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Naši najmladší občania – deti narodené v r. 2020
v Poproči, ktorých rodičia prejavili záujem zaslaním fotky a zároveň súhlas 
s uverejnením fotky a mena svojho dieťaťa na tomto mieste. Detičkám želáme 
krásny a dlhý život v radosti, zdraví a šťastí.
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Slovo má starostka
Blíži sa koniec roka 2020 a situácia s koronou stále trvá. Pred jeho ukončením sme poprosili 
starostku obce o pár slov nielen k tejto téme.

V  predchádzajúcom  čísle  našich  novín  sme  veno-
vali veľa priestoru pandémii a jej dopadu na život 
v obci. Žiaľ, pandémia stále trvá a zmenila mnohým 
z nás životy. Čo považujete v tejto dobe za najdôle-
žitejšie a prečo?

Žijeme v neistej dobe. Mnoho ľudí dnes prežíva obavy 
o zdravie a životné istoty. Tieto pocity, bohužiaľ, už v mno-
hých prípadoch prerastajú do beznádeje a katastrofických 
scenárov. A práve v tejto dobe považujem za veľmi dôležité 
zachovať si pokojnú myseľ, aby sme boli schopní vysporia-
dať sa s touto náročnou životnou situáciou. Považujem za 
dôležité prejavovať si navzájom v týchto ťažkých chvíľach 
oveľa viac empatie a porozumenia. Predovšetkým by sme sa 
mali zamerať na riešenie každodenných situácií, na riešenie 
praktických otázok, na ktoré máme priamy vplyv. Pokúsme 
sa porozmýšľať napríklad o tom, za čo môžeme byť vďační, 
v čom môže byť táto situácia prospešná. Klamstvá, negatívne 
informácie, osočovanie šíriace sa v médiách a na sociálnych 
sieťach prispievajú iba k ďalšej beznádeji, zhoršujú medzi-
ľudské vzťahy, a tak ešte viac znižujú kvalitu nášho života 
v tejto dobe. Mali by sme si uvedomiť, že čo sa javí ako zlé, 
môže byť z iného pohľadu dobré. O pravdivosti tohto tvrde-
nia sa môžete presvedčiť aj na konkrétnych príkladoch pri 
čítaní nasledujúcich riadkov môjho príspevku.

Ako obmedzenia zvládajú naše zariadenia v obci?

Aktuálna pandemická situácia priniesla so sebou opatrenia 
a nariadenia, s ktorými sa musia vysporiadať aj rozpočtové 
organizácie obce – domov dôchodcov aj ZŠ s MŠ. Zatvore-
nie domova dôchodcov, a hlavne zákaz návštev, spôsobilo 
dlhodobé odlúčenie klientov tohto zariadenia od ich najbliž-
ších rodinných príslušníkov. Klienti si museli zvykať na nový 
režim – minimálny počet klientov v jedálni, v spoločenskej 
miestnosti… Napriek uvedeným opatreniam pani riaditeľka 
a zamestnanci zariadenia našli spôsob, ako minimalizovať 
dopad týchto opatrení na psychickú pohodu klientov (nové 
skupinové terapie, možnosť komunikácie s rodinnými prís-
lušníkmi on  -line, atď.). Klienti aj zamestnanci zariadenia si 
museli zvyknúť na pravidelné testovanie.

Za zvládnutie všetkých opatrení súvisiacich s Covid-19 sa 
chcem opätovne poďakovať bývalému riaditeľovi JUDr. Mi-
chalovi Rusnákovi, súčasnej riaditeľke Mgr. Kataríne Harča-
rikovej aj všetkým zamestnancom domova dôchodcov.

Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že všetko zlé je na niečo dob-
ré. COVID -19 odkryl v plnej nahote nedostatočné financova-
nie zariadení poskytujúcich sociálne služby, ktoré má dopad 

aj na počet zamestnancov v zariadení, a tým na kvalitu po-
skytovaných služieb. Následkom toho už od 1. 1. 2021 dochá-
dza k zmene vo financovaní týchto zariadení zo strany štátu.

Koronakríza priniesla niečo nepredstaviteľné – dlhodobé za-
tváranie škôl. Forma výučby sa aj v našej škole a materskej 
škole od marca tohto roku musela opakovane prispôsobovať 
neustále sa meniacim pokynom a nariadeniam. Rozpracova-
nie vždy nových nariadení na podmienky našej školy a ma-
terskej školy bolo náročné hlavne pre vedenie školy. Novým 
povinnostiam a formám výučby sa museli zo dňa na deň pri-
spôsobovať učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci, žiaci 
a ich rodičia.

Za vládnutie tejto mimoriadnej situácie v ZŠ s MŠ patrí moje 
poďakovanie pani riaditeľke RNDr. Božene Mihókovej, celé-
mu pedagogickému kolektívu a všetkým nepedagogickým 
zamestnancom.

Celoplošné testovanie neminulo ani nás v Poproči. 
Môžete stručne zhodnotiť jeho priebeh?

Plošné testovanie v našej obci prebiehalo v dňoch 31. 10. 
a 1. 11. 2020. Na jeho kompletnú prípravu sme mali 5 pra-
covných dní, a to popri zabezpečovaní bežnej agendy obce. 
Naším záujmom bolo, napriek časovému stresu, zabezpečiť 
všetko potrebné na testovanie a vytvoriť odberné miesta 
maximálne bezpečné pre občanov, ale aj odberové tímy. 
Pôvodne sme mali mať 2 odberné mieste, napokon sa nám 
podarilo zabezpečiť 3, pričom na odbernom miest č. 2 boli 
2 odberné stanovištia. Všetky odberné miesta boli umiest-
nené v areáli futbalového ihriska. Pre uľahčenie sledovania 
vyťaženosti jednotlivých odberných miest obec zabezpečila 
on  -line prenos cez FB stránke obce a cez aplikáciu Infoúrad.

Aj v tomto prípade sme mohli byť svedkom toho, že pozitívny 
a zodpovedný prístup členov odberových tímov k testovaniu 
sa preniesol aj medzi občanov, a tak testovanie, toľkokrát ne-
gatívne prezentované, prebehlo v našej obci v pokojnej at-
mosfére, mnohokrát aj s úsmevom na tvári. Patrí sa im za 
tento prístup poďakovať aj touto cestou.

Celkovo bolo v našej obci otestovaných 1 442 občanov a od-
halených 6 pozitívnych prípadov. Veľká vďaka patrí aj všet-
kým zamestnancom obce, ktorí v priebehu týždňa pripravili 
priestory potrebné na testovanie. Vážim si zodpovedný prí-
stup všetkých občanov, ktorí sa testovania zúčastnili.

Ešte minulý rok sme o tomto čase mali už v parku 
vysvietený stromček a v pamäti detí stále rezonoval 

Mikuláš. V domácnostiach boli prípravy na Vianoce 
v plnom prúde. Kultúrne podujatia umocňovali oča-
kávanie najkrajších sviatkov roka. Teraz nič z toho 
neplatí. Pripomeňme si, o čo všetko prichádzame.

Kultúrny život v našej obci sa zastavil v marci po Matič-
nom plese. Ďalšie plánované tradičné kultúrne podujatia 
nebolo už možné organizovať ako verejné podujatia, a to 
vzhľadom na opatrenia prijímané v súvislosti s pandémiou 
Covid -19. Našou snahou bolo aj napriek tomu udržať tradí-
ciu prípustnou formou, a tak sme pravidelne pripravovali 
relácie v miestnom rozhlase, napr. na Deň matiek, výročie 
SNP, Deň obce.

V plánovanom termíne konania osláv Dňa obce sme okrem 
rozhlasovej relácie zverejnili na FB stránke obce naše 
„Hrané dejiny Poproča“. Tieto majú v čase písania tohto 
článku 4 200 pozretí (čo je oveľa viac ako je celkový počet 
obyvateľov našej obce). „Hrané dejiny Poproča“ priniesli 
mnohé pozitívne reakcie na adresu nás Popročanov. Citu-
jem z mnohých reakcií divákov:

„… krásne spracované, odporúčam každému…“
„dole klobúkom“
„Ďakujem za spomienky…srdcom som stále v mojej rodnej 
dedine - v Poproči.“
„Nádhera. Veľmi pekné a dojímavé…Popročania musia byť 
hrdí…“
„Krásna história, dojímavá až k slzám, blahoželám všetkým 
Popročanom.“

Pri čítaní týchto reakcií sa mi opakovane tlačia slzy do očí 
a zároveň si uvedomujem skutočnosť, že paradoxne za toto 
naše ocenenie môžeme vďačiť práve KORONE a obmedze-
niam s ňou súvisiacimi. Aby sme vám preniesli atmosféru 
osláv domov, prinášame v tomto čísle obecných novín pre-
hľad históriou konania Baníckych dní, resp. osláv Dňa obce 
Poproč.
V tomto roku okrem polokrúhleho výročia (765.) prvej pí-
somnej zmienky o obci si okrúhle výročie svojho vzniku 

pripomína aj ženská spevácka skupina FORTUNA. Členky 
tejto speváckej skupiny, nepretržite od roku 2000, boli svo-
jimi speváckymi vystúpeniami neoddeliteľnou súčasťou 
všetkých kultúrnych podujatí v obci. Počas dvadsaťročnej 
histórie reprezentovali obec na mnohých podujatiach a sú-
ťažiach. Osobne je mi veľmi ľúto, že nebolo možné zorgani-
zovať pre našu FORTUNU slávnostný večer ako poďakova-
nie za ich dvadsaťročné pôsobenie. Využívam túto možnosť 
teraz a ďakujem všetkým členkám našej ženskej speváckej 
skupiny najmä za ich prínos pri zachovaní našich ľudových 
piesní pre ďalšie generácie, za krásne vystúpenia a za re-
prezentáciu obce. Prajem im hlavne veľa zdravia, elánu 
a tvorivých nápadov, aby sme sa mohli aj v ďalších rokoch 
tešiť z ich vysoko profesionálne interpretovaných skladieb.

Bohužiaľ pandemická situácia nám ani na konci roka 2020 
neumožnila zorganizovať tradičné Ondrejovské pečenie 
cukru ani Katarínsku zábavu. Aj Mikuláš musel tento rok 
doručiť sladkosti do topánočiek v domácnostiach tajne 
v noci, aby nikoho nestretol.
Blíži sa záver roka, všetci pociťujeme psychické vyčerpanie 
z udalostí končiaceho sa roka. Preto by sme chceli vniesť 
tesne pred Vianocami do vašich domovov aspoň malé pote-
šenie a prekvapiť vás. Či sa nám to podarilo, hlavne vzhľa-
dom na závislosť od aktualizovaných opatrení Covid -19, 
budete môcť posúdiť už v čase čítania týchto novín.

Koronakríza však nezastavila prácu, hoci ju možno 
spomalila. Jedného dňa predsa musí skončiť a aby 
život v obci mohol pokračovať a obec sa rozvíjať, je 
potrebné aj v týchto ťažkých časoch myslieť na bu-
dúcnosť. To sa aj udialo, boli podané návrhy, žia-
dosti (informovali sme vás o nich v predchádzajúcom 
čísle našich novín). Ako dopadli?

Aj v čase koronakrízy sme realizovali už schválené pro-
jekty a súčasne sme pracovali na príprave nových žiadostí 
podľa aktuálnych výziev. Podrobnejšie informácie o pro-
jektoch a získaných dotáciách sú spracované v samostatnej 
tabuľke.

PREHĽAD O PODANÝCH ŽIADOSTIACH O DOTÁCIE  A STAVE ICH IMPLEMENTÁCIE (REALIZÁCIE)

Poradové
číslo

Mesiac, v ktorom 
bola odoslaná/

doplnená žiadosť 
o dotáciu

Predmet žiadosti o dotáciu Poskytovateľ dotácie
Výška požadovanej do-
tácie resp. poskytnutej 

dotácie v Eur

Spoluúčasť obce 
v Eur

Fáza schvaľovania/ implementá-
cie (realizácie)

1 1/2019 „Modernizácia učební v ZŠ 
s MŠ Poproč“

MPaRV SR
Integrovaný regionálny 

operačný program

Poskytnutá dotácia

92 270,20 EUR
4 856,33 EUR

Nenávratný finančný príspevok 
schválený/zmluva podpísaná.

Prebieha implementácia 
projektu.

2 11/2019 „Revitalizácia parku 
v centre obce“ Program obnovy dediny

Poskytnutá dotácia

4 965,49,00 EUR
 261,35 EUR

Dotácia schválená.
Projekt ukončený a zúčtovaný.

3 2/2020 „Návrh zmien a doplnkov 
č. 2 ÚPD – O“

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR

Poskytnutá dotácia

4 680,00 EUR
1 170,00 EUR

Dotácia schválená.
Prebieha implementácia + vyúč-
tovaná dotácia podľa fakturácie 

v roku 2020.

4 4/2020
„Knižnica -miesto príbehov, 
alebo dobrá kniha v pravom 

čase“
Fond na podporu umenia

Poskytnutá dotácia

2000,00 EUR
0,00 EUR Dotácia schválená.
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PREHĽAD O PODANÝCH ŽIADOSTIACH O DOTÁCIE  A STAVE ICH IMPLEMENTÁCIE (REALIZÁCIE)

5 6/2020

„Zmiernenie dopadov koronakrízy 
v obci Poproč podporou zlepšenia 
poskytovania služieb pre občanov 

(seniorov)“

Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre 

investície a informati-
záciu

24 930,00 EUR 2 770,00 Eur Žiadosť neschválená

6 6/2020
Žiadosť o poskytnutie osobného 
motorového vozidla na výkon 

samosprávnych funkcií
MH SR Dar obci  0,00 Eur

Žiadosť schválená. 
Auto prevzaté 10.11.2020

7 7/2020
„Vybavenie počítačovej učebne 

základnej školy s materskou 
školou v Poproči“

MAS Rudohorie 10 000,00 Eur  1 989,20 Eur Žiadosť odoslaná

8 10/2020 Zlepšenie vybavenia školskej 
jedálne MŠ SR 5 000,00 Eur 600,00 Eur Žiadosť odoslaná

8 11/2020 Žiadosť o dotáciu na výživové 
doplnky pre DD MPSVaR

Poskytnutá dotácia

700,00 Eur
0,00 Eur Žiadosť schválená.

9. 11/2020 „Pomáhame SPPolu“ Nadácia SPP 4997,45 Eur 0,00  Eur
Žiadosť odoslaná.

Dotácia pre domov dôchodcov

 PRIPRAVOVANÉ ŽIADOSTI O DOTÁCIU:

1 12/2020 „Výstavba trhoviska v obci 
Poproč“ MAS Rudohorie

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 
ukončení procesu verej-

ného obstarávania

Žiadosť v príprave

2 12/2020 „Vodozádržné opatrenia – 
Kultúrny dom“ OPKŽP (fondy EÚ)

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 
vypracovaní projekto-

vej dokumentácie

Žiadosť v príprave

3 12/2020 „Rekonštrukcia DD – prestavba 
a prístavba“ IROP (fondy EÚ)

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 
vypracovaní projekto-

vej dokumentácie

Prebiehajú konzultácie k pripra-
vovanej výzve + k príprave ver. 

obstarávania PD

4 12/2020 „Zakúpenie kompaktného 
zametača“

„Enviromentálny fond 
– Činnosť A3 – ochrana 

ovzdušia

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 

ukončení prieskumu 
trhu

Žiadosť v príprave

5 12/2020

„Predchádzanie vzniku 
a zhodnocovaniu BRKO – 

zakúpenie kompostérov, drvičky 
a iných komponentov pre malú 

kompostáreň“

„Enviromentálny fond – 
Činnosť C2 – Odpadové 

hospodárstvo

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 

ukončení prieskumu 
trhu

Žiadosť v príprave

6 12/2020 „Zakúpenie osobného motorového 
vozidla pre domov dôchodcov“ MPSVaR SR

Výška požadovanej 
dotácie  bude známa po 

ukončení prieskumu 
trhu

Žiadosť v príprave

Realizácia projektov financovaných z vlastných zdrojov do konca roka 2020:
– komplexná rekonštrukcia a modernizácia interiéru obecného úradu vrátane inštalovania kondenzačného plynového kotla 
– rekonštrukcia interiéru v budove obecných služieb na 1. nadzemnom  podlaží vrátane výmeny okien a inštalovania kondenzačného plynového kotla 
– modernizácia interiéru veľkej obradnej sály v dome smútku a výmena výplní
– odstraňovanie kolaudačných závad na stavbe Prístavba a prestavba Požiarnej zbrojnice
– rekonštrukcia priestorov Kolkárne a Espressa na ihrisku
– vysádzanie stromčekov v cintoríne
– sanácia zatekajúcich striech  na budove Cukrárne, Kultúrneho domu, bývalej školy pod kostolom

Zrealizované projekty, schválené žiadosti a prebie-
hajúce aktivity sú tiež spoločným darčekom pre nás 
všetkých, súčasných i budúcich obyvateľov obce. Sú 
nádejou pre náš lepší život. Verme, že sa všetko po-
darí. Na záver sa opäť vráťme k téme Vianoc. Sú tiež 
každý rok novou nádejou. Ako ich vnímate?

Je tu opäť. Ten krásny čas, čas vianočný. Oslavujeme narode-
nie Ježiša Krista, ktorý nám priniesol návod, ako správne žiť. 
Vianoce sú obdarené zvláštnym duchom. Počas vianočných 
sviatkov ľudia majú k sebe akosi bližšie. Je to čas plný porozu-
menia, potešenia a srdečnosti, kedy v srdci pociťujeme radosť 
a uvedomujeme si aj vzácnosť rodiny, našich blízkych i pria-
teľov. Krátke obdobie, kedy sa väčšina z nás po čase zastaví 
a zaslúžene vychutná najkrajšie sviatky roka v kruhu svojich 
najbližších. V kruhu rodiny, ktorá počas Vianoc naberie na 
význame a odrazu sú všetky veci navôkol nepodstatné. Ob-
klopujeme sa tým, čo máme najradšej, a tými, ktorých máme 
najradšej. V pokoji si vychutnávame pohodu domova, vôňu 
tradičného vianočného jedla a koláčov. Želám nám všetkým 

spoločne, aby sme počas vianočných sviatkov v kruhu svojich 
najmilších našli hlavne pokoj, lásku a porozumenie. Možno 
nebudú prichádzajúce najkrajšie sviatky v roku bohaté na 
darčeky, ale naším spoločným pričinením môžu byť bohaté na 
úsmev, dobré slovo a radosť zo vzájomnej blízkosti.

Prajem vám v mene svojom, ale aj v mene poslancov OZ a za-
mestnancov obce, aby každý z vás pocítil toto nenahraditeľ-
né vianočné teplo, bol v prítomnosti svojej rodiny, obklopený 
najbližšími pri štedrovečernej večeri a aby ste si pod vianoč-
ným stromčekom našli hlavne zdravie, šťastie, lásku, rodinnú 
pohodu, pochopenie a zabudnutie na trápenia dnešných dní. 
Prežime Štedrý deň v tichu, pokoji a pokore, bez ohlušujúcich 
zvukov pyrotechniky.

Zostaňme aj počas týchto sviatočných dní zodpovední, aby 
sme mohli spoločne vstúpiť do nového roka 2021 bez výraz-
nejších obmedzení a hlavne zdraví.
Všetkým požehnané Vianoce a pokojný nový rok 2021!

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

Z činnosti obce

roky končiace nulou
Z histórie Poproča vybral a zostavil Oleg Brada.

1290 – Vznik Poproča súvisí s banskými privilégia-
mi, ktoré získalo jasovské prepoštstvo od 
uhorského kráľa Ondreja III.

1430 – Mendzenth - dobový názov Poproča.
1430 – Popročský pleban, (duchovný správca) On-

drej, vystupoval ako svedok vo veci úpravy 
pomeru Nižného Medzeva k plebánii (far-
nosti) vo Vyšnom Medzeve.

1590 – Poproč (Podprocz aliter Myndzenth sa uvá-
dza v listine krajinského sudcu Štefana de 
Bathor z roku 1590) ako slovenská dedina.

1720 – Po epidémii moru evidovaných 13 domác-
ností.

1850 – Popročskí kuriálni želiari napadli hlavného 
slúžneho a zahnali na útek aj privolaných 
pandúrov.

1850 – 7. augusta Jenö Olasz, župan Abauj–tur-
nianskej stolice oznamuje jasovskému pre-
pošstvu, že na pojednávanie bezpríkladnej 
vzbury Mindzentiovcov má tam vyjsť trest-
ná sédria pod predsedníctvom vicišpána, 
za účasti 5 prísažných. Ako asistencia bude 
poslaná 1 stotina vojska.

1870 – Vojtech Klimkovič namaľoval oltárny obraz.
1870 – Popročská školská stolica na zasadnutí roz-

hodla, že do opakovacej školy sa bude cho-
diť do 18. roku života, a to dve hodiny týž-
denne.

1900 – V obci žilo 1494 obyvateľov.
1910 – Úradné noviny Abaujvárskej stolice z roku 

1910 uvádzajú nariadenie, podľa ktorého 
každý, kto má záujem o vysťahovanie, musí 
požiadať o vydanie vysťahovaleckého pasu.

1920 – Rozpočet obce uvádza výdavky na plat 
obecného sluhu 800,– Kčs, hájnika 350,– Kčs, 
bachtera (dedinského hlásnika) 125,– Kčs, 
a pre babu (pôrodnú asistentku) 410,– Kčs.

1920 – V obci žilo 27 obyvateľov židovskej národ-
nosti.

1930 – Adventisti siedmeho dňa mali už 13 členov. 
Kazateľom sa stal brat Havrenko.

1949 – 1950 - Až do tohto školského roku sa školský 
rok začínal i končil sv. omšou Veni Sancte 
resp. Te Deum v miestnom kostole.

1950 – Spevokol získal na VII. celoslovenskej súťaži 
v Nitre, ktorú organizovala Matica sloven-
ská, druhé miesto, Čestný diplom a Pamät-
nú listinu.

1950 – 13. 3. sa narodil Ing. Ladislav Štovčík, futba-
lový reprezentant, významný rodák.

1950 – 2. januára 1950 pri práci v kameňolome v Zá-
bave v katastri obce Poproč našli robotníci 
Štefan Jasaň, František Petráš a Ján Toporčák 
druhú časť „popročského strieborného pokla-
du“. Východoslovenskému múzeu v Košiciach 
bolo v tomto roku odovzdaných 857 kusov 
mincí.

1960 – Druhá účasť dychovky na II. Spartakiáde v Pra-
he.

1960 – Začalo sa s výstavbou obecného vodovodu 
v dĺžke 11 km. Potrubie vedie z potoka Zábava 
cez Kráľovu lúku do dediny.

1970 – V obci vznikli nové prevádzky Intra (výroba 
stavebných materiálov), Oceľové konštrukcie 
(výroba nádrží pre čerpadlá a kovových dve-
rí) a Pridružená výroba Telovýchovnej jednoty 
Slovan Poproč (drobná stavebná činnosť).

1980 – Bola ukončená výstavba školskej jedálne pri 
ZŠ.

1980 – Jediný výrobca pedálov v rámci ČSSR (Výrobné 
družstvo invalidov – VDI) vyrobil okolo 7000 
pedálov denne.

1990 – Doc. Ing. Štefan Petráš, CSc. sa stáva námest-
níkom ministra hospodárstva SR v Bratislave 
(1990 - 1992).

1990 – V prvých porevolučných voľbách bolo do obec-
ného zastupiteľstva zvolených 24 občanov.

1990 – Prvú súkromnú predajňu potravín „Dubky“ 
otvoril v marci 1990 na Ulici mieru Ján Vinca 
s manželkou.

2000 – Založenie speváckeho súboru Fortuna.
2000 – V kostole bolo nainštalované plynové kúrenie.
2010 – 1.september - slávnostné otvorenie zmoderni-

zovanej budovy ZŠ.
2010 – Začala realizácia doposiaľ najväčšieho projek-

tu financovaného z fondov EÚ - „Revitalizácia 
centrálnej zóny v obci Poproč.“

2010 – Monika Jankovčinová vydáva sci -fi román - 
knihu pre deti DAVID BRESTON a Vzkriesenie 
Sajmonského sveta.

2020 – Matičný ples - 25. ročník.
2020 – Okrúhleho životného jubilea (70) sa dožíva 

Ing. Mária Kylianová, rod. Timková. V roku 
2015 jej bolo starostom obce Poproč udelené 
čestné občianstvo za mimoriadny prístup v ob-
lasti rozvoja a zveľaďovania obce.

2020 – Celosvetová pandémia. Martin Gumáň ml. 
majstrom Slovenska vo štvorhre a Bianka 
Bacsová tretia na Majstrovstvách Slovenska vo 
štvorhre (stolný tenis).
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Zvelebujú a pozdvihujú kultúrno-spoločenské 
povedomie o poproči už 20 rokov - ForTUNA

Spevácka skupina Fortuna Poproč bola založená v roku 2000 
na podnet starostu Vincenta Timka. Dlhoročnou vedúcou 
bola Mária Mašatová. Od roku 2018 prevzala žezlo Ľudmi-
la Benková. Rok 2020 je pre Fortunu významným jubileom. 
20 rokov spievania v prevažne pôvodnej zostave je v kaž-
dom telese veľa. Už 20 rokov sa spolu schádzame, spievame, 
zdieľame svoje osudy, podporujeme sa navzájom. Pôvod-
ný repertoár – ľudové piesne - sme získavali zo spevníkov 
a priamym kontaktom s Popročankami pomocou priesku-
mov. V tomto nám veľmi pomohla Anka Benková – česť jej 
pamiatke, ktorá nám naspievala mnoho starých piesní. Širo-
ký repertoár, ktorý tvoria nielen ľudové piesne, ale aj upra-
vené ľudové spevy, zborové, sakrálne, hymnické, country, či 
popové skladby spievané do hudobného podkladu, otvára-
jú Fortune dvere na rôzne pódiá. O kvalite skupiny svedčia 
významné ocenenia – 2x laureát Dargovskej ruže, laure-
át Dargovskej ruže v sólovom speve – Ľudmila Benková, 
cena Štefana Mráza – Mária Mašatová.

Vo svojej tvorbe nadväzujeme na dobové zvyky a tradície, 
ale rovnako úspešne prepájame folklór s modernou hudbou. 
Vďaka nášmu širokému repertoáru nás pozývajú na rôzne 
firemné podujatia, účinkujeme na koncertoch, oslavách vy-
́ročí, ale aj na svadbách, kde predvádzame tradičné čepčenie 
nevesty.

Naše vystúpenia v obci sa stali tradíciou. Z každoročných ak-
tivít možno spomenúť vystúpenie na plese Matice slovenskej 
v Poproči, stavanie mája, benefičný koncert Chvála vzájom-
nosti, SNP, dni obce, pečenie cukru, vianočný koncert.

V marci 2019 Fortuna predviedla svoj program v relácii Rá-
dia Regina „Zahrajte mi túto“. Verejná nahrávka sa uskutoč-
nila v Kultúrnom dome v Poproči. Veľkou cťou pre speváč-
ky bol spoločný koncert Chvála vzájomnosti v jasovskom 
Kláštore premonštrátov, ktorý organizoval Rotary Club 
v roku 2019. Spievali sme na spoločnom pódiu v prítomnos-
ti hudobných osobností, akými sú Félix Slováček a bratia 
Dvorskí.

Na dni obce v minulom roku si Fortuna pripravila špeciali-
tu – blok piesní skupiny ABBA spievané slovami ľudových 
piesní. Posledným vystúpením bol koncert v rámci hudobné-
ho leta na Dominikánskom námestí v Košiciach a ešte v ten 
deň aj sakrálne spevy na odpustovej omši v Dominikánskom 
kostole taktiež v Košiciach.

Počas svojho pôsobenia súbor vydal 2 CD nosiče: Kolo našej 
zahradočky a Tady dobre na fraj chodzic. V súčasnosti má 
súbor 11 členiek:
Ľudmila Benková, Mária Bradová, Eva Filčáková, Dag-
mar Grácová, Valéria Grácová, Petronela Hiľovská, Eva 
Klešiková, Mária Mašatová, Katarína Sopková, Eva Tim-
ková, Janka Žakarovská – Ďuricová. Na harmoniku nám 
hrá Jany Grocký, a na gitare Ľudka Benková - ktorá mnohé 
skladby aj hudobne upravuje.

Na záver chcem poďakovať všetkým sponzorom, podporo-
vateľom, prispievateľom 2% dane za ochotu, rozhodnutie 
podporiť práve našu spevácku skupinu. Vážime si každý 
príspevok, každé povzbudenie či pochvalu. Veríme, že na-
priek všetkým okolnostiam naďalej budeme mať možnosť ší-
riť piesne, tradície, kultúrne povedomie o malej obci Poproč 
všade, kde si zaspievame. Rozlúčim sa Zdravicou od Eugena 
Suchoňa

„Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám.
Kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu! Nech žije nám!“

ĽB

Z našej farnosti

Z jesenného kalendára našej 
farnosti
Rozlúčka s letom
Farnosť Všetkých svätých v Poproči zorganizovala pre rodiny s deťmi 
rozlúčku s letom formou výletu na sv. Annu. Okrem chutného guľá-
ša či koláčikov sa deti potešili aj súťažiam a zábavkám. Samozrejme, 
nechýbala ani spoločná sv. omša. Dúfame, že sa z takejto vydarenej 
akcie stane tradícia. Vďaka všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili, od 
najmenších drobcov v kočiaroch až po našich dedov – tvorcov guľáša.

V trošku netradičnom čase, prvú septembrovú nedeľu, sa v našej far-
nosti uskutočnila aj slávnosť 1. sv. prijímania. Pána Ježiša prvýkrát 
prijalo 13 detí.

„ Milé deti, nezabudnite, že táto chvíľa bola začiatkom vášho dobrodruž-
stva s Pánom. On vás vždy čaká. Teraz záleží len na vás, ako budete bu-
dovať svoj vzťah s Ním.“  

IS, vaša katechétka

14. októbra 2020, tesne pred zatvorením kostolov kvôli epidemiologic-
kým opatreniam, prijalo 29 birmovancov, ktorí absolvovali dvojročnú 
prípravu, z rúk generálneho vikára Mons. Miloša Gazdíka sviatosť bir-
movania. Slávnosť sa podarilo zorganizovať v krátkom čase. Opäť sa 
potvrdilo, „kde je vôľa, tam je cesta.“ V prvom rade patrí vďaka dobro-
tivému Otcovi, lebo bez jeho požehnania sú márne ľudské namáhania. 
Ďakujeme aj nášmu duchovnému otcovi, Štefanovi Angelusovi Kuru-
covi, O. Praem, za prípravu birmovancov a zorganizovanie slávnosti.

18. októbra 2020 bola nedeľa „2 v 1“, keď sa milión detí na svete spojilo 
v modlitbe ruženca za mier a pokoj vo svete. Zároveň sme v našej far-
nosti podporili misie, okrem zbierky aj zakúpením čokoládky Sladká 
pomoc. Čistý zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež, 
ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.  Keďže v tom čase boli kos-
toly zatvorené, do týchto akcií sme sa zapojili v škole v rámci hodiny 
náboženstva v 4.A.

Sviečka za nenarodené deti 2020
Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 ob-
čianske združenie Fórum života – najväčšia pro-life platforma spolu 
s partnermi. Vďaka dobrovoľníkom je možné si sviečky (plastové alebo 
sklenené) zakúpiť na rôznych miestach – hlavne v kostoloch. Zakúpe-
ním sviečky podporujeme projekty: Zachráňme životy, Poradňa Alexis, 
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA. V tomto roku sme na tieto pro-
jekty prispeli za našu farnosť sumou 130 eur. Všetkým darcom úprim-
né Pán Boh zaplať.   IS

otvárajme sa láske
Pokoj a dobro! Milí rodáci z Poproča, prežívame dobu adventu a čoskoro Vianoce - narodenie Pána 
Ježiša Krista. Neprežívajme tieto sviatky jeho narodenia akoby to bolo kedysi, ale slávme ich tak, ako 
by sa narodil dnes. Otvárajme sa láske aj v týchto náročných časoch. A iba tí, ktorí sa otvárajú pre 
lásku, sú zahalení svetlom Vianoc. Stalo sa tak v betlehemskej noci a deje sa tak i dnes.

Posolstvo Vianoc je svetlom i pre národy, pre spoločnú cestu ľudstva. „Emanuel“, Boh s nami“, pri-
šiel ako Kráľ spravodlivosti a pokoja. Jeho Kráľovstvo – ako vieme – nie je z tohto sveta, a predsa je 
dôležitejšie ako všetky kráľovstvá tohto sveta. Je motívom nádeje pre všetkých tých, ktorých dôstoj-
nosť je urážaná a potláčaná, pretože Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, prišiel oslobodiť človeka od 
koreňa každého otroctva. Svetlo Vianoc nech žiari znova aj v našej obci Poproč a po celom svete. 
S veľkou láskou všetkých pozdravuje váš rodák brat Pavol Radoslav Mandryk OFM.

Farnosť Všetkých svätých v Poproči v spolupráci so ZŠ s MŠ Poproč zorganizovala v čase od 1. 12. 2020 do 15. 12. 2020 
charitatívnu zbierku trvanlivých potravín pre centrum pre obnovu rodiny – DORKA, KOŠICE. Všetkým darcom srdeč-
ná vďaka. IS
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prierez históriou osláv výročí vzniku obce poproč

1995
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1997 - 1999

20072003
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Obec si pripomínala 740. výročie prvej písomnej 
zmienky. Zorganizovali sa veľkolepé oslavy Dňa obce 
spojené s Matičnými dňami. Dátum oslavy prihliadal 
na Deň baníkov, tzn. na 9.september. Myslelo sa na 
všetko. Na úpravu športových areálov, na úpravu ce-
lej obce, na suveníry, vlajočky a keramiku. Konali sa 
výstavy žiacke, poľovnícke, ručná výroba, obnovil sa 
tradičný sprievod od obecného úradu, v ktorom šli 
krojované ženy a deti, baníci v uniformách, pozvaní 
hostia z radov vládnych predstaviteľov, predstaviteľov 
Matice slovenskej, starostov obcí z regiónu Rudohoria, 
významní rodáci… A to všetko za zvukov hudby po-
pročskej dychovky. Súčasťou programu na ihrisku bola 
ukážka akrobatického lietania, zoskoky výsadkárov, aj 
motorové rogalo. Prebehli športové súťaže a turnaje - 
stolnotenisový turnaj, minifutbalový turnaj a 1. ročník 
Behu o cenu obce, ktorý mal štart aj cieľ pri Cukrár-
ni. Varil sa guľáš a nechýbala večerná veselica. Boli to 
vskutku veľkolepé oslavy a dali základ pre jednu z naj-
silnejších a najkrajších tradícií obce.

Oslavy dní obce, ako ich poznáme dnes, sa prvýkrát uskutočnili v roku 1995. Konali sa vtedy prvýkrát po dlhých desaťročiach 
a nadviazali na bývalé chýrne Banícke dni.
Baníctvo patrilo v minulosti k jedným z hlavných zamestnaní obyvateľov našej obce. Baníci vykonávali ťažké povolanie, kde 
v podzemí boli vystavení nielen ťažkej práci v tme osvetľovanej len kahancami, ale aj nástrahám, prítokom vody, výronom ply-
nov, závalom, požiarom… Preto nečudo, že ani jeden z nich nesfáral bez modlitby. V blízkosti šácht boli postavené kaplnky, pri 
ktorých sa baníci spoločne modlili. Každá baňa mala svojho patróna. Baníci oslavovali vždy na sviatok patrónov jednotlivých 
baní alebo na sviatok patrónky baníkov sv. Barbory. Každoročne sa konala banícka ofera, kedy baníci spoločne odbavili sláv-
nostné bohoslužby, na ich konci „oferovali“ - darovali peniaze na cirkevné účely. Po nej prišla zábava, občerstvenie a do tanca 
hrala banícka kapela. Baníci oslavovali už pred stáročiami. Banícke dni sa konajú aj v iných štátoch, v rôzne dátumy. V bývalom 
Československu bol za oficiálny dátum pre Banícke dni stanovený 9. september až v roku 1949 a v tom istom roku bol aj 
prvýkrát oslávený. Pripomínalo sa tým 700. výročie vydania Jihlavského banského práva. Kodifikáciu banského práva potvrdil 
kráľ Václav I. v Jihlave v roku 1249. V Poproči sa Banícke dni oslavovali až po rok 1965 sprievodom baníkov dole obcou za 
vyhrávania baníckej dychovky, ktorý sa končil na ihrisku, kde sa hodnotili výsledky dosiahnutej práce baníkov. V nasledujúcom 
roku 1966 už nebol sprievod, bolo menej baníkov, zišli sa len v kultúrnom dome a v reštaurácii Baník. Odvtedy sa už Banícke 
dni neoslavovali.

Pre Popročanov významná oslava sa konala 9. až 11. septembra, kedy si obec Poproč pripomenula 750. výročie 1. písomnej zmienky. Výnimočnými boli tieto oslavy z viacerých dôvodov: 
v parku pod kostolom sa slávnostne otvorila banská expozícia, miestna dychovka hrala v novučkých oblekoch, ale hlavne preto, že počas slávnostného večera predviedli svoje umenie 
v tzv. Hraných dejinách obce popročskí herci - amatéri, od najmenších, po najväčších a oživili dôležité udalosti z dejín obce, čo nemá obdobu v pozitívnom slova zmysle. Celkovo sa na 
príprave hraných dejín zúčastnilo okolo 100 osôb. Stálou pripomienkou je vyhotovené DVD s týmto predstavením (záznam nájdete aj na Facebooku obce, resp. link na web stránke obce). 
Súčasťou večerného programu bola folklórna skupina Šarišan, zábavná skupina Drišľak a hviezdou večera bol Samuel Tomeček.

Počas osláv v roku 2001 sa zorganizoval 1. ročník Maj-
strovstiev Poproča vo varení a jedení halušiek.

Oslavy boli zaujímavé súťažnou prehliadkou dycho-
viek, ktorá sa uskutočnila v parku pri kostole.

Oslavy sa niesli v duchu 50. výročia založenia futbalu 
v Poproči. Prím hrali futbalové zápasy, hostia z futba-
lových dejín Poproča a počas slávnosti bola odhalená 
tabuľa „Štadión J. Žakarovského“. Nechýbal tradičný 
Beh o cenu obce, ani tradičný guľáš a veselica.

Oslavy boli spojené s oslavami 60. výročia založenia futbalového klubu. Boli osa-
dené panely s históriou popročského futbalu. (Fotografie z minulosti popročského fut-
balu si môžete pozrieť i dnes na stenách chodby komunitného centra.) Uskutočnil sa 
Beh o cenu obce, minifutbalový turnaj o Putovný kahanec starostky obce. Galavečer 
sa niesol vo svojej oficiálnej časti v duchu popročského futbalu, s príhovormi, s poďa-
kovaniami a oceneniami. Zábavná časť galavečera začala netradične troma výstrelmi 
z kanónov. Pokračovala ohňovou šou a brušnými tanečnicami, vystúpením manželov 
Benkovcov a hlavnou hviezdou programu bol Peter Nagy. 

Počas Dňa obce sa uskutočnil tradičný Beh o cenu obce 
za zvukov popročskej dychovky, ale bez účasti dospe-
lých, ktorí vtedy nejavili záujem o súťaž. Veľké oslavy 
sa nekonali.

Popročská dychová hudba si počas osláv pripomenula 60. výročie svojho založenia, 
kedy už od rána hrala ich hudba v obecnom rozhlase. Konala sa prehliadka dychoviek 
aj s vystúpením mažoretiek, vystúpil folklórny súbor Železiar a hviezdami zábavného 
večera boli predskokan Peter Stašák a hlavnou hviezdou skupina Desmod.

V tomto roku boli oslavy zrušené. Dôvodom bola tra-
gická nehoda autobusu v prvú augustovú nedeľu pri 
obci Úhorná, ktorým sa viezli veriaci, prevažne z našej 
obce, na púť k snežnej panne Márii. Nehoda si vyžiada-
la celkovo 13 obetí. Česť ich pamiatke.

Obec si pripomínala 745. výročie prvej písomnej 
zmienky. Počas týchto osláv sa uskutočnil 1. ročník 
minifutbalového turnaja o „Banícky kahanec“ 
a prvýkrát sa na verejnosti predstavila novozaložená 
spevácka skupina Fortuna. Zorganizovala sa súťaž 
v pečení „popročského koláča“ , kde výsledné sladké 
produkty prekvapili aj chuťovo, aj vizuálnym preve-
dením.

Mural Global bol projekt umelcov, výsledkom ktorého 
bol veľkoplošný obraz na východnej stene kultúrneho 
domu, ktorý bol slávnostne odhalený počas baníckych 
osláv roka 2004 a túto stenu a okolie zdobí a spestruje 
dodnes.

Foto 1. futbalovej jedenástky 1946
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Oslavy začali v piatok premietaním 3 filmov v našom kine Slovan Poproč (pre deti: 
Fimfárum 2, pre mládež: Občiansky preukaz a pre dospelých: Trhák) a výstavou obra-
zov a modelov pána Veselého v Rotary klube. V sobotu pokračovali oslavy tradičnými 
športovými turnajmi, súťažami detí aj dospelých a rôznymi sprievodnými zábavnými 
akciami (atrakcie pre deti, vozenie na poníkoch, ukážka Takwondo, westernová šou…). 
Počas galavečera boli odmenení popročskí darcovia krvi a predstavili sa detské po-
pročské talenty: Gabika Szabová a Erik Jasaň, manželia Benkovci a ich hostia Szilvaiovci, 
Tomáš Buranovský a hlavnou hviezdou bol Lukáš Adamec.

Country skupina TENNESSEE, Ščamba a hlavná hviezda skupina Metalinda boli hu-
dobnými hosťami osláv. Večerné pódium patrilo aj členom Miestneho odboru Matice 
Slovenskej v Poproči, ktorí boli ocenení za svoju dlhoročnú záslužnú činnosť.

Pre tieto oslavy je charakteristické slávnostné odhalenie diela sv. Barbory – patrónky 
všetkých baníkov v zrekonštruovanom parku pod kostolom. Predchádzala tomu sláv-
nostná sv. omša v Kostole všetkých svätých, oprášenie baníckej tradície a poďakovanie 
a ocenenie všetkých žijúcich baníkov. Počas slávnostného večera na ihrisku nám oslavy 
spestril folklórny súbor Zemplín a Zuzana Smatanová.

Počasie oslavám neprialo. Upršaný deň bol však aj napriek tomu úspešný. Niesol sa 
v duchu Putovného festivalu údolia Bodvy a Rudohoria. Pri kaplnke pri hornom 
futbalovom ihrisku nám zahral Dychový orchester Štós, na dolnom futbalovom ihris-
ku sa predstavili účinkujúci Putovného festivalu údolia Bodvy a Rudohoria. Súčasťou 
festivalu boli aj remeselnícke trhy tradičných remesiel, kde sa predstavili košikári, hrn-
čiari, kováči i chovatelia s výstavou drobných zvierat. V kultúrnom dome bola Putov-
ná výstava fotografií z regiónu. Hlavnou hviezdou večerného programu bola Katka 
Knechtová.
Deň obce bol napriek nepriazni počasia nabitý športom. Konal sa: 15. ročník Poproč-
ského minifutbalového turnaja. Ostatní Popročania si mohli zaskákať na mini tram-
polínach spolu s profesionálnymi inštruktormi v školskej telocvični.

2011

2013

2012

2014

Pri príležitosti 760. výročia 1. písomnej zmienky o obci v roku 2015 sa pred oslavami zorganizovala anketa „Nezáleží na mene, ak v Poproči máš korene“, v ktorej sa každý Popročan 
žijúci kdekoľvek na svete mal možnosť prihlásiť k svojmu priezvisku. Víťazné: Hiľovský. Už v piatok sa začali oslavy slávnostným zasadnutím obecného zastupiteľstva, na ktorom starosta 
obce udelil čestné občianstvo Ing. Márii Kylianovej, dlhoročnej sponzorke našej ZŠ. V Rotary clube pokračoval program výstavou výtvarných diel speváka, herca, režiséra, umelca, 
Popročana Slavomíra Benka. Sobotný program bol naplnený športom dospelých a detí, zábavou pri atrakciách, jedle a poobede aj pri skupine Country Duo Weteráni. Po rokoch sa 
opäť zorganizovala súťaž vo varení halušiek a mala veľký úspech.  Večernú zábavu povýšili na vyšší level Kandráčovci a skupina Heľenine oči. Významným dňom bola táto sobota pre 
Fortunu, ktorá oslávila svoje 15. narodeniny.

2015

2008 2009 2010
Oslavy sa niesli v duchu 50. výročia otvorenia budo-
vy ZŠ na Školskej 3 v Poproči a otvorením viacúče-
lového multifunkčného ihriska. Oslavy začali už 
v piatok v kultúrnom dome stretnutím s aktuálnymi aj 
bývalými učiteľmi a zamestnancami školy. Pokračovali 
počas víkendových osláv príhovormi a premietaním 
dokumentárneho filmu o histórii školstva v Poproči. 
Stretnutie a oslavy spestrili žiaci speváckymi a taneč-
nými vystúpeniami. Multifunkčné ihrisko sa otvorilo 
slávnostne, s dychovkou a so spevom. Zaujímavosťou 
je, že prvým výkopom otvoril ihrisko vtedajší predse-
da vlády SR Robert Fico a zároveň si zahral exhibičný 
duel. Večerný galavečer obohatili spevácke hviezdy: 
Tomáš Krak, Peter Cmorík a Pavol Hammel, ktorý 
u nás vystupoval už druhýkrát.

Novinkou v tomto roku bol nultý ročník  tenisového 
turnaja T-cup a  súťaž v pílení dreva. Oba boli úspešné, 
záujemcovia to brali vážne a T-cup pokračoval  až dote-
raz. V tom roku sa hral už 10. ročník minifutbalového 
turnaja o Putovný kahanec starostky obce. Spestrením 
slávnostných dní bol Dobrovoľný hasičský zbor Po-
proč, ktorý so svojou známou vervou a profesionali-
tou predviedol ukážky zásahov na zemi aj vo výškach. 
Hviezdami galavečera boli Ander z Košíc a slovenská 
legenda Vašo Patejdl.

Už 28. augusta sa začali oslavy s pripomenutím si 66. 
výročia SNP. V rovnaký deň sa bravúrne spojila spo-
mienka na SNP so slávnosťou Dňa obce s turnajmi 
a súťažami, s detskými atrakciami a stánkami. Večer-
né oslavy sa spojili so zapálením povstaleckej vatry. 
Súčasťou osláv bolo nemenej slávnostné otvorenie 
zmodernizovanej budovy školy, ktoré sa uskutočnilo 
o pár dní neskôr, a to 1. septembra (v stredu) za účasti 
hostí, s posvätením otca opáta a s prehliadkou nových 
priestorov.

prierez históriou osláv výročí vzniku obce poproč
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Zatiaľ posledné oslavy máme ešte v živej pamäti. Prvýkrát sa zorganizoval Starigač Cup – futbalový turnaj pre 40 a viacročných, futbalový (20.ročník), tenisový turnaj T -cup (10. ročník) 
a súťaž vo varení halušiek (5. ročník). Výnimočné boli oslavy aj tým, že sa konali presne v Deň kroja. Starostka spolu so svojím zástupcom boli oblečení v kroji, poslali zdravicu do Ban-
skej Bystrice, kde prebiehali oslavy slovenského kroja a zároveň vyzvali občanov Poproča, aby sa ďalších osláv zúčastnili oblečení do krojov. Počas slávnostného programu boli tradične 
odovzdané ocenenia a trofeje. O zábavu sa postaral „bruchomluvec“ Wolf, omladený Modus s hviezdou Jankom Lehotským a nakoniec rozprúdil zábavu Peter Paul Pačut, slovenský 
Freddie Mercury. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v SR i vo svete z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 sa tohtoročné oslavy Dňa obce plánované na 11. až 13.9.2020 neuskutočnili. 
Oslavy Dňa obce sa organizujú každoročne počas 2. septembrového víkendu. Parádne a veľkolepo. Pre všetky vekové kategórie, s tradičnými športovými súťažami a turnajmi (Mi-
nifutbalový turnaj od roku 2000, Beh o cenu obce od roku 1995, T-Cup od roku 2009), so súťažou vo varení halušiek (od roku 2001), s detskými atrakciami, po viaceré roky s ukážkou 
dog agility, s guľášom a večerným programom. Samozrejmou súčasťou programu bola popročská dychovka Popročanka až do roku 2018 a spevácka skupina Fortuna od roku 2000 až 
po dnes. Záver osláv patrí ohňostroju a diskotéke, resp. tanečnej zábave. Obľúbenou a tradičnou súčasťou osláv je tombola, do ktorej darmi prispievajú sponzori - domáci aj cezpoľní.    

Tradičnými sa stali aj stánky s občerstvením a jarmočné stánky, ktorých majitelia návštevníkom  poskytujú širokú škálu nápojov, sladkostí, jedál rýchleho občerstvenia, hračiek pre deti, 
bižutérie, ručných výrobkov. Veľkou súčasťou osláv je slávnostná sv. omša, ktorá dáva oslavám  prepotrebný duchovný rozmer. Organizácia osláv nie je jednoduchá. Je náročná na čas, 
financie,  personál, ale stojí to zato. Je to po všetkých stránkach výnimočný deň. Veríme a dúfame, že budúci rok 2021 bude prajnejší, a že si oslavy opäť vychutnáme znova, všetci spoločne.

Históriou osláv vás sprevádzala, výber z archívu urobila Ing. M. Pástorová, ved.MKS.

2019

2020

Pripomenuli sme si 70. výročie založenia dychovej hudby Popročanka  a zároveň 20. výročie založenia Domova dôchodcov Poproč - DD Spása. Po slávnostnom rozdaní ocenení 
a výhier v súťažiach patrilo pódium folklórnej skupine VINICA a hudobným hosťom Mariánovi Čekovskému - ČEKY BAND-u a skupine Traky.

Pripomenuli sme si a oslávili 60. výročie otvorenia budovy ZŠ na Školskej 3. Oslavy začali už v piatok podvečer, zišli sa na nich bývalí aj súčasní učitelia a zamestnanci ZŠ s MŠ. Hosťami 
večera boli Ander z Košíc a Traja z Raja, hlavnou hviezdou Peter Bič Project.

2017

2018

Oslavy boli mnohostranné a pestré. Konali sa v duchu nultého ročníka putovného festivalu ľudovej hudby a tradičných remesiel Festivalu Rudohorie. Vystúpili spevácke zbory, tanečné 
skupiny, folklórne súbory, hráči na hudobné nástroje z miest a obcí Rudohoria. Poproč reprezentovala dychovka Popročanka a spevácka skupina Fortuna. Ihrisko patrilo okrem iného aj 
stánkom s ukážkami tradičných remeselných výrobkov z mnohých obcí Rudohoria vrátane Poproča (paličkovanie, rezbárstvo, kožiarstvo, med, syry).  Sprievodnými akciami bola výstava 
Abov z neba v hornom vestibule kultúrneho domu a výstava fotografií Alexandra Jirouška. Deti mohli okrem športových súťaží vyskúšať aj  historickú striekačku, ktorú pripravili dob-
rovoľné hasičské zbory. Oslavy sa niesli aj v duchu 70. výročia založenia futbalového klubu v Poproči, kedy sa oslavovalo už v piatok podvečer. Počas sobotného galavečera nás prišiel 
humorom aj spevom zabaviť Štefan Skrúcaný a skupina Polemic.

2016

prierez históriou osláv výročí vzniku obce poproč
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City nemožno 
uzamknúť ani zahaliť 
rúškom

S nami nebudete sami

Samozrejmé nebolo 
samozrejmosťou

obdarujme sa tým najkrajším darčekom - 
láskou

Jeseň, čas farieb, dozrievania a zmien. Príroda odetá do pes-
trofarebných šiat symbolizuje zároveň aj jeseň života senio-
rov. Tak ako končí leto a prichádza jeseň, tak prichádza aj 
staroba. Prichádza pomaly, nenápadne a nedá sa jej vyhnúť. 
Človek sa ocitá v takej fáze svojho života, kedy rád a často 
spomína na svoju minulosť. Október je výnimočne vzácny, 
lebo majú sviatok dedkovia a babky. Je to mesiac venova-
ný úcte k starším, ktorú si pripomíname už tri desaťročia. 
Inak tomu nebolo ani tento rok. Aj napriek prísnym epide-
miologickým opatreniam sme si pripomenuli toto tradičné 
obdobie aj v našom domove dôchodcov. Dostali sme virtu-
álne pozdravy od žiakov našej základnej aj materskej školy 
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Žiaci základnej školy 
v rámci CVČ začali svoj pozdrav krásnym a veľavravným 
mottom: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa 
vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore 
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi.“

Nespočetné slová vďaky, krásne básne či veselé piesne v po-
daní tých najmenších sa niesli zariadením prostredníctvom 
televíznej obrazovky a v očiach našich seniorov sa zračil 
úsmev či slzička dojatia. V mene klientov ďakujeme všet-
kým, ktorí sa na tom akokoľvek podieľali a pomohli nám 
vytrhnúť ich zo všedných dní, vniesť trošku radosti, úsmevu 
a lásky do nášho domova v tomto ťažko skúšanom období.

Mgr. K. Harčariková,
riad.Domova dôchodcov Poproč

Človek sa narodí, rastie, dospieva. Zamestná sa, založí si ro-
dinu. Práca je zdrojom prostriedkov na obživu, rodina jeho 
radosťou i starosťou. Má šťastie, ak je mu povolanie koníč-
kom a spolupracovníci skoro členmi jeho rodiny. Čas plynie, 
nedá sa zastaviť. Síl ubúda. Prišiel čas odchodu do dôchod-
ku. A zrazu ticho, samota, pocit nepotrebnosti, nezáujem 
okolia, choroby… Obavy! Čo bude zajtra? Dobre je na tom 
ten, kto nerezignuje. Začne hľadať náhradu za predošlý ak-
tívny život. Chce byť potrebný, užitočný a najmä nechce byť 
sám. A zrazu sa dozvedá, že aj u nás v Poproči už niekoľko 
rokov sa ľudia zápasiaci s podobnými problémami spojili. 
Majú svoju organizáciu Jednotu dôchodcov na Slovensku 
(JDS) a v jej čele obetavých, šikovných, zapálených ľudí, kto-
rým to myslí. Plánujú, organizujú, aktivizujú a hlavne ná-
pady menia na skutočnosť – realizujú ich. Presvedčia svoje 
okolie, že aj staroba patrí k životu a môže byť pekná a pes-
trá. Pandémia koronavírusu síce obmedzila bohaté mož-
nosti činnosti a aktivity, no tá potvora nedala popročským 
dôchodcom zaspať. Nemôžu sa síce v pondelky pravidelne 
stretávať, dokonca ani brigádovať, či športovať, no neprešli 
do úplnej pasivity. Záujemcovia sa zúčastnili rekondičných 
pobytov. Ani grilovačka v Čiernej ruži nevypadla z progra-
mu. A úplne úžasné boli návštevy AquaCity Poprad. Tam si 
plavci rozhýbali kosti a tí ostatní vyhriali kríže v termálnej 
vode, zacvičili si a spoločne sa pohostili chutným obedom. 

A čo je na tých dôchodcoch zvláštne? Je neuveriteľné, ako 
sa k sebe správajú. Ochota pomôcť, ponúknuť zo svojich zá-
sob, trpezlivo vypočuť toho, kto sa potrebuje vyrozprávať, 
poradiť, poslúžiť… Dobre padne aj vtip či ľudové piesne, kto-
ré preberú unavené osadenstvo autobusu pri návrate do-
mov. Aj ústna harmonika oživí spoločnosť. V starobe sme si 
všetci rovní. Potrebujeme sa navzájom! Neváhajte a príď-
te medzi nás! Nájdete si nových priateľov a život vám prine-
sie nové radosti. A staroba môže byť krásna a my užitoční 
a žiadaní. HH

O niekoľko dní sa skončí rok 2020. Bol to ne-
obyčajne divný rok. Veci, ktoré sme brali ako 
samozrejmé, už samozrejmé neboli. Všetko 
sa akosi spomalilo a mnohých aktivít sme sa 
museli vzdať. Aj v našej organizácii sme veľa 
plánov museli zrušiť. Podarilo sa však zor-
ganizovať odbery krvi vo februári a v júni. 
Akcie, ktoré sa nedali uskutočniť, boli už tra-
dičné návštevy občanov v rámci mesiaca úcty 
k starším. Pre ochorenie Covid-19 nám chýbal 
aj kontakt s klientmi domova dôchodcov, čo 
nám je veľmi ľúto. Nepodarilo sa zorganizo-
vať ani potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi. 
Z tejto zbierky boli podporované aj rodiny 
z našej obce. Verím, že nasledujúci rok bude 
lepší, že sa budeme môcť stretnúť a uskutoč-
niť naplánované akcie. Všetkým prajem po-
kojné požehnané vianočné sviatky. V novom 
roku hlavne pevné zdravie, veľa lásky a úspe-
chov v rodinnom a pracovnom živote.

MB, predsedníčka MSSČK

Opäť je tu čarovný čas Vianoc, čas, kedy sa stretávame, sadáme si k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú 
úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. 
Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale 
stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším dar-
čekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. 
V týchto dňoch si oveľa viac všímame ľudí okolo seba a určite sme milší, pozornejší. Je to skutočne čarovný čas, kedy 
sa narodila LÁSKA. Práve ona chce v našich srdciach prebývať, chce upevniť náš život a premeniť nás na ľudí, ktorí ju 
rozdávajú plným priehrštím. Vo svete je nedostatok lásky, porozumenia a pozornosti. Mnohí starší ľudia sú opustení 
a zabudnutí. Že sú vraj už nepotrební, zbytoční, na obtiaž, že starší už nemá čo ponúknuť spoločnosti, rodine. Naše 
občianske združenie JDS je dôkazom toho, že to nie je pravda. Seniori sú zdrojom múdrosti, skúsenosti, sú koreňmi 
našich rodín, sú našou súčasťou. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Poproči želá všetkým krásne a pokojné 
vianočné sviatky a do nového roka veľa pevného zdravia, lásky a porozumenia. KP

počas sviatkov by nikto nemal byť 
sám
Rok 2020 bol a ešte stále je ťažký pre každého z nás, ale asi najviac pre 
starých ľudí v domovoch dôchodcov, ktorí dlhé mesiace nevidia svoje 
rodiny. Začiatkom leta prišlo uvoľňovanie opatrení po prvej vlne a kaž-
dý si trocha vydýchol. Konečne mohli klienti Domova Sv. Anny znova 
vidieť, objať, pohladiť svojich blízkych, alebo niektorí dokonca išli na 
„dovolenku“ ku svojim príbuzným domov.
V tomto roku sme už mali jednu oslavu storočnice a v auguste sme opäť 
oslavovali už druhú storočnicu. Naša dlhoročná klientka pani Burger 
A. sa tiež dožila krásnych 100 rokov. Oslavy narodenín mohli konečne 
v lete prejsť z individuálnych na oslavy spoločné, na ktoré im prišiel za-
hrať aj pán Franko – heligonkár z Rudníka. Klienti si s ním spolu zaspie-
vali, odreagovali sa a hlavne zabudli na každodenné starosti a smútok. 
Leto sme sa im snažili spríjemniť opekaním, varením guľáša a aktivita-
mi vo vonkajších priestoroch. V tomto ťažkom čase koronakrízy sme sa 
snažili zo všetkých svojich síl čo najviac priviesť našich klientov k iným 
myšlienkam. Rozveseliť ich a spríjemniť im pobyt v našom zariadení. 
Leto, hudba, smiech a slnko je to najlepšie, čo má vplyv na psychiku 
starších ľudí. Príchodom chladných dní a mesiacov opäť naplno prišli 
opatrenia, ktoré nie sú príjemní pre nikoho z nás. Avšak sme poslušní 
a k prijatým opatreniam sa staviame zodpovedne a dodržiavame ich. 
Znova máme zakázané návštevy, testujeme v pravidelných intervaloch 

svojich klientov a zamestnancov. Záver roka, keď sa nič nezmení, tak 
určite bude iný ako predchádzajúce roky. Na sviatky by nikto nemal 
byť sám. Klientom domova sa budeme snažiť vianočné sviatky sprí-
jemniť čo najlepšie a najkrajšie. Ale rodina je rodina a tá bude určite 
chýbať. Nech všetko zlé opustí nás ešte v tomto roku, nech niekto blízky 
je vždy po našom boku. Krásne Vianoce a šťastný nový rok praje zaria-
denie pre seniorov Domova sv. Anny, n. o.

JUDr. M. Rusnák, riad. Domova sv. Anny,n. o.

Foto: pexels.com
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Veľké prekvapenie, veľká výzva Kúzelný deň v materskej škole Vrtuľky a šarkany sú pripravené

Ako to robíme my

Aj my máme svoj deň

Už na začiatku nového školského roka sme boli 
plní nápadov a energie konať nové a prospešné 
veci v rámci environmentálnej výchovy a vzde-
lávania. Našou prioritou je aj naďalej skrášľovať 
areál materskej školy, venovať sa výchovno–vzde-
lávacím aktivitám s environmentálnou tematikou. 
Prostredníctvom aktivít  zážitkového učenia viesť 
prakticky deti k ochrane životného prostredia. Veľ-
kou výzvou je pre nás premena altánku v areáli MŠ 
na plnohodnotnú enviro učebňu, ktorá by sa využí-
vala celoročne. Sadili sme 1.júna 2020 a aj napriek 
neskorému termínu bola jesenná úroda pre nás 
milým prekvapením – paradajky, papriky, fazuľka, 
cvikla, feferónky, mini melóniky. Veríme, že keď 
si pozriete priložené fotografie a uvidíte, ako sme 
sa usilovne starali o rastlinky, podporíte zázračnú 
premenu nášho altánku. Už vopred vaše detičky 
a pani učiteľky ďakujú. KN

3.november 2020. Vtedy sa naša škôlka premenila na pestrofarebný 
les plný rozprávkových postavičiek. Všetci sa radovali, boli šťastní 
a veselí, veď je predsa karneval. Detský karneval prebehol vo veselej 
nálade, o ktorú sa postarali pani učiteľky. Spolu s deťmi pripravili sú-
ťaže, ktorými pobavili detičky vo svojich triedach. Celé dopoludnie 
sa konalo v radostnej atmosfére. Deti sa zabávali, tancovali, spievali 
a mali radosť z masiek, ktoré deťom priniesli a zhotovili rodičia. Za 
všetky krásne masky boli deti odmenené čokoládkou. Poďakovanie 
patrí rodičom za prípravu prekrásnych masiek a všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu karnevalu. Bol to deň plný radosti 
a dobrej nálady a už teraz sa tešíme na ďalší karneval. KN

Naša škola je už desať rokov zapojená do 
medzinárodného programu Zelená škola, 
kde sme získali certifikát a vlajku Zelenej 
školy. V tomto školskom roku sa venujeme 
téme energia. Aktivity, ktoré sme mali na-
plánované, sme museli trochu prispôsobiť 
danej situácii v dôsledku epidemiologic-
kých opatrení z dôvodu koronavírusu Co-
vid -19. Vstupný dotazník, ktorý sme mali 
pripravený k zisťovaniu aktuálneho stavu 
šetrenia energiou, sme nakoniec realizo-
vali elektronicky. Aj to je spôsob, akým 
sme ušetrili množstvo papiera a energie. 
V týždni od 22. – 29. októbra zrealizova-
li žiaci a učitelia z Kolégia Zelenej školy 
rovesnícke vzdelávanie – „DETI UČIA 
DETÍ“. Venovali sme sa téme ENERGIA, 
kde sa po úvodnej rozhlasovej relácii žiaci 
podľa harmonogramu na príslušných ho-
dinách učili, ktoré sú alternatívne zdroje 
energie, ako sú dôležité a nevyhnutné 
v dnešnej dobe. Okrem toho sa diskutova-
lo o zásadách šetrenia energiou, prečo je 
nevyhnutné a dôležité šetrenie energiou 
v škole i doma. Na záver si žiaci svoje vedo-
mosti overili vypracovaním pracovného 
listu k tejto problematike. Ďalšou aktivitou 
v novembri mala byť „ŠARKANIÁDA“, pri 
ktorej sme mali využiť práve silu veternej 

energie. Z dôvodu prísnych opatrení a pre-
chodu na dištančné vzdelávanie sme ju 
zatiaľ nezrealizovali, ale vrtuľky a šarkany 
sú pripravené. Tu ukázali svoje zručnosti 
žiaci 1. stupňa, kde pod vedením svojich 
vychovávateliek a učiteliek vyrobili nád-
herné šarkany. Ani žiaci 2. stupňa neza-
háľali a počas dištančného vzdelávania 
mali dlhodobú projektovú úlohu - vyrobiť 
šarkana. Len nech poriadne zafúka silný 
vietor, aby naše vrtuľky a šarkany využi-
li jeho silu a vysoko vzlietli. Tešíme sa na 
skorý návrat do školy. AG

Keď je otec vzorom, 
inšpiráciou a pomocou
Volám sa Lenka Grácová. 
Kresleniu sa venujem 
odkedy som na svete. 
Môj prvý obrázok pochá-
dza z doby, keď som mala 
2,5 roka. Odvtedy svoj ta-
lent rozvíjam a zaúčam 
sa novým technikám 
kreslenia a maľovania. 
Môj talent som zdedila 
po otcovi, ktorý tiež ak-
tívne maľuje, podporu-
je ma a učí ma. Momentálne študujem už štvrtý 
rok na strednej zdravotníckej škole odbor zubný 
asistent, kreslím vo svojom voľnom čase. Kresle-
nie vnímam v prvom rade ako záľubu. Je to niečo, 
čo neviem robiť nasilu. Na kreslenie musím mať 
chuť a čas. Inšpiráciu čerpám v prírode, no rada 
pracujem aj s kresťanskými motívmi, portrétmi 
na objednávku a spracovávam aj literárne príbe-
hy a ilustrácie k nim. Moje obrazy ste mohli vidieť 
na tohtoročnom prvom svätom prijímaní alebo na 
Veľkú noc minulého roku. Zo súťaží som sa zapoji-
la do kreslenia v Biblickej olympiáde, návrhu šiat 
cisárovnej Sissi „Cisárovnej nové šaty“ a Vesmír 
očami detí na ZŠ. LG

Opätovné prerušenie vyučovania  pre žiakov 
2. stupňa ZŠ od 26.11.2020 prinieslo zmenu  
vzdelávania z prezenčnej formy na dištanč-
nú. Museli sme  upraviť  denný režim  orga-
nizácie práce a vzdelávania žiakov na celej 
škole. Bolo potrebné zabezpečiť minimálne 
zmiešavanie žiakov z rôznych tried, minima-
lizovať počet učiteľov učiacich v jednej triede 
a rovnako aj fungovanie školského klubu detí 
v popoludňajších hodinách – namiesto schvá-
lených 3 oddelení  zabezpečujeme  vyučujú-
cich v  7 oddeleniach školského klubu detí. 
Časť pedagógov, ktorí učia žiakov na druhom 
stupni, majú homeoffice,  pripravujú a reali-
zujú  online hodiny z domu pre 1. aj 2. stu-
peň. Vďaka technickému vybaveniu, ktorým 
škola disponuje, zriadeniu školskej domény, 
využívaniu Edupage a MST, ďalšiemu vzdelá-
vaniu učiteľov, žiakov, a verím, že aj rodičov, 
sa nám tento proces dištančného vzdelávania 
darí zvládať. Poskytli sme školské notebooky 
žiakom, ktorí o ne prejavili záujem tak, aby 
každý žiak školy mal zabezpečený prístup 
k online hodinám. Poskytujeme individuálnu 
podporu žiakom so zdravotným  znevýhod-
nením prostredníctvom školskej špeciálnej 
pedagogičky a asistentov učiteľa.
Prezenčné, dištančné, na diaľku,  online...aj 
takéto je teda súčasné vyučovanie. Žiaci  1.

stupňa sedia v školských laviciach a učia sa, 
a to je prezenčné vyučovanie.  Ich spolužiaci 
z druhého stupňa sú doma a učia sa na diaľku 
– online vyučovanie. A potom je tu online vyu-
čovanie  z domu do školy pre žiakov 1. stupňa, 
ak vyučujúci  zároveň zabezpečuje dištančné 
vzdelávanie (online) žiakov druhého stupňa. 
Ako sa to dá? Pozrite fotografie. Bolo to síce 
náročné najmä na začiatku pandémie počas  
minulého školského roka, ale dnes to hravo 
zvládajú aj najmladší žiaci. 
Verím, že spoločným úsilím a naďalej úzkou 
spoluprácou školy, zriaďovateľa školy a ro-
dičov sa nám podarí  túto mimoriadnu situ-
áciu zvládnuť a v novom kalendárnom roku 
očakávame   skorý návrat všetkých žiakov do 
školských lavíc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľajú na vytváraní bezpečného prostre-
dia  našej obce, školy, každého z nás.

RNDr. B. Mihóková, riad. ZŠ s MŠ Poproč

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogi-
ky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň 
bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na 
území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Teré-
zia Brunswická. Česť a vďaka tejto grófke za to, že vystihla 
špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch. 
„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý 
čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ Chceme zvýraz-
niť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na 
Slovensku. Skutočnosťou je, že práve obdobie predškolské-
ho veku je neopakovateľným a veľmi významným obdobím, 

kedy sa dieťa oboznamuje so životom v spoločnosti, učí sa 
žiť v detskej spoločnosti, intenzívne sa rozvíja jeho osobnosť, 
získava predpoklady pre úspešné zvládnutie požiadaviek 
a vzdelávania v škole. 4. november je Dňom materských 
škôl. Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapojila 
do osláv tohto sviatku. Oslávili sme si ho rôznymi aktivitami, 
ktoré nám tento sviatočný deň robia zaujímavým a plným 
neopakovateľných zážitkov. Vďaka patrí všetkým obetavým 
učiteľkám. Deťom prajeme veľa nových zážitkov, vedomostí, 
skúseností, veľa lásky, radosti a úsmevu, učiteľkám veľa dob-
rých, šikovných a hlavne šťastných detí. IV
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Komplikovaná jesenná časť futbalistov
Jesenná časť futbalových mužstiev bola poznačená koronavírusom už od začiatku letnej 
prípravy. Tréningové procesy s následnými prípravnými a súťažnými zápasmi prebiehali za 
dodržania epidemiologických opatrení. LK

Kvôli CoVIDU-19 v upravenej réžii

Žiacke mužstvo už druhý rok zápasilo nielen na ihrisku, ale 
aj s nízkym počtom hráčov. Práve preto bolo pre tento súťažný 
ročník prihlásené do súťaže MINI U15, kde nastupuje na zápas 
7+1 hráčov. Situáciu, kedy množstvo malých detí uprednost-
ňuje iné aktivity pred športom, sme sa rozhodli riešiť aj s ve-
dením našej obce. Potrebné je najmä odborné rozvíjanie špor-
tových vlastností detí pod vedením kvalifikovaného trénera. 
S pomocou vedenia obce a zástupcu starostky Jána Spišáka sa 
podarilo angažovať na post trénera mládeže Ladislava Šimča, 
ktorý pôsobil ako tréner aj v prvoligových mužstvách MFK 
Košice, FC Nitra alebo MFK Ružomberok. Bola ním vypraco-
vaná metodika pohybových aktivít pre deti predškolského 
a školského veku v Poproči, na základe ktorej sa bude postu-
povať v najbližších mesiacoch a rokoch. Prepojili sme spolu-
prácu nášho klubu s miestnou základnou školou, čím veríme, 
že prilákame väčšie množstvo detí k aktívnemu športovaniu. 
Zakúpené boli nové žiacke bránky a kompletný set nových lôpt 
pre našich žiakov. Aj vďaka týmto krokom sa podarilo navýšiť 
počet registrovaných žiakov v jesennej časti až na 18 a mohli 
tak získavať prvé cenné skúsenosti a úspešné výsledky.

Dorastenecké mužstvo sa predstavilo vo IV. lige Košicko-
-gemerskej pod vedením Rolanda Repiského. Do prerušenia 
sezóny odohralo 9 zápasov z čoho 5 vyhralo, v 2 remizovalo 
a v 2 prehralo. Vďaka týmto výsledkom sa nachádza na prie-
bežnom 5. mieste v tabuľke. Úspešný bol najmä začiatok se-
zóny, kedy prvú prehru zaznamenalo mužstvo až v 5. kole. 
Tréningová dochádzka a morálka dorastencov bola na vyso-
kej úrovni, čo sa odzrkadlilo na spomínaných výsledkoch a vý-
konoch. Niektorí dorasteneckí hráči boli úspešne zapojení do 
mužstva dospelých. Naďalej tak napĺňame dlhodobý cieľ pôso-
benia čo najväčšieho počtu domácich hráčov v A -tíme.

A -mužstvo začalo novú sezónu 2020/2021 rovnako ako pre-
došlú nedokončenú v V. lige Košicko -gemerskej pod vedením 
trénera Slavomíra Tótha. Po úvodných troch kolách však 

došlo k ukončeniu jeho pôsobenia na lavičke A -tímu. Touto 
cestou sa chceme poďakovať trénerovi Tóthovi za odvede-
nú prácu, vynaložené úsilie a množstvo stráveného času pri 
našich futbalových mužstvách. Rovnako tak dúfame, že aj 
v budúcnosti bude nápomocný pri našej futbalovej činnosti. 
Pred 5. kolom bol na pozíciu hlavného trénera angažovaný 
Marián Koššúth. Mužstvo na túto zmenu zareagovalo pozi-
tívne a v nasledujúcich 4 zápasoch zaknihovalo 3 víťazstvá 
a 1 remízu, pričom v nich inkasovalo len jediný gól. Celko-
vo s 13 získanými bodmi patrí nášmu mužstvu priebežné 
4. miesto v tabuľke.

Prerušenie sezóny zarmútilo všetkých členov klubu a fanú-
šikov. Posledné zápasy sme pre zákaz divákov na športo-
vých podujatiach sprostredkovali aspoň živým prenosom 
na facebookovej stránke nášho klubu. Už teraz pripravu-
jeme veci na ďalší rok, aby mohli všetky mužstvá absol-
vovať kvalitnú zimnú prípravu a následnú úspešnú jarnú 
časť sezóny. V spolupráci s obcou máme v pláne rozvíjanie 
nášho areálu, opravu tribúny, osvetlenia ihrísk či automa-
tickej závlahy hlavného ihriska aj technické a materiálne 
zabezpečenie pre všetky naše mužstvá. Nemalú pomoc oča-
kávame z radov dobrovoľníkov, najmä pri zabezpečovaní 
usporiadateľskej služby na zápasoch. Každá pomocná ruka 
je vítaná.

Zo všetkých spomínaných dôvodov sme sa rozhodli pre vy-
tvorenie transparentného účtu, na ktorom budeme zhro-
mažďovať finančné príspevky a touto cestou chceme popro-
siť o dobrovoľný príspevok každého, kto má záujem podporiť 
futbalovú činnosť v obci. Každé euro sa počíta. Ďakujeme.

Obloha sobotného rána 18. júla bola zatiahnutá čiernymi 
mrakmi. Milovníci prírody a turisti z Poproča, Košíc, Prešo-
va, Medzeva a Nováčan sa zišli pri základnej škole a indi-
viduálne sa vydali na túru v do blízkeho okolia. 31. ročník 
akcie Šľapaj do Poproča sa toto leto pre COVID situáciu ko-
nal v upravenej réžii a hodil by sa skôr názov Z Poproča do 
Poproča, keďže sme sa na túru spoločne neodviezli, ale od-
štartovali pešo od našej základnej školy. Trasa pochodu vied-
la cez Rinaldinku na chatu Údoľ, kde nás čakalo občerstvenie 

v podobe čapovaného piva, kávy a opekačky prerušovanej 
letným dažďom. Posledná časť našej túry šla k Idčanskému 
krížiku a Baníckej kaplnke. Odtiaľ už iba priamo dole na vý-
borný guláš. Napriek obmedzeniam a dažďu to bola krásna, 
vydarené akcia, z ktorej všetci účastníci odchádzali spokoj-
ní s pocitom príjemne stráveného dňa. Turisti KST Poproč 
ďakujú všetkým účastníkom za účasť a dodržiavanie naria-
dení. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, ktoré sa budú 
môcť, aj keď obmedzene, uskutočniť. MR

Foto: Š. Rusnák, M. Juhár, M. Juhásová

Hromadné podujatie vystriedala individuálna turistika
V záujme ochrany zdravia turistov a v zmysle opatrení ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 organizátori 
podujatia a vedenie KST rozhodli o zrušení 67. celoslovenského letného zrazu turistov. Zraz sa mal uskutočniť v prostredí Slovenského 
raja v lokalite Hrabušice – Podlesok, avšak zvyčajne hromadné podujatie vystriedala individuálna turistika v menších skupinkách. Turisti 
z Poproča Národný park Slovenský raj navštívili od 1. do 5.júla a fotky dokumentujú,  kde všade si vyšliapali. Touto cestou turisti KST Poproč 
prajú všetkým príjemné sviatky. Veríme, že sa čoskoro opäť stretneme na spoločnej akcii, zatiaľ si vychutnávajte zimnú turistiku s rodinou 
alebo priateľmi. PR

Kláštorisko 

Piecky 

Šľapaj do Poproča

Idčanský krížik 

Letanovský mlyn

Suchá Belá 

Chata Údoľ 

Banícka kaplnka



Vianoce sú časom lásky, pohody, pokoja a tepla domova, keď sa navzájom obdarúvame
a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou a priateľmi. Ďakujeme za najväčší dar Vianoc,
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IHLIČIE- MEDOVNÍK- PANÁK- PRIEVAN- SIEŤKA- ŠKODA- ZHODA-

za .........tajnička - 23 písmen........, za jeho lásku, dobrotu a štedrosť.
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Frajerina či vandalizmus?
Takto vyzerá zničená výsadba v parku pod kostolom, resp.  takto  vyzerá 
zničený, už zrealizovaný projekt.

Je poľutovaniahodné, ak niekto 
dokáže vykonať taký skutok, bez 
mihnutia okom znehodnotiť prácu 
iných a zároveň obrať naše spolo-
čenstvo, obyvateľov i návštevníkov 
obce  o príjemný a estetický kútik 
v centre. Frajerina? Tak to určite 
nie! Frajerina je niečo vytvoriť, nie 
zničiť. Bolo by maximálne šľachet-
né, keby sa ničitelia dobrovoľne 
prihlásili a napravili vlastnými ru-
kami to, čo zničili. To by bola fraje-
rina. Máte na to?

oSEMSMEroVKA
Vianoce sú časom lásky, pohody, pokoja a tepla domova, keď sa navzájom obdarúvame
a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou a priateľmi. Ďakujeme za najväčší dar Vianoc,
za .........tajnička - 23 písmen........, za jeho lásku, dobrotu a štedrosť. AT

Milí naši čitatelia, opäť jeden rok končí. Bol zvláštny, iný, nepo-
rovnateľný s nejakým iným predošlým pre väčšinu z nás. Nech 
už bol akýkoľvek, prežili sme ho, hoci v istom obmedzenom re-
žime. Napriek všetkému sme sa vám snažili poskytovať informá-
cie zo života obce po celý rok v rámci našich možností a chuti 

prispievateľov. Práve im patrí naša vďaka. Ďakujeme aj autorke 
osemsmeroviek (AT – Agnese Timkovej). Vám čitateľom za pria-
zeň a vedeniu obce za všetko, čo súvisí s vydávaním periodika. 
Nech je nový rok taký, aby sme mohli prinášať len samé pozitív-
ne správy a informácie. RR

poďakovanie

Foto: pexels.com


