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Storočnica 
dobrovoľného 
hasičstva v poproči
V sobotu 11. septembra 2021 sa za účas-
ti prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, 
predsedu Krajskej organizácie DPO SR 
a člena prezídia DPO SR Ing. Semaniča, 
tajomníčky Územnej organizácie DPO 
SR P. Barčákovej, krajského riaditeľa 
HaZZ v Košiciach plk. Ing. Fedorčáka, 
starostky obce, členov DHZ a ďalších 
vzácnych hostí z hasičského, spoločen-
ského a kultúrneho života uskutočnili 
oslavy 100. výročia založenia Dobro-
voľného hasičského zboru obce (DHZ) 
Poproč.

Dnešná neľahká doba nám prináša mnohé paradoxné situácie. Aj keď máme všetko naplánované do 
poslednej bodky, tak sa môže stať, že sa to zmení z minúty na minútu. Minulý rok v marci bolo všetko 
pripravené.

Kinosála vypredaná do posledného miesta, hudobná skupina pripravená pricestovať, všetci plní očaká-
vaní… Prešlo neuveriteľných 18 mesiacov, kým sa koncert naozaj uskutočnil. Ale aj tentokrát to bolo už 
na vážkach. Ani deň predtým sme s určitosťou nevedeli, či sa koncert nakoniec nezruší. /pokračovanie na s. 6/

/pokračovanie na s. 6/

oplatilo sa čakať
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Slovo má starostka obce
Od leta 2021 funguje v našej obci Sociálny podnik (ďalej SP). Za toto krátke obdobie vzniklo 
viacero otázok a možno aj nedorozumení. Aby sme predišli šíreniu dezinformácií, požiadali sme 
starostku obce o bližšie vysvetlenie podstaty, resp. o doplnenie niektorých informácií ohľadom 
SP. Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce

Služby obec Poproč, s. r. o., r.s.p. majú za sebou prvé tri me-
siace svojej činnosti. V tomto období bolo prioritou pripraviť 
všetky podmienky pre zahájenie činnosti – teda personálne 
a materiálne. Podarilo sa nám postupne zamestnať 13 za-
mestnancov v rôznych profesiách, z ktorých 12 zamestnan-
cov je z kategórie znevýhodnených - dlhodobo nezamestna-
ných osôb, resp. osôb zdravotne znevýhodnených.

Zamestnanci boli postupne zaradení do pracovných skupín 
v nasledovných prevádzkach sociálneho podniku: stavba, 
zváračská dielňa, montážno ‑stolárska dielňa, krajčírska 
dielňa, administratíva a tréningové centrum. Súčasne 
bolo potrebné zabezpečiť ďalšie kľúčové úlohy v rámci bu-
dovania základných pilierov spoločnosti, ktorými sú ekono-
mika a vedenie účtovníctva, právne služby, IT služby, služby 
BOZP, zdravotná služba - potrebná práve pre posudzovanie 
zdravotného znevýhodnenia zamestnancov., zabezpečenie 
priestorov prevádzok, zabezpečenie náradia a nástrojov, 
pracovného oblečenia a základných ochranných pomôcok, 
a mnoho ďalších potrebných činností. Funkciu konateľky 
spoločnosti vykonávam aj naďalej súbežne s funkciou sta-
rostky obce, a to bez nároku na odmenu.

Čo si majú Popročania predstaviť pod pojmom soci-
álny podnik Služby obce Poproč, s. r. o., r.s.p.?

Sociálny podnik v obci vznikol za účelom vytvorenia pra-
covných miest pre znevýhodnených a zraniteľných osôb 
a to najmä dlhodobo nezamestnaných osôb a osôb so zdra-
votným postihnutím s cieľom zabezpečenia ich príjmu pro-
stredníctvom predaja výrobkov a poskytovania služieb. 
Cieľom je vytvorenie stabilných a ekonomicky udržateľných 
pracovných miest pre tieto znevýhodnené kategórie našich 
občanov. V tom je podstata nášho sociálneho podniku. Hlav-
ným cieľom teda nie je zisk podniku, ale spoločenský pro-
spech. Sociálny podnik má právnu formu obchodnej spoloč-
nosti to znamená, že musí plniť všetky zákonné povinnosti 
ako každá iná obchodná spoločnosť (vyplácať mzdy, hradiť 
zákonné odvody, poistné, odvádzať dane atď.) a tieto nákla-
dy musí vykryť z príjmov za tovary a služby.

Považovala som za potrebné opätovne vysvetliť podstatu so-
ciálneho podniku, pretože pravdepodobne došlo zo strany 
niektorých spoluobčanov k nesprávnemu pochopeniu toho, 
v čom je „sociálny podnik sociálny“.

Sociálny podnik svoje aktivity zameriava prioritne na hlav-

né činnosti, ktoré boli stanovené pri vzniku podniku, a to 
najmä na opravy a udržiavanie majetku vo vlastníctve obce 
Poproč (stavebné úpravy obecných budov a prevádzok so-
ciálneho podniku, opravy výtlkov na miestnych komuniká-
ciách, obnova lavičiek na verejných priestranstvách, atď.) 
a podporne aj na iné služby (tréningové centrum, krajčírska 
dielňa). Zamestnanci realizovali prvé zákazky aj pre našich 
spoluobčanov, napr. kosenie dvorov a záhrad, výroba brán, 
stavebné práce, opravy odevov a pod. Sociálny podnik za 
prvé tri mesiace zrealizoval celkom 73 zákaziek za všetky 
svoje prevádzky.

Občan, resp. zákazník si môže práce či služby objednať 
v kancelárii sociálneho podniku v budove na Oľšavskej ulici 
č. 24 u p. Juhárovej, mobil: 0904560339, e -mail prevadzka@
sluzbypoproc.sk. Po zaevidovaní požiadavky sa v prípade 
potreby zrealizuje miestna obhliadka odborne spôsobilými 
osobami, zákazník podrobne zadefinuje svoje požiadavky 
a následne odborný zamestnanec spracuje podrobnú kalku-
láciu návrhu ceny za požadované tovary či služby. Ponuková 
cena musí zohľadňovať všetky prevádzkové náklady sociál-
neho podniku. Sociálny podnik nemôže produkovať stratu, 
pretože tým by ohrozil svoj základný cieľ. A toto je odpoveď 
na otázku, kto tvorí cenu a čo zahŕňa cena za tovary a služ-
by, ktoré sociálny podnik poskytuje.

Osobitne si dovolím upriamiť pozornosť na činnosť trénin-
gového centra ako prevádzky sociálneho podniku. Pod od-
borným vedením nášho trénera Ladislava Šimča sa výrazne 
zvýšil počet detí a mládeže, ktorí sa v tomto kovidovom ob-
dobí začali pravidelne venovať aktívnemu pohybu. Okrem 
skupinových aktivít sa rozbehli aj individuálne tréningy. Pre 
lepšiu predstavu uvediem niekoľko štatistických údajov za 
prvé tri mesiace činnosti tohto centra:

● počet skupinových tréningových jednotiek – 107
● počet individuálnych tréningových aktivít - 32
● počet klientov (detí) na začiatku činnosti – 10
● počet klientov (detí) po troch mesiacoch - 48

Po zahájení činnosti, realizácii prvých zákaziek a stabilizácii 
ekonomických ukazovateľov bude postupne sociálny podnik 
rozširovať svoju pôsobnosť aj v iných oblastiach. Máme zá-
ujem v krátkom čase umožniť našim spoluobčanom zakúpe-
nie služieb prostredníctvom servisných poukážok. Fyzické 
osoby, s osobitným zreteľom na ich odkázanosť, si tak budú 
môcť prostredníctvom týchto poukážok zakúpiť služby sta-
rostlivosti o dom a záhradu za polovičné ceny. Zároveň sa 

tak vytvoria predpoklady na vytvorenie ďalších pracovných 
miest v sociálnom podniku. O systéme fungovania servis-
ných poukážok, o tom, aké podmienky musí občan splniť, 
aby si mohol zakúpiť služby sociálneho podniku prostred-
níctvom servisných poukážok, vás budeme informovať pro-
stredníctvom samostatných letákov doručených do vašich 
domácností.

Záverom vás chcem požiadať predovšetkým o pochopenie 
a trpezlivosť s našou prácou pri zavádzaní úplne nových 
služieb. Súvisí s nimi množstvo legislatívnych a právnych 
úkonov, ale po ich naplnení môžeme dospieť k nášmu spo-
ločnému cieľu, ktorým je pomôcť všetkým, ktorí sú na našu 
pomoc odkázaní.

Aranžmá

Hotový výrobok

Logo sociálneho podniku

Balíček pre babätko

Balíček pre babätko 2

Reklamné predmety

Reklamné predmety + darčekové 
balenie

Reklamné predmety 2

Ukážka prác Sociálneho podniku
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Z celého srdca ďakujeme
4. októbra 2021 sme dostali veľký sponzorský dar od fir-
my, ktorá sa zaoberá predajom a distribúciou zdravotníc-
kych pomôcok, z ktorej nám boli doručené dezinfekčné 
prostriedky a gumenné rukavice. Touto cestou sa chceme 
srdečne poďakovať našej rodáčke Ing. Márii Kyliánovej, 

ktorá nám takto už druhýkrát podáva pomocnú ruku 
v boji s pandémiou ochorenia Covid-19. Túto nezištnú 
pomoc si nesmierne vážime, obzvlášť v tomto hektickom 
čase. V mene všetkých klientov a zamestnancov zo srdca 
ďakujeme! KH, riad. domova dôchodcov

Oprava výtlkov - pred realizáciou

Pôvodný stav - lavičky

Nová brána Pred realizáciou - brána Po realizácii - brána

Prípravné práce v dielni Po realizácii - lavičky

Oprava výtlkov - po realizácii Oprava výtlkov - po realizácii

Výroba brány

Príprava tréningovSpevnené plochy

Vážení seniori!
Už dlhší čas viacerí z vás zotrvávajú prevažne vo 
svojich domovoch, vyhýbajú sa sociálnym kontak-
tom a návšteve svojich známych. A to všetko má 
spoločného menovateľa, ktorým je obava z ocho-
renia COVID -19. Náš kultúrny dom zostal bohu-
žiaľ aj tento rok v tomto období prázdny. Nedá mi 
však, aby som sa vám v tomto čase neprihovorila 
prostredníctvom našich novín, keďže tieto sa do-
stanú na stôl v každej domácnosti. Všetkým senio-
rom v našej obci želám hlavne veľa zdravia, po-

koja, trpezlivosti a životného optimizmu, ktorý je 
v tejto dobe veľmi potrebný. Prajem vám, aby ste 
boli neustále obklopení láskou, úctou a pozornos-
ťou svojich najbližších. Nech je vaša jeseň života 
plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. Všetci spo-
lu však nezabúdajme, že na prejav úcty nestačí len 
mesiac október. Úctu si totiž treba prejavovať na-
vzájom počas celého roka v rodine, pri každoden-
ných stretnutiach, v práci a aj na ulici, jednoducho 
všade. Vaša starostka



www.poproc.sk www.poproc.sk6 7

číslo 5-6/2021 číslo 5-6/2021

/pokračovanie z titulnej strany/
Ale kde je vôľa, tam je aj cesta. A 14. septembra sa na 
pódium postavila vokálna hudobná skupina Fragile 
na čele so svojím zakladateľom Branislavom Kost-
kom. Bez použitia hudobných nástrojov predviedli 
strhujúce predstavenie, po ktorom aj ten, kto nemá 
v láske tento hudobný žáner, musel zostať v nemom 
úžase. Vyznelo to prosto kráľovsky. V dvoch 45 minú-
tových vstupoch ukázali divákom zo širokého okolia, 
prečo sú takí obľúbení a rešpektovaní na slovenskej 
hudobnej scéne. Ako skutoční profesionáli prišli nie-

koľko hodín pred predstavením, aby si vyskúšali a vy-
chytali všetky prípadne zvukové nedostatky.

A napokon večer to rozbalili naplno. Veru, oplatilo sa 
čakať. Aj keď sa nakoniec kinosálu nepodarilo zaplniť 
podľa ich a našich predstáv, predsa to bola malá las-
tovička, ktorá nám ukázala, ako pripraviť do budúc-
na podujatie takého rozsahu Za to, že boli neoblomní 
a chceli vystúpiť a potešiť srdcia hudobných „fajn-
šmekrov“ im patrí veľká vďaka.

ZL,  OcÚ – MKS

/pokračovanie z titulnej strany/

Oslavy sa začali o 9.45 hod. pochodom od zbrojnice na sláv-
nostnú svätú omšu, ktorú celebroval ThDr. Angelus Štefan 
Kuruc, PhD, O. Praem. Počas kázne vyzdvihol ochotu dob-
rovoľných hasičov pomáhať iným nezištne a konať dobro, 
ktoré vychádza zo srdca. Slávnostnú atmosféru sv. omše 
upevnil svojím spevom Zbor sv. Barbory. Z kostola sa sláv-
nostný pochod v rezkom kroku za sprievodu dychového or-
chestra Štós presunul k zrekonštruovanej zbrojnici, ktorá 
bola následne pánom farárom posvätená. Pri tejto príleži-
tosti starostka obce zhodnotila priebeh rekonštrukcie, vý-
sledkom ktorej sa vytvoril adekvátny priestor pre potreby 
hasičov. A hoci sa samotná rekonštrukcia nezaobišla bez 
problémov, vo finále sa podarilo urobiť pekné dielo, ktoré 
bude nepochybne slúžiť svojmu účelu. Pani starostka po-
ďakovala všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a osobitne 
dobrovoľným hasičom za hodiny brigádnickej práce. Ná-
sledne sa sprievod na čele s vlajkonosičmi oživený tónmi 
dychovej hudby presunul do kultúrneho domu, kde sa za-
čala oficiálna časť osláv.

Po úvodnom privítaní ctených hostí a všetkých prítom-
ných veliteľ Martin Jasaň prečítal krátku správu, v ktorej 
zachytil prierez činnosti zboru od jeho založenia cez vý-
znamné medzníky histórie až po súčasnosť. Za tú dobu sa 
zaznamenalo mnoho udalostí, príhod, úspechov i neúspe-
chov, ktoré sú prepletené najvyššími morálnymi hodnota-
mi. Všetkých členov hasičského zboru, ktorí už nie sú me-
dzi nami, no zanechali v zbore nezmazateľnú stopu, sme 
si uctili minútou ticha. V závere svojho príhovoru veliteľ 
poprial všetkým veľa zdravia, rodinnej pohody a hasičom 
ešte veľa rokov činorodej práce pre rozvoj DHZ Poproč dr-
žiac sa hesla „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“

Nasledovali príhovory pozvaných hostí. Starostka obce 
ozrejmila akou dôležitou súčasťou komunity je DHZ, 
ako svojimi aktivitami prispieva k pestrejšiemu životu 
v obci, lebo niet v obci oblasť činnosti, do ktorej by sa 
hasiči nezapojili. Poďakovala všetkým hasičom za ich 
obetavú a neúnavnú prácu pri preventívnej a osvetovej 
činnosti. Obzvlášť vyzdvihla prácu s mládežou a úspechy, 
ktoré deti na súťažiach dosahujú. Na záver starostka pripla 
na zástavu Pamätnú stuhu a odovzdala pre DHZ dar, ktorý 
bol vyrobený zamestnancami sociálneho podniku. Pred-
seda Krajskej organizácie DPO taktiež vyzdvihol hlavne 
kvalitnú prácu s mládežou a našich mladých hasičov na-
zval „výkladnou skriňou okresu“. Tieto slová umocňo-
valo množstvo pohárov lemujúcich celé pódium za jeho 
chrbtom, ktoré si doniesli mladí hasiči zo súťaží v prie-
behu jedného desaťročia. Nasledoval pútavý a vrúcny 
príhovor prezidenta DPO SR, v ktorom okrem iného po-

Z činnosti oZZ činnosti oZ

znamenal aj to, že naše výročie je sviatkom všetkých dob-
rovoľných hasičov v SR. Pretože dobrovoľní hasiči v celej 
krajine sú jedna veľká rodina, sú to ľudia, ktorí zdieľa-
jú rovnaké hodnoty a zaväzuje ich morálna povinnosť 
plniť ušľachtilé ciele, byť pripravení pomôcť blížnemu. 
Všetky tieto slová, ktoré sme si vypočuli, nás naplnili hr-
dosťou a boli dôkazom toho, že naša práca má zmysel. Udr-
žiavanie a rozvíjanie tejto dlhoročnej tradície je pre 
nás poctou i výzvou zároveň.

Slávnostnú atmosféru umocnilo vyznamenanie členov 
DHZ. Prvým oceneným bol najstarší hasič Ladislav Brada, 
ktorému odovzdal ocenenie k životnému jubileu prezident 
DPO SR.
Vyznamenania od DPO SR z rúk pána prezidenta si pre-
vzali: DHZ Poproč a veliteľ Martin Jasaň za mimoriadne 
zásluhy a Katarína Harčariková za zásluhy o výcvik.

Vyznamenania udelené Krajskou organizáciou DPO SR 
za zásluhy získali: B. Hužvár, S. Hužvár, T. Krížek. Vyzna-
menanie udelené Územnou organizáciou DPO SR Košice-
-okolie za príkladnú prácu boli odovzdané: A. Veselému, I. 
Raščákovej a D. Sakáčovej.  

Čestné uznanie udelené Krajskou organizáciou DPO SR do-
stali: B. Hužvár, S. Hužvár, T. Krížek. 

Čestné uznania udelené Územnou organizáciou DPO SR Ko-
šice-okolie boli odovzdané nasledujúcim členom: A. Veselé-
mu, D. Sakáčovej,  I. Raščákovej, V. Čornejovej, B. Mesterovej, 
M. Krížekovej, M. Raščákovi, I. Raščákovi, M. Raščákovej, J. 
Raščákovi, Ľ. Sakáčovi, D. Heinzovi, D. Jasaňovi, J. Mestero-
vi, K. Harčarikovej, Z. Mašlankovej, L. Bradovi a A. Grácovej.

Pán prezident odovzdal ocenenia aj 4 mladým hasičkám, 
ktoré sa zapojili do hasičskej literárnej  a výtvarnej súťaže, 
na ktorej uspeli v celoslovenskom kole. Pri tejto príležitosti 
vyzdvihol aj obetavú prácu učiteľov a po riaditeľke školy im 
poslal vrúcne poďakovanie.

Prítomným hosťom, funkcionárom, DHZ–tkám a  zástup-
com občianskych  združení boli odovzdané predsedom 
a veliteľom DHZ Poproč Pamätné listy vydané pri príleži-
tosti 100. výročia založenia zboru. 

V závere oficiálnej časti nasledovala diskusia, v ktorej vy-
stúpili zástupcovia organizácií a vo svojich príspevkoch 
poďakovali za pozvanie, zablahoželali nám k významnému 
jubileu a popriali všetko dobré do ďalších rokov. Riaditeľka 
ZŠ s MŠ vo svojom príspevku vyzdvihla aktívnu spoluprá-
cu školy s naším zborom pri výchove detí, pre ktoré sme 
osobným vzorom. Výsledky tejto vzájomnej spolupráce sú 
viditeľné v nespočetných úspechoch, ktoré dosahujú mladí 
hasiči na rôznych súťažiach. 
Spestrením programu bolo vystúpenie speváckej skupiny 
Fortuna, ktorá do svojho repertoáru zaradila aj pieseň „Co 
ste hasiči“ vylepšenú ich vlastnými slovami, ktorú zložili 
pri tejto príležitosti, čím  nás milo prekvapili.
Po ukončení oficiálneho programu sme si spoločne pochut-
nali na neskorom obede, ktorý nám pripravil  Janko Spišák,  
pomaškrtili  na výbornej torte z dielne Vierky Hrabkov-
skej, ktorú osobne nakrájal veliteľ a nechýbali ani famózne 
kysnuté koláčiky od Slávky Miglesovej. 

Ďakujeme im za skvelý kulinársky zážitok.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojím vystúpením obohatili 
program osláv, čím pozdvihli ich úroveň a zúčastneným 
hosťom, že nás poctili svojou prítomnosťou KH

Dôchodcovské leto bolo plné zážitkov
O slovo sa prihlásila jeseň. Pestrofarebná a zvestujúca zimu a tým aj koniec roka. 
Pomaly sa blíži čas bilancovania aj pre nás – ZO JDS v Poproči. Niekoľkokrát sme 
sa boli okúpať v Poprade a nesmieme zabudnúť ani na pravidelné pondelkové 
stretnutia. Pri dodržaní protiepidemiologických opatrení sme uskutočnili Výroč-
nú členskú schôdzu, ktorú sme začali zaspievaním našej popročskej dôchodcov-
skej hymny. Povedali sme si, čo sme stihli v minulom období splniť i to, čo nám 
COVID-19 nedovolil uskutočniť. Jubilanti z predchádzajúceho obdobia dostali 
pamätné listy, tí úspešní v súťažiach diplomy a tí, ktorým sme najviac vďační – 
ďakovné listy. Dozvedeli sme sa aj plány do ďalšieho obdobia a po príhovoroch 
a diskusii sme sa vybrali do vonkajších priestorov, kde sme mali občerstvenie. Zú-
častnili sme sa aj liečebno -rekondičných pobytov v Piešťanoch, Lúčkach a Tatran-
skej Kotline. Čo sa týka kultúry, tej sme si užili tiež dosť. Na oslave 10. výročia Baru 
Čierna Ruža to bol koncert dvoch úžasných gitaristov. Ohnivé flamengo rytmy, 
vášňou nabité melódie nám zahralo DUO FARSA. Zúčastnili sme sa aj koncertu 
skupiny FRAGILE. Pre mnohých to bol nezabudnuteľný zážitok a tento koncert 
tiež končil búrlivým potleskom. A do tretice 100. výročie vzniku DHZ v Popro-
či. Ďakujeme za pozvanie a bolo nám cťou zúčastniť sa osláv ich výročia. Aj do 
prírody sme sa dostali. Najprv to bol autobusový výlet do Pienin. Z Poproča sme 
odchádzali zavčas rána, aby sme stihli bohatý program, krorý na nás čakal. V Čer-
venom Kláštore sme navštívili kláštor zo 14. storočia. Najprv to bol kartuziánsky 

a neskôr kamaldulský kláštor. Bol preslávený aj vďaka mníchovi Cypriánovi, kto-
rý pestoval liečivé byliny a zostavil rozsiahly herbár. Po výdatnom spoločnom 
obede nás čakala plavba výletnou loďou po jazere, ktoré sa nám zdalo obrovské. 
Dozvedeli sme sa niečo nové o histórii hradov, ktoré sa týčili neďaleko brehov, 
o rastlinách, ktoré rastú len na tomto území. Bolo nádherné slnečné počasie a ke-
ďže sme na plavbu museli čakať, niektorí navštívili tamojší hrad, kúpili si spo-
mienkové predmety alebo len tak posedeli pri káve v družnej debate. No a na 
záver snáď to najúžasnejšie – splavovanie Dunajca na drevených pltiach. Neplav-
ci možno mali v kútiku duše aj obavy, ale po niekoľkých metroch plynulej plavby 
sa krásnou prírodou rozliehali ľudové piesne aj smiech po dobrých vtipoch. Od 
pltníkov sme sa dozvedeli legendy o rôznych bralách lemujúcich tok Dunajca, 
o siedmich skamenelých mníchoch a iných raritách PIENAPu. Po vylodení a ne-
náročnej túre sme sa autobusom vrátili už takmer v nočných hodinách do Popro-
ča. Vyše 50 našich členov na tento výlet bude určite dlho spomínať. Čakal nás ešte 
vlakový výlet k Štrbskému plesu. Cesta vlakom aj tatranskou električkou ubehla 
pomerne rýchlo. Rozpŕchli sme sa rôznymi smermi. Niektorých kroky smerovali 
ku skokanským mostíkom, vyhliadkovej veži, okolo plesa, na tatranský cintorín, 
kde vzdali úctu obetiam veľhôr. Po hlbokých dúškoch tatranského vzduchu a plní 
obdivu krásy našich veľhôr, snáď trochu unavení, ale spokojní, sme absolvovali 
cestu domov. Takéto bolo naše dôchodcovské leto. Krátke, ale plné zážitkov. KP

oplatilo sa čakať
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pozvánka na cestu storočím
Požiarna ochrana v našom regióne sa začala ak-
tivizovať začiatkom 20. storočia. Úradné noviny 
Abovsko -turnianskej stolice z roku 1904 uvádzajú 
požiarno -policajné predpisy z roku 1904, z ktorých 
sa dozvedáme, že:

- slama nesmie byť uskladnená medzi obytnými doma-
mi,

- slamu a krmoviny neslobodno uskladniť v blízkosti 
komína,

- do maštale nie je možné vstúpiť s fajkou alebo cigare-
tou, - zápalky musia byť uložené na mieste neprístup-
nom deťom,

- pri hasení požiaru sa majú zúčastniť všetci práceschop-
ní občania,

- obec má zabezpečiť 1x za dva mesiace kontrolu komí-
nov kominármi,

- chybné komíny majú byť prerobené alebo zbúrané.

Problémy s požiarmi boli v Poproči veľmi časté a pri-
nášali veľké materiálne škody aj obete na životoch. 
Zápisničná správa z 18. februára 1935 hovorí o vy-
puknutí požiaru v Poproči. Horieť začalo okolo 21.00 
hod. Požiar bol uhasený okolo polnoci. Zhoreli dve 
stodoly, sečkáreň - rezačka slamy. Na hasenie bola 
použitá ručná striekačka, hasilo sa aj vedrami, pou-
žili sa háky a rebríky. V zápisnici sa hovorí, že pri ha-
sení sa najviac vyznamenal hájnik Otto Krajča. V zá-
vere zápisnice sa uvádza, že v obci ešte neexistuje 
hasičský zbor. Tento mal vzniknúť až v roku 1936. 
Ale podľa zachovanej správy z roku 1987, ktorá bola 
odoslaná z Miestneho národného výboru Okresné-
mu výboru ZPO Košice - vidiek, organizovaný hasič-
ský zbor vznikol v roku 1921. V tejto správe sa ďalej 
píše, že hasiči oslavovali 50. výročie založenia. Zod-
povedá tomu aj hromadné povýšenie z roku 1971, 
ktoré sa pri takýchto príležitostiach udeľuje. Z veli-
teľov sa v nej spomínajú: Jakub Petráš a Alexander 
Sabol, Pavol Štovčík. Zaslúžilí hasiči sa v tejto správe 
spomínajú ako Spišák František, Jaklovský František, 
Sepši František, Komora Štefan, Benko Gejza, Spišák 
Ján, Almaši Ján, Vinca Michal, Grác Michal, Spišák 
Imrich, Spišák František.

Prvú ručnú striekačku obsluhovali šiesti muži. Až po 
2. svetovej vojne dostali miestni hasiči lepšie strojo-
vé vybavenie a začali vyvíjať veľmi dobré aktivity. 
Postupom času ručnú striekačku požiarnikom na-
hradili motorové striekačky PS8 a PS16, s ktorými 
dosahovali na okresných a krajských súťažiach vý-
borné výsledky. V roku 1959 sa požiarne družstvo 
mužov stalo absolútnym víťazom Okresnej súťaže 
v Drienovci. S príchodom novej techniky rástli aj 
požiadavky na jej ovládanie, preto sa miestni hasiči 
zúčastňovali rôznych školení a kurzov.

Organizácia pracovala v provizórnych podmienkach, 
murovaná zbrojnica bola postavená až v roku 1973. 
Obec dostala k dispozícii požiarne auto Avia, ktoré 
bolo neskôr vymenené za požiarnu cisternu Š 706 
CAS 25 RTHP, ktorá bola stále pripravená na hasenie 
požiarov. Tá nám slúži s veľkým finančným zaťaže-
ním na opravu a údržbu až do dnešného dňa. Počet 
členov narastal a vrchol dosiahol v 70. - 80. rokoch 
20. storočia, kedy zbor evidoval okolo 150 členov.

Počas existencie organizovanej požiarnej ochrany sa 
vo funkcii predsedov vystriedali:

1. Imrich Spišák (Keda)
2. Pavol Štovčík
3. Michal Vinca
4. Michal Grác
5. Viliam Komora
6. Vladimír Jasaň

Po udalostiach v roku 1989 sa výbor ZO PO v roku 
1992 rozhodol organizáciu zrušiť. Pretože obec je 
veľká a v zimnom období sa stále vykurovalo tuhým 
palivom, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo obnoviť 
činnosť hasičského zboru. Boli oslovení bývalí čle-
novia základnej organizácie. Začali pracovať pod 
vedením Martina Jasaňa, ktorý v roku 1994 ukončil 
kurz veliteľa hasičskej jednotky. Od roku 1992 až do 
roku 2008 pracovali v malom počte (6 až 12 hasičov) 
a neboli nikde organizovaní. K obnoveniu činnosti 
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Poproč doš-
lo až v roku 2009. Prípravný výbor zvolal ustanovu-
júcu schôdzu na 28. 2. 2009, kde bol zvolený nový 
výbor a revízna komisia. Prvým predsedom sa stal 
Branislav Hužvár. V máji 2009 bola vysvätená socha 
sv. Floriána, patróna hasičov. Svätého Floriána ha-
sičom daroval miestny farár Anton Mazán. 7. mája 
2011 oslavovali dobrovoľní hasiči 90. výročie založe-
nia DHZ. Pri tejto príležitosti sa vysvätila aj ich zá-
stava. V DHZ začalo pracovať veľmi aktívne družstvo 
mužov, žien a mladých hasičov. V súčasnosti má or-
ganizácia 63 členov, z toho 22 žien.

Po obnovení činnosti zasahuje miestny hasičský zbor 
pri požiaroch a technických výjazdoch v rámci obce 
a v blízkom okolí. Priemerne zasahujeme 16× roč-
ne. Muži sa taktiež zúčastňujú všetkých taktických 
cvičení v rámci okresu a okrsku. Niekoľko takýchto 
cvičení sme organizovali aj v našej obci. Od začiatku 
aktívnej činnosti vykonávame v našej obci protipo-
žiarne preventívne prehliadky v obytných budovách 
a malých prevádzkach. Organizujeme a zúčastňu-
jeme sa rôznych školení (základná príprava hasiča, 
kurz prvej pomoci, obsluha rádiostaníc) a rôzne ďal-
šie školenia potrebné pre výkon hasiča. Členovia DHZ 

Z činnosti oZ Z činnosti oZ

sa podieľajú aj na rôznych obecných akciách aj mimo 
obce  ako asistenčná hliadka. V spolupráci s obcou sa 
im podarilo oživiť tradíciu stavania mája, organizujú 
aj hasičskú zábavu. V brigádnickej činnosti sa DHZ 
zameriava na čistenie verejných priestranstiev, lik-
vidáciu nelegálnych skládok odpadu a drobné opra-
vy  hasičskej techniky.

Od roku 2010 DHZ spolupracuje s miestnou základ-
nou školou, kde má zriadený krúžok Mladých hasi-
čov. Krúžok je zapojený do Okresnej ligy mladých 
hasičov, kde má každoročne zapísané družstvo 
chlapcov a družstvo dievčat. Viedol ho Ing. Tomáš 
Krížek a teraz ho vedie Mgr. Katarína Harčariková. 
V tejto práci sa nám veľmi darí a naši mladí hasiči 
patria v rámci okresu k tým najlepším. V posledných 
ročníkoch Okresnej ligy mladých hasičov sa  nena-
šiel súper, ktorý by ich porazil. 

Medzi  najvýznamnejšie  udalosti  od obnovenia čin-
nosti dobrovoľného hasičského zboru patrila návšte-
va podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Róberta 
Kaliňáka v našej obci.  V rámci projektu celoplošné-
ho rozmiestenia síl a prostriedkov v SR 2.októbra 
2015 odovzdal do užívania dobrovoľným hasičom 
nové hasičské vozidlo IVECO DAILY. 

Ďalšou významnou udalosťou od obnovenia činnos-
ti bolo začatie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na 
jeseň v roku 2017. Po rôznych stavebných nedostat-
koch, ktoré sa museli odstrániť, bola 11.septembra 
2021 slávnostne posvätená pri príležitosti osláv 100. 
výročia založenia zboru.

Konečne môžeme skonštatovať, že popročskí hasiči 
majú dôstojný stánok hodný 21. storočia.

Hasičská zbrojnica – pred rekonštrukciou

Hasičská zbrojnica – po rekonštrukcii

Za storočné obdobie prešlo hasičstvo v našej obci 
rôznymi zmenami, ale vždy  pevne zotrvalo na svo-
jich humánnych zásadách a spojitosti s občanmi.

Len obetavý hasič nemyslí na odmenu a zvýhodne-
nie svojej práce, ale vie sa obetovať a pomôcť vždy 
a za každých podmienok.

Naši dobrovoľní hasiči majú veľké plány a predsa-
vzatia do budúcnosti. Aby sme napredovali, musíme 
mať úprimných funkcionárov a členov DHZ ochot-
ných pomôcť všade tam, kde je to potrebné.

Pri výcviku, prevencii, práci s mládežou, údržbe 
techniky, ale hlavne pri lokalizácii požiarov a iných 
živelných pohrôm.

Myšlienka z hasičského desatora hovorí:

„Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk a slá-
vu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.“
 KH
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pookriali sme na tele aj na duši
Uvoľnenie opatrení, ktoré prišlo začiatkom leta, bolo pre 
našich klientov veľkou psychickou vzpruhou, hlavne pre 
tých, ktorí opäť mohli zavítať domov. Slnečné lúče nás 
všetkých pozitívne nabudili a s vervou sme sa pustili do 
rôznych aktivít. Veľa času sme strávili vonku pri cvičení, 
rozhovoroch a prechádzkach.

Už tradične je posledný školský deň spojený s rozlúčkou 
škôlkarov „predškolákov“, ktorí nás aj tentokrát poteši-
li pekným programom, za čo sme im poďakovali sladkou 
odmenou a zároveň sme im popriali veľa úspechov v ško-
le. Milo nás prekvapili svojou návštevou pani učiteľky zo 
Základnej školy v Spišskej Belej, s ktorými sme sa nikdy 
nevideli, a predsa sa poznáme, nakoľko nám zasielali po-
zdravy detí formou videí a listov. Klientom doniesli chutné 
koláčiky a pozitívnu energiu. Veľmi nás táto návšteva pote-
šila a už sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Takéto prepo-
jenie generácií má veľký význam a je obohatením každej 
z nich. Mladšia generácia sa učí vzájomnej úcte a rešpektu 
k starším ľuďom a seniori môžu načerpať z prameňa osvie-
žujúcej a neutíchajúcej energie detí.

Rozlúčka škôlkarov

Návšteva učiteliek zo ZŠ v Spišskej Belej

V duchu hesla „ Komu sa nelení, tomu sa zelení“ sme sa pus-
tili začiatkom leta do zveľaďovania nášho exteriéru, keď sa 
niektorí klienti aj zamestnanci zapojili do vysádzania kve-

tín a vytvárania skalky. Aby sme vytvorili pre klientov pro-
stredie čo najviac sa podobajúce ich domácemu prostrediu, 
zapojili sme sa do výzvy, v ktorej sme predložili projekt na 
vyvýšené záhony. V projekte sme boli úspešní a vďaka pod-
pore Nadácie Henkel Slovensko sme zrealizovali zakúpenie 
záhonov, do ktorých si klienti vysadili rôzne druhy zeleni-
ny a byliniek. Starostlivosťou o svoje sadenice si spríjemnili 
chvíle a znova mali pocit užitočnosti, každý svojím kúskom 
skúseností prispel k ich zdarnému rastu. Na vypestovaných 
plodoch si s radosťou pochutnali, keď ich spotrebovali naši 
kuchári pri tvorbe rôznych príloh či nátierok. V chladnej-
šom počasí si zase klienti radi posedia a poklebetia pri tep-
lom bylinkovom čaji z vlastnej záhradky a podelia sa s nami 
o svoje cenné skúsenosti či príbehy z mladosti. Trávenie 
času v záhrade sa nespája len s pracovným výkonom, ale aj 
s príjemným posedením. Počas leta sme zrealizovali aj gri-
lovačku spojenú s oslavou narodenín a menín klientov. Na 
jednu medzi nás zavítal aj náš rodák brat Pavol, ktorý nám 
svojím rozprávaním a modlitbou spríjemnil tieto pekné spo-
ločné chvíle. Ďakujeme, že nás duchovne obohatil.

Leto sme zavŕšili opäť niekoľkými oslavami menín, naro-
denín aj jedného krásneho životného jubilea. Krásnych 90 
rokov sa dožila pani Margita J., ktorá ich patrične s nami 
oslávila. A ako sa na poriadnu oslavu patrí, nechýbala veľká 
torta so sviečkami aj miešanie rôznych emócií, najprv pada-
li slzy dojatia, ktoré vystriedal spev a smiech. Pri tejto prí-
ležitosti chceme ešte raz popriať našej oslávenkyni hlavne 
pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti, Božieho požehnania 
a chuti do života.

Takéto krásne spoločné chvíle plné smiechu a dobrej nálady 
sme si užili počas leta a pookriali na tele aj na duši. Načerpa-
li sme množstvo pozitívnej energie, ktorá sa nám určite zíde 
v období, ktoré nás s príchodom jesene čaká.
  KH, riad.domova dôchodcov

Z činnosti oZ

Zo starých kroník 
hasičov



Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/slovenski 
-knazi-a-reholnici-privitali-papeza-v-katedrale-sv-mar.html
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13. septembra sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave stretol pápež s otcami biskupmi, kňazmi, zasvätený-
mi osobami a katechétmi. Mne osobne sa dostalo nezaslúženej pocty zúčastniť sa tohto stretnutia, na kto-
ré som bola pozvaná ako katechétka za Rožňavskú diecézu riaditeľom Katechetického úradu v Rožňave 
vdp. Jozefom Bednárikom.

Moment, keď pápež František prechádzal v tesnej blízkosti okolo mňa so svojím typickým úsmevom 
a žehnajúcou pravicou, ostane navždy vrytý do môjho srdca. Takisto aj jeho príhovor, v ktorom vy-
zdvihol tri kľúčové slová potrebné pri evanjelizácii SLOBODA – TVORIVOŤ – DIALÓG.

S otcovskou láskou sa nám poďakoval za našu službu a povzbudil nás, aby sme boli tvorcami pokoja 
a svornosti. Som veľmi vďačná, že som sa tohto stretnutia mohla osobne zúčastniť. Teraz ostáva to 
najdôležitejšie – preniesť odkaz sv. Otca do každodenného života.

Tento moment ostane navždy vrytý 
do môjho srdca
Od 12. do 15. septembra 2021 žilo Slovensko návštevou pápeža Františka. Aj mnohí veriaci 
z našej farnosti využili jedinečnú možnosť stretnúť sa s ním na rôznych miestach, v Prešove, 
Košiciach či Šaštíne. IS

Z našej farnosti

Poslednú augustovú sobotu sa na farskej zá-
hrade zišli rodinky s deťmi, aby sa spoločnými 
hrami a zábavkami rozlúčili s letom. Presnejšie 
s prázdninami, pretože podľa počasia by sa zda-
lo, že leto nás opustilo oveľa skôr. Nechýbalo 
malé – veľké pohostenie s dobrou kávičkou od 
pána farára. Keďže stredobodom kresťanské-
ho života je slávenie Eucharistie, aj my sme sa 
zjednotili okolo oltára a slávením detskej svätej 
omše sme zavŕšili naše stretnutie. Farnosť tvorí 
spoločenstvo veriacich, preto sme nesmierne 
vďační Pánu Bohu za naše farské spoločenstvo. 
Za chvíle, ktoré môžeme tráviť spolu, tešiť sa 
a navzájom sa posilňovať vo viere.  IS

Desaťročnica oslávená
Zbor sv. Barbory oslávil v tomto roku svoju prvú 
desaťročnicu.  IS

Pre pandémiu sa nám podarilo zorganizovať stretnutie až po-
čas leta vďaka postupnému uvoľneniu opatrení. Po ďakovnej 
sv. omši sme sa stretli na farskej záhrade.

Pri opekačke sme si pospomínali na naše začiatky a tešili sa, 
že sme sa rozrástli do jednej veľkej rodiny.

Prajeme si, aby sme ešte veľa rokov mohli spevom spoločne 
oslavovať Boha.

rozlúčka s prázdninami
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S oduševnením sa zapájali do 
všetkých akcií
Rok 2021 je pre Maticu slovenskú (MS) veľmi významný. Pripomíname si 100. výročie narodenia 
Alexandra Dubčeka, 210. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu, ktorý sa podieľal na 
kodifikácii slovenského jazyka, 200. výročie narodenia Janka Vlastimila Matúšku, autora 
národnej hymny a mnoho ďalších dôležitých výročí. KK

Zároveň je rok 2021 v Matici slovenskej aj rokom voleb-
ným. V tomto roku si MS bude voliť predsedu, členov vý-
boru, predsedu dozorného výboru i členov DV – s celoslo-
venskou pôsobnosťou. Preto sa v jednotlivých miestnych 
odboroch (MO) na celom Slovensku konali valné zhromaž-
denia, prípadne výročné členské schôdze, na ktorých ma-
tičiari schvaľovali delegáta za svoj MO na VZ MS i návrhy 
kandidátov do všetkých orgánov MS.

Valné zhromaždenie MO MS v našej obci sa konalo 3. 7. 2021 
v kultúrnom dome za prísnych pandemických opatrení pri-
jatých Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva. Za-
sadnutia sa zúčastnilo 36 zo 70 členov MO. Pozvanie prijala 
i starostka.

VZ otvorila, prítomných členov i starostku obce privítala 
predsedníčka MO MS Katarína Katušáková. Po odznení 
a zaspievaní si slovenskej hymny začalo rokovanie. Čle-
novia boli na úvod oboznámení s programom rokovania, 
pracovnými komisiami i volebným poriadkom, ktoré si 
jednohlasne schválili. Pani Katušáková v ďalšom bode 
programu predniesla prítomným členom Správu o činnosti 
MO MS v Poproči za roky 2016 – 2021, v ktorej zhodnotila 
prácu terajšieho výboru. V úvode upozornila na stretnutie 
sa až cca po 2 rokoch z dôvodu celosvetovej pandemickej 
situácie, poukázala na zastavenie sa života od marca 2020 
nielen v obciach, mestách či štátoch, ale na celej planéte. 
Z toho dôvodu sa na rok a pol zastavil i kultúrny život nás 
všetkých a od februára 2020 stagnovala i činnosť MO MS 
Poproč.

Činnosť MO MS Poproč riadil päťčlenný výbor a trojčlenný 
dozorný výbor (DV). Naša práca bola, je i v budúcnosti bude 
zameraná predovšetkým na kultúrno -spoločenské akcie so 
zameraním na dodržiavanie tradícií našich predkov. Pred-
sedníčka MO podrobne oboznámila prítomných s aktivita-
mi za posledných 5 rokov. Ocenila spoluprácu s obcou Po-
proč, obecnou knižnicou i so ZŠ s MŠ Poproč. Poďakovala sa 
FORTUNe za reprezentáciu na rôznych podujatiach organi-
zovaných nielen v našej obci, ale i v Košiciach. Vyzdvihla 
prácu zvlášť tých matičiarov, ktorí neváhajú obetovať svoj 
voľný čas a podieľajú sa na organizovaní rôznych našich 
akcií a za ich nezištnú pomoc pri príprave rôznych dobrôt, 
ktorými sa zvykneme na našich akciách pohostiť.

Rokovanie pokračovalo oboznámením sa so správou o hos-
podárení za roky 2017 – 2021, ktorú predniesla hospodárka 
Mária Mudroňová. Predsedníčka Dozorného výboru MO 
MS Iveta Fečuová, konštatovala, že DV nemal za celé funkč-
né obdobie žiadny podnet k riešeniu a že MO MS Poproč si 
zodpovedne plní úlohy a povinnosti voči Členskému ústre-
diu MS.

Potom nasledovali voľby. Do Výboru MO MS Poproč na 
roky 2021 – 2025 boli navrhnutí a aj jednohlasne zvolení: 
Oleg Brada, Jana Juríková, Katarína Katušáková, Mária 
Mudroňová a Helena Sopková. Do DV MO MS : Iveta Feču-
ová, Ľubomír Katušák, Mgr. Mária Vincová. Členovia MO 
MS schválili i navrhnutých kandidátov do orgánov MS na 
Slovensku i delegáta zastupujúceho náš MO na Valné zhro-
maždenie do Liptovského Mikuláša, a to predsedníčku MO.

Novozvolená (staronová) predsedníčka Katarína Katušá-
ková sa poďakovala za prejavenú dôveru. Oboznámila prí-
tomných členov s predbežným plánom činnosti MO i s ak-
ciami, ktoré sme plánovali na jeseň 2020, potom i na jar 
2021, ale ktoré sa pre koronakrízu nedali uskutočniť.

Rokovanie VZ MO MS pozdravila aj starostka obce. Veľ-
mi pozitívne zhodnotila prácu MO MS. Vyzdvihla aktivi-
tu matičiarov, ich prácu na poli kultúrnom i zapájanie sa 
do kultúrno -spoločenských akcií organizovaných obcou. 
Ocenila ich prínos pri dodržiavaní tradícií v našej dedine 
a uistila matičiarov, že vo vedení obce nájdu vždy oporu 
i podporu vo svojej činnosti.

V diskusii vystúpila aj Mgr. Milica Juhásová, ktorá pred-
niesla zopár výborných myšlienok a nápadov do ďalšej 
práce MO. Po prečítaní a schválení Uznesenia z Valného 
zhromaždenia MO MS Katarína Katušáková na záver kon-
štatovala, že matičiari v našej obci vždy pracovali na báze 
dobrovoľnosti a len láska k tradíciám a rodným koreňom 
primäla ľudí k nadšeniu, aby sa s oduševnením zapájali do 
všetkých akcií. A takto budeme pokračovať v našej práci 
i naďalej. Nakoniec poďakovala prítomným za účasť na ro-
kovaní, za disciplínu i za dodržiavanie protipandemických 
opatrení. Po zaspievaní hymnickej piesne sa pokračovalo 
vo voľnej besede a priateľských rozhovoroch medzi mati-
čiarmi.

Škola, škôlka,školička

podarilo sa až cez 
prázdniny

Leto 2021 je už nenávratne preč, ale nikdy 
nezaškodí pripomenúť si slnečné a príjemné 
chvíle. Obzvlášť, ak boli obohatené novými 
vedomosťami. Takto sa nám podarilo namie-
šať týždeň aktivít, zábavy a pohybu v anglič-
tine pre všetkých záujemcov o letný anglický 
tábor s dennou dochádzkou v našom Centre 
voľného času (CVČ) pri ZŠ s MŠ Poproč. Po 
roku pozastavenia činnosti v CVČ pre pan-
démiu sme mohli aspoň trošku vyplniť voľný 
čas našich detí počas prvých dní prázdnin. 
Celkovo sa tábora zúčastnilo 20 detí z 22 pri-
hlásených. Lektorom bol riaditeľ jazykovej 
školy SIDAS Košice. Na záver nechýbala drob-
ná odmena pre každého účastníka a certifikát 
o absolvovaní tábora. A veru našli sa aj takí, 
ktorí takýto certifikát nedostali prvýkrát, čo 
nás naozaj veľmi teší. DŠ

Majú v rukách celý svet
Väčšina vzdelávacích aktivít okrem klasického 
vyučovania v škole v súčasnosti prebieha v online 
priestore. DŠ
 
Podobne to bolo aj s konferenciou ENTER, do ktorej sme zaregistrovali aj 
žiakov našej školy, a tak sa 29. 9. mohli ôsmaci a deviataci zúčastniť skve-
lého podujatia. Podujatie bolo určené všetkým učiteľom a žiakom, ktorým 
nie je ľahostajná budúcnosť a ktorí chcú už dnes poznať budúcnosť digitál-
neho vzdelávania. Vstup bol bezplatný a každý registrovaný účastník bol 
automaticky zaradený do žrebovania o atraktívne ceny. V dopoludňajšej 
časti sme od 10.00 pripojili na konferenciu žiakov, ktorí dostali odpovede 
na otázky: Ako bude vyzerať svet budúcnosti a aké miesto v ňom budú mať 
súčasní študenti? Aké zručnosti budú potrebovať pre úspešné nájdenie 
svojho miesta v živote aj v kariére? Na čo by sa mali sústrediť a akým rizi-
kám budú musieť čeliť? Odpoveďami na tieto otázky zúčastnených previe-
dol GOGO. Hravou a interaktívnou formou dal žiakom tipy, ako vytvárať 
pútavý obsah a efektívnu postprodukciu. Známi influenceri a úspešní mla-
dí ľudia sa podelili o svoje skúsenosti a prezradili aj praktické rady. Žiaci sa 
dozvedeli aj to, ako pomocou technológií a digitálnych zručností pripraviť 
zaujímavý obsah nielen na sociálne siete. Inšpiratívni ľudia zo športu, udr-
žateľnej módy, architektúry a inovatívnych projektov prezradili, aké prí-
ležitosti by dnes využili, keby boli v koži študentov. Čo by sa chceli naučiť 
a rozvíjať, aby sa dostali tam, kde sú a možno ešte ďalej. Rozprávali o ceste 
od hobby až k profesii. Napr. Marek Mansell ukázal, ako jednoducho vyro-
biť a naprogramovať módne doplnky. Žiaci sa dozvedeli, ako sa technológia 
mikrobitov dá prepojiť s umením. Vladimír Valovič zase spríjemnil chvíle 
hrou na husliach a ukázal, ako inovatívne, zaujímavo, atraktívne môže hra 
na tomto hudobnom nástroji vyzerať. Vstup na konferenciu sme pre žiakov 
zrealizovali v rámci keriérovej výchovy v našej škole a veríme, že bola pre 
mnohých nielen chvíľkovým pobavením, ale najmä štartovným pred dôle-
žitým rozhodnutím – kam po základnej škole.

Vyskúšali sme. Je to veda
Európska noc výskumníkov je festival vedy. 
Tento rok sa uskutočnil 24. 9. 2021. Pre pan-
démiu COVID-19 zostal hlavný program 
v interaktívnom online štúdiu a doplnený 
bol o aktivity na školách a ďalšie sprievodné 
podujatia a súťaže. Hlavný organizátor podu-
jatia, Slovenská organizácia pre výskumné 
a vývojové aktivity, v spolupráci so Sloven-
skou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk 
a Centrom vedecko ‑technických informá-
cií SR pripravili bohatý a pestrý program pre 
všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. 
Mottom 15. ročníka bolo „Vyskúšaj to! Je to 
veda.“ Divákov a najmä mladých ľudí malo 
podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdeláva-
niu. Prostredníctvom pokusov a interaktív-
nych ukážok išlo o to, ukázať, že za všetkými 
javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké 
vysvetlenia a princípy. Cieľom bolo podnietiť 
mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby 
si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich 
prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, 
ktorí za ňou stoja. V rámci hlavnej témy bola 
aj aktivita Vedecký kuriér, do ktorej sme za-
pojili aj žiakov našej školy. Dostali sme tak set 
s pokusmi na hodinu geografie a žiaci 5. roč-

níka si vyskúšali aktivitu s názvom Kozmický 
strážca. Kozmický strážca ukázal princípy, 
ako funguje umelá inteligencia. Žiaci dostali 
pexeso, s ktorým si mohli urobiť aktivitu za-
meranú na strojové učenie. Chceli sme tak 
upriamiť pozornosť na potrebu overovania 
teoretických poznatkov a kritického a kre-
atívneho myslenia, ktoré je tak potrebné vo 
všetkých oblastiach vzdelávania.

Zároveň sme využili aj program Navštív 
svoju školu - Spoznaj svojho vedca, vďaka 
ktorému sa výskumníčky a výskumníci 

vrátili do škôl a priniesli tak vedu do všet-
kých kútov Slovenska. U nás hoci len v on-
line priestore prostredníctvom platformy 
MST bol až dvakrát Mgr. Tomáš Goga, PhD 
- 28. 9. u deviatakov a 29. 9. u siedmakov na 
hodinách geografie, kedy interaktívnym 
spôsobom priniesol žiakom informácie 
o geografických informačných systémoch 
a ich využití v reálnom živote. DŠ
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Leto je za nami, farebná jeseň 
pred nami
Letné mesiace boli pre našich klientov pozitívnym obdo-
bím. Slnečné lúče a krásna príroda sa postarala o zlep-
šenie nálady klientov i zamestnancov. Príjemné počasie 
sme využili na posedenie v altánku a prechádzky. V au-
guste sa naše dve klientky dožili krásnych životných ju-
bileí - 80 rokov. Prajeme im pevné zdravie, lásku a božie 
požehnanie do ďalších prežitých rokov. Spolu s ostatný-
mi oslávencami sme si posedeli i zatancovali na oslave, 
na ktorej nám zahral a zaspieval heligonkár z Rudníka. 
Z oslavy sa ozývala radosť a smiech, ktorý už dávno naši 
klienti nezažili. Pevne veríme, že aj nadchádzajúca pes-
trofarebná jeseň bude pre nás všetkých pokojným a prí-
jemným obdobím. Touto cestou sa chceme poďakovať 
našej starostke, že sa naši klienti mohli počas letných 
mesiacov zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 mobilnou 
intervenčnou jednotkou priamo v obci Poproč.
 MK, Domov sv. Anny

Nezabúdame na 
vás
Október je špecifický tým, že je venovaný 
našim seniorom. Viac ako inokedy si uve-
domujeme, že život plynie a čas sa nedá 
zastaviť. Starnutie prichádza pomaly, ne-
nápadne, nedá sa tomu vyhnúť.

Sem – tam niečo zabolí, objaví sa vráska, 
obelejú vlasy. Staroba je aj výzva, pripo-
mína nám, aby sme nestrácali čas a jeden 
druhému práve teraz prejavili lásku, po-
vedali milé slovo, zakývali na pozdrav.

Úcta k starším by mala byť sústavná 
a spontánna. Nemala by sa obmedzovať 
iba na jeden mesiac v roku. Mali by sme 
ďakovať za všetko, čím seniori obohati-
li životy svojich detí a vnúčat. Za cenné 
rady do života, za spomienky, ktoré tvoria 
dôležitú súčasť života, za lásku a starostli-
vosť v časoch dobrých i tých horších.

Hoci nám nebolo dopriate už druhý rok 
stretnúť sa osobne – nezabúdame na vás, 
milí seniori! Želáme všetkým, ktorým čas 
postriebril vlasy a zvráskavel tvár, najmä 
veľa zdravia, pohody v kruhu najbližších, 
aby ďalšie dni vášho života boli pretkané 
len slnkom a radosťou.
 S úctou MB a  členky MSSČK

Nič nie je človeku také blízke ako iný 
človek

Sloboda je slovo s hlbokým obsahom. Skutočná sloboda však tkvie aj 
v ochote niesť zodpovednosť. Zodpovednosť za budúcnosť, za iných, 
hoci aj neznámych ľudí. Naši predkovia vedeli, že budúcnosť v neustá-
lom strachu a prenasledovaní sa nedá nazvať životom. Títo ľudia mali 
tiež svoje túžby a sny o slobodnom živote. Mali svoje rodiny, ku ktorým 
sa už nikdy nevrátili. SNP je udalosť, ktorá navždy zmenila smerova-
nie našich dejín. Preklopila nás zo stavu fašistického vazalského štátu, 
zaviazaného nacistickému Nemecku, do stavu slobodného národa, 
bojujúceho na strane spojencov. A čo je najviac, bojujúceho na strane 
pravdy a dobra. Na Slovensku azda nemáme vlasteneckejšiu tradíciu 
a je našou povinnosťou nezabúdať na to, pretože mnohí z nás si dnes 
nevieme predstaviť, že sa tvárou v tvár smrti rozhodne niekto povýšiť 
boj za slobodu a princípy nad svoj vlastný život. Nech je teda pripo-
mienka 77. výročia Slovenského národného povstania predovšetkým 
vyjadrením našej vďačnosti za obete prinesené pre naše dobro, život 
a slobodu. Veď nič nie je človeku také blízke ako iný človek, priateľsky 
podaná ruka, alebo úprimné slová vyvierajúce zo srdca, ktoré človek 
potrebuje vždy a v každom veku. ZL, OcÚ – MKS

Aj obyčajné stretnutie na ulici po dlhej dobe má svoje čaro
Človek sa učí celý život. Posledné dva 
roky to platí dvojnásobne. Azda naj-
viac skloňované slovíčko pandémia 
nám otočilo život naruby. Ukazuje však 
nové možnosti, ktorým sme predtým 
nevenovali až takú pozornosť. Jednou 
z nich sú sociálne siete, ktoré nás do-
kážu spojiť bez rozdielu veku a ktorým 
sa začali vo väčšej miere venovať nie-
len žiaci v škole, ale aj starší ľudia. Aj 
vďaka nim sme boli aj v SZZP v neustá-
lom kontakte. Zvyknúť sa na to dá veľ-
mi rýchlo, ale osobný kontakt je stále 
pre človeka ten najprirodzenejší a nič 
ho zatiaľ nenahradí. Keď to situácia 
dovolila, naše prvé kroky smerovali 
do Rapoviec. Ťažšie sme sa rozbiehali, 
veď prestávka bola dlhá, ale ďalšie vý-
lety v priebehu leta do Čížu a zase do 
Rapoviec nám pripomenuli a ukázali 
vzácnosť ľudských stretnutí. Vyberá-
me si tieto miesta, lebo nám poskytujú 
úľavu na tele a načerpanie nových síl. 
Veľkým obohatením našich vedomostí 
bol poznávací zájazd do Slovenského 
technického múzea a Múzea letectva 
v Košiciach. Obidve prehliadky sme 
stihli za jeden deň aj vďaka tomu, že 
sme mali medzi sebou osobu, ktorá 
nás dokázala previesť históriou, ako-
by to bola najobyčajnejšia vec na sve-
te. V sprievode Mgr. Jany Žakarovskej 
Ďuricovej sme prechádzali storočiami 
a spoznávali pre nás „akože“ poznané 
veci.

Zážitkom bolo zostúpenie do banskej 
štôlne a pastvou pre naše oči všetko, 
čo sa objavilo pred nami. Medzi pre-
hliadkami nám dobre padol obed v ne-
ďalekej reštaurácii, aby sme sa nasý-
tení mohli vybrať na letisko. Aj keď to 
máme na skok, nikdy nemáme čas. Ale 
stojí za to, vidieť na vlastné oči vojen-
ské stíhačky, alebo pozrieť sa do vnút-
ra vládneho špeciálu. A keď nakoniec 

sa pred nami otvorili vráta hangáru 
s historickými autami, hneď sa v nás 
prebudili spomienky z detstva a človek 
nevedel, kde sa má skôr pozrieť. Ťažko 
sa nám odchádzalo, ťažko sa lúčilo so 
spomienkami nie tak dávnymi.

V júli si jedenásti naši členovia boli 
oddýchnuť vo Vyšných Ružbachoch. 
Vďaka našej členke nás svojím impro-
vizovaným vystúpením privítal operný 
spevák, člen operného zboru Štátneho 
divadla v Košiciach, Marek Haščák. 
Škoda, že v priebehu pobytu nebolo 
práve letné počasie. V auguste jedna 
veľká skupina viac ako 40 ľudí sme 
navštívili kúpele Dudince. Obidva zá-
jazdy zorganizovala naša organizácia 
a pridali sa k nám aj z okolitých zväzov 
z okresu Košice - okolie. Kto mal záu-
jem, mohol sa dopraviť objednaným 
autobusom, ostatní individuálne. Pre-
žili sme tam krásnych šesť dní.

Domácim zostane dlho v pamäti ta-
nečný večer, na ktorom nás hudobne 
sprevádzali Jaroslav Kálna a Ladislav 
Hiľovský. Tak to dopadne, keď do po-
kojných Dudiniec zavíta Poproč. Cez 
deň nám zasa voľné chvíle spríjemňo-
val ústnou harmonikou František 
Grác. Naši rekreanti okrem plnej pen-
zie mali v ponuke aj zdravotné proce-
dúry a mohli neobmedzene využívať 
hotelový bazén. Športovejší sa vybrali 
bicyklami na potulky po okolí, alebo si 

len tak zo zvedavosti zahrali golf. Na 
všetkých miestach, ktoré sa v priebehu 
krátkeho leta podarilo navštíviť, sme 
nezabudli výtlačkami našich novín Po-
proč priblížiť širokej slovenskej verej-
nosti našu obec.

Na poslednú septembrovú sobotu bola 
naplánovaná v kultúrnom dome Vý-
ročná členská schôdza a stretnutie ju-
bilantov, ktoré sa presúvali, aby sa cez 
leto podarilo stihnúť čo najviac. Na-
koniec nám opäť pandemická situácia 
skrížila plány a podobne ako výlet na 
Kojšovskú hoľu a sv. omšu za členov 
nemáme v úmysle neuskutočniť, len 
musíme počkať na priaznivejšie ob-
dobie. Kedy to bude, ukáže čas. Dovte-
dy vám výbor SZZP Poproč praje veľa 
zdravia, aby sme sa mohli aj naďalej 
stretávať pri vode, pri potulkách za po-
znaním, pri rekreáciách, alebo len tak 
na ulici. Lebo aj také obyčajné stretnu-
tie má niekedy po dlhej dobe svoje ne-
obyčajné čaro. OB, Výbor SZZP Poproč
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Leto nabité turistikou
Klub Slovenských turistov Poproč za-
čal letnú sezónu začiatkom júla na 67.  
celoslovenskom letnom zraze turistov 
s centrom v ATC Bystrina v Demänov-
skej doline. Za náš klub sa zrazu zú-
častnilo 19 turistov. Počasie turistike 
prialo, a tak sme sa rozhodli zdolať 
okrem známych vrcholov Nízkych Ta-
tier (Chopok či Dereše) aj vrch Ohnište. 

Horský masív má 1 538 m n.m., túra 
vedie cez vrch Slemä hustým lesným 
porastom, ktorý sa najmä v jeho záve-
rečnej časti mení a chodník pokračuje 
popri bralných radoch a priepastiach - 
známa je napríklad Veľká ľadová prie-
pasť. V najzápadnejšom výbežku hre-
beňa vidíme majestátny otvor. Skalné 
okno na Ohništi  s výškou 17 metrov sa 

považuje  za najväčšie na Slovensku. 
Túra k tomuto prírodnému monumen-
tu však z dôvodu piateho stupňa ochra-
ny prírody nie je povolená. Okrem tu-
ristických aktivít sme cestou navštívili 
múzeum Solivar, či drevený artikulár-
ny kostol v obci Svätý Kríž 3, ktorý 
patrí k najväčším v Európe.

Letu nechýbalo ani podujatie  Šľapaj do 
Poproča.

Tretiu júlovú sobotu sme sa stretli už 
na 32. ročníku a opäť sme spoznávali 
okolie Poproča. Tentokrát sme sa vy-
brali cez Kavarcovú a Idčanský kríž 
k chate Anička, kde sme si oddýchli, 
občerstvili a posilnili.

Záver túry viedol okolo Baníckej kapln-
ky a Vlčej doliny do Poproča, kde nás 
čakal tradičný poľovnícky guláš. 

Nakoľko spoločný národný výstup na 
Kriváň sa tento rok neorganizoval, 
našou poslednou spoločnou turistikou 
tohto leta boli Západné Tatry.

Prvý deň sme sa rozhodli zdolať Roháč-
ske plesá.

Vybrali sme po modrej značke okolo 
Roháčskeho vodopádu k Veľkému plesu 
vo výške 1 719 m n.m. Počasie nám pria-
lo, potešil nás výhľad na okolité vrcho-
ly i plávajúce kačice v plese. Keďže sa 
nám málilo, na druhý deň sme sa pre-
sunuli na Oravice a prešli Juráňovú 
dolinu, považovanú za jednu z najkraj-
ších na Slovensku.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemné 
stretnutia. Ďalšie fotky a informácie o 
plánovaných akciách si môžete pozrieť 
aj na našej webstránke:
http://kstpoproc.6f.sk ŠR
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Jesenná časť u futbalistov

Mladé nádeje s ďalším úspechom

Po rýchlom reštarte súťaží koncom jari si naši futbalisti užili 
krátke voľno, aby už na záver júla opäť súperili na futbalo-
vých trávnikoch. Na začiatku novej sezóny sa naše A -muž-
stvo pod vedením Mariána Koššútha predstavilo aj v 1. kole 
Slovenského pohára, v ktorom podľahlo favoritovi z Medze-
va. V prvom ligovom zápase odohralo smolný zápas doma 
proti Perínu, ktorý prehralo 2:3. Následne však dokázalo bo-
dovať vo všetkých šiestich zápasoch, z ktorých až 4 vyhralo. 
Prehra prišla až na pôde lídra súťaže Lokomotívy Košice, kde 
sme však nastúpili vo veľmi oslabenej zostave. Ale mužstvo 
sa pohybuje na popredných miestach v tabuľke. Do konca 
jesennej časti ostáva odohrať ešte 5 zápasov.

Dorastenci na úvod sezóny dosahujú pekné výsledky. Pora-
ziť dokázali rovesníkov z Kechneca, Medzeva a Drnavy, no 
prehrali s mužstvami Sokoľan a Valalík. Potešením sú ich vý-
kony a tréningová dochádzka, ktorá sa pod vedením trénera 
Ladislava Šimča uberá tým správnym smerom.

Rovnako pod jeho vedením napredujú aj naši najmenší 
futbalisti. Na tréningoch sa ich zúčastňuje stále viac a viac. 
Prvé športové a futbalové kroky nadobúdajú už aj naši škôl-

kari, a preto je tu predpoklad, že sa nám práve touto kvalit-
nou tréningovou cestou podarí vybudovať skvelú generáciu 
budúcich športovcov.

Pre kvalitnú prípravu všetkých našich mužstiev sme v po-
sledných mesiacoch rozbehli veľký projekt realizácie auto-
matickej závlahy hlavného ihriska. Pri súčasných výkyvoch 
počasia a stále väčších letných horúčavách je tento projekt 
nesmierne dôležitý. Na jeho realizáciu potrebujeme zabez-
pečiť financie v rozsahu 6 - 7 tisíc eur, ktoré zhromažďujeme 
na transparentom účte. Prvé príspevky od našich fanúšikov, 
členov klubu a sponzorov sú už na účte a ich výška dosahuje 
takmer sumu 3000 €, za čo nesmierne ďakujeme. Zároveň aj 
touto cestou chceme osloviť a poprosiť všetkých fanúšikov, 
občanov či podnikateľov o ľubovoľný príspevok na tento 
projekt, pretože každé euro sa počíta. Ďakujeme. LK

Stolnotenisový život sa po ústupe pandémie 
rozbehol na plné obrátky. Prvým podujatím 
boli Majstrovstvá Slovenska (MS) najmlad-
ších žiakov, na ktoré sme išli s malou dušič-
kou a vrátili sme sa s veľkým úspechom.
Účasť na nich si tentoraz museli hráči, kto-
rí neboli v rebríčku do 8. miesta, vybojovať 
v jednodňovej kvalifikácii. Na nej sa zúčast-
nili hráči: Rastislav Hiľovský, Richard Holo-
váč, Miroslava Holováčová a ďalšou mala byť 
Miriam Gregová. Ale keďže sa jedna hráčka 
z top 8 neprihlásila do hlavnej súťaže, tak Mi-
riam ako 9. hráčka v rebríčku sa posunula na 
8. miesto a účasť na MS mala zabezpečenú. 
Účasť si ešte vybojovali R. Hiľovský a na veľ-
ké prekvapenie aj R. Holováč. Pred bránami 
tak skončila len naša najmladšia Mirka, ale jej 
čas určite príde. Ďalší naši úspešní odchovan-
ci, Jakub Petráš a Bianca Bacsová, už nie sú 
súčasťou nášho družstva. Prestúpili do iného 
klubu za lepšími podmienkami.
Na druhý deň sa naplno rozbehli súboje 
o medaily. Aj keď sme v dvojhrách nečakali 
nejaký výrazný úspech, nakoniec sme nebo-
li od tohto úspechu až tak ďaleko. V zápase 
o postup do osemfinále Gregová vo vyrovna-
nom zápase prehrala s Deviatkovou 3/1, keď 
nezvládla hlavne koncovku setov. Zo skupiny 
postúpil ešte aj R. Hiľovský v šestnástke však 

nestačil na Kulicha a prehral 0 / 3. Čo nám 
nevyšlo v dvojhrách, to sme si vynahradili 
v štvorhrách. Po minuloročnom úspechu sme 
tentoraz úspech zdvojnásobili. Dvojica Grego-
vá, Petráš najprv v zápase o postup do osemfi-
nále vyhrali nad Deviatkovou, Krakovikom 3 
/ 1 a v zápase o postup do semifinále vyradili 
prvý nasadený pár Cisárik, Hrabajová v ne-
skutočnom zápase, keď za stavu 1 : 2 a 0 : 7 za-
hrali neskutočné údery, hlavne Jakub. Urobili 
11 bodov za sebou, set vyhrali 11 : 7 a v pia-
tom sete už súperom nedali žiadnu šancu. Vy-
hrali 3 : 2 a postúpili do semifinále, v ktorom 
sa im už tak nedarilo, prehrali s neskoršími 
majstrami 1 : 3 a skončili na 3. mieste, získali 
bronzové medaily. Ďalšiu a nečakanú radosť 
nám urobila dvojica Gregová, Guassardova, 
keď až do semifinále nestratili ani set. V boji 
o postup do finále sa stretli s prvým nasa-
deným párom Bacsová, Prochádzková a po 
dvoch hladkých víťazných setoch sa zdalo, že 
im víťazstvo už nemôže ujsť. No v ďalšom sete 
akoby sa zľakli. V ďalších už vyrovnaných 
setoch mali v koncovkách súperky lepšie 
nervy, vyhrali nielen tento zápas, ale aj celý 
turnaj a stali sa tak majsterkami Slovenska. B. 
Bacsová k zlatej medaile pridala ešte aj strieb-
ro v miešanej štvorhre s R. Bačom, a tak po 
bronzovej z minulého šampionátu skompleti-
zovala zbierku medailí z MS, čo je v deviatich 
rokoch niečo neuveriteľné. Ďalším turnajom, 
kde sme si išli porovnať výkonnosť, bol me-
dzinárodný turnaj v Senci, na ktorom sa zú-
častnilo cca 300 pretekárov a aj tu sa naši hrá-
či nestratili. V chlapčenskej kategórii najprv 
D. Majcher vyhral svoju skupinu, kde porazil 
10. nasadeného hráča a prehral až v zápase 
o postup do 16. Zo skupiny postúpil aj R. Hi-
ľovský, ktorý v 32 nešťastne prehral vyhra-

tý zápas, keď nevyužil vedenie 2 : 0 na sety. 
Svoj debut tu absolvoval aj S. Drabik, v silnej 
konkurencií však nemal nádej na úspech, ale 
ukázal perspektívu. V dievčenskej kategórii 
pokračovala Gregová aj po MS vo výborných 
výkonoch. Postúpila zo skupiny z druhého 
miesta, keď o prvenstvo v skupine prehrala 
s nemeckou reprezentantkou tesne 3 : 2, v zá-
pase o postup do 16 sa stretla s premožiteľ-
kou z MS Deviatkovou. Tentoraz však lepšie 
zvládla koncovku setov, vyhrala 3 : 2, a tak jej 
vrátila prehru z MS. Prehrala až s 2. nasade-
nou z Topoľčian vo vyrovnanom zápase 2 : 3.

Ďalšími previerkami boli 2 východoslovenské 
turnaje n. ml. ž., a to prvý v Lok. KE, kde sa 
z víťazstva tešila M. Gregová, keď vo finále 
zvíťazila nad svojou kamarátkou a bývalou 
spoluhráčkou B. Bacsovou 3 : 1. Nestratila 
sa ani ďalšia naša nádej Mirka Holováčova, 
ktorá skončila na 6. mieste. V chlapčenskej 
kategórii svojím umiestnením prekvapil R. 
Holováč, ktorý skončil na 5. mieste, hneď za 
ním sa umiestnil aj so zranením R. Hiľov-
ský. Vo Vranove n/T sa znova zopakovalo 
finále z Košíc aj s rovnakým výsledkom 3 :1 
pre našu hráčku. Zabojovala aj Mirka, ktorá 
si polepšila o jedno miesto a skončila na 5. 
mieste. Naopak, nedarilo sa R. Holováčovi, 
ktorý obsadil 10. miesto. Naše tréningové 
podmienky a možnosti oproti konkurencii 
nie sú ideálne, lepšie povedané mizerné, a je 
neuveriteľné, že aj tak máme takéto krásne 
výsledky. Otázne je, že dokedy. Zároveň sa to-
uto cestou chceme poďakovať starostke obce 
a riaditeľstvu školy, že našli spôsob, ako nám 
umožniť každodenný tréning v telocvični cez 
prázdniny, a tak sa kvalitne pripraviť na novú 
sezónu. MG



kondenzuje do mrakov a vyzráža sa na zemský povrch, z ktorého sa cez potoky a rieky vráti naspäť 
do oceánov, aby celý cyklus znovu zopakovala. Padajúce kvapky dažďa sa často na obrázkoch 
vykresľujú v tvare slzy. Tento tvar je nesprávny. Malé kvapky dažďa sú guľaté. Väčšie sa splošťujú, 
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L O V Á I R E T E CH Ý V Á N I T E Í R P
E K O L O D H A I O R J R R K A V R S P
N O D P K O M N D O A K O E Z K O A R

Dážď ...tajnička - 13 písmen.... . O daždi hovoríme, keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na 
zemský povrch. Dážď hrá hlavnú úlohu v hydrologickom cykle, v ktorom voda vyparená z oceánov

veľmi veľké majú tvar ako padáky.   V tejto osemsmerovke sa vyškrtávajú výrazy nie priamou čia-
rou, ale písmená slova je potrebné hľadať za sebou, viď: farebne  naznačené v osemsmerovke.
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OSEMSMEROVKA

Nikdy neviete
V prípade náhleho zlyhania srdca môže auto-
matický externý defibrilátor (AED) zvýšiť šancu 
postihnutého na prežitie. Práve takýto prístroj 
s ľahkou obsluhou je k dispozícii aj pre občanov 
našej obce. Prístroj je zaregistrovaný v operačnom 
stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo zname-
ná, že keď niekto zavolá tiesňovú linku záchranky, 
tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj máme 
v obci a upresnia kde je umiestnený. Automatický 
externý defibrilátor je prístupný nonstop pre po-
treby verejnosti na budove hasičskej zbrojnice, 
kde je pod dohľadom kamerového systému a 
alarmu. AED  je prístroj, ktorý zachraňuje ľudské 
životy vďaka poskytnutiu neodkladnej defibrilácie.  
Použitie defibrilátora je veľmi jednoduché. Prístroj 
sám naviguje, ako sa má pri záchrane postupovať. 
Analyzuje pacientov stav a v prípade potreby po-
užije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché 
pokyny vydávané prístrojom umožňujú použiť ho rýchlo a účinne. Je určený 
aj pre laikov. Vďaka defibrilátoru  môže každý občan poskytnúť účinnú prvú 
pomoc ešte pred príchodom záchranárov. KH

oznam
Rok sa s rokom stretáva, zima zimu doháňa…len 
covid tu zostáva. A to sme si mysleli, že sa ho skoro 
zbavíme. Nestalo sa a ovplyvňuje naše životy ďa-
lej. A už trochu pridlho. Každý sa s tým vyrovnáva 
po svojom. Ako? Napíšte nám. Podeľte sa s čita-
teľmi o tom, ako ovplyvnil váš každodenný život, 
dovolenky, prácu…Vaše najzaujímavejšie príbehy 
prinesieme čitateľom vo vianočnom čísle. Pridajte 
aj fotku. Ak máte chuť, pošlite svoje príspevky na 
adresu redakcie do konca novembra 2021. Tešíme 
sa na každý príspevok! RR

Niet väčšej radosti na 
svete
ako je narodenie dieťaťa. Tento uzlíček radosti 
a občas i starostí vždy vyvolá úsmev na tvári, nehu 
a lásku takmer u každého človeka. Preto vám kaž-
doročne vo vianočnom čísle prinášame fotogra-
fie detí narodených v kalendárnom roku v našej 
obci. A túto tradíciu by sme nechceli porušiť ani 
teraz. Preto tu máme pre vás ponuku. Pošlite nám 
do 5. 12. 2021 fotografiu vášho dieťaťa narodené-
ho v roku 2021 v Poproči spolu s menom tak, ako 
chcete, aby bolo uverejnené. Zároveň u vedúcej 
MKS Ing. Zuzany Lukáčovej dovtedy podpíšte in-
formovaný súhlas. Ďakujeme. Urobme si krajšie 
Vianoce! RR

človeče, nezavadzaj! 
Každoročne prichádza. Nepýta si povolenie…jeseň. Pritom je to dar. Zúročí 

celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na 
svet. Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krás-
nym umeleckým dielom je aj človek v svojej jeseni. Človek starší, starý…

V októbri zo všetkých strán znie, že je to mesiac úcty k starším. Ale naozaj? 
Posúďte sami. Jedno slnečné októbrové dopoludnie…Väčšina obyvateľov v práci, 
obchody takmer prázdne, ulice vyľudnené. Len sem -tam sa po ulici mihne auto, 
po chodníku kráča starší človek alebo mladé mamičky s kočíkmi či malými deť-
mi. Občas sa zastavia, aby sa pozdravili, alebo si oddýchli. Občas musia nakúpiť, 
a tak sa vyberú do obchodu. Stretnutie generácií. Kočík, dieťa, starší človek…
nič zaujímavé, poviete si, ale predsa. Ocitnú sa zoči -voči. Možno sa dovtedy ani 
nevideli, nepoznali a zrazu sa pozdravia, prihovoria, majú si čo povedať. Mož-
no len to, že svieti slnko, možno to, ako sa majú, možno to, ako krásne vyzerá 
kočík či dieťa v ňom a možno iba zdvorilý pozdrav. Pár sekúnd, možno minút 
ľudského kontaktu. Chvíľa spoločenského kontaktu. Zastavenie v čase, stretnu-
tie generácií, úsmev, pohľad, porozumenie. A kde vlastne? Na parkovisku pred 
obchodom. Aký to prehrešok! Do slnečného jesenného dňa zrazu vojde mrak.

Niekomu prekáža, že si na pár chvíľ niekto prisvojil kúsok zeme v priestore pre 
autá, ktoré tam práve nie sú a „zaparkoval“ sám seba, aby prehodil pár slov 
s iným človekom. Neslýchané! Treba to riešiť. Parkovisko je predsa pre autá, 
čo tam po ľuďoch, po pozdrave, po milom stretnutí, po úcte k starobe…Nie je 
treba veľmi kričať, ono je ešte potrebné si nasadiť pred vstupom do predajne 
rúško. Aj to chvíľu človeku trvá, zvlášť staršiemu. A najlepšie oboma rukami, 
takže tašky musia na zem, na tú takmer posvätnú zem pre autá. Ale toto je už 
riadna drzosť, že?! Zdržiavať sa na prázdnom parkovisku človeku. Ledva sa doč-
ká, kým starý človek vojde do predajne, aby mohol pokračovať v poúčaní ešte 
aj tam…že parkovisko – hoci prázdne – je predsa pre autá a ľudia tam nemajú 
viesť debaty, zvlášť starí, pomalí… A čo tak im pomôcť? Pozdraviť, usmiať sa na 
nich, prihovoriť sa…Načo! Človeče, nezavadzaj, by sa mohla volať táto hra. Že 
to nie je hra? Ale áno, je. Hra na človeka, na niekoho, kto vie, že je mesiac úcty 
k starším len z titulkov médií. Prax neovláda. Auto mu je prednejšie ako človek. 
Ako starší, starý…človek. Alebo chudák, nepozná význam slova úcta a možno ho 
to ani nezaujíma. Taký naozajstný chudáčik…
Pritom úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou 
nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná…že je vám tento príbeh pove-
domý? Možno. Ako byste sa zachovali vy? DŠ
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