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Zima nám skončila, príroda sa prebúdza, začína sa najkrajšie obdobie roka, prichádza jar. Rýchlymi krokmi rozprestiera
svoje krídla, všade vôkol nás opantávajú
vône prvých kvietkov, stromčeky zelenejú,
rozkvitajú do krásy a čaro nového života
z ríše zvierat badať na každom kroku. Toto
fascinujúce, priam zázračné prebudenie života v prírode máme pred očami každú jar.
Prvé teplejšie slnečné lúče, krajšie počasie a svieži vánok nás nenechajú sedieť
v izbičkách. Akoby s čerstvou energiou
podnikáme prvé návštevy našich záhrad,
vysádzame budúcu úrodu, upratujeme
svoje dvorčeky, vlastne si pripravujeme výsledky svojej práce, ktorú budeme zbierať
počas roka.
Tak ako v domácnostiach, tak aj v obci,
teplejším počasím začíname upratovať
a skrášľovať naše okolie, aby bolo krajšie,
čistejšie. Čaká nás veľa práce, ale keď ju
robíme s radosťou a dobrým pocitom, tak
prinesie nádherné chvíle a vnútorné uspokojenie. Dobrý pocit je na nezaplatenie.
„Slniečko sa zobudilo, vyrovnalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo, zasmialo sa
od radosti.
Vyleteli včielky vrtké, motýle zas šantia
v tráve,
lienka ponáhľa sa kdesi, mravce slamku
našli práve.
Obzerá sa slnko zlaté, čo sa robí, čo sa deje,
všade radosť z práce majú a slniečko sa len
smeje.“

Začiatok jari sa spája so zvykmi Veľkej
noci. Aj keď tradičné
„šibačky“ sa vytrácajú, viac menej sa
stávajú iba rodinnou
návštevou, kresťanský odkaz Veľkej noci
v nás stále prebýva
a to je tá najdôležitejšia podstata.
Záverom mi dovoľte popriať Vám veľa radosti, spokojnosti, porozumenia, úsmevu
a nádherné prežitie veľkonočných sviatkov.
Aby Vám jar, slnečné lúče a prebúdzajúca
sa príroda vliala veľa energie a sily do celého roka.
„Nie je to klam ani čary, sú tu krásne
sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom, každučké srdce,
každý dom!
Buďte verní starým zvykom, nech šibe len
korbáčikom.
Kto šibačku pochopí, dievča vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov chystajte
misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc, tak veselú Veľkú
noc!“

Mgr. Adrián Macho, starosta obce

Veľkonočný pozdrav
Nečakaj…
Nečakaj na úsmev, aby si bol milý…
Nečakaj, až Ťa bude ktosi ľúbiť, ľúb sám.
Nečakaj, až budeš osamotený, aby si
poznal hodnotu priateľstva.
Nečakaj na najskvelejšiu prácu, aby si
začal pracovať.
Nečakaj, až budeš mať hojnosť, aj s omrvinkami sa možno rozdeliť.
Nečakaj na úpadok, aby si si zapamätal
radu.
Nečakaj na bolesť, aby si uveril modlitbe.
Nečakaj, až budeš mať čas pomôcť niekomu.
Nečakaj, až budú iní veľmi trpieť, aby si prosil o odpustenie ........
....alebo, aby si ich povzniesol na duchu.
Nečakaj..., pretože nevieš, koľko to zaberie času....
Nečakaj a pozri ako Boh miloval svet a dal za Teba i svojho Syna.
Požehnané a Pokojom i Dobrom naplnené Veľkonočné sviatky
Vám praje Duchovný otec Marcel
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Farské spoločenstvo Panny Márie Snežnej
Vianočný punč

Dvakrát v roku sa v katolíckych kostoloch sveta koná zbierka na charitu. Druhá v poradí sa v našej farnosti konala 10.12.2017, ale nie tradičným spôsobom. Členovia Farskej pastoračnej rady zorganizovali pred kostolom podávanie vianočného punču, za ktorý prítomní svoj milodar na charitu vhodili do pripravenej pokladničky. Z vyzbieraných peňazí sme podporili vybraté rodiny
z našej farnosti, aby si mohli prilepšiť k svojmu štedrovečernému stolu.

Foto: Marian Šmátrala

Medzi Vianocami a Popolcovou stredou

Oznam
Prvé sväté prijímanie
vo farnosti bude dňa
20. mája 2018
o 10.30 hod.

Obdobie medzi Vianocami a Popolcovou stredou nazývame
fašiangom. Toto obdobie je spojené s rôznymi zvykmi. V našej farnosti členovia Farskej pastoračnej rady zorganizovali po druhýkrát
Fašiangové posedenie. To sa uskutočnilo 9.2.2018 od 19.00 hod.
v miestnom Kultúrnom dome. Spolu sa stretlo 162 farníkov, ktorí sa
porozprávali, pohostili sa z prineseného, zatancovali si....
Zo života našej farnosti sa môžete viac dozvedieť aj z internetovej
stránky: www.soporna.fara.sk Tak isto na tejto stránke môžete sledovať aj živé prenosy svätých omší a pobožností z miestneho kostola. Prenosy nájdete na www stránke v sekcii odkazy.

Foto: Marián Šmátrala

Štatistické údaje vo farnosti za rok 2017
V roku 2017 bolo vo farnosti:
Cirkevných sobášov: 7 párov, Krstov: 16 – chlapcov 8, dievčat 8.
Pohrebov: 44– mužov 23, žien 21, z toho zaopatrených sviatosťou chorých bolo 12 veriacich a nezaopatrených 32 veriacich.
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Šopornanský fašanek 2018
Uchovávanie ľudových tradícií v Šoporni a ich opätovné
uvádzanie do života miestneho spoločenstva bolo hlavným
zámerom veselého hudobno-folklórneho programu pod názvom Šopornanský fašanek. Už po šiestykrát sa v Šoporni uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Tohtoročný Šopornanský fašanek sa uskutočnil dňa
10. februára 2018 z iniciatívy Galantského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, a pod záštitou starostu obce Šoporňa Mgr.
Adriána Macha. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia 2018, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Ľudové tradície a zvyky v Šoporni sú živé a priťahujú
pozornosť širokej verejnosti. Krásne fašiangové zvyky sa udržiavajú hlavne prostredníctvom činorodej práce folklórnych súborov a skupín, členov klubu dôchodcov i ďalších nadšencov
folklóru, ktorí tieto tradície odovzdávajú z generácie na generáciu. Prípravu fašiangového programu mal pod patronátom
PaedDr. Jozef Búran, ktorému aj touto cestou chceme vysloviť
veľké poďakovanie. Už tradične sa Šopornanský fašanek začal
sprievodom masiek so spevom a hudbou, ktorý prešiel celou obcou. Tanec a súťaž masiek v Šoporni neodmysliteľne patria k fašiangovému programu a aj tento raz sa ukázala veľká nápaditosť
a kreativita detí i dospelých. Účinkujúce súbory detský folklórny súbor Važinka, spevácke skupiny Važina, Šopornianska
lipka, Važinár a ľudová hudba Muzička navodili v Šoporni výbornú atmosféru a verejnou prezentáciou hudobno-folklórneho fašiangového programu a aktom pochovania basy prispeli
k bohatému a príjemnému zážitku. Počas celého programu
boli pre návštevníkov pripravené výborné fašiangové dobroty.
Veselé podujatie zakončené fašiangovou veselicou s DJ Huxom
prinieslo všetkým priaznivcom ľudových tradícií krásne zážitky
a bolo skvelým obohatením kultúrnych aktivít v obci Šoporňa.
Šopornanský fašanek prostredníctvom verejného hudobno-folklórneho programu prezentoval mladej generácii krásu
tradície fašiangov, podnietil interpretov folklórnych súborov
a hudieb k dôvernejšiemu poznaniu tradičných fašiangových
folklórnych zvykov, k ich osobitému predvedeniu i k vlastnému
kvalitnému scénickému spracovaniu a verejnej interpretácii.
Galantské osvetové stredisko
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Uvítanie do života
1. marca sa po druhýkrát konalo Uvítanie do života detičiek narodených v roku 2017. Sme presvedčení, že obnovenie tohto podujatia bolo dobrou voľbou a účasť na tohtoročnom podujatí, kde sa okrem rodičov a detičiek zišli i starí rodičia a ostatní členovia
rodín, bolo toho iba dobrým znakom. Obecný úrad sa veľmi teší na ďalšie takéto pekné popoludnie. Ešte raz nám dovoľte v mene
celej obce srdečne privítať a zaželať všetko dobré novým občanom našej obce, ktorí majú v rodnom liste rok narodenia 2017.
Michala Špániková, matrika

Medzinárodný deň žien
Ani tento rok sme nezabudli na naše ženy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prijali pozvanie do kultúrneho domu,
kde bol pre všetky dámy pripravený pekný hudobný darček
v podobe skupiny SENZUS. Úvodné slovo patrilo starostovi
obce, ktorý privítal mamy, babky, tety, slečny, no skrátka všetky
oslávenkyne. Po príhovore prebrala slovo už spomínaná skupina
Senzus.
Zahrala a zaspievala množstvo piesní, ktoré si spolu s nimi nôtili aj v obecenstve. Po vystúpení čakala na každú ženu ešte malá
pozornosť v podobe ruže a čokolády.
Daniela Vozárová
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Poľovnícky ples
Dňa 10. februára 2018 sa po prvýkrát uskutočnil v sále Kultúrneho domu
v Šoporni 28. reprezentačný ples Poľovníckeho združenia Domovina
Šoporňa. Na úvod predseda Poľovníckeho združenia slávnostne otvoril ples spoločným prípitkom. Celý večer bol plný vynikajúcej zábavy

a výbornej nálady. Pre hostí boli pripravené špeciality z diviny ako
aj bohatá tombola. Celým večerom sprevádzal hostí už tradične DJ
KABÁT.

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
Usporiadal už 15. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja pod názvom „Štrkovecká barónka".
14. marca 2018 sa v Mestskom kultúrnom
stredisku v Galante predstavilo šesťnásť zariadení so svojimi účinkujúcimi. Vo vestibule
strediska nás čakala výstava zameraná na ručné práce, ktoré vynikali nápaditosťou a ukázali zručnosť klientov zariadení sociálnych služieb. Počas dňa sa na javisku vystriedali všetci
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účinkujúci zo zariadení v pôsobnosti TSK.
V skutku išlo o hlboký umelecký zážitok, ktorý bol cennejší o to viac, že tieto deti dokázali
naštudovať vystúpenie napriek vlastnému
handicapu. "Štrkoveckú barónku" si tento
rok odniesli klienti DSS Zavar. Týmto chcem
poďakovať riaditeľke DSS Šoporňa - Štrkovec,
Mgr. Márii Tóthovej a celému kolektívu za ich
obetavý prístup a lásku, ktorú svojim "deťom"
poskytujú a želám veľa úspechov v ich náročnom poslaní.
Marián Petráš

Za PZ Domovina Róbert Javor
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Zo života KD
Posledný štvrťrok v činnosti KD býva na aktivity snáď najnáročnejší. Počas príprav na vianočné sviatky členovia Šopornianskej
lipky pod vedením Milky Lipovskej pripravili vianočný koncert, ktorý
s úspechom predviedli 26. decembra 2017 v našom kostole. Odmenou za ich snahu im bol potlesk prítomných divákov, ako i poďakovanie a slová uznania od pána farára. K úspešnému priebehu vianočných trhov, poriadaných obecným úradom, prispeli i naši členovia
– p. Csikós a p. Kubalová, za čo im v mene KD ďakujeme.
Dňa 29. decembra 2017 sme uskutočnili posledné posedenie –
silvestrovské – preto bolo plné zábavy a dobrej nálady, ktorú nám
zabezpečil náš harmonikár Ivan Lipovský. Posedenie bolo o to
dôstojnejšie, že sme ho po prvýkrát zrealizovali v kultúrnom dome
a za pomoci p. starostu a OÚ, za čo im vyslovujeme veľké poďakovanie. Ani sme si nestačili oddýchnuť a už nás čakali prípravy na fašiangové oslavy. Šopornianska lipka rozospievala priestory Rajčury
a rozosmiala prítomných pri pochovávaní basy. Potom sme sa
s chuťou pustili do príprav nášho druhého dôchodcovského bálu.
Dňa 13. februára 2018 sme slávnostne vyzdobili priestory kultúrneho domu, kuchárky pripravili chutný guláš, Ivan Lipovský sa postaral

o hudbu, ktorá skvele celý večer bavila prítomných, ale aj hostí, medzi ktorými nás potešila prítomnosť p. Ľuba Virága s manželkou,
ktorý, i keď nie v najlepšom zdravotnom stave, prišiel povzbudiť
a trochu si i zahrať so svojimi priateľmi, hudobníkmi. Tak ako to v
minulosti bývalo zvykom, fašiangy končili vždy v utorok pochovávaním basy. Sprievodným slovom nášho „ pána farára“ Števka Rojku
sme ju o polnoci popolievali pálenkou, „ slzami, plačom“ a pochovali,
aby sme ju o 40 dní prebudili k životu a dúfam, že na treťom bále
opäť pochovali. Po veselých fašiangových dňoch sme stihli pristúpiť
i k vážnejším úlohám. Dňa 23. februára 2018 sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu, na ktorej 122 prítomných členov zo 145 člennej
členskej základne odsúhlasilo náš vstup do Jednoty dôchodcov Slovenska. Okrem týchto aktivít naši členovia vedia, že každý štvrtok od
14:00 do 16:00 v KD bývajú kreatívne kurzy a od 5. marca 2018 budú
pondelky patriť členom, ktorí pod vedením pani učiteľky Betky Póšovej budú chcieť niečo urobiť pre svoje zdravie a prídu si zacvičiť.
Čo nám prinesú ďalšie dni a týždne, uvidím. Ale už sa na ne tešíme.
Za KD Emília Sučíková

MO SZZP

V decembri sa zišli členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých. Na výročnej členskej schôdzi rekapitulovali
a hodnotili svoju činnosť za rok 2017. Tejto schôdze sa zúčastnili aj
páni Zoltán Nagy, zástupca okresnej organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých a Eduard Šúry predseda tejto organizácie
v Seredi.
Ján Šmátrala
Predseda MO SZZP v Šoporni
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60.výročie organizovaného záhradkárstva v Šoporni
Organizácia záhradkárov v našej obci svojím širokým spektrom činnosti ponúka nielen členom, ale všetkým občanom možnosti obohacovať svoj život o zdraviu
a životnému prostrediu prospešné aktivity, ktoré vyrastajú
z našich šopornianskych záhradiek. Naši záhradkári sú ozdobou a nosnou organizáciou v okrese. Vždy hrdo a úspešne
reprezentujeme svoju Šoporňu i okres na celoštátnych súťažiach a prehliadkach. Spravidla sa nikdy nevraciame bez ocenení. Napr.: uplynulý rok 2017. V rámci výstavy Agrokomplex
sa konala celoslovenská prehliadka – Ovocie roka. Na nej získal 3. miesto náš člen Ing. Hanušniak s odrodou slivky – Čačanská lepotica. Neskôr v Trenčíne sa uskutočnil už 22. ročník
celoslovenskej súťaže – O najkrajšie jablko. Okres Galanta bol
vysoko hodnotený – 8 cien , z toho 4 mali adresu Šoporne.
Priatelia A. Kochan, J. Štrpka, F. Barantál krásne bodovali v skupinách odrôd. A po prvý raz v histórii súťaže sa medzi 3–mi
najkrajšími jablkami Slovenska umiestnilo i jablko zo šopornianskej záhrady. Znie to neskromne, ale som hrdý, že je to
z Važiny, odo mňa. Tieto úspechy šopornianských záhradkárov nevyrastajú zo vzduchoprázdna. V roku 2018 si s hrdosťou
a úctou pripomíname už 60 rokov od vzniku Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov v Šoporni. Cez rôzne spoločenské
obdobia, raz viac, raz menej priaznivé, našu Základnú organizáciu SZZ postupne viedli a riadili – Leonard Lipovský, Alexander Vozár, Ľudovít Čutrík, Ing. Alexander Šmátrala a Anton
Kochan. Všetci sú s nami žijúcou súčasťou tejto krásnej tradície. Patrí im naše poďakovanie. Zvlášť nášmu čestnému predsedovi Antonovi Kochanovi, ktorý plných 19 rokov úspešne
viedol záhradkárov v Šoporni. Tu korení naša dnešná odbornosť a hľadanie inšpirácie. Organizujeme prednášky a praktické ukážky vrúbľovania a rozmnožovania rastlín i ukážky rezov

V našej škole to žije
VÝSTAVA „BODY THE EXHIBITION“
Odhaliť tajomstvo ľudského tela a vidieť na vlastné oči,
čo všetko sa skrýva v našom organizme sa rozhodli žiaci
II. stupňa na výstave Body The Exhibiton v bratislavskej
Inchebe. Ako sa im tam páčilo?
„Dňa 16. 10. 2017 sme sa zúčastnili výstavy Body The Exhibition. Keď sme dorazili, rozdelili nás na dve skupiny. Sprevádzali nás medičky, ktoré nám podrobne ukázali všetky exponáty. Ukázali nám aj rozdiel medzi zdravým a nezdravým
životným štýlom. Videli sme rozdiel medzi pľúcami fajčiara
a nefajčiara. Mali sme možnosť vidieť, čo všetko sa nachádza v ľudskom tele. Na konci nám ukázali, ako podať človeku prvú pomoc. Táto výstava bola veľmi poučná a všetci by
sme sa tam radi vrátili.“
"Boli sme na výstave Body The Exhibition. Bola to jedna
úžasná výstava o ľudskom tele, všetky exponáty boli naozajstné. Moje pocity sú, že to bolo super. Určite by som sa
na to ešte raz išiel pozrieť.“
Viktória Vozárová a Samuel Bartoš
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ovocných stromov, aby sa naši členovia i občania zdokonaľovali vo vedomostiach a zručnostiach. Všetci majú možnosť rásť
s nami, sledovať najnovšie trendy v záhradkárskej tématike,
aby sme dopestovávali krásne a zdravé plody v našich záhradkách. Na prahu začínajúcej záhradkárskej sezóny želám všetkým čitateľom úspešný záhradkársky rok.
Ján Házy
Predseda ZO SZZ v Šoporni

Milí rodičia budúcich prvákov,
blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy, preto Vás srdečne pozývame na zápis
do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční
29. apríla 2018 od 14:00 do 17:00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou v Šoporni. Na zápis je
potrebné prísť s dieťaťom a predložiť doklady: rodný list
dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
V tento deň sa uskutoční aj zápis detí do MŠ, ktorý bude
prebiehať aj celý mesiac máj.
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Vianočný balík

Mikuláš a Vianočné trhy

Každý z nás žije v nejakých pomeroch. Niekto sa má lepšie
a niekto, naopak, horšie. No to je život. Niekedy prichádzajú
také situácie, ktoré si možno mnohí z nás nevieme predstaviť.
Práve pred Vianocami sme sa od našej pani učiteľky matematiky, ktorá nás inšpirovala jej rovnakým činom, dozvedeli
o panej, ktorá je v núdzi - bez práce, sama a má tri malé deti.
Žiadala o pomoc. No nie o finančnú, ale o základné potreby.
Preto sme každý prispeli k dielu - ku krajším Vianociam a každý
sme priniesli niečo z domu. Ryžu, cestoviny, múku, cukor ...
Pani bola veľmi vďačná a náš balík bol pre ňu veľkým prekvapením. Spríjemnili sme jej Vianoce, pretože na chvíľu sa nemusí strachovať, čo budú jej deti jesť. Možno sa pýtate, prečo
sme to spravili.
Odpoveď je prostá: Sme ľudia a treba si nezištne pomáhať.
Táto doba nás, stoj čo stoj, presviedča, že mať nový a drahý mobil je bežné a značkové veci, ktoré nosíme na sebe
sú, dôležitejšie ako to, čo nosíme v srdci. Myslíte si, že všetko, čo dnes máme je samozrejmosťou a nevyhnutnosťou
k šťastiu? Odpoveď necháme na vás Veríme, že reálne šťastie nachádzate v rodine a nie v materiálnych veciach. Pretože ten, čo má milióny a závidíme mu, možno je v skutočnosti
sám, a on závidí nám rodinnú pohodu, aj keď je bez miliónov.
Vážte si to, čo máte, pretože nikdy nie je tak zle, aby nebolo
horšie...

December patrí k mesiacom v roku, s ktorým sa spája
množstvo predvianočných tradícií. Jednou z nich je aj príchod
sv. Mikuláša, ktorý odmeňuje všetky poslušné a dobré deti.

Žiaci 9.A

Do našej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi – čertmi
a anjelmi, v stredu 6. 12. 2017. Počas vyučovania navštívili
všetky triedy a všetkých žiakov základnej aj materskej školy
odmenili sladkými dobrotami. Ďalšou z milých decembrových
tradícií sú vianočné trhy. Takmer v každom meste sa konajú
počas adventného obdobia a je to miesto, kde sa ľudia stretnú pri dobrom jedle a horúcich nápojoch, porozprávajú sa
a nakúpia drobné darčeky pre svojich blízkych. Aj naša škola
podporuje tradíciu vianočných trhov, a tak sa v piatok 15. 12.
2017 konali vianočné trhy v priestoroch našej školy.
Deti si doma i v škole pripravili množstvo výrobkov, ktoré
si návštevníci mohli zakúpiť. Na svoje si prišiel naozaj každý.
V ponuke boli vianočné ozdoby, dekorácie, medovníky, vianočné oblátky, mydielka, slané pečivo... Sladké i slané dobroty
sa zapíjali vianočným punčom a celú predvianočnú atmosféru
dotvárali koledy. Dokázali sme vytvoriť príjemný priestor na
stretnutie detí s rodičmi, starými rodičmi i učiteľmi v cukrárni,
ktorú si otvorili žiaci 9.B
Žiaci 9 ročníka
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Aj my sa stávame
modernejšími!
Žiaci základnej školy už pracujú
s tromi ďalšími interaktívnymi tabuľami. Nová IKT aj notebook boli nainštalované na I. stupni v triede pani učiteľky Jaškovej a na II. stupni v triedach pani učiteľky Šajbidorovej
a pani učiteľky Blahovej. Detičky v materskej škole sa môžu vyšantiť
už na dvoch interaktívnych tabuliach. Sme bližšie k Vám! Všetky aktuálne novinky nájdete na našej oficiálnej Facebook stránke.
		

ZŠ s MŠ Šoporňa		

V škole v teplákoch? Prečo nie.
V pondelok 5.2.2018 deviataci vyhlásili "teplákový deň".
Tepláky si nahodili aj tí najmenší, no i druhostupniari a vyrazili na vyučovanie v teplákoch. Pridať sa neváhali ani pani učiteľky. Bolo jedno, či zo šatníka deti
vytiahli farebné, úzke, maskáčové tepláky alebo legíny, všetci sme si tak spestrili ťažký pondelkový deň
a užili si pohodlné vyučovanie. No a najbližšie nás čaká
„Lazy day" – lenivý deň, kedy sa žiaci budú učiť v pyžame!
Deviataci

ZŠ s MŠ Šoporňa Žiaci 9 ročníka

Cvičenie pri vode
Dňa 14.03.2018 sa skupina 7 členov Dobrovoľného hasičského
zboru v Šoporni, zúčastnila malého taktického cvičenia pri Vtáčom
ostrove. Bol simulovaný požiar lesného porastu, kde jednotka použila
techniku IVECODAILY, ktorú má k dispozícii a za použitia potrebného
počtu hadíc, simulovaný požiar uhasila. Po doplnení vody do vozidla
sa jednotka vrátila na základňu. Ako je možné vidieť, hasiči zo Šoporne zvyšujú svoju aktivitu. Sme tu pre všetkých občanov našej obce
pripravení kedykoľvek byť nápomocní. Či už to je pri podávaní teplého čaju, počas možnosti využiť zamrznutú plochu koryta starého
Váhu alebo pri oslavách fašiangových slávností pri koordinovaní premávky počas procesii. No aj pri rôznych nešťastiach, ktoré sa stanú našim spoluobčanom. Požiar, potopa, atď. Ale k našej činnosti patria aj
taktické cvičenia, aby sa všetci členovia nášho zboru dokonale zohrali
a pri ostrých zásahoch boli na 100% pripravení. Verím, že aj tieto taktické cvičenia tomu napomáhajú.
Branislav Lipovský
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Teplákový deň

Pekný víkend na ľade aj vďaka
„našim" hasičom

Čisté nebo, krásne slnečné počasie a teplota 2 či 3 stupne celzia.
Predchádzajúce mrazivé dni nám spôsobili malé starosti ale aj radosti a tak ako minulý rok, tak aj v tomto roku nám zamrzol starý
Váh. Hrúbka ľadu postačila na udržanie potrebnej záťaže a ľadový
povrch bol hladký. Ideálne počasie na víkend, ale hlavne pre tých,
ktorí majú radi korčule. Takto sa nám postarala príroda o vydarený
víkend v dňoch 3. a 4. marca 2018 na starom ramene Váhu. Počas
dňa sa na prírodnom klzisku vystriedalo mnoho našich občanov,
aby si vychutnali posledné dni na ľade.
Týmto chcem poďakovať našim hasičom DHZ Šoporňa, ktorí
dbali na bezpečnosť našich občanov, ktorí na tomto prírodnom
klzisku trávili voľný čas. Ich ochota bola nad rámec povinnosti.
Z ich vlastnej iniciatívy skĺzla aj myšlienka postarať sa o občerstvenie a tak nechýbal horúci čaj, ktorý uzimeným nadšencom
a športovcom podávali zdarma. Aby nebola nuda, hudba urobila
ďalšiu príjemnú atmosféru. Ďakujem. 			

						

Marián Petráš

Šopornianske
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Deň Zeme
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna obec pomenovaná menom Šoporňa. V tej obci žilo veľa ľudí, v hrubých knihách sa píše, že až vyše
štyritisíc, ženy, muži, deti, mladí aj starí, vysokí aj nízky, pracovití aj
poriadkumilovní, a aj takí, čo mali inú predstavu o živote.
Ľudia chodili do práce, po práci sa starali o svoje záhrady a zvieratá, chlapi sa stretávali v krčmách, ženy pri ženských akciách, v nedeľu
rodiny spolu v kostole, rodiny sa vzájomne navštevovali. Táto Obec
Šoporňa však mala aj jednu veľkú výhodu. Okolo nej sa nachádzala veľká časť krásnej prírody. Role, na ktorej žili bažanty a jarabice,
zajace, srnky a veľa drobných hlodavcov a dravých vtákov. Nachádzali sa tu stojaté vody a tiekol tok Váhu, v ktorých žilo veľa rýb, vodu
využívali čajky, kačice, labute, ale aj žaby, raci, vážky a ďalšie vodné
obyvateľstvo. Okolo vôd a pri roliach rástlo početné množstvo stromov v hájoch, ktoré zver využívala, ale taktiež sa sem na jar chodilo
na snežienky, neskôr chlapi mohli ženám nazbierať fialky, v hájoch
a priľahlých kosených lúkach rástlo veľa byliniek aj medvedieho
cesnaku a na jeseň sa ukázali huby a hríby. A tak sa v tejto obci
nazvanej menom Šoporňa začali aktivizovať poľovníci a rybári.
V určitej dobe, nazývanej aj „budovateľská“ (vtedy sa totiž veľa stavalo) bývalo zvykom, že ľudia občas aj v sobotu išli do práce. V tých časoch boli vedení k tomu, že to, čo sa buduje, je v prospech všetkých
a preto je to potrebné chrániť
Odvtedy sa však na oblohe veľakrát vymenilo slnko a mesiac, aj
vietor veľa oblakov a dní a nocí odvial. Zmenili sa časy a zmenili sa
aj ľudia. V Obci Šoporňa ich žije stále dosť, ale mení sa ich prístup.
Majú síce svoje domy, záhrady, zvierat už pomenej, no okolo domov

rastú vysoké múry a ľudia prestávajú udržiavať širšie spoločenské
kontakty a dbať o svoje širšie prostredie. Nevidia dopad svojho vlastného správania na okolie, v ktorom žijú. Dnes, keď sa vyberiete na
prechádzku, na jar už nájdete veľmi málo snežienok aj fialiek, z vôd
môžete okrem rýb loviť umelohmotné a sklenené fľaše, ktoré sa
spolu s ostatným odpadom, vedome vynášaným, nachádzajú aj
medzi stromami, a pomaly prestávajú rásť aj huby a hríby, nakoľko
sa výrubom stromov a neudržiavaním prirodzeného prostredia potrebného pre ich rast ničia vhodné podmienky. A čo zver a ryby?
Dokedy vydržia? A čo sa tak nachádza v ich tele? Tá časť ľudí, ktorá
sa cíti príjemne pri prechádzke v prírode, nie vždy sa jej naskytne
príjemný pohľad a nie vždy sa jej dajú využiť všetky možnosti, ktoré
sú k dispozícii.
Stanovať s deťmi pri vode v zarastenom prostredí nie je možné
a medzi špinou ani príjemné. Je tu však možnosť na zmenu.
A tá možnosť sme my sami. Doprajme si využiť hojnosť darov, ktoré
nám príroda poskytuje, a pomôžme svojim deťom a nasledujúcim
generáciám, aby sa aj im ušlo. Buďme im vzorom a ukážme im, naučme ich, ako je potrebné sa správať k prírode, aby k nám následne ona
mohla byť štedrá. Vezmime svoje odhodlanie, dobrú náladu, hrable,
vrecia, kosy a zúčastnime sa 1.ročníka Dňa Zeme, ktorý bude zameraný na čistenie našej okolitej prírody. Čím viac nás príde, tým viac
dokážeme a tým lepší pocit pre seba získame. Zaktivizujte aj svoju
rodinu, deti, priateľov, blízkych, my sa na Vás tešíme! Akcia prebehne
nasledovne: uvedené v pozvánke.
Henrieta Korcová

POZVÁNKA Deň Zeme (21. 4. 2018)
09:00 hod. – Zraz účastníkov pri obecnom úrade
09:15 hod. – Rozdelenie pracovných činností podľa počtu zúčastnených
09:30 hod. – Začiatok našej tvorivej a prospešnej práce za účasti dobrej nálady a úsmevu
13:00 hod. – príp. podľa náročnosti terénu – Ukončenie, zraz pri obecnom úrade, obed po
dobre vykonanej práci v kultúrnom dome
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Naši rodáci
Adriana Bíliková – Biermaierová, pre známych Adrika, sa narodila v r. 1945 vo Viedni, ale odmalička vyrastala s matkou v Šoporni, kde navštevovala základnú školu. Jej matka Anna Bíliková rod.
Štrpková /prezývka Antilák/. So športom začínala v Šoporni na základnej škole. Neodmietla ani loptu, ale v začiatkoch jej viacej učarovala loptička - tá stolnotenisová. Cez Šoporňu, druholigovú Trnavu
sa dostala do Štartu Bratislava, za ktorý hrala v najvyššej súťaži. Stala
sa juniorskou majsterkou Slovenska a v roku 1963 reprezentovala
Československo na Majstrovstvách sveta v Prahe. Po príchode na
strednú školu v Seredi však zvíťazil basketbal. Začala s ním v tíme
Slavoj Sereď, bola hráčkou družstva starších dorasteniek, ktoré
v roku 1960 obsadilo druhé miesto na Majstrovstvách Slovenska
a zabezpečilo si účasť na Majstrovstvách Československa. Svojimi
výkonmi si zabezpečila štart vo výberových celkoch Bratislavského
kraja a Slovenska. Svojou hrou upútala pozornosť vtedajšieho trénera Slovana Bratislava Kura Uberalla a v roku l962 sa stala hráčkou
tohto klubu. Vybojovala si nomináciu do československej reprezentácie žien, ale vo vtedajších politických pomeroch jej problémy
pri vycestovaní na západ spôsobovala skutočnosť, že jej otec žil
v Rakúsku. Vyvrcholilo to jej vyradením zo záverečnej nominácie
na MS 1966, ktoré sa konali v Československu, a tak spolu s matkou
a bratom, tiež úspešným basketbalistom, sa odsťahovala do
Rakúska. Sedem rokov hrala úspešne za UNION Firestone Viedeň,
s ktorým získala sedem titulov majstra Rakúska, a bola stálou hráčkou reprezentácie Rakúska. V jej drese dvakrát štartovala na ME žien.
Od roku l976 spolu s manželom Erichom žila vo Francúzsku a hrala
za Clermont Universite Club, s ktorým získala francúzsky majstrovský titul, a hrala zaň aj vo finále Európskeho pohára proti TTT Riga.
Po návrate do Rakúska dva roky pôsobila v ABC Donau Viedeň, aby
neskôr spolu s niektorými spoluhráčkami založili DBB Viedeň. Pôsobila v ňom štrnásť rokov a pokračovala v získavaní majstrovských
titulov. V roku 1990 vo veku 45 rokov ukončila aktívnu hráčsku
činnosť. Treba pripomenúť, že jej zásluhou sa v roku 1969 uskutočnil
prvý zahraničný zájazd družstva žien Lokomotívy Sereď do Viedne.
Dosiahla niekoľko pozoruhodných výsledkov. Na ME žien v roku 1970
bola vyhodnotená ako druhá najužitočnejšia hráčka a na ME žien
v roku 1972 sa stala najužitočnejšou hráčkou majstrovstiev. V tom
istom roku bola kapitánkou výberu Európy. V roku 1972 v zápase Európskeho pohára proti poľskému majstrovi Wisle Krakov zaznamenala 53 bodov, o rok neskôr proti belgickému majstrovi Le Logis Gent 57

bodov a v roku 1979 proti Sporting Club Atény rekordných 66 bodov.
V najvyššej rakúskej súťaži získala dvanásť zlatých a päť strieborných medailí, 14 krát bola jej najlepšou strelkyňou, v 246
zápasoch zaznamenala 10 034 bodov, čo znamená priemer
na zápas 40,8 bodov. V roku 2013 ju ako prvú rakúsku basketbalistku navrhli do Siene slávy FIBA. V roku 1962 sa stala
hráčkou Slovanu Bratislava. Ďalej pôsobila v rakúskych kluboch,
napokon vo veku 45 rokov ukončila aktívnu hráčsku činnosť.
Pracovala ako zdravotná sestra - fyzioterapeut. Stále využíva svoje fyzioterapeutické znalosti, pomáha druhým. Ako ona hovorí,
za všetky úspechy v živote vďačí viere a pánu Bohu. S láskou spomína na trénera Jána Kolného a Milana Lihana, ktorí stáli pri jej
raných víťazstvách. V roku 2017 pri príležitosti 60teho výročia organizovania basketbalu v Seredi bola ocenená mestom Sereď. Teraz žije
v Rakúsku, kde si užíva zaslúžený dôchodok. Neustále sleduje dianie
v Šoporni, teší sa z jej rozmachu, kultúrnych tradícii a spoločenského
života. Dodnes si Šoporňu predstavuje takú, aká kedysi bývala. Bola
miestom, kde spokojne spolunažívali susedia vo veľkých dvoroch. Jej
slovami, poznala všetkých dedinčanov, navštevovala mnohé rodiny.
Sme radi, že sa stále hrdo hlási ku svojim koreňom.
Michaela Gálová

Turnaj nevidiacich a slabozrakých kolkárov v Šali
V krásnej vynovenej kolkárni TJ Slovan Duslo Šaľa sa uskutočnil
turnaj v kolkoch nevidiacich a slabozrakých registrovaných hráčov
v Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov. Turnaja sa
zúčastnilo 24 hráčov so svojimi navigátormi. Hráči boli z oddielov:
Lokomotíva Vrútky, ŠK Rosina Žilina, ŠK Šintava, AŠK Inter Bratislava,
Škorpión Nitra, TJ Slovan Duslo Šaľa. Ceny boli odovzdané v štyroch
kategóriách: B1, B2, B3, B4. Medzi najlepších v tomto turnaji patrili
Anna Strížová a Štefan Kubaš. Všetkým účastníkom sa turnaj veľmi
páčil a už teraz sa tešia na ďalší. Ďakujeme sponzorom, že sme mohli
turnaj uskutočniť.
Zlatica Harčárová
Riaditeľka a vedúca oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa
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Historická cesta za kinom v Šoporni
Dnešná generácia nemá poňatia o tom, ako to bolo s premietaním kina v nedávnej minulosti v Šoporni. Obec nadvia
zala prvé kontakty s kinom v Seredi. Najskôr individuálne
a neskôr spoločnými návštevami žiakov na predstaveniach po roku
1945. Neskôr to boli premietania v školských triedach, známy bol
film Jánošík od českého režiséra M. Friča. Problémom v obci bola
zodpovedajúca sála. Až v lete 1951 vznikol nápad zbúrať byty deputátnikov v majeri a postaviť tam halu pre ochotnícke divadlo,
premietanie filmov, ale aj pre tanečné zábavy. Občania a mládež sa
brigádnicky pripojili a v priebehu mesiacov bola 1. mája 1952 slávnostne odovzdaná do používania – nazývaná kinom (najviac slúžila
na premietanie). Otvoril ju p. Lipovský (Šikes), mala 250 sedadiel.
Prvými obsluhujúcimi premietacích prístrojov boli p. Matej Tóth
(vyučený elektrikár) s p. Antonínom Rylkom (opravár rádií a televízorov). Premietanie bolo ich koníčkom. Po čase oslovili chlapcov,
ktorí by ich neskôr mali vystriedať. Medzi nimi bol aj Miroslav Gála,
ktorého to začalo baviť a ako 16-ročný sa zúčastňoval na premietaní
bez nároku na odmenu (rok 1963). Asi po 5 rokoch prišla kontrola
s Filmového ústavu z Bratislavy a pýtali od neho preukaz premietača. Keďže ho nemal, dostal podmienku na absolvovanie kurzu
a následne aj skúšiek, inak že kino zatvoria. Miro sa zúčastnil školenia v Modre – Harmónii, kde absolvoval skúšky pred komisiou z
Československého filmu podľa Vyhlášky Ministerstva kultúry č. 121
zo dňa 31. 5. 1954 a dňa 15. 3. 1968 obdržal „Premietača č. 000132
ll. triedy“. Časom prístroje zmodernizovali a boli nutné nové prednášky a skúšky. Dňa 13. 10. 1972 získal „Preukaz premietača lll. triedy“. Na jeho získanie musel mať odpremietaných 180 hodín. Tým
mohli pán Rylka a Tóth odísť spokojne do dôchodku. Miro nastúpil
už ako zamestnanec MNV. Ako zástupcov mal pripravených Štefana Fidlera, Alexandra Vozára a Štefana Vozára. Ako uvádzačky
sa striedali p. Katarína Lipovská a p. Masaryková. V pokladnici sa

striedali Jozefína Zemková a Katarína Gálová. Filmy sa premietali v U, Š a So večer, v Ne doobeda pre deti, poobede pre mládež
a večer pre dospelých. Takto pokračovala až do roku 2002, keď
bolo kino zatvorené. Roky slúžilo na nácviky ochotníckeho divadla.
Po mnohých rokoch „výstavby“ bol skolaudovaný KD v novembri
1971 a začiatkom roka 1972 odovzdaný do používania. V ňom bolo
aj 420 sedadiel na premietanie 70 mm filmov.
Všetkým menovaným je potrebné vysloviť úprimné poďakovanie
v mene generácií, ktoré si pamätajú na prevádzku „kina pri artézskej
studni na vŕšku“.
Osobitne chcem poďakovať nášmu spolužiakovi Miroslavovi Gálovi a pri príležitosti 70. narodenín mu popriať veľa potrebného zdravia a veľa síl na záhrade a v milovanom Bereku a taktiež poďakovať
jeho manželke Katke, ktorá to s ním ťahala v čase a nečase cestou
z Horného konca do kina. Šoporňania ich vtedy pomenovali Filmárik
a Filmuška.
Šoporňan žijúci v Nitre
Dr. Antonín Rojka

OBYVATELIA OBCE, POZOR! ÚZEMNÝ PLÁN
Základnou úlohou územného plánovania je zosúladiť všetky zámery a záujmy (či už ide o obec, verejnosť, podnikateľské subjekty,
záujmové skupiny, jednotlivcov...) tak, aby sa plánované zmeny na
území vykonali a boli v súlade so záujmami verejného a súkromného
sektora, rovnako ako v súlade s ochranou prírody a kultúrnohistorických pamiatok.
Územným plánovaním sa rieši budúce priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie určitého územia. Samotné plánovanie predchádza územnému a stavebnému konaniu. Z tohto pohľadu je teda
jedným z najdôležitejších krokov celého procesu, ktorý vedie k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
Toto je definícia územného plánovania zo zákona. Čo to znamená pre nás? Územný plán určuje, kde sa čo môže postaviť, určuje
výšku budov, líniové čiary ulíc, aj to, kde všade môžu vzniknúť nové
ulice a za akých podmienok. Kde môžete postaviť dom a kde môže
byť iba záhrada alebo plocha na oddych, šport, či rekreáciu. V ktorej
zóne obce môže byť prevádzka, prípadne, ktorá je určená iba na bývanie. Všetky tieto informácie budú po schválení územného plánu
určujúce a zaväzujúce pre vydávanie všetkých povolení súvisiacich
so stavebnými povoleniami. Stavebný úrad nemôže vydať povolenie, ktoré nie je v súlade s územným plánom.
Proces zmeny ÚP je dlhodobý, trvá celé mesiace a je finančne náročný. Ak zmenu žiada jednotlivec, tieto náklady znáša žiadateľ. Preto Vás vyzývame, aby ste sa zaujímali o územný plán, pozreli si jeho
súčasnú podobu a zamysleli sa nad svojimi požiadavkami a dlhodobými plánmi. ÚP je vyvesený na tabuli pred kultúrnym domom.

Úprava ÚP je zaväzujúca pre všetkých vlastníkov – aj súkromných
pozemkov a území. Vaše požiadavky zhromažďujeme pre zadanie
zmien a doplnkov ÚP zo strany obce a po vypracovaní zadania bude
ešte príležitosť opätovne ho pripomienkovať. Pre skrátenie celého
procesu je však dôležité, aby boli podklady pre zadanie čo najlepšie.

Svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu môžete podávať na obecnom úrade
v kancelárii č. dverí 15.
Obecný úrad Šoporňa
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti

Narodili sa: Veronika Aime Adamovičová, Adrián Varga,
Emily Petrášová, Ester Gálová, Dávid Korman

Zosobášili sa: Ing. Martin Vívodik & Bc. Michaela Hubináková
Jubilanti 80 – roční: Jolana Tóthová, Štefan Kollárik, Jozef Poláček,
Štefan Šmidák, Jozefína Belicová, Jozefína Búranová , Irena Lipovská,
Alexander Valkovič

Jubilanti 90 a viac roční: Magdaléna Plešová 90 r., Mária Šmátralová 92 r., Mária Urbanová 92r.

Opustili nás: Ján Virág (68), Rudolf Jaška (73) , Peter Kolárik (40), Jolana Ferencová (90) , Štefan Hudec (61), Ľudovít Šťava (63), Mária Labudová
(80), Katarína Kozárová (53), Anna Caková (84), Mária Šimonová (80), Milan
Kišš (61), Helena Viskupová (89), František Lancz (78), Mária Kesselová (83),
Antónia Krajčová (90), Mgr. Miroslav Antala (57), Rozália Jašková (77), Jaroslav Lipovský (64), Alexander Kišš (73)

Magdaléna Plešová 90 rokov

Spomienka
S láskou spomíname
S láskou a neutíchajúcou bolesťou v srdci si 5. marca 2018 pripomíname
tretie výročie, kedy nás opustila naša dcéra Veronika Lipovská. Tá rana stále bolí a zabudnúť nedovolí. Slza za slzou padá a zmýva z tváre žiaľ. Čas
nikdy nevráti čo si už raz vzal.
Spomínajú rodičia a ostatní príbuzní
So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že 1. februára uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš rodák Jozef Beňo, naposledy bytom Vysoká nad
Kysucou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Milka, deti s rodinami,
sestra Mária a brat Ján s rodinou

Poďakovanie

Ján Virág (04.05.1949 – 06.12.2017)
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, členom Klubu dôchodcov
v Šoporni a všetkým, ktorí sa dňa 09. 12. 2017 prišli rozlúčiť a odprevadiť
na poslednej ceste nášho drahého zosnulého. Opustil nás vo veku 68
rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktoré zmiernili
náš veľký žiaľ.

Mária Šmátralová 92 rokov

Manželka Emília, dcéry Iveta a Monika, syn Ján, vnuk Janko
s mamou, zaťovia a celá smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho milovaného syna, brata, švagra Petra
Kolárika, ktorý zomrel 19. 12. 2017 vo veku 40 rokov. Zároveň ďakujeme
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca
Rudolfa Jašku, ktorý nás opustil 14.12.2017 vo veku 73 rokov. Zároveň
ďakujeme za kvetinové dary a podporu.
Smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí dňa 7. marca prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
brata, švagra a uja Jaroslava Lipovského, ktorý nás navždy opustil dňa
2.3.2018 vo veku 64 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

Apríl 2018

smeti

3. 4.

16. a 17. 4.

plasty

4. 4.

18. 4.

papier/tetrapaky
bioodpad

30. 4.

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR
apríl – október
Pondelok

26. 4.
9. 4.

23. 4.

Máj 2018
smeti

1. 5.

14. a 15. 5.

28. a 29. 5.

plasty

2. 5.

16. 5.

30. 5.

papier/tetrapaky
bioodpad

31. 5.
7. 5.

21. 5.

4. a 5. 6.

11. a 12. 6.

Jún 2018
smeti
plasty

13 .6.

papier/tetrapaky
bioodpad

25. a 26. 6.
27. 6.
28. 6.

4. 6.

18. 6.

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

21.4. 2018 – Deň zeme
30.4. 2018 – Stavanie mája
1.05. 2018 – Kaprárske rybárske preteky
13.5. 2018 – Deň matiek
1.06. 2018 – Deň detí

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

18. a 19. 6.

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
0940 633 924
0940 633 925
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zatvorené

Utorok

10.00 – 18.00 hod.

Streda

10.00 – 18.00 hod.

Štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce,
že každý posledný štvrtok v mesiaci bude
prebiehať spolu so zberom papiera aj zber
tetrapakov (obaly z mlieka a džúsov).
Tetrapaky treba prvý krát vyložiť samostatne v krabici resp. vo vreci, následne na
výmenu dostanete oranžové vrece. Tetrapaky musia byť opláchnuté a stlačené.
!!! PRI ĎALŠÍCH ZBEROCH BUDÚ VYVEZENÉ
LEN PLNÉ ORANŽOVÉ VRECIA !!!

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
Ambulancia všeob. lekára
031 7874 234
Ambulancia detského lekára
031 7874 132
Zubná ambulancia
031 7874 128
Lekáreň
031 5501 204
Fara
031 7874 121
Slovenská pošta
031 7874 125
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, 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.

