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rok utiekol ako voda a je mojou povinnosťou Vás informovať o tom, čo sa podarilo a čo naopak nie. Je veľa možností, ako
z drobnosti urobiť senzáciu, z malej veci
veľkú, pompéznou reklamou maličkosť
podať ako úžasný zázrak a z každodenných
povinností si robiť osobné zásluhy. Rok
práce vo vedení našej obce ma presvedčil
o tom, že máme uvedomelých občanov,
sme opatrnejší a poučili sme sa z negatívnych skúseností z minulosti. Nenaletíme
sľubom, odoláme pekným rečiam a odhalíme klamárov, preto nemá význam sa opeknievať a písať umelecké diela. Sľubov sme
počuli už dosť a je načase, aby Šoporňa začala prekvitať.
Od prvého dňa, ako som prišiel na
úrad, mi bolo jasné, čo ma čaká. Nečakal
som prechádzku ružovou záhradou, ale na
takýto „neporiadok, chaos a deštrukciu“
nezabudnem. Iba tí, čo to videli, uveria. To
však je minulosť, k tomu sa netreba vracať.
Vedeli sme, že nás čaká rok upratovania,
nemali sme veľké oči na začiatok. K tomu
všetkému nám pomáhali „neznámi priatelia“, ktorí presne vedeli, čo na obci nefunguje a kam to treba nahlásiť. Ako sa však hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak aj
nám sa podarilo za krátku dobu dať do poriadku kompletnú administratívu, poschvaľovať potrebné predpisy, zabezpečiť revízie
a spolupracovať s inštitúciami na okresnej
úrovni. Najdôležitejšie bolo, aby sme vrátili
dobré povedomie o našej obci, čo môžem
skonštatovať, že toto sa nám darí. I napriek
nie veľkým očakávaniam, sme okrem bežných vecí ako sú opravy výtlkov na cestách,
čistenie okolia, oprava zastávky a zabezpečovania bežnej prevádzky, úspešne rozbehli projekt separácie odpadov zvozom
plastov a papiera. Ďalej sme spolu s dobrovoľníkmi, kultúrnou komisiou a rybármi vyčistili staré rameno Váhu, odstránili
niekoľko čiernych skládok a tým prispeli
k skrášleniu našej obce. Začiatkom roka
sme opravili sociálne zariadenia v škole,
ktoré dlhé roky nefungovali, opravili pokazené stroje potrebné na varenie v školskej
jedálni a vymaľovali tieto priestory, čo hygiena tri roky vyčítala. Sfunkčnila sa kanalizácia zo šatní v telocvični a vytvorili sme
novú triedu v materskej škole, čo vyriešilo
problém pri prijímaní detí. Ako bonus sa
nám podarilo získať nové hasičské vozidlo aj s protipovodňovým vozíkom, avšak
najviac nás zaujímalo, kedy bude výzva na
vybudovanie kanalizácie. Tu môžem skonštatovať, že patríme medzi 6 obcí, ktoré
uspeli v prvom kole a získali sme dotáciu
na dobudovanie kanalizácie v celej obci

a novej čističky odpadových vôd. Začiatok
realizácie bude apríl, respektíve máj v tomto
roku, avšak presnejšie informácie Vám budú
poskytnuté po dokončení verejného obstarávania a podpise zmluvy. Potom zvolám
verejné zhromaždenie na oboznámenie sa
s celým projektom a realizáciou. Už dopredu
Vás prosím o pochopenie pri rozkopávkach
ciest a vzájomnej tolerancii. Toto všetko je
výsledkom práce poslancov OZ, komisií OZ
a personálu úradu, za čo im úprimne ďakujem.
Ale aby som len nechválil, nie všetko sa
podarilo a preto výmena osvetlenia, modernizácia obecného rozhlasu, oprava komunikácií a nájdenie riešenia starej školy budú
prioritou na ďalšie obdobie. V tomto roku
nás čaká kúpa autobusu, ktorý nám veľmi
chýba, oprava havarijnej budovy hasičskej
zbrojnice a polície. Taktiež je časť financií vyčlenená na opravu havarijného stavu miestnej komunikácie po zhodnotení stavebnej
komisie.
V kultúrnej oblasti sa celý rok pokračovalo v tradičných podujatiach počnúc fašiangom, oslavou MDŽ, stavaním mája, dňom
matiek, dňom detí, povstaleckým gulášom
a úctou k starším, ale obnovili sme úspešné
podujatie „Šopornianska 12-ka“, vrátili sme
sa k oslave našich sedemdesiatnikov, obnovili „Katarínsku zábavu“ a pre našich najmenších oslavu Mikuláša. Úspešne sme zvládli aj
oživenie našich hodov a po dlhej dobe sme
sa opäť cítili bezpečne a postretávali množstvo ľudí tak, ako to bolo zvykom ešte počas
dožinkových slávností. Bonusom bol pestrý
program a spokojnosť rôznych generácií.
Za kultúrne vyžitie počas roka nesmiem
zabudnúť na Važinku, Muzičku, Šopornanskú lipku,Važinára, Važinu a Viktóriu Stachovú, ktorí nám spríjemňovali obecné akcie
svojimi vystúpeniami, za čo im patrí naš
e veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí
aj všetkým občanom, ktorí ich prišli podporiť a týmto Vás pozývam na ďalšie obecné
akcie, pretože čím viac Vás bude, tým viac
ukážeme, že si našich účinkujúcich vážime.
Zároveň patrí poďakovanie Klubu dôchodcov, záhradkárom, nevidiacim, telesne
postihnutým, čipkárkam, matici, zväzu
protifašistických bojovníkov, športovcom,
hasičom, poľovníkom, rybárom, podnikateľom a vedeniu školy za spoluprácu s úradom, reprezentovanie našej obce, šírenie
dobrého mena a nezištnú podporu. Verím,
že spolu toho dokážeme ešte veľa.
Vážení občania, prajem Vám pokojné
prežitie veľkonočných sviatkov a množstvo
spokojných dní.
Adrián Macho, starosta

Krv tvojho syna
Deň sa skončil. Vraciaš sa autom domov. Zapneš si rádio. Počuješ krátku
správu o malej dedinke v Indii, kde nejakí
dedinčania umreli – náhle, záhadne na
nejakú chrípku, aká tu ešte nebola.
Nie je to bežná chrípka. Ale zomreli traja
alebo štyria. Je to veľmi neobvyklé a preto tam posielajú nejakých lekárov, aby to
vyšetrili. Veľa o tom nerozmýšľaš, ale v nedeľu po návrate z kostola, počuješ v rádiu
ďalšiu správu. Len už nehovoria o troch
dedinčanoch, ale už je to 30 000 dedinčanov niekde hlboko v horách Indie a večer
je to už aj v TV. CNN ukáže krátku správu. Smerujú tam ľudia z
Centra pre choroby v Atlante, pretože také rýchle šírenie choroby je
dosiaľ nevídané. Pondelok ráno, keď vstaneš, je to hlavná správa.
Nie je to však už len India, ale aj Pakistan, Afganistan, Irán a skôr,
ako si to uvedomíš, počuješ túto správu všade a už dostala aj
meno „záhadná chrípka“. Prezident sa vyjadril, že on a všetci sa
modlia a dúfajú, že sa to tam znovu všetko napraví. Ale každý je
zvedavý. Ako to zvládneme? Odrazu francúzsky prezident urobí
vyhlásenie, ktoré šokuje Európu. Uzatvára hranice. Nijaké lety
z Indie, Pakistanu alebo z iných krajín, kde sa to vyskytlo. A preto ten večer pred spaním pozeráš trochu XCNN. Sánka ti klesne
v dive, keď prekladajú z francúštiny plačúcu ženu: jej muž umiera v parížskej nemocnici na tú záhadnú chrípku. Prišlo to už do
Európy. Vypukne panika. Veľká Británia zatvára hranice, ale už je
neskoro. South Hampton, Liverpool, North Hampton a je utorok
ráno, keď prezident Spojených štátov vydá nasledovné vyhlásenie:
„Vzhľadom na riziko národnej bezpečnosti všetky lety z a do Európy a Ázie sú zrušené. Ak sú vaši drahí v zámorí, je mi to ľúto.
Nemôžu sa vrátiť, kým na to nenájdeme protiliek.
Za štyri dni je náš národ pohrúžený do neuveriteľného strachu.
Ľudia predávajú malé masky na tvár. Hovoria: „Čo keď to príde
k nám?“ a kazatelia v utorok hovoria: „Je to rana od Boha.“
Je streda večer a ty si na modlitebnom stretnutí v kostole, keď
niekto pribehne z parkoviska a volá: „Zapnite rádio, zapnite rádio!“ A keď kostol počúva malý tranzistor postavený pred mikrofónom, ozýva sa správa:
„Dve ženy ležia v nemocnici v Long Island a zomierajú na tú záhadnú chrípku.“ V priebehu niekoľkých hodín sa zdá, že to zaplavuje krížom celú krajinu. Ľudia pracujú bez oddychu v snahe
nájsť protilátku. Nič ale nezaberá. Kalifornia, Oregon, Arizona,
Florida, Massachusetss. Je to, akoby sa to rútilo cez hranice.
A potom sa odrazu rozšíri tá správa. Rozlúštili kód. Existuje liečba. Možno vyrobiť protilátku. Treba k tomu krv niekoho, kto nebol nakazený! A tak sa celým stredozápadom určite všetkými
spôsobmi šíri núdzová správa, že každého prosia, aby urobil jednoduchú vec: zájsť do miestnej nemocnice.
Keď tam ty a tvoja rodina prichádza v piatok neskoro večer, je
tam už dlhá rada. Sestry a lekári vychádzajú, pichajú do prstov,
odoberajú krv a nalepujú štítky.
Tvoja žena a deti sú tiež tam, berú im krv a hovoria: „Počkajte na
parkovisku a keď zavoláme vaše mená, tak môžete ísť domov.

Postávaš so svojimi blízkymi, vystrašený,
čuduješ sa, čo sa to na svete deje a či je to
už koniec sveta. Odrazu z nemocnice pribieha mladý muž a kričí. Kričí nejaké meno
a máva papierom. Čo? Volá to meno ešte
raz. A tvoj syn ťa potiahne za sako a hovorí: „Ocko, to som ja.“
Skôr ako si to uvedomíš, schytia tvojho
chlapca. „Počkajte chvíľku.“ „Prestaňte!“
A potom hovoria: „Je to v poriadku, jeho
krv je čistá. Jeho krv je stopercentná.“
„Chceme sa presvedčiť, že nedostal tú
chorobu. Myslíme si, že má tú správnu krvnú skupinu“. Pár minút neskôr vychádzajú lekári a sestry, plačú
a objímajú sa – niektorí sa dokonca smejú.
Je to prvýkrát, že niekoho vidíš smiať sa za ten týždeň - a jeden
starý lekár prichádza k tebe a hovorí: „Ďakujeme, Pane. Váš syn
má bezchybnú krv. Je čistá, rýdza a my môžeme vyrobiť protiliek.“
Ako sa tieto slová rozšíria dookola po preplnenom parkovisku,
ľudia kričia, modlia sa, smejú a plačú. Potom ale ten sivovlasý
lekár odtiahne teba a tvoju ženu bokom a hovorí: „Môžeme na
chvíľočku? Nemysleli sme si, že darca bude taký malý a my potrebujeme ...
potrebujeme podpísať prehlásenie o súhlase.“ A v tej chvíli starému lekárovi mizne úsmev a hovorí: „Nemysleli sme si, že by to
mohlo byť malé dieťa. Neboli sme pripravení. Potrebujeme ju
všetku“! „Ale, ale ..“ nerozumieš. Hovoríme o tomto celom svete.
Prosím podpíšte. My, my ju potrebujeme všetku!“
„Ale nemôžete mu dať transfúziu?“ „Ak by sme mali čistú krv,
mohli by sme. Môžete podpísať? Chcete podpísať?“
V nemom tichu to urobíš. Potom oni povedia: „Chcete byť s ním
ešte chvíľku, kým začneme?“ Dokážeš sa vrátiť?
Dokážeš sa vrátiť do miestnosti, kde on sedí pri stole a pýta sa:
„Ocko, čo sa deje?“ Dokážeš ho vziať za ruku a povedať: „Synček
môj, ty vieš, že ťa mám rád a nikdy by som nedopustil, aby sa ti
stalo niečo, ak by to nemuselo byť. Rozumieš?“
A keď sa ten starý lekár vráti a povie: „Je mi to ľúto, ale my, my
musíme už začať. Ľudia na celom svete umierajú.“ Dokážeš odísť?
Dokážeš vyjsť von, zatiaľ čo on hovorí: „Otecko? Otecko? Prečo –
prečo si ma opustil?“
A na ďalší týždeň, keď je slávnosť na počesť tvojho syna a niekto pritom spí a iní ani neprídu, lebo idú po nákupoch a iní prídu
s okázalým úsmevom a len predstierajú, že ich to zaujíma.
Nevyskočíš a nepovieš: „Môj syn zomrel pre teba! Nezaujíma ťa to?“
To je, čo Boh chce povedať: „Môj syn zomrel pre teba! Vieš ako
veľmi sa ma to dotýka?“
„Otče, keby sme to videli tvojimi očami, tak nám to zlomí srdce.
Možno teraz začneme viac chápať tvoju veľkú lásku k nám.

Naplnený Vďakou voči Bohu i Jeho Synovi
Vám v túto Veľkú Noc žehná
Váš farár Marcel Kubinec
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UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo:
– schvaľuje program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Šoporňa na
nové programové obdobie 2015 – 2020 v predloženom znení
– schvaľuje vyradenie majetku podľa predloženého rozpisu
– schvaľuje investičný zámer z prerozdeleného zisku spoločnosti Komplex
odpadová spoločnosť vybudovať 2 murované stánky a zabezpečiť skrášlenie areálu Rajčura
– schvaľuje zverejnenie zámeru na priamy odpredaj časti parcely C–KN č. 863/1
v katastrálnom území obce Šoporňa pre kupujúcich: Helena Boroňová, bytom
Martinčekova 5, Bratislava v cene 25 €/m2
– na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia:
a/ s názvom projektu ,, Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV“
b/ výšku max. celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov v sume
521 419,11 €
c/ kód výzvy OPKZP–PO1–SC121/122–2015
– prerokovalo a berie na vedomie žiadosť Ing. Alexandry Vlčkovej a Mgr. Milana
Vlčeka o vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce Mgr. Adriána Machu a konštatuje, že na jeho vyhlásenie neboli splnené zákonné podmienky
– schvaľuje štatút obce Šoporňa a komunitný plán obce Šoporňa na roky
2015–2018
– schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska na rekonštrukciu viacúčelovej plochy
pri predajni potravín 018 Šoporňa na základe žiadosti Coop Jednota Galanta
– schvaľuje zámer opraviť zastávky v obci v sume 1420 €
– schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ v Šoporni na rok 2015
vo výške 13 900 €
– schvaľuje 3. rozpočtové opatrenie v navrhovanom znení
– schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa v predloženom
znení
– schvaľuje návrh programového rozpočtu obce Šoporňa na obdobie rokov
2016 – 2018 v predloženom znení
– schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške 43 148,05 €
– prerokovalo a berie na vedomie správu o rozhodnutí Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, stále pracovisko Nitra
– schvaľuje odpredaj pozemku pre manželov Šulanových z dôvodu hodného
osobitého zreteľa v cene 25 €/m2 v celkovej výmere 56 m2
– schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku na rok 2015 vo výške 30 %
funkčného platu
– ruší VZN č. 1/1993 o podmienkach podnikania v katastrálnom území obce
Šoporňa, VZN č. 2/1992 o kontrole vykonávanej samosprávou obce Šoporňa
a Štatút o čistote obce č. 3/1991
– schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
– berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
– schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu detí do prvého ročníka ZŠ
s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa v navrhovanom znení
– prerokovalo správu o hospodárení za rok 2015 a odporúča starostovi obce vymáhať nevyplatené pohľadávky prostredníctvom exekútora
– prerokovalo správu o výsledku kontroly vykonanú v čase od 3.8. 2015 do
30.11. 2015 a berie ju na vedomie
– schvaľuje začatie konania z vlastnej iniciatívy vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Mgr. Milanovi Vlčekovi, za porušenie
povinností pri výkone funkcií verejných funkcionárov
– prerokovalo a berie na vedomie Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2016
v obci Šoporňa
– schvaľuje vytvorenie tretej triedy v školskom klube v ZŠ s MŠ v Šoporni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa
– schvaľuje materiálnu pomoc vo výške 500 € p. Betyárovej na opravu rodinného domu poškodeného požiarom
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– schvaľuje VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
– prerokovalo a berie na vedomie informáciu o možnostiach pri nových výzvach na rekonštrukciu telocvične a zberného dvora v obci
– prerokovalo a schvaľuje zámer zaobstarať použité vozidlo na účely zberu druhotných surovín a haluzia
– prerokovalo informáciu o kultúrnom podujatí ,,Hody Šoporňa 2016“
a schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 7 500 € z rozpočtového programu Kultúra
– poveruje starostu obce zastupovaním v ďalšom konaní spojenom s vymožením
náhrady škody a vydaním bezdvôvodného obohatenia od Mgr. Milana Vlčeka,
pri ktorom je dôvodné podozrenie, že za vzniknutú škodu zodpovedá
– rozhodlo, že Mgr. Milan Vlček, starosta obce Šoporňa v období 26.10.2010
až 2.1.2015, porušil povinnosť podať písomné oznámenie pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a ukladá za toto konanie Mgr. Milanovi
Vlčekovi pokutu jeho mesačnému platu vo výške 2 054 €
– rozhodlo, že Mgr. Milan Vlček, starosta obce Šoporňa v období 26.10.2010 až
2.1.2015, porušil povinnosti starostu tým, že porušil obmedzenia a povinnosti
starostu obce Šoporňa pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný
záujem a povinnosti zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s ústavným zákonom a ukladá za toto konanie Mgr. Milanovi Vlčekovi pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného platu starostu obce Šoporňa, teda
v sume 24 648 €
– prerokovalo správu o výsledku kontroly konanej v čase od 3.8.2015 do
30.11.2015, berie ju na vedomie a odporúča starostovi obce vykonať kontrolu aj za roky 2013 a 2015
– odporúča obci skultúrniť areál Rajčury popri oploteniu novou výsadbou a preveriť možnosti výsadby zelene pred areálom COOP Jednoty

SLÁVNOSTNÉ ODOVZÁVANIE HASIČSKÉHO
VOZIDLA PRE DHS ŠOPORŇA
Šopornianskym hasičom sa vo štvrtok 17. decembra
2015 splnil veľký a dlhoočakávaný sen. Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák osobne priviezol pre našu obec hasičské vozidlo Iveco Daily ktoré spolu
so starostom obce Mgr. Adriánom Machom za
prítomnosti ďalších čestných hostí,Dobrovolnej požiarnej ochrany, poslancov
obecného zastupiteľstva, ako i občanov Obce Šoporňa slávnostne
odovzdal veliteľovi Dobrovoľného
hasičského zboru Šoporňa, Alici
Václavíkovej.
Naša obec týmto slávnostným
odovzdaním získala cisternové
vozidlo, ktoré doposiaľ netvorilo
súčasť hasičskej techniky Dobrovoľného hasičského zboru, no od
tohto momentu sú obecní dobrovoľní
hasiči plne zásahuschopní pri požiaroch.
Súčasťou nového hasičského vozidla je i protipovodňový vozík s vybavením, ktoré si dokáže v
istej miere poradiť i s vodným živlom. Preto by sme sa, ako
hasiči, veľmi radi poďakovali Obci Šoporňa, pánu starostovi a obecnému zastupiteľstvu, že nám umožnili prevádzkovať Dobrovoľný hasičský zbor, našu činnosť a prácu,
ktorú robíme srdcom a ktorá spočíva primárne z ochrany
nás, občanov obce.
„Nie sme hasiči pre zlaté sekerky, krásne prilby a pre vyžehlené uniformy, ale sme hasiči svojím srdcom“.
Naplnenia tohto kréda sme dokázali aj v minulom, či
tom predchádzajúcom roku, kedy sme viackrát pomáhali

pri likvidácií požiaru – či už išlo o lesné porasty, záhrady,
priestory skládky a v neposlednom a najdôležitejšom
rade, pri hasení obytných priestorov – rodinných domov.
Pri týchto záchranných prácach sa veľmi prejavil značný
hendikep šopornianskych hasičov z dôvodu
chýbajúceho cisternového vozidla na dopravu vody k danému priestranstvu.
Prijatím nového Iveco Daily za nášho
nového a zdatného pomocníka, je
tento problém vyriešený.
Toto vozidlo s výbavou, ktorú
obsahuje, bude slúžiť pri ochrane osôb, majetku, ale najmä pri
záchrane a ohrození ľudských
životov. Bude slúžiť nám všetkým
a preto sa o neho budeme zodpovedne starať a vážiť si jeho pridanú
hodnotu pre naše životy, aj keď by
sme boli možno najradšej, keby sme
toto vozidlo mali iba na ukážku s čo možno
najmenším počtom zásahov, no v stálej pohotovosti.
Aj vďaka takejto dotácii ministerstva a podpory obce
sa darí udržiavať hasičskú techniku v akcieschopnom stave. Akcieschopné vozidlo je základom k včasnej likvidácií
požiaru či ochrany okolia pred jeho šírením. Preto by sme
radi vyjadrili úprimné poďakovanie obci, že aj takýmto
spôsobom umožňuje prevádzkovať záchrannú činnosť
Dobrovoľného hasičského zboru.
Alica Václavíková
Veliteľ DHZ Šoporňa
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Výsledky volieb do NR SR v obci Šoporňa
konaných dňa 5.3.2016

Dňa 5.3.2016 sa na Slovensku konali siedme parlamentné voľby do NR SR.
V našej obci sa volilo v troch volebných okrskoch a k urnám pristúpilo
2028 voličov zo zapísaných 3504, čo predstavuje 57,88 %.

Občania Šoporne volili s týmito výsledkami:

Číslo
politickej
strany, hnutia

Počet
získaných
hlasov

Dosiahnuté
percento

Strana TIP

č. 1

13

0,64%

Strana moderného Slovenska (SMS)

č. 2

7

0,34%

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)

č. 3

193

9,52%

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

č. 4

1

0,04%

ŠANCA

č. 5

1

0,04%

SME RODINA – Boris Kollár

č. 6

125

6,16%

Strana zelených Slovenska

č. 7

12

0,59%

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

č. 8

2

0,09%

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

č. 9

0

0,00%

VZDOR – strana práce

č. 10

6

0,29%

MOST - HÍD

č. 11

44

2,16%

Slovenská národná strana

č. 12

223

11,00%

Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia

č. 13

2

0,09%

Komunistická strana Slovenska

č. 14

11

0,54%

Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana

č. 15

2

0,09%

SMER – sociálna demokracia

č. 16

860

42,41%

Kresťanskodemokratické hnutie

č. 17

44

2,16%

Slovenská občianska koalícia

č. 18

3

0,15%

Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko

č. 19

189

9,12%

#SIEŤ

č. 20

81

3,99%

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

č. 21

0

0%

PRIAMA DEMOKRACIA

č. 22

1

0,04%

Sloboda a Solidarita

č. 23

181

8,93%

Názov politickej strany, hnutia
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Úspech nášho rodáka v celosvetovej sútaži

Adam Straka je meno nadaného chlapca, ktorý žije
v našej obci. V súčasnosti je študentom Gymnázia
V. Mihálika v Seredi. V dňoch 30.11 – 12. 12. 2015
reprezentoval v kórejskom Daegu nielen svoju školu, obec,
ale aj Slovensko na 12. ročníku Medzinárodnej olympiády
mladých vedcov (IJSO) . Tejto súťaže sa zúčastnilo
256 študentov zo 46 krajín sveta. Súťažiaci absolvovali
množstvo teoretických, testových a experimentálnych úloh

z fyziky, chémie a biológie. Adam na olympiáde patril
medzi tých najšikovnejších žiakov celého sveta a získal
bronzovú medailu. Na Adama je právom hrdá nielen jeho
škola, ale aj naša obec. K dosiahnutému úspechu Adamovi
srdečne blahoželáme, držíme palce pri ďalšej reprezentácii
a želáme veľa úspechov.
Eva Kabrhelová
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Veselý fašanek v Šoporni
Obec Šoporňa v spolupráci s Galantským osvetovým
strediskom, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnili dňa 6. februára 2016
podujatie pod názvom Šopornanský fašanek zamerané
na uchovávanie ľudových tradícií a ich opätovného uvádzania do života miestneho spoločenstva. Ľudové tradície
a zvyky stále priťahujú pozornosť a ich oživovanie prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt.
Štvrtý Šopornanský fašanek sa konal v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom. Krásny program viažuci
sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy nacvičili
členovia klubu dôchodcov a folklórnych súborov a skupín
zo Šoporne. Veľká vďaka patrí PaedDr. Jozefovi Búranovi,
umeleckému vedúcemu miestnych folklórnych súborov,
pod ktorého gesciou sa celé fašiangové podujatie pripravovalo.
Veselý sprievod masiek so spevom a ľudovou hudbou
už tradične zahájil Šopornanský fašanek. Najmladšie deti
sa prezentovali rozmanitými maskami, z nich tie najzaujímavejšie získali sladké ocenenia. Výborná nálada podporená pekným slnečným počasím pokračovala taktiež
vystúpeniami detského folklórneho súboru Važinka, spe-
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váckej skupiny Važina v doprovode ľudovej hudby Muzička a speváckych skupín Šoporňanská lipka a Važinár. Program obohatila svojím vystúpením aj mladá talentovaná
speváčka Viktória Stachová zo Šoporne. Vydarené podujatie sa zavŕšilo aktom pochovania basy. Vďaka obetavosti
a zanietenosti ľudí, ktorí sa ľudovým tradíciám a zvykom
dlhoročne venujú, má folklór v Šoporni vysokú umeleckú
úroveň.
Šopornanský fašanek si tak, ako po minulé roky nenechalo ujsť množstvo ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí
sa prišli zabaviť, pozrieť si pestrý folklórny program či občerstviť sa chutnými fašiangovými dobrotami.
Andrej Popluhár

ŠOPORNIANSKA
VAŽINKA NA
GASTRONOMICKOM
POPOLUDNÍ
Dňa 20. februára sa na Mierovom námestí v Galante
konalo gastronomicko-kultúrno- spoločenské podujatie. Návštevníkom bola pripravená ponuka kulinárskych
špecialít i občerstvenia, ale aj zaujímavý kultúrny program. Okrem žiakov galantských základných škôl svojím
vystúpením potešil účastníkov aj detský folklórny súbor

Važinka zo Šoporne sprevádzaný ľudovou hudbou Muzička pod vedením primáša Ľuboša Biháriho. Počasie
organizátorom prialo a keďže gastronomické podujatia
sa tešia všeobecnej obľube, o návštevníkov podujatia
núdza nebola.
PaedDr. J. Búran

Fašiangová súťaž masiek
1. Paľko Kramár čertík
2. Oliver Póša
pirát
3. Adam Horváth drak
Víťazným maskám gratulujeme!
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Medzinárodný den
ˇ žien

Návšteva knižnice

„Najdôležitejšie je milovať, byť milovaná, šťastná a vyrovnaná sama so sebou.“ (Edith Piaf)

Marec je prvý jarný mesiac, v marci
my ženy oslavujeme náš Medzinárodný
deň žien – 8. 3. V našej obci sme si ho
pripomenuli v nedeľu 6. marca. Starosta
obce, poslanci OZ a zamestnanci OcÚ
pozvali do kultúrneho domu všetky ženy –
mamičky, babičky, dievčatá ...
Príjemné nedeľné popoludnie nám
spestrili programom dievčatá z tanečnej
skupiny LY DANCE – krásne vystúpenie,
detský folklórny súbor Važinka – deťúrence

výborne, spevácka skupina Važinár –
muži spievalo vám to pekne.
Záver celého programu patril speváckemu
duu Ricco a Claudia a to už všetci prítomní
tlieskali a tešili sa z krásneho kultúrneho
zážitku.
Za všetky ženy veľké ĎAKUJEM za
pekné chvíle i milú pozornosť v podobe
ružičky a čokoládky!

Tak ako každý rok i tento rok deti materskej
školy v rámci „Mesiaca knihy“ navštívili obecnú
knižnicu. Pani knihovníčka deťom porozprávala o knihách, ktoré v knižnici sú, zamerala sa
najmä na tie s detskou tematikou. Deti zaujímali
najmä knihy o dinosauroch, domácich a lesných
zvieratách. Malí „škôlkari“ sa prezentovali bo-

hatými vedomosťami o knihách. Vedeli povedať
ako sa volá „ujo, teta“, ktorí píšu knihy, kto kreslí
obrázky do kníh. Rovnako vedeli, z čoho sa knihy vyrábajú, ale najmä, ako sa treba o knihy starať. Za tieto vedomosti si od pani knihovníčky
vyslúžili sladkú odmenu. Tešíme sa o rok.
Učiteľky v MŠ

Mgr. Miroslava Baranová

Marec – mesiac knihy

POĎAKOVANIE OD KOLEKTÍVU
DSS – ŠTRKOVEC
Dovoľte mi v mene kolektívu 49 pracovníčok nášho
domova poďakovať sa starostovi obce Šoporňa a jeho
zástupcovi za milé prekvapenie k sviatku MDŽ. Páni
nezabudli ani na jednu ženu, ktorá pracuje v domove
a obdarovali ich ružou a sladkou čokoládou priamo na
ich pracovisku. Veľmi pekne ďakujeme a vážime si to.
Mgr. Slávka Soboňová

Tak, ako po iné roky aj v tomto roku si žiaci našej základnej školy pripomenuli nenahraditeľnosť knihy v príprave mladého človeka na život. Učitelia slovenského jazyka, ale nielen oni, vedú
žiakov k láske ku knihe, k láske k čítaniu. V súčasnom tlaku elektronických médií na informácie mládeže je to úloha síce veľmi
ťažká, no ukazuje sa, že veľmi potrebná. Svedčí o tom skutočnosť,
že v medzinárodnom meraní vedomostí našej mladej generácii
robí problém čítanie s porozumením. Preto slúži ku cti učiteľom
našej školy, že žiakov teoreticky i prakticky vedú k tomu, aby sa
čítanie stalo nevyhnutnou súčasťou ich života, hlavne v oblasti
prípravy na budúce štúdium a budúce povolanie. V rámci mesiaca knihy okrem iných navštívili miestnu knižnicu aj žiaci 5.A
a 5.B triedy so svojou učiteľkou Mgr. Katarínou Búranovou.
Daniela Vozárová
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ˇ noc 2016 – palickovaná
ˇ
ˇ
Velká
cipka

Stretnutia v klube dôchodcov

Slovensko je v Európe známe ako krajina čipiek. V minulosti si ženy čipkou zdobili oblečenie. Na niekoľko desaťročí sa čipka prestala používať a ku koncu 20. storočia sa
dočkala renesancie.
Dnes sa už odevy zriedka zdobia čipkou. Paličkované
veľkonočné ozdoby sa na Slovensku objavili začiatkom
90. rokov 20. storočia. Okrem motívov zvierat k Veľkej noci
patria kraslice.
Pri paličkovaní veľkonočných ozdôb sa využívajú motívy regionálnych vzorov. Z nich šopornianska čipka je
v Európe unikátna svojou farebnosťou a mnohopárovosťou. PhDR. Juraj Zajonc CSc. pracovník Etnologického
ústavu SAV oslovil paličkárske kluby s návrhom zúčastniť
sa súťaže na príprave vydania emisie poštových známok
"Veľká noc 2016" a "Vianoce 2016".
Z nášho klubu sa súťaže zúčastnili siedmi členovia klubu. V súťaži bola úspešná naša členka p. Irena Janicová
s vianočným motívom zvončeka. Pri príležitosti inaugurácie emisie veľkonočnej známky v Banskej Bystrici boli
pozvané čipkárky z celého Slovenska. Za náš klub sa tejto
akcie zúčastnili štyri členky.
Pani Irene Janicovej gratulujeme k tomuto úspechu
a sme hrdí, že máme vo svojom kolektíve takú úspešnú paličkárku.
Mária Pallesichová

SILVESTROVSKÉ
POSEDENIE

JARNÁ NÁLADA
Príroda sa zobúdza, Dobré ráno!
Uvidíme kvety? Konečne áno!
Na Veľkú noc nás voda obleje,
nebojte! Potom slnko všetkých ohreje.
Na trávu dopadajú lúče prvé,
už aj deduško pracovito orie.
Veď jar klope na dvere,
neuvidíme už snehové záveje.
Vonku vidíme nejeden tulipán,
preto otvárame okná dokorán.
Vo vzduchu Veľkú noc cítime,
to je ten čas, keď korbáč do ruky chytáme.
Dievčatá odovzdajú vajíčka,
presne tak, z jari je už pestrá panička.

Do farebnej sukne sa zahalila,
týmto nám oči pohladila.
Jar prišla, už je tu!
Lastovičky prilietajú z výletu.
Boli na výlete v teplom kraji,
no už tešia sa slovenskej jari.
Spievajú už všetky vtáčiky,
do toho im pochodujú šťastné chrobáčiky.
Príchod jari zvieratká oslavujú karnevalom
videla som ich spievať i v háji malom.
Všetci sa tešia, veru tak.
Šťastie a radosť vidieť už na pohľad.
Slnko spoza oblakov vyjde,
každá včielka nás navštíviť príde.
Barbora Mokošová, 8.B
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S rokom 2015 sme sa
v KD rozlúčili na tradičnom stretnutí za 4. štvrťrok a to 29. decembra.
Stretnutie zahájil predseda KD p. Andrášik,
ktorý všetkých prítomných pozdravil a
privítal medzi nami našich hosťov a to
p. starostu Mgr. Adriána Macha s manželkou a p. Miloša Mihálika s manželkou. Vo svojom príhovore zablahoželal našim oslávencom, ktorí v 4. Q
oslávili svoje meniny a narodeniny.
Najväčší dôvod na oslavu mali 8 jubilanti, ktorí oslávili okrúhle narodeniny a to 4 – 75, 3 – 70 a 1 – 65 rokov.
Tí okrem srdečnej gratulácie dostali
symbolický hrebíček a darčekový balíček. Naša Šopornanská lipka nám
zaspievala nádherné ľudové piesne
pod vedením p. Milky Lipovskej a za
doprovodu harmonikára Ivana Lipovského. Veľmi príjemným prekvapením
bola výborná sviatočná večera, ktorú
nám navaril šéfkuchár Andrej Kroneraff, na stoloch bolo ovocie a slané pečivo, k tomu pohár vínka – prosto záver roka na jednotku. Za to všetko sa
musíme poďakovať nášmu starostovi
Mgr. Adriánovi Machovi, ktorý nám
to všetko zabezpečil. Atmosféra bola
príjemná, tombola bohatá, trošku sme
si aj spoločne zaspievali a so želaniami
všetkého dobrého do nového roka,
sme sa rozišli do svojich domovov.

FAŠIANGOVÉ
POSEDENIE
9. 2. 2016
Koniec fašiangov
sme v našom KD oslávili v posledný fašiangový deň. Naše kuchárky pod vedením

Mariky Dubayovej nám urobili vynikajúce šišky, navarili kávičku a k tomu
nám zaspieval náš spevokol Šopornanská lipka. Náš harmonikár Ivan
Lipovský zahral niečo na počúvanie,
ale aj do tanca a niektorí to aj využili
a trošku si zatancovali. Tí čo nevládali
tancovať, si pritom aspoň pospevovali.
Takže fašiangy sme ukončili tak, ako sa
patrí.

prečítal správu o činnosti KD za rok
2015. Správa bola obšírna a bolo z nej
vidieť, že naši dôchodcovia sú ešte aktívni a činní ľudia. Druhá časť správy
bola venovaná činnosti spevokolu Šopornanská lipka a Važinár, v ktorom
účinkujú aj naši muži pod vedením
Dr. Búrana. Ich činnosť bola tento rok
mimoriadne bohatá. Ďalším bodom
programu bola správa pokladníčky
o hospodárení s financiami KD
a správa predsedníčky revíznej komisie. V diskusii padli nejaké nové
návrhy k činnosti KD, ktoré budú prerokované už v novom výbore, ktorý
bol na tejto VČS zvolený. V diskusii
vystúpil aj p. starosta, aby nás oboznámil s tým, ako to vlastne s priestormi nášho klubu je. Starý výbor sa po
6 rokoch svojej činnosti vzdal, bol navrhnutý a v tajných voľbách zvolený
nový 5 - členný výbor a 3- členná revízna komisia. Volebné lístky sčítavala
3 -členná volebná komisia v zložení:
Anton Kochan, Štefan Rojka, Michal
Šmidák. Výsledky volieb vyhlásil
predseda volebnej komisie p. Kochan,
nasledovne :
predseda KD – Ľudovít Csikós
tajomníčka – Emília Sučíková
pokladníčka – Jozefína Hamajová
členka výboru – Viera Ščípová
členka výboru - Ľubica Rojková

VÝROČNÁ ČLENSKÁ
SCHÔDZA KD
Výročnú členskú schôdzu sme mali
27. 2 a zúčastnilo sa jej 95 starých členov a 4 noví členovia. Schôdzu viedla
p. Emília Kochanová podľa schváleného programu. Po privítaní všetkých
prítomných a hlavne hosťa schôdze, p.
starostu Mgr. Adriána Machu, sa ujal
slova predseda KD p. Andrášik, ktorý

Revízna komisia:
1. Jozef Macho – predseda KRK
2. Oľga Benedikovičová – členka
KRK
3. Ľudmila Polakovičová– členka
KRK
Novému výboru sme zaželali hlavne veľa chuti do práce, aby sa im darilo
k spokojnosti nás všetkých a aby sme
sa tu stretávali stále s radosťou a v takom hojnom počte ako doteraz.
Emília Kochanová
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Nie „Rajčura“, ale Rajčula
Ctime si históriu
V obecnej kronikovej spisbe zachovanej po prvom
obecnom kronikárovi Alexandrovi Grillovi (po jeho
nepodstatnej úprave):
„Na našu obec v nadväznosti na jej národný charakter
boli v minulosti robené rôzne národnostné nátlaky.
Tak napríklad v roku1859 na domoch nazývaných Sokolove boli vojenské kasárne, v ktorých vojaci chovali plemenné kone a boli väčšinou nemeckej
a poľskej národnosti. Vojaci sem mali prinášať cudzí
nemecký jazyk. Pri týchto domoch mali priestor na
nacvičovanie koní s názvom Reit Schule (v poslovenčení: Jazdecká škola – poznámka autora príspevku).
A z tohto názvu potom vniklo slovenské ľudové pomenovanie Rajčula. Na jej časti, neskôr (uprostred
druhej dekády 20. storočia – poznámka autora) bola
postavená školská budova ( nová Rimskokatolícka ľudová škola v Šoporni – poznámka autora).

noviny

V čase existencie Jazdeckej školy boli tamojší vojaci považovaní za vyvolenú kastu, boli vzácni a preto
mnohí sa tu priženili. Následne, po prepustení z vojenskej služby , sa zapodievali obchodníctvom a inými
remeslami a takto sa dostali do slovenskej obce mená
Kabrhel, Jelínek, Štavarc a iné (pravdepodobne už čiastočne gramaticky pozmenené – poznámka autora).
Toto zariadenie však po zmene vládneho režimu
(zrejme po rakúsko- uhorskom vyrovnaní, po roku
1867- poznámka autora) zaniklo.“
Toľko teda citácia obecného dokumentu.
Názov pre túto obecnú časť Rajčula sa, isteže, v
obci používal sústavne ďalej až niekedy do skončenia
1. ČSR, kedy, nevedno akými cestičkami, sa do neho
miesto „ l“ vlúdilo „r“ a postupne vznikala historicky
ničím nepodložená „rajčura“.
Bolo by naozaj načase, aby sme ten pôvodný a pravý
historický názov ( Rajčula) tejto obecnej časti rehabilitovali. Veď má aj svoju mladšiu sestru pod brehom Kaniže ( Panšula- bývalá ovocná škôlka organistu Mišku).

Náš oddiel hrá ligu nevidiacich a
slabozrakých športovcov v kolkoch.
V jesennej časti sme sa umiestnili
medzi Nitrou, Žilinou, Bratislavou a
Šaľou na 1- 2 mieste s rovnakým počtom bodov 11 ako Nitra. Zúčastnili
sme sa aj turnajov s medzinárodnou
účasťou v Nitre a Košiciach. Boli sme
na turnaji vo Vrútkach, kde sme sa
tiež dobre umiestnili. Ďalej sme boli
na turnajoch v Českej republike v
Opave, na Majstrovstvách Slovenska
a Majstrovstvách sveta v Rakoviciach.
Hráme tiež ligu v aplikovanom stolnom tenise. Stôl máme v Šoporni. Na

Ing. Ľudovít Čutrík

Hovorí muž svojej žene,
keď kúpila varechu.
Ten tvoj prepych nervy žere,
robíš mi len neplechu.

Vravela mi stará mať,
snaž sa, synku, múdrym stať.
Uč sa ľudí milovať,
svoje veci užívať.

Niečo sa nám rýchlo míňa,
niečoho je nadbytok.
Doma nie je kvapka vína
a ty kúpiš nábytok.

Lenže kdesi vznikol skrat,
v mojej mysli lúštim zvrat.
Veci chceme milovať,
no a ľudí – užívať.

O spomienkach

O chudákovi

V SÚŤAŽI BOLO NASLEDOVNÉ
UMIESTNENIE:

Králi mali svojich šašov,
mali tváre nemé.
A my šašov papalášov
máme v našom sneme.

Vedúca oddielu Zlatica Harčárová

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ JANKA SUČÍKA
Keď nás pred dvomi rokmi náhle a nečakane opustil náš dobrý
priateľ a zanietený športovec Ing.
Janko Sučík, akosi spontánne sme
sa rozhodli na jeho počesť poriadať
stolnotenisový turnaj amatérov „
Memoriál Janka Sučíka“. 27. 12. 2014
sa uskutočnil nultý ročník, ktorého
sa zúčastnilo dvanásť súťažiacich.
V tomto roku 27. 12. 2015 sa uskutočnil 1. ročník, ktorý sa konal pod
záštitou starostu obce. Zúčastnilo
sa ho 15 súťažiacich z našej obce aj
okolitých obcí. Ceny súťažiacim odovzdávala aj Jankova manželka, ktorá
organizátorom poďakovala a ocenila
to, že na Janka nezabúdajú.

O modernizácii

jeseň sme odohrali zápasy v Šoporni
s Nitrou, Košicami a Levočou. Vonku
sme hrali v Žiline, v Rosine a Bratislave. V jarnej súťaži si to vymeníme, budeme hrať opačne. Absolvovali sme
turnaje na Majstrovstvách Slovenska
a tiež sme boli na turnaji s medzinárodnou účasťou v Nitre a v Košiciach.
Ďakujeme všetkým sponzorom, hlavne obecnému úradu
v Šoporni, za ich pomoc, ktorú nám
poskytli pri uskutočňovaní našich
športových aktivít.

Nech žije a prekvitá šopornianska Rajčula!

Za hrsť drobných
O hodnotách

Ochudobnel, už je jasný,
trpí, zmiera strachom.
Jediné, čo ešte vlastní,
je len hŕba prachov.

1. miesto - Peter Očenáš z Dvorníkov
2. miesto - Matej Petrovský zo Šoporne
3. miesto - František Hipš zo Šo
porne
4. miesto - Marek Orlický zo Serede
PaedDr. J. Búran
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ODDIEL NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH
ŠPORTOVCOV T. J. SLOVAN DUSLO ŠAĽA

SPONZORMI TURNAJA BOLI:
Okrasná škôlka Šoporňa
Henkel Bratislava
Obecný úrad Šoporňa
Záhrady a závlahy Bratislava
ORGANIZAČNÝ VÝBOR VŠETKÝM
ZA POMOC ĎAKUJE!
Je potešiteľné, že súťaže sa
nezúčastnili iba dospelí a seniori, ale
aj mladá generácia, ktorá, ako by napĺňala krédo, ktorým sa Janko

v živote riadil. Šport bol jeho veľkou
láskou, ku ktorému sa snažil priviesť
aj mládež. Či už k lyžovaniu, keď organizoval v obci lyžiarske zájazdy
alebo k tenisu, keď organizoval tenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili
tenisti z celého kraja. Stál pri zrode
„ Šopornianskej 12“ a nakoniec sa
jeho srdcovkou stal práve stolnotenisový klub amatérov, ktorého členovia sa pravidelne zúčastňujú súťaží 4. a 5. ligy, ktoré poriada okres
a kraj.
Janko bol silný človek, ktorý
sa nikdy nepoddával svojmu osudu. Vedel sa mu vzoprieť i v ťažkých
chvíľach práve vďaka športu. Vždy
vravel, že šport v človeku rozvíja tie
najušľachtilejšie vlastnosti - čestnosť, zodpovednosť, vytrvalosť.
Veríme, že aj mladí účastníci tohto
podujatia budú nositeľmi týchto
vlastností a Memoriál Janka Sučíka
naplní toto poslanie.
Za organizačný výbor
Ing. Jaroslav Šimonovič
a Emília Sučíková
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ŠK Šoporňa JAR 2016
Športový klub Šoporňa vám ponúka rozpis zápasov jarnej sezóny 2016. Držme našim futbalistom palce, aby dosiahli
čo najlepšie výsledky.
kolo
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mužstvá
TJ Janíky - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - FC Vydrany
FK Zlaté Klasy - ŠK Šoporňa
TJ Dolné Saliby - ŠK Šoporňa
TJ Iskra Holíč - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - FC Veľké Blahovo
FC Pata - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - MFK Topoľčany
ŠK Veľké Úľany - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - TJ Baloň
ČFK Nitra "B" - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - TJ Horné Saliby
TJ Lehnice - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - TJ Nafta Gbely
ŠK Váhovce - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - FK Zlaté Klasy
FK Senica "B" - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - TJ Topoľníky
ŠK Šoporňa - ŠK Váhovce
ŠK Šoporňa - ŠKF Sereď
TJ Lehnice - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - FC Nový Život
FC Slovan Hlohovec - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - FC Jelka
TJ Okoč Sokolec - ŠK Šoporňa
FK Kúty - ŠK Šoporňa
TJ Dolné Saliby - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - MŠK Veľký Meder
ŠK Šoporňa - FK Močenok
FC Nový Život - ŠK Šoporňa
OFK Matúškovo - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - DAC D. Streda "C"
ŠK Šoporňa - SC Čenkovce
TJ Trstice - ŠK Šoporňa
ŠK Pusté Úľany - ŠK Šoporňa
ŠK Šoporňa - OFK Ohrady
ŠK Šoporňa - TJ Topoľníky

Poznámka

Spolocenská
kronika
ˇ
Narodili sa

Zosobášili sa

Tomáš Valkovič, Tobias Ščípa,
Anton Vohlárik, Vladimír Lehocký
Amanda Lia Tavella, Samuel Lipovský

Jubilanti 80 roční

Jubilanti 90 a viac roční

Ján Kučka , Teofil Viskup,

Mária Zemková 93 r., Mária Urbanová 90 r.,

Emília Vorošová, Jozef Holbay,

Mária Šmátralová 90 r. , Mária Petrová 95 r.,

Rudolf Tóth , Jozefína Lehocká,

Štefan Bízik 96 r., Ľudovít Halenár 90 r.

ihrisko v Čáčove

Opustili nás
Irena Práznovská 86 r., Viliam Košičár 50 r., Jaroslav Švihorík 68 r.
Štefan Borza 75 r. , Magdaléna Čúzyová 73 r. , Jozef Herceg 73 r.
Marián Benko 61 r. , Antónia Pečnerová 81 r., Anton Šmátrala 70 r.

P. Úľany odstúpili

Srdečné poďakovanie
Srdečné poďakovanie manželom Stankovým, ktorí pripravili krásnu rozlúčku s jesennou sezónou našim malým futbalistom. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
Malí futbalisti a rodičia
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Poďakovanie
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
18.12.2015 s našou mamou, babkou, prababkou a svokrou Irenou Práznovskou, r. Gavalcovou, aby ju odprevadili na poslednej ceste. Naše poďakovanie
patrí aj členom KD v Šoporni, ktorí sa zaslúžili o dôstojnú rozlúčku. Taktiež
ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, za to, že ste v tejto smutnej
chvíli boli s nami.
Smútiaca rodina

Naši
jubilanti

Šopornianske
noviny

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili našu drahú
mamičku, babičku a prababičku Antóniu Pečnerovú, ktorá nás opustila vo veku 81 rokov dňa 20. januára 2016.
S vďakou spomína smútiaca rodina

Spomienka
Uplynulo už 5 rokov od tragickej nehody, pri ktorej zahynuli naši milovaní
synovia, Martin Ševčík (17) a Martin Bočák (19). Tragická udalosť ich navždy
vytrhla z našej blízkosti, zo života, ktorý tak krátko žili. Ďakujeme všetkým,
ktorí na nich spomínajú. V našich srdciach zostanú navždy.
Rodina Ševčíková a rodina Bočáková

Mária Šmátralová 90 r.

Ľudovít Halenár 90 r.

Mária Urbanová 90 r.

Mária Zemková 93 r.

Mária Petrová 95 r.

Štefan Bízik 96 r.

S láskou spomíname
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, kvety položíme a pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme. Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne, žije v srdciach tých, ktorí ju milovali.
Dňa 5. marca 2016 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej milovanej dcérky Veroniky Lipovskej.
S láskou na teba spomínajú smútiaci rodičia, krstní rodičia a ostatní príbuzní.
S vďakou spomína smútiaca rodina
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE
30. 4. 2016 Stavanie mája
1. 5. 2016 Rybárske preteky dospelí – Bágrovisko
7. 5. 2016 Rybárske preteky dospelí – Melečka
starý Váh
8.5. 2016 Rybárske preteky detské – Melečka
starý Váh
8. 5. 2016 Deň matiek
4. 6. 2016 Medzinárodný deň detí

ZVOZ SMETÍ, PLASTOV
A PAPIERA

Jún
Zvoz smetí: 6. a 7.6.2016, 13. a 14.6.2016, 20.
a 21.6.2016, 27. a 28.6.2016
Zvoz plastov: 8.6.2016, 15.6.2016, 22.6.2016,
29.6.2016
Zvoz papiera: 30.6.2016
Júl
Zvoz smetí: 4. a 6.7.2016, 11. a 12.7.2016, 18.
a 19.7.2016, 25. a 26.7.2016
Zvoz plastov: 6.7.2016, 13.7.2016, 20.7.2016,
27.7.2016
Zvoz papiera: 28.7.2016

Apríl
Zvoz smetí: 11. a 12.4.2016, a 26.4.2016
Zvoz plastov: 13.4., 27.4.2016
Zvoz papiera: 28.4.2016
Máj
Zvoz smetí: 9. a 10.5.2016, 23. a 24.5.2016
Zvoz plastov: 11.5.2016, 25.5.2016
Zvoz papiera: 26.5.2016

Telefónne čísla obecného úradu
oddelenie
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica

telefónne číslo
0908 436 660
0908 772 932
0940 633 914
0940 633 916
0940 633 919
0940 633 920
0940 633 921
0940 633 922
0940 633 923
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Dôležité telefónne čísla
SOS

telefónne číslo

Centrálny záchranný systém
112
Polícia
158
Rýchla zdravotná pomoc
155
Hasiči
150
Plynári
info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
Elektrikári
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
Vodári
031 773 7555, 0902 957 814

Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť
a upravovať príspevky. Neuverejnené
a nevyžiadané príspevky nevraciame.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijímame
napísané rukou, na počítači alebo na
hociktorom pamäťovom médiu, ako je
disketa, CD alebo USB pamäťový kľúč
a taktiež e-mailovou poštou na adresu:
kniznica@soporna.sk

Vychádza 4-krát ročne. Expedícia do
domácností po jednom výtlačku zdarma.

