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Slovo má starostka
Vážení občania, všetci prežívame náročné časy, chvíle, ktoré si nikto z nás nepamätá a nikdy ich 
nezažil. Je to situácia, na ktorú sme neboli pripravení a ktorú nikto z nás neočakával. Zo dňa 
na deň sa náš každodenný život radikálne zmenil. To, čomu sme včera pripisovali veľkú váhu, 
dnes stráca význam. Prioritou sa stáva ochrana zdravia a života ľudí. Toto všetko spôsobilo 
ochorenie COVID-19. Ing. Iveta Komorová Hiľovská

V rekordnom čase sme všetci museli urobiť zmeny v našich životoch a prispôsobiť sa novým podmienkam nášho každodenné-
ho života. Vláda Slovenskej republiky, ústredný krízový štáb i ďalšie štátne orgány prijali množstvo opatrení, ktorých zoznam 
sa stále rozširuje. Opatrenia prijíma od prvého dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR aj naša obec a chcem vás o nich 
informovať aj takýmto spôsobom, keďže obecné noviny budú distribuované do každej domácnosti v obci.

Prijaté opatrenia obce podľa oblastí:
1.	 Informovanosť	občanov
Našou povinnosťou bolo v prvom rade zabezpečiť pre vás občanov obce pravidelný prístup k aktuálnym informáciám o pri-
jatých opatreniach. Súbor všetkých opatrení, ktorý priebežne aktualizujeme a dopĺňame, je zverejnený na webovej stránke 
obce, kde sme vytvorili pre prehľadnosť vyhľadávania samostatnú záložku pod názvom KORONA VÍRUS aktuálne informá-
cie. O všetkých dôležitých informáciách ste pravidelne informovaní aj cestou miestneho rozhlasu, aj ich zverejňovaním na 
facebooku. Pre lepšiu informovanosť sme spustili pre užívateľov mobilných telefónov voľne zdarma stiahnuteľnú aplikáciu 
„INFOURAD“ našej obce s názvom, POPROČ“ (podrobnosti o tejto aplikácii uvádzame v samostatnom článku).

2.	 Obmedzený	režim	na	obecnom	úrade	a	jeho	úsekoch
Úradné	hodiny	na	Obecnom	úrade	v	Poproči sú v pondelok, utorok, streda a piatok v čase od 8.00 hod do 11.00 hod. až do 
odvolania. Pre občanov je sprístupnená kancelária prvého kontaktu, kde občania môžu podať svoje podanie, ktoré budú vyba-
vené v zákonom stanovenej lehote.
Osvedčovanie	 listín	 a	 podpisov je možné len v budove obecného úradu. Kontakt: kpk@poproc.sk, 055/4668 171, mobil: 
0905 793063, a to v čase úradných hodín.
Odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
Vybavovanie	ostatnej	agendy	na	obecnom	úrade	bude	v	nasledovnom	režime:

- matričné	služby	v obmedzenom režime – vopred telefonicky konzultovať, kde vám bude podaná informácia o čase, 
kedy budete vybavení, kontakt: Ladislava Šestáková, matrika@poproc.sk, mobil: 0905 562010

- výber	daní	a	poplatkov v hotovosti je až do odvolania pozastavený, prosíme uhrádzať platby bezhotovostne, kon-
takt: Jana Baníková, dane@poproc.sk, 055/4668 171

- kontakt na starostku obce Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú - mobil: 0907 950728, starosta@poproc.sk
- stavebný	úrad	- konzultovať telefonicky, kontakt Ing. Eva Berníková, tel.č. 0911 219020.

Žiadame občanov, aby sa v záujme svojho zdravia a zdravia iných chránili pred vstupom do budovy obecného úradu rúškom, 
šatkou, šálom a aby vstupovali do budovy jednotlivo.

Opatrenia	na	jednotlivých	úsekoch	obecného	úradu:
Komunitné centrum – pozastavená prevádzka až do odvolania.

Miestne	kultúrne	stredisko	vrátane	obecnej	knižnice – pozastavená prevádzka až do odvolania

Dom	smútku	a	miestny	cintorín – bez obmedzenia prevádzky.

Obecné	služby – bez obmedzenia prevádzky vrátane prevádzky zberného dvora, t.j. zberný dvor funguje s podmienkou nevy-
hnutnosti používania ochranných pomôcok a všetkých opatrení slúžiacich na ochranu zdravia, ktoré boli prijaté v súvislosti 
s pandémiou COVID-19.
V prípade potreby môžete kontaktovať vedúcich jednotlivých úsekov:
Komunitné centrum Vladimír Hiľovský, mobil: 0905 030135
Miestne	kultúrne	stredisko Ing. Martina Pástorová, mobil: 0908 313375
Dom	smútku	a	miestny	cintorín Marek Brada, mobil: 0915 507275 
Obecné	služby Martin Sopko, mobil: 0905 030136

3. Donáška obedov   
Obec v čase trvania mimoriadnej situácie zabezpečuje bezplatný dovoz obedov pre všetkých občanov, ktorí odoberajú obedy 
z domova dôchodcov. Rozvoz je zabezpečený v pracovných dňoch autom domova dôchodcov. Cez víkend a sviatky je táto služ-
ba zabezpečovaná dobrovoľníkmi s ich súkromnými autami.

4.	 Sociálna	pomoc	–	Nákup	a	donáška	potravín	a	liekov
Obec v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce  zriadila špeciálnu sociálnu pomoc – „sociálny taxík“ pre občanov, ktorí majú trvalý 
pobyt na území obce a ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii a nemajú blízko seba rodinných príslušníkov alebo iné osoby, ktoré 
by im túto pomoc poskytli. Sociálny taxík slúži na nákup a dovoz potravín a liekov.
Sociálna	služba funguje v	pracovných	dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod. na telefónnych číslach: 055/4668 171 alebo 0915 
912	724	–		Jana	Juríková.
Fungovanie	sociálnej	služby:

• Občania nad 65 rokov, ktorí nemajú na blízku pomoc, môžu volať na vyššie uvedené telefónne čísla v čase  od 8.00 
hod. do 10.00 hod. 

• Požiadavky sa spracujú na obecnom úrade  do 11.00 hod. a sú poskytnuté „sociálnemu taxíku“, ktorý vyzdvihne od 
občanov doma požadovaný zoznam potravín, príp. kartu poistenca, finančnú hotovosť a následne zabezpečí nákup, 
resp. výber liekov z lekárne.

• Občan môže túto službu využiť maximálne trikrát do týždňa a zaplatí len cenu nákupu.
• Pri preberaní objednávky a donášky musí mať každý občan rúško. Prosíme občanov, aby si pripravili podľa možnos-

ti čo najpresnejšiu hotovosť za donášku.

5.	 Šitie	a	distribúcia	ochranných	rúšok
Obec v krátkom čase zabezpečila s pomocou zamestnancov i dobrovoľníčok 
šitie a distribúciu rúšok predovšetkým pre najzraniteľnejšie skupiny obyva-
teľov. Distribúcia rúšok naďalej pokračuje. Rúška sú doručované do vašich 
poštových schránok, ak schránku nemáte, bude vám balíček zavesený na 
oplotenie. Každé rúško je sterilne zabalené a označené menom a adresou. Ak 
potrebujete rúško, kontaktujte Ing. M. Pástorovú  v pracovných dňoch čase od 
9.00 hod. -15.00 hod. na tel. č. 0908 313 375, alebo zašlite e-mail na sekretariát 
starostky obce - sekretariat@poproc.sk.

6.	 Uzatvorenie	športovísk	a	ihrísk
Detské ihriská, športoviská a plochy určené na voľnočasové aktivity sú miestami s vysokou koncentráciou ľudí. Po vyhlásení ka-
rantény boli okamžite jednoznačnou alternatívou pre veľké množstvo z vás, ktorí neváhali vyjsť na čerstvý vzduch. Opätovne 
vás všetkých vyzývame, aby ste sa do ukončenia aktuálnych opatrení vzdali užívania akýchkoľvek športovísk alebo detských 
ihrísk. Dôrazne žiadam a apelujem na rodičov, aby dohliadli na svoje deti (a nielen školopovinné), aby sa nestretávali nielen na 
všetkých verejných priestranstvách v obci, ale aj mimo obce. Je to v záujme ochrany nielen ich zdravia, ale aj zdravia všetkých 
občanov obce. Mimoriadna situácia preveruje naše charaktery, ktoré sa zrazu odkrývajú v plnej nahote a dnes oveľa citlivejšie 
vnímame tých, ktorí:

• iba kritizujú a sú so všetkým nespokojní,
• z pohodlia svojej obývačky presne vedia čo je potrebné urobiť,
• nerozprávajú, ale konajú a pomáhajú.

Cítim veľkú potrebu poďakovať sa v tejto chvíli všetkým, ktorí patria do tretej skupiny, t.j. tým, ktorí nerozprávajú, ale konajú.

ĎAKUJEM preto lekárom, sestričkám, záchranným zložkám, predavačkám a všetkým, ktorí sa starajú o naše zdravie aj o to, 
aby sme mali všetko, čo k životu potrebujeme. Moja vďaka patrí aj mojim kolegom – zamestnancom obce, ktorí zodpovedne 
zabezpečujú všetku potrebnú agendu obce, zamestnancom domovov dôchodcov a našim učiteľom, ktorí sa v krátkom čase 
museli prispôsobiť úplne novým podmienkam pre zabezpečenie vyučovacieho procesu. Poďakovanie patrí aj zamestnancom 
pošty a hlavne dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli zabezpečiť šitie a distribúciu rúšok, ale aj tým, ktorí dobrovoľne pomáhajú 
pri zabezpečovaní zásobovania našich občanov potravinami a s donáškou obedov.

Ďakujem všetkým občanom, ktorí pochopili vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame a prijaté opatrenia Vlády SR, hlavného 
hygienika a obce zodpovedne plnia. Zarmucuje ma však fakt, že niektorým občanom opatrenia nehovoria nič. Nedodržujú 
zákaz zhromažďovania sa a nepoužívajú rúška. Osobitnou skupinou sú naši tínedžeri, ktorí sa aj napriek neustálym upozorne-
niam zhromažďujú, a to na rôznych miestach. Neuvedomujú si, že tu nejde len o ich zdravie, ale aj o zdravie ich blízkych a tých, 
ktorých stretnú len náhodou. Ide o zdravie všetkých nás! Ak si to nevedia uvedomiť oni sami, chcem dôrazne apelovať na ich 
rodičov. Je neospravedlniteľné, ak rodič nevie o tom, že jeho dieťa nie je večer doma a v tejto mimoriadnej situácii dokonca toto 
aj tolerujú. Nie je mojím cieľom strašiť vás represiami a pokutovaním, apelujem však na vaše svedomie.

Pokúsme sa aj v tejto dobe oprieť o starú múdrosť, ktorá hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, vnímajme dnešnú situáciu aj 
z tohto pohľadu. Potešme sa z toho, že príroda okolo nás skrásnela, že voda v Benátkach je modrá, že Číňania po dlhom čase 
vidia slnko, lebo nemajú smog a že konečne máme spoločne čas na to, na čo roky čas nebol - môžeme tráviť viac času so svojimi 
blízkymi a hlavne sami so sebou. Môžeme prehodnocovať každý sám za seba svoj postoj k sebe a k nášmu okoliu. Dostávame 
príučku, ale aj príležitosť zmeniť sa.

Ako starostka obce mám k vám všetkým naliehavú prosbu:

rešpektujte v maximálnej možnej miere všetky vydané opatrenia štátu a obce, ktoré síce znižujú váš osobný komfort a nútia 
vás dočasne meniť svoj životný štýl, ale sú prijímané len s jedným cieľom – CHRÁNIŤ ŽIVOTY NÁS VŠETKÝCH!

Želám nám všetkým predovšetkým veľa zdravia a vzájomnej tolerancie. Verím, že spolu túto situáciu zvládneme!
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prečo musela obec pristúpiť k zvýšeniu 
poplatku za vývoz komunálneho odpadu
Obecné zastupiteľstvo v Poproči uznesením  OZ c. B.13/2./2019, zo dňa 13. 12. 2019, sa uznieslo 
na Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 9 / 2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč. Tým došlo k úprave výšky poplatku za 
komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v našej obci tak, aby  sa dosiahol súlad s platnou 
právnou úpravou. OcÚ

Bližšie k občanom 
  – jednoducho a efektívne
Pridávame sa k samosprávam, ktoré si uvedomujú vysokú potrebu informovanosti svojich ob-
čanov. Ako jedna z mála samospráv v okruhu 30 km sme pre Popročanov sprístupnili modernú 
formu komunikácie. Poproč po novom informuje (nielen) svojich obyvateľov o všetkom, čo sa 
deje v obci už aj priamo v mobilnom telefóne. Stačí si zadarmo	stiahnuť	aplikáciu s názvom 
„Obec Poproč“ cez Google Play (Obchod Play) alebo App Store.

Aplikácia našej obce ponúka aktuálne správy a oznamy na úradnej tabuli v mobile ihneď po 
ich zverejnení na webovej stránke. Nech ste kdekoľvek, notifikácia vás upozorní obratom. Pria-
mo vo svojom telefóne tak máte dostupný aj prehľadný zvozový kalendár odpadu, kalendár 
s pripravovanými podujatiami alebo obmedzeniami v obci, cestovný poriadok, online obecné 
noviny, pre „cezpoľných“ tipy na pamiatky a návštevu zaujímavých miest. V aplikácii nájdete 
taktiež dôležité kontakty a občania majú možnosť pridávať aj svoje podnety. Predstavitelia obce 
tak môžu rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu či nedostatky, pružne riešiť ich nápravu a rov-
nako tak dať spätnú väzbu k pridanému podnetu.

Mnohí z vás občanov sa pýtate, prečo?, resp. s nevôľou kon-
štatujete, že: „Starostka, resp. poslanci zvýšili poplatok za 
odpad“.

Odpoveď na vaše otázky je nasledovná:
V § 81 ods. 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uvádza:
„Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunál-
nym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom, náklady na triedený zber zložiek komunálne-
ho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpoved-
nosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triede-
ním oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 
§ 59 ods. 8 hradí obec z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.“
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo uží-
va nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva ne-
hnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel pod-
nikania.“

Z vyššie uvedených dôvodov nemôže obec hradiť náklady 
za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpa-
dom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na 
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a ná-
klady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbiera-
ných zložiek komunálneho odpadu z iných príjmov obce, 
iba z príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Dôvodov na úpravu sumy poplatku bolo niekoľko:
• nárast množstva vyvážaného komunálneho odpa-

du do spaľovne (tu je nutné spomenúť, že ak by sa 
komunálny odpad vyvážal na skládku odpadov a nie 
do spaľovne, náklady na vývoz a zneškodňovanie by 
boli výrazne vyššie),

• nízka miera triedenia odpadov u občanov,
• v neposlednom rade zvýšenie cien za službu vývozu 

komunálnych odpadov.

Na základe vykonanej analýzy nakladania s odpadmi v na-
šej obci za posledné tri roky je preukázateľné, že:

1.	 množstvo	 vyvážaného	 komunálneho	 odpadu	
sa	každým	rokom	zvyšuje:
• v roku 2017 sme vyviezli z našej obce 562,532 ton 

odpadu,
• v roku 2018 to bolo 669,080 ton,
• v roku 2019 až 690,077 ton.

2.	 miera	triedenia	sa	naopak	znižuje:
• v roku 2017 sme triedili odpad na 24,63 %,
• v roku 2018 na 22,85 %
• v roku 2019 už iba na 22,77 %.

Vážení občania, už viete, kto zapríčinil nevyhnutnú úpravu 
výšky poplatku za komunálne odpady? Ak ešte stále nie, tak 
vedzte, že tento stav zapríčinil každý občan žijúci v našej 
obci a podnikatelia, ktorí majú na území obce svoje prevádz-
ky, a to nedôslednou separáciou odpadov a s tým súvisiacim 
nárastom vyprodukovaného komunálneho odpadu.
Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva sú zodpo-
vední za dodržiavanie platných právnych predpisov SR, t. 
z., ak budú občania produkovať stále viac odpadov, poslanci 
obecného zastupiteľstva sú povinní neustále upravovať po-

platok tak, aby celkové príjmy z tohto poplatku vykryli v pl-
nej výške náklady na služby súvisiace s ich nakladaním.

Čo	môžeme	urobiť	všetci	bez	rozdielu?

Aby sme sa v budúcnosti vyhli narastaniu poplatku za vý-
voz komunálneho odpadu, je potrebné veľmi zodpovedne 
pristupovať k jeho triedeniu. Triedime papier, lepenku, sklo, 
plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly, ktoré ukla-
dáme do plastových, farebne odlíšených vriec, resp. kontaj-
nerov a ktoré nám podľa kalendára vývozu vyváža vývozná 
spoločnosť. Za vývoz vytriedených zložiek komunálneho od-
padu obec neplatí žiadny poplatok.

V	čom	sa	vieme	zlepšiť?

V našich smetných nádobách sa často vyskytuje odpad, kto-
rý tam nepatrí, napr. biologicky rozložiteľný odpad z kuchy-
ne, ktorý štatisticky tvorí až 30 – 45 % z celkového množstva 
odpadu. Biologický odpad patrí na kompostovisko, resp. do 
kompostéra, ktorý by sa mal nachádzať v každej domácnosti. 
Žijeme na dedine, v rodinných domoch so záhradami, a tak 

výsledný produkt z kompostovania zúročíme pri zúrodňo-
vaní pôdy, výmene zeminy v kvetináčoch a skleníkoch. 
Znížime množstvo odpadu a tým aj náklady na jeho vývoz 
a likvidáciu. Zákon o odpadoch pod hrozbou pokuty zaka-
zuje biologicky rozložiteľný odpad ukladať do KUKA nádob, 
spaľovať a vyhadzovať na nelegálne skládky.

V kontexte dnešnej mimoriadnej situácie je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že Úrad verejného zdravotníctva SR 
odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domác-
ností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legis-
latívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, 
a preto žiadame občanov, aby tento druh odpadu nevha-
dzovali do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov našej obce v dlhodo-
bom horizonte by mal byť fakt, že čím viac odpadu vytrie-
dia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho od-
padu. Keďže triedený zber je vo farebných kontajneroch/
vreciach „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo naj-
väčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, 
ktoré platia obci.
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Aj v zime sme aktívni
Zima pre seniorov predstavuje množstvo problémov. Majú 
oslabenú imunitu, neistotu pri chôdzi, a preto dávajú pred 
prechádzkami prednosť pohodliu domova. Prichádzajú 
o množstvo fyzickej aktivity.

Zima neprospieva ani ich psychike, dni sú kratšie a svetla 
je menej. Kombinácia týchto faktorov môže viesť k sezónnej 
depresii. Preto sme tu my zamestnanci, aby sme im vyplnili 
plnohodnotný program. Naši klienti radi čítajú dennú tlač, 
rozprávky, počúvajú ľudové pesničky, pozerajú televíziu 
a lúštia krížovky. V januári v rámci aktivít si vyrábali rôzne 
fašiangové predmety. Pripravili sme im krásne fašiangové 
posedenie, kde si pochutnali na šiškách, ktoré k tomu obdo-
biu patria. Vo februári sme mali dielňu šikovných rúk.

Kreslili sme, háčkovali a štrikovali rôzne výrobky. Mnohí klien-
ti sú veľmi šikovní a usilovní. Z každého milého slova a gesta 
sa vedia tešiť. Aj nás zamestnancov teší, keď sú naši klienti ve-
selí, optimistickí a dobre naladení. V Domove sv. Anny sme 
mali dve výročia narodenín.

Pripravili sme oslavu pani Eme, ktorá 
oslávila svoje krásne 95. narodeniny.

Z blahoželania sa veľmi tešila a bola 
dojatá. Ďalšie krásne výročie mala 
pani Vlasta, ktorá oslávila úžasných 
70 rokov. Našim oslávenkyniam želá-
me veľa zdravia, šťastia, lásky, božie-
ho požehnania a ešte veľa síl a chuti 
do života. Myslíme aj na duchovnú 
stránku klientov, a preto každý týž-
deň máme svätú omšu s miestnym 
kňazom. V tomto pôstnom období sa 
začíname pripravovať na Veľkú noc. 
Plánujeme vyrábať veľkonočné ozdo-
by a už teraz sa tešíme na ich tvori-
vé nápady a práce, ktoré nás potešia 
a vyčaria úsmev na tvári. KŠ

Sme tu pre vás
V tejto rubrike na tomto mieste vám obvykle prinášame odpovede poslancov obecného 
zastupiteľstva na nami položené otázky. Aj v prvom tohtoročnom čísle našich novín sme pre 
nich pár mali pripravené. Ale prednosť pred všetkým ostatným má to, čo zachvátilo celý svet 
– pandémia zvaná COVID - 19. DŠ

V súvislosti s týmto sa na inom mieste novín vyjadruje 
k opatreniam prijatým v našej obci starostka a ponúka-
me vám aj pár slov Na zamyslenie slovami publikovanými 
v inom médiu, ale dosť výstižnými, aby sme ich nemuseli 
preformulovať. Napriek tomu sme v tejto časti dali priestor 
našim poslancom, aby sa vyjadrili, ak cítia potrebu. Na výzvu 
zareagovali dvaja – Dominika Hiľovská a Branislav Petráš. 

Dominika	Hiľovská	(DH):
Aktuálnou problematikou nielen vo svete, ale žiaľ i na na-
šom malom území Slovenska, už nejaký čas je a ešte asi 
chvíľu bude vírusové ochorenie COVID – 19. Od chvíle, kedy 
sme tejto pandémii podriadili naše životy, šli všetky ostatné 
problémy „bokom“. Bolo už veľa povedané a napísané, a je 
na každom z nás, čo si z tohto obdobia odnesieme. Chcem 
ale veriť tomu, že pokiaľ všetci budeme dodržiavať naria-
denia vlády SR a z nich vyplývajúce opatrenia našej obce 
budeme plne rešpektovať, tak z tejto situácie „vyviazneme“ 
viac-menej s utvrdením sa v známom citáte: „Najdôležitejšie 
veci v živote nie sú veci.“ (Dalajláma).

Branislav	Petráš	(BP): 
Koronavírus. Čo na to povedať. Celosvetový problém s násled-
kami, akými je obmedzené stretávanie či zatvorenie služieb. 
Na internete kolujú rôzne chýry o vzniku tohto vírusu, niekto-
rí tvrdia, že je to z globálneho otepľovania, iní, že z telekomu-
nikačných vysielačov. V každom prípade nesie aj niečo pozitív-
ne. Ľudia si začali vážiť vlastné okolie. Každý deň vidím, ako sa 
prechádzajú po poľnej ceste smerom na Rudník. No aj tam si 
môžu všimnúť to, čo sa na internete píše. Stavebný odpad na 
ceste, dokonca si dal niekto námahu, že ho „pekne poukladal“ 
do výmoľov pri ceste. Keď sa pozriete ďalekohľadom, vidíte, 
že nad Nováčanmi, či  Medzevom sú doslova vyholené lesy 
s počiatočnou eróziou pôdy a skoro na každom okolitom kopci 
nejaký vysielač. Asi tie chýry z internetu majú niečo do seba.   
Nakoľko som už tretí týždeň doma, mám „home office“ a moje 
deti tiež, môžem sa im intenzívnejšie venovať. Hlavne zisťu-
jem, čo to všetko obnáša, tvoriť program dvom škôlkarom nie 
je vôbec ľahké. Obdivujem preto moju manželku, že to zvláda 
a ešte k tomu aj navarí, či nakúpi. Verím, že to nebude dlho 
trvať  a v lete si ľudia užijú voľnosť až zabudnú na to, čo bolo. 
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 Keď slová nestačia
O tom, že prázdniny nemusia znamenať „prázdne dni“, sa presvedčila skupinka mladých z našej 
farnosti, ktorú tvorili prevažne birmovanci. Počas jarných prázdnin strávili čas zameraný 
na duchovnú obnovu v prekrásnom prostredí pri Oravskej priehrade, v Ústí nad priehradou, 
v Oravskom centre mládeže. Pýtate sa, že ako bolo?  IS

V hlavnej úlohe zažiarila naša rodáčka
V sále kultúrneho domu sa v októbri a vo februári uskutočnili divadelné predstavenia žiakov 
maturitného ročníka košického Konzervatória Jozefa Adamoviča pod režisérskym vedením 
profesorky PhDr. Beáty Dubielovej. Iniciátorkou predstavení v Poproči bola Eva Sofia Baníková, 
rodáčka z Poproča, ktorá si v októbrovom predstavení zahrala hlavnú úlohu. MP, OB

Ťažko nájsť tie správne slová, aby 
bola odpoveď dostačujúca. Zažili 
sme vrelé prijatie kaplánom Domi-
nikom, skvelú starostlivosť a du-
chovné sprevádzanie animátormi 
(„kresťanskými frajermi“ – pozn. za-
interesovaní vedia, o čo ide) športové 
súťaže, videá, prednášky, sv. omše, 
sviatosť zmierenia, adorácie, zriek-
nutie sa hriechov, odovzdanie svoj-
ho života Kristovi. To všetko obno-
vilo a prehĺbilo náš duchovný život. 
Keďže to všetko bolo zamerané na 
našich mladých (mená a priezviská 
v iniciálových skratkách podľa žia-
dosti), tu sú ich svedectvá a odpove-
de na otázku:

Čo	 pre	 vás	 znamenala	 táto	 du-
chovná	obnova?

SG: „Dobrá otázka. Čo ja viem? Žeby 
to, že som si počas duchovnej obno-
vy uvedomila, čo pre mňa znamená 
viera a čo musím na sebe zlepšiť? 
Asi tak…“

MS: „Bolo fajn, rád by som si to zo-
pakoval, pomohlo mi to viac spo-
znať Boha “

MB: „Duchovná obnova pre mňa 
znamenala toľko, že by sme si mali 
viac uvedomovať, ako nám Boh po-
máha a ako to zneužívame, resp. si 
to neuvedomujeme. Mali by sme si 
viac pomáhať a rešpektovať sa. Boli 
sme tam super kolektív a tým, že 
sme sa všetci spoločne rozprávali 
a pomáhali si, tým to bol pre nás 
väčší príklad.“

SC: „Dalo mi to veľa do života… 
Úžasní animátori… chcel by som 
tam byť každý týždeň a chcel by som 
tam ísť ešte cez leto… a dobrý stolný 
futbal. ĎAKUJEM ZA VŠETKO!“

EH: „Duchovná obnova pre mňa 
znamenala novú vec, ktorú som 
chcel vyskúšať a zbaviť sa mojich 
starých hriechov a viac začal veriť.“

LG: „Na duchovnej obnove sa mi 
veľmi páčilo, bolo to povzbudzujú-
ce a silné. Neľutujem, že som bola 
a určite by som chcela, aby sa to zo-
pakovalo. Som rada, že som znovu-
objavila svoj vzťah s Otcom, a zno-
va sa cítila milovaná a obnovená. 

Páni farári a aj chalani animátori 
odviedli skvelú prácu. Ďakujem za 
krásny zážitok.“

MB: „Duchovná obnova znamenala 
pre mňa veľa, som rád, že som sa jej 
mohol zúčastniť a som rád, že som 
si to mohol vyskúšať a zažiť niečo 
nové.“

ZG: „Bolo to fajn, veľa vecí, ktoré 
som nechápala, mi bolo vysvetle-
ných. Dozvedela som sa to, čo som 
doteraz nevedela, mali sme aj super 
aktivity a úlohy, ktoré boli založené 
aj na spolupráci, ale veľmi sa mi pá-
čila aj okolitá príroda, hlavne Orav-
ská priehrada.“

KT: „Som rád, že som tam išiel, na-
učil som sa mnoho vecí o nábožen-
stve, boli tam príjemní ľudia, pekné 
prostredie. Veľmi sa mi tam páčilo.“

Touto cestou ďakujeme aj nášmu 
bratovi Pavlovi	 Radoslavovi	
Mandrykovi za sprostredkovanie 
a sprevádzanie počas nášho pobytu 
na Orave.

Šlo o hru s vojnovou tematikou, aktuálnou k 75. vý-
ročiu SNP, autora Petra Karvaša s názvom Polnoč-
ná omša.

Napriek ťažkej téme bolo spracovanie, prevedenie 
a herecké výkony výborné, hra mala veľký úspech 
a zážitok z nej rezonoval dlho v mysliach poproč-
ských divákov.

Vo februárovom predstavení to bola hra O divadle 
a	 ľuďoch od autora Bengta Ahlforsa. Mala ľahšiu 
tému, zábavné dialógy, obecenstvo sa zasmialo, za-
bavilo. Herci však boli rovnako výborní, komediál-
ny talent a herecké umenie týchto mladých ľudí vy-
znelo úprimne, iskrivo, prirodzene. Žiakov -hercov 
prišiel podporiť aj riaditeľ konzervatória Mgr. Ró-
bert Galovics. Pod jeho vedením a vedením profe-
sorov konzervatória rastie nádejná herecká generá-
cia a v nej aj naša popročská herečka, na ktorú sme 
neskromne hrdí. Veríme, že sa dočkáme aj ďalších, 
rovnako zaujímavých a kvalitných predstavení 
v podaní týchto mladých hercov tu u nás v Poproči.

Herecké obsadenie:
Polnočná omša: Eva Sofia Baníková, Marián Mach, 
Lukáš Lipčák, Mária Černejová, Peter Reviľák, Ben-
jamín Ogurčák, Veronika Hajduková, Dávid Hanzel.

O divadle a ľuďoch: Eva Sofia Baníková, Marián 
Mach, Lukáš Lipčák, Mária Černejová, Peter Revi-
ľák, Dávid Hanzel, Júlia Miciková, Kristína Michňá-
ková.

Pedagogické vedenie:
PhDr. Beáta Dubielová, Bc. Jana Bartošová
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Boli porevolučné roky a názory v tých časoch boli 
rôznorodé, ešte i na zábavy. Ale napriek všetkému 
sme zmobilizovali svoje sily, zapojili dostatok dob-
rovoľníkov, členov i nečlenov MO MS, ktorí boli 
ochotní pomôcť a vec sa vydarila. A tak sa v našej 
dedine začala éra fašiangových matičných plesov, 
ktoré sme neskôr organizovali už v spolupráci s Ob-
cou.

Tohto roku sme ho po 25.-krát uskutočnili v posled-
nú fašiangovú sobotu 22. februára. Na návrh sta-
rostky sa jubilejný ročník niesol v znamení ľudo-
vých tradícií a návratu k rodným koreňom. K tejto 
téme bola vyzdobená i sála kultúrneho domu. Po 
stenách i na pódiu viseli nádherné obrazy s orna-
mentmi slovenského folklóru, ktoré namaľovali 
žiaci ZUŠ pod vedením Mgr. art. J. Grandetti. Nielen 
veľká sála bola nádherná, ale i vestibul a priestor 
pri vchode „dýchal“ ľudovými tradíciami, folkló-
rom, spevom či hudbou v ľudovom tóne.

Ples otvorili noblesným valčíkom mladučkí taneč-
níci z tanečnej školy METEOR Košice. Po nich naše 
speváčky z FORTUNy svojím vystúpením a piesňa-
mi z nádherného slovenského filmu Rodná zem 
vytvorili atmosféru populárnej folklórnej šou Zem 
spieva. Bodku za jedinečným programom urobila 
detská spevácka hviezdička z našej obce, Zuzanka 

Jaklovská, ktorá svojím čistým, sýtym hlasom za-
spievala dve krásne popročské pesničky.

Ples slávnostne otvorili predsedníčka MO MS K. Ka-
tušáková a starostka obce. Po privítaní hostí K. Ka-
tušáková zhodnotila obdobie od prvej fašiangovej 
zábavy v roku 1995, vyzdvihla prácu všetkých, kto-
rí sa za tie roky na organizovaní plesu v našej obci 
podieľali. Poďakovala sponzorom, bez podpory kto-
rých by sa takéto akcie nedali uskutočniť, poukázala 
na mravčiu prácu usporiadateľov i zamestnancov 
KD. Veľká vďaka patrí všetkým hosťom, ktorí každý 
rok prijímajú pozvanie a svojou účasťou podporujú 
dodržiavanie tradícií v obci.

Starostka sa po pozdravení hostí poďakovala MO 
MS za organizovanie plesov, spomenula a vyzdvihla 
prácu už nebohej Dr. H. Štovčíkovej, dlhoročnej 
predsedníčky MO MS a iniciátorky organizovania 
fašiangových zábav v Poproči. Vyzvala všetkých 
prítomných hostí, matičiarov i ostatných obyvate-
ľov, aby nezabúdali na svoje korene, nezabúdali, 
odkiaľ pochádzame, kde sme vyrástli a kam sa vždy 
radi vraciame – domov, do svojho rodiska. Preto je 
našou povinnosťou dodržiavať tradície, ctiť si ich 
a nezabúdať na ne.

Hudobná skupina AKCENT viedenským valčíkom 
pozvala starostku i predsedníčku MO MS s man-
želmi na tanečný parket. Postupne sa pridali ďalší 
hostia a o chvíľu bol parket plný. Hudobníci Peťo, 
Jožko a speváčka Marianka sa postarali o perfekt-
nú zábavu počas celej plesovej noci. Pred polnocou 
k nám zavítal na pozvanie nášho veľkého podporo-
vateľa Rolka Grosoša populárny slovenský spevák 
Otto Weiter s manželkou Andreou Fischer. Keďže 
pesničky Otta Weitera pozná asi každý, manželom 
trvalo pár minút, aby svojím spevom rozospievali 
a roztancovali celú sálu. Tanečný parket praskal vo 
švíkoch. Otto s Andrejkou boli jednoducho skvelí!

Pred polnocou starostka pripravila veľké prekvape-
nie v podobe úžasnej obrovskej torty s prskavkami, 
ktorou zablahoželala MO MS k úspešnému organi-
zovaniu 25 ročníkov fašiangových plesov. Organizá-
tori boli veľmi milo prekvapení týmto sladkým dar-
čekom, za čo sa starostke z celého srdca poďakovali. 
Darček bol rozdelený medzi všetkých hostí a tí po 
ochutnaní konštatovali, že torta bola vynikajúca.

Potom prišiel čas na tombolu. Vďaka našej podpred-
sedníčke Janke Juríkovej a jej sestre Zuzke, ktoré 
tombolové lístky predávali, bolo tombolových líst-
kov neúrekom. Hostia sa tešili na hodnotné tom-
bolové darčeky a sústredene sledovali, či sa nich 
šťastie usmeje. Na niektorých sa usmialo i viackrát 
a niektorí si budú musieť počkať ešte aspoň rok. Na-
koľko tento ročník bol jubilejný, MO MS venoval do 
tomboly farebný televízor. Túto cenu vyhrala pani 
Julka z Turne n/B, ktorá je našou hostkou skoro kaž-
dý rok.

Tanec a spev pokračoval do skorých ranných hodín. 
Kto chcel mať spomienku na tento ples, mohol si 
urobiť krásnu farebnú fotografiu s priateľmi i jed-
notlivo vo fotoshope, ktorý nám opäť sponzorsky 
pripravil R. Grosoš. Jemu patrí veľké poďakovanie za 
to, že sa opäť vynikajúco zhostil svojej úlohy, posta-
ral sa o nasvietenie sály, občerstvenie, obsluhu a vy-
nikajúce jedlo. Vďaka patrí i vedúcej MKS a Danke 
Kálnovej za veľkú pomoc pri výzdobe a úprave sto-
lov v sále, Slávke Miglesovej za vynikajúce kysnuté 
koláčiky, sponzorom za darovanie vecných cien do 
tomboly i ostatným pracovníkom a organizátorom, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prí-
prave a zorganizovaní tejto kultúrno -spoločenskej 
akcie v našej obci. Všetkým v mene výboru MO MS 
Poproč ďakujeme.

Štvrťstoročnica sa niesla 
v ľudovom tóne
Už je to 25 rokov, odkedy Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Poproči začal usporadúvať 
v našej obci fašiangové zábavy. Spomínam si, ako sme vo výbore s obavami rozmýšľali, 
či sa do tejto akcie pustiť, či nie. Či budeme mať dostatok záujemcov, ochotných ľudí, 
prostriedkov, sponzorov… na vykonanie a zabezpečenie takejto akcie, keďže skúsenosti sme 
nemali žiadne. KK
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podeľte sa s nami
Milí spoluobčania, naša materská škola (MŠ) je za-
pojená do medzinárodného programu Zelená škola 
s témou Zeleň	a	ochrana	prírody.

Počas dvoch školských rokov sa budeme snažiť re-
vitalizovať a skrášľovať areál materskej školy pre 
environmentálne aktivity s deťmi. Školská záhrada, 
školský dvor sú, pozvánkou“ k atraktívnemu vzdelá-

vaniu. Prosíme vás v budúcnosti o nepotrebný mate-
riál, ktorý by nám pomohol znížiť finančné náklady. 
Pomohli by nám: plastová nádoba na zber dažďovej 
vody – 1000 l, palety - na vytvorenie vyvýšených záho-
nov, fólia, hlina. Materiál je možné priniesť do areálu 
materskej školy po telefonickom dohovore na telefón-
nom čísle 055/466 44 57 až	po	znovuotvorení	mater-
skej	školy. 

Ďakujeme. VašaMŠ. KN

pomocnú ruku dala obec
Toho roku sme si veľa zimy neužili. Počasie bolo skôr jar-
né ako zimné, poriadne nemrzlo a o snehu sme mohli iba 
snívať. K tomu všetkému aj telocvičňa v našej škole bola 
zavretá pre rekonštrukčné práce. Činnosť športových krúž-
kov v našej škole bol ohrozený. No pomocnú ruku nám dala 
obec. Umožnili nám využívanie ľadovej plochy a zakaždým 
nám pripravili teplý čaj. Preto zamestnancom, ktorí sa stara-
li o ľad, srdečne ďakujeme. LJ

Výcvik i relax dopadol podľa očakávaní
V čase pred jarnými prázdninami od 10. do 14.februára 
sa v Drienici uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov II. stup-
ňa našej školy. Výcviku sa zúčastnili lyžiarski inštruktori 
Mgr. P. Hiľovská, Mgr. M. Cuper, inštruktor/zdravotník 
Mgr. L. Jaklovská, lekár MUDr. A. Benko a 21 žiakov.

Lyžiarsky výcvik prebiehal dvakrát denne v dopoludňaj-
ších aj popoludňajších hodinách. Väčšina žiakov dosiaľ 
nemala žiadne skúsenosti s lyžovaním, preto sa najprv 
zoznamovali so základnými lyžiarskymi zručnosťami.

Počas týždňa sa žiaci deň za dňom stále zdokonaľovali 
a koncom týždňa všetci žiaci bez problémov zlyžovali 
celý svah.

V rámci relaxu sme mali k dispozícií bazén, v ktorom sme 
sa odreagovali po náročnom dni na svahu. Samozrejme 
sme nezabudli ani na zábavu – zahrali sme si spoločen-
skú hru izba baví izbu, stolný futbal a biliard. Lyžiarsky 
výcvik dopadol podľa našich očakávaní a v pozitívnej at-
mosfére. MC

Bolo to príjemné spojenie
CVČ pri ZŠ s MŠ v Poproči zorganizovalo pre deti 1. 
- 9. ročníka v nedeľu 16. februára Fašiangovú zábavu 
s valentínskym duchom. Fašiangovú, lebo boli fašian-
gy, valentínsku, lebo bolo Valentína. A bolo to príjem-
né spojenie. V sále kultúrneho domu, ktorú vyzdobili 
MKS a rodičia, sa zabávali aj deti predškolského a škol-
ského veku. DJ bol Jano Spišák, ktorému touto cestou 
ďakujeme za bezplatnú diskotéku a hosťom večera bol 
SUPERSTARISTA Martin Krausz so svojou tanečníč-
kou Timeou.

O bohatý bufet vo vestibule kultúrneho domu sa posta-
rali rodičia, ktorým patrí vďaka detí. Z prostriedkov ro-
dičovskej rady boli zakúpené odmeny. Okrem iného tu 
prebiehala tanečná súťaž tried 5. - 9.ročníka ZŠ. Naj ta-
nečnou triedou sa stala 7.A, kráľom tanečného parketu 
sa stal Daniel Majcher a kráľovnou Ella Vargová – obaja 
zo 7.A. O všetkom rozhodovala nezávislá porota. Naše 
pozvanie prijali aj deti z DD Štós, ktoré prišli v sprievo-
de Mgr. K.Harčarikovej. Veríme, že sa medzi nami cítili 
dobre. Dovidenia o rok! DŠ

roztočili sme to
6. februára sme to opäť „roztočili“. Že čo? Kolotoč vedomostí a zručností z ge-
ografie. V tento deň naša škola usporiadala okresné kolo geografickej	olym-
piády (OK GEO) pre všetkých výhercov školských kôl okresu Košice -okolie. 
Víťazi prišli k nám, aby si zmerali sily. Pricestovali z 20 škôl. Súťažili v 2 kolách 
(teoretická časť a praktická časť – spolu 3 testy) v 3 kategóriách. Po konečnom 
sčítaní bodov bolo v súťaži 28 úspešných riešiteľov. Z našej školy bol úspeš-
ným riešiteľom Kristián Timko z 8.A a Rafael Timko (žiak 3.A, ktorý bol 
v okresnom kole nesúťažne, ale výnimočne dobre vo svojej kategórii vypra-
coval všetky testy, a preto sa stal úspešným riešiteľom). Počas toho, kým žiaci 
súťažili, pedagógovia mali prednášku na tému ochrany prírody na Slovensku, 
ktorú zrealizoval doc. Dr. Ľubomír Panigaj, CSc. Komisia OK GEO dohliadala 
na celkový priebeh súťaže, opravovala testy. O bezproblémovú organizáciu 
okresného kola sa postaral tím pedagogických aj nepedagogických pracovní-
kov našej ZŠ, ktorým patrí vďaka. Víťazom blahoželáme a držíme prsty v kraj-
skom kole! DŠ

Ako ryby vo vode
Presne tak sa mohli cítiť deti, ktoré počas jarných 
prázdnin využili ponuku nášho CVČ pri ZŠ s MŠ 
v Poproči a prihlásili sa na výlet do Drienoveckých 
kúpeľov. Keďže v ten deň 5.marca bolo krásne sl-
nečné počasie, tak najprv absolvovali prechádzku 
lesom, mohli obdivovať jazero, krasovú vyvierač-
ku i prebúdzajúcu sa prírodu. Potom sa už dosý-
ta vyšantiť v bazénovom svete v kúpeľoch, trošku 
zasúťažiť a zohriať či vysušiť v infrasaune. Plavci 
sa zdokonalili, neplavci sa posunuli o krôčik bližšie 
k plávaniu. Deti tak strávili prázdninový deň pohy-
bom aj pobytom na čerstvom vzduchu so svojimi 
kamarátmi. DŠ

Takto fašiangovali v materskej 
škole

Zútulnená dýcha novotou
Pravidelný pohyb a pestré športové aktivity sú overeným spôsobom udržiavania zdra-
via a dobrej kondície každého z nás. Celoročne najviac využívaným priestorom na ak-
tívny pohyb je telocvičňa školy. Po predchádzajúcej úspešnej výmene palubovky sa na 
začiatku tohto kalendárneho roka zrealizovala výmena starých hliníkových okien a ich 
ochranných mreží. Celý rozsah prác sa uskutočnil vďaka finančnej dotácii zriaďovateľa 
školy - obce Poproč. Dnes telocvičňa dýcha novotou, tepelnou pohodou, dobrou mož-
nosťou jednoduchého vetrania a modernejšími ochrannými sieťami na oknách, ktoré 
zároveň telocvičňu zútulnili. Potrebujeme ešte doriešiť nielen funkčné, ale aj primerane 
estetické zatemnenie okien, ktoré je potrebné pri profesionálnych turnajoch stolnoteni-
sového klubu. Verím, že spoločným úsilím nájdeme efektívne riešenie aj tohto problé-
mu. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, za 
ich zodpovedný prístup a dodržiavanie všetkých opatrení na dodržiavanie bezpečnosti 
a ochrany spoločného majetku. BM, riad. ZŠ s MŠ

predtým

teraz
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Každá etapa života je krásna
Kto sme a ako to robíme

Vznikli sme z potreby skvalitniť život našich seniorov, zapá-
jať ich do rôznych činností, aby nepociťovali, že sú už nepo-
trební a osamelí. V uplynulom období sme sa zamerali hlav-
ne na organizovanie aktivít pre našich členov. Stretávame sa 
každý pondelok, čo je asi 50× do roka. Na týchto stretnutiach 
spoločne plánujeme a pripravujeme rôzne zaujímavé akcie, 
alebo len hovoríme o tom, čo nás teší alebo trápi. Cieľom 
je, že sa tu stretávajú priatelia, ktorí sa vedia porozprávať, 
vypočuť a navzájom sa povzbudiť. Počas zimných mesiacov 
sa veľkej obľube tešia autobusové výlety najmä do Aquacity 
v Poprade. Počas štyroch návštev sme najmä kúpaním a plá-
vaním urobili niečo pre svoje zdravie. Radi sem chodíme. 
V letnom období sme sa štyrikrát vybrali do Maďarska za lie-
čivou termálnou vodou. V Bardejovských kúpeľoch sme sa 
okúpali, navštívili sme skanzen a po výdatnom obede a ká-
vičke sme išli na Bardejovský jarmok. Údajne to bol najväčší 
jarmok v doterajšej histórii. Pochutnali sme si na rôznych 
špecialitách, nakúpili, vypočuli si koncert skupiny Kolárov-
ci. Každý z účastníkov hodnotil tento výlet ako neskutočne 
krásny.

Aktivity v obci

Početné je zastúpenie našich členov na rôznorodých aktivi-
tách v našej obci. Pri príležitosti Svetového dňa poézie pri-
pravil MO MS vynikajúci kultúrny zážitok. Vypočuli sme si 
prednesy básní od rôznych autorov a zarecitovala aj naša 
členka Katka Péčiová. Radi sme si prišli vypočuť verejnú 
nahrávku speváckej skupiny Fortuna pre Rádio Regina. Pri 
stavaní mája v predvečer sviatku 1.mája sme v parku prí-
tomným ponúkali občerstvenie. V rámci pomoci obci sme 
koncom mája zorganizovali bezplatnú brigádu. Maľovali 
sme oplotenie areálu futbalového ihriska - pocit užitočnosti 
i nálada bola výborná hoci počasie nám neprialo.

Top podujatie,

a to zorganizovanie 9. ročníka Okresnej športovej olympi-
ády seniorov v Poproči 7.júna 2020 s účasťou 170 členov 
JDS okresu Košice -okolie. Obstáli sme nečakane výborne : 
v súťaži jednotlivcov obsadil 1. miesto člen ZO JDS v Popro-
či Vladimír	Juhár, ktorý nás so cťou reprezentoval v kraj-
skom aj celoslovenskom kole. V súťaži družstiev sme získali 
krásne a nečakané 2. miesto /spomedzi 15 družstiev/, našu 
ZO reprezentovali Mgr. J.Žakarovská, V.Juhár, I.Drabik a J.
Bujanský. Vzácnymi hosťami boli Mgr. M.Smolková, bývalá 
europoslankyňa, päťnásobná reprezentantka - olympionič-
ka M.Jasenčáková a starostovia jednotlivých obcí. Ďakujeme 
za finančnú podporu obci, starostke obce, poslancom Ing. J. 
Spišákovi a Ing V. Komorovi., sponzorom Jarkovi a Zuzke 
Štovčíkovej, speváckej skupine Fortuna a všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tejto 
úžasnej a vydarenej akcie.

Šport a my

Zorganizovali sme aj jesenný športový deň - všetci súťažiaci 
boli odmenení, víťazi dostali diplomy a poháre. Celkovým 
víťazom sa stal znovu Vladimír Juhár. Po súťaži sme sa ob-
čerstvili výborným guľášom, ktorý uvarili naše členky, a tra-
dičnými kysnutými koláčmi, ktoré upiekla Slávka Migleso-
vá. Aj pitný režim bol dodržaný vďaka sponzorovaniu Jarka 
Štovčíka. Naši členovia sa zúčastnili i bowlingovej súťaže 
v Moldave n/B. Takto sa potvrdzuje pravidlo, že šport nám 
do života prináša nielen radosť, ale i lepšiu kondíciu a i vďa-
ka nemu nepremýšľame nad svojím vekom. Veľmi vydarený 
bol i 1.ročník letného detského popročského športového dňa 
- pri súťažiach detí sme pomohli ako rozhodcovia.

Spolupráca so školou

Ani v tomto školskom roku sme nezabudli v prvý školský 
deň obdarovať prváčikov ZŠ darčekmi. Zaujímavá bola účasť 
našich členov na akcii Starí rodičia v triede vnúčat na ZŠ 
Požiarnická v Košiciach. Deti pripravili pestrý program a my 
sme im čítali rozprávky a rozprávali o tom, ako vyzerala ško-
la a vyučovanie za našich školských čias.

Oslavy v obci

Zúčastnili sme sa osláv SNP na futbalovom ihrisku a po prí-
hovore starostky a spevu Fortuny sme sledovali zapálenie 
partizánskej vatry i ukážky partizánskych bojov. Počas dňa 
obce sme súťažili vo varení halušiek a hoci sme nevyhrali, aj 
napriek dažďu sme vydržali až do záverečného ohňostroja. 
Spoločne sme sa zabavili na tanečnej zábave, ktorú usporia-
dal SZZP v Poproči. Nádherné ručné práce a úžasné výrob-
ky z dreva sme prezentovali na výstavke pod názvom Zlaté 
ruky – bolo to na pečení cukru, starodávnej ľudovej tradícii 
udržiavanej MO MS v Poproči, kde naše členky tiež varili-
-piekli chutný cukor. Poďakovanie patrí Zlatke Majcherovej, 
Martuške Jasaňovej a Ferkovi Grácovi.

Zábava i liečenie

Mimoriadne kvalitné sú rekondičné pobyty v Piešťanoch. 
Okrem liečebných procedúr sme sa zúčastňovali aj tanečných 
zábav každý večer. Strava pestrá a bohatá, ústretový personál 
a skvelý kolektív prispeli k príjemne prežitému týždňu. Určite 
sa ešte vrátime. Rekondičné pobyty sme absolvovali aj v Tur-
čianskych Tepliciach a Nimnici. Byť v dobrej kondícii v našom 
veku nie je jednoduché, a preto táto investícia sa určite vráti 
v prospech každého z nás.

Nezabúdame ani na dlhodobo chorých členov, ktorých nav-
števujeme v domácnosti. Pracovníčky RÚVZ prišli aj tento rok 
merať našim členom antropologické a biochemické paramet-
re, z rozboru krvi zistili náš zdravotný stav a nechýbalo ani 
individuálne odborné poradenstvo.

Krásny umelecký zážitok nám v októbri pripravili študenti 
5.ročníka Konzervatória J. Adamoviča v Košiciach počas di-
vadelného predstavenia Polnočná omša. Zimný výlet do Vy-
sokých Tatier smeruje spravidla na Hrebienok. Naším cieľom 
bola nádherná výstava ľadových sôch. V októbri to bola pek-
ná vychádzka okolo Štrbského plesa, tí zdatnejší sa vybrali na 
dlhšiu túru. Bolo nádherné slnečné počasie, po skvelom obe-

de sme dodržujúc tradíciu navštívili cukráreň a oddýchnutí, 
spokojní a plní zážitkov zubačkou, rýchlikom a nakoniec au-
tobusom sme prišli domov. Vydarené bolo i predvianočné po-
sedenie. Všetkým chutila fantastická kapustnica, ktorú uvarili 
naše členky pod vedením Evky Filčákovej a perfektné kysnu-
té koláče boli z rúk Slávky Miglesovej. Aj pitný režim bol dodr-
žaný vďaka Vilkovi Komorovi. Naši členovia a hostia prispeli 
sumou 510 € na pomoc Prešovčanom. Peniaze boli zaslané na 
verejný účet v Prešove. Ďakujeme. V priestoroch baru Čierna 
ruža sme podporili vianočnú dobročinnú zbierku, kde sme 
zakúpením darčekových predmetov a ľubovoľnou finančnou 
čiastkou prispeli na úžasnú vec – zakúpenie defibrilátora.

Záleží nám na našej obci

I dianie v našej obci nás zaujíma a pozorne sledujeme najmä 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na stretnutí občanov 
v kultúrnom dome ohľadom sociálneho podniku v Poproči 
sa nám dobre počúvalo, keď prednášajúca kvitovala, že v na-
šej obci aktívne funguje ZO JDS. Bol to zase jeden úspešný 
rok. Naši seniori mali možnosť zapájať sa do rôznorodej čin-
nosti v súlade s naším mottom: Aby tá naša jeseň života ne-
bola prázdna, ale naplnená spokojnosťou a aby nikto z nás 
necítil, že je už nepotrebný a osamelý. JŽ, KP

pozerajú  na  svet srdcom
Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú 
na svet srdcom. 25. februára 2020 sa v našej 
obci uskutočnil odber krvi. Zišlo sa na ňom 14 
darcov. Bolo veľmi milé, že krv prišla darovať 
celá rodina – otec, syn a nevesta. Darcom z celé-
ho srdca ďakujeme. Neexistuje snáď lepší pocit ako ten, 
keď si uvedomíš, že tvoja krv môže niekomu zachrániť 
život. Ak máte aj vy záujem rozšíriť rady darcov krvi, 
vhodnou príležitosťou bude odber 26. 6. 2020 v budove 
základnej školy, na ktorý vás už teraz srdečne pozývame.

Prečo	darovať	krv:

•	 darovanie	je	prejavom	ľudskosti,
•	 urobí	sa	kompletné	vyšetrenie	krvi,
•	 darovanie	krvi	je	tréningom	organizmu 

na	mimoriadne	situácie	spojené	so	stratou	krvi,
•	 vyprovokuje	organizmus	k	tvorbe	nových	

neopotrebovaných	krviniek,
•	 prispieva	k	regenerácii	organizmu.

Pritom:

•	 jediným	odberom	môžete	zachrániť	až	štyri	ľudské	životy,
•	 pri	ťažkých	úrazoch	s	vnútorným	krvácaním	sa	spotrebuje	až	5	-	7	litrov	krvi,
•	 ľudia,	ktorí	darujú	krv,	majú	nižšie	riziko	infarktu,
•	 operácie	srdca,	pľúc,	tenkého	a	hrubého	čreva,	žalúdka,	žlčníka,	prostaty,	prsníka	a	gynekologické	

operácie	by	sa	bez	darovania	krvi	museli	odložiť	úplne. MB
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Tento rok však počasie bolo k nám zdra-
votne postihnutým milostivejšie a 15. 
dňa sme sa zišli v kultúrnom dome na 
Výročnej	členskej	schôdzi	SZZP v Po-
proči. Svojou bohatou účasťou sme si 
v predstihu pripomenuli 21. marec, náš 
Medzinárodný deň, ktorý v roku 1960 
vyhlásila Medzinárodná federácia te-
lesne postihnutých s upozornením na 
pracovné a sociálne problémy, ktorým 
títo ľudia čelia v spoločnosti. Naše po-
zvanie prijali: starostka obce, prezident 
Rotary Clubu Košice - Country so sídlom 
v Poproči PhDr. V. Jasaň a predsedníčka 
JDS Mgr. K. Péčiová. Blížiaci sa koniec 
fašiangového obdobia pripomínali šišky 
napečené Miroslavom Laufikom a už od 
začiatku panovala príjemná atmosfé-
ra, ktorú ešte umocnila báseň Babička 
v podaní Mateja Michalka. Po privítaní 
tajomníkom ZO Alexanderom Huma-
rom sa rozbehol pripravený program. 
Správa predsedu Olega Bradu bola dô-
kladným a hlbokým prierezom činnos-
ti v minulom roku. Okrem zabehaných 
a obľúbených výletov za vodou do Rapo-
viec a Čížu nechýbali ani dva rekreačno-
-rekondičné pobyty, ktoré sme si svojimi 
vlastnými silami zorganizovali v Barde-
jovských kúpeľoch a vo Vyšných Ruž-
bachoch. Naši členovia sa zúčastnili aj 
pobytu organizovaného OR SZZP Koši-
ce - okolie v Turčianskych Tepliciach. 
Nechýbala každoročná schôdza v prí-
rode a najmä hudobno -tanečný večer 
„Hudba našej mladosti,“ ktorý sme pre 
členov a všetkých skôr narodených Po-

pročanov zorganizovali prvú októbrovú 
sobotu v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Bol to krok do neznáma, ale ako uká-
zali reakcie prítomných, šťastný krok. 
Chceme si to zopakovať aj tento rok, ale 
predtým máme pripravené rekreačné 
pobyty v máji na Zlatej Idke a v augus-
te vo Vyšných Ružbachoch. V závere 
minulého a na začiatku tohto roka mali 
možnosť naši členovia povzbudzovať 
hokejový klub HC Košice na jeho do-
mácich zápasoch. Múdrosť veku nám 
hovorí, že niet na svete človeka, ktorý 
by nepotreboval pomoc toho druhého. 
A preto sme v rámci našich možností 
ponúkli pomoc charite sv. Vincenta de 
Paul. V tomto roku máme v pláne pod-
poriť Svetový deň poézie, opekať v prí-
rode, pripraviť zdravotno–sociálny deň, 
vykúpať sa v morskej vode a v prípade 
dostatočného záujmu sa vyberieme aj 
do Maďarska. Starostka obce a V. Ja-
saň v príhovoroch zdôraznili úlohu 
starších ľudí na chode obce, resp. na 
ich poslanie v spoločnosti a rodine. 
Milou, ale smutnejšou časťou schôdze, 

bolo poďakovanie dlhoročnému členovi 
výboru Jozefovi Grácovi, ktorý sa roz-
hodol ukončiť svoje pôsobenie. V tomto 
prípade boli namieste slová vďaky. Záro-
veň bol Viktor Juhás zvolený za nového 
člena výboru SZZP. Kultúrny program 
nám pásmom krásnych ľudových pies-
ni spríjemnila spevácka skupina Pod-
kovka z Nováčan sprevádzaná Tobia-
som, malým virtuózom, na akordeóne. 
Chutná večera bola už len bodkou za 
celým programom a oficiálne zakon-
čila naše schôdzovanie, nie však de-
baty, ktoré sa rozprúdili jedna radosť. 
Otvorili sme sa smerom k sociálnym 
sieťam a všetky informácie o pripra-
vovaných akciách a podujatiach bude-
me zverejňovať na sociálnych sieťach 
SZZP	 Poproč. Myslíme si, že to bolo 
vydarené sobotné popoludnie a vrelá 
vďaka všetkým, ktorí prišli medzi nás 
a veríme, že neľutovali. Prajeme našim 
(viac ako 180) členom pevné zdravie 
a vyslovujeme túžbu, aby sme sa stre-
távali v ešte väčšom počte v priebehu 
celého roka.

V kategórii dievčat sa na štart postavilo 9 družstiev a v ka-
tegórii chlapcov 13 družstiev. Za našu DHZ nastúpili 4 druž-
stvá, 2 v kategórii chlapcov a 2 v kategórii dievčat. Súťaž sa 
začala slávnostným nástupom v telocvični, kde veliteľ DHZ 
privítal všetkých hostí a súťažiacich. Starostka obce tiež pri-
vítala všetkých na pôde našej školy a popriala súťažiacim 
veľa šťastia pri plnení disciplín. Aj tento rok nás svojou prí-
tomnosťou poctil prezident DPO SR Pavol Ceľuch, ktorý prijal 
naše pozvanie a prišiel osobne podporiť mladých hasičov. Vo 
svojom príhovore im poprial všetko dobré do novej sezóny, 
zároveň ocenil ich chuť a snahu venovať sa tomuto športu 
a zdôraznil, že pre neho sú už v tejto chvíli víťazmi všetci. Po 
vyžrebovaní poradia a porade rozhodcov sa mohlo pristúpiť 
k zápoleniu. Štart bol situovaný v suteréne, kde zapájali sú-
ťažiaci sacie vedenie. Na prízemí absolvovali štafetu požiar-
nych dvojíc. Na prvom poschodí museli prekonať atletickú 
prekážku, spojiť hadicu a uviazať uzly. Na druhom poschodí 
ich čakala rebríková stena, po jej prekonaní mali správne 
priradiť technické prostriedky a do cieľa sa dostali pomocou 
posúvania dvoch žineniek. Všetko pod prísnym dohľadom 
rozhodcov. Rozhodcovia za nesprávne odvedenú prácu ude-
ľovali trestné body, ktoré sa pripočítavali k dosiahnutému 
času. Družstvo si mohlo prilepšiť výhodovými bodmi za vek, 
ktoré sa odpočítavajú z dosiahnutého času. Po konečnom 
prepočítaní sa dospelo k výsledkom, ktoré nás veľmi potešili. 
Všetky naše družstvá za burácajúceho povzbudzovania spo-
lužiakov a rodinných príslušníkov, ktorí ich prišli podporiť, 
podali skvelé výkony. „B“	družstvá	 sa	zhodne	umiestnili	
na 6. mieste, keďže sa im ušli aj nejaké trestné body, ale na 
to, že pre piatich súťažiacich to bola ich prvá súťaž, zabojo-
vali statočne. Dôležité je, že sa zúčastnili súťaže a nazbierali 

cenné skúsenosti do budúcna. Ich dojmy po súťaži boli veľmi 
pozitívne. Skúsené	„A“	družstvá	sa	zhodne	umiestnili	na	
1. mieste. Celkovými	víťazkami s najlepším dosiahnutým 
časom sa	stali	opäť	naše	dievčatá, ktoré tento titul	obhájili	
už	tretíkrát za sebou. Po ocenení víťazov sa niesol telocvič-
ňou školy neutíchajúci pokrik našich šťastných detí pochy-
taných okolo krku do kruhu „MY SME TU DOMA!“ A my do-
spelí sme to s hrdosťou sledovali a boli nesmierne dojatí. Čo 
môže byť krajšie, ako vidieť toľko šťastných detí s rozžiarený-
mi očami a úsmevom na tvári. Všetci plní pozitívnych emó-
cií sme to spoločne oslávili sladkou odmenou od starostky 
a riaditeľky školy, ktoré nám zablahoželali k dosiahnutému 
úspechu. Počas celej súťaže sa o dobrú náladu v telocvični 
staral DJ Janko Spišák, za čo mu touto cestou ďakujeme.

My sme tu doma
Sobota s magickým dátumom 22. 2. 2020 znamenala pre mladých hasičov začiatok  novej 
sezóny. V tento deň sa uskutočnila na pôde našej základnej školy Popročská chodbovica, 
na ktorej si svoje sily zmeralo 22 súťažných družstiev z celého okresu. KH

Dobrovoľná	požiarna	ochrana,	Okresný	výbor		Košice-okolie

Výsledková	listina	-	dievčatá
Chodbovica - Poproč, 22. február 2020

Poradie Štartovacie 
číslo DHZ–ZŠ Dosiahnutý 

čas
Trestné 

body
Výhodové 

body
Výsledný 

čas

1 4 Poproč „A“ 216,06 0 0 216,06

2 12 Kecerovce 258,72 0 0 258,72

3 2 Medzev 287,28 15 -2 300,28

4 8 Paňovce 315,22 0 -8 307,22

5 5 Ďurďošík 315,22 0 -6 309,22

6 20 Poproč „B“ 264,59 30 20 314,59

7 10 Slanec 346,06 25 -2 369,06

8 19 Slančík 462,69 15 10 487,69

9 1 Novosad 701,25 80 -14 767,25

Dobrovoľná	požiarna	ochrana,	Okresný	výbor		Košice-okolie

Výsledková	listina	-	chlapci
Chodbovica - Poproč, 22. február 2020

Poradie Štartovacie 
číslo DHZ–ZŠ Dosiahnutý 

čas
Trestné 

body
Výhodové 

body
Výsledný 

čas

1 22 Poproč „A“ 224,97 0 -2 222,97

2 21 Čižatice „A“ 226,47 45 0 271,47

3 3 Čečejovce „A“ 286,91 10 -6 290,91

4 11 Zlatá Idka 262,22 35 -6 291,22

5 15 Kecerovce „A“ 293,69 5 -4 294,69

6 13 Poproč „B“ 286,53 20 -8 298,53

7 18 Moldava nad Bodvou 302,66 25 -2 325,66

8 17 Slančík 317,10 25 -6 336,10

9 14 Čižatice“B“ 356,56 5 -12 349,56

10 9 Kecerovce „B“ 337,25 5 10 352,25

11 7 Slanec 382,97 45 -6 421,97

12 6 Čečejovce „B“ 383,40 35 10 428,40

13 16 Novosad 491,57 95 -8 578,57

Zhodnotili rok ako veľmi 
vydarený
Členovia DHZ Poproč sa spolu so svojimi sympatizantmi 
stretli 25. januára na výročnej členskej schôdzi v zasadačke 
komunitného centra. Na schôdzi zhodnotili svoju činnosť 
v roku 2019.

Prečítali sa správy o hospodárení, výcviku, krúžku mladých 
hasičov a nechýbala ani správa o kultúrno -spoločenských 
akciách, na ktorých sa hasičský zbor podieľal. Predovšetkým 
šlo o dôstojnú slávnosť patróna hasičov sv. Floriána, tradičnú 
hasičskú zábavu, stavanie mája. Záver roka ukončili tradič-
ným posedením pri jedličke a varením ondrejovského cuk-
ru. Ďalšou dôležitou témou bola bohatá brigádnická činnosť. 
V roku 2019 členovia DHZ odrobili	najmenej	450	hodín pri 
zveľaďovaní obecného majetku hasičskej zbrojnice. Hasiči 
do rekonštrukcie prispeli nemalou čiastkou	6000	€. Tieto fi-
nancie získali svojpomocne pri iných brigádach alebo akciách 
(ako napríklad hasičská zábava alebo čistenie studní). Svoje 

vedomosti a zručnosti si zdokonaľovali v spolupráci s okolitý-
mi obcami na taktickom cvičení zameranom na ochranu pred 
povodňami, poskytovaní prvej pomoci a iných cvičeniach. Aj 
minulý rok pokračovala spolupráca s obcou Rudník. Veľkou 
nádejou sú najmladší členovia DHZ, ktorí svojou súťaživosťou, 
elánom a chuťou byť najlepší získali mnohé ocenenia na hasič-
ských súťažiach, a tak robia dobré meno našej obci v okolí. Na 
záver členovia zhodnotili predošlý rok ako veľmi vydarený, 
a to aj napriek veľkým problémom pri rekonštrukcii zbrojni-
ce. Dúfame, že aj tento rok bude rovnako úspešný. DS

Máme svoje pevné miesto v obci
Február v našich zemepisných šírkach vie prekvapiť. Zima je na vrchole, sneh a vietor sú často 
jej sprievodným javom. Výbor SZZP Poproč
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Futbalisti aj počas zimnej prestávky bez oddychu Stolnotenisová ABeCeda

Zimná turistika v našom okolí

Účinky preverené stáročiami
Exotické čínske cvičenie Tai -chi nám 
priniesla do Poproča Ing. Bea Lubyová 
z Košíc, ktorá školí a precvičuje Tai -Chi 
a Čchi -kung v Košiciach a v Prešove.

Ide o cvičenie, ktorého priaznivé účin-
ky na zdravie sú preverené stáročiami, 
a ktoré vďaka nenáročnosti a prispô-
sobivosti môžu cvičiť ľudia všetkých 
vekových kategórií (aj seniori) aj ľu-
dia s obmedzenými pohybovými mož-
nosťami.Je označované ako meditácia 

v pohybe alebo aj vnútorné umenie 
pre zdravie.

Tieto cvičenia slúžia predovšetkým na 
uvoľnenie a posilnenie chrbtice, pôso-
bia na mnoho ďalších partií tela vráta-
ne vnútorných orgánov a v neposled-
nom rade prinášajú cvičiacim duševný 
relax, posilnenie odolnosti voči stresu, 
odstránenie vnútorného napätia a pre-
hĺbenie vnútorného pokoja a vyrovna-
nosti. MP

Umiestnenie	našich	mužstiev	po	jesennej	časti:

Žiaci	-	2.	miesto – 9 zápasov – 6-1-2,- 19 bodov.
Dorast - 7. miesto – 10 zápasov – 4-0-6,- 12 bodov.
Muži	-	7.	miesto – 14 zápasov – 7-1-6,- 22 bodov.

Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2019-
2020 začiatkom novembra minulého roka nasledo-
vala krátka prestávka pre našich futbalistov. Počas 
tejto prestávky cez vianočné sviatky výbor OFK 
Slovan Poproč pre našich futbalistov aj ostatných 
záujemcov o zábavu usporiadal Štefanskú zábavu. 
Začiatkom tohto roka už začala príprava na jarnú 
časť súťaže. S tréningom začali v telocvični a neskôr 
aj na ihrisku. Aj tento rok bolo mužstvo dospelých 
prihlásené do zimnej Krajskej futbalovej ligy (KFL). 
Naše mužstvo odohralo na umelej tráve v Moldave 
n/B postupne stretnutia s mužstvami Dvorník – Vče-
láre, Čečejovcami, Seňa a na záver im bolo súpe-
rom mužstvo z Kokšov -Bakše. V týchto stretnutiach 
išlo mužstvu hlavne o prípravu na jarnú časť súťa-
že. Strelecky sa mužstvu nedarilo a v prvých troch 
stretnutiach po vyrovnaných priebehoch prehrali. 

Ani vo štvrtom zápase KFL naši hráči body nezís-
kali. Proti súperovi z Kokšov- Bakše to bol vyrovna-
ný súboj s našou hernou prevahou, no od 64. do 68. 
minúty rýchle 3 inkasované góly rozhodli o osude 
stretnutia. Veríme, že v súťažných stretnutiach to 
súperom oplatíme a výsledky budú v náš prospech. 
Z mužstva počas zimnej prestávky odišiel na hos-
ťovanie do Čečejoviec brankár Roland Repiský. Do 
začiatku súťaže odohrá naše mužstvo ešte niekoľ-
ko prípravných stretnutí na umelej tráve alebo na 
prírodnom ihrisku. Pred začiatkom jarnej časti sa 
uskutočnila výročná členská schôdza futbalové-
ho klubu. Na tejto schôdzi sa hodnotil minulý rok 
nášho klubu a zároveň prijali plány na tento rok. 
Správu predniesol predseda klubu Peter Dzuro. 
Predseda sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili 
o chod našej organizácie, hráčom, funkcionárom, 
fanúšikom, sponzorom, ale hlavne vedeniu a zastu-
piteľstvu našej obce za finančnú pomoc, bez ktorej 
by sme si nevedeli predstaviť činnosť klubu. V záve-
re schôdze nechýbala ani vecná diskusia zúčastne-
ných hráčov aj ostatných členov, ktorých je každým 
rokom menej. EH

V stolnotenisových súťažiach máme 
odohrať poslednú štvrtinu zápasov.
„A“	družstvo v 3. lige v priebehu súťaže 
postupne z rôznych príčin prichádzalo 
o kľúčových hráčov. Po polovici súťaže 
skončilo na 10.mieste s predpokladom 
si toto miesto udržať aj v odvetnej čas-
ti, čo by znamenalo záchranu v súťaži. 
Lenže všetko sa zmenilo už na prvom 
tréningu po novom roku, keď sme sa 
dozvedeli ďalšiu nepríjemnú správu, 
že ďalší, a to ešte najlepší hráč, pre zá-
važnú chorobu musí vynechať zvyšok 
sezóny. Bol to už šiesty hráč v ročníku, 
ktorý vypadol zo základnej zostavy. To 
znamená, že si 10. miesto neudržíme.
„B“	družstvo v 4. lige po prvej polovici 
súťaže skončilo na 7. mieste, čo zname-
ná hrať v dolnej skupine o záchranu 
v súťaži. Ešte nikdy sme neboli tak blíz-
ko k postupu do prvej šestky ako teraz. 
Chýbal nám jeden bod, alebo dva sety 
či dve loptičky.
Aj keď sme s Čečehovom podľa pred-
pokladov neuspeli, nakoniec sa roz-
hodovalo v záverečnom zápase u ve-

dúceho družstva v súťaži. V Dúbravke 
sme podali fantastický výkon, neboli 
sme ďaleko od vytúženého cieľa, ale 
v poslednom rozhodujúcom a vyrov-
nanom zápase D.Majcher po tuhom 
boji prehral s najlepším hráčom v sú-
ťaži v piatom sete 11 : 9. To znamenalo 
našu nešťastnú prehru 10 : 8 a skupinu 
o záchranu.
„C“	družstvo je aj naďalej bez bodu na 
poslednom mieste v 5. lige.
Ale čo nám chýba u mužov, to nám 
k veľkej radosti vynahradzujú naše 
mladé ratolesti. V závere roka sme 
sa zúčastnili dvoch najvydarenejších 
turnajov v sezóne. Najprv D. Majcher 
na VSPM v Belej n/C v súťaži starších 
žiakov v silnej konkurencií obsadil 5. 
miesto a potom naši najmladší prete-
kári vo Valalikoch v kategórii najmlad-
ších žiakov. Bol to náš najlepší zahraný 
turnaj v sezóne a všetci hráči podali 
výborné výkony. Od debutujúceho Pat-
rika Blažka až po tých najskúsenejších. 
Miriam Gregová skončila na 7. mies-
te a Bianka Bacsová na 5.mieste. Obe 
hráčky prehrali iba s prvou hráčkou 
Slovenského rebríčka Guassardo. Ešte 
väčšiu radosť nám urobili chlapci, aj 
keď R. Hiľovský po nešťastnej prehre 
nakoniec skončil na 12. mieste, J. Petráš 
neuveriteľné napredoval. Už hladké ví-
ťazstvo s nebezpečným Sokolovským, 
ktorý ho už dvakrát na turnajoch po-
razil, naznačovalo, že by to mohlo byť 
úžasné umiestnenie. Potvrdilo sa to. 
V ďalšom kole ho nezastavil ani prvý 
nasadený hráč Pagano. To, čo predvá-

dzal a zahral v tomto zápase, sa nedá 
ani opísať. Jeho úžasná cesta skončila 
v semifinále, vo výbornom a vyrovna-
nom zápase prehral s druhým nasade-
ným hráčom Popelym 3 : 2, keď v roz-
hodujúcom piatom sete za stavu 9 : 9 
rozhodli dve prasiatka súpera o jeho 
postupe. Nakoniec skončil na neuveri-
teľnom 4. mieste, keď v únavnom zápa-
se o tretie miesto prehral 1 : 3 s Kavu-
ľom. Už o tri týždne sme sa zúčastnili na 
ďalšom turnaji v S.Štvrtku. Vedeli sme, 
že zopakovať takéto výkony aj umiest-
nenia bude neobyčajne ťažké. Aj sa to 
potvrdilo hlavne u chlapcov. Aj keď sa 
R. Hiľovskému z ťažkej skupiny nepo-
darilo postúpiť, zastúpil ho po prvý-
krát R. Holováč, ktorý napokon skončil 
na 16. mieste. J. Petráš zasa odohral 
výborný turnaj, nakoniec skončil na 
veľmi dobrom 7. mieste. Že to nie je 
jednoduché, sa presvedčili medailisti 
z Valalík, ktorí sa umiestnili až na 10. 
a 11. mieste. Ani dievčatá nesklamali. 
Ale obsadili o niečo horšie umiestne-
nie, a to: 7. miesto Bacsová a 9. miesto 
Gregová. Ale najväčšou víťazkou bola 
iba šesťročná debutantka Mirka Ho-
lováčová, ktorá prekonala samu seba 
a bojovala s väčšími súperkami. Za 
celoročné výsledky dievčatá aj chlapci 
v súťaži družstiev skončili v celkovom 
hodnotení na 3. mieste. O ďalší vynika-
júci úspech sa pričinili naše ženy, ktoré 
sa zúčastnili Majstrovstiev kraja mu-
žov a žien v Giraltovciach, kde hráčky 
Š.Bacsová a M.Gregová získali v štvor-
hre žien nečakane 3. miesto. MG

Obdobie vianočných sviatkov a nového roka so sebou prinies-
lo aj voľné chvíle, počas ktorých sme sa vybrali do prírody. 
Našu koncoročnú sériu výstupov sme začali posledný decem-
brový víkend výstupom na Kojšovskú hoľu, odkiaľ sme po hre-
beni cez chatu Údoľ prešli až do Poproča. Silný vietor, sneženie 
a teploty pod nulou boli príjemnou zmenou tohtoročnej teplej 
zimy. Silvestrovské doobedie začalo pre nás tradične a po 37.-
krát sme pred večernými oslavami vystúpili na Kobyliu hoľu. 
Nechýbalo ani spoločné posedenie a občerstvenie pri sv. Anne. 
A takto naše zimné výstupy vyzerali:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v minulom roku zúčastnili našich 
turistických pochodov a prajeme všetko dobré v novom roku. 
Budeme radi, ak sa k nám v roku 2020 s priateľmi a rodinou 
pridáte opäť. Aktuálne informácie o plánovaných akciách 
a fotky z výstupov nájdete aj na oficiálnej stránke Klubu slo-
venských turistov Poproč - http://kstpoproc.6f.sk/. PR



Z radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť chcem  - keď nie inšie -
aspoň svoje skromné vinše:
Tajnička - 23 písmen,

ženám čerstvú, sviežu vodu. 
Mužom tiež nech dobre je,
nech si prídu na svoje.

CHOTÁRE- KRÍDLO- OKENICA- SERVÍTKA- TUNIKA- ZÁKLAD-
IGRIC- KVALITA- POMOC- SLOVO- TVARY- ZÁSTERA-
IKONA- LAMPA- PORCIA- SNAHA- UMAKART- ZLATO-
ISKRA- LIMIT- POSTOJ- STANICA- UPOZORNENIE- ZMENA-
JANTÁR- MASKA- PRÍVES- STENA- ÚSTAVA- ZVADA-
KALAMITA- MATRIKA- RADOSŤ- SVATOK- VEDEC- ZVIERATÁ-
KANAVA- MOTTO- RENTA- SVIECA- VEDRO-
KARTA- MRAZNIČKA- ROKĽA- TALÁR- VERNOSŤ-
KLASIKA_ NÁKOVA- ROLÁK- TALENT- VESTA-
KOLESO- NÁZOV- ROLKA- TANEC- VETVA-
KOTLINA- ODVAR- ROZMAR- TORTA- VINIČ-
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Výzva
Milí naši čitatelia, žijeme časy, aké si nikto 
nepamätá. V súvislosti s pandémiou koronavírusu 
COVID – 19 sa zo dňa na deň zmenili naše životy, 
životný rytmus a možno aj priority. Zasiahlo nás 
to všetkých. Nevieme, čo nám to ešte prinesie, 
ale vieme, čo zažívame, s čím sa stretávame. 
Preto vám ponúkame príležitosť, podeľte sa so 
svojím príbehom s ostatnými čitateľmi, napíšte 
nám do redakcie, akým spôsobom sa vás to 
dotklo, ako prežívate toto mimoriadne náročné 
obdobie. Vaše príspevky čakáme na adrese 
popnoviny@gmail.com do konca júna.
Ďakujeme. Vaša redakcia

oSEMSMEroVKA
Z radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov

pripojiť chcem  - keď nie inšie -
aspoň svoje skromné vinše:

Tajnička	-	23	písmen,
ženám čerstvú, sviežu vodu.

Mužom tiež nech dobre je,
nech si prídu na svoje.
AT

zdroj: pexels.com

Na zamyslenie
„Na rannej prechádzke lesom mi napadla takáto myšlienka. Ľudstvo 
dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo. Prestávali sme si vážiť 
zdravie, a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že 
na ňom úplne najviac záleží. Prestávali sme si vážiť prírodu, a preto 
sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký vzácny. 
Prestali sme vedieť fungovať v rodinách, a preto nás táto choroba 
zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili fun-
govať. Prestávali sme si vážiť starých a chorých, a preto sme dostali 
túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní. Prestávali 
sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepo-
strádateľní. Prestávali sme mať úctu voči učiteľom, a preto nám táto 
choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať. Mysleli 
sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chce-
me, a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si uvedomili, že to 
všetko nie je samozrejmosť. Mamona nás opantala, voľný čas sme 
trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, 
aby sme pochopili, že šťastie si nemôžeme kúpiť. Zameriavali sme 
veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám 
táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša 
krása. Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi, a preto sme dostali 
túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne, čo ani nevidno, dokázalo 
skrotiť, dať nám príučku a trochu pokory. Táto choroba nám veľa be-
rie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa naučiť 
a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie. Dostali sme chorobu ušitú 
na mieru. Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali.“

Zdroj: Veronika Škerháková Kráľová
https://mysmezeny.sk/2020/03/slovenka-zverejnila-prispevok-ktory-vam-otvo-
ri-oci-ludstvo-vraj-dostalo-presne-taku-chorobu-ako-potrebovalo/


