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Milí spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa nový rok a pravdepodobne opäť tak, ako minulý rok, budú aj tieto sviatky iné. Neutíchajúca 

pandémia COVID -19 a kvôli nej prijímané opatrenia budú mať za následok, že ich budeme prežívať inak, ako sme boli zvyknutí. 
Možno si v duchu položíme otázku PREČO?

V posledných desaťročiach žijeme v uponáhľanom svete, a to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc býva akési krátke. 
Akoby to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, staré spory… Snažili sme 
sa, aby bolo nakúpené, upratané, upečené… Upachtení a unavení sme si sadali k sviatočnému štedrovečernému stolu a už sme 
ani neboli schopní vnímať jedinečnú atmosféru Vianoc. A tak aj tento rok nás koronavírus prinúti sa zamyslieť nad skutočnými 
hodnotami a pravým posolstvom Vianoc. Prinúti nás spomaliť a stíšiť sa.

Hoci je situácia v celom svete ovplyvňovaná ochorením nového koronavírusu, verím, že si najkrajšie dni v roku vychutnáte 
plnými dúškami. Je potrebné si uvedomiť, že to najcennejšie, čo máme, je zdravie, a preto si ho chráňme. Je dôležité si pripome-
núť, že hoci sa akokoľvek zmenila doba, nezmenila sa podstata Vianoc, čaro štedrovečernej večere, spoločného prežívania chvíľ, 
očakávanie čohosi tajomného.

Milí spoluobčania, želám vám v mene svojom aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce príjemné 
a požehnané vianočné sviatky. Nech sú naplnené láskou, radosťou a pokojom. Prežite ich hlavne v zdraví a v kruhu svojich 
najbližších. Verím, že väčšina z nás už pochopila, že Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, ale tým, ako sa dokážeme podeliť 
o rodinnú pohodu, harmóniu a čas, ktorý strávime s najbližšími. V tichu horiacich sviečok si spomeňme aj na tých, ktorí nemôžu 
s nami zasadnúť k štedrovečernému stolu, lebo už odišli vo večnosti, alebo ich choroba pripútala na nemocničné lôžko.

Chcem pozdraviť všetkých spoluobčanov, ktorí sú chorí. Prajem im skoré uzdravenie a veľa pozitívnej energie. Rovnako tak 
prajem všetkým ostatným spoluobčanom pevné fyzické aj duševné zdravie. Nech posolstvo narodeného Ježiša Krista zavíta do 
každej domácnosti v našej obci. Prežite nadchádzajúce dni v zdraví a pozitívnych vyhliadkach do nasledujúceho roka.

 Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce
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podpora opatrovateľskej služby v obci poproč
Obec Poproč bola úspešná pri získaní dotácie (ne-
návratného finančného príspevku) z fondov EÚ 
z Operačného programu Ľudské zdroje, a to vo výš-
ke 23 460,00 € na realizáciu projektu Podpora opat-
rovateľskej služby v obci Poproč. Aj keď mravčiu 
administratívnu prácu častokrát nie je vidieť, je aj za 
týmto projektom množstvo úsilia, plánovania a hodín 
strávených prípravou, aby bol projekt vypracovaný 
čo najlepšie a následne mohol byť schválený. Osobne 
mám preto pocit zadosťučinenia, že naša námaha ne-
vyšla nazmar. O poskytovaní opatrovateľskej služby 
sme vás podrobne informovali prostredníctvom in-
formačného listu, ktorý bol súčasťou predchádzajú-
ceho čísla obecných novín. Verím, že aj tento projekt 
prispeje k zlepšovaniu kvality starostlivosti o našich 
najzraniteľnejších spoluobčanov. IKH

rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci

regionálna značka je realitou
Myšlienka zavedenia regionálnej značky bola súčasťou môjho volebného 
programu. Dnes je regionálna značka realitou. Bolo pre mňa cťou 
spolupracovať na tvorbe tejto značky aj s členmi miestnych akčných 
skupín Sľubica a Hnilec. Výsledkom našej spoločnej práce je regionálna 
značka pre územie MAS RUDOHORIE, MAS SĽUBICA a MAS HNILEC. 
Návrh loga vznikol na základe definovania charakteristických čŕt 
regiónu Rudohorie - Hnilec - Sľubica ako je banícka história, lesy a pohorie 
Volovských vrchov.

Po prijatí rozhodnutia obecného zastupiteľstva o začatí plošných 
rekonštrukcií miestnych komunikácií v obci v postupných eta-
pách pristúpil obecný úrad k vypracovaniu projektových doku-
mentácií. Na základe takto získaného prehľadu o výške nákladov 
poslanci rozhodli, že v prvej etape sa budú realizovať plošné re-
konštrukcie ulíc: Jarná, Poľná, Horská a Lesná. Na financovanie 
tejto stavby bol schválený úver. Následne prebehol proces verej-
ného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Verejné obstará-
vanie, vrátane predkladania ponúk, bolo realizované elektronic-
ky prostredníctvom systému Josephine. Úspešným uchádzačom sa 

stala spoločnosť CESTY SK, s. r. o. so sídlom v Košiciach. Dohľad 
nad realizáciou stavby bude vykonávať odborne spôsobilá osoba 
na výkon stavebného dozoru Ing. Miroslav Šáriczki. Na realizá-
ciu stavby má zhotoviteľ stanovenú lehotu 7 mesiacov. Bohužiaľ 
naplánovaný začiatok prác na uliciach Jarná a Poľná ešte v tomto 
roku ovplyvnila aktuálna situácia s pandémiou COVID 19, keďže 
zamestnanci zhotoviteľa museli zostať v karanténe. Zhoršujúce sa 
počasie následne už neumožnilo začať s rekonštrukciou v tomto 
období. S prácami sa tak začne na jar 2022, keď to počasie umož-
ní. IKH

Hlavným cieľom regionálneho značenia miestnych pro-
duktov, ktorý chceme dosiahnuť je:

● podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb,
● propagácia a podpora rozvoja regiónu,
● podpora využívania miestnych zdrojov,
● podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu.

Regionálna značka je určená pre:

● potravinárske produkty (mäso, mlieko, syry, med,  víno, chlieb, ces-
toviny, bylinky a pod.),

● remeselné alebo tradičné výrobky,
● ubytovacie a stravovacie služby,
● podujatia, resp. zážitky.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie 
regionálnej značky sa predpokladá v priebehu prvého 
polroka roku 2022. Výzva bude zverejnená na web stránke 
www.masrudohorie.sk vrátane všetkých podrobností tý-
kajúcich sa získania aj používania tejto značky. Informá-
cie poskytneme záujemcom aj na našej web a FB stránke 
obce.
Verím, že regionálna značka pomôže zviditeľniť miestne 
poľnohospodárske, potravinárske a remeselné produkty 
a ľudí, ktorí ich s láskou a úctou k tradíciám vyrábajú aj 
v tejto neľahkej dobe.
 Ing. I. Komorová Hiľovská
 Predseda MAS RUDOHORIE

rok končiaci jednotkou v našich dejinách
1481 Názov obce Myndzenth
1851 Názov obce Podproch
1871 Urbársky les bývalého urbariátu podľa rozhodnutia 

tabule v Pešti (20. 2. 1871) podľa čísla 1488 tvorí 48 
urbárskych pozemkov.

1911 Evidencia majiteľov pozemkov, členov urbariátu v Po-
proči (Jászómindszent) z 28. 6. 1911 uvádza 251 mien 
a v prehľade je uvedená podielová časť majetku a po-
čet hlasov pri hlasovaní na valnom zhromaždení

1921 Vznikol organizovaný hasičský zbor.
1931 Založená základná organizácia Sociálnodemokratic-

kej strany v obci. Strana úzko spolupracovala s komu-
nistami.

1931 – 1932 V škole postupne zriadené V.,VI., VII. trieda. Škol-
ská dochádzka trvala do 12. roku veku dieťaťa

1941 V auguste 1941 sa Viktor Benko, František Spišák, 
František Hužvár a Ján Benko obrátili na maďarské 
orgány so žiadosťou o zriadenie triedy, v ktorej by sa 
vyučovalo i v slovenskom jazyku.

1941 Bola vybudovaná 4700 dlhá lanovka spájajúca šachtu 
Rúfus a Lucia Baňu.

1951 Autobusová doprava do bane Rúfus.
1961 Založenie stolnotenisového oddielu.
1961 Ing. Anton Sopko bol vymenovaný za profesora a za-

čal prednášať na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach.
1971 Otvorenie kúpaliska.
1971 Ing. Ladislav Štovčík bol členom reprezentačného fut-

balového družstva ČSSR do 23 rokov.
1971 – 1973 prof. Ing. Anton Sopko pracoval ako expert UNE-

SCO na inštitúte baníctva v Kongu - Zaire.
1971 V prevádzke Zámočníctvo (iniciátorom založenia pre-

vádzky bol Viktor Gejza Benko (Griter) pracovalo 8 
žien a vyprodukovali 57000 miagadiel a ručných šľa-
hačov.

1981 Začala výstavba domu smútku, ktorá bola ukončená 
v roku 1986.

1981 Dokončila sa výstavba areálu na futbalovom ihrisku, 
tenisové kurty a hádzanárska plocha na dvore základ-
nej školy.

1981 24. apríla 1981 predseda MNV Ján Baník prevzal z rúk 
predsedu vlády Čestné uznanie vlády SSR za najlepšie 
výsledky dosahované v súťaži národných výborov.

1981 Odbor ZRTV bol vyhlásený ako najlepší odbor ZRTV vo 
Východoslovenskom kraji.

1991 Zmena názvu Miestny národný výbor (MNV) na Obec-
ný úrad Poproč.

1991 Branislav Benko prestúpil do VSŽ Košice a po zlúčení 
s 1. FC Košice sa stal ich hráčom.

2001 Prvé vystúpenie Fortuny na oslavách privítania Nové-
ho roka.

2001 Stolnotenisové družstvo postúpilo do II. ligy.
2001 Popročský zbor Adventistov siedmeho dňa mal 32 čle-

nov a kazateľom bol brat Varga.

2001 Ing. Katarína Katušáková obsadila 3. miesto na Majstrov-
stvách Európy družstiev v guľových zbraniach, 1. miesto 
v Záhrebe na Medzinárodných majstrovstvách Chorvát-
ska a získala ocenenie Najlepší športovec.

2011 25. 3. zomrel popročský farár, prodekan Mgr. Anton Ma-
zán. Rozlúčka s ním bola u nás 30. 3. a o deň neskôr v jeho 
rodisku v Nitrianskom Rudne.

2011 Založenie farského spevokolu sv. Barbory.
2011 22. 4. zomrel dlhoročný funkcionár a posledný predno-

vembrový predseda MNV Ján Baník.
2011 Mgr. Štefan Katušák po roku trénovania slovenskej re-

prezentácie hádzanárok sa stáva zväzovým trénerom 
mládeže.

2011 obyvatelia podľa vierovyznania: Rímskokatolícka cir-
kev 2170, Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
18, Gréckokatolícka cirkev 37, Reformovaná kresťanská 
cirkev 7, Pravoslávna cirkev 14, Náboženská spoločnosť 
Jehovovi svedkovia 1, Bratská jednota baptistov 1, Adven-
tisti siedmeho dňa 32, Iné označilo 8, bez vyznania 180, 
a pri 292 obyvateľoch bolo nezistené vierovyznanie.

2011 Po necelých 24 rokoch lekárskej služby v Poproči odišiel 
31. 12. do dôchodku MUDr. Ján Molnár.

2011 Futbalisti „Áčka“ postúpili do IV. ligy skupiny JUH.
2011 KINOBUS: v dňoch 17 - 18 júna skupina mladých nad-

šencov z občianskeho združenia Žilina - Zárečie oprášili 
myšlienku oživiť zabudnuté dedinské kiná (ešte aj Lucia 
Baňa, Štós). Premietli filmy Skřivánci na niti, Cisárov pe-
kár a pekárov cisár a náš Tlejúci život.

2011 Vydavateľstvo Springer v New Yorku vydáva knihu 
prof. Ing. Iva Petráša, DrSc. s názvom „Fractional – Order 
Nonlinear Systems: Modeling, Analysis and Simulation.

2021 Prvé historické elektronické sčítanie obyvateľstva.
2021 Prvá obec vybavená termokamerami v ZŠ a MŠ.
2021 Marko Krupeľák majstrom Slovenska v klasickej kultu-

ristike.
2021 Bianka Bacsová Majsterka Slovenska v stolnom tenise 

v štvorhre a druhá v zmiešanej štvorhre v kategórii naj-
mladších žiačok. Miriam Gregová skončila v podobnej 
kategórii dvakrát na treťom mieste. S Jakubom Petrá-
šom v zmiešanej štvorhre a v štvorhre.

2021 Martin Jaklovský 2. miesto na Majstrovstvách Sloven-
ska v kategórii Kadeti gréckorímsky štýl a o mesiac 2. 
miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii starší 
žiaci voľný štýl.

2021 Od 1. 7. začatie činnosti sociálneho podniku Služby 
obce Poproč, s. r. o., r.s.p.

2021 Mgr. Zita Baníková ml. členka reprezentácie žien vo fut-
sale, účastníčka hlavného kvalifikačného turnaja o po-
stup na ME vo švédskom Halmstade

2021 Jozef Sýkora vlastní najväčšiu zbierku pivových pohá-
rov. K 13.januáru 2021 bola jeho zbierka s počtom 4126 
sklenených pohárov zaregistrovaná ako ustanovujúci 
slovenský rekord.

Výber z kroník obce Poproč zostavil Oleg Brada.
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Aby bola prínosom do života
Aj v tomto školskom roku sme si pripomenu-
li významný medzník v dejinách predškolskej 
pedagogiky, ktorým sa stal 4. november - Deň 
materských škôl.  Pred 192 rokmi vznikla a bola 
založená na území Slovenska prvá detská opat-
rovňa. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Te-
rézia Brunswická. V súčasnosti je materská 
škola predškolským zariadením, ktoré zabezpe-
čuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského 
veku. Pripravuje  na život v spoločnosti v súla-
de s individuálnymi a vekovými osobitosťami 
detí. Veľkým prínosom je zavedenie povinného 
predprimárneho vzdelávanie pre deti vo veku 
5 - 6 rokov. Naším zámerom je rozvoj dieťaťa na 
základe praktickej skúsenosti, zážitkového uče-
nia a aktivít zameraných na environmentálnu 
výchovu. Prajeme všetkým deťom, aby poznat-
ky a skúsenosti  získané v materskej škole boli 
prínosom do ich ďalšieho života. IV

Takto to robíme u nás v škole

Bolo čo obdivovať
Jeseň v našej škôlke je každoročne spätá s tradíciou púšťania 
šarkanov. Deti si so svojimi rodičmi doma vyrobili pestrofa-
rebné a veselé šarkany.

Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné počasie. Na oblohe sa 
usmievalo slniečko a pofukoval jemný vietor. Na dvore ma-
terskej školy lietali šarkany od výmyslu sveta. Bolo teda čo 
obdivovať. Každé dieťa si za svoj originálny výtvor odnieslo 
sladkú odmenu.

Už teraz sa tešíme na budúcu Šarkaniádu.  DČ

V environmentálnej výchove pokračujeme
Všetci určite dobre viete, že naša 
ZŠ je zapojená do programu Ze-
lená škola. Posledné tri roky sme 
sa venovali téme Energia. V júni 
2021 našu školu navštívili dve 
dámy, ktoré hodnotili vykonané 
aktivity, prešli sa po škole a jej 
areáli, viedli rozhovor so žiakmi 
a zamestnancami.

Na základe tejto hodnotiacej 
návštevy nám bol udelený me-
dzinárodný certifikát Zelená 
škola. Slávnostná certifikácia 
sa konala 15. októbra 2021. Pre 
pandemické opatrenia sa táto slávnostná certifikácia konala 
online. Spolu s nami medzinárodný certifikát získalo 40 škôl 
na Slovensku.

V environmentálnej výchove nekončíme. Prihlásili sme sa do 
nového certifikačného obdobia a vybrali sme si tému Odpad. 
Tejto téme sme sa už venovali, ale rozhodli sme sa, že sa k nej 
opäť vrátime.   AG

Správy sa doniesli až k nemu
Čakáme ťa, milý dedko, 
upratali sme si všetko, 
aj čižmičky umyli, 
do okna ich vložili.

Tak ako po iné roky aj tento neľahký rok deti z Materskej školy v Poproči 
očakávali 6. decembra príchod Mikuláša. Aj keď sa nemôžeme spolu s ostat-
nými kamarátmi zo škôlky stretávať, od rána sa v každej triede ozdobovali 
stromčeky, zovšadiaľ na nás dýchala predvianočná atmosféra. A potom sme 
už len čakali. Príde? Nepríde? A veruže prišiel, pretože správy o šikovných, 
múdrych a usilovných deťoch sa doniesli až k nemu. A neprišiel sám. Kaž-
doročne s ním prichádza anjelik a čertík Bertík. Počiatočný strach v malých 
nezbedných očkách vystriedala úprimná detská radosť, staršie deti zarecito-
vali a zaspievali, tie mladšie si len nesmelo za sprievodu pani učiteľky pre-
vzali sladkú odmenu. Sme radi, že aj v tomto období dokážeme vyčariť deťom 
úsmev na tvári. Milý dedko Mikuláš, čakáme ťa opäť o rok. S láskou tvoje 
Lienky, Žabky, Usilovní Mravčekovia a Včielky. IMK

Kúzelný deň v našej 
materskej škole
V jedno slnečné jesenné dopoludnie sa deti 
v materskej škole premenili na kúzelných 
obyvateľov lesa. Triedy sa naplnili vílami, 
škriatkami, lesnými zvieratkami a rôznymi 
zaujímavými čarovnými bytosťami – v na-
šej škôlke sa konal Ples škriatkov. V každej 
triede pani učiteľky pripravili rôzne hry 
a súťaže, ktorými pobavili svoje detičky. 
Nechýbala ani malá diskotéka s obľúbený-
mi piesňami, počas ktorých sa deti do sýtos-
ti vytancovali. Spoločne sa tešili z masiek, 
ktoré si vytvorili spolu so svojimi rodičmi. 
Všade panovala dobrá nálada, smiech a ra-
dosť z kúzelného dňa. Za krásne masky boli 
všetky deti odmenené sladkým prekvape-
ním.  JS

Škola,škôlka,školička

Z činnosti v obci

V našej škole sme v týždni od 8. do 12.no-
vembra zrealizovali blokové vyučovanie 
pod názvom „Týždeň finančnej gramot-
nosti“, kde sme v súlade s NŠFG pre jednotli-
vé ročníky a predmety pripravili a zrealizo-
vali rôzne aktivity, ktoré sa týkajú tejto témy 
FG (finančná gramotnosť) – finančná zodpo-
vednosť, rozhodovanie a hospodárenie spot-
rebiteľa. Na začiatku týždňa si žiaci vypočuli 
rozhlasovú reláciu, v ktorej sa oboznámili, 
čo je to vlastne finančná gramotnosť, čo ich 
všetko v tomto týždni čaká, aké úlohy, aktivi-
ty budú robiť na jednotlivých hodinách po-
čas celého týždňa. Žiaci zážitkovým učením, 
hravou formou absolvovali mnohé aktivity 
- história peňazí, výmenný obchod, peňaž-
ný obchod, nákupný košík, výroba vlastnej 
meny, peňaženky, bankovej karty, bankoma-
tu a pod. Naučili sa, čo je osobný a rodinný 
rozpočet, príjmy a výdavky, zostaviť rodinný 
rozpočet pre danú rodinu, a hlavne, aké je 
dôležité a zodpovedné hospodárenie a plá-
novanie nielen v rodine, ale aj v rôznych in-
štitúciách a v celej spoločnosti. MJ

Začiatkom októbra sme využili slnečné 
počasie a spoločne s klientmi domova 
dôchodcov sme pozbierali našu tohto-
ročnú úrodu a vyzdobili si zariadenie 
jesennými prvkami. A keďže je tento 
mesiac mesiacom úcty k starším, sna-
žili sme sa pre nich vytvoriť niečo špe-
ciálne, veď prečo dostať darčeky len 
na Vianoce. Oslovili sme rôzne firmy 

a žiadali niekoľko sponzorských darov. 
Klientov tak potešili značkové ponož-
ky, trenírky a papuče. Pochutnali si na 
skvelých cukrovinkách, dostali záložky 
do knižiek, spoločenskú hru na pamäť 
a pozornosť a nesmieme zabudnúť na 
chutné čaje spod Tatier, ktoré klientom 
uvaríme počas nadchádzajúcich chlad-
ných dní. Nesmierne im za to ďakuje-
me a sme radi, že existujú dobrí ľudia. 
Ďakujeme aj žiakom a učiteľom zo ZŠ 
v Poproči a ZŠ v Spišskej Belej, ktorí 
nás milo prekvapili a zároveň potešili. 
Poslali nám videonahrávky a každému 
klientovi darček v podobe fotorámika 
a vymaľovaného pozdravu. V nahráv-
kach sa žiaci prihovárali klientom 
poéziou a vľúdnym slovom, ktoré boli 
pretkané úryvkami piesní a krásnych 

citátov. Jedným citátom švajčiarskeho 
spisovateľa Hermanna Hesseho kon-
čím aj svoj príspevok. „Byť starý je tak-
tiež taký krásny úkol, ako byť mladý“, 
preto si ctime našich seniorov, počú-
vajme ich cenné rady, buďme k nim 
vľúdni a trpezlivo im načúvajme. Ich 
životné skúsenosti sú nevyčísliteľným 
darom, ktorým nás nezištne obdarúva-
jú. KH, riad.domova dôchodcov

Dobrí ľudia ešte žijú

Vždy sme podali pomocnú ruku
Blíži sa koniec roka 2021. Aj pre členov DHZ bol tento rok poznamenaný pandémiou náročný. V tomto roku nás opustil dlhoročný člen 
a bývalý predseda Mgr. Viliam Komora, česť jeho pamiatke! Napriek všetkým prekážkam však členovia podali pomocnú ruku pri celoploš-
nom testovaní, neočakávaných udalostiach, ktoré nás v tomto roku postretli. Zúčastnili sme sa na výjazdoch či pri asistenčných hliadkach. 
O svojej činnosti sme vás informovali pravidelne celoročne a najviac v predchádzajúcom čísle našich novín. Najväčšou udalosťou tohto roka 
bola slávnosť 100.výročia založenia DHZ Poproč, ktorej súčasťou bolo aj otvorenie zrekonštruovanej Hasičskej zbrojnice. Poďakovanie preto 
patrí sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporovali činnosť DHZ Poproč. V závere členovia DHZ Poproč prajú všetkým 
občanom pokojné a požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2022. DS
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Krízové situácie a vyrovnanie sa s nimi Futbalisti bilancujú rok 2021
Rok 2021 preveril všetkých našich fut-
balistov a členov klubu nielen po vý-
konnostnej stránke, ale vysporiadať sme 
sa museli aj s ochorením Covid-19 a so 
súvisiacimi opatreniami. Po zrušenej 
jarnej časti a dohrávaní troch jesen-
ných zápasov z roku 2020 sa začali naše 
mužstvá začiatkom júna pripravovať na 
novú sezónu a jej jesennú časť. Túto sa 
pri prísnych opatreniach a postupne sa 
zhoršujúcej situácii podarilo odohrať 
podľa kompletného rozpisu.

A ‑mužstvo odohralo 13 zápasov, z kto-
rých 6 vyhralo, 3 remizovalo a 4 pre-
hralo. Potešilo bodovaním na ihriskách 
v Kysaku, Čečejovciach a hlavne ví-
ťazstvom v Malej Ide. Sklamaním bola 
domáca prehra proti Kokšov -Bakši. 
V tabuľke tak dospelým patrí slušné 4. 
miesto, ktoré by mohlo znamenať zo-
trvanie v tejto lige aj v budúcej sezóne, 
nakoľko sa pripravuje reorganizácia 
súťaží. Dorastenci odohrali 9 zápasov, 
v piatich prípadoch sa tešili z víťazstva, 
raz remizovali a 3× prehrali. Potešili naj-
mä v závere jesennej časti, keď dokázali 
poraziť Lokomotívu Košice B a 3 body 
si priniesli aj z Čečejoviec. Rekordným 
bolo víťazstvo 15:0 na ihrisku v Kechne-
ci. Žiacke mužstvo odohralo na jeseň 
celkovo osem zápasov a vo všetkých 
ťahalo za kratší koniec. Podstatné však 

bolo naberanie hernej praxe, skúseností 
a zdokonaľovaní futbalových zručností. 
Väčšina chlapcov je ešte vo veľmi mla-
dom veku a potešením je najmä ich zvý-
šený počet na tréningoch a športových 
aktivitách. V spolupráci s obcou a tré-
nerom mládeže L. Šimčom sa ich počet 
podarilo zvýšiť z 10 na takmer 40.

Prilákať deti k športu je naším hlavným 
zámerom. Nevyhnutnou súčasťou je 
kvalitný tréningový proces pod vede-
ním certifikovaného trénera a materiál-
ne zabezpečenie. Tohto roku sa nakúpili 
nové lopty, kužele a ďalšie tréningové 
pomôcky. Náš klub bol úspešne zapo-
jený aj do firemnej súťaže Hansa -Flex 
vďaka čomu budú naši žiaci obliekať 
krásne nové dresy aj s logom firmy. Za 
sprostredkovanie súťaže srdečne ďaku-
jeme pánovi L. Krausovi st.

Neodmysliteľnou súčasťou je zveľaďo-
vanie nášho futbalového areálu. Toh-
to roku sme preto rozbehli finančnú 
zbierku na realizáciu automatickej 
závlahy hlavného ihriska. Pre zabezpe-
čenie kvalitného trávnika je rovnomer-
né polievanie nesmierne dôležité až 
nevyhnutné. Dobrá správa prišla aj zo 
zväzu, ktorý vyhlásil nové kolo dotácií 
na rozvoj infraštruktúry, kde sa chce-
me uchádzať o dotáciu nielen na pro-
jekt závlahy, ale aj vybudovania kvalit-

ného osvetlenia hlavného ihriska. Tým 
by sa ešte viac zlepšil tréningový pro-
ces hlavne v jarných a jesenných me-
siacoch. Dotácie zo zväzu je potrebné 
spolufinancovať vo výške 25% a teda 
financiami z už spomínanej zbierky. 
Neváhajte a podporte naše vízie ľubo-
voľným príspevkom na náš transpa-
rentný účet. Srdečne ďakujeme. Futbal 
v Poproči bol vždy výkladnou skriňou 
a jednotlivými krokmi a tvrdou prácou 
veríme, že bude opäť zastávať hrdé 
miesto v širokom okolí.

Ďakujeme všetkým hráčom, trénerom 
a vedúcim mužstiev za podávané výko-
ny počas celého roka. Usporiadateľom 
za bezproblémový chod na jednotli-
vých zápasoch, dievčatám a dámam 
pri pokladni, predaji tomboly a pomoci 
vo vnútorných priestoroch klubu, ka-
meramanovi, hlásateľovi, S. Migleso-
vej za bezplatnú prípravu pohostenia 
na každý domáci zápas. Poďakovanie 
patrí aj sponzorom, darcom finanč-
ných príspevkov a cien do tomboly 
aj každému, kto prispel a pomohol 
k úspešnému chodu klubu. Ďakuje-
me aj všetkým fanúšikom za podporu 
a povzbudzovanie, obzvlášť tým, ktorí 
neváhajú cestovať za našimi hráčmi aj 
na ihriská súperov. Prajeme všetkým 
šťastné a pokojné vianočné sviatky, 
veľa zdravia do nového roku s nádejou, 
že si budeme môcť spoločne vychutná-
vať futbalové zápolenia počas celého 
budúceho roku. LK

Leto je ďaleko za nami, ale slnečné dni nás dlho tešili aj v jesenných 

mesiacoch. Akoby príroda čakala a súcitila s nami, že mnohí naši 

klienti nemajú možnosť načerpať energiu a vitamín D kvôli krízovej 

situácii, v ktorej sme sa nachádzali z dôvodu poruchy výťahu. Porucha 

trvala dlho, pretože sme čakali na nový motor a výťah sme opäť mohli 

naplno používať až koncom októbra.

Jeseň si počkala na našich klientov a do-

priala im teplé a slnečné počasie ešte 

niekoľko dní, z čoho sme sa všetci tešili. 

Ako však prichádzajú pochmúrne dni, 

tak sa zhoršuje aj covidová situácia na 

Slovensku a u nás sa začali sprísňovať 

opatrenia. V aktuálnej situácii máme 

opäť vyhlásený celoštátny núdzový stav, 

čo pre nás znamená uzatvorenie brán 

pred návštevami.

Veľmi dôležité je to, aby sme chránili 

našich klientov pred ochorením, ale na 

druhej strane nezabúdame ani na ich 

duševné zdravie a snažíme sa im vy-

tvoriť atmosféru domova a pohody ako 

bolo aj v čase individuálnej oslavy 92. 

narodenín pani Alžbetky, keď jej 

rodinný príslušníci osobne, no 

za dodržania všetkých bezpeč-

nostných opatrení, zablahoželali. 

Potešili ju nádhernou a lahodnou 

tortou a zákuskami. Ani sme sa 

nenazdali a opäť sa chýlime ku 

koncu roka. V tomto čase nás síce najviac trápia obavy pred nakaze-

ním sa, ale aj tak sa veľmi tešíme na jedno z najkrajších a najčarovnej-

ších období v roku - na Vianoce. Šikovné ruky našich zamestnancov 

a klientov nám krásne vyzdobili spoločné priestory nášho zariadenia 

a veríme, že aspoň takto klientom vynahradíme pocity domova, lásky 

a pokoja v tejto ťažkej dobe.

Na záver sa chceme poďakovať obci Poproč a jej zamestnancom, per-

sonálu všeobecného lekára a zubnej ambulancie, pánovi farárovi, 

zamestnancom poštového úradu, kvetinárstvu a potravinám za ich 

spoluprácu.

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť, dobrú vôľu
nie len v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.

JUDr. Michal Rusnák
riaditeľ Domova sv. Anny, n. o.

Aj takýto môže byť vianočný darček
S menom Jozef Sýkora ste sa v našich novinách už 
mohli stretnúť. Teraz ho však predstavujeme inak. 
Krv chodí bezplatne darovať od r. 1992. Na prvý 
odber ho nahovoril otec, ktorý bol tiež viacnásob-
ným darcom. Potom to išlo už samo. Krv chodí da-
rovať pre dobrý pocit z toho, že niekomu pomohol 
pri vyzdravení, alebo pri záchrane života.
Na fotografii jeho stý odber. Aj takýto môže byť 
vianočný darček a nielen na Vianoce. Dáte sa na-
hovoriť? DŠ    

Ďalší fantastický úspech Miriam Gregovej
Po rozbehnutí mládežníckych súťaží sme s netrpezlivosťou 
očakávali začiatok novej sezóny stolného tenisu v dospelej 
kategórii. V súťažiach máme 2 družstvá, a to „A“ družstvo v 4. 
lige Zemplínsko – Košickej a „B“ družstvo v 5. lige Gemersko – 
Rožňavskej. Aj pred touto sezónou sme sledovali pohyb 
hráčov v jednotlivých kluboch, aby sme mohli porovnať naše 
ambície v súťaži. Pre „A“ družstvo to vyzeralo na poriadny boj 
o záchranu v súťaži. Naše „A“ družstvo po odohratí 1. tretiny 
súťaže je bez prehry na 2. mieste s rovnakým počtom bodov 
ako prvý, len s horším skóre. Prispelo k tomu hlavne to, že 
na poslednú chvíľu sa rozhodol prestúpiť k nám odchovanec 
a hráč zo zlatej éry našej klubovej histórie, jeden z najlepších 
ligových hráčov Martin Štovčík. Naše ambície sa týmto 
zmenili a z družstva, ktoré malo bojovať o záchranu v súťaži, 
sa stalo naše družstvo najväčším favoritom na postup. Aj 
„B“ družstvo si v novej súťaži v 5. lige Gemersko- Rožňavskej 
počína vynikajúco a je bez prehry na 2. mieste. Pandémia však 
prerušila súťaže. Dúfajme, že po ústupe sa tento súťažný ročník 
dohrá a veríme, že aj s radostným konštatovaním. Naša mládež 
pokračovala aj naďalej v skvelých výkonoch. Hlavne Miriam 
Gregová dosiahla ďalší fantastický úspech na Slovenskom 
pohári mládeže najmladších žiačok v Topoľčanoch, kde 
skončila na 2. mieste. Až do finálového zápasu nestratila ani 
set, v semifinále porazila svoju veľkú rivalku B. Bacsovú 3/0, vo 
finále po veľkej dráme podľahla Deviatkovej z Bošan 3/2. Ďalší 
skvelý úspech pridala na 2. Slovenskom pohári najmladších 
žiačok v Bošanoch, kde si vymenili poradie s B. Bacsovou, keď 
obsadila 3. miesto Tentoraz B. Bacsová po intenzívnej príprave 

už konečne porazila Miriam 3/1 a znížila vzájomnú bilanciu 
na 1/4. Vo finálovom zápase Bianka nestačila na Deviatkovú 
a podľahla jej 0/3.Ďalší skvelý úspech dosiahla B. Bacsová 
na medzinárodnom WWT Youth turnaji v Senci, na ktorom 
reprezentovala Slovensko a kde odsadila 3. miesto. Po tomto 
turnaji sa pre zhoršenú pandemickú situáciu aj mládežnícke 
súťaže prerušili, a tak ukončili naše úspešné ťaženie za 
skvelými výsledkami. Dúfajme, že situácia s pandémiou sa 
čím skôr upokojí a nebude trvať dlho a že sa čím skôr budeme 
môcť zapojiť do tréningového procesu, aby sme znova mohli 
nadviazať a pokračovať vo skvelých úspechoch. V tak krátkej 
dobe sú naše výsledky, umiestnenia a postavenia v rebríčkoch 
priam neuveriteľné.

Sumár:
Slovenský rebríček - najmladšie žiačky : M. Gregová 3. miesto, 
M. Holováčová 21. miesto, najmladší žiaci : R. Hiľovský 16. 
miesto, R. Holováč 19. miesto.

Východoslovenský rebríček - najmladšie žiačky: M. Gregová 1. 
miesto, M. Holováčová 5. miesto, najmladší žiaci: R. Holováč 
6. miesto, R. Hiľovský 10. miesto. Mladšie žiačky: M. Gregová 
5. miesto, dorastenci: D. Majcher 6. miesto.V súťaži družstiev 
v kategórii n. ml. žiačok 1. miesto, v kategórii n. ml. žiaci 2. 
miesto. V kategórii ml. žiakov 5. miesto.

Záverom vám prejeme pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a v novom roku hlavne veľa šťastia a pevné zdravie. MG 



radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako 
víťaz, kráľ a osloboditeľ.
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Slovo advent pochádza z latinského "adventus" a znamená zjavenie alebo príchod. Veriaci sa v tomto období

pripravujú na príchod Krista. Advent má duchovný význam a nie je len časom nakupovania darčekov. Predsta-

vuje obdobie trvajúce štyri týždne. Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symboli-

zujú  štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? Veniec je 

od nepamäti symbolom .....tajnička-20 písmen..... dôstojnosti. Aj biblia hovorí o venci ako o prejave úcty,               
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poďakovanie
Nie je ľahké popri pracovných a rodinných povinnostiach ve-
novať sa dnes rôznym záľubám. Sú však medzi vami aj takí, 
ktorí to bravúrne zvládajú a popritom sa angažujú v rôznych 
spolkoch či občianskych združeniach. Celoročne potom obča-
nov prostredníctvom našich novín informujú o svojej činnosti. 
Práve vám, vážení a milí prispievatelia, patrí naša vďaka za 
celoročnú spoluprácu, bez nej by naše periodikum nemohlo 
existovať. Želajme si tie najkrajšie vianočné sviatky v plnom 
zdraví, pokoji a láske v kruhu najbližších a  v novom roku 2022 
len také udalosti a správy o nich, ktoré potešia. Vaša redakcia.

RR

oSEMSMEroVKA
Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. Ve-
riaci sa v tomto období pripravujú na príchod Krista. Advent má duchovný význam 
a nie je len časom nakupovania darčekov. Predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne. 
Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú  štyri 
nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? 
Veniec je od nepamäti symbolom ...tajnička‑20 písmen... dôstojnosti. Aj biblia hovorí o 
venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý 
je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. AT

oprava
Vážení čitatelia! V čísle 5-6/október 2021 v článku Pozvánka 
na cestu storočím je uvedené autorstvo KH (Katarína Harča-
riková). Autorom článku je však Martin Jasaň (MJ). Za túto 
chybu sa ospravedlňujeme predovšetkým dotknutým me-
novaným a zároveň všetkým čitateľom. Ďakujeme za pocho-
penie. RR

pietna spomienka
Aj tento rok už po 23.-krát sa konala pietna spomienka turistov pri 
chate Lajoške postavenej na hrebeni Volovských vrchov. V tichu je-
sennej prírody sa uskutočnil symbolický pietny akt spomienky na 
všetkých už zomrelých priateľov prírody – turistov. Po príhovore 
a spomienkach na päť nových mien, ktoré pribudli na pamätníku, 
nám bolo o to smutnejšie, že tam pribudlo aj meno nášho turistu, 
priateľa, milovníka prírody. V duchu sme mu všetci poslali pozdrav 
do turistického neba. ŠR


