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Po dvojročnej nútenej prestávke sa už všetci bezpochyby tešili nielen na 
program, ale hlavne na stretnutie s priateľmi či rodinou. Tohtoročné oslavy 
Dňa obce Poproč boli trochu iné, netradičné, niesli sa v duchu „Poproč má ta-
lent“. Niečo podobné, aj keď vo veľkom štýle,  už obec zažila, a to v roku 2005, 
keď sa podarilo vytvoriť dielo kultúrnej hodnoty zobrazujúce prierez našou 
históriou – Hrané dejiny obce. Aj napriek tomu, že počiatočné reakcie okolia 
neboli veľmi lichotivé, „veď čo sú to oslavy bez poriadnej hviezdy“, pevne 
verím, že sa organizačnému tímu  podarilo vytvoriť program porovnateľný 
s inými rokmi.
Oslavy odštartovali už v piatok popoludní, a to futbalovým turnajom pre 
40 a viac ročných, pod názvom – STARIGAČ CUP. Po odohraných zápasoch 
mužstvá skončili v poradí od 1.miesta Lokomotíva Košice, Viničky-Haldy 
a Kolkáreň Poproč. Sobotné dopoludnie patrilo už tradične športu. Na dol-
nom futbalovom ihrisku sa odohral v poradí už 21. ročník popročského mi-
nifutbalového turnaja O putovný banícky kahanec starostu obce Poproč. Ví-
ťazom sa stalo mužstvo Priatelia, 2.miesto obsadilo mužstvo Viničky-Haldy 
a na 3.mieste skončilo mužstvo Avengers. Najlepšími strelcami sa stali Lukáš 
Lindvai a Alexej Veselý ml. Avizovaný 4. ročník Behu za zdravie pre obec 
sa vzhľadom na nepriaznivé počasie neuskutočnil. Ale detičky neboli o nič 
ukrátené. Našťastie sa cez obed vyčasilo a od 13.hodiny sa plocha horného 
ihriska okrem stánkov s občerstvením a remeselných stánkov začala napĺ-
ňať atrakciami pre deti, ktoré boli samozrejme zdarma. 

Poproč má talent
Druhý septembrový víkend sa v našej obci už niekoľko rokov nesie 
v slávnostnej atmosfére.  Tento čas je spojený s oslavami Dňa baníkov, 
a teda s oslavami Dňa obce Poproč. ZL, OcÚ - MKS

/pokračovanie na s. 4/

Milí seniori, ďakujeme vám za 
vaše bohaté životné skúsenosti, 

múdrosť, lásku a obetavosť. 
Mesiac október je venovaný úcte 

k starším, preto vám prajeme veľa 
zdravia, šťastia, žiadne starosti 

a hlavne veľa radosti.

PoProč
občasník obecného úradu v poproči
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do 
orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na 
sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 h do 20.00 h.
 Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce

Právo voliť – Kto môže voliť v obci Poproč?

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt 
v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na 
účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdra-
via, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VOLIČOV V IZOLÁCII ALEBO KARANTÉNE Z DÔVODU COVID-19
V spojených župných a komunálnych voľbách budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochore-
nia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Dôvodom aktivácie zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je, že 
k 30. septembru 2022 platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdra-
via k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 
COVID-19. Špeciálne volebné komisie budú fungovať v 315 špeciálnych volebných obvodoch so sídlom v určených obciach a budú najmenej 
osemčlenné. Pre  obec Poproč to bude špeciálna volebná komisia v Medzeve.

OPRÁVNENÝ VOLIČ PODĽA ZÁKONA O ŠPECIÁLNOM SPÔSOBE HLASOVANIA JE:
osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach 
výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariade-
nú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením 
COVID-19,
osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoloč-
nej domácnosti.
Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k 
ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípa-
doch ako COVID-19. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo zá-
važných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného 
práva.
AKO SA HLASUJE DO ŠPECIÁLNEJ SCHRÁNKY
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo pro-
stredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce 
svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 
12.00 hod. Obec zverejní kontakt na zapisovateľa najneskôr v pondelok 24. ok-
tóbra na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
Volič týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adre-
se, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území 
volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta tr-
valého pobytu voliča. Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciál-
nej volebnej komisie. Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníc-
kom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku. OcÚ

Z činnosti obce

Kandidáti do volieb orgánov samosprávy obce Poproč
Politické strany, politické hnutia a koalície, nezávislí kandidáti doručovali kandidátne listiny v listinnej forme najneskôr 
60 dní predo dňom konania volieb, t.j. 30. augusta 2022.
Miesta volebná komisia v obci Poproč po preskúmaní kandidátnych listín zaregistrovala všetkých predložených kandidátov, 
a to konkrétne

● pre Voľby starostu obce Poproč*:
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Iveta Komorová Hiľovská, Ing., 55 r., starostka obce, ODS - Občianski demokrati Slovenska
2. Branislav Petráš, Ing., PhD., 40 r., obchodný zástupca, SME RODINA
● pre Voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Poproč*:
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany alebo údaj o tom, že ide
o nezávislého kandidáta
1. Zita Baníková, PhDr., 54 r., zdravotná sestra, manažérka, SME RODINA
2. Zuzana Bradová, Mgr., 54 r., samostatná radkyňa, SME RODINA
3. Iveta Ducsayová, Ing., 56 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Marek Filčák, Ing., 47 r., revízny elektrikár, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
5. Branislav Hanko, Ing., 58 r., kontrolór kvality, ODS - Občianski demokrati Slovenska
6. Dominika Hiľovská, Mgr., 37 r., učiteľka ZŠ, SME RODINA
7. Karol Hiľovský, 62 r., dôchodca, SME RODINA
8. Štefan Hužvár, Ing., 30 r., programátor, SME RODINA
9. Marek Jasaň, Ing., 47 r., vývojár aplikácií, SME RODINA
10. Martin Jasaň, 64 r., dôchodca, ODS - Občianski demokrati Slovenska
11. Ladislav Kraus, Ing., 30 r., manažér informačných technológií, ODS - Občianski demokrati Slovenska
12. Dominika Petrášová, PhDr., 37 r., štátna zamestnankyňa, SMER - sociálna demokracia
13. Eva Petrášová, Ing., 68 r., dôchodkyňa, SME RODINA
14. Stanislav Sopko, Ing., 58 r., stavbyvedúci, ODS - Občianski demokrati Slovenska
15. Ivana Sopková, Mgr., 38 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Ján Spišák, Ing., 58 r., vedúci oddelenia, ODS - Občianski demokrati Slovenska
17. Ján Spišák, 45 r., predajca, ODS - Občianski demokrati Slovenska
18. Jaroslav Štovčik, Mgr., 46 r., policajt, nezávislý kandidát
19. Vladimír Vozár, 40 r., procesný manažér, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA.
*pozn.: Kandidáti sú uvedení v abecednom poradí podľa priezviska.
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obce Poproč
Obec Poproč podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov utvorila 2 volebné okrsky a určila volebné miestnosti s vyme-
dzením ich územného obvodu nasledovne:

Volebný okrsok č. 1:
pre voličov bývajúcich vo východnej časti obce + Partizánska ul.
- ulice Banícka, Brezová, Horská, Jarná, Lesná, Letná, Mieru, Oľšavská, Poľná, Slnečná, Športová, Východná, 
Záhradná, Partizánska

Volebný okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v západnej časti obce
- ulice Družstevná, Kostolná, Krátka, Kultúrna, Lipová, Nová, Obchodná, Potočná, Požiarna, Sadová, Školská, 
Západná

Miesto konania volieb: budova Základnej školy 
 s materskou školou,
 Školská 3, Poproč

Dátum konania volieb: 29. októbra 2022

Čas konania volieb: 7:00 – 20:00 hod
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/pokračovanie z titulnej strany/

Poproč má talent

Nechýbali kolotoče, skákacie atrakcie, obľúbené maľovanie na 
tvár, plastelínkovo pre najmenších a nemožno nespomenúť aj 
vozenie sa na koníkoch.

Nebola núdza ani o dobroty ako cukrová vata, pukance a vše-
ličo iné. V priebehu celého dňa si návštevníci mohli prezrieť 
výstavu výtvarných prác talentovaných detí z Poproča, ktorá 
bola umiestnená v priestoroch kolkárne.

6. ročník súťaže vo varení halušiek odštartoval popoludnie 
na dolnom ihrisku.

Najchutnejšie halušky tento 
rok navarili a víťazom súťaže 
sa stali členovia SZZP (Sloven-
ský zväz zdravotne postih-
nutých), druhé najchutnejšie 
halušky navarili hasiči – DHZ 
(Dobrovoľný hasičský zbor) 
a tretie miesto patrilo členom 
JDS (Jednota dôchodcov Slo-

venska). Medzitým už na hor-
né ihrisko zavítali Tom a Elo 
a šou pre deti sa mohla začať. 
To už sa tu len tancovalo, spie-
valo a zabávalo.

Štátna a banícka hymna v po-
daní žiačky 5.ročníka ZŠ s MŠ 
Poproč Zuzky Jaklovskej ofici-
álne otvorila hlavný program 
osláv Dňa obce Poproč. A Zuz-

ka všetkých hneď presvedčila o tom, že „ Poproč má talent“.
Následne sa občanom Poproča a ostatným návštevníkom osláv 
prihovorila starostka obce Ing. Iveta Komorová Hiľovská, kto-
rá na pódiu zároveň privítala aj vzácnu návštevu, predsedu 
Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislava Trnku.

Nasledovalo vyhodnotenie futbalového turnaja a súťaže vo 
varení halušiek. A pokračovalo sa v oceňovaní jubilantov. Ďa-
kovný list a malé pozornosti si z rúk starostky obce prevzali 
členky speváckej skupiny Fortuna pri príležitosti 20. výročia 
založenia spevokolu FORTUNA.

Nakoľko sa posledné dva roky oslavy nekonali, mali sme ešte 
ďalších jubilantov. Slová uznania patrili aj spoluoslávencom 
večera, a to členom DHZ, ktorým na pomyselnej narodenino-
vej torte totiž žiarilo až 100 sviečok.

Ďakovný listy spolu s malou pozornosťou si v mene OZ DHZ 
prevzal veliteľ Martin Jasaň. Ale tu sa s oceňovaním nekon-
čilo. Pri tejto významnej príležitosti boli ocenení aj aktívni 
členovia DHZ, a to jednotlivo: Martin Jasaň, Branislav Hužvár, 
Alexej Veselý, Slavomír Hužvár, Erik Tóth, Ing. Tomáš Krížek 
a Mgr. Katarína Harčariková.

Po oficialitách už prišiel na rad so svojím kultúrnym progra-
mom folklórny súbor Omladina, ktorý striedal ľudový tanec 
so spevom.

Veru, bolo sa na čo pozerať. Omladinu vystriedali oslávenky-
ne večera, spevácka skupina Fortuna, ktorá sa v programe 
predstavila spolu s deťmi zo základnej školy.

Nasledoval ďalší spevácky talent z Poproča, keď sa na ľudo-
vú nôtu naladil Samuel Cingeľ so sprievodom harmonikár-
ky Tamary Harasinovej.

Druhý vstup Fortuny bol už o čosi modernejší. Boli to pies-
ne skupiny ABBA i country, a dievčatám to išlo veľmi dobre.

Tomu sa následne prispôsobil aj Samuel Cingeľ, ktorý to na 
druhýkrát rozbalil spolu s Katkou Sopkovou (z Fortuny), 
popročskou Marikou Gombitovou, piesňou „V slepých ulič-
kách“. A tu sme sa znova mohli presvedčiť, že „Poproč má ta-
lent“. Atmosféra, ktorá vtedy vládla pod pódiom, by sa určite 
vyrovnala aj vystúpeniu väčšej „hviezdy“.

Celým programom návštevníkov osláv sprevádzal Štefan 
Skrúcaný, ktorý je nielen skvelý zabávač, ale aj skvelý mo-
derátor. Určite treba oceniť jeho dôslednú prípravu, čo sa 
týka programu. Nemožno nespomenúť aj Janka Spišáka, 
ktorý sa celý deň taktiež podieľal na moderovaní súťaží a do 
neskorých nočných hodín spolu s Jaroslavom Hiľovským sa 
na hornom ihrisku staral o zábavu.
Po žrebovaní tomboly, ktorú posúril dážď aj zima, hlavný 
program ukončil fenomenálny ohňostroj. Možno aj ten naj-
krajší, aký sa kedy počas osláv uskutočnil.

Pevne verím, že všetci, ktorí počas osláv navštívili našu obec 
či už ako rodáci, hostia alebo účinkujúci, sa tu cítili príjemne 
a že budúci rok sa tu zíde aspoň toľko návštevníkov, koľko tu 
bolo v danú sobotu.
Úprimne poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na príprave a realizácii tohtoročných osláv, a to 
všetkým účinkujúcim, organizačným zložkám, dobrovoľní-
kom a sponzorom, vďaka ktorým sa môžu Dni obce Poproč 
uskutočniť.
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Za niektoré hodnoty sa aj umiera
História nás učí chápať nielen minulosť či prítomnosť, ale aj samých seba. Jedine úctou k histórii 
môžeme plnohodnotne precítiť boj, ktorý sa tu odohral pred 78 rokmi. ZL, OcÚ - MKS

Napriek počasiu to boli skvelé zážitky

Aj preto sme sa v predvečer 29. augusta opäť zišli pred obec-
ným úradom pri pamätníku padlých hrdinov, aby sme si 
dôstojne uctili našich predkov. Tých, ktorí bojovali za to, aby 
sme my dnes mohli žiť v slobodnej a demokratickej krajine, 
a ktorí boli pripravení za to obetovať aj to najcennejšie – svoj 
život. Lebo za niektoré hodnoty sa aj umiera.

A práve to je ten najúprim-
nejší odkaz Slovenského 
národného povstania! Už 
tradične sa pokračovalo 
na hornom futbalovom 
ihrisku, kde po krátkom 
kultúrnom programe v po-
daní spevokolu Fortuna 
povstaleckú vatru za asis-
tencie DHZ Poproč zapálili 
páni Viktor Timko a Martin 
Timko. Na tohtoročnej spo-

mienkovej slávnosti sa aj vďaka priaznivému počasiu zišli 
všetky vekové kategórie. 

Tí najmenší možno vôbec netušili, prečo sa to celé deje. Pre 
nich bola vatra asi tým najväčším zážitkom. Preto je veľmi 
dôležité vážiť si doterajšiu históriu a vštepovať do myslí ľudí 
úctu a hrdosť za činy našich predkov.
Lebo ako hovoria slová klasika (zdroj: internet): „Tí, čo sa 
nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova pre-
žili!“ (George Santayana)

Začiatkom leta sme boli 
oslovení s ponukou „Túla-
vého premietania“ v našej 
obci. Táto myšlienka nás 
hneď nadchla, veď kino 
pod letnou nočnou oblo-
hou posiatou hviezdami je 
určite nezabudnuteľný zá-
žitok. Prvotné premietanie, 
rozprávka „Keď sa červe-

nám“, bolo naplánované na 22. 7. Ale to, čo nevieme dopre-
du dohodnúť a ani ovplyvniť, je počasie. A to nám neprialo. 
Premietanie sa podarilo až na tretí pokus aj to s meškaním 
kvôli technickým nedostatkom. Avšak pre detičky, ktoré vy-
držali až do neskorých nočných hodín, to bol aj tak skvelý 

zážitok. Taktiež druhé plánované premietanie, film „Šťastný 
Nový rok 2 – Dobro došli“ sa kvôli počasiu a neskôr aj kvôli 
obsadenosti termínov musel presunúť až na záver leta.
Aj keď už naobliekaní a „zababušení“ v dekách, stálo to zato. 
Do budúcnosti určite rátame s možnosťou „Túlavého pre-
mietania“ nielen pod holým nebom, ale aj v kinosále.

ZL, OcÚ - MKS

Z našej farnosti

Najprv práca, potom zábava
Aj takto by sa dala opísať tohtoročná rozlúčka s prázdninami, ktorú pre rodinky s deťmi pripravila naša farnosť. 
Najprv sme v deň štátneho sviatku, 1. 9. zorganizovali brigádu na farskom dvore. Nelenili nielen rodičia, ale práce sa 
usilovne ujali aj tí najmenší. Pohrabali opadané slivky, pozametali chodník, starší dokonca pomáhali s kosením farskej 
záhrady. Všetko bolo pripravené a akcia sa mohla uskutočniť. Spomínanú sobotu 3. septembra nám prialo aj počasie. 
Na farskej záhrade sa zišli rodinky, deti, farníci a spolu s duchovným otcom sme prežili popoludnie plné hier, súťaží, 
tvorivých dielní či rozhovorov. Nechýbalo občerstvenie, o ktoré sa postarali mamičky aj babičky, za ktoré samozrejme 
veľmi pekne ďakujeme. Naše stretnutie vyvrcholilo spoločnou svätou omšou. Po nej si niektorí vychutnali aj večernú 
atmosféru pri ohníku a opekačkou ukončili tento super deň. IS

Život kňaza je 
neprestajná obeta
20. júna si náš duchovný otec vdp. ThDr. An-
gelus Štefan Kuruc, PhD., O.Praem. pripome-
nul 25. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto 
príležitosti mu ďakujeme za Kristovu lásku, 
ktorú nám odovzdáva. Povolanie kňaza je 
veľmi ťažké a náročné, ale v dnešnej dobe 
veľmi potrebné. Život kňaza je neprestajná 
obeta. V každodennom zhone dnešného sve-
ta si málokto z nás uvedomuje a váži milosti, 
ktorými nás Pán Boh požehnáva prostredníc-
tvom kňaza. Do ďalších rokov kňazskej služ-
by mu vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť 
Božích milostí a ochranu našej nebeskej Mat-
ky Panny Márie. Vďační veriaci. ZB

To naozaj treba vidieť a zažiť
V dňoch 10. – 17. septembra 2022 absolvovalo 12 farníkov z našej farnosti pútnický zájazd 
do Fatimy a Santiaga de Compostella. Naše putovanie sa začalo svätou omšou. v kostole 
Ducha svätého v Košiciach, ktorá bola obetovaná za nás pútnikov a naše rodiny. Po svätej 
omši sme sa autobusom presunuli na letisko v Budapešti a odtiaľ do Lisabonu. Po prílete 
nás už čakal autobus, ktorým sme sa z letiska previezli do Fatimy k našej Nebeskej Mat-
ke. Vďaka dokonalej organizácii cestovnej trasy aj super naplánovanému duchovnému 
programu vo Fatime, kde sme mali možnosť byť práve 13.septembra, bola táto púť pre 
nás hlbokým duchovným zážitkom. Nezabudnuteľné pocity, ktoré sme prežili s tisícka-
mi pútnikov z celého sveta, medzinárodná modlitba svätého ruženca, medzinárodná 
svätá omša na výročie zjavenia, sviečková procesia za, Našou Matkou“ a rozlúčka s ňou 
mávaním bielymi šatkami sa nedajú vôbec opísať slovami. Neopísateľné dojmy a krásne 
zážitky máme aj zo starobylého španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela, 
kde sme sa v Katedrále sv. Jakuba zúčastnili na svätej omši, kde boli prvýkrát vyslovené 
z úst kňaza Tomáša prosby za pútnikov z Poproča. V katedrále sme mohli vidieť hrobku 
sv. Jakuba s jeho zostatkami a na vlastné oči vidieť botafumeiro - 1,5 m vysokú kadideľ-
nicu, upevnenú na strope katedrály - to naozaj treba vidieť aj zažiť. Vo Fatime sme mali 
zariadené aj slovenské sväté omše slúžené naším duchovným otcom ThDr. Angelusom 
Štefanon Kurucom, PhD., O.Praem. a duchovným otcom Mgr. PhD. Tomášom Muszkom 
na úmysel nás pútnikov s prosbami, ktoré sme osobne prednášali nášmu Pánovi na tých-
to svätých omšiach. Našu púť sme ukončili prehliadkou Lisabonu, ktorý nás prekvapil 
krásou a atmosférou. Ďakujeme Pánu Bohu za ochranu, sprevádzanie a všetky milosti, 
ktoré sme počas našej púte mohli načerpať pri, Našej Nebeskej Matke“. Touto cestou sa 
chceme srdečne poďakovať MUDr. Ing. Milanovi Benkovi za výbornú organizáciu púte, 
za jeho osobnú prítomnosť, ochotu, ústretovosť a trpezlivosť počas celého pobytu, cesty 
tam a späť, ale najmä za jeho sprievodcovské poznatky, ktoré nás veľmi obohatili a v ne-
poslednom rade za jeho ľudský prístup. ZB
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Dobré srdce v každom z nás
Nasledujúce riadky sú venované všetkým našim zamestnan-
com…

„Sú medzi nami…tí, čo pomáhajú každý deň. Pomáhanie je ich 
prácou. Ťažkou a málo platenou, ale krásnou. Preto je čas po-
vedať im konečne: ĎAKUJEME!“ (Dobré srdce, 2022)

S týmito pocitmi sme začiatkom jari prihlásili do ankety 
Dobré srdce v kategórii opatrovateľka dve z našich úžasných 
kolegýň, kde sa na jednu z nich usmialo veľké šťastie. Spo-
medzi veľkého množstva prihlásených vybrali práve našu 
kolegyňu pani Vlastu S. ako jednu z troch finalistov v danej 
kategórii.

V júli k nám zavítali v rámci projektu Dobré srdce kame-
ramani z RTVS za účelom natáčania krátkeho medailónu, 
ktorý zachytáva bežnú činnosť a prácu našej opatrovateľky. 
Natáčanie bolo plné emócií, radosti, spontánnosti a humoru 
a veríme, že pracovníkom RTVS sa u nás veľmi páčilo o čom 
svedčia aj dané fotografie.

Vyvrcholením tretieho ročníka celonárodnej ankety bolo 
vyhlásenie najlepších pracovníkov sociálnych služieb počas 
galavečera, ktorý sa konal dňa 12. septembra 2022 v bra-
tislavskej Starej tržnici. Pani Vlastu S. prišiel na galavečer 
plný dojatia, emócií a standing ovation podporiť náš pán ria-
diteľ spolu s ďalšími kolegyňami.

Na záver galaprogramu si všetci ocenení zaspievali spolu 
s Petrom Nagyom hit Aj tak sme stále frajeri!1 Síce pani Vlas-
ta nezvíťazila, no pre naše zariadenie je tou najlepšou od 
samotného začiatku. Týmto jej chceme poďakovať za jej ne-
únavnú prácu a vytrvalosť, za jej radosť a vtip, ktorým vždy 
vyčarí úsmevy na tvárach. A zároveň sa chceme poďakovať 
aj všetkým našim zamestnancom za ich pozitívnu energiu 
a prístup k tejto ťažkej ale krásnej práci, ktorí sa snažia kaž-
dým dňom čo najlepšie spríjemniť chvíle našim klientom.

Bolo to tak aj v letných mesiacoch, kedy sme sa trápili s vy-
sokými horúčavami, ktoré prišli veľmi skoro a trvali takmer 
celé leto. Viacero aktivít sme presunuli do interiéru vrátane 
osláv menín a narodenín klientov. Ale vychutnali sme si aj 
slnečné lúče v tieni stromov, keď sme si urobili menšiu ope-
kačku pre klientov a tiež, keď sme sa venovali údržbe kvetov 
a zeleni v našom areáli.

V auguste nás neobišiel ani COVID-19, kedy sme mali naka-
zenú jednu kolegyňu, ale vyrovnali sme sa s tým do niekoľ-
kých dní.

S letom sme sa rozlúčili posedením plným spevom a hudby, 
opekaním samých dobrôt, a tak trochu sa už tešíme z ochla-
denia a na krásne jesenné dni.

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

Foto: Adrián Stránsky, Dobré srdce (OTS, 2022)

1 OTS: Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE pozná 
víťazov. Foto: Adrián Stránsky, Dobré srdce (OTS, 2022). 
[cit 2022-09-16].
Dostupné na: 
https://www.teraz.sk/slovensko/narodna-cena-starostlivosti-
dobre-srd/660495-clanok.html

Naši seniori počas leta nezaháľali
Ľudia všetkých vekových kategórií by mali tráviť čas zmysluplne, a to sa týka aj našich starkých, 
pre ktorých sa snažíme vytvárať takú atmosféru, aby sa necítili osamelí a svoju jeseň života 
prežili plnohodnotne v dianí aktivít, posedení, stretnutí a kultúrnych podujatí.

KH, riad. domova dôchodcov

Hoci ich možnosti sú kvôli ich fyzickým aj psychickým 
ochoreniam obmedzené, s trochou predstavivosti sa 
vždy dajú nájsť nejaké aktivity, ktoré dokážu zvládnuť 
a ktoré v nich zvýšia pocit šťastia a obmedzia pocit osa-
melosti.

Počas teplých letných dní sa mohli realizovať v záhrad-
ke, v ktorej si vysadili rôzne druhy zeleniny podľa svo-
jej chuti. Takto si vypestovali zelenú cibuľku, červenú 
a čiernu reďkovku, červené a žlté kríčkové paradajky či 
uhorky, ktoré potom po dozretí priebežne konzumovali. 
V rámci pohybových aktivít si zmerali medzi sebou sily 
v rôznych športových súťažiach. Medzi klientmi je naj-
obľúbenejšou spoločenskou hrou hra Bingo. Hrávajú ju 
každý týždeň a prvé miesto je vždy odmenené nejakou 
drobnosťou.

Počas leta si klienti radi posedeli s personálom vonku 
na lavičkách, kde si spoločné chvíle krátili rozhovorom 
alebo spevom ľudových piesní. Pri takýchto spoločných 
posedeniach sme zistili, že máme medzi sebou talenty 
v speve a prednese. Preto sme využili príležitosť a zapo-
jili sme sa do online talentovej súťaže pre výnimočných 
„Seni má talent 2022“, kde sme poslali 3 videonahrávky 
s vystúpením našich starkých. Na naše veľké potešenie 
sa pani Margita J. so svojím speváckym vystúpením 
umiestnila na úžasnom druhom mieste v kategórii se-
niori. Získala diplom a pre zariadenie aj pekné vecné 
ceny.

Naďalej sa snažíme zveľaďovať naše priestory, preto sme 
sa nesmierne potešili, keď nám areál skrášlila drevená 
studňa, ktorú nám vyrobil a daroval pán Štefan Sopko, 
za čo mu srdečne ďakujeme.

Ani sme sa nenazdali a teplé letné dni sú už minulosťou, 
žezlo prevzala jeseň, ktorá nás, dúfame, očarí svojím 
šarmom a nestane sa nudným časom. Pripravujeme sa 
už na aktivity spojené s týmto ročným obdobím a teší-
me sa na ich realizáciu. Ak by ste nám v tom chceli po-
môcť a spestriť život našim klientom, ste srdečne vítaní.

Novinky z knižnice
Fond na podporu umenia minulý rok v programe 5. 1. 4* Akvizícia knižníc podporil náš 
projekt „Kniha, symbol návratu do života“ pod registračným číslom 21-514-05526 D su-
mou 1000 €. Pri minimálnej spoluúčasti obce vo výške 10%. Pre opakujúce sa spoločenské 
problémy bol nákup realizovaný až v tomto roku. Za celkovú sumu 1187,56 € sa do konca 
júna 2022 zakúpilo a zaevidovalo 95 kníh rôzneho žánru a zamerania. ZL, OcÚ - MKS
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Hudba a spev je radosť
FORTUNA – ženská spevácka skupina v Poproči oslávila tohto roku 20. výročie svojho 
založenia. Prakticky existuje už 22 rokov, ale dva roky COVIDU zabránili aj tomuto umeleckému 
telesu prezentovať sa.  Pri tejto príležitosti vyberáme z kroniky Fortuny pre našich čitateľov to 
najdôležitejšie. JŽĎ

Zrod a počiatky ForTUNY
Myšlienka na vznik stáleho speváckeho telesa vyš-
la z obecného zastupiteľstva, Zaslúžili sa o to najmä 
Mgr. Juraj Šlosárik a JUDr. Vincent Timko. Na prvom 
stretnutí 31. 5. 2000 sa zišlo 11 členiek, po týždni sa 
pridali ďalšie dve speváčky. Definitívne začalo na-
cvičovať spolu 13 členiek : Ing. Ľudmila Benková, 
Mária Bradová, Dagmar Grácová, Ing. Iveta 
Hiľovská, Mgr. Petronela Hiľovská, Mgr. Ľubi-
ca Holováčová, Mgr. Milica Juhásová, Mgr. Eva 
Klešíková, Margita Michalková, Katarína Sop-
ková, Eva Timková, Mária Vincová, pod vedením 
Mgr. Márie Mašatovej.

Prvý, prvá, prvé
Prvé vystúpenie sa konalo 8.septembra 2000 pri 
príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Poproč, na harmonike sprevádzal Zoltán Ku-
rina. Po tomto vystúpení sa pridali Valika Grácová 
a Mgr. Dajána Špegárová. Od 31. 12. 2000 pôsobí-
me pod názvom Fortuna. Ďalšie vystúpenie sa kona-
lo na 6.ročníku Matičného plesu. V roku 2001 sme 
spievali aj za hranicami v maďarskom meste Pér – 
tam sme sa po prvýkrát ukázali v popročských kro-
joch. 8. 2. 2003 sme sa zúčastnili súťaže Dargovská 
ruža vo Svinici, bol to XXXIII.ročník, kde sme zís-

kali Diplom a cenu obecného úradu za netradičné 
spracovanie ľudových piesní. Nasledovali nácviky, 
skladba programu, tvorba repertoáru. Naše snaže-
nie vyústilo do myšlienky nahrať 1.CD s piesňami 
regiónu východného Slovenska so sprievodom hud-
by Železiar – názov „KOLO NAŠEJ ZAHRADOČKY“. 
Slávnostný krst CD sa konal 11.apríla 2004, krstný-
mi rodičmi boli speváci Slavomír a Anna Benkovci. 
V tomto roku sme na speváckej súťaži v Košiciach 
získali cenu Štefana Mráza za udržiavanie folklór-
nych tradícií. Na 35. ročníku Dargovská ruža sme 
si vyspievali 1.miesto a o rok neskôr v roku 2006 
na 36. ročníku sme opäť získali prvenstvo.

Do súboru postupne prichádzali nové členky: Eva 
Filčáková, Anna Kováčová, v roku 2007 Mgr. Jana 
Žakarovská Ďuricová a v roku 2013 Tatiana 
Hritz. Fortuna má i nového skvelého harmonikára 
Mgr. Jána Groczkého od roku 2008.

Ako to u nás chodí
Každý rok sme súčasťou osláv spomienkových 
stretnutí na oslavách SNP pri pietnom akte klade-
nia vencov pri pamätníku padlým, s hymnickými 
piesňami a pokračovaním pri zapálení povstaleckej 
vatry na ihrisku. Radi spevom sprevádzame i jarné 
stavanie mája. Od roku 2006 vznikla tradícia kona-
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nia Benefičných koncertov v Jasove, ktoré každoroč-
ne usporadúva popročský Rotary klub country, kde 
máme tú česť účinkovať popri známych umelcoch 
z radov spevákov či hudobníkov.

10. výročie založenia skupiny Fortuna sme oslá-
vili novým CD nosičom, nahrávaným 16. a 17.ok-
tóbra 2009, sprevádzala nás hudobná zložka súbo-
ru Železiar. Nový repertoár, nové pásma ľudových 
piesní v štvorhlasných úpravách. Druhé CD dostalo 
írečitý popročský názov “ TADY DOBRE NA FRAJ 
CHODZIC“ na oslave v júni 2010 sa krstnými rodič-
mi stali priatelia a nadšenci našej hudby manželia 
MUDr. Erika Švorcová a prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. 
Rok 2011 – v nových krojoch sme vystupovali na 
mnohých ďalších podujatiach. Z bohatého sumá-
ru akcií, ktoré poctivo zapisuje do kroniky Fortuny 
Marienka Bradová, vyberáme tie najvýznamnejšie 
z účinkovania Fortuny:
Benefičné koncerty “ Chvála vzájomnosti “ v Jasov-
skom kláštore, vystúpenia po boku známych osob-
ností zo sveta hudby ako sú speváci bratia Dvorskí, 
či hudobník Félix Slováček.
Vystúpenia na festivaloch Mátramindszent v sused-
nom Maďarsku, či festivaloch Rudohoria vo Vyšnom 
Medzeve, Malej Ide, v Jasove, v Poproči. Spievame 
i na jedinečnom popročskom Ondrejovaní, s vyda-
renou scénkou „Pečenie cukru v Poproči“ za ktoré 
sme zožali úspech aj v médiách, kde sme propago-
vali túto jedinečnú tradíciu. Každý rok pripravuje-
me nový program na Dni obce Poproč či už v duchu 
osláv školy – piesne so školskou tematikou, na 60.vý-
ročí otvorenia novej budovy školy alebo rôzne iné 
témy a požiadavky.
V Košiciach sme sa zúčastnili osláv 100 rokov vzniku 
Československa, pozvala nás Matica slovenská, spie-
vali sme hymnické vlastenecké piesne. Pozvanie sme 
dostali na Vianočný ekumenický koncert do Liptov-
skej Sielnice, pripravili sme tam vianočný sakrálny 
repertoár, vianočné koncerty sme spievali v kosto-
le v Geči, v Baške a tiež aj na Benefičnom koncerte 
v kostole Všetkých svätých v Poproči, kde nás pozval 
zbor sv. Barbory.
20. marca 2019 sa uskutočnila verejná nahrávka rá-
dia Regina východ v hudobnej relácii „Zahrajte mi 
túto“ v Kultúrnom dome v Poproči za účasti Fortuny 
a obyvateľov Poproča. Spoluúčinkovala aj mladá ta-
lentovaná Zuzka Jaklovská.
Tradične nás pozýva Matica slovenská v Poproči, kde 
sa na výročných plesoch snažíme vždy zaujať novým 
repertoárom, raz sú to hymnické piesne, inokedy 
folklór, slovenské tangá, country skladby, či piesne 
z pásma Rodná zem.
Účinkujeme i pre členov Jednoty dôchodcov Poproč, 
Zväzu zdravotne postihnutých v Poproči, zájdeme 
potešiť do domova dôchodcov i Domova sv. Anny 

v Poproči. Rezkými piesňami sme zabavili účastní-
kov 60.výročia celoslovenského zrazu turistov, naše 
vystúpenie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom. Radi 
spomíname aj na „pampuškový bál“ v susednom 
Rudníku, kde naše vystúpenie srdečne ocenili. Na-
ším spevom podporujeme rôzne charitatívne počiny, 
najmä v predvianočnom období.

Dôkladná príprava – základ úspechu
Vystúpenia by neboli bez náročných príprav, na 
nácvikoch sa stretávame raz v týždni. Za ten čas sa 
vo Fortune vystriedalo veľa speváčok, mnohé ostali 
dodnes. O umelecký posun sa najviac zaslúžila a dlhé 
roky skupinu viedla Mária Mašatová, dirigentské 
žezlo po nej prevzala Ľudka Benková, ktorá skladby 
aj často upravuje a aranžuje. Prevažnú časť reperto-
áru tvorí folklór s cieľom uchovávania popročských 
a regionálnych tradícií. Postupne sa pridali piesne 
umelé, a to zborové, sakrálne, populárne – prevaž-
ne v náročnej štvorhlasnej úprave. Vystupujeme tiež 
podľa spoločenskej objednávky ako sú rodinné osla-
vy, jubileá, svadby, zábavy, firemné večierky, výroč-
né schôdze, workshopy, festivaly.

Bez sponzorov nemožné
Naša činnosť by bola nepredstaviteľná bez finančnej 
podpory obce, vďaka patrí tiež štedrým sponzorom 
ako sú Ing. Kyliánová, Ing. F. Vindt, Ing. V. Komora, 
Ing. Š. Petráš, MUDr. E. Švorcová, a tiež ďakujeme 
tým, ktorí nás podporujú 2 % z dane.

Generačný prenos a výzva
20. výročie založenia skupiny Fortuna sme si sym-
bolicky pripomenuli na nedávnych Dňoch obce 
Poproč 2022 „Poproč má talent“. Program bol zo-
stavený z rôznych žánrov, ktoré sú obľúbené a ty-
pické v repertoári Fortuny. V premiére sme uviedli 
i náročné pôvodné spevy, ktoré sa voľakedy spievali 
na popročských svadbách. Milým osviežením boli 
nádejné popročské talenty – mladé i malé speváčky 
aj talentovaný spevák Samko Cingeľ, ktorí spoločne 
s nami, už zaslúžilými speváčkami, odspievali hym-
nické i populárnejšie piesne. Veríme, že v speve budú 
s nadšením naďalej s nami pokračovať a nastane tak 
živý generačný prenos a prínos pre obohatenie sku-
piny Fortuna i obľube spievania v Poproči.

Týmto vyzývame a povzbudzujeme všetkých, ktorí 
radi spievajú, nech sa k nám čo najskôr pridajú a po-
môžu tak udržiavať a rozvíjať ľudové zvyky a tradí-
cie našej obce. Lebo hudba a spev je radosť, ktorá nás 
stále baví. Tešíme sa na teba a veríme, že medzi nás 
určite zapadneš. 
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Prehľad o realizácii už schválených projektov
1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií – I. etapa – financovanie 
z úveru z VÚB, a. s.
27. septembra 2022 bol ukončený opakovaný proces verejného obsta-
rávania na I. etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií – ulíc: Poľná, 
Jarná, Horská I. etapa a Lesná podpisom zmluvy s úspešným uchádza-
čom spoločnosťou FEDAN, s. r. o. Prešov. Po odovzdaní staveniska sa 
začne s rekonštrukciou Poľnej a Jarnej ulice a následne s ul. Horská I. 
etapa a ul. Lesná. O podrobnom harmonograme prác a o prípadných 
obmedzeniach vás budeme priebežne informovať.

2. Zníženie energetickej náročnosti 
budovy kultúrneho domu a staveb-
né úpravy – dotácia EÚ vo výške 
408 955,99 € + spolufinancovanie 
obce
Realizácia projektu Zníženie energe-
tickej náročnosti budovy kultúrneho 
dome finišuje. Postupne dostáva bu-
dova kultúrneho domu svoj nový šat. 
Predmetom projektu nie je žiadna 
megalomanská rekonštrukciu budovy, 
resp. vnútorných priestorov, ale dnes 
veľmi žiaduce opatrenia na zníženie 
spotreby energií v tejto budove a inšta-
lácia tepelného čerpadla ako náhrad-
ného zdroja vykurovanie tejto budovy.

V sále kultúrneho domu sa zároveň realizujú práce na odstránení ha-
varijného stavu stropu – posilnenie väzníkov a následne montáž nové-
ho sadrokartónového stropu.
3. Stavebné úpravy budovy MŠ, prístavba a nadstavba – dotácia EÚ 
vo výške 338 369,51 €+ spolufinancovanie obce
Po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
obce odoslala na kontrolu dokumentáciu z verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa. S realizáciou stavby bude možné začať až po doru-
čení schválení procesu verejného obstarávania.
4. Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko v obci Poproč – dotácia 
10 000,00 € schválená zo SFZ
Obec pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa 
stavby. K realizácii projektu obec pristúpi po podpise zmluvy s úspeš-
ným uchádzačom.

5. Detské ihrisko – dotácia vo výške 
50 000,00 € schválená MPSVaR
Prebieha sumarizácia podkladov zo strany 
obce (geodetické zameranie, vytýčenie sietí, 
otvorenie bankového účtu…). Následne bude 
podpísaná zmluva s ministerstvom, ktoré za-
bezpečí spracovanie projektovej dokumentá-
cie, potom obec zabezpečí povolenia v súlade 
so stavebným zákonom a až následne sa pri-
stúpi k realizácii projektu. IKH

Šport

Zamestnať sa, či podnikať?
V zmysle výsledkov SODB 2021 majú 
obyvatelia v Slovenskej republike v tejto 
dileme jasno. Početne narástli obe skupi-
ny, avšak podiel podnikateľov sa v rámci 
štruktúry obyvateľov podľa postavenia 
v zamestnaní znížil (o 0,2 percentuálneho 
bodu) vzhľadom na vyšší počet zamestna-
ných osôb, podiel zamestnancov stúpol 
početne i podielovo (o 3,6 percentuálne-
ho bodu). V rámci štruktúry obyvateľov 
podľa postavenia v zamestnaní, ich v roku 
2021 bolo spolu 2 553 891 a v roku 2011 ich 
bolo spolu 2 305 315.

V roku 2011 tvorila skupina zamestnanci 
podiel 74,1 %. V SR bolo podľa ukazova-
teľa „postavenie v zamestnaní“ v pozícii 
zamestnanca 1 707 168 obyvateľov. V roku 
2021 sa podiel zamestnancov zvýšil na 
77,7 % a v absolútnom čísle je v posta-
vení zamestnanca až 1 984 799 ľudí, čiže 
o 277 631 obyvateľov viac. Podľa postave-
nia v zamestnaní v roku 2011 sme mali 
320 288 podnikateľov (13,9%). V roku 2021 
je ich o 0,2 percentuálneho bodu menej. 
Podľa postavenia v zamestnaní si „podni-
kateľ“ udáva 349 437 obyvateľov. Môžeme 
konštatovať, že záujem o podnikanie na 
Slovenku klesol a s pracovnými možnos-
ťami sa rozšírila potreba zamestnať sa 
v trvalom pracovnom pomere. Výrazné 
rozdiely vidno aj v krajoch SR

Aká je situácia špecificky 
v krajoch Sr
Všetky kraje SR všeobecne
Vo všetkých krajoch prevláda počet za-
mestnancov nad počtom podnikateľov. 
Najvyšší nárast zamestnancov je zazna-
menaný v Trnavskom kraji (o 5,4 percentu-
álneho bodu). Najnižší v Prešovskom kraji 
a to 0,8 percentuálneho bodu. Najvyšší ná-
rast podnikateľov medzi rokmi 2011 a 2021 
je v Košickom kraj o 0,4 percentuálneho 
bodu. Na druhej strane najvyšší pokles sa 
zaznamenal v Trnavskom a Trenčianskom 
kraji (- 0,8 percentuálneho bodu).

Košický kraj
V Košickom kraji sme zaznamenali naj-
vyšší nárast v skupine podnikateľov. Táto 
vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu, čo je 
spomedzi krajov SR najviac. V roku 2011 
v kraji podnikalo 33 184 osôb a v roku 2021 
to bolo 37 247 osôb.
Nárast nastal aj v skupine zamestnan-
cov medzicenzálne o 4,1 percentuálneho 
bodu. Podiel zamestnancov v kraji v roku 
2011 predstavoval 72,8 % a v roku 2021 sa 
zvýšil na 76,9 %. (214 526 osôb v roku 2011 
a 245 783 osôb v roku 2021)

Byť zamestnancom alebo podnikateľom?
Zmena v našej spoločnosti sa ukázala aj v  otázke, či radšej pracujeme ako zamestnanci alebo či 
nás láka súkromné podnikanie. Jasmina Stauder

P.č. kraj
Postavenie v 
zamestnaní

2021 2011 rozdiel
(v percent. 

bodoch)
abs.

podiel 
(%)

abs.
podiel 

(%)

1 Bratislavský kraj
Zamestnanec 298 029 79,4 233 458 76,0 3,4

Podnikateľ 54 009 14,4 43 886 14,3 0,1

2 Trnavský kraj
Zamestnanec 227 898 80,6 194 553 75,2 5,4

Podnikateľ 36 263 12,8 35 167 13,6 -0,8

3 Trenčiansky kraj
Zamestnanec 230 719 80,1 207 148 76,5 3,6

Podnikateľ 34 928 12,1 34 842 12,9 -0,8

4 Nitriansky kraj
Zamestnanec 256 876 78,9 225 600 75,3 3,6

Podnikateľ 44 450 13,6 40 749 13,6 0,0

5 Žilinský kraj
Zamestnanec 260 803 76,9 222 712 73,2 3,7

Podnikateľ 51 500 15,2 48 447 15,9 -0,7

6
Banskobystrický 

kraj
Zamestnanec 215 057 77,2 187 696 72,1 5,1

Podnikateľ 36 129 13,0 35 532 13,7 -0,7

7 Prešovský kraj
Zamestnanec 249 634 72,3 221 475 71,5 0,8

Podnikateľ 54 911 15,9 48 481 15,6 0,3

8 Košický kraj
Zamestnanec 245 783 76,9 214 526 72,8 4,1

Podnikateľ 37 247 11,7 33 184 11,3 0,4
(zdroj: www.scitanie.sk, Jasmina Stauder, hovorca@scitanie.sk)

Klub Slovenských turistov Poproč zahájil svoju letnú 
sezónu začiatkom prázdnin na celoslovenskom letnom 
zraze Klubu slovenských turistov. Od 7. do 10. júla sa 
konal už jeho 68. ročník a organizátori vybrali krásne 
miesto na stretnutie v Slovenskom raji na Podlesku. Na 
zraze sa zúčastnili skoro 500 registrovaných účastníkov 
a nechýbala ani 18 členná skupina z našej obce. Pre tu-
ristov boli pripravené pekné trasy tiesňavami Piecky, 
Veľký Sokol či Prielom Hornádu a splnili sme aj jeden 
sľub. Ukončenie zrazu bolo v sobotu s pozvaním na 
stretnutie o rok v Lozorne.

V auguste nechýbal v našom kalendári ani národný 
výstup na Kriváň s centrom v Račkovej doline. Aj keď 
sme Kriváň nezdolali, v Západných Tatrách sme si užili 
perfektnú turistiku v príjemnom počasí aj v sprievode 
kamzíkov. Cestou tam nechýbalo spoznávanie iných 
kútov Slovenska. Navštívili sme gotický kostol v Štítni-
ku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a pochá-
dza z roku 1355. Zastavili sme sa aj pri Korpášskom 
tuneli a viadukte dlhom 120 m a vysokom 36 m. Bol 
postavený počas 2. svetovej vojny a nikdy po ňom nešli 
vlaky. Ale o tom je iný príbeh. Nechýbal tiež skanzen 
liptovskej dediny v Pribiline.

Leto sme zavŕšili akciou Šľapaj do Poproča, ktorá sa 
konala netradične v auguste. Deň pred naplánovanou 
akciou nás zaskočil zákaz vstupu do lesov. Nevzdali 
sme sa a 27. augusta sme 33. ročník predsa len zorga-
nizovali. Trasa Hačava -Železná brána -Šugov -Počkaj-
-Poproč bola príjemná, s výhľadmi na juh Slovenského 
krasu a ukončená posedením pri guláši. Podujatia sa 
zúčastnilo viac ako 80 turistov, najmladší 1,5 a najstarší 
75ročný. Veríme, že o rok sa stretneme znovu už v tra-
dičnom termíne.

Ďakujeme predstaviteľom obce na čele so starost-
kou, že aj vďaka ich podpore sa nám tieto akcie po-
darilo zorganizovať a tešíme sa na ďalšie turistické 
stretnutia. Ďalšie fotky a informácie o plánovaných 
akciách si môžete pozrieť aj na našej webstránke 
http://kstpoproc.6f.sk. SR

Letná turistika zanechala pekné spomienky
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Príprava pokračovala bez prestávky Ani po neúspechu nevešajú hlavu

Jeden ročník skončil a ani sme sa ne-
nazdali a už na dvere klope nový, s no-
vými výzvami a cieľmi. S prípravou na 
nový súťažný ročník stolného tenisu 
sme pokračovali bez prestávky. Hlavne 
naša mládež nemala žiaden čas na od-
dych. Už po pár týždňoch ich totiž ča-
kal prvý medzinárodný turnaj v Prahe 
a v polovici prázdnin ďalší v Senci. Ale 
keďže sa tieto turnaje hrali len v kategó-
riách mladších žiakov a vyššie, tak sme 
na nich výrazný úspech nečakali. Išlo 

nám o to, aby sme nabrali skúsenosti, 
niečo „obkukali“ a priučili sa v ďalšom 
napredovaní. Veľkú časť prípravy sme 
znovu absolvovali v telocvični ZŠ a po 
prvýkrát aj v českom Hluku a v Topoľ-
čanoch, kde sme trénovali pod dohľa-
dom reprezentačného trénera.

Už prvý turnaj vo Vojčiciach na Výcho-
doslovenskom pohári ml. žiakov nazna-
čil, že aj v tejto sezóne by sme mohli 
pokračovať vo skvelých umiestneniach. 
Potvrdila to Miriam Gregová ktorá po 
výbornom výkone skončila na druhom 
mieste. Veľkú radosť z umiestnenia nám 
urobili aj ďalšie naše veľké nádeje, a to 
Natália Jalčová, ktorá skončila na vy-
nikajúcom 5. mieste a Mirka Holová-
čová, ktorá obsadila výborné 8. miesto. 
Chlapcom sa až tak nedarilo, najlepšie 
sa umiestnil Samko Drabik, ktorý obsa-
dil 13. miesto. Miriamkine výkony a aj 

výsledky nezostali bez povšimnutia 
u reprezentačného trénera, ktorý ju za-
radil do reprezentačného výberu.

V dospelej kategórii budeme mať aj 
v nasledujúcom ročníku dve družstvá, 
a to „A“ družstvo v štvrtej lige a „B“ 
družstvo v piatej lige. V družstvách ne-
nastali žiadne zmeny, a tak dúfame, že 
aj v tej nastávajúcej sezóne by malo „A“ 
družstvo bojovať o prvé priečky. V „B“ 
družstve budú dostávať príležitosť si 
zahrať aj naše mlade nádeje, a preto 
nečakáme umiestnenie na popredných 
priečkach. Aj keď sa naše tréningové 
možnosti nezlepšili, veríme, že budeme 
konkurencie schopní a že zabojujeme 
o popredné umiestnenia a kvalitnými 
výkonmi nadviažeme na krásne úspe-
chy z uplynulého ročníka. O tom, ako 
sa nám bude dariť, vás radi budeme in-
formovať. MG

Počas letných prázdnin sme u mladých 
hasičov nezaháľali a stretávali sme sa 
pravidelne na tréningoch každú stre-
du. Tréningy boli voľnejšie, zamerané 
skôr na zábavu a šantenie. Keďže sme 
sa v priebehu roka rozrástli o nových 
členov v podobe mladých hasičov, 13. 
augusta sme zorganizovali na hor-
nom futbalovom ihrisku „hasičský 
deň detí“, aby sme sa všetci lepšie spo-
znali. O zábavu bolo postarané, pripra-
vené boli rôzne hasičské disciplíny, kde 
si medzi sebou zasúťažili deti, rodičia, 
starí rodičia a členovia DHZ. Každý 
súťažiaci bol odmenený sladkosťou. 
Všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže, 
dostali za svoju snahu medaily. Deti 
upútala aj teoretická časť, kde sa dozve-
deli veľa zaujímavých vecí o hasičskej 
technike, výstroji a výzbroji. Pozvanie 
medzi nás prijala skvelá partia a pria-
telia z Kynologickej záchrannej brigády 
Košice, ktorí predviedli ukážky ako psí-
ci používajú nos, ako vedia poslúchať či 
označiť stratenú osobu v lese. Niektoré 
deti im s radosťou pomohli pri ukáž-
kach a za odmenu si mohli psíkov po-
hladkať, alebo sa s nimi odfotiť. V bom-
bastickej hasičskej pene sa deti dosýta 
vyšantili. Na záver sme si pochutnali 
na vynikajúcom kotlíkovom gulášiku. 
Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka 
ktorým sa mohla takáto skvelá akcia 
uskutočniť. O tom, že to bola vydarená 
akcia, nás presvedčil úsmev na tvárach 
detí a spokojnosť ich rodičov. Už teraz 
sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

Koncom prázdnin sme už nabehli na 
poctivé tréningy, keďže sme sa pripra-
vovali na Jesenný zraz mladých ha-
sičov, ktorý sa konal 15. septembra 
v krásnom prostredí Drienoveckých 
kúpeľov. Súťaž bola rozdelená na dve 
časti. V prvej fáze súťažili prípravká-
ri, teda mladí hasiči do 8 rokov. Čakali 
na nich tri súťažné disciplíny – štafeta 

požiarnych dvojíc, štafetový beh s pre-
kážkami a útok s ručnou prenosnou 
striekačkou. V druhej časti družstvá 
starších detí súťažili v troch disciplí-
nach – štafeta požiarnych dvojíc, určo-
vanie hasiacich prístrojov a na záver 
branný pretek, ktorý poriadne preveril 
vytrvalosť súťažiacich.

Naši prípravkári statočne a s nasa-
dením prekonávali všetky disciplíny. 
Chlapčenské družstvo si svojím výko-
nom vybojovalo 3. miesto a dievčatá 
si svojou húževnatosťou vybojovali 1. 
miesto. V Jesennom zraze sme v ka-
tegórii dievčat obsadili 1. miesto, keď 
dievčatá podali bravúrne výkony vo 
všetkých disciplínach. Družstvu chlap-
cov sa v silnej konkurencii nepodarilo 
umiestniť na popredných priečkach, 
obsadili 6. miesto, ale bojovali zo všet-
kých síl a v brannom preteku vydali zo 
seba všetko. V preteku jednotlivcov nás 
reprezentovali Roman Idčán a Natália 
Vincová, ktorá obsadila 2. miesto. Opäť 
to bola pre niektoré z detí ich prvá sú-
ťaž, na ktorej získali cenné skúsenosti.

Tohtoročnú sezónu ukončila halo-
vá súťaž v Čani 1. októbra. Aj tu nás 
reprezentovali dve družstvá, jedno 
v kategórii chlapcov a jedno v kategó-
rii dievčat. Ani jedno z družstiev sa 
neumiestnilo na stupni víťazov, ale 
zo súťaže si odnášali množstvo cen-

ných skúseností. Vyhodnotená bola aj 
Liga mladých hasičov, v ktorej sa za-
počítavali body za 3 najlepšie umiest-
nenia zo súťaží v tomto roku. Našim 
chlapcom pri konečnom sčítaní pat-
rilo v Lige 4. miesto a dievčatám 2. 
miesto. Na začiatku sezóny sme ani 
nerátali s takýmto úspechom, pretože 
naše družstvá prešli výraznou obme-
nou. Máme v družstvách veľa nových 
a malých detí, ktoré súťažili prvýkrát. 
Na všetkých sme nesmierne hrdí za 
ich bojovnosť, snahu a vytrvalosť. Ani 
po neúspechu nevešajú hlavu a idú od-
hodlane ďalej, môžu byť príkladom pre 
mnohých z nás. Je v nich veľký potenci-
ál, ak im to vydrží a budú na sebe ďalej 
pracovať, úspechy sa čoskoro dostavia.

Malou odmenou a prekvapením pre 
deti bola návšteva hasičskej stanice 
v Moldave n/B, na ktorej sme sa zasta-
vili cestou domov zo súťaže. Privítal 
nás veliteľ zmeny a zveril nás do rúk 
svojho kolegu, ktorý nás sprevádzal 
po stanici a poskytol nám odborný 
výklad. Najviac zaujali deti hasičské 
autá, do ktorých si mohli aj posadať. 
Dozvedeli sa veľa zaujímavých infor-
mácií, hlavne ako to prebieha, keď im 
oznámia udalosť, ku ktorej sú privola-
ní, ako sa musia udržiavať v kondícii, 
aké školenia musia absolvovať. Vedeli 
ste, že od oznámenia udalosti musia do 
1 minúty vyraziť? Deti boli z exkurzie 
nesmierne nadšené. Doma na nich ča-
kalo ešte jedno prekvapenie v podobe 
posedenia, na ktoré medzi nás zavítali 
aj starostka a riaditeľka ZŠ, od ktorých 
si deti vypočuli slová poďakovania 
a chvály za krásnu reprezentáciu. Spo-
ločne obdarovali deti darčekmi, všetci 
sme si pochutnali na úžasnej torte od 
starostky, nechýbala ani pizza a detské 
šampanské. Takto sme zavŕšili toh-
toročnú sezónu a už sa nevieme doč-
kať prvej súťaže v novej sezóne 2023, 
ktorou by mala byť naša vychýrená 
„Popročská chodbovica.“ Touto cestou 
sa chceme poďakovať aj všetkým rodi-
čom, ktorí nás sprevádzali na súťaže 
a podporovali nás aj deti, ktorým ne-
skutočne fandili. Stali sa neoddeliteľ-
nou súčasťou celého tímu. KH

Začala futbalová sezóna 2022/2023

Šport

Po krátkej letnej prestávke sa znova rozbehli jednotlivé futbalové 

súťaže nového ročníka 2022/2023. Sme veľmi radi, že smerovanie 

klubu, ktoré sme rozbehli v posledných rokoch, žne prvé úspechy. 

V rámci projektu Tréningového centra zastrešeného v novovytvo-

renom sociálnom podniku obce Poproč a pod vedením trénera La-

dislava Šimča odštartovali svoje súťažné pôsobenie prvýkrát aj naše 

najmenšie nádeje v rámci mužstva prípravky. Počet detí navštevu-

júcich prípravku nám robí obrovskú radosť a všetci pevne veríme, 

že svoje futbalové zručnosti budú naďalej úspešne rozvíjať. Výborné 

sú aj ich výkony, keď sa v prvých troch zápasoch tešili z dvoch víťaz-

stiev a jednej remízy. Radosť detí a ich futbalové napredovanie je 

dôkazom správnosti projektu Tréningového centra.

Svoj ďalší ročník v lige MINI U-15 pod vedením Slavomíra Tótha od-

štartovali aj naši žiaci. Ich hráčska základňa nie je najpočetnejšia, 

no napriek tomu podávajú bojovné výkony a zbierajú množstvo 

skúseností. V novom ročníku si už pripísali aj prvú výhru proti ro-

vesníkom z Čečejoviec, ktorým strelili 9 gólov. Postupne sa bude 

mužstvo žiakov dopĺňať hráčmi z prípravky, čím sa uľahčí ich po-

stupný prechod k veľkému futbalu.

Dorastenci novú sezónu štartujú opäť vo IV. lige KG pod vedením 

Ladislava Šimča. Práve v tejto kategórii máme najväčšie problémy 

s hráčskym obsadením a nie príliš príkladnou morálkou niektorých 

hráčov. V spolupráci s trénermi sa pokúsime mužstvo vhodne doplniť  

tak, aby bolo schopné  konkurencie. Dúfame, že bojovnosť a ochota 

futbalovo sa rozvíjať u tradičných opôr mužstva pomôže zlepšiť tré-

ningovú morálku aj u ostatných hráčoch.

Dobrý štart do novej súťaže má A-mužstvo. Pod vedením trénera Ma-

riána Koššútha v V. lige KG vyhralo štyri z piatich zápasov. Úspešne 

sa do mužstva podarilo zapracovať aj nové posily, čím sa zvýšil počet 

hráčov a konkurencieschopnosť.

V dlhej a náročnej sezóne dôjde k výpadkom či už kvôli pracovným 

povinnostiam, zraneniam alebo trestom. Práve preto je šírka kádra 

kľúčová. Peknými výkonmi a dobrými výsledkami chceme prilákať čo 

najväčšie množstvo fanúšikov na tribúny.

V  októbri sa rozbehol aj dlho očakávaný projekt automatickej závla-

hy hlavného ihriska, od ktorého si sľubujeme skvalitnenie obidvoch 

hracích plôch. Pri množstve tréningových jednotiek všetkých našich 

mužstiev tak budeme schopní využívať kvalitné podmienky.

Týmto projektom naša snaha o zlepšenie podmienok nekončí. 

V dnešnej neľahkej dobe bude pomoc všetkých fanúšikov nesmierne 

dôležitá. Neustále nás tak môžete podporiť poukázaním ľubovoľnej 

sumy na náš transparentný účet SK23 8330 0000 0028 0228 3507 (po-

zor – došlo k zmene účtu) . Ďakujeme. LK
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oSEMSMEroVKA
Príslovie je krátky žáner ľudovej slovesnosti,ktorý v skrátenej podobe zachytáva 
všeobecné ľudské skúsenosti. Na rozdiel od porekadiel majú príslovia poučný 
zámer. Majú zväčša ľudový pôvod. Poznáme množstvo prísloví a tajničku jedné-
ho z nich sa dozviete vyškrtaním výrazov v osemsmerovke.     Existuje veľa ciest, 
ako obohatiť detský svet. Láska ...tajnička - 24 písmen...všetkých. AT

Profitovať budú občania 
našej obce
Prinášame vám informáciu o úspešnom projekte 
(„Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb“), z ktoré-
ho budú mať profit občania našej obce.
Ide o projekt schválený v rámci implementácie stra-
tégie Miestnej akčnej skupiny Rudohorie, t. j. pod-
porený z dotácie z fondov EÚ. Žiadateľom o dotáciu 
na tento projekt bolo Regionálne združenie miest 
a obcí Rudohorie.
Výsledkom tohto projektu je zakúpenie dvoch de-
väťmiestnych minibusov, ktoré sú prispôsobené aj 
osobám s obmedzenou možnosťou pohybu. Jeden 
minibus je už umiestnený v našej obci, druhý v Me-
dzeve.
Prevádzka minibusu bude mať charakter verejnej 
služby, t.j. minibus bude poskytovať služby verejnej 
dopravy na základe dopytu a požiadaviek obyva-
teľov. Minibus bude zabezpečovať dopravu detí na 
rôzne podujatia, exkurzie, ale aj dopravu starších 
a hendikepovaných osôb. Prioritným cieľom projek-
tu je zlepšovať život obyvateľov zavedením možnosti 
vlastnej dopravy poskytovanej vo verejnom záujme.
Práve prebieha proces prihlasovania vozidiel, pois-
ťovania a nastavovania ich prevádzky. Po ukončení 
legislatívnych postupov nevyhnutých na začiatok 
prevádzky minibusu vás budeme informovať o pod-
robnostiach o tom, kto a akým spôsobom bude môcť 
využívať služby verejnej dopravy.

Zdroj: MAS Rudohorie

Škola opäť otvorila svoje brány
Nový školský rok sa tentokrát začal až 5.septembra 2022. 
V priestoroch školy na slávnostnom otvorení nového školského 
roka 2022/2023 sa po dlhšej prestávke stretli nielen žiaci a za-
mestnanci školy, ale aj početná skupina rodičov, starých rodičov 
a hostí.

Prváčikovia netrpezlivo očakávali tento pre nich výnimočný deň, 
keď sa po slávnostnom pasovaní za žiakov školy stali ozajstnými 
školákmi a opäť prispeli k skrášleniu našej školskej záhrady vysa-
dením 2 nových stromčekov, ktoré tu budú rásť spolu s nimi. Svo-
je brány otvorila škola pre 239 žiakov 
(137 žiakov 1. – 4. ročníka a 102 žiakov 
5. – 9. ročníka) základnej školy a 82 detí 
materskej školy. Aj v našej základnej 
škole a materskej škole sme medzi se-
bou opäť privítali 3 deti z Ukrajiny.

Od 6. septembra navštevuje školský 
klub detí (ŠKD) pri našej škole 112 
žiakov v 4 oddeleniach. V prevádzke 
máme aj ranné oddelenie ŠKD pre pri-
hlásených žiakov. 19.septembra sme 
otvorili 12 záujmových útvarov Centra 
voľného času (CVČ) pri ZŠ s MŠ Poproč, 
v ktorých bude rozvíjať svoje zručnosti 
a nadanie 134 žiakov školy a niektorí 
z nich aj v dvoch krúžkoch.

Veríme, že celý školský rok sa nám po-
darí stráviť v škole bez akýchkoľvek 
obmedzení a ukončíme ho opäť spolu 
v našich priestoroch bohatší o nové ve-
domosti, zručnosti a zážitky. ZK

Oprava: V čísle 3-4 /júl 
2022 bol v obsahu na 
titulnej strane chybne 
uvedený titulok zo s.18.
Správne znenie titulku 
bolo: Aj v skromných 
podmienkach dosahujú 
skvelé výsledky. Ospra-
vedlňujeme sa čitateľom 
a ďakujeme za pochope-
nie. RR
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Y D A L K E R P A A K R E T A B ROVNÍK-
Z Á V A L Ú Č K A N K P K D A R B O ROZRUCH-
P S U B L K Z P Z A K P O S J E D L O RÚŠKO-
A R A P S Í R L I V Ȏ E T A P A D O I RYDLO-

Š V R S O I S O L Y N K RYTEC-
E P O A T V E T O R A E Á A SOKOL-
Ň J O K K P D O K T O R H I B O D K A SOPKA-
E D R H P A T E K A M V A A Á A A R S F SPARA-

D A M A Á O S K J L T R É N E R K Ú U I SRŠEŇ-
Á A J E S E T E R Í E A E A G H B B A STOPA-

N Ó R T I C T S K O A N A R H Á O L STOPKA-
N C K U A O Ť A E Í I V E Z R A Z T K STRES-

A V A T S Ú N K H V R O Z R U CH D P U A ŠABLE-
D B A T E R K A E O P R S O K O L A A T ŠŤAVA-
K Č V R O O O C C L O E R J B A P Ň P TEHLA-
Ú A A O K L A D A E R É L A N E E E TENIS-
R S E S Š P Ň D A T T E L É V B D TRÉNER-

Y I Š I Ť Ú O E E S A Á Y T U E A Á Y TVARY-
V A R A N R P L A M E L A R R A D L O ÚRODA-
D O V O L E N K A E A L H E T Z O H ÚSTAVA-
P A K Á R E T U R I E Š E N I E UTERÁK-

VARAN-
ADEPT- DOKTOR- HLAVA- KÚZLO- OBRAD- PORISKO- VIETOR-
AMATÉR- DOVOLENKA- HRANA- LAMELA- OPERA- PORTÁL- VRANÍK-

AUTOBUS- ELÉV- HREBEŇ- LENIVEC- OSTROSŤ- ZÁHRADA-
BATERKA- EPEDA- IKEBANA- LIANA- OZDOBA- PREKLADY- ZÁVAL-
BATERKA- EPOCHA- JEDLO- LÍSTOK- PASEKA- PRÍRODA- ZVIERA-
BLOKÁDA- ETAPA- JESETER- LÚČKA- PÁSIK- RADLO
BODKA- FIALKA- KLADA- MAKETA- PEDÁL- RASCA-
BÚRKA- HANGÁR- KOALA- NADČAS- PRVOK- REMEŇ-
CITRÓN- HEKTÁR- KOBKA- NÁDEJ- PLANÉTA- RIEŠENIE-
DARCA- HEREC- KÚRIA- OBEDY- PORAST- ROLETA-

autor: AT

Y D A L K E R P A A K R E T A B
Z Á V A L Ú Č K A N K P K D A R B O
P S U B L K Z P Z A K P O S J E D L O

Poznáme množstvo prísloví a tajničku jedného z nich sa dozviete vyškrtaním výrazov v osemsme-

rovke.     Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska .....tajnička - 24 písmen...... všetkých.
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