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Začalo nádherné,
slnečné a prázdninové letné obdobie,
nastal čas oddychu
a relaxu. Skončil sa
školský rok a naše
detičky sa nevedia
dočkať spoločných
dovoleniek s rodičmi, ktoré si všetci
zaslúžime. Každý potrebuje nabrať energiu a nájsť si pár dní na
prežitie krásnych dní v kruhu rodiny, priateľov a známych, aby sme aspoň na chvíľku
zabudli na každodenné pracovné povinnosti a všedný stereotyp.
Jarné obdobie a začiatok roka všetkým Vám zobralo veľa sily a energie
nielen na skrášlení svojich záhradiek
a okolia domčekov, ale aj zamestnancom
v obci pri upratovaní, kosení, dokončení
stánkov na Rajčure, odvodňovaní obce, osadení ďalších zrkadiel na rizikové križovatky,
závlahy na hlavnom ihrisku v športovom
klube, poruchách na kanalizácii, oprave
výtlkov a každodennej činnosti v administratíve. V krátkej dobe zrealizujeme opravy ciest Mládežníckej a popri bytovkách
za predajňou Jednota, plánujeme skrášliť
budovu polície a požiarnej zbrojnice spolu
s výstavbou novej garáže, opravíme zničené osvetlenie popri chodníku cez kostol
a chystáme výmenu osvetlenia v celej obci.
Netrpezlivo však čakáme na posledné potrebné doklady z kontroly ku kanalizácii,
aby sa mohlo začať s jej výstavbou.

Ešte predtým zvolám verejné zhromaždenie obyvateľov obce, aby sa každý občan
mohol oboznámiť s projektom, kedy, ako
a čo sa bude robiť, prípadne dostal jasnú
odpoveď na akúkoľvek otázku aj od zástupcov firmy, ktorá zákazku bude realizovať.
Za všetko patrí poďakovanie zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva a príslušným komisiám,
nakoľko bez ich podpory by naša obec nenapredovala. Nielen pri nádherných obecných akciách, ale aj pri reprezentácii obce
v okrese a za hranicami okresu, nás úžasne
reprezentovali Važinka, Važina, Važinár, Šopornianska lipka a Muzička, preto aj im patrí naše veľké poďakovanie. Úprimnú vďaku
si zaslúžia aj hasiči, rybári, poľovníci, športovci, záhradkári, klub dôchodcov, zrakovo
postihnutí, čipkárky, matica, pingpongisti
a v neposlednom rade miestni podnikatelia, za spoluprácu pri rôznych obecných
podujatiach, za dôstojné reprezentovanie
a šírenie dobrého mena Šoporne v širokom
okolí. Nemožno zabudnúť na spoluprácu
s našou školou, za prípravu našich detí pri
reprezentácii obce na rôznych súťažiach,
na spoluprácu s farským úradom a s našimi občanmi, ktorí veľakrát na úkor voľného
času a rodiny, sú ochotní kedykoľvek pomôcť. Je vidieť, že i s Vaším pričinením posúvame našu obec ďalej. Výsledkom tejto
práce sú Vaše spokojné a usmiate tváre, čo
je naša najväčšia odmena. ĎAKUJEME!
Dovoľte mi na záver Vám z celého srdca
zaželať príjemnú letnú pohodu, vydarené
dovolenky, spokojnú rodinnú atmosféru
a usmiate slnečné letné obdobie.
Mgr. Adrián Macho, starosta obce

Misie
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.
Darom je aj tím bratov, ktorí konajú ľudové misie vo
farnostiach. Tento rok sme mali tú česť, že aj do našej farnosti v Šoporni po 74 rokoch zavítali títo milí
a vždy dobre naladení bratia kapucíni. Počas celého
týždňa od 24. 04. do 01. 05. 2016 poskytovali rozhovory, s láskou a humorom šírili povzbudzujúce
slová, Božiu lásku, milosrdenstvo a dobrotu. Taktiež
sme mali možnosť zistiť, akí sú výborní hudobníci
a ukážku z ich tvorby sme si vypočuli na koncerte
v Kultúrnom dome.

Máj

„Sadíme my máje, čo nám dajú za ne,“ znie nápev
známej ľudovej piesne. V duchu tejto ľudovej tradície sa u nás v obci konalo v predvečer prvého mája
stavanie mája. Strom plný farebných stužiek ako symbol prírodného mýtu boja zimy s jarou. Tento pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk
stavať máje existuje dodnes. Na Slovensku sa máje stavali pred tie domy, kde bola dievka vhodná na vydaj.
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Bratia kapucíni boli prítomní nielen na svätých
omšiach, ale zúčastnili sa aj vyučovania náboženskej výchovy v ZŠ s MŠ Šoporňa počnúc prvým ročníkom až po deviaty. Svojou prítomnosťou obohatili
a spestreli žiakom našej školy hodiny náboženstva hrou
na gitare, rozprávaním príbehov zo života a zábavnými
hrami, do ktorých sa žiaci s radosťou a chuťou zapájali,
za čo im srdečne ďakujeme a budeme radi, ak nás ešte
v budúcnosti opäť poctia svojou prítomnosťou.
p. uč. Huláková, Plešová

V súčasnosti sa tradícia zúžila na stavanie jedného centrálneho mája v obci či meste.
Tento pekný a veselý zvyk sme si pripomenuli aj my. Detský tanečný a spevácky súbor Važinka, spevácke skupiny
Važina a Šopornianska lipka priniesli všetkým zúčastneným
spleť tanca a piesní, ktoré sa niesli široko ďaleko do neskorých večerných hodín. Krásne slnečné popoludnie, príjemné stretnutia s blízkymi, dobrá nálada, spoločná zábava
a občerstvenie sa už tradične vydarilo.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a organizátorom, o rok
sa tešíme opäť.
Mgr. Miroslava Baranová

1. sväté prijímanie
Zvykom na Slovensku je pripraviť dieťa na prvé sväté prijímanie v tretej triede základnej školy, teda vo veku 8-9 rokov. V tomto
veku by už dieťa malo rozumieť základným pravdám viery aj tomu, čo tento krok prijatia Eucharistie obnáša, čo je podmienkou
prijatia sviatosti. Aj v našej farnosti sa tretiaci pripravovali. Dňa 22.05.2016 sa slnkom zaliaty dvor fary v Šoporni zaplnil 31 deťmi
očakávajúcimi prijať sviatosť 1. svätého prijímania. Zavŕšili tak so svojimi rodičmi cestu dlhodobej prípravy. Sme radi, že sme tento
významný deň mohli prežívať spolu s nimi.
Váš farár Marcel Kubinec
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ˇ matiek
Den
Deň matiek sa oslavuje po celom svete,
korene siahajú až do antiky. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám, mamičkám, babkám a babičkám... Deň matiek je mimoriadny čas povedať im, ako
ich máme radi, vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre
nás urobili. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom,
ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa až po celý život.
Základná škola s materskou školu a obec Šoporňa si pre
nás pripravili kultúrny program. Vystúpili v ňom žiaci materskej školy, základnej školy a na záver zanôtili Veselí starci. Spleť piesní, básní a tanca sa niesol kultúrnym domom,

ˇ detí
Den
V nie veľmi krásny sobotný deň, pretože počasie bolo skôr
aprílové, pripravila obec Šoporňa pre všetky deti super popoludnie plné zábavy, hier a prekvapení. 4. jún patril nielen našim malým, ale aj veľkým deťom. Každé z nich si mohlo vybrať
z bohatého programu. Do sýtosti sa mohli šmýkať na obrovskej nafukovacej šmykľavke, povoziť sa na milom poníkovi.
Dobrovoľní hasiči predviedli ukážku penového útoku, čo využili deti ako penový kúpeľ. Dobrú náladu spríjemnil divadelný
súbor SATYROS, deti mali možnosť vyskúšať si streľbu z luku,
boj so stredovekými zbraňami, mohli si obliecť drôtenú košeľu a vyskúšať prilbu. Svojím vystúpením spestrili program
aj deti z hip – hopovej tanečnej skupiny LY DANCE.
Veľký záujem bol, samozrejme, aj o maľovanie na tvár. Deň
deti zavŕšili spievaním v karaoke show a diskotékou. Deti
si mohli okrem atrakcií pomaškrtiť na sladkostiach, ktoré dostávali ako malú pozornosť. Veríme, že tento deň si užili všetci
napriek trošku upršanému počasiu.

odmenou pre vystupujúcich bol potlesk šťastných mamičiek a babičiek, ktoré neskrývali ani slzy šťastia a dojatia.
Celý program zahájil starosta obce, pokračovali vystúpenia našich najmenších – škôlkarov, nasledovali
žiaci prvého a druhého stupňa, ktorí spievali, recitovali
a tancovali. Predstavenie bolo poprepletané tanečnými
vystúpeniami krúžku škôlkarov a školákov. Celým programom nás sprevádzali naši dvaja deviataci a bodku za školskými vystúpeniami dali lúčiaci sa deviataci. Kto vydržal
celé predstavenie, zanôtil si nakoniec s Veselými starcami.
Pri odchode domov každá žena dostala malú pozornosť
v podobe čokolády a kvetinky.
Za všetkých zúčastnených jedno veľké – ďakujeme.

Bohatá
folklórna
jar 

Mgr. Miroslava Baranová

V uplynulých týždňoch a mesiacoch zaznamenali šopornianski folkloristi nebývalú aktivitu. Na sklonku apríla sa všetci
zapojili do obecnej slávnosti stavania mája, ktorá aj vďaka nim
mala zaujímavý priebeh a výbornú atmosféru. Hneď na druhý deň sa zúčastnili osláv 1. mája v našom okresnom meste
Galanta, ktoré boli už tradične spojené s postupovou súťažou
detských folklórnych súborov a netradične aj so súťažou dospelých folklórnych zoskupení a sólistov.
Program, ktorý prezentovala naša folkloristická mládež
z Važinky, presvedčil odbornú porotu tak, že do Krajského kola
v Skalici si zaslúžili postup sólové speváčky Ivanka Brodanská
a Adelka Huláková. Spolu s nimi, ako členky speváckej skupiny, postúpili na kraj aj Laurika Póšová, Monika Vozárová,
Kira Zoe Straková a Natália Búranová. Ich vystúpenie zaujalo
odbornú porotu hlavne prirodzeným prejavom aj výrazným
talentom a tak si od poroty odniesli ohodnotenie vo forme
bronzového pásma. Na harmonike naše súťažiace dievčatá
sprevádzal pán Ivan Lipovský.
O priazeň poroty na okresnej súťaži dospelých sa uchádzali
členovia Šopornianskej lipky, speváckej skupiny Važina, ľudovej hudby Muzička a mužskej speváckej skupiny Važinár.

Do krajského kola súťaže porota vyslala Važinu a Muzičku.
Vo veľmi silnej konkurencii folkloristi dôstojne reprezentovali našu obec programom pôvodných šopornianskych piesní,
za čo boli patrične ocenení. Ľudová hudba s primášom Ľubošom Bihárim a spevácka skupina získala bronzové pásmo,
sólistka Mirka Beličková tiež bronzové pásmo a sólistka
Tatiana Košičárová pásmo strieborné. Všetkým patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu Šoporne.
V rámci spolupráce našich Važinárov a Muzičky s folklórnym
súborom Šaľan sa uskutočnilo spoločné vystúpenie oboch súborov s integrovaným programom v známom českom mestečku Telč. Toto malebné mesto je zaradené do svetového
kultúrneho dedičstva. Program sa mimoriadne vydaril, hostia,
nielen domáci, ale aj z iných kontinentov, obdivovali tak um
šalianskych tanečníkov a spevákov, ako aj našu hudbu, spev
a prekrásny šoporniansky kroj, o ktorý moderátorka súťaže
prejavila pred zhromaždeným publikom osobitný záujem.
Všetkým, ktorí sa v našich folklórnych telesách snažia zachovať krásne ľudové tradície, šíriť dobré meno našej obce
či okresu, patrí poďakovanie so želaním ďalšej chuti do ich záujmovo umeleckej činnosti.
Dr. Jozef Búran

FOLKLÓRNY SÚBOR ŠOPORNIANSK A LIPK A

Daniela Vozárová
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JARNÉ UPRATOVANIE V OBCI

OSADENIE ZRKADIEL
NA NEPREHĽADNÝCH KRIŽOVATKÁCH

ZVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
A HALUZOVINY

OPRAVA VÝTLKOV

VYBUDOVALI SA STÁNKY
NA OBČERSTVENIE

ÚPRAVA VEREJNEJ ZELENE

6

NOVÁ ZELEŇ NA
RAJČURE

ÚPRAVA KVETINOVÝCH ZÁHONOV

ROZŠÍRILI SME
VOZOVÝ PARK

staré požiarnicke auto

služobná Škoda Fabia

„Multikára"

nové požiarnicke auto

malé nákladné vozidlo

„Multikára"
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Rybárske preteky v Šoporni 2016

NAŠI RODÁCI

Preteky deti

VIRGÍLIA MÁRIA VARGOVÁ

V druhú májovú slnečnú nedeľu sa
uskutočnili tradičné detské rybárske preteky, na ktorých predviedli svoje rybárske
zdatnosti naši najmenší zástupcovia tohto
krásneho koníčka. Miesto pretekov zostalo
nezmenené, pretekalo sa na Starom ramene Váhu, keďže je medzi rybármi osvedčené peknými úlovkami. Samotná sútaž bola

Dňa 16. júna oslavuje krásnych 97 rokov života naša
rodáčka, rehoľná sestra Virgília Mária VARGOVÁ.
Narodila sa v roku 1919 a veľmi skoro stratila matku.
Ako mladučká, 18 ročná, vstúpila do kláštora. Vyštudovala strednú zdravotnú školu a do roku 1950 pracovala ako
zdravotná sestra pri operáciách v nemocnici v Bratislave.
V 50-tych rokoch, v období rušenia reholí, musela ísť pracovať ako robotníčka do textilnej továrne
vo Vansdorfe (severné Čechy), kde v prašnom prostredí
ochorela. Preradili ju do ústavu pre telesne a mentálne
postihnuté deti v Smečne (pri Kladne v Čechách), kde
pracovala až do dôchodku. Ako dôchodkyňa žila v rôznych charitných domoch, teraz žije v charitnom Dome
Sv. Jozefa v Bratislave.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategória od 3 do 6 rokov:
1. miesto Jakub Ščípa
Kategória od 6 do 10 rokov:
1. miesto Lukáš Lipovský, 2. miesto David
Špánik , 3. miesto Eman Gála
Kategória od 11 do 15 rokov:
1. miesto Danko Michaliga, 2. miesto Matej
Súkeník, 3. miesto Alexandra Hipová

MILÁ NAŠA RODÁČKA, K VAŠIM NARODENINÁM
VÁM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

MO SRZ

Alexander Lipovský a Janka Petrášová

Štuplík CUP

^

STRETNUTIE V KLUBE DÔCHODCOV
Dňa 8. apríla 2016 sa v KD, už v réžii nového výboru,
uskutočnilo 1. štvrťročné posedenie, ktorého sa zúčastnilo 98 členov. Posedenie príhovorom a privítaním prítomných hostí otvoril predseda KD p. Csikos. Naše stretnutie
sa nieslo v pracovnom i slávnostnom duchu.
V rámci pracovnej časti p. Csikos oboznámil prítomných, že 12. 5. sa organizuje kúpanie vo Veľkom Mederi,
na ktoré sa prítomní mohli prihlásiť v priebehu posedenia. Ďalej vyzval prítomných k spolupráci, aby svojimi návrhmi a podnetmi pomáhali skvalitňovať činnosť KD.
Slávnostná časť sa niesla v znamení blahoželaní našim
jubilantom, ktorých v 1. štvrťroku bolo 6. Osobitnú
pozornosť sme venovali nášmu oslávencovi Vinckovi Pastuchovi, ktorý patrí k zakladajúcim členom KD

rozdelená do troch kategórií. Mladí rybári
od 3 do 6 rokov, od 6 do 10 rokov a od 11
do 15 rokov sa zúčastnili v hojnom počte. Výhercom srdečne blahoželáme, všetkým deťom ďakujeme za účasť a prajeme veľa pekných chvíľ pri vode a potešenie z mnohých
pekných úlovkov.

a v súčasnosti je aj naším najstarším členom. Dožíva sa
krásnych 85 rokov. Počas svojho pôsobenia v klube bol
Vincko veľmi aktívny člen. Pôsobil v speváckej skupine
KD a nezabudnuteľné boli jeho scénky, ktoré si v súčinnosti s inými členmi vždy pripravil, aby prispel k dobrej
nálade pri posedeniach. Želáme mu ešte dlhé a pevné
zdravie, ako aj ostatným piatim oslávencom.
Na spríjemnenie celého posedenia nám zaspievala
Šopornianska lipka za doprovodu Ivana Lipovského.
Veríme, že naši členovia v klube strávili príjemný večer
a nedočkavo budú čakať na ďalšie stretnutie.
Za výbor KD E. Sučíková

Dňa 7. mája 2016 sa na šopornianskych Bágroviskách
uskutočnilo prvé kolo série detských rybárskych pretekov
pod názvom Big Carp Baits Štuplík CUP 2016. ŠTUPLÍK CUP
vznikol z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže, ktoré chcú
začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Šoporňa sa tak stala hostiteľom mladých rybárov z Piešťan, Hlohovca, Vrbového
a Malaciek. Našim mladým rybárom sa na domácej vode darilo. Paulínka Koleková obsadila druhé miesto medzi 21 súťažiacimi a odniesla si aj ďalšie dve ocenenia - za najväčšiu ulovenú
rybu a najlepšie dievča pretekov. Zabojovali aj chlapci Matej

Petrovský, Matúš Súkenník, Richard Macho a Sebastián Špánik, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke.
Poďakovanie za uskutočnenie týchto pekných pretekov
patrí generálnemu sponzorovi pretekov BIG CARP BAITS
a organizátorom: DRK Jaroslava Helera, SEKCIA LRU-P pri Rade
SRZ , Žilina, SRZ MO Šoporňa a Združeniu priaznivcov športového rybolovu.
Veríme, že naši rybári nás budú úspešne reprezentovať
i v ďalších kolách Štuplík CUP-u.
Martina Koleková

Preteky dospelí
1. máj 2016 patril milovníkom rybolovu, ktorí sa stretli na
tradičnej súťaži v rybolove na "Štrkovisku" v Šoporni. Počasie
prialo nielen súťažiacim, ale i návštevníkom, ktorí mohli stráviť príjemné chvíle počas trvania súťaže ochutnávkou tradičných rybárskych špecialít. Novinkou podujatia bola bohatá
tombola a oživením bola prvá cena pre víťaza – skúter. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastnením ďakujeme
a tešíme sa na ďalší ročník.
UMIESTNENIAŠTRKOVISKO: 1. miesto Jozef Gála,
2. miesto Ľubomír Horváth, 3. miesto Lukáš Takáč
7. mája 2016 si zmerali svoje sily v chytaní kaprov rybári
na Starom ramene Váhu. Niektorým sa darilo viac a niektorým
menej, ale dobrú náladu si odniesol každý. Víťazov potešili
skvelé ceny, ktoré určite využijú pri ďalšom rybolove. Tešíme
sa na Vás aj na budúce preteky.
UMIESTNENIESTARÝ VÁH: 1. miesto Peter Gála,
2. miesto Róbert Haberland, 3. miesto Milan Póša
MO SRZ
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APRÍL  MESIAC LESOV
Apríl – mesiac lesov. Táto téma sa prelínala celým vyučovaním na našej škole. A v závere mesiaca, dňa 28. 04. 2016 pripravili p. uč. I. stupňa pre deti zaujímavé popoludnie pod názvom
EKO HRY. Našu planétu si máme chrániť a vážiť. Odpad musíme
triediť. Učíme to naše deti, ale snažia sa o to aj mnohí občania
našej obce. A my sme deťom ukázali, že s odpadovým materiálom sa dajú vymyslieť a hrať rôzne zaujímavé hry a súťaže. Deti
si to vyskúšali v toto popoludnie. Súťažili v kope na bránu s papierovou loptou, v hode obalov z kinder vajíčok do podložiek
pre vajíčka, hľadali pexeso ukryté pod plastovými pohárikmi, čo
najrýchlejšie triedili uzávery od plastových fliaš a podobné zaujímavé činnosti.
Pohyb je prirodzeným prejavom každého dieťaťa. Mnohé
deti však nielen radi behajú, ale aj plávajú. A práve preto sme

pre deti I. stupňa pripravili „Hry vo vode“ na plavárni Duslo
Šaľa. Dňa 01. 06. 2016 sme v našej ZŠ s MŠ Šoporňa oslavovali
Medzinárodný deň detí. Okrem toho, že sa v tento deň neskúšalo,
deti sa ani neučili. Pre deti v MŠ pani učiteľky pripravili karneval
a vo svojich maskách sa predviedli žiakom 1. stupňa ZŠ, ktorí
dopoludnie trávili na školskom dvore. Žiaci 4. ročníka spolu
s triednymi pani učiteľkami pre svojich kamarátov z prvého stupňa pripravili zábavné hry na niekoľkých stanovištiach. A naši deviataci zasa pripravili hry pre svojich kamarátov z druhého stupňa
a súťažili na futbalovom ihrisku. Síce nemohli zvíťaziť všetky
deti, ale domov odchádzali všetci so sladkou odmenou.

Spracovali p. uč. Dana Huláková a Katarína Plešová

Deň učiteľov Zápis detí do prvého ročníka
28. marec je pre niekoho
možno iba jeden z prvých jarných dní. Pre učiteľov je to však
jeden z dní, ktorý je výnimočný
v tom, že si pripomínajú odkaz
velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského. Aj v našej škole
sme si tento deň pripomenuli príjemným posedením všetkých
zamestnancov školy. Prišli k nám aj bývalé pani učiteľky a páni
učitelia, ktorí si užívajú zaslúžený odpočinok na dôchodku. Pospomínali na časy, počas ktorých pôsobili v našej škole . Prácu
učiteľov odmenil darčekom pán starosta. Strávili sme spolu príjemné popoludnie.

Nedeľa , 24. apríla, bola pre niekoho príjemným, slnečným
dňom oddychu. Pre 44 predškolákov bola však dňom, kedy absolvovali zápis do 1. ročníka základnej školy. Spolu s rodičmi prichádzali do budovy ZŠ možno s maličkou obavou z neznámeho,
ale s odhodlaním ukázať, čo všetko už ovládajú. Pri vchode ich
privítali Snehulienka, Srdcová kráľovná, víla a pirát, ktorí ich
odprevadili k zápisu. Pri zápise predviedli pani učiteľkám ako
vedia počítať, určovať farby, geometrické tvary, zaspievali veselé
pesničky, zarecitovali krátke básničky a nakreslili farebné obrázky. Za svoju snahu si odniesli maličké darčeky, ktoré pre nich
pripravili školáci. Domov odchádzali spokojní , že svoju prvú
„ životnú skúšku“ zvládli na výbornú. Rodičia 6 detí požiadali
o odloženie povinnej školskej dochádzky, a tak sa v septembri
tešíme na 38 šikovných prváčikov.

Vedenie ZŠ s MŠ Šoporňa

MZ 1. – 4. ročníka

HODY ŠOPORŇA

V dňoch 5. až 8. augusta 2016 sa v Šoporni uskutočnia tradičné šopornianske hody. Tak ako minulý rok čaká na Vás bohatý kultúrny program, množstvo kolotočov a stánkov. Aj tento rok bude areál ohraničený z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, taktiež sa budú predávať vstupenky v predpredaji od 11. júla 2016 v knižnici Obecného úradu v Šoporni do 4. augusta
2016. Po tomto termíne nebude možné si zakúpiť trojdňovú vstupenku.Ceny vstupeniek zostali nezmenené.
Obecný úrad

Trojdňový lístok v predpredaji pre občanov
Šoporne
3,0 s

PIATOK 05. 08. 2016
18.30 – 20.30 Pustakerčanka
Stará chasa – Pata
Kepéžďanka
Patanská radosť
21.00 – 22.00 Čarovné ostrohy
22.00 – 05.00 diskotéka (DJ HUXO)

Trojdňový lístok v predpredaji pre šopornianske
deti od 6 do 15 rokov
1,5 s
Trojdňový lístok v predpredaji pre občanov
Šoporne nad 62 rokov a ZŤP
1,5 s
Jednodňový lístok pri vstupe do areálu pre
všetkých
3,0 s

SOBOTA 06. 08. 2016
18.00 – 19.00 hudobná produkcia DJ HUXO
18.00 - 19.00 Everlong
19.30 - 20.30 Smola a hrušky
21.00 – 22.15 Helenine oči
22.15 – 05.00 diskotéka (DJ HUXO)
NEDEĽA 07. 08. 2016
08.00 – 12.00 sväté omše (kostol)
17.00 – 19.00 hodový futbalový zápas (špor. areál)
18.00 – 18.40 Nora Blahová
18.40 – 19.00 ľudoví rozprávači Miško a Timko
19.00 – 19.40 Marcela Leiferová
19.40 – 20.00 ľudoví rozprávači Miško a Timko
20.00 – 21.00 Davide Mattioli
21.00 – 05.00 diskotéka (DJ HUXO)
PONDELOK 08. 08. 2016 (športový areál)
17.00 – 19.00 hodový zápas výber starostov
Majstrov Európy – Starí páni Šoporňa
16.00 – 21.00 hudobná produkcia DJ HUXO

I V ŤAŽKÝCH CHVÍĽACH SA NÁJDU TAKÍ,
KTORÍ POMÔŽU
Koncom roka postihla tragická udalosť pani Betyárovu. Pri požiari rodinného domu prišla o strechu nad hlavou, a tak povediac
„na ulici“ zostal aj jej 9 ročný syn. Táto udalosť nenechala chladných
viacerých občanov, obec a farský úrad. Prostredníctvom finančnej
pomoci 1023,20 Eur, vecných darov v celkovej hodnote 1120 Eur sa
jej zrekonštruoval dom.
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CENY VSTUPENIEK

PROGRAM
HODOVÉHO FESTIVALU 2016

Jednodňový lístok pri vstupe do areálu pre všetky
deti od 6 do 15 rokov
1,5 s
Jednodňový lístok pri vstupe do areálu pre
všetkých nad 62 rokov a ZŤP
1,5 s

Čarovné ostrohy

Smola a hrušky

Deti do 6 rokov majú vstup do areálu v sprievode
dospelej osoby zdarma.

Predpredaj lístkov bude na obecnom
úrade od 11. júla 2016 do 4. augusta
2016. Po tomto termíne nebude možné si zakúpiť trojdňovú vstupenku, na
vstupe do areálu budú v predaji iba jednodňové lístky!

Vypratal sa neporiadok po požiari, urobila sa nová strecha, boli
osadené nové plastové okná, dvere a ľudia jej priniesli potraviny, oblečenie, hygienické potreby, ponúkli nábytok. Počas opráv jej známi poskytli strechu nad hlavou. Za poskytnutú pomoc, vecné dary
a obetovanie osobného voľna pri oprave všetkým obec ďakuje.
Veríme, že si majiteľka domu pomoc váži.
Obecný úrad
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Každý večer sme zažívali kráľovský program v kultúrnom dome, do ktorého sa deti s nadšením zapájali. Počas celého týždňa sme
získavali „tramptáre“- body za správanie, za účasť v súťažiach, za disciplinovanosť...Naša družina - Aligátori - sa stala víťaznou družinou zo všetkých šiestich družín ( základných škôl ) z rôznych kútov Slovenska. Žiaci boli zo Školy v prírode naozaj nadšení a mnohí
odchádzali domov so slzičkami v očiach. Na spiatočnej ceste zo ŠvP sme absolvovali výlet do Múzea mincí a medailí v Kremnici.

SLÁVIK SLOVENSKA 2016
Pekné slnečné popoludnie, dňa 4.apríla 2016, sa na našej
Základnej škole s materskou školou, po dlhých rokoch, opäť
uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Ide
o 26. ročník najstaršej speváckej súťaže detí a mládeže v histórii
Slovenska. Na súťaži sa zúčastnilo 24 žiakov prvých až deviatych ročníkov v troch kategóriách.
Všetci súťažiaci sa čo najlepšie snažili zaspievať ľudové
piesne blízke nášmu regiónu. Podporu im dala najavo aj štvorčlenná porota, ktorej predsedom bol PaedDr. Jozef Búran
a členmi PaedDr. Dana Huláková, Mgr. Katarína Búranová
a Mgr. Nikoleta Mikéciová. Porota hodnotila výber repertoáru,
technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich, celkový prejav,
kvalitu hlasu, intonáciu, techniku spevu, farbu a hlasový fond.
Na bodovaní jednotlivých súťažiacich si dali naozaj záležať, pretože víťazi jednotlivých kategórií zároveň s víťazstvom získali
aj postup do okresného kola speváckej súťaže.
V škole máme naozaj šikovné a talentované deti, na ktoré
sme my, učitelia, právom hrdí! Dúfame, že i o rok bude taká
pekná, až nie aj väčšia, účasť!

TAK SA MAJ – MILÁ TRAMPTÁRIA ! BOLO NÁM SUPER !

Mgr. Nikoleta Mikéciová

UMIESTNENIA ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:
I. kategória: 1. – 3. ročník ZŠ: 1. Adela Huláková - postup do okresného kola, 2. Ivana Brodanská, 3. Alžbeta Kramárová
II. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ: 1. Natália Búranová - postup do okresného kola, 2. Monika Vozárová, 3. Iveta Zemanová
III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ: 1. Lucia Štrpková - postup do okresného kola, 2. Samuel Ifka
Mgr. Nikoleta Mikéciová

Úspechy žiakov:
Obec Šoporňa ocenila žiakov ZŠ s MŠ Šoporňa MP3 prehrávačom za úspešné reprezentovanie školy a obce v športe a vo
vedomostných zručnostiach.
Za šport boli ocenení žiaci:
Christián Tóth za krajské kolo – Hľadáme nových olympionikov – beh - Postup na Majstrovstvá Slovenska
Giacomo Rigó – Atletická olympiáda – vrh guľou – Postup na Majstrovstvá Slovenska v atletike
Samuel Jánošík – za krajské kolo – Florbal
Samuel Gavalec – beh, atletika.
Vo vedomostných zručnostiach Martin Ferenc.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov.
RR ŠN

TRAMPTÁRIA ROZPRÁVKOVÁ ŠKOLA V PRÍRODE
V dňoch 16. - 20. 05. 2016 sa 27 žiakov pod vedením 2 pedagógov – Mgr. Nikolety Mikéciovej, Mgr. Dany Jaškovej zo Základnej
školy s materskou školou v Šoporni zúčastnilo pobytu v Škole v prírode. Miestom pobytu bolo rekreačné zariadenie Stred Európy Krahule . Hneď pri príchode nás vítali naše dve animátorky oblečené v kostýmoch. Deti sa zúčastnili mnohých zaujímavých aktivít, ktoré
pre ne pripravili ich pani učiteľky a animátori.
Okolie obce Krahule poskytlo deťom možnosť turistických vychádzok do blízkeho okolia, ku geografickému Stredu Európy.
Po príchode na miesto pobytu sme sa ocitli v kráľovstve zvanom Tramptária. Na večernej korunovácii deti vítal kráľ Manták a kráľovná
Merry s družinou. Počas celého pobytu sme vyučovali iným spôsobom ako v škole. Naše zážitkové vyučovanie bolo doplnené netradičnými zamestnaniami – kráľovskými remeslami ako napr. šperkárstvo, výtvarníctvo, divadlo, tanec, spoločenské hry, jazda na koni,
lukostreľba, autíčka, šport. Každý žiak denne písal svoje zážitky do vlastnej vopred pripravenej „ knižky“.
Absolvovali sme Tipovačku, Talentmániu, pozreli sme si divadlo, mali sme pyžamovú párty, vyšantili sme sa na preliezkach
a trampolíne, opekali sme špekáčiky a mnoho, mnoho ďalšieho. Naozaj sme sa nenudili!
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Zlatá rybka 2016
Trnavský samosprávny kraj a DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec zorganizovali v dňoch 15. – 17. júna 2016
12. ročník Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne
postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“ .
Podujatia sa zúčastnilo 10 zariadení zo Slovenska a 2 družstvá tvorili priatelia z Maďarska a Čiech. Trojdňové podujatie
sa začínalo tradične príchodom všetkých účastníkov do nášho
zariadenia, kde ich už čakali postavené stany, rybárska výstroj
a rozvoniaval obed. Po ubytovaní, oddychu sa všetci účastníci
oboznámili s programom podujatia. Súťažným dňom bol štvrtok 16. jún 2016. Súťaž prebiehala v areáli súkromného rybníka
u p. Beňa na Štrkovci. Dozor nad regulérnosťou pretekov zabezpečovala porota zložená z členov miestneho rybárskeho zväzu zo
Šoporne – Jozef Lipovský, Štefan Lipovský, Michal Hutera, Stanislav Tóth, Ján Lipovský, Miloš Korec, Igor Kolek, Marek Slezák,
Karol Kluka a Jozef Ščípa. Za ich ochotu, trpezlivosť a odbornú
pomoc pri rybolove im patrí naše veľké ĎAKUJEME.

Akcie sa zúčastnili zariadenia: DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, DSS Jahodná, Detský domov Sereď, DSS Olichov, CSS Kostolná - Záriečie, DSS Merema, Modra – Harmónia,
DSS Prešov, DSS Rožňava, DSS Košice, DSS Méta Martin, zo zahraničia z Maďarska – Tatabánya a z Čiech – ÚSP Lidmaň. Neodmysliteľnou súčasťou nášho podujatia sú vojaci zo Ženijného
práporu v Seredi. Veľká vďaka patrí aj Obci Šoporňa za finančnú
podporu. ĎAKUJEME.
Mgr. Slávka Soboňová, vedúca výchovy DSS,
Šoporňa - Štrkovec

Víťazom sa stalo družstvo s najťažšou ulovenou rybou, ďalšie miesta patrili družstvám s najväčším počtom ulovených rýb.
Následne Ing. Blažena Flamíková z ÚTTSK spolu s riaditeľkou
zariadenia DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec Mgr.
Máriou Tóthovou a predsedom poroty p. Jozefom Lipovským
slávnostne vyhlásili výsledky súťažného rybolovu: 1. miesto DSS
pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec za kapra s váhou 7,2 kg, 2.
miesto DSS Méta Martin, 3. miesto priatelia z Tatabányi.
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Športový život na ZŠ s MŠ Šoporňa v šk. r. 2015/2016
ZŠ s MŠ Šoporňa sa pravidelne zapája do športového diania v rámci školy,
okresu, kraja, SR. Hneď v septembri sa
družstvo žiakov zúčastnilo Majstrovstiev
okresu v cezpoľnom behu, Atletických
hier v obci Bojničky, kde Giacomo Rigó
obsadil 1. miesto vo vrhu guľou a bol vyhlásený za najlepšieho atléta podujatia,
v októbri sa družstvo žiakov zúčastnilo
Memoriálu Dr. T. Ševečku v atletike, Memoriálu Ivana Lipovského v malom futbale a okresného kola OXDOG FLORBAL
CUP 2015 žiaci 5. -7. r. obsadili 1. miesto.
V decembri sa naši žiaci zúčastnili súťaže
Vianočná latka v skoku do výšky v Bojničkách. Vo februári sa starší žiaci zúčastnili
obvodného kola ORION FLORBAL CUP

v Pate. V apríli sme zorganizovali
Majstrovstvá obvodu v malom futbale
starších žiakov – JEDNOTA CUP kde naši
žiaci získali 1. miesto a mladší žiaci sa zúčastnili Obvodného kola v malom futbale – DÔVERA CUP.
Koncom apríla sa žiaci našej školy zúčastnili Behu Sereďou, kde prvé miesto
vo svojich kategóriách obsadili: Tomáš
Sládek, Christián Tóth a Ema Tasáryová.
Začiatkom mája sa naši najmladší žiaci (3. – 4. ročník) zúčastnili obvodného
kola MC DONALD CUP v malom futbale
a na Atletickej olympiáde v Seredi.
Koncom mája sa naši mladší žiaci
a žiačky zúčastnili krajského kola sú-

ťaže Hľadáme nových olympionikov
v behu na 800 m a 1000 m. Christian
Tóth si vybojoval 2. miestom postup
na Majstrovstvá SR v tejto súťaži. V máji
sme sa zúčastnili ešte v okresnom kole
Atletickej súťaže družstiev v Galante, kde
Giacomo Rigó obsadil 1. miesto vo vrhu
guľou.
Svoje víťazstvo zopakoval na krajskom
kole v Trnave a vybojoval si postup
na Majstrovstvá SR v atletike.

Úspešný capoeirista
Alexko Sitár žiak 4. ročníka ZŠ s MŠ Šoporňa úspešne reprezentoval našu obec
v Barcelone na Katalánskom
pohári v Capoeire. Vo vekovej
skupine 10 –14 r. získal krásne
2. miesto. Netradičnému bojovému umeniu, ktoré sklbuje
kombináciu tanca a akrobacie sa venuje 4 roky. Alexov
úspech nebol jeho prvým,
zaznamenal už dve krásne

druhé miesta na Majstrovstvách Slovenska. Srdečne mu
blahoželáme. Veríme, že bude
v týchto úspechoch pokračovať aj naďalej, bude reprezentovať nielen seba, svojich rodičov, ale i našu obec a školu.
Ďakujeme a želáme veľa úspechov.
Michala Špániková

V júni sa naši najmladší žiaci zúčastnili
obvodného kola vo vybíjanej „O pohár
predsedu COOP JEDNOTA “, kde obsadili
1. miesto.
PaedDr. Miloš Kabát

III. Majstrovstvá Európy vo futbale starostov
V dňoch 16. až 20. mája 2016 sa konali
v Uherskom Hradišti (ČR) III. Majstrovstvá Európy
vo futbale starostov za účasti 12 tímov rozdelených do troch skupín. Majstrami Európy sa stali
starostovia Slovenska, ktorí si poradili postupne v skupine so starostami z Česka II, Slovinska
a Poľska.
Vo štvrťfinále potom zdolali Chorvátsko
a v semifinále Ukrajinu. Víťazné ťaženie úspešne
zakončili vo finále s Talianskom, ktoré zdolali 3:0.
Ing. Martin Gála

ŠPORTOVÉ HRY 2016 pre žiakov základných škôl regiónu
ZMO JE Jaslovské Bohunice
Dňa 16.6.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Športových hier 2016 pre žiakov
základných škôl regiónu. Hry sa konali
v Cíferi a hlavným organizátorom bol
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
Športových hier sa zúčastnilo 32 škôl
s počtom približne 800 žiakov. Naši reprezentanti pod vlajkou obce nezaháľali
a úspešne reprezentovali školu a aj obec

v týchto disciplínach:
Futbal: 3.– 4. ročník
Futbal: 5.– 7. ročník
Vybíjaná: 3.– 4. ročník
Vybíjaná: 5.– 7. ročník
Atletika: 3.– 4. ročník (beh 50 m,
beh 340 m, štafeta 4x50 m, skok)

Atletika: 5. – 6. ročník (beh 50 m,
beh 340 m, štafeta 4x50 m, skok)
Atletika: 7. – 8. ročník (beh 50 m,
beh 340 m, štafeta 4x50 m, skok)
Všetci súťažiaci boli ocenení medailou, ktorá je krásnou spomienkou na túto
akciu.
ZŠ s MŠ Šoporňa

MAJSTRI EURÓPY - Horný rad zľava: R. Brtáň, Košeca, M. Červenka, Ratkovce, J. Havran, Nová Baňa, P. Racsko, Kráľov Brod, P. Dúbravický, Nadlice, F.Matušík, Domaniža, J. Baláž,
Rovné, S. Pocisk, Jablonec, V. Púčik, Ružindol. Stredný rad zľava: J. Marko, Dubovany, G. Tóth, Žihárec, R. Dlugoš, Smolník, K. Janas, Považská Bystrica, F. Klinovský, Krakovany, M. Sagan, Cífer, D. Tomáško, Gelnica. Dolný rad zľava: E. Tóth, Veľké Dvorníky, I. Šiška, Borovce, J. Hrčka, Horné Dubové, A. Macho, Šoporňa, F. Gögh, Veľké Úľany, R. Pomajbo, Modrovka,
J. Jazvinský, Horné Lefantovce, T. Nemeček, Pusté Sady, M. Makeľ, Vinné
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Z cinnosti
našich záhradkárov

Koniec školského roka
Náš školský vlak, do ktorého sme nastúpili
1. septembra, prišiel do svojej cieľovej stanice – Prázdninovo. Je pravda, že školský vlak cestuje o čosi dlhšie ako
ten obyčajný, ale zase v tom našom vlaku nesedíme len
tak nečinne a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás.
Kto raz nastúpil na školský vlak, objavil mnoho zaujímavých vecí a veľa sa naučil. Odmenili sme tých najlepších
a najšikovnejších. Ostatní si skontrolovali svoje vedomosti na vysvedčení. Po prvýkrát sa v našom vlaku viezli naši prváci. Nastúpili nesmelé detičky a dnes už vedia
prečítať názvy jednotlivých staníc. Poslednýkrát však z
nášho vlaku vystúpili deviataci, čím sa im aj uzatvorila
krásna, ale aj dôležitá etapa ich života.

Všetkým žiakom našej školy pomáhali a usmerňovali
ich v snažení pani učiteľky a páni učitelia, za čo im patrí
poďakovanie. Poďakovanie patrí aj všetkým prevádzkovým zamestnancom školy a samozrejme rodičom.
Prajem Vám všetkým veľa pekných slnečných prázdninových dní a krásne zážitky. Užite si prázdniny v zdraví, nebuďte hrdinovia na nesprávnom mieste, buďte hrdinami tam, kde Vás niekto blízky či neznámy potrebuje.
A nezabudnite, 1. septembra tu bude čakať vynovený
vlak, ktorý vás odvezie do nového školského roka.

Paličkovaná čipka je ľudovým umeleckým remeslom, ktoré nás zaujalo a v klube sa jej venujeme s radosťou a trpezlivosťou. Je dedičstvom našich
predkov, ktoré nenecháme zaniknúť. Snažíme sa
zúčastňovať akcií a všetkých podujatí, ktoré súvisia
s paličkovanou čipkou. V apríli nás potešilo pozvanie členiek KPČ Priadky pri ÚĽUVe v Bratislave, zúčastniť sa aktívne na výstave regionálnych čipiek
zo Slovenska pod názvom „ Pramienok krásy“, ktorá sa konala pod záštitou hlavného mesta v Primaciálnom paláci. Práce členiek nášho klubu s motívom šopornianskej čipky boli
zhotovené formou okolkov, obrazov, obrusov, dečiek... Výstavu sme obohatili aj starými čipkami, čepcami, tiež aj celým
ženským a mužským krojom. Záujem i obdiv bol veľký, nielen
z radov našich kolegýň – čipkárok, ale slovami chvály nešetrili ani
domáci a zahraniční návštevníci. Vernisáž, na ktorej sme sa zúčastnili, obohatili členky klubu prezentáciou nášho krásneho kroja.

Vďaka patrí aj p. starostovi Mgr. Adriánovi Machovi,
ktorý nás prišiel podporiť spolu s manželkou. Účasť
na výstave nás potešila, povzbudila a zvidileľnila
klub a našu obec. V máji sme sa zúčastnili na Festivale paličkovanej čipky s medzinárodnou účasťou
v Krakovanoch. Program festivalu bol naozaj bohatý. Prebiehali kurzy paličkovanej čipky a šperkov
z drôtu a navrhovania čipky. Výstavy: Nepublikované práce p. Mišíka, Krása paličkovania v symbióze s prírodou, Do ruky vystružlikané – zbierka paličiek. Seminár: Pocta
Víťazoslavovi Mišíkovi.
Navštívili sme aj múzeum „Za Krakovskou bránou“, kde sme
obdivovali krásnu, náročnú krakoviansku čipku a zachovaný
roľnícky dom a dvor z minulého storočia. Odchádzali sme
spokojné, obohatené o skúsenosti, vedomosti a zážitky. Krakovianský festival prebiehal na vysokej úrovni.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa

ˇ
ˇ
CˇinnostˇKlubu palickovanej
cipky
v Šoporni

Od výročnej členskej schôdze uplynuli už 3 mesiace. Máme
88 členov. V doplnkových voľbách sme do výboru ZO zvolili
p. Štefana Ondrušku. Vylosovali sme troch členov, ktorí budú mať na
jeden rok zaplatené predplatné na odborné časopisy: Sady a vinice, Záhradkár a Záhradkář CZ. Na VČS už tradične prebehla degustácia
našich vín. Päťčlenná odborná komisia pod vedením p. Kováčika vyhodnotila 23 vzoriek od 12 záhradkárov nasledovne :

miesto

vzorka

body

víťaz

1.

č.19 – Dornfelder

88, 67 Miroslav Klčo

2.

č. 15 – Devín

88

Jozef Štrpka

3.

č. 1 – Zmes biela 1

86

Ing. Stanislav Novosad

4.

č. 21 – Dunaj

85,33 Štefan Ondruška

5.

č. 5 – Zmes biela 2

85,33 Ing. Stanislav Novosad

Po VČS sa už tradične venujeme odbornej práci. Praktická ukážka rezu dopadla priam katastrofálne. Majiteľ záhrady
p. Stojka „ošmýkal” hlavne marhule, samozrejme neodborne, ešte
v r. 2015 v lete. Potom sme sa venovali vrúbľovaniu. Už sme spomínali, a tak sme aj urobili, pre členov máme navrúbľovaných
niekoľko stĺpových jabloní. Vrúble pre marhule budú vhodné
na vrúbľovanie až na budúci rok. Marhuľa, ktorú chceme rozmnožiť, je dedičstvo našich otcov, má viac ako sto rokov, je to
ešte jeden posledný zachovaný strom z tých, ktoré boli vysadené
pri poľných cestách okolo Štrkovca. Predpokladáme, že sa jedná
o odrodu „ Maďarská kráľovská”. Podobne rozmnožujem starú odrodu
jabloní BATUL, ktorá sa v Šoporni pestovala vo veľkom množstve. Už
na VČS sme konštatovali, že záhradkárov čaká ťažký rok. Konštatovanie
sa opieralo o mimoriadne teplý priebeh zimy.

Na škodu, a nielen záhradkárov, sa predpovede sčasti už naplnili. Príroda sa začala prebúdzať oveľa skôr ako inokedy. Oteplenie spôsobilo,
že viacerí záhradkári začali s výsevom oveľa skôr. Priesady potrebovali
ísť von do fóliovníkov, skleníkov a podobne. Teplota v noci sa viackrát
priblížila k nule. Priesadám bolo treba zabezpečiť teplo. Zapálili ste
sviečku, niekedy aj viac, dokonca ste pomohli aj el. ohrievačom. Priesady nezmrzli, ale to dlhé obdobie chladu pod +5°C v noci spôsobilo,
že prvé, možno aj druhé súkvetie na rajčinách, nebude mať plody, keď
aj áno, nebudú normálne vyvinuté. Zeler aj niektoré hlúboviny budú
kvitnúť. To všetko spôsobil chlad. Potom však prišiel mráz, teploty
u nás v Šoporni boli rôzne a pohybovali sa až do -5°C. Niekomu zmrzlo viac, niekomu menej, niekomu vôbec. Viacerí robili rôzne opatrenia
proti mrazom. O mojom opatrení poviem len veľmi stručne, podrobnejšie na prednáškach a schôdzi. Použil som proti mrazu prípravok
CROPAID, ktorým som letmo previedol postrek. Celkom úspešne.
Prípravok a jeho použitie má určenú technológiu, ktorá by mala byť
dodržaná a potom má ochrániť až do -7°C. Búrky a ľadovec nás zatiaľ
obchádzajú a hodnotenie celého záhradkárskeho roka bude určite lepšie. Ďalej sa pripravujeme na „Sereďské slávnosti ”, kde chceme reprezentovať našu ZO a obec.
To sme už tesne pred našou výstavou „ Ovocia, zeleniny a kvetov.”
Bude to už 16. ročník. Pripravujte svoje exponáty, prineste ich a príďte
sa i pozrieť. Podrobnosti sa dozviete z obecného rozhlasu.
Na záver chcem pripomenúť, že ešte minulý rok bol vyhlásený už
10. ročník súťaže „O najkrajšiu predzáhradku – balkón“. Túto súťaž robíme spolu s OU. Predpokladám, že do jubilejného ročníka sa prihlásite
viacerí, máte možnosť do konca augusta. Termín si vyberte vy podľa
toho, kedy sú vaše predzáhradky alebo balkóny najkrajšie. Stačí zavolať
predsedovi a on zariadi potrebné. Traja z vás budú odmenení.
Predseda ZO SZZ Kochan

H. Homolová, M. Nemčovičová

So zármutkom
oznamujeme, že
sme sa dňa 16. 6.
2016 navždy rozlúčili s priateľkou
a členkou nášho
klubu p. Irenou
Janicovou.
Klub paličkovanej

čipky v Šoporni
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Za hrsť drobných

O múdrosti
Mám takú myšlienku na duši,
snáď mi to niekto odpustí.
Nechytajme sa všetci za uši,
keď chceme zobrať rozum do hrsti.

O ťažkom víne
Radosti moc neužiješ,
je to pravda skúpa.
Aj keď víno ťažké piješ,
do hlavy ti stúpa.

O zlostnom človeku
Na čele mi robí vrásky
holá pravda, ktorá tu je.
Na rozdiel od veľkej lásky
nenávisť vždy opätuje.

O výrokoch sudcov
Zhnusený som zhora nadol,
keď príde mi do mých uší:
„Je to pravda, že moc kradol,
ale zákon neporušil“.

Jozef Búran
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Jaroslav Vöröš, Markus Forgáč, Rebeka Šubová,
Zara Kulichová, Anabella Mária Vrablecová,
Janka Kubištová , Timotej Vrzúk, Filip Krajčirovič,
Dominik Švihorík

Jubilanti 80 roční
Alojz Štrpka, Alžbeta Borošová, Miroslav Alexa,
Anna Jóžová

Zosobášili sa
Marián Hronec & Erika Macejková

Jubilanti 90 a viac roční
Katarína Vozárová 94 r., Štefánia Horváthová 90 r.
Magdaléna Kovaľová 90 r., Mária Kaducová 90 r.
Ján Póša 90 r., Anna Karáčoňová 95 r.

Opustili nás
Jozefína Sokolová 89 r., Verner Matych 73 r., Miroslav Miškolci, Irena Janicová 65 r., Mária Eliášová 84 r.,
Jarmila Kloknerová 59 r., Mária Kabrhelová 78 r., Ján Petrík 57 r., Ľubomír Tománek 56 r. Mária Gálová 84 r.,
Viktória Rutová 94 r., Štefan Grivalský 51 r., Jozef Bilčík 64 r., Mária Petrová 95 r., Štefan Vágai 54 r., Štefan Bízik 96 r.

Naši jubilanti
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Štefánia Horváthová 90 r.

Mária Kaducová 90 r.

Ján Póša 90 r.

Anna Vozárová 94 r.

Magdaléna Kovaľová 90 r.

Anna Karáčoňová 95 r.
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ZVOZ SMETÍ, PLASTOV A PAPIERA

Separácia
odpadov v roku 2015
Obec Šoporňa v roku 2015 uložila
na skládke KO – Komplex Z.Z.o. celkovo 1679,88 ton komunálneho odpadu , čo je po Seredi druhé najvyššie
množstvo. Po prepočítaní na jedného
obyvateľa to predstavuje 403,24 kg,
čím sa radíme na druhé miesto za
obcou Váhovce. Čo sa týka separácie
odpadov, tak v separácii plastov sme
v roku 2015 vyseparovali celkovo 17,1
tony čím sme na druhom mieste za
obcou Dolná Streda avšak v prepočte
na jedného obyvateľa sme s 4,1 kg na
poslednom mieste! To isté sa týka aj
separácie skla. V celkovej separácii sme
síce na prvom mieste s 19,43 tonami, ale
v prepočte na jedného obyvateľa sme na
poslednom mieste s objemom 4,66 kg!

JÚN 2016
smeti
plasty
papier

13. a 14. 6. 20. a 21. 6. 27. a 28. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.
30. 6.

4. a 6. 7.
6. 7.

11. a 12. 7. 18. a 19. 7. 25 a 26. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
28. 7.

8. a 9. 8.
10. 8.

15. a 16. 8. 22. a 23. 8. 30. a 31. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
25. 8.

JÚL 2016
smeti
plasty
papier
AUGUST 2016
Pri uloženom inertnom (nerozložiteľnom) odpade sme v celkovej
produkcii na prvom mieste so 443,32
tonami a v prepočte na jedného obyvateľa sme na druhom mieste za Zemianskymi Sadmi so 106,41 kg.
Ing. Martin Gála
Množstvo odpadu
2014
2015
1900,94 ton
1679,88 ton

Druh odpadu
Komunálny odpad
Komunálny odpad na 1 obyvateľa

456,3 kg

403,24 kg

Inertný odpad

605,88 ton

443,32 ton

Inertný odpad na 1 obyvateľa

145,43 kg

106,41 kg

Vyseparované sklo

16,75 ton

19,43 ton

Vyseparované sklo na 1 obyvateľa
Vyseparované plasty
Vyseparované plasty na 1 obyvateľa

4,02 kg

4,66 kg

10,14 ton

17,1 ton

2,43 kg

4,1 kg

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

6. a 7. 6.
8. 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
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smeti
plasty
papier

1. a 2. 8.
3. 8.

SEPTEMBER 2016
smeti
plasty
papier

12. a 13. 9.
14. 9.

26. a 27. 9.
28. 9.
29. 9.

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
5. – 8. 2016 Hody Šoporňa
29. 8. 2016 Povstalecký guláš
Výstava ľudových remesiel
SNP
10. 9. 2016 Šopornianska 12–ka
Výstava paličkovanej čipky
Výstava záhradkárov
Výstava chovateľov
Šopornianska držka – koncom septembra 2016
Šopornianska dyňa – október 2016

Dôležité telefónne čísla
SOS
telefónne číslo
Centrálny záchranný systém
112
Polícia
158
Rýchla zdravotná pomoc
155
Hasiči
150
Plynári
Elektrikári
Vodári

info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
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.

