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Obec Poproč v spolupráci s CVČ pri ZŠ s MŠ Poproč 
a DHZ pripravili na sobotu 4.júna popoludnie plné 
zábavy, hier, súťaží a atrakcií. Všetko bolo napláno-
vané do poslednej bodky, ale to, čo nevieme nikdy 
ovplyvniť, je počasie. A to nám veru neprialo. Od 
rána pršalo, a tak sme po dlhom rozhodovaní boli 
nútení akciu presunúť na nasledujúci deň. Aj keď 
s malými obmedzeniami, nakoniec to bolo dobré 
rozhodnutie. A tak v rovnakom čase, na rovnakom 
mieste, ale o deň neskôr sme si mohli všetci spolu vy-
chutnať chvíle plné zábavy, smiechu, pohybu a krás-
nych zážitkov s rodinou, kamarátmi či spolužiakmi. 
Areál futbalového ihriska sa premenil na veľké špor-
tovisko a zábavný park. V úvode podujatia starostka 
obce privítala všetky detičky spolu s rodičmi a po-
priala im skvelú zábavu. Následne sa už svojej prá-
ce zhostil moderátor akcie Martin Krausz, ktorý nás 
sprevádzal počas celej doby. V úvode sa prezentovali 
svojím vystúpením členky tanečného krúžku pri CVČ 

v Poproči. A mohlo sa začať. Pre tých najmenších bol 
pripravený detský kútik a pre tých väčších a nepo-
sednejších skákací hrad. Detičky všetkých vekových 
kategórií si mohli vyskúšať svoje zručnosti a šikov-
nosť na súťažných stanovištiach ako napr. vedrová 
stena, bodová stena, twister, bowling, mini trampolí-
na alebo prekážková dráha. Súčasne na multifunkč-
nom ihrisku prebiehali rôzne futbalové disciplíny 
a cvičenia.

Myslelo sa aj na malých umelcov. Tvorivé dielne 
boli obohatené o „rozprávkový strom“, ktorý ihneď 
zaplnili pestrofarebné vtáčiky a hravé zvieratká. Po-
pročskí hasiči si pre malých súťažiacich pripravili 
disciplínu s prekážkami a so streľbou vodným „de-
lom“ na cieľ. Takže si bolo z čoho vyberať. Odmenou 
za každú disciplínu bola nielen malá sladkosť, ale aj 
dobrý pocit zo samého seba, keďže deti nielen súťaži-
li, ale sa aj dobre zabávali. /pokračovanie na s. 22/

Areál futbalového ihriska sa premenil na zábavný park
Prvý júnový deň už tradične patrí všetkým deťom, malým, ale aj tým veľkým. Veď predsa v každom 
z nás sa skrýva kúsok dieťaťa. Keď sa spojí niekoľko ľudí za účelom dobrej veci, tak výsledkom 
spoločnej práce je neskutočná radosť v očiach detí, veľa smiechu a možnosť naplno prežitého dňa 
po dlhej covidovej pauze. ZL, OcÚ - MKS
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Kľúčové slovo – projekty
Často skloňované, chválené i kritizované. Ako to vlastne s projektmi, ich prípravou, realizáciou 
vlastne je? O vysvetlenie sme požiadali starostku obce. Ponúkame vám jej vysvetlenie.
 Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce

Jedna baba povedala alebo o čom sa hovorí a píše

Často sa stretávam s konštatovaním, že 
sa v obci nič nerobí resp. že sa realizujú 
projekty, ktoré nikto nechce. Dovolím 
si s týmto názorom nesúhlasiť a uviesť 
k tomu nasledovné fakty. V našej obci 
sme celé štyri roky, aj napriek nepriaz-
nivým a nepredvídateľným okolnos-
tiam (pandémia, vojna na Ukrajine, 
hosp. kríza), intenzívne pracovali na 
projektoch, ktoré majú cieľ zabezpečiť 
rozvoj našej obce. Výsledkom je suma 
viac ako 950 000 € získaná na rôzne 
projekty.

Pre porovnanie:

V rokoch 2003 – 2010 (napriek hospo-
dárskej kríze v rokoch 2008 – 2010) boli 
realizované projekty, na ktoré obec zís-
kala dotácie vo výške cca 2 300 000,00 €. 
Medzi najväčšie projekty patrili: rekon-
štrukcia budovy šatní na futbalovom 
ihrisku, vybudovanie kuchyne v domo-
ve dôchodcov, modernizácia a rekon-
štrukcia budovy základnej školy, revi-
talizácia centra obce, výstavba dvoch 
multifunkčných ihrísk, detského ihris-
ka, rekonštrukcia verejného osvetlenia 
a obecného rozhlasu. V rokoch 2011 – 
2018 (v čase hospodárskeho rozmachu) 
obec získala z dotácií cca 83 000,00 €.

Čo všetko si vyžaduje príprava jedného 
projektu, resp. žiadosti, vie objektív-
ne posúdiť iba ten, kto má s projektmi 
praktické skúsenosti. Hodiny strávené 
na príprave podkladov a na rokova-
niach nie sú viditeľné, ale bez nich nie 
je možný konečný výsledok. Dotáciu nie 
je možné získať na každý účel (napr. na 
rekonštrukciu miestnych komuniká-
cií pre obce nad 1000 obyvateľov nie je 
možné dotáciu získať). Podanie projek-
tu musí byť v súlade s Programom hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja obce, 
a to znamená, že takýto projekt musí 
byť v tomto dokumente uvedený. Preto 
argumentácia niektorých občanov, že 
sa realizujú projekty, ktoré nikto nechce 
a nepotrebuje, pravdepodobne vychá-
dza z nedostatočnej znalosti podmie-
nok, ktoré musí projekt spĺňať, aby bolo 
možné naň žiadať dotáciu. Alebo inak – 
obec môže žiadať dotáciu iba na projek-
ty uvedené v Programe hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce. Tvorba tohto 
programu vychádza z požiadaviek obča-
nov, ktorí sa aktívne zúčastňujú procesu 
jeho tvorby a schvaľovania. Práve toto je 
priestor, aby sa „vôľa ľudí“ premietla do 
realizácie projektov, ktoré oni považujú 
za potrebné. Bohužiaľ aj do tvorby nové-
ho PHSR v tomto roku sa aktívne zapoji-
lo iba 127 občanov, ktorí boli ochotní vy-
jadriť svoj názor a požiadavky na rozvoj 
obce v nasledujúcich rokoch. Prestavuje 
to 4,7 % z počtu obyvateľov našej obce. 
Čo k tomu dodať? Myslím si, že vyššie 
uvedené fakty nepotrebujú žiadny ďalší 
komentár. O všetkých projektoch (stave 
ich schvaľovania, resp. realizácie) pra-
videlne informujem nielen poslancov 
obecného zastupiteľstva, ale aj verej-
nosť, preto vám aj v tomto čísle nášho 
občasníka sprostredkujem aktuálne in-
formácie.

„Stavebné úpravy, prístavba 
a nadstavba MŠ“
Ďalší úspešný projekt pre našu obec. 
Rozhodnutie o schválení žiadosti na sta-

vebné úpravy, prístavbu a nadstavbu MŠ 
už máme v rukách, čo nás viac ako pote-
šilo. Získali sme na tento účel dotáciu vo 
výške 338 369,51 €. Predmetom projektu 
je rozšírenie kapacít existujúcej budovy 
materskej školy na 100 detí. V rámci pro-
jektu prístavbou a nadstavbou strednej 
časti budovy vznikne na prízemí nová 
jedáleň, na poschodí vznikne zborovňa 
a chýbajúce kabinety a sklady. Úpravou 
priestorov terajšej jedálne a výdajne je-
dál vznikne trieda. Zrekonštruuje a za-
teplí sa celá strecha a fasáda, dokončí sa 
výmena okien a dverí. Po zaslaní pod-
kladov potrebných k uzatvoreniu Zmlu-
vy o poskytnutí nenávratného finančné-
ho príspevku čakáme na jej doručenie. 
Zároveň komunikujeme s dodávateľom 
vo veci potvrdenia podmienok už uza-
tvorenej Zmluvy o dielo. V prípade, ak 
by dodávateľ do zmluvy odstúpil, museli 
by sme zabezpečiť výber nového dodá-
vateľa, čo by realizáciu projektu časovo 
zdržalo.

„Zníženie energetickej nároč-
nosti budovy KD v Poproči“
Informácie k tomuto projektu sú uvede-
né v článku „Jedna baba povedala…“

„Rekonštrukcia miestnych ko-
munikácií – I. etapa (ul. Poľná, 
Jarná, Horská, Lesná)“
Informácie k tomuto projektu sú uvede-
né v článku „Jedna baba povedala…“

„Vybudovanie moderného za-
vlažovacieho systému pre po-
treby futbalovej infraštruktúry 
v Obci Poproč“
Na realizáciu tohto projektu obec získa-
la dotáciu zo Slovenského futbalového 
zväzu vo výške 10 000,00 €. Projekt bude 
spolufinancovaný z prostriedkov verej-
nej zbierky organizovanej OFK na tento 
účel. Cieľom projektu je vybudovanie 
automatického zavlažovacieho systému 
na zavlažovanie futbalového ihriska. 
Momentálne je obec vo fáze prípravy 

verejného obstarávania na výber zho-
toviteľa.

„Obnova a prístavba Domova 
dôchodcov Poproč“
Cieľom projektu je poskytnutie prístupu 
ku kvalitnejším službám pre seniorov 
odkázaných na sociálne služby. Predme-
tom projektu je obnova terajšej budovy 
a prístavba úplne nového objektu do-
mova dôchodcov. Počas procesu verej-
ného obstarávania, na základe otázok 
uchádzačov došlo k situácii, ktorá si vy-
žiadala prepracovanie niektorých častí 

projektovej dokumentácie. Z uvedené-
ho dôvodu došlo k zrušeniu verejného 
obstarávania. Po aktualizácii projekto-
vej dokumentácie sa bude obec opätov-
ne uchádzať o dotáciu na tento účel.

„Rozšírenie kanalizácie a vodo-
vodu v obci“
Obec má spracované projektové doku-
mentácie. Po získaní stavebného povo-
lenia sa bude obec uchádzať o dotácie 
na realizáciu jednotlivých etáp. Jednou 
z možností je aj financovanie niektorej 
časti zo strany VVS, a. s. v rámci plánu 

investičných akcií na rok 2023. Ďalšími 
možnosťami je zabezpečenie financova-
nia z fondov EÚ alebo Environmentál-
neho fondu.

Aktuálne sa venujeme ďalšej možnosti 
na rekonštrukciu budovy bývalej ško-
ly pod kostolom. Doterajšie možnosti fi-
nancovania obnovy tejto budovy neboli 
zo strany väčšiny poslancov akceptova-
né. Novou možnosťou je výzva z Plánu 
obnovy s dotáciou až do výšky 100% 
celkových nákladov na rekonštrukciu 
a obnovu historických budov.

Rekonštrukcia priestorov obecného úradu nebo-
la potrebná.

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabez-
pečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby si 
mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia živo-
ta, zdravia a majetku a ktoré im umožnia čo najlepší výkon 
práce. Súčasne má zamestnávateľ utvárať primerané pra-
covné podmienky, starať sa o vzhľad a úpravu pracoviska, 
sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

Vyššie uvedená zákonná povinnosť je základnou príčinou 
toho, prečo sme museli (nie mohli) pristúpiť k odstráneniu 
zdraviu škodlivých podmienok v priestoroch obecného úra-
du spôsobených plesňami nachádzajúcimi sa v omietkach, 
kobercoch, žalúziách. Celú rekonštrukciu sme zrealizovali vo 
vlastnej réžii, podieľali sa na nej iba zamestnanci obce a za-
mestnanci financovaní prostredníctvom dotácií z projektov 
ÚPSVaR. Vnútorné priestory prešli komplexnou rekonštruk-
ciou:

Zmenila sa dispozícia kancelárií zamestnancov obce. Tieto sa 
usporiadali logicky podľa agendy, ktorú zamestnanci vykoná-
vajú.

Zmodernizovala sa obradná miestnosť.
● Podstatnou rekonštrukciou prešiel archív, ktorý už 

nespĺňal zákonné požiadavky.
● Komplexne sa odstránili staré omietky prerastené 

plesňami, čo bolo v príkrom rozpore s ustanoveniami 
Zákonníka práce a noriem pre zabezpečenie zdravé-
ho pracovného prostredia.

● Zateplili sa stropy v kanceláriách za účelom dosiah-
nutia tepelného komfortu a zníženia spotreby ener-
gie.

● Inštaloval sa nový kondenzačný plynový kotol a vyre-
gulovalo sa ústredné kúrenie v celej budove.

● Zrekonštruovala sa elektroinštalácia a osvetlenie, po-
plašné zariadenie.

● Odstránilo sa zatekanie starej strechy nad archívom, 
vlhnutie stien a podláh.

● Inštalovali sa nové umývateľné podlahy. 
● Vyčistili sa plesňou znečistené pôvodné žalúzie v kan-

celáriách.
● Odvetrali sa priestory WC, zlé odvetranie a nedosta-

točné vykurovanie týchto priestorov malo za násle-
dok tvorbu plesní.

Pre tých, ktorí neustále spochybňujú potrebu tejto rekon-
štrukcie, pridávam fotografie zachytávajúce  nielen žalostný, 
ale hlavne zdraviu škodlivý stav interiéru obecného úradu.

Archív pred rekonštrukciou

Plesne Vzlínajúca vlhkosť

Archív
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Kedy sa budú rekonštruovať miestne komuniká-
cie?

Obecné zastupiteľstvo 27. 6. 2022 opakovane rozhodlo o finan-
covaní I. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií (ulice: 
Horská, Jarná, Poľná, Lesná) z úverových zdrojov. V súčasnosti 
rokujeme s VÚB, a. s. o uzatvorení zmluvy o poskytnutí úveru. 
Zároveň pripravujeme nové verejné obstarávanie, ktoré bude 
vyhlásené v priebehu júla 2022. K samotnej rekonštrukcii 
obec pristúpi po ukončení verejného obstarávania a podpise 
zmluvy s úspešným uchádzačom.

Prečo sa museli vymieňať „nové“ okná na kultúr-
nom dome?

Podrobnému vysvetleniu realizácie tohto projektu som sa ve-
novala v predchádzajúcom čísle nášho občasníka. Aj napriek 
tomuto vysvetleniu sa aj naďalej stretávam s názormi, že rea-
lizácia tohto projektu nebola potrebná. Pripomína mi to rok 
2010, keď možno tí istí občania spochybňovali projekt rekon-
štrukcie a nadstavby základnej školy, projekt financovaný tiež 
z fondov EÚ s celkovou hodnotou cca 900 000,00 €. Dnes je tá 
istá budova považovaná za dominantu a pýchu obce. Na pro-
jekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v Poproči“ 
obec získala dotáciu z fondov EÚ vo výške 408 955,99 €. Pre 
tých, ktorí nemali možnosť si prečítať článok v predchádzajú-
com čísle nášho občasníka, zopakujem vysvetlenie k realizácii 
tohto projektu:

Predpokladom podania a úspešnosti projektu bolo splnenie 
predpísaných požiadaviek na dosiahnutie úspory energie v tejto 
budove po skončení projektu. Zároveň boli jasne zadefinované 
opatrenia, ktorými sa má úspora dosiahnuť, a to: výmena okien 
a dverí, zateplenie strechy, zateplenie fasády, rekonštrukcia elek-
troinštalácie a vykurovania vrátane zmeny zdroja tepla. Okná 
na kultúrnom dome boli menené v roku 2007 až 2008. Člán-
ky o tom boli publikované v našich obecných novinách, a tak 
máte možnosť si túto informáciu kedykoľvek overiť. Noviny sú 
zverejnené na web stránke obce viď. Obecné noviny č. 3/2007 
- https://www.poproc.sk/files/2015-01-09- 151818-obecne_novi-
ny_3_2007.pdfstr. 6 a 7 a obecné noviny č. 2/2008 - https://www.
poproc.sk/files/2015-01-09- 151646-on_poproc_02_2008_final.
pdf str. 6. Štrnásť, resp. pätnásťročné okná už dnes nespĺňajú 
požadované technické parametre, a tak boli v rámci realizácie 

projektu vymenené za nové. V opačnom prípade by sme projekt 
realizovať nemohli. V kontexte udalostí, ktorých sme dnes sved-
kami (zvyšovanie cien energií, hrozba nedostatku zemného ply-
nu…), realizácia tohto projektu bude prínosom pre našu obec 
nielen z pohľadu estetického, ale hlavne z pohľadu udržateľnosti 
prevádzky tejto budovy v budúcnosti (nižších nákladov na jej 
prevádzku a nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo).
Počas realizácie tohto projektu bolo zistených niekoľko static-
kých problémov. Jedným z nich je staticky narušené vstupné 
schodisko. Väčším problémom je však odhalenie problému 
so statikou nosníkov vo veľkej sále kultúrneho domu. Tento 
problém spôsobil spomalenie prác v rámci realizácie projektu 
z fondov EÚ. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že kedykoľvek 
mohlo dôjsť k pádu stropnej konštrukcie, čo by mohlo viesť 
až k fatálnym následkom, ak by v tom čase boli v sále ľudia. 
Všetky uvedené skutočnosti poukazujú na zlý technický stav 
budovy kultúrneho domu a na realitu, že s obnovou budovy 
sme začali v poslednej chvíli. Odstránenie týchto problémov 
budeme musieť zafinancovať z rozpočtu obce a zo schválené-
ho úveru, ale výsledkom bude zrekonštruovaná budova, ktorá 
poskytne možnosť kultúrneho vyžitia, ale aj možnosť využitia 
priestorov pre rodinné posedenia, svadby, krstiny, klubovú 
činnosť mládeže, seniorov, spoločenských organizácií, t. j. na 
služby, ktoré momentálne na území obce chýbajú. Pre tých, 
ktorí stále pochybujú, prikladám fotky mapujúce „kultúrny“ 
stav nášho kultúrneho domu pred rekonštrukciou.

Na (ne)vypovedané otázky odpovedala starostka obce.

rudohorie očami detí spája vedomosti s umením
Miestna akčná skupina Rudohorie, obce Ru-
dohoria pod záštitou Hvezdárne Medzev vy-
hlásili v  januári 2022 už 2. ročník výtvarnej 
a literárnej súťaže, súťaže vo fotografovaní a 
súťaže krátkych filmov „O Rudohorí“. V rámci 
propagačnej  činnosti sa organizátori rozhod-
li pre deti blízkym spôsobom spopularizovať 
obce Rudohoria a celé Rudohorie,  jeho zvlášt-
nosti, jedinečnosti a atrakcie, a tak spojiť te-
oretické vedomosti detí  s výtvarným, literár-
nym umením, fotografiou a filmom. Téma na 
rok 2022 znela:  „Ako vidím Rudohorie.“
29.6.2022 o 14.00 hod. sa v prednáškovej 

miestnosti Hvezdárne a planetária Medzev 
uskutočnila slávnostná vernisáž všetkých 
prác zaslaných do 2. ročníka súťaže. Je pote-
šujúce, že na popredných miestach v jednotli-
vých kategóriách sa umiestnili aj práce žiakov 
našej ZŠ s MŠ:
1. miesto III. kat.. Viktória Mokrišová
2. miesto III. kat.. Tamara Helga Kalmá-
rová
1. miesto IV. kat.. Marianna Filčáková
1. miesto V. kat.: Gabriela Jasaňová
2. miesto V. kat.: Daniela Jasaňová

Všetkým oceneným aj touto cestou blahože-
lám a prajem, aby bolo Rudohorie pre nich 
inšpiráciou aj do ďalšej tvorby. IKH

prečo sú obce a mestá v štrajkovej pohotovosti?
Aké budú dôsledky súčasnej situácie pre samosprávy?

Uvedomujem si, že žijeme ťažkú dobu a väčšina občanov rieši predovšetkým svoje 
existenčné problémy. Legitímnou je však aj otázka, či si občania uvedomujú, že 
aj oni sú súčasťou našej samosprávy a táto  sa v tejto chvíli spoločne so všetkými 
samosprávami na Slovensku ocitla v situácii, keď sú ohrozené nielen investície, 
rozvoj, ale aj samotná podstata fungovania samosprávy na Slovensku.

Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce

Prakticky každý deň sa občania obracajú na 
obecný úrad s otázkami: Prečo sa neodváža 
biologický odpad? Prečo sa vypína verejné 
osvetlenie? Prečo sa častejšie neupravujú ve-
rejné priestranstvá, parky, detské ihriská? atď.
Odpovede na vyššie uvedené, ale aj iné otáz-
ky ponúka výpočet toho, čo dnes najviac 
ohrozuje bežné fungovanie samospráv a tým 
je:
1. Zvýšenie cien plynu a elektrickej 
energie.
Očakáva sa 100 – 300% zvýšenie cien plynu 
a 100 - 200% zvýšenie cien elektriny pre sa-
mosprávu.
Dopad: Bez dofinancovania alebo regulo-
vania cien štátom budú musieť samosprávy 
zvyšovať poplatky, ktoré zaplatí občan. Na-
príklad zvýšenie dane z nehnuteľností, do-
platok rodiča za návštevu materskej školy, 
doplatok rodiča za školský klub v základnej 
škole, zvýšenie úhrad v domove dôchodcov, 
atď. Najhorším riešením môže byť aj úplné 
vypnutie verejného osvetlenia.
2. Nárast cien pohonných hmôt 
(PHM).
Zvýšené ceny PHM predražujú služby, ktoré 
poskytuje samospráva.
Dopad: Znížená údržba verejných priestran-
stiev, resp. obmedzenie služieb, ktoré nie sú 
spoplatnené (v našej obci ide predovšetkým 
o zber biologického odpadu). V zime menej 
udržiavaných ciest a chodníkov.
3. Minimum projektov cez úrady prá-
ce – nedostatok pracovníkov, ktorých potre-
bujeme na pravidelnú údržbu.
Dopad: Minimálna alebo žiadna starostlivosť 
o verejné priestranstvá, parky, detské ihris-
ká, športoviská, cintoríny z dôvodu, že tieto 
činnosti z 80% vykonávali zamestnanci cez 
projekty financované z uradu práce soc. vecí 
a rodiny.
4. Extrémny nárast cien stavebných 
materiálov, kvôli ktorému dodávatelia od-
stupujú od zmlúv, čo spôsobuje problémy pri 
realizácii investičných akcií financovaných 
z rozpočtu obcí a zároveň dochádza k brzde-
niu čerpania eurofondov s obrovským dopa-
dom na ekonomiku celého štátu a zastavuje 
regionálny rozvoj.
Dopad: Zastaví sa budovanie a rekonštruk-
cia chodníkov, ciest, škôl, materských škôl, 
obecných budov, športovísk, detských ihrísk, 
kanalizácie, vodovodov a inej infraštruktúry.
5. Schválený protiinflačný balíček 
(zvýšenie rodinných prídavkov na deti, zvý-
šenie daňového bonusu a tzv. krúžkovné od 

roku 2023). Účet za tento balíček má zaplatiť 
samospráva už v roku 2022 vo výške cca 150 
miliónov eur a cca 400 miliónov eur v roku 
2023.
Dopad: Priame ohrozenie samotnej podstaty 
fungovania samosprávy na Slovensku.
Doposiaľ obce a mestá zachraňovali v štáte čo 
sa len dalo:

●	 každoročne	svojím	hospodárením	znižovali	
verejný	dlh	a	držali	štátny	rozpočet	v	akcep-
tovateľných	číslach,

●	 zabezpečovali	 dofinancovanie	 prenesené-
ho	 výkonu,	 na	 ktorý	 štát	 vedome	 posielal	
menej	financií	ako	sa	na	jeho	kvalitný	chod	
vyžaduje,

●	 suplovali	neschopnosť	štátu	promptne	rea-
govať	na	vzniknuté	krízové	situácie.

V tejto súvislosti si dovolím odcitovať aj vy-
jadrenie predsedu Najvyššieho kontrolného 
úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho:
„Ak si štát objedná u samosprávy službu, 
zverí jej nejakú kompetenciu, tak jej musí 
dať dostatočný balík peňazí, vďaka ktorým 
vie obec, mesto túto službu svojim občanom 
poskytnúť. Ak prenesieme povinnosti v so-
ciálnej, vzdelávacej či cestnej oblasti na 
samosprávu, tak to nie je zadarmo. Na-
priek tomu, že o tom každý vie, tak sa schváli 
zákon bez toho, aby jeho súčasťou bola novela 
o rozpočte“

Vyššie uvedený stav trvá už dlhodobo, ale 
najviac sa samospráv dotýka v súčasnej 
mimoriadnej situácii. Kapacity, finančné 
i ľudské, sú v samosprávach prakticky vy-
čerpané, a tak mimoriadny snem Združe-
nia miest a obcí Slovenska, ktorý sa konal 
18. 5. 2022 v Senci schválil zásadné posto-
je, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúse-
nosti z aplikačnej praxe samospráv. Obce 
a mestá vstúpili do štrajkovej pohotovosti. 
Následne Rada Združenia miest a obcí Slo-
venska na svojom rokovaní 28. a 29. júna 
2022 vyhodnotila štrajkovú pohotovosť sa-
mospráv schválenú na mimoriadnom sne-
me a v dôsledku toho konštatovala:
a) ekonomická situácia miest a obcí sa na-

ďalej zhoršuje,
b) zo strany vlády neboli ponúknuté uspo-

kojujúce, efektívne a konštruktívne ná-
vrhy, ktoré by reflektovali na oprávnené 
potreby a požiadavky miest a obcí.

Rada ZMOS odporúča mestám a obciam, aby 
dňom 1. júla 2022 v súvislosti s obmedzova-
ním príjmov miestnej územnej samosprávy, 
nadchádzajúcou ekonomickou nestabilitou 

a nízkou predvídateľnosťou legislatívy prijí-
mali nasledovné opatrenia:
	pre zachovanie primárnych úloh miest 

a obcí obmedzili dotačné schémy podporujú-
ce šport a kultúru,

	vo vzťahu k vnútornému riadeniu mestských 
a obecných úradov obmedzili o jednu hodinu 
úradné hodiny pre verejnosť,

	prenechali vláde a príslušným orgánom štát-
nej správy riadenie a realizáciu voľnočaso-
vých aktivít pre deti a mládež,

	žiadali príslušné ministerstvá o dofinanco-
vanie výdavkov súvisiacich so zabezpečo-
vaním preneseného výkonu štátnej správy 
v plnom rozsahu,

	nekomunikovali so štátom na tých úsekoch, 
ktoré majú primárne informačný charakter,

	obmedzili prístup k Európskym investičným 
a štrukturálnym fondom, a to z dôvodu chý-
bajúcich finančných prostriedkov, čím elimi-
nujú riziká prípadných korekcií a ostatných 
negatívnych dopadov,

	participovať na verejných zhromaždeniach 
regionálnych združení organizovaných na 
úrovni krajov s cieľom poukázať na negatív-
ne dopady legislatívy a ekonomiky na verej-
né služby zabezpečované mestami a obcami,

	vysvetľovať obyvateľom sociálno-
-ekonomické dopady vládnych rozhodnutí 
na mestá a obce a ich možné riešenia mesta-
mi a obcami,

	pozývať svojich obyvateľov a sociálno-
-ekonomických partnerov na verejné zhro-
maždenia za dôstojnosť a stabilitu,

	pozývať na regionálne verejné zhromažde-
nia členov vlády,

	vyvesiť na budovy mestských a obecných 
úradov baner s textom, ktorý bude reflekto-
vať situáciu v samosprávach.

Na základe vyššie uvedených odporúčaní 
prebiehajú rokovania o príprave verejných 
zhromaždení aj v našom regióne. O všet-
kých pripravovaných aktivitách vás budeme 
podrobne informovať cestou miestneho roz-
hlasu, na web stránke obce, v aplikácii IN-
FOÚRAD a FB profilu obce.

Z činnosti obce Z činnosti obce
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Dojatie prítomných hovorilo za všetko
Druhú májovú nedeľu si už tradične pri-

pomíname, aké výnimočné postavenie 

má v živote človeka MATKA. V tomto roku 

sme si tento deň pripomenuli netradične 

v kostole Všetkých svätých. Prečo? Priesto-

ry kultúrneho domu sú kvôli prebiehajúcej 

rekonštrukcii nepoužiteľné a kde inde ako 

v kostole by to bolo úctivejšie a krajšie?

Preto sme vo farnosti prijali ponuku starost-

ky obce a spojili sa v príprave a realizácii 

osláv Dňa matiek. V úvode programu všet-

kých prítomných privítali duchovný otec 

a pani starostka.

Spevom, básňami a sprievodným slovom 

nás sprevádzali deti z farnosti, zbor sv. Bar-

bory v Poproči, žiaci zo ZUŠ v Medzeve 

a huslistka – slečna Sára Magdová.

Vďaka streamovaniu na farskej facebooko-

vej stránke si koncert mohli vychutnať aj tí, 

ktorí sa ho nemohli priamo zúčastniť. Za to 

ďakujeme Olegovi Bradovi. A výsledok? Do-

jaté mamičky, babičky i ostatní hostia hovo-

rili za všetko. IS

Misijné zrnko máme aj v poproči
Tak, ako je dôležitá každá kvapka v mori, tak je dôležité aj každé zrnko modlitby za pokoj 
vo svete a za misie. Preto sme sa v našej farnosti pripojili k výzve sv. otca Františka a pro-
stredníctvom Pápežských misijných diel na Slovensku sme sa zapojili do modlitbovej 
siete detí na celom Slovensku a spolu s nimi sme vytvorili Misijné zrnko svätej Barbo-
ry v Poproči. Misijné zrnká sa svojou modlitbou zapájajú do pomoci svetovým misiám 
a stávajú sa členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 120 krajinách sveta a ktoré spája 
myšlienka „Deti pomáhajú deťom“ (https://misijnediela.sk/vyzva -na -zapojenie -sa -do-
-misijneho -diela -deti/). Naše zrnko sa stretáva na fare každý piatok o 16.00 hod. Čo robí-
me? Základom stretnutia je modlitba sv. ruženca za pokoj vo svete, za misie a misionárov 
a nechýbajú hry, zábavky, tance, spev, tvorivé dielne. A to všetko pod vedením animáto-
rov Martinky a Samka. Ak sa k nám chceš pridať, budeme veľmi radi. IS

Slávnosti predchádzal rok príprav
V nedeľu 26.júna pristúpilo k 1.svätému prijímaniu 26 detí našej far-
nosti. Slávnosti predchádzal rok katechéz a príprav. Za to, že sa napo-
kon aj uskutočnila, patrí naše poďakovanie Pánu Bohu, lebo bez jeho 
požehnania sú márne ľudské namáhania.

Tiež nášmu duchovnému otcovi Angelusovi za trpezlivosť a láskavé 
slová počas katechéz. Všetkým rodičom, ktorí pomáhali akýmkoľvek 
spôsob. Touto cestou ďakujeme aj pracovníčkami sociálneho podniku 
obce Poproč – pani Danke Kalnovej a Ivetke Sopkovej, ktoré nám už 
druhý rok pomáhajú so šitím, úpravou a vypožičaním rúch. Milé deti, 
nezabudnite, že Pán Ježiš chce vždy prebývať vo vašich srdiečkach. 
Teraz záleží len na vás, ako často ho budete prijímať. S pánom fará-
rom na vás myslíme vo svojich modlitbách. IS, katechétka

Spojilo sa príjemné 
s užitočným

11. júna sa naši birmovanci zú-
častnili duchovnej obnovy pod ve-
dením mladých zo spoločenstva 
Koinonia Jána Krstiteľa z Vyšného 
Klátova. Birmovanci strávili na 
fare príjemný sobotňajší deň spo-
jený s prednáškami, svedectvami, 
modlitbami či hrami. Na obed ne-
mohol chýbať výborný guľáš, za 
ktorý ďakujeme kuchárom – A. 
Benkovi a J. Porackému. Aby toho 
nebolo málo, mamičky birmo-
vancov napiekli sladké dobroty. 
Duchovnú obnovu sme ukončili 
spoločnou svätou omšou. IS

Vybrané výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov

Aby sa nám žilo lepšie
Každý z nás má možnosť pomôcť svojím malým dielom, aby sa nám na planéte žilo lepšie. 
V mnohých krajoch Slovenska pri SODB 2021 odhalili snahu využívať na vykurovanie bytov 
ekologické zdroje energií. Aj týmto sa Slovensko snaží priblížiť k mottu Dňa zeme v roku 2022, 
ktoré znie – Investujme do našej planéty!  Zdroj: JS, hovorca pre SODB 2021, hovorca@scitanie.sk

V rámci zisťovaného ukazovate-
ľa „Štruktúra bytov podľa zdroja 
energie využívaného na vykuro-
vanie“ môžeme konštatovať, že 
pevné palivo využíva v Sloven-
skej republike 21, 32 % bytov, 
čo predstavuje 476 621 bytov. 
Plynom je vykurovaných na Slo-
vensku 1 480 472 bytov (66,22%), 
elektrinou 100 136 bytov 
(4,48 %). Obyvatelia Slovenska 
vykurujú svoje byty aj kvapal-
ným palivom 3 675 (0,16 %) a so-
lárnou energiou 1 225 (0,05 %). 
Iné zdroje využíva 121 073 bytov 
v SR, čo predstavuje 5,42-per-
centný podiel.

Najviac bytov vykurovaných 
pevným palivom je v Žilinskom 
kraji - 43,36 % a najmenej v Bra-
tislavskom kraji, len 1,81 %. 
V rámci Bratislavského kraja 
je zaujímavou obec Nový Svet. 
V obci Nový Svet žiadny byt ne-
používal na kúrenie plyn, väčši-
nou boli byty vykurované pev-
ným palivom alebo elektrinou.

Celkovým lídrom v ekozodpo-
vednosti je však Trnavský kraj. 
Môžeme ho považovať za dob-
rý príklad toho, ako sa dajú vo 
vyššej miere využiť obnoviteľné 
zdroje energie na vykurovanie 
bytov. So svojimi 27,5 % má Tr-
navský kraj v rámci SR najvyšší 
podiel obnoviteľných zdrojov 
energie použitých na vykurova-
nie v rámci SR.

Nitriansky kraj je druhý po Bra-
tislavskom, kde sa hojne na vy-
kurovanie bytov používa plyn. 
Plynom je vykurovaných až 
229 535 bytov, čo predstavuje 
78,84-percentný podiel. Naprí-

klad okres Topoľčany využíva 
vo zvýšenej miere na vykurova-
nie obnoviteľné zdroje energie 
(8 106 bytov; 27,1 %). V meste 
Topoľčany bola viac ako polovi-
ca bytov takýmto spôsobom vy-
kurovaná (7 961; 69,9 %).

Aj v Trenčianskom kraji je pre-
vládajúcim zdrojom energie 
na vykurovanie plyn (68,7 %; 
169 828 bytov). V Novej Dubni-
ci, Novákoch, Zemianskych Kos-
toľanoch používali na vykuro-
vanie bytov vo zvýšenej miere 
obnoviteľné zdroje energie. Ta-
kýmto spôsobom je v Novej Dub-
nici vykurovaných 1 626 bytov 
(33,7 %), v Novákoch 612 bytov 
(32,8 %) a Zemianskych Kostoľa-
noch 138 bytov (19,7 %).

V Košickom kraji je plynom 
vykurovaných 171 560 bytov, 
61,01 %. Kraj sa tiež snaží o vy-
užívanie iných ekologických 
zdrojov. Takto je v kraji vykuro-
vaných 18 057 bytov, čo predsta-
vuje 6,42 %. Solárnu energiu vy-
užíva 131 bytov (0,05%)

V Prešovskom kraji je plynom 
vykurovaných 183 538 bytov, čo 
predstavuje 68,14-percentný po-
diel.

Druhým najčastejšie používa-
ným zdrojom energie na vy-
kurovanie je pevné palivo - 
66 437 bytov (24,67 %). Elektrinu 
využíva ako zdroj energie na 
vykurovanie v kraji 7 301 bytov 
(2,71%). Iné zdroje sa využívajú 
minimálne.Iba takmer polovica 
(49,84 %; 135 361) bytov v Ban-
skobystrickom kraji využíva ako 
zdroj vykurovania plyn. Je to 

druhý najnižší podiel spomedzi 
krajov Slovenska. Značná časť 
bytov (35,42 %; 96 189) využíva 
ako zdroj výroby tepla pevné pa-
livo. Spomedzi krajov je to dru-
há najvyššia hodnota. V troch 
okresoch je pevné palivo domi-
nantným zdrojom energie pre 
viac ako polovicu bytov. Sú to 
okresy Detva (53,95 %), Krupina 
(52,1 %) a Zvolen (51,41 %).

Najdominantnejším zdrojom 
energie používaným na vy-
kurovanie v bytoch Žilinského 
kraja je pevné palivo (43,36 %; 
117 896) Tento podiel je najvyšší 
v porovnaní so všetkými krajmi 
na Slovensku. Plyn využíva ako 
zdroj energie vykurovania len 
107 867 bytov (39,37 %). Tento 
podiel je v porovnaní s ostat-
nými krajmi naopak najnižší. 
Elektrinu ako zdroj energie na 
vykurovanie využíva 20 272 
(7,46 %) bytov. Tento podiel je 
v porovnaní s inými krajmi Slo-
venska najvyšší.

Na úrovni okresov sú pozorova-
teľné značné rozdiely v spôsobe 
využívanej energie na vykuro-
vanie. Jediný okres, kde prevlá-
da vykurovanie plynom, je okres 
Bytča (58,58 %). Kúrenie drevom 
je dominantné v bytoch okresu 
Námestovo (78,4 %) a Martin 
(61,48 %). Zvyšné okresy Žilin-
ského kraja majú približne vy-
rovnané podiely vykurovania 
plynom a drevom.

Vysoký podiel energie na kúre-
nie v okresoch Kysucké Nové 
Mesto (32,35 %) a Ružomberok 
(24,84 %) sa získava aj z drevnej 
biomasy.
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Ako sme na tom v krajoch Sr s malými deťmi
Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi 
v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Pozrime sa podrobnejšie 
na kraje SR.  Zdroj: JS, hovorca pre SODB 2021, hovorca@scitanie.sk

Ako sme na tom s deťmi do roka a do troch 
všeobecne?

V rámci SODB 2021 sme mali na Slovensku 56 849 
detí vo veku „0“ rokov, tzn. do jedného roku živo-
ta. Vo veku 0,1,2 a 3 roky, sme mali v SR 236 126 
detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov 
53 100 detí. Počet detí vo veku 0 až 3 roky sa pod-
ľa posledného sčítania 2021 mierne zvýšil, v roku 
2011 ich bolo o desaťtisíc menej.

Najviac a najmenej

Najviac detí vo veku „0“ rokov má jednoznačne 
Prešovský kraj. V rozhodujúcom okamihu sčítania 
to bolo 9 956. Naopak najmenej detí vo veku do 1 
roka je v Trenčianskom kraji, k 1. 1. 2021 to bolo 
5 212 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov 
najviac detí tiež v Prešovskom kraji, presnejšie 
8 989. Priečku s najnižším počtom detí vo veku do 
jedného roka obsadil v sčítaní 2011 Trnavský kraj 
s počtom týchto detí 4 958.

Detí do 3 rokov je najviac opäť v Prešovskom kraji. 
V týchto jednotkách veku je to spolu 40 218 detí. 
Naopak, najmenej detí v týchto jednotkách veku 
máme opäť v Trenčianskom kraji. Tu ich k rozho-
dujúcemu okamihu sčítania bolo 21 854. V roku 
2011 sa počty detí do troch rokov pohybovali od 
20 859 detí v Trnavskom kraji po 39 749 v Prešov-
skom kraji.

Deti v krajoch

Po Prešovskom kraji, kde máme najviac detí vo 
veku do 1 roka, až 9 956, nasleduje Košický kraj 
s 8 735 deťmi. Tento počet sa zásadne neodlišuje 
od počtu vychádzajúceho zo sčítania obyvateľov 
v roku 2011 (8 135 detí). V Bratislavskom kra-
ji bolo v roku 2021 8 393 detí vo veku do 1 roka, 
v Žilinskom kraji 7 271, v Banskobystrickom 6002, 
v Nitrianskom 5 865, v Trnavskom 5415 a nako-
niec v Trenčianskom kraji to bolo 5 212 detí. Vo 
všetkých krajoch, okrem Banskobystrického a Nit-
rianskeho kraja, sa od sčítania obyvateľov v 2011 
zvýšil počet detí, ktoré mali ku dňu sčítania menej 
ako 1rok. V porovnaní s rokom 2011 zaznamenal 
najvyšší prírastok Bratislavský kraj, o 1 360 detí 
viac, pričom v roku 2011 tu žilo 7 033 detí vo veku 

do jedného roka. Nitriansky kraj, v ktorom v roku 
2011 žilo 5 903 detí daného veku, zaznamenal 
v najnovšom sčítaní úbytok v absolútnom počte 
o 38 detí.

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových 
skupín

O tom, či žijú v kraji mladí alebo starší obyvatelia 
vypovedá aj štruktúra obyvateľstva podľa veko-
vých skupín. Na základe SODB 2021 je najmladším 
krajom Prešovský kraj. V predproduktívnom veku 
(0-14 rokov) tu žije 147 530 detí, čo tvorí 18,2 % 
zo všetkých obyvateľov v Prešovskom kraji. Naj-
starším krajom je Trenčiansky, kde žije vo veku 
0-14 rokov 81 497 detí. Predstavuje to podiel 14,1% 
z celkového počtu obyvateľov daného kraja.

Vo vekovej skupine 0-14 žije v Košickom kraji 
137 101 detí, v roku 2011 tu žilo len o 1 124 detí 
viac (138 225). V Bratislavskom kraji s počtom 
120 991 obyvateľov vo veku 0-14 sme zaznamenali 
najvyšší prírastok v skupine obyvateľov v pred-
produktívnom veku, čo predstavuje oproti sčíta-
niu z roku 2011 nárast o 38 896 obyvateľov v danej 
vekovej skupine (82 095 v 2011). V Žilinskom kraji 
žije 109 823 detí (109 596 v 2011), v Banskobystric-
kom kraji 93 548 detí (97 770 v 2011), v Nitrian-
skom kraji 93 456 detí (93 411 v 2011) a v Trnav-
skom kraji je to 83 464 (76 520 v 2011) detí do 14 
rokov.

Vybrané výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov

Koľko detí do 14 rokov na Slovensku máme
Vo štvrtok 30. 6. 2022 si deti na celom Slovensku prevzali vysvedčenia a na dva mesiace sa zatvoria brány 
školských zariadení. Niektoré na dva mesiace, iné, napríklad predškolské zariadenia, na kratšie obdobie. 
Voľné dni čakajú všetky deti. V rámci SODB 2021 sa okrem iného zisťovali aj vekové skupiny obyvateľov. 
Prinášame vám zaujímavú informáciu, koľko detí vo veku do 14 rokov sa chystá na Slovensku na nejakú 
formu prázdnin či voľna. Zdroj: JS, hovorca pre SODB 2021, hovorca@scitanie.sk

Takmer 16 % detí do 14 rokov 
v rámci SR

V rámci SODB 2021 sme sčítali na 
Slovensku 5 449 270 obyvateľov. 
Z tohto počtu bolo 867 410 detí 
do 14 rokov. Na voľno sa tak teší 
takmer 16 % detí do 14 rokov na 
celom Slovensku.

Najviac a najmenej prázdninu-
júcich do 14 rokov v krajoch

Najviac detí do 14 rokov bude mať 
voľno v Prešovskom kraji. Presne 
147 530 detí. Je to pochopiteľné, 
pretože Prešovský kraj je s poč-
tom obyvateľov 808 931 najľudna-
tejším krajom SR. Ale aj najmlad-
ším, nakoľko z celkového počtu 
obyvateľov kraja deti do 14 rokov 
tvoria viac ako 18 % obyvateľov. 
Druhým v poradí, čo do počtu oby-
vateľov a aj počtu detí do 14 rokov 
je Košický kraj.

Tu sa na voľno teší 137 101 detí. 
Z celkového počtu obyvateľov Ko-
šického kraja (782 216 obyvateľov) 
tvoria budúci prázdninujúci do 14 
rokov viac ako 17,5 % obyvateľov 
kraja. V treťom najľudnatejšom 
kraji Slovenska – v Bratislavskom, 
sa už voľna nevie dočkať 120 991 
detí do 14 rokov. Tu tvoria deti do 
14 rokov necelých 17 % z celko-
vého počtu obyvateľov Bratislav-
ského kraja (719 537 obyvateľov 
Bratislavského kraja). V Žilinskom 
kraji už na dvere rôznych pred-
školských a školských zariadení 
túžobne pokukuje 109 823 detí do 
14 rokov. Z celkového počtu oby-
vateľov Žilinského kraja (691 613 
obyvateľov) tvoria deti do 14 ro-
kov necelých 16 % obyvateľov. 
V Banskobystrickom kraji bude 
prázdninovať 93 548 detí do 14 ro-
kov. Z celkového počtu obyvateľov 
kraja (625 601 obyvateľov) je to 
necelých 15 %. V Nitrianskom kra-

ji máme 93 456 prázdninujúcich 
detí do 14 rokov. Z celkového poč-
tu obyvateľov kraja (677 900) tvo-
ria necelých 14 %. V Trnavskom 
kraji brány rôznych školských 
zariadení radostne na dva mesia-
ce opustí 83 464 detí do 14 rokov 
a v Trenčianskom to bude 81 497 
detí.

TOP 5 v počte detí do 14 rokov

V absolútnom počte najviac detí 
do 14 rokov žije v Bratislave – 
mestskej časti Petržalka. Tu ich 
je 16 677. Nasleduje Bratislava – 
mestská časť Ružinov s počtom 
12 557 detí do 14 rokov. Na treťom 
mieste v počte detí do 14 rokov je 
mesto Žilina 12 455 detí, v meste 
Prešov žije 12 216 detí a mesto Nit-
ra má 11 068 detí do 14 rokov.

Všetkým deťom želáme krásne 
a nezabudnuteľné prázdniny.

Muži na Slovensku chcú byť otcami
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí 
sa Vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen 
u žien, ale aj u mužov. Zdroj: JS, hovorca pre SODB 2021, hovorca@scitanie.sk

Podľa výsledkov sčítania žilo k 1. januáru 2021 v Slovenskej 
republike takmer 2,7 milióna obyvateľov mužského pohla-
via, z toho bolo 1,4 milióna otcov, t. j. narodilo sa im aspoň 
1 živonarodené dieťa.Najviac otcov je v Prešovskom kraji. 
Z regionálneho hľadiska má v rámci Slovenska najvyšší po-
diel otcov Prešovský kraj (14,5 % všetkých otcov SR) a Ko-
šický kraj (14 %), čo je ale prirodzené, pretože tieto kraje 
sú krajmi s najvyššími početnosťami obyvateľstva a tiež jeho 
mužskej časti. Podiely okolo 13 % majú kraje Nitriansky, Ži-
linský a Bratislavský, 12 % otcov je v Banskobystrickom kraji 
a po 11 % v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Muži na Slo-
vensku chcú byť otcami. Aspekt veku ukazuje, že muži vo 

veku nad 65 rokov sú takmer všetci otcami. Viac ako 90% 
mužov nad 65 rokov má v Slovenskej republike deti. Aj muži 
nad 43 rokov holdujú otcovstvu. Vyše tri štvrtiny mužov nad 
43 rokov má potomstvo. Vo veku nad 33 rokov je to viac ako 
polovica mužov. Dve deti sú ideál. Z hľadiska početnosti detí, 
prevláda skupina otcov s 2 živonarodenými deťmi, tvoria 
47 % všetkých otcov, štvrtina otcov je otcom jedného dieťaťa.

Všetkým otcom – všetko naj. Pri príležitosti Dňa otcov Šta-
tistický úrad SR chce touto formou popriať všetkým otcom 
krásny sviatok. Nech Vás Vaše milované deti ľúbia a robia 
Vám iba radosť.

V Slovenskej republike je 1,4 milióna otcov
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Kamarátky včielky boli 
na návšteve

Včelár Michal Šimko a jeho kamarátky
včielky navštívili v máji našu materskú

školu. Toto náučno–zážitkové stretnutie a interaktívne 
rozprávanie o živote a význame včiel, včelích produktov 
a o práci včelára zaujalo aj našich najmenších. Naživo si 
zblízka prezreli uzavretý pozorovací úľ plný včiel, ochut-
nali pravý slovenský med, vyrobili vlastnú sviečku zo 
včelieho vosku, vyskúšali včelársky klobúk a dozvedeli sa 
o veľkej užitočnosti včiel pre život. Za krásnu zážitkovú 
prednášku ďakujeme. IV

Keď sa plnia sny
Sen každého škôlkara, stať sa hasičom, sa naplnil 
18.mája. V tento deň do našej materskej školy za-
vítali hasiči. Členovia DHZ Poproč vyčarili úsmev 
na tvárach našich detí. Oboznámili nás s nároč-
nou prácou, predviedli ukážky hasenia požiaru 
a dokonca si detičky prezreli hasičské auto aj 
zvnútra. Na záver si spoločne zasúťažili. VS

pestujeme u detí lásku a úctu k lesu
Opäť k nám do škôlky zavítali lesní pedagógovia. Ich úlohou bolo deťom vysvetliť a ukázať, ako sa máme 
v lese správať. Nielen tí najmenší počúvali so záujmom a otvorenými ústami. Tajomstvá lesa spoznávali 
všetkými zmyslami. Lesník Robo sa s najmenšími zahral na les, v ktorom sa každý premenil na iného 
tvora, strom či kameň. Detičky si dokonca zahrali na dendrofóne. Lesníčka Ivanka zábavnou formou 
pomocou čarovného ruksaku ukázala, čo do lesa patrí a naopak, čo tam vôbec nemá byť. Vyskúšali sme 
ďalekohľad aj lesnícky klobúk. Trochu sme si aj zasúťažili, no hlavne sme sa naučili dôležitú vec, že les 
je domovom pre mnohé druhy väčších i menších živočíchov a v jeho pôde sa ukrýva množstvo okom ne-
viditeľných mikroorganizmov. Aj takýmito malými nebadanými krôčikmi pestujeme u detí lásku a úctu 
k lesu. A už teraz sa tešíme na najbližšiu návštevu. IMK

Toto vedia už aj deti 
v materskej škole
„V apríli je Deň 
zeme, to už všetci 
dobre vieme. Ze-
meguľu najviac 
ochránime, keď 
väčšinu nečistôt 
odstránime.“ 

Vedia to už aj deti v materskej škole Poproč.

Oslávili to výrobou plagátu a rozhovorom na danú 
tému. Na záver si pripravili dobrodružnú turistic-
kú vychádzku, ktorú spojili s uprataním blízkeho 
prírodného prostredia. Vyzbierali jedno veľké vre-
ce odpadkov, ktoré tam nepatrili. Odmenou im bol 
dobrý pocit, že prispeli k ochrane prírody a malé 
občerstvenie.  MS

Zaspieval ako slávik 
a získal Slávika
Hudba má pri formovaní osobnosti dieťaťa zázračnú 
moc. Keď jej začneme rozumieť, urobí nás lepšími, do-
káže nás uspokojiť, zlepšiť náladu, očistiť telo i dušu. 
Prostredníctvom hudby sa dieťa obohacuje, preko-
náva zábrany, posilňuje sa jeho sebadôvera, zlepšuje 
výslovnosť, rozvíja detská fantázia. V materskej škole 
sa snažíme podchytiť spevácke talenty, záujem o hu-
dobnú činnosť, podnecovať rozvoj hudobnosti. A že 
tie talenty máme, sme sa presvedčili na prehliadke 
v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod 
názvom Škôlkarsky slávik, ktorá sa konala v Molda-
ve n/B v koncertnej sále ZUŠ. Našu materskú školu 
reprezentoval Timotej Spišák. Jeho krásny sýty hlas 
sa rozliehal sálou a výsledok? 1. miesto v zlatom pás-
me. Timko si odniesol cenu Slávika a materská škola 
Škôlkarského putovného slávika, ktorý bude zdo-
biť priestory MŠ po celý rok. Zároveň sme sa mohli 
predviesť v ľudovom kroji, ktorý pre nás ušili šikovné 
ruky mamičiek. Aj touto cestou sa im chceme verejne 
poďakovať a Timkovi držíme palce na ďalšej ceste za 
speváckymi úspechmi.  IV

Škola, škôlka,školička

Celý vesmír patril deťom
Prvého júna majú deti svoj špeciál-
ny deň - Medzinárodný deň detí.

Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952. 
Na školách sa v tento deň deti učia väč-
šinou netradične, nepíšu sa písomky 
a na záver dostanú ešte nejakú slad-
kosť. Inak to nebolo ani v našej škole. 
Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ Poproč 
zabezpečila pre všetky deti školy zá-
žitkový darček- prenosné planetárium 
ASTRO SHOW, za čo im patrí jedno 
obrovské ĎAKUJEME! Žiaci prvého 
až šiesteho ročníka začali s oslavou 
svojho dňa už v pondelok, t.j. 30.mája. 
V telocvični bola rozložená nafukova-
cia kupola, do ktorej sa zmestí presne 
jedna trieda. V priebehu polhodiny si 
žiaci vychutnali nielen krásne obráz-
ky vesmíru v sprievode hudby, ale na-

učili sa aj niečo o vzniku farieb dúhy, 
polárnej žiary či čiernej diery. V deň 
D, teda 1. júna, si žiaci siedmeho až 
deviateho ročníka užili virtuálnu re-
alitu, prostredníctvom ktorej sa oboz-
námili s rôznymi misiami zameranými 
na prieskum vesmíru. Okrem toho, že 
sa v ten deň na hodinách neskúšalo, 
upriamila sa všetka pozornosť na prá-
va detí. Cieľom tejto aktivity bolo, aby 

si žiaci uvedomili, že okrem povinností 
majú aj svoje práva. Zároveň je však 
dôležité nezabúdať na to, že nie vždy 
a nie všade sa všetky deti majú rov-
nako dobre. To, čo sa dnes považuje 
za samozrejmosť, napríklad právo na 
vzdelanie, nebolo vždy a všade také 
samozrejmé. Okrem zážitkov a nových 
informácií odchádzali deti domov aj 
s drobnou sladkosťou. EST

V auguste 2021 sa zúčastnil Maj-
strovstiev Slovenska mládeže v Ži-
line, kde sa umiestnil na 1. mieste. 
Na záver sezóny už strieľal medzi 
kadetmi, kde prekvapil a skončil na 
peknom 3. mieste (strieľal s chlapca-
mi, ktorí už majú bohaté skúsenos-
ti v reprezentácii). Je zaradený do 
centra talentovanej mládeže (CTM). 
Túto sezónu postúpil medzi kadetov. 
To sú chlapci od 15 do 18 rokov. Od 
kadetov začína reprezentácia, kde je 
potrebné nastrieľať limit 610 bodov, 
čo sa mu podarilo hneď na začiatku.

Aktuálne pre-
bieha Sloven-
ský pohár, kde 
v druhom kole 
B. Bystrice sa 
umiestnil na 1. 
mieste. Záro-
veň prebieha aj 

CEC (Central European Cap), kde sa 
zúčastnil na druhom kole v Chorvát-
sku po kvalifikácii na 2. mieste, cel-
kovo skončil štvrtý ako najmladší 
člen Slovak archery team.

Čakajú ho ešte dve kolá Slovenského 
pohára a dve kolá CEC v Maďarsku, 
doma Slovensko. Vrcholom sezó-
ny budú Majstrovstvá Európy 2022 
v Anglicku, kde postupujú najlepší 
traja strelci zo Slovenska v danej ka-
tegórii.

V súčasnosti je v rebríčku na 3. mies-
te s priemerom 625 bodov, čo je úžas-
né, no všetko je ešte otvorené. Drží-
me palce.

Dovolenková destinácia bola miestom súťaženia
Viktor Borovský je žiakom 9. ročníka našej školy a už 5 rokov sa venuje lukostreľbe. O jeho 
úspechoch sme vás už informovali v našom vianočnom Špeciáli.  AS

V. Borovský - 1.miesto

V. Borovský – vpravo
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Keď sa v triede spí
Noc v škole patrí k rozlúčke deviatakov so 
školou. Absolvovali ju aj naši deviataci spo-
lu so svojou triednou učiteľkou A. Simano-
vou. 
Vo štvrtok 16. júna sa v podvečerných hodi-
nách stretli pred budovou školy so spacák-
mi, dekami a taškami v rukách. Celým ve-
čerom ich sprevádzala dobrá nálada, skvelá 
zábava a spoločné aktivity. Zaspomínali na 
staré dobré časy, zahrali si hru „čelovka“, 
objednali si pizzu a zažili nočnú atmosféru 
školy počas schovávačky. Až po polnoci utí-
chol smiech a po krátkom spánku v ich kme-
ňovej triede sa ráno zobudili a pokračovali 
v prípravách na rozlúčku. Bola to super noc, 
na ktorú budú všetci dlho spomínať. AS

Konečne v meste 
a spolu za kultúrou
Dievčatá nahodené v krásnych šatočkách, chlapci s košeľami 
a nohavicami. Zvláštne? Možno, hoci určite nie každodenné. 10. 
júna žiaci deviateho ročníka so svojou triednou učiteľkou Ing. A. 
Simanovou navštívili večerné predstavenie Pygmalion v Štát-
nom divadle Košice.

Všetci boli predstavením nadšení, o čom svedčí aj standing ova-
tion na záver predstavenia. Večerná atmosféra pri hracej fontá-
ne a prechádzka mestom umocnili tento kultúrny zážitok. AS 

polrok pohybu priniesol 
deťom radosť a šťastie
Do 3. ročníka celoslovenského projektu Daj-
me spolu gól sa zapojilo 14 žiakov 1. ročníka. 
Pohybovo -športové aktivity boli realizované v me-
siacoch október – november a február – máj. Počas 
6 mesiacov si žiaci osvojovali základné pohybové 
návyky, rozvíjali pohybové schopností primerane 
ich veku. Hravou formou sa učili pozitíva futba-
lu. Deti sa tešili na stredu, na deň, kedy si oblečú 
žlté tričko, vyzdvihne ich tréner a spoločne všetko 
zvládnu. Z tréningu odchádzali spokojní, vybeha-
ní, vyhratí, ale hlavne šťastní. LJ

Reprezentovali 
nás až v kraji
Aj neživá príroda môže zaujať. Opa-
kovane sa našim žiakom pod vedením 
pani uč. Mgr. M. Juhásovej podaril 
skvelý úspech.

V okresnom kole biologickej olympiá-
dy v odbore geológia našu školu repre-
zentovali žiaci 9. A, ktorí boli úspešný-
mi riešiteľmi. D. Majcher získal 1. m., 
D. Lichka 2, M.A. postúpili do krajské-
ho kola. 17. mája sa v Botanickej zá-
hrade UPJŠ v Košiciach konalo krajské 
kolo, kde sa im opäť darilo.

Boli úspešnými riešiteľmi a v silnej 
konkurencii obsadil D. Majcher vyni-
kajúce 4. miesto a D. Lichka získal pek-
né 6. miesto. Tešíme sa z ich úspechu 
a srdečne blahoželáme. MJ

Škola, škôlka, školička

Po niekoľkohodinovej ceste autobusom, počas ktorej spozná-
vali krásy východného Slovenska, si užili najprv komentova-
nú prehliadku skanzenom a neskôr aj hradom.
V skanzene zistili, ako žili obyčajní ľudia kedysi, akou prácou 
sa živili, čím sú unikátne kostoly na východnom Slovensku, 

ako prebiehalo vyučovanie, čím sa mlátilo obilie a na záver 
boli za svoju pozornosť a vedomosti odmenení posúchmi ty-
pickými pre dané obdobie života.
Na hrade sa pre zmenu oboznámili so životom vyššej spoloč-
nosti. Hrad napríklad poctil svojou návštevou kráľ Žigmund 
Luxemburský, ktorý tu v roku 1412 podpísal mier so svojím 
švagrom, poľským kráľom Vladislavom Jagelovským. Na 
hrade bol v roku 1767 uväznený aj kráľ Madagaskaru, Móric 
August Beňovský, lebo organizoval vojenské jednotky proti 
poľskému kráľovi.

K úteku mu podľa legendy pomohla jeho milá Zuzana, kto-
rá ho prepašovala von pod svojimi šatami. Či to tak naozaj 
mohlo byť, si vyskúšali aj naše deti.

Po celom dni plnom zaujímavých informácií a krásnych 
výhľadov sa však už všetci tešili opäť domov. Lebo… doma 
najlepšie.

Sprítomnená minulosť zaujala
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 16. júna zúčastnili koncoročného výletu v Starej Ľubovni.  EST

Viaczdrojové financovanie škôl a školských za-
riadení je prínosom pre tie oblasti vzdelávania 
a pôsobenia školy, na ktoré nie sú priamo určené 
peniaze zo štátneho rozpočtu, sú však dôležitou 
súčasťou činnosti škôl, ktorá prispieva k rastu 
a rozvoju detí.

Bez podpory zo strany súkromného podnikateľ-
ského sektoru, neziskových organizácií, súkrom-
ných osôb a rodičov detí by naša škola neurobila 
taký posun vpred. Projekty, aktivity, úpravy škol-
ského prostredia si vyžadujú tvorivý potenciál 
učiteľov, zamestnancov školy, ktorý tu určite je, 
ale realizácia bez finančných zdrojov je iba im-
provizáciou.

Preto si nesmierne vážime každú podporu, kto-
rá je škole poskytnutá či už formou osobnej 
pomoci pri školských podujatiach, materiálne 
pri zabezpečení zvýšených nákladov na dezin-
fekciu vnútorných priestorov školy a materskej 
školy, pri výsadbe okrasných drevín a interiéro-
vých rastlín, úpravu školského areálu a rovnako 
finančnú pomoc poskytnutú formou 2 % z daní 
dlhoročnými sponzormi našej školy.

Vedieť dávať, byť nezištný je znakom silnej 
osobnosti so životným nadhľadom. Ďakujeme, 
že ste súčasťou nášho života a vzorom pre 
mladú generáciu.

RNDr.B.Mihóková, riad. ZŠ s MŠ

poďakovanie
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číslo 3-4/2022 číslo 3-4/2022Škola, škôlka, školička

Názov, druh súťaže Úroveň Meno žiaka Umiestnenie Zodpovedný pedagóg

Olympiáda SJL Okresné kolo
Krajské kolo

Ema Mária Harčariková 1. miesto 
úspešný riešiteľ

Mgr. Špegárová

Biologická olympiáda Okresné kolo

Krajské kolo

Daniel Majcher
Dominik Lichka

1. miesto / geológia
2. miesto / geológia
úspešní riešitelia

Mgr. Juhásová

Geografická olympiáda Okresné kolo Rafael Timko
Michal Spišák
Zuzana Grácová
Daniel Majcher
Viktor Borovský

úspešní riešitelia Mgr. Sopková
Mgr. Špegárová

Dejepisná olympiáda Okresné kolo Nina Starková
Eliška Vincová
Patrik Juhás
Tereza Šimková
Daniel Majcher

úspešní riešitelia Mgr. Jasminská

Olympiáda v anglickom 
jazyku

Okresné kolo Zuzana Grácová úspešná riešiteľka Mgr. Simanová

Biblická olympiáda Dekanátne kolo
Diecézne kolo

Viktória Sopková
Michal Spišák
Samuel Drabik

Viktória Sopková
Michal Spišák
Samuel Drabik

Mgr. Sopková

Pytagoriáda Okresné kolo Leonardo Denci
Dominik Vosika
Alex Raščák
Stela Halecká
Dorota Tomáschová
Henrich Jasaň

úspešní riešitelia Mgr. Grabanová

Mgr. Kočišová

Matematická súťaž Klokan Celoslovenská súťaž Tomáš Pjaták
Ján Spišák
Ondrerj Olivier Spišák
Roman Idčán
Liliana Gӧllnerová
Štefan Čerčer
Michal Spišák
Tereza Sýkorová

úspešní riešitelia Mgr. Jaklovská
Mgr. Klešíková

Mgr. Grabanová

RNDr. Naserová

Matematická súťaž
MAKSÍK

Celoslovenská súťaž Filip Novosad
Leonardo Denci
Liliana Gӧllnerová

úspešní riešitelia Mgr. Grabanová

Hviezdoslavov Kubín Okresné kolo Stela Halecká
Michal Spišák

2. miesto
3. miesto

Mgr. Grabanová
Mgr. Špegárová

iBOBOR
PC zručnosti

Celoslovenská súťaž Ondrej Olivier Spišák
Liliana Gӧllnerová
Ján Spišák
Liliana Muskalayová
Andrej Petráš
Sarah Nováková
Gregor Spišák
Richard Holováč
Michal Spišák
Rafael Timko
Alex Žakarovský
Matej Michalko

úspešní riešitelia Ing. Majcherová

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2021/2022

Škola, škôlka, školička

Všetkovedko Celoslovenská súťaž Ján Spišák
Liliana Gӧllnerová
Dorota Tomáschová
Gregor Spišák

úspešní riešitelia Mgr. Klešíková
Mgr. Grabanová
Mgr. Sopková

Šaliansky Maťko Okresné kolo Michal Spišák 2. miesto Mgr. Špegárová

Včielka Meduľka Medzinárodná súťaž kolektív III. B 1. miesto / voľná kreácia Mgr. Kružičová

Súťaže mladých hasičov

,,Plameň‘‘ Územné kolo hry Nina Štovčíková
Jakub Almužňák
Roman Idčán
Zuzana Jaklovská
Nikolas Surek 
Liliana Dancáková
Tereza Šimková
Ema Juhásová
Natália Vincová

2. miesto Mgr. Harčariková

Čečejovský pohár Nina Štovčíková
Zuzana Jaklovská
Liliana Dancáková
Ema Juhásová
Natália Vincová
Jakub Almužňák
Roman Idčán
Nikolas Surek 
Matej Michalko

3. miesto / družstvo diev-
čat

4. miesto / družstvo 
chlapcov

Mgr. Harčariková

Výtvarné súťaže:

O Rudohorí Okresné kolo Viktória Mokrišová
Tamara H. Kalmárová
Marianna Filčáková
Gabriela Jasaňová
Daniela Jasaňová

1. miesto / 3. kategória
2. miesto / 3. kategória
1. miesto / 4. kategória
1. miesto / 5. kategória
2. miesto / 3. kategória

Mgr. Hiľovská
Mgr. Klešíková
Mgr. Hiľovská
Mgr. Jasminská

Staň sa ilustrátorom XI Okresné kolo Félix Komora
Gabriela Jasaňová
Daniela  Jasaňová

1. miesto / 1. kategória
2. miesto / 2. kategória
Cena CKKK

Mgr. Jaklovská
Mgr. Jasminská

Vesmír očami detí
XXXVII.

Okresné kolo Cyntia Dzureňová
Adam Lukáč
Daniela Jasaňová

3. miesto / 2. kategória
2. miesto / 3. kategória
5. miesto / 3. kategória

Mgr. Klešíková
Mgr. Hiľovská
Mgr. Jasminská

Zber SABI hliníkových 
viečok

Regionálne kolo
Školské kolo

ZŠ s MŠ Poproč
Loren Mojžiš
Miriam Gregová
Nina Borovská
Adela Timková
Kristína Halčínová
Matej Michalko

8. miesto / kategória A3
najusilovnejší žiaci

Mgr. Jaklovská

Zber malých bateriek Školské kolo Simon Horváth
Martin Kováč
Daniel Štoch

najusilovnejší žiaci

Rozlúčka našich deviatakov so ZŠ - 30. 6. 2021 - telocvičňa ZŠ
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číslo 3-4/2022 číslo 3-4/2022Z činnosti v obci – organizácie, spolky

Skorá jar priniesla opäť karanténu i oslavy

pridaj sa k nám

V apríli naše zariadenie prežilo znova 
karanténu kvôli ochoreniu na Covid-19. 
Pozitívni boli klienti i zamestnanci. Ale 
neutrpeli sme žiadne straty na životoch. 
V máji bolo už celé zariadenie bez pozi-
tivity, a preto sme oslavu 1. mája mohli 
zrealizovať. V apríli a máji sa naši traja 
klienti dožili krásnych životných jubileí. 
V apríli oslávil klient Vojtech K. krás-
nych 65 rokov a v máji oslávili pán To-
máš H. a Gabriela S. krásnych 70 rokov.

Pri tejto príležitosti im želáme ešte raz 
hlavne veľa zdravia a Božieho požehna-

nia do ďalších rokov. Jeden z oslávencov 
zorganizoval spoločnú grilovačku pre 
klientov a zamestnancov, na ktorej oslá-
vil spoločne aj so svojimi príbuznými ži-
votné jubileum. Júnové hrejivé slniečko 
nám umožnilo konečne uskutočniť spo-
ločné aktivity.

Hneď 1. júna sme si urobili výlet do blíz-
keho Jasova. Tu sme načerpali pozitívne 
myšlienky pri prechádzke okolo rybní-
ka a oddýchli si pri kávičke v autokem-
pingu. Dlho očakávaným zážitkom bola 
8. júna policajná prehliadka policajných 

psov a koní, ktorá sa uskutočnila v areá-
li nášho zariadenia.

Na tejto akcii sa zúčastnili aj klienti 
a zamestnanci z obecného Domova dô-
chodcov a nechýbali detičky z materskej 
a základnej školy, ktoré vyčarili úsmev 
nielen klientom, ale všetkým prítom-
ným. Keďže leto sa len začína, veríme, 
že nám nič nenaruší rôzne kultúrne 
a športové aktivity, ktoré máme v pláne 
uskutočňovať. Zároveň všetkým praje-
me príjemné prežitie letného obdobia.

MR, riaditeľ Domova sv. Anny, n.o.

Máš veľa energie a chuť zabaviť sa? Tak neváhaj! Pridaj sa! O čom to vlastne bude? Jednoducho o hasičskom športe. Trénin-
gy sa budú konať raz týždenne. Počas tréningov naberieš zručnosť, silu, fyzickú kondíciu, získaš aj rozvahu, zmysel pre 
prácu v tíme, či dôležitosť ako jednotlivec a tiež si osvojíš prácu s hasičskou technikou. Tréningy pozostávajú z fyzickej 
prípravy (kondičnej, technických a silových cvikov) a teoretickej prípravy. A okrem toho všetkého ťa čaká aj kopec zábavy. 
Vítané sú všetky deti od 3 do 16 rokov, ktoré budú rozdelené do dvoch kategórií. Prípravka od 3 do 8 rokov, mladí hasiči od 
8 do 16 rokov.

Tak čo, zaujalo ťa to? Uvidíme sa na tréningu každú stredu od 17.00 hod. na futbalovom 
ihrisku. Tešíme sa na teba!

Tréning - prípravka

Z činnosti v obci – organizácie, spolky

Mladí hasiči opäť v akcii
Po dvojročnej  prestávke sme sa zúčastnili súťaže mladých hasičov, kde sme si mohli zmerať sily 
v hasičských športových disciplínach s družstvami z iných DHZ (dobrovoľné hasičské zbory). KH

Prvou súťažou bola Okresná súťaž Plameň, ktorá sa konala 
27. mája v obci Kecerovce. Súťaž pozostávala z dvoch disciplín: 
štafetový beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok CTIF 
s prekážkami. Na súťaži nás reprezentovalo jedno desaťčlenné 
zmiešané družstvo, ktoré štartovalo v kategórii chlapcov. Pre 
polovicu členov družstva to bola ich prvá súťaž, no napriek 
tomu si viedli výborne. V silnej konkurencii si vybojovali výbor-
né 2. miesto, keď im sily nestačili len na domáce družstvo z Ke-
ceroviec. V kategórii dievčat sa víťazkami stali dievčatá z Paňo-
viec. Obe víťazné družstvá postúpili do krajského kolo, ktoré sa 
konalo 25. júna v našej obci.

Ďalšia súťaž, ktorá nás čakala, bol Čečejovský pohár a prvýkrát 
aj Územná súťaž mladých hasičov do 8 rokov – prípravka, kto-
ré sa konali 11.júna v Čečejovciach. Čečejovský pohár pozostá-
val z troch disciplín: štafeta 5 x 30 m, štafeta požiarnych dvojíc 
a uzlová štafeta. Doplnkom bola nepovinná súťaž jednotlivcov. 
Aj súťaž prípravkárov tvorili tri disciplíny: štafetový beh s pre-
kážkami 3 x 50 m, štafeta požiarnych dvojíc a útok s ručnou 
prenosnou striekačkou. V oboch súťažiach sme mali zastúpenie 
aj v kategórii chlapcov, aj v kategórii dievčat. Prví odsúťažili 
prípravkári, kde jedno družstvo tvoria 3 členovia. Napriek krát-
kej príprave si viedli naše „kinderka“ výborne a podali skvelé 
výkony, ktorými si dievčatá vybojovali 4. a chlapci 5. miesto. 
Odmenou za ich statočnosť a bojovnosť boli medaily a diplomy, 
ktoré im budú pripomínať nové zážitky a veríme, že ich budú 
motivovať do ďalších skvelých výkonov.

Po vyhodnotení súťaže prípravky sa dostali na rad päťčlenné 
družstvá mladých hasičov vo veku od 8 do 16 rokov, ktoré už 
netrpezlivo čakali na svoj štart. Naše dievčatá si svojím solíd-
nym výkonom vybojovali prvé pódiové umiestnenie v tomto 
ročníku, keď obsadili skvelé 3. miesto. Chlapcom sa podarilo 
umiestniť na peknom 4. mieste. Obe družstvá získali pohár za 
umiestnenie a diplomy, ktoré putovali do vitríny v ZŠ s MŠ, kde 
môžu denne pripomínať mladým hasičom ich dosiahnuté úspe-
chy a možno prilákajú ďalších žiakov, aby sa k nám pridali.

V súťaži jednotlivcov na 50 m nás reprezentovali Martin Jaklov-
ský a Natália Vincová, obaja sa zhodne umiestnili na vynikajú-
com 2. mieste.

Všetkým našim mladým hasičom patrí veľké poďakovanie za 
ich vytrvalosť na tréningoch, bojovnosť, odhodlanie a discipli-
novanosť počas súťaží. Nesmierne nás teší, že sa naša „hasičská 
rodinka“ rozrástla o nových zanietených členov v podobe prí-
pravkárov do 8 rokov. Pevne veríme, že im elán a odhodlanie 
vydržia čo najdlhšie. Srdečne ďakujeme za pomoc a podporu 
aj všetkým rodičom, ktorí nás na súťažiach sprevádzali a deti 
povzbudzovali.

Súťaž Plameň

Súťaž Čečejovce
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Aj v skromných podmienkach dosahujú skvelé výsledky
Skončil sa ďalší súťažný ročník a môžeme 

s radosťou bilancovať. V histórii nášho klu-

bu stolného tenisu sa zapíše ako jeden z naj-

úspešnejších. „A“ družstvo mužov skončilo 

v 4. lige na 2. mieste. Naše predpoklady, že 

po príchode Martina Štovčíka by sme mohli 

patriť ku kandidátom na postup, sa ukáza-

li ako celkom reálne. Nebyť toho, že práve 

v kľúčových zápasoch v prvej polovici s Mi-

chalovcami, s ktorými sme remizovali 9 : 9, 

keď sme zápas dohrávali len s tromi hráčmi 

a V. Kapušanoch, kde sme nemohli nastúpiť 

v najsilnejšom zložení, sme prehrali 10 : 8, 

sa nakoniec rozhodlo o tom, že sme o jeden 

bod skončili za víťazom. Že sme na to mali, 

sa ukázalo v odvetných zápasoch, keď najprv 

Michalovce na nás vyrukovali s tým najlep-

ším, čo mohli, len aby nás porazili. Ale ani to 

im nepomohlo. Zdolali sme ich 11 : 7 ako aj 

dovtedy nezdolané V. Kapušany, ktoré nastú-

pili aj s druholigovými hráčmi, odišli po vyni-

kajúcom výkone s debaklom 14 : 4. Naši hráči 

patrili k najlepším aj v hodnotení jednotliv-

cov. Lídrom družstva a suverénnym najlep-

ším hráčom súťaže sa stal bez jedinej prehry 

so 100 % úspešnosťou podľa predpokladov 

Martin Štovčík, ktorý aj týmto potvrdil svoju 

extratriedu. Popri ňom od zápasu k zápasu 

rástli výkony Daniela Majchera, ktorý s kon-

čil v rebríčku na 2. mieste s 90 % úspešnosťou. 

Pri absencii Slavomíra Majchera sa ukázalo 

angažovanie Milana Šturma z Rudníka do 

družstva ako výborná voľba, čo potvrdil 3. 

miestom v celkovom hodnotení s 80 % úspeš-

nosťou. Nezaostal ani štvrtý hráč v družstve, 

nestarnúci Rudolf Flegner, so 60 % úspešnos-

ťou sa v rebríčku umiestnil na výbornom 11. 

mieste.

„B“ družstvo v 5. lige bolo celú súťaž bez 

prehry na prvom mieste. Posledné dva zápa-

sy nám nevyšli a po prehrách sme nakoniec 

obsadili 2. miesto s rovnakým počtom bodov 

ako prvé mužstvo. V prospech Henckoviec 

nakoniec rozhodlo lepšie skóre zo vzájom-

ných zápasov.

Netrpezlivo sme však očakávali hlavne vyvr-

cholenie v mládežníckych kategóriách, kde 

nás čakali posledné turnaje o umiestnenie 

a krajské majstrovstvá, a hlavne majstrov-

stvá Slovenska.

Prvým podujatím bol bodovací turnaj výcho-

doslovenského kraja (VSPM) v kategórii naj-

mladších žiakov. Mirka Holováčová bojovala 

o potvrdenie 3.miesta v celkovom v hodno-

tení, nakoniec to zvládla, na turnaji obsadila 

5. miesto a keďže jej súperky skončili za ňou, 

tak 3. miesto bolo realitou.

O týždeň sme cestovali na záverečný dôle-

žitý turnaj Slovenského pohára do Vrútok 

v kategórii n.ml. žiačok, kde na Miriam Gre-

govú čakala náročná skúška - pokúsiť sa zo-

pakovať obrovský úspech z Majcichova, čím 

by sa stala aj celkovou víťazkou Slovenského 

pohára. Žiaľ, nestalo sa to, v boji o postup do 

semifinále prehrala s Biankou Bacsovou. Ako 

už v týchto zápasoch bolo pravidlom, rozho-

dovali koncovky setov a tie tentoraz lepšie 

zvládla Bianca. Nakoniec Miriamka obsadila 

5. miesto a v celkovom hodnotení Slovenské-

ho pohára skončila napokon na fantastickom 

2. mieste, čo je aj tak neskutočný úspech. Po 

tomto turnaji sa už začali postupne očaká-

vané majstrovstvá kraja. Najprv v kategórii 

ml. žiactva vo Vojčiciach, kde sme minimál-

ne v dvoch disciplínach dúfali v medailu, 

a to v štvorhre dievčat Miriamka s Biancou 

a miešanej štvorhre Miriamka s R. Švecom. 

Nakoniec sa to aj podarilo a obe dvojice zís-

kali bronzové medaily. A nezostalo len pri 

nich. Na naše potešenie sme pridali ešte jed-

nu neočakávanú bronzovú medailu. O tú sa 

v štvorhre chlapcov postarala dvojica Drabik 

- Hiľovský.

A mohla byť aj ďalšia, keď v boji o postup do 

semifinále Miriamka prehrala v dramatic-

kom zápase so Škutovou z Michaloviec 3 : 2, 

keď v 5. sete nepremenila dva me

baly. Na to pokračovali ďalšie majstrovstvá, 

a to v kategórii n.ml. žiactva, ktoré sme 

usporiadali na domácich stoloch. Na tých-

to majstrovstvách sme priam žali medaily. 

Aj keď sme viaceré očakávali, tú, ktorú sme 

najviac chceli, sme nakoniec nezískali, a to 

vo dvojhre, kde Miriamka prehrala vo finále 

s výborne hrajúcou Barborou Guassardo po 

päťsetovej dráme 2 : 3. Pritom to mala vý-

borne rozbehnuté, hladko vyhrala prvý set, 

v druhom sete celý set vyhrávala do 9. Bodu, 

aby ho nakoniec stratila. Tretí set vyhrala na 

8 a v štvrtom sete nevyužila 2 mečbaly na ví-

ťazstvo a prehrala ho na 10. V piatom sete sa 

Miriamka zlomila a Barbora si už víťazstvo 

nenechala ujsť. Ale najviac sa čakalo na vy-

vrcholenie turnaja, a to bol súboj o majstra 

v zmiešanej štvorhre, kde sa vo finále pod-

ľa predpokladu stretli Miriamka so Švecom 

a Jakubko Petráš s Biancou. Svojou úrovňou 

nesklamal, mal všetko, čo takéto finále môže 

ponúknuť. Bol dramatický, emotívny, vo vý-

bornej atmosfére a so šťastným koncom pre 

Miriamku a Šveca s výsledkom 3 : 2. Tu je 

sumár našich umiestnení na majstrovstvách:

Dvojhra dievčat:

2. miesto Miriam Gregová

Štvorhra chlapcov:

3. miesto Holovač - Hiľovský

Štvorhra dievčat:
1. miesto Gregová - Bacsová 

2. miesto Jalčová - Guassardo

3. miesto Holováčová - Karafová

Miešaná štvorhra:
1. miesto Gregová - Švec

Po týchto majstrovstvách sme sa nevedeli 

dočkať majstrovstiev Slovenska najmladších 

žiakov, ktoré sa uskutočnili v Topoľčanoch, 

kde si účasť na nich vybojovali Hiľovský a tro-

jica dievčat Jalčová, Holováčová a Gregová. 

Aj na týchto majstrovstvách sme tajne dúfa-

li, že by sme mohli pri troche šťastia nejaký 

ten titul získať. Žiaľ, nepodarilo sa, ale aj tak 

zisk 3 medailí je obrovským úspechom. Do-

siahnuť takýto úspech aj v budúcnosti bude 

veľmi ťažké. Najbližšie sme boli vo finále mie-

šanej štvorhry, kde proti sebe znova narazila 

finálová štvorica z MK. Jakubko s Biankou 

najprv o postup do finále vyradili v drama-

tickom zápase najvyššie nasadenú dvojicu 

Kulicha s Deviatkovou 3 : 1 a potom vo finále 

aj našu dvojicu. Vo vyrovnanom zápase teraz 

oni lepšie zvládli koncovky setov, keď všetky 

sety skončili o dve loptičky 12 : 10, 10 : 12, 11 

: 9 a 12 : 10. Šťastie sa tentoraz priklonilo na 

ich stranu a zaslúžene získali titul Majstrov 

Slovenska. Jakubko ešte pridal ďalšiu medai-

lu, a to bronzovú v dvojhre, kde prehral s ne-

skorším víťazom Švecom 3 : 1. Škoda, že naša 

dvojica nedotiahla dvakrát nádejné vedenie 

v treťom aj v štvrtom sete z 8 : 4 do víťazstva. 

Ďalšiu bronzovú medailu získala Miriamka 

v štvorhre dievčat s Biancou a pridala ešte 

jednu bronzovú v dvojhre, kde najprv o po-

stup do semifinále po výbornom výkone ne-

dala žiadnu šancu B. Guassardovej a vrátila 

jej tak prehru z MK. Škoda, že takýto výkon už 

nepodala na druhý deň proti Bianke, aj keď 

začala výborne, vyhrávala 8 : 4, ale keď Bian-

ka po vydarených úderoch vyrovnala stav, 

si Miriamka prestala veriť a bolo po zápase. 

Bianka potom vo finálovom zápase nestačila 

na Deviatkovú a obsadila 2. miesto. Ostatní 

naši hráči podľa predpokladov nepostúpili zo 

skupín, aj keď Mirka nebola od prekvapenia 

ďaleko, keď v rozhodujúcom sete o postup 

zo skupiny prehrala 11 : 9. Ďakujeme deťom 

za predvedené výkony a skvelé výsledky po-

čas celej sezóny aj za prístup k tréningovým 

povinnostiam, za snahu sa stále zlepšovať. 

Všetkým, čo sa tiež podieľali, prispeli k týmto 

úspechom, a to predovšetkým predstavite-

ľom obce na zabezpečenie klubu po finančnej 

stránke, podporovateľom, ktorí nám prispeli 

2 % daňou, hráčom z klubu a rodičom za pod-

poru a obetavosť.

Na záver musíme smutne skonštatovať, že 

je len otázkou času, dokedy budeme v tých-

to skromným podmienkam dosahovať také 

skvelé výsledky a naďalej konkurovať klu-

bom, ktoré majú svoje herne, platených tré-

nerov a možnosti každodenného 2 až 3 hodi-

nového trénovania. MG

Futbalová sezóna 2021/2022 je na konci
Poslednými júnovými zápasmi  sa ukončila futbalová sezóna 2021/2022. Prichádza teda čas na 
bilancovanie výkonov jednotlivých mužstiev a stanovenie cieľov do nadchádzajúcej sezóny. LK

Žiacke mužstvo pod vedením trénera 
Ladislava Šimča účinkovalo v II. triede 
skupiny MINI U15. Počas sezóny odo-
hralo množstvo kvalitných zápasov, 
v ktorých naberalo veľa skúseností 
a futbalovej praxe. Zo 16 zápasov zak-
nihovali aj 3 víťazstvá, obsadili koneč-
né 8. miesto v tabuľke a položili tak 
základ pre ďalšiu sezónu. Najlepším 
strelcom mužstva bol Zsolt Červený, 
ktorý sa presadil 24krát. Rovnako tak 
odohral aj všetky zápasy v celkovej mi-
nutáži 1120.

Naši dorastenci pôsobiaci rovnako 
pod vedením trénera Ladislava Šimča 
účinkovali vo IV. lige skupine Košicko-
-gemerskej. Mužstvo sa síce počas se-
zóny borilo s nedostatkom hráčov, no 
napriek tomu dokázalo z 18 zápasov 
zvíťaziť až v desiatich prípadoch a pri-
písali si aj jednu remízu. Vďaka tomu 
obsadili veľmi pekné 4. miesto v tabuľ-
ke. Najlepšími strelcami mužstva boli 
dvaja hráči. Po 12 gólov strelili Kristi-
án Timko a Michal Bandík. Najčastej-
šie nastupujúcim hráčom sa stal Erik 

Hadbavný, ktorý odohral až 1569 mi-
nút. Po tejto sezóne sa s mužstvom lú-
čia Jakub Brada a Jozef Harčarik, ktorí 
už pravidelne nastupovali aj v mužstve 
dospelých a budú už jeho pevnou sú-
časťou.

A -mužstvo pod vedením trénera Mari-
ána Koššútha pôsobilo v V. lige Košicko-
-gemerskej. Počas celej sezóny mužstvo 
striedalo dobré výkony s tými horšími. 
Veľa zranení a absencií hráčov v jed-
notlivých zápasoch a tréningoch sa 
podpísalo pod zlyhania najmä v záve-
roch zápasoch. Celkovo až v desiatich 
prípadoch naši hráči viedli, no zápas 
nedotiahli do víťazného konca. Z 24 zá-
pasov sa z víťazstva tešili 10×, pripísa-
li si aj 4 remízy a 10 prehier. Mužstvo 
obsadilo konečné 5. miesto v tabuľke, 
čím nenaplnilo cieľ skončiť do tretie-
ho miesta. Najlepším strelcom sa stal 
Peter Paulinský s 13 gólmi. Najčastej-
šie nastupujúcim hráčom bol Ladislav 
Kraus s 1950 odohratými minútami.

Počas krátkej letnej prestávky nás čaká 
množstvo práce. Doplnenie a stabili-
zovanie hráčskych kádrov, stanovenie 
cieľov v jednotlivých kategóriách, spus-
tenie účinkovania prípravky pre naj-
menších futbalistov, zorganizovanie 
tradičného žiackeho a mužského tur-
naja aj realizácia automatickej závlahy 
hlavného ihriska.

V naplnení týchto a aj ďalších cieľov 
nám môžete pomôcť aj vy poukáza-
ním ľubovoľnej sumy na náš trans-
parentný účet, za čo úprimne ďaku-
jeme. Na záver sa chceme poďakovať 
všetkým hráčom, trénerom, pomoc-
nému personálu, sponzorom, vedeniu 
obce a v neposlednom rade fanúši-
kom za podporu, snahu a množstvo 
stráveného času v prospech nášho 
klubu. Ďakujeme.

Šport
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opäť sme sa stretli v našich lesoch   pokračujú v poznávaní krás Slovenska
V dňoch 27. – 29. mája  sme sa zúčastnili poznávania krás Slovenska v okolí  Ružomberka.                                                                                 
V  dobrom porozumení, počte 25 člennej zmiešanej skupiny a veselej nálade sme navštívili 
niekoľko obcí s rôznymi zaujímavosťami. MG, MJ

Druhú júnovú sobotu sme sa začali schá-
dzať v prímestskom autobuse smer Jasov. 
Počas čakania na prestup do Šemše – čo 
bola naša cieľová zastávka - niektorí ne-
odolali a občerstvili sa v miestnej krčme 
malým pivom.

Počas cesty v autobuse sme sa tešili na 
turistiku v našich okolitých Volovských 
vrchoch, ktorá začínala prechádzkou po 
Šemši popri kaštieli, kde nás čakali niek-
torí naši členovia. Keď sme boli komplet-
ní, vydali sme sa prekrásnou turistickou 
trasou prechádzajúcou lesmi masívu Ho-
ličky.

Neprešlo veľa času a spoločne sme sa od-
fotili pri značke Sedlo pod Bielou skalou 
a 13 km turistiku sme ukončili opekačkou 
pri pútnickom Kostole sv. Anny. Tešíme sa 
na ďalšie stretnutie v našich lesoch v spo-
ločnosti priateľov a členov turistického 
klubu Poproč. AL

S príchodom jari začíname aj my

S príchodom jarných dní začína aj naša jarná ak-
tivita. Tohto roku sme sa rozhodli pre dolinu Zá-
bava. Zišli sme sa v parku pri kostole a vybrali cez 
Kráľovú lúku kamennou cestou k brestu horskému 
(Ulmus glabra) v Zábave, ktorý bol jedným z no-
minantov na slovenský strom roka 2013. Jeho vek 
sa odhaduje na vyše 300 rokov, obvod má 191 cm 
a výšku 22 m. Je zaujímavý svojou korunou a veľ-
kou dutinou v kmeni.

Pokračovali sme ďalej až k vodnému zdroju a úprav-
ni vody pre obec Poproč. Je len škoda, že tento zdroj, 
ktorý nás zásobuje chutnou pitnou vodou už 60 
rokov, je navrhnutý na zrušenie. Pokračovali sme 
ďalej okolo Orjaškových skál až k chate Údoľ, kde 
nechýbala spoločná fotka a opekačka. SR

V piatok 27. mája po stretnutí pri Liptovskej Mare 
sme navštívili obce Lisková a Martinček. V katastri 
obce Lisková sa nachádza 6 metrov vysoký skalný 
útvar z dolomitových vápencov v podobe zovretej 
päste. Navštívili sme aj jaskyňu nachádzajúcu sa 
v blízkom okolí, vyhlásenú za národnú prírodnú 
pamiatku.

V obci Martinček sme navštívili kostol sv. Martina. 
Patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Bol posta-
vený okolo roku 1260. Pri reštaurátorskom priesku-
me v roku 1999 boli objavené fresky, ktoré vznikli 
okolo roku 1300. Za bohaté poznatky sme vďačili 
prednáške správcovi kostola, ktorý nás ním previe-
dol od podlahy až po strechu.

V sobotu 28. mája bolo hlavným bodom 57. stretnu-
tie čitateľov jedného časopisu na Malinom Brde, 
ktoré sa konalo o 13.00 hodine, no dovtedy sme sa 
rozdelili a po skupinách ešte stihli vyšliapať na vrch 
Sidorovo (1099) a vrch Malinné (1209), a urobiť si 
krásnu prechádzku cez sedlá pod Vtáčnikom do 
obce Vlkolínec, kde sme si prezreli múzeá a archi-
tektúru obce.

V nedeľu 29. mája sme zase v rozdelených skupi-
nách navštívili hrad Likava, kostol, vodopád a neďa-
leké kúpele a ešte sme sa aj vykúpali v termálnom 
prameni. Počasie napriek všetkým predpovediam 
bolo nádherné počas celého predĺženého víkendu.  
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pestrá a veselá jar zavítala aj k nám do domova
Život starších ľudí nekončí tým, že sa dostanú do zariadenia pre seniorov. Aj za bránami nášho 
zariadenia môžu zažiť ešte množstvo zaujímavých aktivít a tešiť sa zo života. Neustále pre nich 
vymýšľame rôzne činnosti, ktoré by ich rozveselili. KH, riad. domova dôchodcov

Areál futbalového ihriska sa premenil na zábavný park  
/pokračovanie z titulnej strany/ 

Nemožno nespomenúť aj koníky, ktoré nakoniec po dlhej ceste, s malým meškaním predsa len dorazili. A to 
už deti nevedeli kam skôr utekať. Či sa povoziť na koníkoch, zatancovať si s maskotom Mickey Mousom, ale-
bo sa vrhnúť do peny, ktorou bolo zrazu pokryté ihrisko.

Veľké poďakovanie patrí každému, kto sa akokoľvek podieľal na príprave Dňa detí. Aj keď verím, že najväč-
šou odmenou pre všetkých boli rozžiarené očká a šťastný úsmev detí. A to nielen tých z Poproča, ale aj zo 
širokého okolia. Poďakovanie patrí aj sponzorom, bez ktorých by sa toto podujatie nezaobišlo a samozrej-
me všetkým vám, že ste sa rozhodli stráviť tento krásny deň spolu s nami.

Mali sme čo ponúknuť

11. júna sa v Malej Ide konal 4.ročník Festivalu Rudohoria. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali 
obec Poproč na tomto podujatí. Naše jedinečné produkty, 
a to kysnuté koláče z kuchyne Slávky Miglesovej, poproč-
ský ondrejovský cukor z plechu Kataríny Katušákovej 
a Jozefíny Hiľovskej, „ľečky“ do polievky z „tabli“ Ivety Fe-
čuovej a domácu pálenku z pálenice ponúkali „matičiar-
ky“ Jana Juríková a Iveta Fečuová v prezentačnom stánku 
obce. O varenie kotlíkového jedla sa postarala rodina Štov-
číková. Jedinečné, ručne vyrobené produkty Dany Kálno-
vej a Ivety Sopkovej si návštevníci podujatia mohli zakúpiť 

priamo v stánku nášho sociál-
neho podniku. Nemožno ne-
spomenúť členov DHZ Poproč, 
ktorí sa starali o bezpečnosť 
účastníkov festivalu. Moderá-
torom podujatia bol náš rodák 
Miloš Petráš – Gesker. Azda je-
diné, čo tam za obec chýbalo, 
bolo vystúpenie hudobného te-
lesa. Tak možno nabudúce.

ZL, OcÚ - MKS

Vidíme prísľub zachovania krásnej tradície

S príchodom mesiaca lásky prichádza aj k nám dávny zvyk „stavania májov“. Máje sú 
symbolom príchodu jari a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Táto vskutku krásna 
ľudová tradícia našich predkov nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si pripomínať. V tra-
dičnej kultúre slovenského ľudu takzvané „májové stromy“ stavali mládenci slobod-
ným dievčatám ako prejav lásky.

V súčasnosti sa táto tradícia zachováva len symbolicky, a to prostredníctvom jedného 
spoločného mája pre celú obec. Po dvojročnej nútenej prestávke sme sa v predvečer 
prvého mája zišli v parku pod kostolom, aby sme si pripomenuli tento krásny zvyk. 
O výzdobu a postavenie „mája“ ako nositeľa zdravia a krásy pre všetky dievčatá a ženy 
v Poproči sa už tradične postarali členovia DHZ Poproč. V programe vystúpili detičky 
zo ZŠ s MŠ Poproč a o dobrú náladu sa postarala spevácka skupina Fortuna. Nechýbalo 
ani malé občerstvenie a deti potešili aj prvomájové mávadlá. To, že sa na stavaní mája 
zúčastňujú naši mládežníci a deti, dáva prísľub, že tradícia sa v našej obci zachová aj 
naďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a akokoľvek pomohli pri jej 
realizácii. ZL, OcÚ - MKS

Kultúra Z činnosti obce

Nesmierne nás potešilo uvoľnenie pan-
demických opatrení, lebo sme medzi 
nami mohli privítať úžasných ľudí, 
zdravotníckych klaunov Betku a Ivana 
z neziskovej organizácie Červený nos 
Clowndoctors, ktorí nás svojou pozitív-
nou energiou a nespútanou radosťou 
vytiahli z nostalgie všedných dní. Do-
slova rozžiarili celé naše zariadenie, 
ktorým sa šíril spev a smiech. Schuti si 
zaspievať, to je taká malá oslava života. 
Bolo vidieť, ako sa do očí klientov vra-
cia iskra, ako cez známe piesne spomí-
najú na svoju mladosť a príbehy, ktoré 
zažili.

Nezabúdame ani na tradície. S prí-
chodom mája prichádza k nám dávny 
zvyk stavania májov, ktoré sú symbo-
lom príchodu jari, znovu sa obnovujú-
cej prírody a lásky. Aj k nám takýto máj 
prišli postaviť v predvečer 1. mája čle-

novia DHZ Poproč za spevu speváckej 
skupiny Fortuna spolu so starostkou 
obce. Nečakané prekvapenie našich 
klientov veľmi potešilo.

S príchodom jari a teplých slneč-
ných lúčov sme sa s radosťou pustili 
do údržby nášho areálu, aby sme si 
skrášlili prostredie, v ktorom sa po-
čas letných dní klienti radi zdržiavajú. 
Spojili sme to aj s varením kotlíkové-
ho guľáša, na ktorom sme si po dobre 
vykonanej práci s radosťou pochutili. 
Tento deň k nám zavítali aj detičky 
z materskej školy, ktoré nám ho sprí-
jemnili svojím vystúpením.

20. mája sme absolvovali výlet do 
Trenčína spojený s prehliadkou hra-
du a spoločným obedom, ktorý vyhral 
ešte vo vianočnej vedomostnej súťaži 
náš klient Pavel Benko. Výlet bol urče-
ný pre 20 účastníkov. Po dosť náročnej 
niekoľkohodinovej ceste sme absolvo-
vali prehliadku hradu, po ktorej sme si 
vychutnali spoločný obed v reštaurácii 
priamo pod hradom spoločne s organi-
zátormi súťaže. Veľmi príjemným pote-
šením a čerešničkou tohto celého vý-
letu bolo stretnutie s našou rodáčkou, 
dlhoročnou pani učiteľkou Helenou 

Šlosárikovou, ktorá v nejednom z nás 
Popročanov zanechala kúsok seba, keď 
jej rukami prešlo niekoľko generácií 
žiakov. Takéto stretnutie po rokoch za-
nechalo na oboch stranách výnimočné 
pocity.

7. júna nás pozvali na akciu do Do-
mova sv. Anny, kde sme mohli vidieť 
ukážky policajnej hipológie a kynoló-
gie. Opäť sme niečo nové zažili a videli. 
Dozvedeli sme sa množstvo zaujíma-
vých informácií týkajúcich sa výcviku 
služobných psov a koní. Ďakujeme za 
pozvanie a prijatie.

Spoločne strávené chvíle pri knihe sa 
podujala absolvovať s našimi senior-
mi Katarína Katušáková, ktorá im ich 
prišla prečítať. Vďaka počúvaniu za-
ujímavých príbehov mali naši klienti 
možnosť preniknúť do iného sveta spo-
jeného s ich predstavami, čo ich nes-
mierne obohatilo a dostalo do pohody.

To je zhrnutie toho najzaujímavejšie-
ho, čo sme za posledné obdobie v za-
riadení zažili. Ďakujeme všetkým, ktorí 
naše aktivity obohatili svojou prítom-
nosťou a osobným prínosom a urobili 
ich pre našich klientov atraktívnejšími.



človek narodí a kde prežije väčšinu svojho života. Domov je spleť pocitov a citov, je popretkávaný 
spomienkami, či už dobrými alebo aj negatívnejšími. Domov vzniká dlhý čas, nevytvára sa zo dňa na 
deň, ale niekoľko rokov. Vyvoláva pocit istoty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.
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DOMOV. Na prvý pohľad len obyčajné slovo a ......tajnička - 20 písmen...... . Domov je miesto, kde sa 
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OSEMSMEROVKA
DOMOV. Na prvý pohľad len obyčajné slovo a ......tajnička - 20 písmen...... . Domov je miesto, kde sa človek narodí a kde prežije 
väčšinu svojho života. Domov je spleť pocitov a citov, je popretkávaný  spomienkami, či už dobrými alebo aj negatívnejšími. Do-
mov vzniká dlhý čas, nevytvára sa zo dňa na deň, ale niekoľko rokov. Vyvoláva pocit istoty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.
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Ak vám chýba kultúra a šport
Máte záujem o to, aby vaše deti športovali aj cez prázdniny? Tréningové 
centrum sociálneho podniku v Poproči pod vedením Ladislava Šimča vám 
to umožní. Skupinové či individuálne tréningy budú fungovať počas celého 
leta s obmedzením dovolenkového režimu. Bližšie informácie získate na 
tel.č. 0905 544 122, prípadne budú aktualizované na webovej stránke obce.

Chýba vám trocha kultúrneho vyžitia? Ponúkneme vám ho v podobe „Tú-
lavého kina“, ktoré k nám zavíta v polovici júla. Prvotné premietanie bude 
venované detskému publiku a v prípade záujmu budeme ďalej pokračovať 
aj niečím pre staršie publikum. Podrobnejšie informácie vám budú poskyt-
nuté prostredníctvom webovej stránky obce a miestneho rozhlasu.

Koniec prázdnin bude už tradične patriť Spomienkovej slávnosti SNP 
(28. 8. 2022) a v septembri, ak to situácia dovolí, sa môžete tešiť na Dni obce 
Poproč (10. 9. 2022). ZL, OcÚ-MKS

Bol som iba strom
Sťal si ma človek, sťal, 
život si mi človek vzal. 
Ubehli roky, kým som sa stromom stal, 
a ty si ma, človek, bezbranného sťal. 
 
Na ranné zore a spev vtákov si sa prebúdzal! 
Potrebný vzduch k tvojmu životu som ti dal. 
Obydlie tvoje som ti skrášľoval 
a ty si ma, človek, bezbranného sťal. 
 
O vetvy môjho stromu sa vánok a hluk opieral! 
V korunách môjho stromu sa štebotavý vtáčik ukrýval. 
Veveričkám, chrobáčikom - domov som im dal. 
A ty si ma, človek, bezbranného sťal. 
 
V rozvetvených koreňoch môjho stromu vodu som ti, človek, udržal! 
A ty si mi, človek, do môjho srdca  pílou zarezal. 
Matičke prírode som do náručia korunu stromu sklonil 
a nad človekom som poslednú trpkú slzu vyronil.
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