môjho názoru nevhod-
né a nedôstojné
Sústredím sa na rozšírenie svojich vedomostí v oblasti 
komunálnej politiky, budem počúvať názory a pripo-
mienky od občanov a snažiť sa ich využiť pre ďalší roz-
voj našej obce. 
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Niečo sa končí, niečo začína
Domov dôchodcov v Poproči dlhé roky viedla 
pani Ing. Mária Petrášová s veľkou úctou a láskou 
k ľuďom a zaslúžila sa o to, že sa tu vždy cítili ako 
v domácom prostredí. Pani riaditeľke ďakujeme 
za všetko a želáme krásny zaslúžený oddych na 
dôchodku.

Počas roku 2019 sa nám podarilo uskutočniť niekoľko 
akcií, na ktoré každý rád spomína. Oslavy narodenín 
a menín, grilovačka spojená s krásnym vystúpením 
heligónov, celoročné kultúrne predstavenia detí 
zo základnej či materskej školy, návšteva členov 
červeného kríža pri príležitosti osláv mesiaca úcty 
k starším ľuďom, či rôzne tvorivé dielne.

Spoločne s deťmi z materskej školy sme navštívili 
zariadenie Domov sv. Anny, kde sa konali ukážky 
hasičov. Všetci si tam prišli na svoje – niektorí sa 
navzájom porozprávali, iní sa zahľadeli do samotnej 
prezentácie hasičov, ostatní sa len tak kochali 
detskou radosťou. Veríme, že aj v budúcom roku 
spolu niečo podnikneme a potešíme srdcia našich 
obyvateľov.   AR

Vyberáme z obecnej kroniky
Z obecných kroník a knihe o Poproči urobil výber udalostí z rokov končiacich 9 Oleg Brada.

1689 spor medzi Jasovom a dedinou Mindszenth (Poproč).
1739 Obyvatelia Mindzenthu mali spory aj so Zlatou Idkou.
1759 začiatok výstavby kostola. Dal ho postaviť jasovský prepošt Andrej Sauber.
1769 Od čias Andreasa Lindvayho až do roku 1769 popročskí školníci boli aj nositeľmi titulov „notárius“, zvonár 

a „kántores“.
1849 Popročania sa v minulosti neraz dostali do sporov s vrchnosťou. Po revolúcii sa bránili proti feudálnym pre-

žitkom.
1869 prvé oficiálne sčítanie obyvateľstva.
1889 Urbárska kniha uvádza platný pravidelný hospodársky plán, ktorý obsahuje 282,27 jutár daného územia. 

Z toho bolo 262,20 katastrálnych jutár lesa a 20,07 katastrálnych jutár príslušnej pôdy - pasienkov.
1919 niekoľko obyvateľov obce sa zapojilo do bojov za vytvorenie Slovenskej republiky rád a dvaja v bojoch zahy-

nuli.
1919 narodil sa prof. Ing. Anton Sopko. Prvý Popročan, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie
1929 V Moldave n/B sa konala demonštrácia proti nezamestnanosti a jej účastníkmi boli aj obyvatelia našej obce.
1929 V škole zriadená IV. trieda.
1939 Obec do roku 1939 patrila do okresu Moldava n/B. Samosprávnym orgánom obce bolo v medzivojnovom ob-

dobí obecné zastupiteľstvo.
1939 Obec bola pričlenená k Maďarsku. Väčšina obyvateľov sa prihlásila k maďarskej národnosti.
1939 Uskutočnili sa voľby nového vedenia urbariátu. Zvolený bol Jakub Petráš.
1939 V obci žilo 1625 obyvateľov.
1939 Do farnosti prišiel farár Manczos.
1949 Kostolný spevokol bol členom Ústredia Slovenských speváckych zborov v Turčianskom Svätom Martine.
1949 zavedenie elektrického osvetlenia.
1949 Inštalácia elektrického pohonu organu v kostole.
1959 prvý televízor (Štefan Sopko a Viliam Slovenkai).
1969 V dome rodiny Rostášovcov bola zriadená predajňa Jednoty ĽSD a cukráreň v starom obecnom dome.
1969 začala sa výstavba nového kina.
1969 Bol premietnutý film Tlejúci život, ktoré natočilo televízne štúdio Košice. Film sa natáčal v revíre Oriašky 

a Popročania sa vrátili k práci starých otcov, ktorí pálili drevené uhlie.
1979 Obec mala 715 domov. Ľudia vlastnili 580 rádioprijímačov, 367 televízorov (z toho 67 farebných), 236 automo-

bilov a 146 telefónnych liniek.
1979 Československá televízia uviedla film Návraty.
1989 Do roku 1989 bolo poľovníctvo považované za ľudové.
1999 začala sa plynofikácia obce.
2009 Obnovenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru. Veliteľom je DHZ Martin Jasaň, predsedom Branislav 

Hužvár.
2009 V tomto roku 21 ľudí vykonávalo aktivačnú činnosť.
2009 náš rodák Jozef Jaklovský, žijúci v Novom Anglicku v štáte Massachusetts, vydáva druhú zbierku básní DUŠA 

NEPOKOJNÁ II. Ilustroval ju Slavomír Benko.
2009 začalo sa s rozsiahlou modernizáciou budovy ZŠ.
2019 V KD verejná nahrávka „Zahrajte mi túto“. Slovenský rozhlas nahrával program so speváckou skupinou For-

tuna.
2019 27. 6. búrka, akú si Popročania už dlho nepamätajú. Krúpy vo veľkosti tenisovej loptičky narobili škody v zá-

hradách, na domoch a na autách.
2019 5. 7. Celoslovenský zraz turistov.
2019 Zita Baníková ml., hráčka Spartaku Myjava, sa stala majsterkou sveta v malom futbale Red Bull Neymar 

Jr’s Five.
2019 stretnutie rodákov Cirkvi Adventistov siedmeho dňa.

Deti materskej školy pomohli vyzdobiť stromček v domove dôchodcov
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Keď tradície chutia
30. novembra 2019 MO MS Poproč v spolupráci s MKS opäť po roku zorganizovali tradičné 
popročské  „pečenie ondrejovského cukru“. Do kultúrneho domu sa začali schádzať obyvatelia 
našej obce i okolia pred 15. hodinou. Tí, čo chceli variť cukor, zaujali voľné miesta pri elektrických  
dvojplatničkách a iní, aby sa stretli so svojimi priateľmi a posedeli si  i zaspomínali na časy, kedy 
sa v Poproči v takomto čase, teda na Ondreja,  skoro v každom dome „piekol“ cukor. KK

podarilo sa rozžiariť detské očká
V predvečer sviatku sv. Mikuláša, 5. decembra, našou obcou tradične prechádzal Mikuláš so 
svojím sprievodom (čerti a anjel) a obdarovával malých aj veľkých. Tradícia obdarovávania 
na tento sviatok je rozšírená po celom kresťanskom svete. Sv. Mikuláš bol biskup, ktorý 
pochádzal z bohatej rodiny a svoj majetok používal na obdarovanie či záchranu chudobných 
a nespravodlivo odsúdených kresťanov. MP

Pracovníčky MKS pripravili sálu KD, 
aby sa hostia v  sobotné popoludnie 
v kultúrnom stánku cítili dobre. Hosti-
telia pripravili  všelijaké dobroty z „ku-
chyne starých mám“. Členky MO Iveta 
Fečuová, Mária Mudroňová, Helena 
Sopková, Slávka Miglesová i Agáta 
Hanková napiekli domáce kysnuté ko-
láče. Na stoloch nechýbal domáci kvás-
kový chlieb natretý čerstvo vytopenou 
masťou (chleb zos šmaľcom) posypaný 
cibuľou alebo natretý horčicou, ale aj  
vynikajúce oškvarky (kusky), domáce 
zavárané uhorky a iné dobroty. Chýbať 
nesmela ani vychýrená popročská „ju-
cha s kozarami“ , ktorú opäť tohto roku 
navarila pre všetkých prítomných  Bo-
žena Leláková. Bola vynikajúca ako 
vždy.  Vysušené voňavé dubáčiky do 
nej dodali  Margita Michalková a Iveta 
Fečuová.

Aby sme nezabúdali
Po pätnástej hodine, keď už  bola sála 
KD plná, vedúca MKS s predsedníčkou 
MO MS  K. Katušákovou  privítali  všet-
kých prítomných Popročanov i hostí 
z MO MS Moldava n/B vedených ich 
predsedom Františkom Gregušom. Po-
tom sa slova ujala pani starostka, ktorá 
vyjadrila veľkú radosť z toho, ako sa  
v našej obci dodržiavajú tradície i ako 
stúpa záujem obyvateľov o ich dodržia-
vanie.

Vyjadrila presvedčenie a vieru, že aj 
v budúcnosti  naše zvyky a obyčaje 
budú pretrvávať a  práve my musíme 
dbať na to, aby naši potomkovia na ne 
nezabúdali.

Domáci i hostia zabá-
vali
A veru nám bolo i veselo. Postarali sa 
o to malí speváci – žiaci I. stupňa ZŠ 

v Poproči, ktorí pod vedením p. uč. I. 
Sopkovej zaspievali veselé slovenské 
piesne. Detičky, napr. Miško Spišák, 
Marianka Filčáková, Sandra Horvátho-
vá i Miriamka Gregová, svojimi čistými 
hláskami pohladili našu dušu a rozcíti-
li nejedno srdiečko. 

Po nich vystúpili hostia -  FS ŽIVENA  
zložená z členiek MO MS z Moldavy 
n/B. Speváčky krásnymi ľudovými pies-
ňami  v troch vstupoch, a to  v poproč-
skom nárečí, v rusínskom, ale i žar-
tovnými „pijackymi“  pesničkami, si 
získali srdcia prítomných Popročanov 
a roztlieskali celú sálu. 

Čerešničkou na torte bolo vystúpenie 
veľkého popročského talentu – mla-
dučkej Zuzky Jaklovskej, ktorá aj na-
priek zdravotným problémom prišla 
a potešila nás aspoň dvomi pesničkami 
zaspievanými svojim krásnym sýtym 
hlasom.

Našli by sa aj umelec-
ké diela
Kto mal záujem aj o kúpu  vianočných 
ozdôb, rôznych dekorácií, hračiek i 
darčekových predmetov,  tak si mohol 
prísť na svoje. Šikovné Popročanky  
Agi Timková, Ivetka Sopková i Danka 
Kálnová urobili výstavku nádherných, 
nimi ručne vyrobených predmetov, 
spojenú s predajom.  Aj členovia ZO 
SJD – František Grác, Zlatka Majchero-
vá i Irena Angusová doniesli svoje pre-
krásne výrobky, ba až umelecké diela, 
aby sa prítomní potešili pohľadom na 
ne.

Poďakovanie
Medzitým jednotlivé partie našich 
„cukrárov“ dokončili svoje sladké vý-
robky a začali ich ponúkať na ochut-
nanie všetkým v sále prítomným  
Cukrovinky chutili rôzne, záležalo od 
ingrediencií a kreativity kuchárov, ale  
„degustátori“  museli konštatovať, že 
každý jeden „pečený cuker“  je výbor-
ný . Na záver sa všetkým prítomným, 
hosťom, všetkým účinkujúcim i každé-
mu,  kto sa akýmkoľvek spôsobom pri-
činil o vydarený priebeh tohto krásne-
ho sobotného podujatia, poďakovala K. 
Katušáková. Vďaka vám, milí Poproča-
nia, vďaka vám za to, že ste si našli čas 
a prišli v takom hojnom počte podporiť 
túto skvelú myšlienku spoločného „pe-
čenia cukru“,  a tým zachovávať zvyky 
a tradície našich predkov pre budúce 
generácie.

Aj v našej obci sme si opäť pripomenuli túto tradí-
ciu. Tohto roku v trošku inom šate, keďže sme sa 
pokúsili vrátiť k tradíciám našich starých materí 
a oddeliť sviatok Mikuláša od sviatkov vianočných. 
V našich končinách nenosí Mikuláš ani stromček, 
ani vianočné darčeky.

Tradíciou v slovenských kresťanských rodinách 
bolo zapaľovať vianočný stromček až vo vianočné 
sviatky. Samozrejme, koľko ľudí, toľko chutí… Určite 
sa však všetci zhodneme na tom, že tento sviatok 
je predovšetkým o tých najmenších. Tešia sa na sa-
motného Mikuláša aj na sladké darčeky a aj tohto 
roku sa podarilo rozžiariť ich očká a potešiť ich. No-
vinkou na Mikuláša bola aj hraná rozprávka Cen-
cúľ a Vločka.

Hercom priamo z auta ukradli ozvučovaciu tech-
niku dve hodiny pred vystúpením u nás v Poproči, 
takže hrali pre nich v provizórnych podmienkach. 
Deti sa zabávali aj tak, takže to dopadlo dobre. Po 
rozprávke predškoláci z materskej školy a deti 
z hudobno -dramatického krúžku zo základnej školy 
zaspievali milé piesne aj Mikulášovi, aj nám v obe-

censtve, čím prispeli k radostnej a sviatočnej nála-
de. Tohtoroční deviataci sa z vlastnej iniciatívy po-
núkli, že zaspievajú pieseň Hallelujah. Boli odvážni 
a výborní. Veľa maličkých detí našlo odvahu a prišli 
k Mikulášovi zaspievať pieseň či povedať básničku 
a dostali extra darček. Tradičné sladké darčeky sa 
potom rozdali všetkým deťom a tým sa zavŕšil toh-
toročný obecný mikulášsky deň. Uvidíme, čo prine-
sie budúci rok. Tohtoročný Mikuláš priniesol niečo 
staré, tradičné i niečo nové. Pre deti však ostáva 
vždy ten istý. Radostný, plný sladkostí a pozornosti 
zo strany nás dospelých.
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Bola to premena 
rozprávková
22. novembra sa v našej materskej škole uskutočnil 
Ples škriatkov. Detičky si s rodičmi vybrali a pripra-
vili krásne masky. Na plese ste mohli vidieť okrem 
škriatkov aj princezné, víly, chrobáčiky, rozprávkové 
bytosti, čarodejnice, rytierov. Deti sa navzájom všet-
kým predstavili a hudobno -zábavný program mohol 
začať. Deti tancovali, spievali a zabávali sa. Program 
pripravili šikovné pani učiteľky. Za chutné pohoste-
nie ďakujeme p. uč. Dianke. Už teraz sa tešíme na ďal-
ší radostný ples všetkých škriatkov a rozprávkových 
bytostí. KM

Materská škola večer 
rozprávkovo ožila
V našej materskej škole 28. novembra vo večerných hodinách 
strávili deti 4. triedy jeden tajomný večer pri čítaní rozprávok 
H.CH. Andersena. No neboli to len rozprávky, ktoré v ten ve-
čer zneli triedou, ale aj súťaže, hádanky či tanec. Všetky deti 
spolu so svojimi učiteľkami boli prezlečené do kostýmov ob-
ľúbených rozprávkových postavičiek tohto obľúbeného roz-
právkara. Čítanie rozprávky „pod lampou“ malo svoje čaro, 
ako aj priebeh súťaží v tajomných priestoroch kráľovstva 
„Snehovej kráľovnej“. Malí predškoláci takto prežívali neza-
budnuteľné chvíle spolu s rozprávkovými postavičkami a ak-
tívnym čítaním spojeným so zábavou a dobrodružstvom. IV

oni spolu „pečú“
Stalo sa milou tradíciou žiackeho parlamentu, že na Ondreja 
organizuje stretnutie s deťmi z Centra pre deti a rodiny v Štó-
se, aby spoločne so žiakmi našej školy „upiekli“ popročský cu-
kor. Inak tomu nebolo ani tento rok. Piatkové popoludnie deti 
vymenili tablety a počítače za spoločné strávené chvíle plné 
hier, zábavy či spevu. Sladkou odmenou bol super vydarený 
cukor, ale aj dobrý pocit a túžba opäť sa čoskoro stretnúť. Za 
pomoc pri organizácii veľmi pekne ďakujeme aj vedúcej MKS 
v Poproči M. Pástorovej. IS

Detičkám sa v športe darilo
21. októbra sa detičky našej materskej školy (MŠ) 
zúčastnili súťaže Viacboja všestrannosti, ktorý sa 
uskutočnil v ZŠ v Moldave n/B. Našu MŠ reprezen-
tovalo súťažné družstvo v tomto zložení: Tamarka 
Kalmárová, Ľubko Almaši, Tomáško Vosika, Janko 
Spišák, Sonička Rusnáková, Rastík Jaklovský a Han-
ka Vincová. Deti súťažili v štyroch disciplínach: 
skok do diaľky z miesta, hod loptou a člnkový beh.
Za krásne umiestnenie si Tamarka  Kalmárová, 
Rastík Jaklovský a Hanka Vincová domov odniesli 
medaily. Našim športovcom ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu a prajeme im veľa ďalších športo-
vých úspechov. ZN

Ako vzniká  kamarátstvo s vodou
V termíne od 14. do 24. októbra 2019 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili základného (3. – 
4. ročník) a zdokonaľovacieho (5. – 6. ročník) plaveckého výcviku. MC

Výcvik sa konal v priestoroch fy-
ziatricko -rehabilitačného oddelenia 
Nemocnice Košice - Šaca (plaváreň). 
Zúčastnilo sa ho počas 9 hodín 44 
detí. Cieľom výcviku bolo eliminovať 
strach z vody, osvojiť si základné pla-
vecké zručnosti a zdokonaliť sa v zá-
kladnom plaveckom spôsobe prsia, 
kraul a znak. Stanovené ciele sa nám 
podarilo naplniť.

pomáhali dobrovoľne
Po vytúženom lete a prázdninách sme opäť „vhupli“ do každodenných školských povinností. 
Ani sme sa nenazdali a prišla jeseň. Okrem zmeny, ktorú pozorujeme v prírode, je toto ročné 
obdobie spájané aj so spomienkou na starších ľudí, ktorí tiež prežívajú „jeseň“ svojho života. 
Žiakov našej školy učíme, všímať si vo svojom okolí takýchto ľudí, ich potreby a vedieť im v rámci 
svojich možností pomáhať. Preto nás nesmierne teší záujem dobrovoľníkov, ktorí aj tento rok 
obetovali svoj voľný čas a pomohli starším ľuďom v obci. IS

Samotnej pomoci predchádzala 
príprava. Každá trieda na 2. stup-
ni (od 5. - 9. ročník) si prostred-
níctvom svojho poslanca žiacke-
ho parlamentu vybrala seniora 
v našej obci, ktorého vopred oslo-
vili, dohodli stretnutie, vytvorili 
skupinku dobrovoľníkov a prišli 
pomôcť.

Pohrabať lístie, pozbierať jablká, 
pozametať… Po dobre vykonanej 
práci boli vždy odmenení slad-
kosťami či drobným občerstve-
ním. Niekde sa viac najedli ako 
narobili. Niekde sa popri práci 
aj doučovalo. Touto cestou srdeč-

ne ďakujeme všetkým seniorom, 
ktorí boli ochotní dobrovoľníkov 
prijať a zároveň ďakujeme aj dob-
rovoľníkom za ich čas a ochotu 
pomôcť.

za V.A  - Patrik Blaško, Richard 
Štovčík, Patrik Juhás, Tereza Sý-
korová.

za VI.A - Maxim Petráš, Gabriela 
Jasaňová, Timea Kiššová, Jakub 
Kalmár, Miriam Motyková, Zsolt 
Červený. 

za VIII.A - Viliam Komora, Daniel 
Sýkora, Martin Jaklovský.

za IX.A - Martin Sopko, Samu-
el Cingeľ, Martin Belas, Sandra 
Spišáková, Zuzana Schmiedlová. 
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Chceme:

•  rozvíjať  to,  čo  nás  spája,  nie  rozdeľu-
je,  pestovať  zdravé  sebavedomie  k  sebe 
a iným ľuďom bez ohľadu na  pôvod, kul-
túru a pod.,

•  komunikovať, počúvať sa vzájomne,  tole-
rovať a spolupracovať,

•  zvýšiť  vedomostnú  úroveň  žiakov  netra-
dičným  spôsobom,  rozvíjať  kompetencie 
pre reálny život.

A pre koho? Pre všetkých žiakov regiónu Košice 
- okolie. Naše pozvanie prijali školy z týchto obcí: 
Jasov,  Medzev,  Moldava  n/B ‑Severná,  Turňa 
n/B, Veľká Ida, Malá Ida a tím z Poproča. Súťa-
žilo sa v niekoľkých disciplínach v štvorčlenných 
zmiešaných družstvách žiakov 5. - 8.ročníka. 

Vstupenkou do Súhry bolo prísť s modelom do-
minanty obce/školy. Všetky zúčastnené školy spl-
nili všetky podmienky a priniesli k nám kúsok 
svojho domova, aby sme ho spoznali všetci a boli 
si tak bližší. Z týchto modelov vytvoríme mik-
roregión a pri návšteve školy si ho budete môcť 
pozrieť všetci. Naši deviataci robili sprievodcov 
hosťom po celý deň a vzorne sa o nich starali. Vý-
kony hodnotila päťčlenná porota, v ktorej bol aj 
ujo O.Brada z obecnej knižnice, poslankyňa OZ 
Mgr. D. Hiľovská, náš bývalý žiak J. Kurjan, jedna 
z učiteliek ZŠ a riaditeľka ZŠ Poproč. O prípravu, 
priebeh a celú aktivitu sa postaral tím pedagó-
gov i nepedagogických pracovníkov našej školy. 

Potešilo nás, že pozvanie prijala aj starostka na-
šej obce spolu s prednostkou OcÚ. Veríme, že sa 
všetci cítili príjemne a vznikli tu zárodky budú-
cich kamarátskych vzťahov. A hoci to bola súťaž, 
nebolo podstatné, kto ju vyhral, aj keď to napo-
kon bol domáci tím.

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť ciele, ktoré 
sme si stanovili. Z podujatia vznikla aj niekoľko-
stranová tlačovina, v ktorej sa dočítate mnohé 
zaujímavosti a uvidíte fotografie z celého priebe-
hu. Vznikla s finančnou podporou Nadácie EPH. 
Tešíme sa na stretnutie so školami regiónu opäť 
o rok. Lebo „nezáleží na mene, keď vieš, kde máš 
korene.“

Súhra 2019 = súťaž + hra
Táto zábavno ‑súťažná hrová aktivita sa zrodila v našej škole už pred niekoľkými rokmi 
a 29. októbra 2019 sme ju znovu zrealizovali podľa vynovených, nami vytvorených 
pravidiel. Prečo? DŠ

Večer v škole s bájkami

Poproč 27. 11. 2019

Vážená pani riaditeľka,

dovoľujem si Vás osloviť, aby som Vám i všet-
kým členom Vami vedeného pedagogického 
tímu poďakovala. V Mesiaci úcty k starším 
ma osobne navštívila skupinka žiakov Vašej 
školy. Prišli a ponúkli mi pomoc. V záhrade 
pohrabali popadané lístie. Snažili sa. Ich slo-
vom ožil celý dvor. Pri teplom čaji viedli bez 
problémov družný rozhovor.

Ako učiteľku dôchodkyňu ma na chvíľu vrá-
tili do školy, na ktorú veľmi rada spomínam. 
Medzi deťmi som prežila 42 rokov. V skupin-
ke mojich pomocníkov boli Vaši piataci: Te-
rezka Sýkorová, Patrik Juhás, Riško Štovčík, 
Patrik Blaško a dvaja ôsmaci: Danko Sýkora 
a Vilko Komora. Sprevádzala ich pani učiteľ-
ka Mgr.Ivana Sopková. Dozvedela som sa, že 
deň pred návštevou u mňa pomohli s hraba-
ním aj mojej staršej sestre Márii Benkovej, 
ktorá žije sama.

Vďaka Vám za formovanie a vedenie týchto 
detí. Vďaka Vám za výborný nápad – nasme-
rovať deti k tým, ktorí sa cítia osamelí. Pra-
jem Vám veľa úspechov v edukácii a výchove 
a veľa takých pracovitých slušných žiakov, 
akí ma navštívili. Srdečná vďaka!

S úctou

Mgr. H. Hiľovská

List pre pani riaditeľku poďakovanie
Rodičovské združenie pri 
ZŠ s MŠ v Poproči vyslo-
vuje úprimné  poďako-
vanie  všetkým  rodičom 
a priateľom školy, ktorí sa 
aj napriek všetkým iným 
možnostiam rozhodli daro-
vaním 2 % z dane podporiť 
práve naše združenie.

Nesmierne si vašu pomoc 
vážime. Peniaze z daní nám 
veľmi pomáhajú a prispie-
vajú ku kvalitnejšiemu, zau-
jímavejšiemu životu v škole.

Osobitne  sa  chceme  po-
ďakovať  Ing.  Kylianovej, 
rodáčke z Poproča, ktorá 
nám svoju pomoc a podpo-
ru  preukazuje  už  niekoľ-
ko  rokov. Radi by sme sa 
poďakovali aj pedagógom 
ZŠ s MŠ za obojstranne vý-
bornú spoluprácu.

Prajeme vám príjemné 
a požehnané prežitie via-
nočných a novoročných 
sviatkov. MS

(Vľavo je sken originálu, ktorý bol doručený do ZŠ a vpravo čitateľný prepis naskenovaného listu.)
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Spoločne sa zabávali 

23. novembra sa v Kultúrnom dome v Poproči konal 1.ročník Katarínskej zábavy organizovanej 
pod záštitou Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ s MŠ Poproč. Prečo práve na Kataríny? Toto obdobie 
je poslednou možnosťou zábavy pred blížiacim sa adventom. Zároveň je v tom aj trochu 
symboliky. Svätá Katarína je totiž patrónkou učiteľov a študentov. A naším cieľom bolo, aby sa 
rodičia a učitelia dokázali baviť nielen o deťoch, o ich radostiach a starostiach s nimi, ale aby sa 
dokázali spoločne aj zabaviť. Myslím, že sa nám to aj podarilo. RR pri ZŠ s MŠ v Poproči

Knižnica je miesto návratov
Každý z nás aspoň  raz  za život zažil   pri návšteve knižnice ten neopísateľný pocit, že si 
môže vybrať práve  tú svoju obľúbenú knihu  z bohatej ponuky knižničného fondu.  Pravidelní 
návštevníci knižnice, hlavne starší čitatelia, aj z okolitých obcí zažívajú tento pocit v našej 
knižnici v posledných rokoch častejšie.  Pre nich je knižnica miestom návratov.  OB

Milo nás prekvapil záujem ľudí o účasť na tomto pr-
vom ročníku, preto sme k prípravám pristupovali so 
všetkou vážnosťou a zodpovedne. Prichádzajúcich 
hostí vítali vo vestibule mamičky z RR (Marcelka 
a Zuzka), ktoré ich obdarili drobnou pozornosťou 
vyrobenou z lásky žiakmi ZŠ. Po krátkom príhovore 
podpredsedníčky RR pri ZŠ s MŠ Miriam Michalko-
vej, ktorá nás aj celým večerom sprevádzala, nasle-
doval príhovor riaditeľky základnej školy RNDr. B. 
Mihókovej, a krátky program pozostávajúci z karič-
ky dievčat našej ZŠ a z vystúpenia speváckej skupi-
ny FORTUNA.

Speváčky si pre nás pripravili blok piesní s ná-
zvom Legendy popu. Po krásnom programe nasle-
doval prípitok a voľná zábava, ktorú prvým tan-
com otvorila riaditeľka ZŠ spolu s členkami RR so 
svojimi partnermi. O skvelú zábavu sa nám posta-
rala hudobná skupina TRITON, ktorá hrala až do 
skorých ranných hodín.

Hostia sa zároveň mohli občerstviť v pripravenom 
bufete a zabaviť sa robením žartovných fotiek 
s rekvizitami pred fotostenou vo vestibule kultúr-
neho domu. Okolo polnoci nasledovala tombola. 
Cien v nej bolo neúrekom.

Všetkým, ktorí nám do nej prispeli, ďakujeme. Nie-
ktorí hostia vyhrali niekoľkokrát, niekto možno 
ani raz, no každý to bral športovo, a tak to má byť.
Dúfame, že väčšina prítomných hostí odchádzala 
domov vytancovaná, vyzabávaná, spokojná a za-
chová nám priazeň aj v ďalších ročníkoch Katarín-
skej zábavy.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôso-
bom pomohli a prispeli k tomu, že sa prvý ročník 
tejto zábavy mohol zrealizovať.

Niekto má rád návštevu kaviar-
ničky, pre nich je však takým 
miestom, kde chodia ako k staré-
mu dobrému priateľovi - knižni-
ca. To bola aj základná myšlienka 
pri reagovaní na výzvu Fondu na 
podporu umenia - nerobiť z kniž-
nice strašiaka, ale urobiť z nej 
miesto, kde sa opätovne vrátim, 
lebo viem, že tam nájdem „svoju“ 
knihu. Tak aj prirodzene vznikol 
názov projektu „Dobrá  kniha 

a  dobrý  priateľ.“ Idea a cieľ sa 
odbornej komisii páčili natoľko, 
že nás podporili sumou 1000, - € 
v programe 5. 1. 4 Akvizícia kniž-
níc. Peniazmi z podporenej žia-
dosti č. 19 – 514 – 05366 D a spolu 
s minimálnou 5% spoluúčasťou 
tak môžeme do konca roka obo-
hatiť náš knižný fond o nové kni-
hy rôzneho žánru, ktoré budú 
prístupné širokej čitateľskej ve-
rejnosti od nového roka.

Zároveň je to ideálny čas pre 
tých, ktorí majú dlhodobo vy-
požičané knihy a môžu využiť 
možnosť v januári vrátiť knihy 
bez poplatku za prekročenie vý-
požičnej doby. Študentom, ale aj 

ostatným čitateľom, ktorí majú 
záujem o knihy, ktoré sú potreb-
né k štúdiu alebo k samovzde-
lávaniu, dávame do pozornosti, 
že naďalej môžu využívať služby 
Medziknižničnej výpožičnej služ-
by, vďaka ktorej vieme zabezpečiť 
knižné tituly nielen zo SNK, ale 
aj zo všetkých vedeckých a uni-
verzitných knižníc na Slovensku, 
s ktorými máme výbornú dlho-
ročnú spoluprácu. Je to výborný 
spôsob ako si zaobstarať literatú-
ru a pritom ušetriť.

Prajeme všetkým čitateľom prí-
jemné prežitie vianočných a no-
voročných sviatkov a tešíme sa 
na stretnutie 7. januára 2020.

Talmund (hebr. učenie) je nepochybne 
jedným z najpozoruhodnejších literár-
nych diel všetkých čias ktoré nám okrem 
iného tiež hovorí: „Váž si starca i vtedy, 
keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo 
vedel.“ Obzvlášť to platí pre ľudí, ktorí 
pracujú so seniormi v domovoch, kde je 
zloženie obyvateľov rôznorodé. Kultúr-
na a záujmová činnosť je neoddeliteľnou 
súčasťou starostlivosti o prijímateľov 
sociálnej služby aj v Domove sv. Anny 
v Poproči. 26. septembra do nášho zaria-
denia zavítal Hasičský a záchranný zbor 
z Moldavy n/B, na ktorý sa prišli pozrieť 
aj deti z materskej školy a dôchodcovia 

z Domova dôchodcov z Obchodnej ulice 
v Poproči.

Hasičov a deti privítal riaditeľ zariadenia 
JUDr. M.Rusnák a odovzdal slovo veliteľo-
vi zásahu nadporučíkovi Ivanovi Lebocké-
mu, ktorý nám vysvetlil prácu hasičov. Pod 
jeho vedením nasledovala ukážka dýcha-
cích prístrojov a bezpečnostných – ochran-
ných odevov a techník hasenia. Obzvlášť 
pútavým zážitkom pre seniorov a deti 
bolo nahliadnutie do hasičských vozidiel, 
ktoré sú kompletne vybavené na zásah, 
kde sa mohli aj vyfotografovať s hasičmi. 
Dozvedeli sme sa, aké dôsledky má nekon-
trolovateľný oheň, čo všetko dokáže tento 
prírodný živel.

Zároveň získali informácie o tom, že ha-
siči nezasahujú len pri požiaroch a do-
pravných nehodách, ale sú privolávaní aj 
k topiacim sa ľuďom a rôznym živelným 
pohromám. Návštevou boli deti, seniori 
aj zamestnanci nadšení a ešte dlho roz-
právali o svojich zážitkoch. Vďaka patrí 
vedeniu zboru z Moldavy n/B za príjemné 
strávené dopoludnie. V mene zamestnan-
cov a klientov Domova sv. Anny vyslovu-
jeme želanie, aby sa s hasením požiarov 
a nebezpečnými situáciami stretávali čo 
najmenej.

Domov sv. Anny, n. o.

Návštevou boli 
všetci nadšení
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Servírujeme jesennú porciu podujatí 
SZZP po letných akciách pripravil pre svojich členov aj jesennú porciu zaujímavých podujatí. 
Na dňoch obce naše družstvo v zložení Soňa Novosadová, Ľudmila Vincová, Miroslav a Maroš 
Laufikovci nás reprezentovalo pri súťaži vo varení popročských halušiek. Napriek veľkej snahe 
a kvalitným haluškám to na stupeň víťazov nestačilo. AH

Stretnutie rodákov 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa v poproči 

Školenie prvej pomoci 

V prvú októbrovú sobotu sme zre-
alizovali pre jubilantov našej ZO 
SZZP, ktorí sa tento rok dožívajú 
okrúhlych životných jubileí, po-
sedenie s kultúrnym programom 
a pohostením v kultúrnom dome. 
Úvodnú báseň predniesol Jakub 
Brada. Na akordeóne nám zahral 
a zaspieval Šimon Kudlík.

Prítomných oslávencov privítal 
predseda SZZP v Poproči Oleg Bra-
da. Minútou ticha sme si uctili pa-
miatku jubilujúceho člena, ktorý 
opustil naše rady. Pozvaní hostia, 
starostka obce a prezident Rotary 
Clubu, sa pre rodinné a pracovné 
povinnosti ospravedlnili. Nechý-
bal však zástupca starostky Ing. J. 
Spišák, ktorý v príhovore vyzdvi-
hol úlohu starších ľudí pre mladšie 
generácie. Ocenil našu dlhoročnú 
aktivitu v tomto smere a prisľúbil 
väčšiu angažovanosť a podporu 
obce pri takýchto podujatiach or-
ganizovaných našou organizáci-
ou.

Ďalšia časť sobotňajšieho progra-
mu pokračovala hudobno-
-tanečným večerom „Hudba našej 
mladosti.“ Večer bol organizova-
ný nielen pre našich členov, ale 
aj pre všetkých skôr narodených 
Popročanov. Moderovaním a hud-
bou nás sprevádzal zástupca a zá-
roveň DJ J. Spišák. Postupne na pó-
dium uviedol a predstavil Zuzku 
Jaklovskú, opäť Šimona Kudlíka 
a spevácku skupinu Podkovka 
z Nováčan.

Na záver naše dievčatá zatanco-
vali karičku a program ukončili 
spoločným tancom s prítomnými 
návštevníkmi.

Na spestrenie zábavy boli pripra-
vené symbolické tombolové ceny, 
ktoré poskytli okrem našich čle-
nov aj oslovení ľudia mimo nášho 
zväzu, začo im patrí veľká vďaka. 
Janko výberom hudby roztanco-
val všetkých prítomných. Škoda, 
že prevažovali ženy, párov bolo 

pomenej a muži uprednostni-
li „papučovú“ kultúru. Napriek 
tomu nálada bola výborná, ne-
ustále sa tancovalo a končilo sa po 
22. hodine.

Ukázalo sa, že náš nápad padol 
na úrodnú pôdu a pokúsime sa 
ho zopakovať. V druhej polovici 
novembra sa 13 našich členov 
zúčastnilo rekreačno–rehabili-
tačného pobytu v Turčianskych 
Tepliciach.

Pečením Ondrejovského cuk-
ru sme „sladko“ zakončili tento 
rok. Nezabudli sme ani na našich 
športu chtivých členov a máme 
pre nich výbornú správu. Do kon-
ca základnej časti nám hokejový 
klub HC Košice poskytol zľavne-
né vstupenky na domáce zápasy 
v počte 10 – 15 fanúšikov.

Je potrebné, aby sa záujemcovia 
prihlásili niekoľko dní vopred 
pred zápasom. Adventný čas, Via-
noce chceme využiť predovšet-
kým v tomto duchu.  Stretneme 
sa  na  budúci  rok  15.  februára 
na Výročnej členskej schôdzi.

Výbor ZO SZZP praje svojim čle-
nom a všetkým Popročanom 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a zároveň veľa zdravia, 
šťastia, lásky, rodinnej pohody 
a Božieho požehnania v novom 
roku 2020.                                                                        

Žijeme vo svete, kde sa ľudia rodia, dospievajú, ženia sa, vydávajú. Zostávajú vo svojich 
rodiskách, ale aj odchádzajú zo svojich domovov za prácou alebo svojimi partnermi. A to sa 
udialo aj v zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Poproči.  AD

K práci hasičov neodmysliteľne patrí neustále vzdeláva-
nie sa, získavanie nových poznatkov, zručností, vedomos-
tí a zdokonaľovanie sa vo svojej činnosti. 16.novembra sa 
20 členov nášho DHZ zúčastnilo kurzu prvej pomoci, kto-
rý otvorila starostka obce. Jeho cieľom bolo naučiť členov 
správne poskytnúť prvú pomoc. Kurz viedol Bc. Miroslav 
Nagy, hlavný tréner Falck Academy. Vďaka kurzu členovia 
získali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zruč-
nosti, ktoré budú schopní využiť v nevyhnutnom prípade 
záchrany života a zdravia. Zároveň ďakujeme riaditeľke ZŠ 
za poskytnutie priestorov školy na toto podujatie.  DHZ 

Raz za čas je dobré sa stretnúť a spoločne osláviť náš-
ho Veľkého, Dobrého a Láskavého Stvoriteľa a Vyku-
piteľa Ježiša. Zaspomínať na staré časy, potešiť sa so 
svojimi radostnými aj smutnými životnými skúsenos-
ťami s Bohom. Tak sa aj stalo v dňoch 30. a 31. augusta 
tohto roku.

Naše stretnutie sme začali už 
v piatok varením guľáša v prírode 
pri kostole sv. Anny. Slávnostné 
stretnutie sa začalo v piatok večer 
a pokračovalo v sobotu celý deň 
v zbore oslavnými piesňami, Bo-
žím slovom a modlitbami. O chut-
ný obed sa nám postaral kuchár 
Viktor so svojimi spolupracovníč-
kami vo vkusne pripravenej sále 

kultúrneho domu. V sobotu poobede sme mali spoloč-
né posedenie s občerstvením, ktoré sme si pripravili 
všetci doma. Tak sme sa mohli medzi sebou podeliť 
so svojimi radosťami aj starosťami. Ďakujeme nášmu 
Bohu, že sa toto stretnutie uskutočnilo. Ďakujeme aj 
našej starostke za prepožičanie stolov a lavičiek, kto-
ré nám poslúžili pri občerstvení.
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Turistické akcie KST poproč v roku 2019 
 – fotoreportáž

Bunkre v Slanských vrchoch

Šarafiový vodopád Žiarska chataKvačianska dolina v pozadí s Jánošíkovou hlavou

Rankovské skaly

Rankovské skaly

Vodné mlyny Oblazy

Mládežnícka základňa sa krásne rozrastá 

Zelené trávniky osireli 

Aj v novom prebiehajúcom súťažnom ročníku stolného tenisu nás 

v súťažiach reprezentujú tri družstvá. „A“ družstvo aj keď sa neza-

chránilo v súťaži, tak nám pomohla zhoda náhod a bolo nám znovu 

umožnené hrať 3. ligu. „B“ družstvo v 4. lige a „C“ družstvo v 5. lige. 

Po odohratí dvoch tretín zápasov je „A“ na 8. mieste. V zostávajúcich 

zápasoch hráme s veľmi silnými mužstvami z hornej polovice tabuľky 

a podľa všetkého aj v tomto ročníku budeme hrať o udržanie v súťaži. 

„B“ družstvo v 4. lige je na 7. mieste a stále živí svoj sen postúpiť do 

prvej šestky. Vo veľmi vyrovnanej tabuľke - veď rozdiel medzi 8. a 3. 

mužstvom sú iba 2 body – bude, tak ako v posledných ročníkoch už 

býva pravidlom, rozhodovať náš zápas s Čečehovom, ktorý nám herne 

nesedí a nevieme ich poraziť.“C“ družstvo v 5. lige je stále bez víťaz-

stva na poslednom mieste. V družstve nás reprezentuje nastupujúca 

generácia, ktorá by mala v blízkej budúcnosti nahradiť tú staršiu. Aj 

keď na tréningoch je vidieť herné zlepšenie, v zápasoch sa to ešte ne-

prejavilo. Tu sa ukazuje, ako je veľmi dôležité hrať zápasy, kde sa dá, 

nabrať hernú prax, a aký veľký rozdiel je medzi tréningom a majstrov-

ským zápasom. Veríme, že v druhej polovici súťaže už troška dozrejú 

a prídu aj nejaké víťazstvá. V mládežníckych kategóriách je to hotový 

zázrak. Naše mládežnícke duo chlapcov (Jakub Petráš, Rastislav Hiľov-

ský) a dievčat (Bianka Bacsová, Miriam Gregová) nám na turnajoch 

robia ohromnú radosť a majú výborné výsledky. Keď sme spomínali 

v minulom ročníku, že majú pri svojich účastiach na turnajoch zbierať 

body do rebríčka a skúsenosti, tak sa to do bodky splnilo. Už nezbie-

rajú len body, ale aj výhry a v rebríčkoch rapídne stúpajú. Tu sú ich 

umiestnenia v kategórii najmladších žiakov do 11 rokov. : turnaj vo 

Vranove - Petráš 7., Hiľovský 10. miesto, Bacsová 6., Gregová 9. miesto. 

Slovenský turnaj Topoľčany - Bacsová 13., Gregová 17. miesto, Záhor-

ská Bystrica- Bacsová 13. Miesto, Gregová 23. miesto. Na tomto turnaji 

je fantastické, že pred našimi hráčkami skončili len tri hráčky z vý-

chodoslovenského regiónu. V priebežnom poradí v súťaží družstiev 

najmladších žiakov sú dievčatá na 2. a chlapci na 4. mieste. Nielen 

tieto výsledky nám robia radosť, ale teší nás, že aj ďalšie mladé talenty 

sa zapájajú do tréningového procesu, a tak sa naša mládežnícka zák-

ladňa krásne rozrastá. Veríme, že už v blízkej budúcnosti dajú o sebe 

aj oni vedieť. Prajeme všetkým šťastné a veselé prežitie vianočných 

sviatkov a všetko najlepšie v novom roku, hlavne pevné zdravie a veľa 

úspechov. MG

Posledné majstrovské futbalové stretnutia odohrali naši fut-
balisti začiatkom novembra. Odvtedy futbalové ihriská osi-
reli – nastala zimná prestávka. Najmladší  futbalisti  ‑  žiaci 
v jesennej časti účinkovali v okresnej súťaži a po ukončení 
im patrí druhé miesto, a to pod vedením trénerskej dvojice 
Patrika Schmiedla a Samuela Harčarika. S ich účinkovaním, 
výsledkami i samotnou hrou je vcelku spokojnosť. V mnohých 
stretnutiach naši mladí futbalisti nastúpili s menším počtom 
hráčov v základnej zostave: choroby, zranenia, rodinné dôvo-
dy. Aj keď súperi nastúpili v plnom počte, naši mladí futbalisti 
podali oduševnený výkon a stretnutia vyhrávali. V jarnej časti 
súťaže bude úlohou trénerov, samotných hráčov i výboru fut-
balového klubu, aby doplnilo súpisku o ďalších futbalistov.

Mužstvo dorastencov účinkovalo v skončenej jesennej časti 
v krajskej súťaži 4.liga Košicko –Gemerská. V priebežnej tabuľ-
ke im patrí siedma priečka. Mužstvo pod vedením trénera Ro-
landa Repiského podávalo výkony primerané týmto hráčom. 
Prišli mladí, ktorí ukončili pôsobenie v žiackom mužstve, star-
ší odišli k mužstvu dospelých. Bývalí žiaci sa dobre adaptovali 
v novom mužstve. Veríme, že po zimnej prestávke a kvalitnej 
príprave na jar podajú ešte lepšie výkony a potešia dobrými 
výsledkami.

Mužstvo dospelých skončilo účinkovanie v tomto roku, v kto-
rom pôsobilo, v 5.lige Košicko – Gemerskej na siedmom mies-

te. Pod vedením trénera Slavomíra Tótha sa im výsledkovo 
i herne lepšie darilo v prvej časti súťaže. Mužstvo vyhralo 
v Rožňave i v Ždani a bod za remízu doviezli z Košickej No-
vej Vsi. V druhej časti súťaže však mužstvo prehralo v do-
mácom prostredí s Lokomotívou Košice i s Kokšov -Bakšou. 
Tieto straty bodov mužstvo pripravilo o to, že stratilo pozície 
na špici tabuľky. Ak mužstvo nastúpilo v optimálnej zostave, 
nechýbali hráči, podávalo dobré výkony, čo sa odzrkadlilo 
i na víťazných stretnutiach. Škoda dvoch domácich prehier 
v domácom prostredí. Táto súťaž je veľmi vyrovnaná, čo sľu-
buje zaujímavé súboje v jarnej časti súťaže pre našich futba-
listov. Veríme, že na jar bude naše mužstvo nastupovať na 
majstráky v plnej sile, nebudú absentovať pre choroby, zra-
nenia pracovné, rodinné záležitosti. Počas zimnej prestávky 
je mužstvo dospelých prihlásené do druhého ročníka Kraj-
skej futbalovej ligy, kde odohrajú v príprave na jarnú časť 
prípravné stretnutia.

Výbor OFK Slovan Poproč ďakuje všetkým hráčom za repre-
zentáciu nášho futbalového klubu v uplynulom roku 2019. 
Fanúšikom za podporu na futbalových stretnutiach. Obec-
nému úradu za finančnú pomoc pri podpore futbalu v na-
šej obci. Sponzorom, ktorí sa pričinili o to, aby najmasovejší 
šport v obci napredoval. Všetkým patrí veľká vďaka. Záve-
rom prajeme všetkým hráčom, fanúšikom i ostatným veselé 
prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý nový rok 2020. EH



spojených do snehových vločiek. V našom geografickom priestore je sneh tradičným symbolom

kom zábavy - guľovanie, stavanie obydlí a snehuliakov.

E I N E D E S O P A K V O R E M S B L A POKROK-
C J V E T V A R K Á D A P P O V R A V A POMARANČ-
D A R A F A Í Z L A T O O A K M I T Y POSEDENIE-
R T N E Z V P Z F S E K H L O C U O O PRIPINÁČIK-
S E S I E Ť K A I Z R E V O I L R H PRÍVES-

T B S L C M T K I Č Á N I P I R P PÚTEC-
I A A E O R O K M E K A V R A L R SEKTOR-
K A N N A D D M N Z P L K D D A A SIEŤKA-
A A N I D I V O I O M O A O O Ľ V SMEROVKA-
K P A N C I E R C E L B O D K A O A SPÁSA-

K A A E A T I A A S R Z A K R H C SRDCE-
O O N M E T A L Z B T F Á N A E I STANICA-
R O A A K A K L E K N O P V N I S STRED-
K U D T K O O T A T C A Ú E E L A SÚDOK-
O O

S
U

N
K

E
O

H
I CH R L K SÚKNO-

S P Á A T L T H O Í A TEMNO-
I E O J E S E K T O R O V O S D L T H TERČE-

S Ú D O K C I D Ú P O D V O D Ú H Y A A UHLÍK-
Č N A R A M O P S J A P O R K U K L A N ÚSTIE-

ÚVAHA-
ARTISTA- ETIKA- KLADKA- LASICA- OLOVO- VERZIA-
BANDITA- FAKĽA- KMITY- LEKNO- PADÁK- VETVA-
BATOH- FARAD- KNUTA- LIADOK- PANCIER- VIDINA-
BODKA- HANBA- KONTO- LIEHOVAR- PECHOTA- VIENOK-
CESTA- HOTEL- KROPAJ- MIENKA- PIESOK- VIOLA-
DOLINA- HUMOR- KÚDOL- MIESTO- PLUTVA- VRAVA-
DOPIS- IHLAN- KUKLA- MORIAK- POCIT- ZÁVER-
DOSKA- KAHAN- LAICI- NEHODA- PODVOD- ZELENINA-
DOTAZ- KANAPA- LALOK- OHRADA- POHODA- ZIMNICA-
ETAPA- KANEC- LARVA- OKRES- POKRIK- ZLATO-
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Sneh ......tajnička - 21 písmen......, vyskytujúca sa vo forme šesťramenných hviezdičiek ľadu, 

vianočných sviatkov. Na snehu sa dajú realizovať mnohé druhy športov a je aj vďačným prostried-
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pozvánka
Srdečne vás pozývame na Štefanskú zábavu dňa 25. 12. 2019 
o 19.00 hod. Hrá skupina Duo Radosť, DJ: Janko Spišák.
Vstupné: 20 €. V cene je večera a prípitok.
Predaj lístkov na tel.č. 0905 798 082

Silvester 2019
Srdečne vás pozývame na strá-
venie silvestrovského večera 
a noci do centra obce.
Podrobnosti budú oznámené na web-
-stránke obce, na facebookovskej 
stránke obce a prostredníctvom relá-
cie v obecnom rozhlase.

Obec Poproč

oznam
MKS bude počas sviatkov zatvorené od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020 
(vrátane) a obecná knižnica od 23. 12. 2019 do 6. 1. 2020 (vrátane).

poďakovanie za spoluprácu
Ďakujeme všetkým prispievateľom za spoluprá-
cu v roku 2019, autorke osemsmeroviek Agne-
se Timkovej, našim spolupracovníkom a najmä 
všetkým priaznivcom a čitateľom obecných no-
vín. Želáme všetkým ničím nerušené prežitie 
vianočných sviatkov a správny krok do nového 
roku 2020. Tešíme sa aj v budúcom roku na spo-
luprácu. Vaša redakcia
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športov a je aj vďačným prostriedkom zábavy - guľovanie, stavanie obydlí a snehuliakov. AT

zdroj: pixabay.com

zdroj: pixabay.com


