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Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka a s ním aj jeho najkrajšie sviatky. 

Tieto noviny budete pravdepodobne čítať, keď nám bude 
na adventnom venci horieť už štvrtá svieca, ktorá bude ne-
klamným dôkazom toho, že Vianoce sú za dverami.

Dovoľte mi preto popriať všetkým vám krásne a požeh-
nané Vianoce plné radosti, spokojnosti a veselosti, aby naše 
príbytky naplnil pokoj, porozumenie a láska. Prajem vám, 
aby ste vianočné sviatky prežili v kruhu svojich najbližších, 
v kruhu tých, ktorí vás majú radi a ktorých máte radi vy. 
Vianoce sú už tradične predzvesťou konca roka.

Už o pár dní bude rok 2022 minulosťou a vystrieda ho 
nadchádzajúci rok 2023.

Rok 2022 mnohým z nás veľa dal, no mnohým z nás aj 
určite veľa vzal. Napriek tomu je to nový začiatok, a to nie-
len pre každého z nás, ale aj pre našu obec, ktorá začína 
svoje nové volebné obdobie.

Dovoľte mi popriať vám všetkým aj do nového roka 
2023 všetko dobré, veľa lásky, zdravia, spokojnosti a úspe-
chov v pracovnom aj v súkromnom živote. 

 Vaša starostka

Eliška

Maxim
a Eliáš Milan

Marečko

Sofia

Paťko

Mimi

Radostné sviatky vianočné,
šťastný každý krok
po celý nový rok 2023 !
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Výsledky volieb poslancov obecného 
zastupiteľstva a volieb starostu obce 
Miestna volebná komisia v obci Poproč podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu 
obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.  OcÚ

A.	 Do	Obecného	zastupiteľstva	v	Poproči	boli	zvolení:

1. Ivana Sopková, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie
2. Zuzana Bradová, Mgr. SME RODINA
3. Iveta Ducsayová, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie
4. Branislav Hanko, Ing.  ODS – Občianski demokrati Slovenska
5. Zita Baníková, PhDr. SME RODINA
6. Ján Spišák, Ing. ODS – Občianski demokrati Slovenska
7. Ladislav Kraus, Ing.  ODS – Občianski demokrati Slovenska
8. Martin Jasa ODS – Občianski demokrati Slovenska
9. Jaroslav Štovčik, Mgr. nezávislý kandidát

B.	 Za	starostu	obce	Poproč	bola	zvolená:

Iveta Komorová Hiľovská, Ing. ODS  –  Občianski demokrati Slovenska

Podrobné	výsledky:

Počet volebných obvodov 1

Počet volebných okrskov 2

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 
okrsku 2

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2 213

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 255

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 255

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1 229

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9

Počet zvolených poslancov 9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 227

Percentuálna účasť: 56,71 %

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva	podľa	počtu	získaných	hlasov:

1. Ivana Sopková, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 607

2. Zuzana Bradová, Mgr. SME RODINA 572

3. Iveta Ducsayová, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie 521

4. Branislav Hanko, Ing. ODS – Občianski demokrati Slovenska 511

5. Zita Baníková, PhDr. SME RODINA 510

6. Ján Spišák, Ing. ODS – Občianski demokrati Slovenska 491

7. Ladislav Kraus, Ing. ODS – Občianski demokrati Slovenska 482

8. Martin Jasaň ODS – Občianski demokrati Slovenska 464

9. Jaroslav Štovčik, Mgr. Nezávislý kandidát 457

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva a v ich rámci v poradí podľa	
počtu	získaných	hlasov:

1. Dominika Hiľovská, Mgr. SME RODINA 455

2. Dominika Petrášová, PhDr. SMER - sociálna demokracia 450

3. Ján Spišák ODS – Občianski demokrati Slovenska 431

4. Marek Filčák, Ing. NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 418

5. Eva Petrášová, Ing. SME RODINA 388

6. Marek Jasaň, Ing. SME RODINA 385

7. Stanislav Sopko, Ing. ODS – Občianski demokrati Slovenska 358

8. Štefan Hužvár, Ing. SME RODINA 333

9. Karol Hiľovský SME RODINA 326

10. Vladimír Vozár OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 98

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce	 podľa	 poradia	na	
hlasovacom	lístku:

1. Iveta Komorová Hiľovská, Ing. ODS – Občianski demokrati Slovenska 657

2. Branislav Petráš, Ing., PhD. SME RODINA 570

Slovo má starostka
Vážení občania!
Dovoľte mi, aby som sa k vám prihovorila na prahu nového volebného obdobia rokov 2022 – 2026. V prvom rade 
sa chcem úprimne poďakovať všetkým občanom našej obce, ktorí svojou aktívnou účasťou v komunálnych voľ-
bách jasne prejavili záujem o veci verejné. Osobitne ďakujem občanom, ktorí sa rozhodli svojím hlasom podpo-
riť moju opätovnú kandidatúru na post starostu obce Poproč. V dnešnej dobe nie je dôvera ľudí samozrejmosťou, 
ale skôr vzácnosťou. Preto s pokorou a rešpektom ďakujem za každý jeden hlas, ktorý rozhodol o tom, že funkciu 
starostky som obhájila a nadchádzajúce volebné obdobie opäť povediem našu obec.
Ďakujem za podporu počas môjho doterajšieho pôsobenia vo funkcii starostky hlavne človeku, ktorý ma vždy 
podporoval a stál pri mne - môjmu manželovi, ktorý sám vykonával mandát poslanca obecného zastupiteľstva 
v tejto obci nepretržite od roku 1990 až doteraz. Za pomoc a podporu rovnako ďakujem aj celej mojej rodine.
Volebný výsledok nevnímam ako samozrejmosť. Je to pre mňa signál od voličov, že si želajú kontinuitu úspešne 
rozbehnutej práce a výsledkov. Je to vystavenie vysvedčenia pre mňa aj pre poslancov. Aj preto som sa snažila 

po nástupe do funkcie pred 4 rokmi vytvoriť taký systém práce na obecnom úrade, aby som výkon obecnej samosprávy posunula na úroveň, kde 
ľudia pocítia jej vplyv a uvidia výsledky. Myslím, že sa mi to podarilo. Dokázali sme, že má zmysel pracovať svedomito, že premeniť vízie z výkre-
sov a niekedy len z predstáv na realitu je prospešné pre rozvoj obce. Je to vzácnejšie o to viac, že sme to dokázali aj vo chvíľach doslova krízových, 
s ktorými sme sa v poslednom čase denne stretávali. Mám na mysli dlhé obdobie koronakrízy, kedy práve samospráva suplovala výkon štátu. 
A mám na mysli aj nastupujúce obdobie ekonomickej recesie, či energetickej krízy.
Stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Spoločne s poslancami 
sme zložili zákonom predpísaný sľub volených predstaviteľov samosprávy. Verím, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec to, čo 
potrebuje, čo potrebujú jej obyvatelia.
Pevne verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa uchádzali o priazeň našich občanov, spoločne dokážeme pretaviť do reálnych projektov. 
Dôvera, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách, je pre nás výzvou a zároveň záväzkom pri výkone našich mandátov.
Ďakujem všetkým, ktorí sa v predchádzajúcom volebnom období podieľali na rozvoji našej obce, ale aj na zvládnutí nečakaných mimoriadnych 
situácií, a to v pozícii poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, riaditeľov a zamestnancov rozpočtových organizácií, zamestnancov 
sociálneho podniku, ale aj členov krízového štábu, členov spoločenských organizácií a aktívnych spoluobčanov - dobrovoľníkov.
Spoločne sme na začiatku výkonu funkcie našich voľbami získaných mandátov. Dalo by sa povedať, že máme pred sebou čisté nepopísané listy. 
Ale nie je tomu tak, pretože za posledné 4 roky sa toho podarilo veľa. A to je záväzok, na ktorý treba nadviazať. Je to záväzok pre mňa aj pre 
poslancov. Mojím hlavným a jediným zámerom aj v uplynulom volebnom období bolo spolupracovať s každým, kto mal záujem obec posunúť 
vyššie. Ja som na túto úlohu opäť pripravená.
Čakajú nás zložité časy. Energetická kríza, inflácia a taktiež niektoré rozhodnutia štátnych orgánov zásadne zasiahnu do fungovania samospráv, 
tú našu nevynímajúc. Budeme sa musieť vysporiadať s nárastom výdavkov. Nebude to vôbec jednoduché obdobie pre nás všetkých a budeme 
nútení spoločne veľmi citlivo zvažovať, ktoré aktivity budú prioritné a na ktoré príde čas, ak budú k dispozícii zdroje. Som však presvedčená, že 
aj túto výzvu pre našu obec zvládneme.
Teším sa na spoluprácu s novým zastupiteľstvom, pretože poslanci obecného zastupiteľstva sú pre mňa dôležití partneri pri výkone môjho man-
dátu. Verím, že naša spoločná práca a vzťahy budú korektné a kvalitné. Som presvedčená o tom, že spoločnými silami prispejeme k tomu, že 
Poproč sa bude meniť a život v obci a jej rozvoj bude napredovať. Za seba deklarujem, že pre to urobím všetko. Spoluobčanov chcem požiadať 
o pochopenie a trpezlivosť pri realizácií našich zámerov. Nie všetko sa dá urobiť okamžite. Ak sa niečo buduje, väčšinou to prináša aj isté obme-
dzenia a nepríjemnosti. Spoločne to však zvládneme a Poproč sa bude meniť k lepšiemu. Je pre mňa česť viesť našu obec aj nasledujúce 4 roky. 
 Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starostka
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Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky
Z teplých letných dní sme sa prehupli do jesene, ktorá je obdobím umeleckých diel prírody 
a ohromuje nás krásnou paletou farieb. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni 
života. Tvaroval a formoval ho život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. 

Mgr. Katarína Harčariková, riaditeľka DD Poproč 

Z činnosti v obci

V	 jednom	 jesennom	mesiaci	 si	 pri-
pomíname	vzácnu	cnosť, ktorá môže 
byť zrodená v duši človeka a tou je 
úcta	k	starším. Úcta k našim otcom, 
našim mamám, našim prarodičom. 
Október je mesiac, kedy si týchto ľudí, 
a to, čo pre nás urobili, pripomíname. 

Aj v našom zariadení sa tento mesiac 
niesol v duchu úcty k starším a sme 
radi, že nás v tom podporili aj žiaci 
z našej základnej školy, ktorí nás po-
zvali  21. októbra na návštevu do školy 
a posedenie pri čajíku. Pozvanie sme 
s radosťou prijali a tešili sme sa, že naši 
klienti po dlhej dobe zmenia prostredie 
a opustia zariadenie. Babičky a dedko-
via mali konečne príležitosť prevetrať 
svoje slávnostné oblečenie. 

V telocvični ZŠ bolo pripravené pose-
denie s malým občerstvením pri čajíku 
a deti z krúžkov CVČ nás potešili svo-
jím krásnym vystúpením. Naše štyri 
odvážne babky si tiež osviežili pamäť 
a prispeli do programu recitáciou a spe-
vom. Patrí im za ich odvahu veľký ob-
div. Všetci sme spoločne strávili úžasné 

popoludnie a našim starkým sa v očiach 
zablysla nejedna slza dojatia. Ďakujeme 
CVČ pri ZŠ  Poproč za pozvanie a už sa 
tešíme na ďalšie spoločné akcie. 

Svojím spevom potešil našich starkých 
aj farský spevokol sv. Barbory, ktorý 
zavítal do nášho zariadenia 28. októbra 
a obohatil svojimi piesňami slávnostnú 
sv. omšu. 

Nezabudli na nás ani detičky zo Zák-
ladnej školy v Spišskej Belej, ktoré nám 
pri príležitosti úcty k starším poslali 
videopozdrav  s vystúpením a poš-
tou vyrobené pozdravy pre starkých. 
Listy od detí dostali všetci klienti aj cez 
projekt „Pošli dobro.“ Všetky tieto ak-
tivity našim klientom vyčarili úsmevy 
na perách a potešili ich srdiečka. Veľké 
ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí si našli 
čas, aby vyslovili milé slovo, vyčarili 
úsmev a darovali lásku, lebo „láska 
nepozná starobu a srdce nepozná 
vrásky.“

Vyberáme z obecnej kroniky
roky končiace dvojkou
1332 Záznam o existencii farského úradu.
1772 V Poproči žilo 43 gazdov, 54 domkárov a 16 podželiarov.
1802 Urbariálny súpis majetkov Jászó - Mindszentu (Poproča) obsahuje 168 mien obyvateľov, ktorí žili na 110 sesiách. 

Podľa súpisu obec platila ročne cenzus (celkovú daň z majetku) vo výške 124 rýnskych zlatých a odvádzalo sa 87,49 
siah dreva. Z daňovej povinnosti a od robôt boli oslobodené: richtársky dom., dom, kde bol panský výčap, škola, dom 
pastierov, fara.

1842 Výstavba novej školy – dalo ju postaviť jasovské prepošstvo.
1912 Nariadenie z októbra 1912, ktoré s obmenami platilo aj po vojne a zakazovalo otvárať krčmy a obchody s predajom 

alkoholu a piva v blízkosti kostolov, škôl, nemocníc a verejných budov. Otváracie hodiny boli stanovené od 6. do 21. 
hod. v letných mesiacoch a v zimných mesiacoch od 6. do 19. hod. Počas bohoslužieb museli byť uzatvorené. Tiež bolo 
zakázané zdržiavať sa v krčme mládeži do 18 rokov a podávať jej alkohol. Takisto existovalo nariadenie, podľa ktoré-
ho robotníci dostávali mzdu v utorok večer, aby ju nemohli v neprimeranom množstve použiť na nákup alkoholu.

1932 Plánovaná modernizácia bane Rúfus. Krajinský úrad v Bratislave vydáva povolenie Východoslovenským elektrárňam 
v Košiciach na stavbu prípojky na baňu Rúfus a výstavbu trafostanice v Poproči.

1932 Vnútorná maľba priestorov kostola, zväčšený priestor na chóre.
1942 Napriek nežičlivým pomerom a nepoddajnosti Viktora Benka, Františka Spišáka, Františka Hužvára a Jána Benka 

založená slovenská menšinová škola, ktorú začalo navštevovať 35 žiakov a kde vyučovala Edita Bodnárová.
1952 Založené JRD III. typu a predsedom bol František Spišák (Frenkov). Hospodárilo na výmere 350 ha poľnohospodárskej 

pôdy obce, čo bolo 70% z celkovej výmery pôdy obce. Z uvedenej výmery boli 200 ha pasienky a lúky. Úroda v roku 
1952 bola 7 - 8 metrákov z hektára. Predtým bolo ešte JRD II. typu a predsedom bol Vincent Petráš (Mandžúr), neskor-
šie František Sopko (Kuman).

1962 Dokončená výstavba vodovodu.
1962 Dychovka oslávila 15. výročie účasťou na mierových oslavách vo Východnej a výstupom na Chopok.
1972 Závod OBZOR sa orientoval na výrobu pedálov. Stal sa monopolným výrobcom pedálov v Československu. Zamestná-

val 110 ľudí.
1972 Slávnostne uvedené do prevádzky nové kino.
1972 Za budovou MNV bola postavená a daná do užívania nová požiarna zbrojnica a vybudoval sa aj nový prístrešok pred 

budovou ZŠ.
1972 V decembri sa rozšírila na východe Slovenska slintačka a krívačka. Bolo vydané nariadenie o likvidácii všetkých oší-

paných nad 70 kg nielen v družstve, ale i v celej dedine. Rozpredal sa družstevný včelín. V obci bolo okolo 15 včelárov 
a títo mali skoro 200 včelích rodín.

1982 Uskutočnilo sa prečíslovanie domov a bytov i pomenovanie ulíc.
1982 Z popročského Zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa odišiel Daniel Komora do teologického seminára v Bratislave.
1982 22 pracovníkov pracovalo na prevádzke Oceľové konštrukcie.
1992 Zanikla organizácia SZŽ (Slovenský zväz žien).
2002 Stolnotenisové družstvo postúpilo do I. ligy.
2002 Otvorila sa internetová kaviareň.
2002 1. 7. 2002 škola prešla organizačne pod správu obce na základe zriaďovacej listiny z 21. 3. 2002.
2002 1. 7. 2002 v súvislosti s prechodom kompetencií na obce prešiel Domov dôchodcov Poproč pod pôsobnosť obce Poproč.
2002 Splynofikovaný Domov dôchodcov Poproč vďaka finančnej pomoci - daru od spoločnosti TIPOS, a. s. Bratislava.
2012 Vo februári v obci došlo k výpadku zásobovania pitnou vodou z dôvodu zamrznutia vodných zdrojov a následných 

porúch na vodovodnom potrubí.
2012 Slávnostné otvorenie dokončenej stavby Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč
2012 Počas osláv Dňa obce bol v parku pod kostolom slávnostne odhalený drevený reliéf sv. Barbory, patrónky všetkých 

baníkov, ktorého autorom je umelec Slavomír Benko.
2022 Vojna na Ukrajine a nezištná pomoc obyvateľov s ubytovaním pre utečencov a verejnou zbierkou.
2022 Jakub Petráš a Bianka Bacsová sa stali majstrami Slovenska v zmiešanej štvorhre v stolnom tenise v kategórii naj-

mladší žiaci.
2022 Začala sa rekonštrukcia kultúrneho domu.
2022 Veliteľ DHZ Martin Jasaň prevzal z rúk prezidentky SR ocenenie za dlhoročnú činnosť.
2022 Vysoká miera inflácie, najvyššia za posledných vyše 20 rokov.

Z obecných kroník povyberal a zostavil Oleg Brada.
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Len si plní detský sen
Pri príležitosti 20. výročia vzniku Hasičského záchranného zboru a 100 
od rokov založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku prijala 
prezidentka SR 18 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 18 
členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO). Stretnutie s prezidentkou 
sa uskutočnilo 12. októbra 2022 v Bratislave v Prezidentskom paláci. 
Medzi prijatými bol aj náš rodák Martin Jasaň. DŠ

Martin Jasaň, opätovne zvolený poslanec Obecného zastupiteľstva Poproč, otec, starý otec, veliteľ DHZ (Dobrovoľný hasičský 
zbor) v Poproči. Členom DPO je od roku 1976. Od tej doby sa aktívne zúčastňoval na všetkých akciách DPO v obci. Bavilo ho zú-
častňovať sa všetkých školení, súťaží a rôznych akcií usporiadaných okresom aj našou organizáciou a plniť si tak detský sen. Od 
roku 1988 do roku 1992 vo výbore zastával funkciu pokladníka. V roku 1989 bolo našej organizácii a zároveň aj jemu udelené 
Čestné uznanie a Medaila za aktívnu prácu. V roku 1994 na pokyn starostky obce absolvoval Kurz veliteľa a túto funkciu vykoná-
va doteraz. V roku 2009 s partiou mladých ľudí zapálených pre „hasičinu“ obnovil činnosť DHZ v Poproči. Po obnovení činnosti 
bol zvolený za veliteľa DHZ. Začali opravovať zanedbanú zbrojnicu, opravovať techniku. Postupne si zabezpečovali výstroj a vý-
zbroj, zúčastňovali sa súťaží a cvičení v rámci okrsku a okresu. Aktívne sa zapojil aj do činnosti UzO DPO Košice – okolie, keď bol 
v roku 2012 a 2017 zvolený za člena výcvikového štábu. Aktívne sa zapája aj do práce s mládežou. Už roky pomáha referentovi 
pre mládež s výcvikom a prípravou mladých hasičov na súťaže organizované UzO Košice – okolie. V tejto práci sa mu veľmi darí 
a naši mladí hasiči patria v rámci okresu k tým najlepším. Za toto krátke obdobie boli mladí hasiči štyrikrát na krajskej súťaži 
Plameň a v posledných ročníkoch Okresnej ligy mladých hasičov okresu sa nenašiel súper, ktorý by ich porazil. Vraví, že sa 
mu slzy tisnú do očí, keď stretne našich mladých hasičov, ktorí sú už teraz dospelí a stále ho oslovia „náš veliteľ“, hoci len málo 
z nich pokračuje v práci v organizácii. Je veľmi rád, že sa mu podarilo dať dohromady takú dobrú partiu mužov a žien. Spoločne 
s nimi sa zúčastňuje všetkých kultúrnych, spoločenských, brigádnických podujatí v našej obci. Najviac brigádnických hodín 
spolu absolvovali pri rekonštrukcií hasičskej zbrojnice. Absolvoval rôzne kurzy, ktoré sa organizovali v našej obci (kurz hasiča, 
kurz ovládania rádiostaníc, 8 a 16-hodinový kurz prvej pomoci). Počas covidu sa zapojil do pomoci pri testovaní a dezinfekcii 
priestorov, kde sa testovalo. O tom, ako prežíval stretnutie s prezidentkou si prečítate v nasledujúcom rozhovore.

Komu,  resp.  čomu  vďačíte  za  to,  že 
ste boli na stretnutí s prezidentkou?

Predovšetkým všetkým členom DHZ Po-
proč, lebo bez ich aktívnej činnosti by 
som nebol poctený takouto možnosťou.

Ako ste prijal toto pozvanie?

Pozvanie som prijal s pokorou a bol 
som milo prekvapený.

Čo na vás najviac zapôsobilo?

Že som mohol vidieť prezidentský palác 
aj z iného pohľadu - z interiéru.

Aký bol program stretnutia?

Program bol časovo ohraničený, trval 
od 10.30 do 11.00 hod. Po vstupe do pa-
láca sme boli podrobení identifikácii 
a bezpečnostnej prehliadke. Potom sme 
sa premiestnili do hlavnej sály, ktorá 
slúži ako miesto oficiálnych prijatí. Za 
zvukov fanfár prišla pani prezidentka, 

predniesla krátky príhovor a potom ju 
pozdravili prezident HaZZ a prezident 
DPO. Po oficiálnych príhovoroch nasle-
doval neformálny rozhovor prezident-
ky s prítomnými hasičmi. Čas utekal 
veľmi rýchlo, a preto nie všetci sa mohli 
poďakovať pani prezidentke za prijatie 
a povedať jej, z ktorého regiónu prišli.

S akými pocitmi, dojmami ste odchá-
dzali zo stretnutia?

Dojem zo stretnutia a pocity vo mne za-
nechali veľmi pozitívny zážitok.

V čom vidíte najväčší prínos DPO?

Už je to 100 od rokov od založenia Zem-
skej hasičskej jednoty, ktorá za tých sto 
rokov dokázala prežiť tri spoločenské 
zriadenia, a to len preto že sa držala 
osvedčených tradícií nadstraníckos-
ti, demokracie a úsilia o všeobecné 
povznesenie človeka, vedená láskou 
k blížnemu. Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR, ktorá v nadväznosti na 

tieto tradície, je pripravená poskytnúť 
dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti 
i každému jednotlivcovi najmä v ne-
šťastí, núdzi a ohrození života, zdravia 
a majetku pred požiarmi a živelnými 
pohromami.

Prečo je dobré byť členom DPO?

Či je dobré byť členom DPO nechám na 
posúdenie každého jednotlivca, ale kto 
ma rád prácu s deťmi, zaujíma sa o ha-
sičskú techniku, chce dobrovoľne po-
máhať občanom, vzdelávať sa v oblasti 
ochrany pred požiarmi a iných aktivít, 
ten má dvere za člena DPO otvorene.

Aký význam malo toto pozvanie pre-
zidentky pre vás?

Pre mňa to bolo vyznamenanie za 
46-ročnú prácu v DPO či už v našej DHZ, 
alebo pri organizovaní a pomoci pri 
akciách Územnej organizácie DPO Koši-
ce – okolie.
Ďakujeme.

Z činnosti v obci 

obhliadnutie sa za uplynulým rokom

Čas podľa terminológie môže byť obdobím 

roka alebo dňa. Stále však plynie rovnako, 

len človek má pocit, že sa niekedy vlečie, 

inokedy zase, že beží príliš rýchlo. Počas 

celého roka 2022 sme sa snažili pripravo-

vať akcie a podujatia pre vaše obohatenie 

ducha a upevnenie zdravia. Čas na zorgani-

zovanie plánov je krátky. Vyberáme akcie, 

podujatia, ktoré pri našom rozpočte budú 

čo najefektívnejšie a ekonomicky zvládnu-

teľné. Vďaka dotácii z OcÚ, sponzorského 

príspevku od RCKC a pomoci našich čle-

nov bolo napriek známym okolnostiam 

pripravených niekoľko vydarených akcií 

a stretnutí.

S veľkým rizikom na jednej strane, ale 

s veľkým odhodlaním na strane druhej sme 

zorganizovali Výročnú členskú schôdzu 

Slovenského zväzu zdravotne postihnu-

tých (SZZP) v Poproči v altánku na hornom 

futbalovom ihrisku. Stretli sme sa takmer 

po dva a pol roku od konania poslednej 

schôdze.

Ukázali sme a objavili cestu aj spôsob, že 

zdanlivo nemožné sa dá zvládnuť a pripra-

viť s pomocou ochotných ľudí. Do prírody 

patrí guľáš a ten nám navaril člen výboru 

Viktor Juhás s rodinou. Pre obec Poproč 

a Popročanov sme znovu objavili Ladislava 

Hiľovského, ktorý nás hudobne sprevádzal 

a svojím spevom nám spríjemnil schôdzu. 

Spevácke zbory našej obce sú dlhé roky ne-

odmysliteľnou súčasťou našich stretnutí. 

Ďakovné listy boli odovzdané chrámovému 

zboru sv. Barbory pri príležitosti 10. výro-

čia ich vzniku a speváckej skupine Fortuna 

pri príležitosti 20. výročia založenia. V ok-

tóbri viac ako dvadsať našich členov opráši-

lo svoje túlavé topánky a vybralo sa za po-

znaním do Technického múzea v Košiciach, 

kde odborný sprievod a výklad zabezpečila 

naša členka Mgr. Jana Žakarovská Ďurico-

vá. Navštívili aj Botanickú záhradu v Koši-

ciach. Po minuloročnej skúsenosti sa výlet 

rozdelil na dve exkurzie s prestávkou na 

obed. V jeden deň sme sa ponorili do sveta 

hviezdnej oblohy a elektrických výbojov. 

Dvaja z nás neodolali a vyskúšali si Fara-

dayovu klietku s autentickým blýskaním. 

Prechádzka skleníkom tropických rastlín 

nám ukázala nevšednú krásu cudzokraj-

ných rastlín, len tu „hen za humnami.“

Po rokoch covidu, keď sme darčeky našim 

jubilujúcim členom odovzdávali v predpí-

saných pravidlách s odstupom len cez do-

mové bráničky, sme tohto roku pripravili 

počas prvej októbrovej soboty v krásne pri-

pravenej miestnosti komunitného centra 

posedenie s oslávencami. Dobrú náladu 

a úsmev na tvárach prítomných vyvolal 

príchod helingonkáro - Milana Franka 

s dcérou. Konečne to bolo také stretnutie, 

aké sme si predstavovali a aké sme chceli 

pripraviť.

Letné obdobie patrí vode a slnku. Aj tento 

rok sme sa držali tejto nepísanej zásady - 

využiť čo najviac teplé lúče slnka a postup-

ne sme navštívili strediská v Rapovciach, 

vo Veľatoch a v Číži. Odpočinúť si a načer-

pať nové sily mali možnosť naši členovia 

na 7 kúpeľných a rekreačných pobytoch 

v Turčianskych Tepliciach, Piešťanoch, 

v Dudinciach a vo Vyšných Ružbachoch. 

Štyri z týchto pobytov sme zorganizova-

li vo vlastnej réžii, kde možnosť rekreácie 

využilo skoro sedemdesiat členov. Spokojný 

a šťastný človek potrebuje okrem telesných 

aktivít aj duchovno. Za zdravie našich čle-

nov a ich každodenné sprevádzanie Naj-

vyššieho bola v našej farnosti odslúžená aj 

nedeľná svätá omša.

Tento rok sa pomaly blíži k svojmu koncu. 

Teší nás, že sa dokázala pripraviť pestrá po-

nuka podujatí. Posledné roky jednu neprí-

jemnosť strieda ďalšia. Máme pred sebou 

hrozbu vysokej miery inflácie a prejavuje 

sa hlavne u nízkopríjmových skupín obyva-

teľstva, kde patria aj seniori. Je to vidieť pri 

denných nákupoch a pri pohľade na obsah 

košíka. Starší ľudia sú v tejto dobe postavení 

pred neľahké rozhodovanie, či si kúpiť lieky 

alebo potraviny. Ostáva nám len veriť, že 

vysoké čísla inflácie onedlho dosiahnu svoj 

vrchol a situácia sa dostane pod kontrolu. Je 

pekné vidieť zvýšenie dôchodku o percento 

inflácie, krajšie bude zachovať zvýšenie, ale 

pri nízkej inflácii. Aj keď situácia nie je ru-

žová, stále naši členovia sú ochotní a chcú 

pomôcť ľuďom, ktorí sú na tom ešte horšie. 

Na prelome novembra a decembra sme 

zorganizovali zbierku zimného oblečenia 

pre charitu sv. Vincenta de Paul. Ďakujeme 

všetkým, ktorí podali pomocnú ruku. Smut-

né je, že ľudí s podobným osudom vidíme už 

aj v našej obci.

V kolobehu života je zima časom odpočin-

ku, uvoľnenia, časom, kedy môžeme načer-

pať nové sily do ďalších dní. Ďakujeme vám 

touto cestou za prejavenú dôveru, za spoloč-

né stretnutia, za to, že môžeme tu byť pre 

vás a vy pre nás. Ďakujeme starostke obce 

a prezidentke RKCK, že prijali naše pozva-

nie na výročnú členskú schôdzu a svojou 

prítomnosťou nás uistili v tom, že im čin-

nosť SZZP a naše aktivity v spoločenskom 

živote obce nie sú ľahostajné.

Milí členovia, prajeme vám požehnané 

prežitie vianočných sviatkov, príjemné 

stretnutia so svojimi blízkymi a priateľ-

mi. V novom roku predovšetkým zdravie 

a nech naše myšlienky a pripravované 

podujatia budú z vašej strany kladne a 

vrúcne prijímané.

Výbor SZZP Poproč, foto: OB,M
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Spájame tradície s prítomnosťou
Takto sme nazvali podujatie s podtitulom Katarínska zábava, ktoré sa 
konalo 25.novembra v telocvični základnej školy. Podujatie sme začali 
pečením cukru, ktorý je tradičnou pochúťkou Popročanov od nepamä-
ti, aby aj dnešná mladá generácia túto tradíciu uchovala a pestovala 
ďalej. Niektorí videli pečenie cukru prvýkrát. S blížiacimi sa Vianocami 
sú si ľudia trošku bližší a vrúcnejší a možno aj preto sa zrodil nápad 
u žiakov v školskom parlamente zorganizovať burzu šiat. Veď načo sú 
nám kopy šiat, ak ich nikto nenosí. A čo sa zunuje jednému, môže nájsť 
uplatnenie u druhého a zároveň tým pomôžeme planéte odľahčiť ju 
od zbytočností. A tak sa stalo. Žiaci mali možnosť počas týždňa doniesť 
oblečenie, ktoré sme v piatok rozložili v telocvični a každý si mohol vy-
brať to, čo sa mu páči a vziať si domov. Zvyšné oblečenie bude zaslané 
na charitu. Osviežením bola módna prehliadka ekošiat, ktoré vyrobili 
členovia krúžku Tvorivé dielne a ukázali, ako sa dá aj z odpadového 
materiálu vyprodukovať pekná vec. A potom už nastúpil na scénu 
bývalý Superstarista Martin Krausz so svojím programom. Medzitým 
jeho tanečnica učila pár tanečných prvkov našich žiakov. Napokon 
sa už schladil aj pečený ondrejovský cukor, a tak pri odchode každý 
účastník dostal túto pochúťku na ochutnanie. O občerstvenie pre deti 
v podobe koláčikov a teplého čaju sa postarali rodičia z rodičovskej 
rady, ktorým ďakujeme za spoluprácu a príspevok na odmeny DŠ

To tu ešte nebolo
Jeseň sme v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ 
Poproč doteraz trávili tvorivými výtvarnými 
aktivitami ako konkurencia k farebným hrám 
v prírode. Už dva roky nebolo možné ani to, 
ale teraz konečne sme využili poslednú jesen-
nú slnečnú a teplú sobotu na to, aby sme deti 
dostali do prírody. Ponúkli sme im výlet do 
prírody národného parku, aby si skúsili detskú 
ferratu, vyskúšali tak svoju odvahu a zručnosť. 
Mnohým sa to aj podarilo a tí ostatní možno 
nabrali skúsenosť a niekedy, možno aj s rodi-
nou, to absolvujú tiež. Po nádhernom dopolud-
ní sme sa presunuli do ZOO v Spišskej Novej 
Vsi. Takýto výlet je finančne pomerne nároč-
ný, a preto ďakujeme Rodičovskej rade pri ZŠ 
Poproč za príspevok, ktorý vložili do zdravia 
a budúcnosti svojich detí, keď sa spolupodieľali 
na úhrade nákladov. DŠ

Žili sme hravo a zdravo
Konečne nám padli „covidové putá“ z rúk a škola môže organizovať rôzne 
zaujímavé aktivity pre svojich žiakov. Jednou z takých aktivít je týždeň zdra-
vej výživy pod názvom Hovorme o jedle. Jednotlivé témy na každý deň vy-
hlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. My sme sa 
tento rok zapojili do fotografickej súťaže Očami gurmána. V týždni od 10. 
- 14. októbra mali žiaci v triedach ochutnávky zdravých jedál, tvorili jedlé 
ovocno- zeleninové taniere, boli kreatívni pri tvorbe výtvarných a literár-
nych prác, hýbali sa a tancovali jabĺčkový tanec a piktogramový (po starom: 
stoličkový) tanec. Okrem toho chodili do školy každý deň oblečený v iných 
farbách (žltá- chlieb, pečivo, obilniny,zelená- zeleniny, ovocie, orechy,bie-
la- mlieko a mliečne výrobky,červená- mäso, ryby, tmavá- cukry, tuky). 
Jednoducho, celý týždeň sa niesol v duchu „Hravo a zdravo“.   AG

obsadili prvé miesta v okrese
V stredu 9. novembra  ZŠ Kysak organizovala okresné	kolo v stolnom tenise. 
Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl. Naše družstvá obsadili krásne 1.	miesta, zároveň 
postúpili na krajské	 kolo, ktoré sa organizovalo na Základnej škole s ma-
terskou školou Margecany. Na krajskom kole obsadili dievčatá výborné 2. 
miesto a chlapci 5.	miesto. Školu reprezentovali: družstvo	dievčat - Miriam 
Gregová, Natália Jalčová, Miroslava Holováčová., družstvo	chlapcov - Rastislav 
Hiľovský, Michal Spišák, Richrad Holováč. Trénerom žiakov je Martin Gumáň 
a učiteľom telesnej výchovy Mgr. Matej Cuper.   MC

Učíme sa narábať  
s financiami
V čase od 24. októbra prebiehal v našej škole 
Týždeň finančnej gramotnosti (TFG). Hlavná 
téma celého týždňa bola Sporenie a investova-
nie. V pondelok si žiaci zopakovali pojmy z FG 
formou riadených rozhovorov. Ďalší deň hrali 
didaktické hry týkajúce sa finančnej gramot-
nosti, napr. Rodinný rozpočet, Nákupný košík 
a iné. Aktívne pri tom využili stránku zlatka.
in. V stredu si mohli žiaci vypočuť prednášku 
Sporenie a investovanie. Pani Jana, ktorá pra-
cuje ako finančný poradca, žiakom vysvetlila 
tieto dva pojmy a uviedla aj možnosti sporenia 
v detskom veku. Posledný deň TFG prebiehal 
hravou formou, pričom si žiaci zopakovali 
a upevnili pojmy hrou Pexeso.   ĽN

Škola, škôlka, školička

Chutili
a boli zdravé
27. septembra sa v našej materskej škole 
konala výstavka ovocia a zeleniny spojená 
s ochutnávkou zeleninových nátierok. Na 
výrobe nátierok sa podieľali rodičia a za-
mestnanci MŠ. V popoludňajších hodinách 
rodičia spolu s deťmi ochutnávali nátierky 
rôzneho druhu: mrkvová, brokolicová či 
cviklová.... Celé popoludnie sa nieslo v du-
chu zdravého životného štýlu. VS

Vieme poskytnúť prvú pomoc
Predškoláci našej MŠ sa 14. novem-
bra zúčastnili zážitkového kurzu 
prvej pomoci. V prostredí našej trie-
dy sa pod vedením skúsenej záchra-
nárky dozvedeli užitočné informácie 
o poskytovaní prvej pomoci. Naučili 
sa, ako	správne	privolať	sanitku,	čo	
povedať	operátorovi	do	telefónu	či	
ďalšie	dôležité	informácie. Inštruk-
torka	sa	počas	ukážok	zameriavala	
aj	na	psychickú	prípravu	detí, v mo-
delových situáciách si reálne vyskú-
šali ukladanie raneného do stabilizovanej polohy. Deťom sa kurz veľmi páčil, čo vyjadrili 
na záver úprimným potleskom a už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu spoluprácu. IV

Cestovali z krajiny do krajiny za pol dňa
26. septembra si žiaci našej školy pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada 
Európy. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a zároveň podporiť rozvoj ja-
zykovej a kultúrnej rozmanitosti. Z celkového množstva európskych jazykov sme v tomto 
roku zamerali svoju pozornosť najmä na angličtinu, španielčinu, nemčinu, češtinu a ukra-
jinčinu. Každá trieda bola vyzdobená podľa krajiny, ktorej jazyk reprezentovala. Celý 
deň žiaci cestovali z krajiny do krajiny s „cestovným pasom“, ktorý mali opečiatkovaný 
pri vstupe do triedy. Dozvedeli sa tam veľa zaujímavostí o daných krajinách a obozná-
mili sa s kultúrnymi pamiatkami a osobnosťami, ktoré sú celosvetovo známe. V pestrom 
programe nechýbali vtipné jazykolamy, kvízy, puzzle, pexeso, naučili sa základné frázy 
a pozdravy, piesne a mnoho iného. Veľký význam vidíme v tom, že sme si všetci uvedomili 
dôležitosť výučby cudzích jazykov a hlavne, že vzdelávanie môže byť zábavné a veselé. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podielali na príprave a realizácii tohto dňa. AS

opäť ožili pod lampou 
rozprávkové bytosti  
z kníh
Po dvoch rokoch 16. novembra vo večerných 
hodinách pod lampami v našej škole ožili Dob-
šinského rozprávky. Do školy zavítali princezné, 
Janko Hraško, Jelenček, Martinko Klingáč, ma-
čičky a iné rozprávkové bytosti. Všetci počúvali, 
hľadali indície a s radosťou čítali. Bol to naozaj 
rozprávkový večer, ktorý sa deťom veľmi páčil 
a už teraz sa tešia na pokračovanie o rok. AS

S knihami a o knihách trochu inak
„Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.“ Túto múdrosť rímskeho 
štátnika Cicera si naša škola berie k srdcu. Nachádza sa v nej nie-
len školská knižnica, ale malú knižnicu má i každá trieda. Okrem 
toho sa naša škola zapojila do podujatia s názvom Medzinárodný	
deň	školských	knižníc, ktoré sa koná vždy štvrtý pondelok v me-
siaci október. V tomto roku  pripadlo na 24.10.2022. Cieľom tohto 
podujatia je zábavnými formami práce s knihou podporiť dobrý 
vzťah žiakov ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. Žiaci si hra-
vé úlohy s knihami a pátranie v školskej knižnici s radosťou užili. 
Mnohí z nich boli aj kreatívni, keďže poslednou aktivitou boli tvo-
rivé úlohy, z ktorých vznikli veľmi pekné priania školskej knižnici. 
Naši najstarší žiaci pridali aj vtipné básne a oznamy o otvorení 
školskej knižnice. Veľké poďakovanie patrí nielen žiakom za ich 
aktívnu účasť, ale najmä ich pani učiteľkám za pomoc pri realizá-
cii tohto podujatia. EST

prijali pozvanie a prišli
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Poproč pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozvalo 
do školy seniorov z Domova dôchodcov Poproč, ktorých sme s radosťou privítali 21.ok-
tóbra v telocvični školy. Po príhovore a úvodných básňach pre seniorov deti z krúžku Z roz-
právky do rozprávky a Hudobníček pripravili a predviedli rozprávkové pásmo O Červenej 
Čiapočke. Potom sa do programu zapojili aj samotní seniori svojím prednesom a spevom, 
aby tak zaspomínali na svoje školské časy. Počas celého posedenia sa mohli všetci občer-
stviť čajom a drobnými koláčikmi, ktoré napiekli deti v krúžku Tvorivé dielne. Drobné spo-
mienkové pozdravy a kostýmy do rozprávky vyrobili v krúžku Šikovníček. Po programe 
nasledovala prehliadka školy v sprievode žiakov – členov školského žiackeho parlamentu, 
ktorí si na toto stretnutie mohli pozvať aj svojich starých rodičov. Veríme, že sa im u nás 
páčilo a všetci sa už tešia na ďalšiu spoluprácu.  DŠ
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Bilancovanie futbalového roka 
2022
Jesenná časť sezóny 2022/2023 ubehla rýchlo a všetky naše 
mužstvá sa „uložili“ na zimnú prestávku. Nastal tak čas na 
bilancovanie celého roka 2022.

Tento rok sa po dlhých dvoch rokoch poznačených pandé-
miou koronavírusu niesol konečne v uvoľnenejších pod-
mienkach. Jednotlivé zápasy sme si mohli vychutnávať aj 
s plnými tribúnami fanúšikov. Za veľký úspech považujeme 
naštartovanie mužstva prípravky, ktoré sa vôbec prvýkrát 
v našej histórii zúčastňuje majstrovských zápasov. Počet 
detí v obci neustále rastie a vytvorením tohto mužstva vyt-
várame väčšie možnosti pre rozvoj športovej činnosti našich 
detí. Teší nás záujem veľkého počtu detí, ich rozvoj a futba-
lové napredovanie. Budeme naďalej pokračovať v podpore 
našej mládeže a vo vytváraní čo najlepších podmienok pre 
ich rast. V samotnej prvej časti sezóny predviedla naša prí-
pravka výborný štart. Dve víťazstvá a jedna remíza v prvých 
troch zápasoch boli štartom ako z rozprávky. Po jesennej 
časti sa nachádzajú na vynikajúcom 3. mieste v tabuľke so 
ziskom 10 bodov a skóre 28:28.
Zastabilizovať mužstvo žiakov predstavuje rovnako ťažkú 
výzvu. Počet hráčov nám z roka na rok klesal. Postupným 
presúvaním detí z prípravky do mužstva žiakov sa zlepší nie-
len jeho obsadenie, ale aj zjednoduší prispôsobenie sa detí 
zmene medzi jednotlivými kategóriami. Jesenná časť žiakov 
nebola z pohľadu výsledkov najideálnejšia. Vyhrali 2 zápasy 
a 6 prehrali. V tabuľke im tak patrí 8. miesto s negatívnym 
skóre 20:50. Podstatnejší je ale ich herný prejav. Ten sa kaž-
dým odohratým zápasom zlepšuje, hráči naberajú dôležité 
skúsenosti a časom pribudnú aj dobré výsledky.
Nedostatok hráčov sa postupne začína prejavovať aj u doras-
tencov. Slabé ročníky 2005-2008 (čo sa počtu týka) teraz len 
s ťažkosťou dokážeme doplniť. V spolupráci s trénermi mlá-
deže sa pokúsime preklenúť toto neľahké obdobie, kým sa 
nám podarí vychovať práve začínajúcich hráčov prípravky. 
Samotné výkony dorastencov v jesennej časti možno označiť 
za kolísavé. V trinástich zápasoch dosiahli 6 víťazstiev (z toho 
2 kontumačne), 3 remízy a 4 prehry. Celkovo im tak patrí pri-
bežné 7. miesto v tabuľke so ziskom 21 bodov a skóre 34:21. 
Všetky mládežnícke mužstvá aj po skončení jesennej časti 
nepretržite pokračujú futbalovými tréningami v priestoroch 
telocvične.
Na zimnú prestávku sa pobralo aj naše A -mužstvo. To bolo 
v permanencii už od prvých januárových týždňov a prestáv-
ka prišla vhod aj kvôli množiacim sa zraneniam a absenci-
ám. Káder bol doplnený o mladých a perspektívnych hráčov, 
ktorí postupne nahrádzajú staršie piliere zostavy. V niekoľ-
kých zápasoch bol vekový priemer základnej zostavy len tes-
ne nad 20 rokov. Napriek tomu mužstvo podávalo kvalitné 
výkony, zaknihovalo 8 víťazstiev (z toho 2 boli nakoniec anu-
lované pre odhlásenie sa súperov z ligy), 1 remízu a 4 prehry. 
V tabuľke mu patrí 5. miesto so ziskom 19 bodov, skóre 24:23 
a zápasom k dobru. Začiatok zimnej prípravy je stanovený 
na prvé januárové týždne a opätovne sa naši hráči predsta-
via aj v už tradičnej zimnej Krajskej lige.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim fanú-
šikom, sponzorom, obci, personálu, členom realizačných tí-
mov a všetkým hráčom, pretože aj v roku 2022 sme dokázali, 
že sme všetci jedna veľká futbalová rodina. Na záver praje-
me príjemné prežite vianočných sviatkov a všetko dobré do 
nového kalendárneho roka 2023, v ktorom sa tešíme na ďal-
šie futbalové výzvy. LK

Naše želania aj predpoklady sa plnia
Stolnotenisové súťaže sú v plnom prúde a my 
sme veľmi radi, že naše  želania  aj predpo-
klady  sa plnia aj v tomto prebiehajúcom 
ročníku v mužskej a naďalej aj v mládežníc-
kych kategóriách. „A“	družstvo v IV. lige je 
po odohratí dvoch tretín na prvom mieste. 
Potvrdzujú predsezónne  predpoklady, majú 
fantastickú formu.  Súťaž prechádzame ako 
nôž maslom a družstvám nadeľujeme jeden 
debakel za druhým, čo hovorí aj rekordné 

skóre 136 : 26.  Na chrbát nám dýchajú Michalovce,  ktoré na druhom mieste  
tiež nestratili ani bod a budú jediným naším  súperom v boji o prvé miesto. 
„B“	družstvo v V. lige je na veľké prekvapenie  tiež bez prehry na prvom mies-
te. V kľúčovom  zápase o priebežnú prvú priečku  (s dosial tiež  neporazeným  
a  najväčším favoritom na celkové prvenstvo v súťaži s Geológom Rožňava)  sme  
vyhrali  po výbornom výkone na domácich stoloch  11 : 7.  V mládežníckych  
kategóriách sme chceli  nadviazať  na skvelé umiestnenia z minulej sezóny a na 
našu veľkú radosť  sa nám to  aj celkom úspešne darí. Niečo naznačil už prvý 
turnaj vo Vojčiciach a pokračovali sme aj na ďalších. Miriamka Gregová si znova  
zopakovala skvelé  umiestnenie z Vojčic. Aj  na druhom turnaji mladších žiačok 
v Čani skončila na výbornom druhom mieste. A nezaostávajú ani ďalšie naše 
nádeje. Skvelé umiestnenia získala a  veľký talent a progres  výkonnosti  ukazuje 
Natalka Jalčová, ktorá dvakrát skončila na treťom mieste na bodovacích turnaj-
och najmladších žiakov, a to vo Slovenskej Vsi, kde v boji o tretie miesto porazila 
svoju kamarátku z družstva Mirku Holováčovú,  ale hlavne veľmi cenné tretie 
miesto u nás v Poproči,  kde v boji o tretie miesto vyhrala po výbornom výko-
ne v silnej konkurencii a zdolala svoju premožiteľku zo semifinále a neskoršiu 
víťazku   zo  Slovenskej Vsi  Hladoníkovú z Lokomotívy Košice.  Veľmi dobrý 
výkon predviedol a 4. miesto získal vo Vsi aj Riško Holováč ,  kde  v semifinále vo 
vyrovnanom zápase tesne prehral  so Sunom z Trebišova a nakoniec prehral aj 
zápas o tretie miesto s Drábom z Belej nad C. 
Sumár	výsledkov	a	celkové	umiestnenia:
Kategória najmladší žiaci / žiačky : súťaž družstiev – žiačky- priebežne po dvoch 
turnajoch 1. miesto.
Kategória mladší žiaci / žiačky:  po dvoch turnajoch priebežne obidve družstvá 
2. miesto.
Jednotlivci : 
Kategória mladší žiaci: pomaly sa dopredu prediera Samko Drabik - celkovo 8. 
miesto, ďalej Rastik Hiľovský – 15. miesto, Riško Holováč – 25. miesto.
Žiačky : Miriamka Gregová - celkovo 2. miesto, Natalka Jalčová – 7. miesto, Mirka 
Holováčová – 8. miesto
Najmladšie žiačky : Natalka Jalčová -  2. miesto, Mirka Holováčová -  5. miesto. 
Všetkým prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2023 
pevné zdravie,  veľa šťastia a spokojnosti. MG

Jesennú turistiku sprevádzal dážď
Netradične v októbri sme sa zúčastnili  
37. ročníka už tradičnej akcie Potulky 
po Slanských vrcholoch, ktorú organi-
zovali naši kamaráti z Kalše. V pláne 
bola trasa k jazeru Izra. Človek mieni, 
ale počasie sa ešte nedá naplánovať. 
Vytrvalý dážď zmenil organizáto-
rom plány, a tak bola iba skrátená 
túra, stretnutie pri guľáši, koláčoch 
a nechýbala ani gitara.
Už začiatkom roka na schôdzi sme si 
naplánovali návštevu Sivca (po „na-
šom“ Šivec – šivé skaly). Ide o vápen-
cové skaly, z ktorých je krásny výhľad 
na priehradu Ružín. Počkali sme si 
na babie leto a 15.októbra sa stretli 
pri moste cez Ružín. Na vrchol sa dá 
dostať viacerými trasami. My sme sa 
rozhodli pre trasu po zelenej a žltej 
turistickej značke. V príjemnom je-
sennom počasí sme sa asi po hodine 
dostali na rázcestie so žltou a po od-
dýchnutí a občerstvení pokračovali 
strmým stúpaním lesom a po skalách 
až na skalnatý vrchol Sivca (781m). 
Boli sme zadýchaní, ale výhľady na 

vodnú nádrž a okolitú prírodu nám 
za to stáli. Cestu späť sme odbočili ešte 
na Drienkovú skalu a spokojní sa vrá-
tili domov.
V novembri sa už tradične stretávame 
pri kaplnke neďaleko chaty Lajoška, 
žiaľ, pre rekonštrukciu uzavretej. Aj 
keď nebo 6.novembra 2022 plakalo 
od skorého rána, zišla sa tu skupinka 
štyridsiatich turistov z Košíc a okolia. 
Smútočne otvorenie začalo zazvone-
ním na zvon pri kaplnke. So sklone-
nými hlavami sme si ticho spomenuli 
na našich turistických priateľov, kto-
rí už chodia po iných chodníčkoch. 
Aj hudba tomu dodala tu správnu at-
mosféru. Spolu s turistickou rodinou 
sme sa rozlúčili aj s naším členom 
Jozefom Sopkom. MJ

Z činnosti v obci 

Jeseň v zariadení pre seniorov
Koncom septembra sa pri príležitosti osláv 15. výročia založenia zariadenia pre seniorov 
Domova svätej Anny, n. o. uskutočnila krásna spoločenská akcia v komornejšom duchu z dôvodu 
doznievania výskytu ochorenia COVID-19. JUDr. Michal Rusnák, riaditeľ Domova sv. Anny, n. o.

Tento slávnostný okamih pozdvihol 
svojím príhovorom náš riaditeľ, ktorý 
porozprával o svojich začiatkoch v za-
riadení, o zveľadení interiéru a exterié-
ru, ale aj o problémoch, s ktorými sa 
boríme každý rok a samozrejme sa ve-
rejne poďakoval zamestnancom a všet-
kým zúčastneným. Na jeho príhovor 
nadviazal nový majiteľ, ktorý predsta-
vil svoje vízie a plány do budúcnosti 
týkajúce sa nášho zariadenia a štedro 
odmenil troch najlepších zamestnan-
cov za ich vytrvalú a svedomitú prácu. 
Na ľudovú nôtu so svojím programom 
nás zabávali a roztancovali heligonkár 
z Rudníka so svoju dcérou. Túto milú 
oslavu sme zakončili spoločným obe-
dom.

Najkrajší mesiac jesene patrí našim 
starkým a my sme si konečne mohli 
dovoliť prejaviť našu úctu po dlhých 
dvoch rokoch pandemickej situácie 
zorganizovaním malých koncertov 
pre našich klientov. 25. októbra vystú-
pili v našom zariadení žiaci Základ-
nej umeleckej školy z Medzeva, ktorí 
si pripravili pre našich klientov malý 
hudobný koncert, ktorý navodil takú 
skvelú atmosféru, že sa k spevu pri-
pojili aj naši klienti. Farský spevokol 
sv. Barbory k nám zavítal 27. októbra 
a svojím spevom na svätej omši potešil 

našich starkých. Ďakujeme obom orga-
nizáciám za krásne strávene chvíle.

Ani sme sa nenazdali a opäť sa blí-
ži koniec roka. Tešíme sa na Vianoce. 
Šikovné ruky našich zamestnancov 
a klientov nám krásne vyzdobili spo-
ločné priestory zariadenia a veríme, 
že aspoň takto im, našim klientom, 
vynahradíme pocity domova, lásky 
a pokoja v tejto ťažkej dobe.Ďakujeme 
obci Poproč a jej zamestnancom, per-
sonálu všeobecného lekára a zubnej 
ambulancie, pedagógom, zamestnan-
com a žiakom Základnej školy s ma-
terskou školu obce Poproč a Základnej 
umeleckej škole Medzev, farnosti Všet-
kých svätých v Poproči, zamestnancom 
poštového úradu, kvetinárstvam, žele-
ziarstvu a potravinám za ich spoluprá-
cu. Prajeme všetkým krásne Vianoce 
a šťastný nový rok!

Hráme sa i učíme
Už tradične sa naša materská škola zapojila do Dňa materských 

škôl. Pravidelne sa koná 4. novembra, pretože práve v tento deň 

v roku 1829 vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská 

opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária 

Terézia Brunswicková.

Aj tento rok bol pre nás tento deň výnimočný a pripomenuli sme 

si ho v každej našej činnosti. Celý deň sa niesol v znamení osláv 

a deti sa zapájali do zaujímavých pripravených edukačných aktivít. 

Nechýbala odporúčaná výtvarná aktivita, kde mali deti za úlohu 

kresliť to, ako vidia svoju ideálnu materskú školu, či odpovedať na 

výrok „Svoju materskú školu mám rád/rada, pretože…“ Svoj výrok 

sa tiež pokúsili nakresliť. Najlepšie výtvory sme spoločne počas 

pochodu vyvesili na verejnú tabuľu MŠ do parku obce, kde si ich 

môžete prísť pozrieť. Pri pochode našou obcou nám v rozhlase hra-

li detské piesne a po príchode do parku sme si s deťmi zaspievali 

hymnu materských škôl. Deti boli na záver odmenené diplomom 

za aktívnu účasť na celom dni materských škôl. Aj touto akciou 

pedagogickí zamestnanci a deti predškolského veku dokázali, že 

materská škola nie je len hranie sa, ale aj cieľavedomá a systematic-

ká výchova a vzdelávanie, na ktoré bude nadväzovať ďalší stupeň 

vzdelávania detí – základná škola. Verím, že naplníme odkaz grófky 

Brunswickovej: „Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že 

sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ RJ



Aké je tajomstvo vianočných darčekov? Úplne jednoduché. Vyberajte vianočné darčeky 
........tajnička - 21 písmen......svojim blízkym čokoľvek, uvidíte, že im vyčaruje úsmev, spokojnosť
a radosť na tvári.

ALEJE-
ANTÉNA- A S P E K T
AORTA- V L S R R A
AREÁL- A R E Á L R
ASPEKT- A P L O V J L K
BIKERKA- v O V CH H A T E E S
ČLOVEK- O L D Y R Z R J O V Á Z
DEKAN- K K Á D D Á E H N S O K O M
DLANE- A O D K A Z R V Č L E O K R
DOJEM- O U A V I L A
EMPATIA- A A N Z E R E N Ź K A M
ENERGIA- E Y A M R A K M K O P E C A I Í I N K N E Y Á O
ENZÝM- N O M Á D A A E Á O H CH A E R R E Z E R V A R
GALIBA- E T N E N G B N V V R V M K P • V Ý M E N A
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HRNČEK- A E E O D R O D A O R T A E R B I K E R K A D
INTRIGA- S T A R O B A T D L A N E T R A V K C Ž A E O
JAHODA- A K L A P O T A M R K O P A C I V E L A N Z V
JAROK-

KARMA- MARŽA- ODDYCH- PIEST- RIADOK- VERVA-
KAZETA- KRÍZA- MOTOR- ODKAZ- PODPIS- RYDLO- VINETA-
KIOSK- KVART- MRAMOR- ODRODA- POKRM- SKRAT- VLÁDA-
KLADA- KYVETA- MREŽE- OLIVA- POLKA- STAROBA- VNEMY-
KLAPOT- LEKÁR- NÁLADA- ORGÁN- POVEL- TRÁVA- VODOVOD-
KLIK- LEVICA- NEREZ- OSIVÁ- POVRAZ- VÁNOK- VYDANIE-
KOBERCE- MAGNETKA- NOMÁD- OTVOR- PRIEREZ- VČIELKA- VÝMENA-
KOPEC- MAMKA- OBJAV- OVÁLY- REZERVA- VEJÁR- ZÁVOJ-
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poďakovanie
Opäť je tu koniec roka a s ním aj naše posledné číslo novín 

roku 2022. V mene redakčnej rady ďakujeme všetkým 
prispievateľom, čitateľom a priaznivcom, želáme pokojné 

prežitie vianočných sviatkov a len to najlepšie 
v novom roku 2023.

rr

OSEMSMEROVKA
Aké je tajomstvo vianočných darčekov? Úplne jednoduché. Vyberajte vianočné darčeky 
........tajnička	-	21	písmen......svojim blízkym čokoľvek, uvidíte, že im vyčaruje úsmev, 
spokojnosť a radosť na tvári. AT

oprava
Vážení a milí čitatelia, v čísle 5-6/október 2022 našich novín 
bola nesprávne uvedená informácia z Dňa obce na strane 4 
vľavo dole. Všetkým dotknutým sa za túto chybu ospravedl-
ňujeme a prinášame správne výsledky:
6. ročník súťaže vo varení halušiek odštartoval popoludnie 
na dolnom ihrisku. Najchutnejšie halušky tento rok navarili 
a víťazom súťaže sa stali členovia	JDS, druhé najchutnejšie 
halušky navarili hasiči – DHZ a tretie miesto patrilo členom 
SZZP.  Ďakujeme za pochopenie.  ZL, OCÚ-MKS

oznam
Od 1. 1. 2023 bude možnosť uverejňovať smútočné 
oznamy na web stránke obce Poproč. Podrobnejšie in-
formácie budú poskytnuté v dohľadnom čase.

ZL, OcÚ-MKS

Mikuláš zatiaľ nikdy nesklamal
S príchodom decembra sa každoročne blíži aj magický dátum, a to 6. december – sviatok 
sv. Mikuláša.  ZL, MKS - OcÚ

Všetci sme boli deťmi, a preto dobre vieme, čo to znamená Každé die-
ťa nedočkavo čaká na tento nádherný deň plný prekvapení. V pred-
večer svojho sviatku, po dlhej únavnej ceste, ale s vrecami plnými ba-
líčkov, medzi nás znova zavítal dedko Mikuláš. A veru neprišiel sám, 
na pomoc si zobral aj anjelika a pre každý prípad aj dvoch čertov. Ale 
veruže aj zbytočne. Precestoval celý šíri svet, aby sa presvedčil o tom, 
že v Poproči žijú len samé dobré deti. A tie už netrpezlivo vyčkáva-
li v parku pod kostolom, kedy budú môcť potešiť Mikuláša peknou 
básničkou alebo pesničkou. Povetrím sa šírila dobrá nálada a okrem 
adventného venca žiarili aj detské očká. Veď niektoré sa v tento deň 
konečne na vlastné oči presvedčili, že Mikuláš naozaj existuje… 


