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Jar k nám prišla
v plnom prúde, slniečko
prebúdza
k životu všetko vôkol
nás, kvietky rozkvitajú, stromy sa zelenajú. Toto obdobie
nejako zázračne aj nás štartuje k väčšej
aktivite, dodáva nám viac energie. Vlastne ,
po zimnom leňošení na gauči nás doslovne
vyháňa do prírody, do záhradiek, naberáme nový dych. Slniečko, jar, život v prírode
aj v nás akoby prebudili spiacu silu prebúdzajúceho sa života.
Nielen v domácnostiach, ale samozrejme aj v obci začíname upratovať
a skrášľovať naše okolie. Púšťame sa do
jarného upratovania, orezávania, čistenia
okolia. Ako každý rok, tak aj teraz nás čaká
veľa práce, práce pre osoh a skrášlenie celej
obce. Začína bežný kolobeh - kosenie, zvážanie bioodpadu, separátov, znovu kosenie
a ... Viac ako 13 ha obecných zelených plôch
nám nedá oddychu do jesene. Okrem pravidelných vecí sa chystáme na neskoršie aktivity, pripravujeme rôzne projekty, verejné
obstarávania, realizácie havarijných stavov, údržby, doťahujeme rozbehnuté veci.
Po kontrole z ministerstva otvoríme nový
zberný dvor a aktívne začneme s výstavbou
novej ČOV a kanalizácie, kde je verejné obstarávanie ukončené a po obvyklých kontrolách sa už nevieme dočkať jej realizácie.
Z väčších investícií nás čakajú aj opravy ciest, realizácia nového chodníka a začne sa
s rekonštrukciou budovy Starej školy, kde
v tomto roku plánujeme novú strechu.
Z menších investícií a havarijných stavov
nás čaká rekonštrukcia WC v dome smútku,
na zdravotnom stredisku, údržba v areáli
ZŠ spolu s kamerovým systémom, rekonštrukcia ozvučenia ŠK a cintorína, úprava
parkovacích plôch a rekultivácia nelegálnych skládok. Samozrejme všetko závisí aj
od finančných prostriedkov.
Na jednej strane počúvame, ako
sa ekonomike v štáte darí, ako sa navýšili
podielové dane obciam, ale treba si povedať, že obciam táto vláda vrátila iba to, čo
im v roku 2010 zobrala iná vláda. Zároveň
ale pribudli ďalšie kompetencie tzv. „chodníkový zákon“, obedy zadarmo, upravili sa
platy verejnej správy a mnoho ďalších. So
všetkým súhlasím, ľudia majú byť lepšie
ohodnotení za svoju prácu, aj deti v škole
si zaslúžia kvalitnejšie a výživnejšie jedlo,
ale na druhej strane treba povedať, že nič
nie je zadarmo. A aj tu štát nepridal financie, ale iba kompetencie. Pri obedoch treba

povedať, že štát prispeje iba na odobraté
jedlo a pritom škola musí pripraviť jedlo
pre každého. Preto sa musí nadstaviť systém, aby bola zodpovednosť aj zo strany
stravníkov, v opačnom prípade bude na to
doplácať škola a obec.
Osobitne je potrebné venovať
sa „chodníkovému zákonu“, nakoľko táto
kompetencia je jedinečná v EÚ. Súhlasím,
že majiteľ (teda obec) sa má starať o verejné priestranstvá, čistenie, údržbu a udržiavanie svojho majetku. Samozrejme aj
o odpratávanie snehu. Desaťročia bolo zaužívané a zo zákona aj povinnosť pre občanov, starať sa o verejné priestranstvo okolo
domu. Čistenie jarkov, odhŕňanie snehu
a kosenie okolia domu bola bežná činnosť
nás všetkých, ktorým záležalo, ako to okolo
nášho domu vyzerá. Kto tak nerobil, suplovala ho obec. Teraz sa zákon zmenil a taktiež bez poskytnutia financií na personál ,
strojné vybavenie, na možnosti obcí. S odvolávkou na zákon, je to vaše - starajte sa,
končili všetky rokovania.
Preto si nesmierne vážim a aj touto cestou
chcem veľmi pekne poďakovať všetkým
našim obyvateľom, ktorí pomohli obci odprataním snehu nielen pred svojimi domami, ale aj pred domami našich starších a nevládanejších obyvateľov a zároveň sa počas
roka starajú aj o zeleň kosením. Bez vašej
pomoci by sme to nezvládli. Trošku ironicky však vyznievajú odozvy tých, ktorí ani
doteraz si pred domami neodpratávali, nečistili, nekosili a po napadnutí snehu sa ihneď dožadovali odpratania zo strany obce,
lebo už počuli, že to je povinnosť obce.
Nedá mi nespomenúť a veľmi pekne poďakovať všetkým organizáciám v obci za vzájomnú spoluprácu, prípravu a realizovanie
rôznych akcií a reprezentácií obce. Vďaka
patrí dôchodcom, poľovníkom, rybárom,
hasičom, športovému klubu, záhradkárom,
čipkárkam, zdravotne postihnutým, škole, zamestnancom úradu, našim folklórnym súborom Važine, Važinárovi, Važinke
a Lipke, dobrovoľníkom, poslancom, komisiám a verím, že aj naďalej budeme spolupracovať a skrášľovať našu obec. Už sa na
všetkých teším na najbližšej akcii – druhý
ročník „Dňa Zeme“, 13. 04. 2019 o 9.00 pred
obecným úradom, kde spoločnými silami
prispejeme k očisteniu našej obce.
Záverom mi dovoľte popriať vám
veľa radosti, spokojnosti, porozumenia, úsmevu a nádherné prežitie veľkonočných
sviatkov. Začiatok jari sa spája so zvykmi
Veľkej noci. Aj keď tradičné „šibačky“ sa
vytrácajú, radostne vítam oživenie tradície
zo strany hasičov a verím, že aj tento rok
vyrazia na spoločnú oblievačku hasičským
autom.
Mgr. Adrián Macho, starosta obce
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Veľkonočný pozdrav
Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
Nech sila zmŕtvychvstalého Pána Ježiša
pôsobí v našom živote a dodáva nám nádej.
Zo srdca vám to, moji milí farníci, praje a vyprosuje
Marcel Kubinec - farár
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Obecný úrad a kultúrno – spoločenské centrum
v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej
účinnosti budovy a obnova objektu
Obec Šoporňa získala dotáciu v rámci nenávratného finančného
príspevku na projekt s názvom: Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu. Tento projekt je podporený z Operačného programu Kvalita
životného prostredia. Zmluva medzi poskytovateľom – Ministerstvom
životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a prijímateľom – obcou Šoporňa nadobudla účinnosť dňa
26.04. 2018. Projekt je orientovaný na rekonštrukciu budovy Obecného
úradu v obci Šoporňa smerom k zníženiu jeho energetickej náročnosti
a realizácia stavebných prác bude prebiehať v roku 2019. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 714 990,28
EUR. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi – obci Šoporňa nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 679 240,77 EUR, čo predstavuje
95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu
a finančná spoluúčasť v rámci finančných zdrojov obce Šoporňa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít predmetného projektu predstavuje sumu 35 749,51 EUR. Realizácia predmetného projektu prispeje k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy
obecného úradu v obci Šoporňa a to zvýšením energetickej hospodárnosti budovy. Po realizácii projektu dostanú obyvatelia obce Šoporňa
moderný, energeticky úsporný a ekologický objekt obecného úradu.
Na realizáciu projektu sú zvolené najmodernejšie postupy a materiály.

Zateplením fasády, stropu a strechy, resp. výmenou vonkajších otvorových konštrukcií, ako aj modernizáciou vykurovania a osvetlenia sa zvýši
technická kvalita objektu a dosiahneme úsporu energie potrebnú na prevádzku objektu. Pri výbere materiálov a zariadení sa prihliadalo na také
materiály, ktoré technicky spĺňajú najprísnejšie kritériá so zreteľom na plánované výsledky úspory. Výsledky projektu budú slúžiť nielen súčasnej,
ale aj budúcim generáciám, pretože technické riešenie projektu uvažuje
o využití kvalitných a trvácnych materiálov a technológií. Projekt si po
dokončení nebude vyžadovať dodatočné investičné náklady, iba náklady
spojené s jeho prevádzkou a údržbou. Realizácia projektu prinesie úsporu
finančných prostriedkov, pretože klesne ekonomická náročnosť prevádzky
objektu. Rezervu finančných prostriedkov získaných znížením nákladov
na prevádzku predmetného objektu bude môcť obec Šoporňa využiť na realizáciu ďalších rozvojových aktivít a zvyšovanie kvality života jej obyvateľov,
v rámci nich aj na ďalšie ekologické projekty zamerané na ochranu životného prostredia. Výsledok realizácie aktivít projektu bude mať nezanedbateľný a významný vplyv aj na zlepšenie kvality životného prostredia
prostredníctvom zlepšenia využívania zdrojov energie a znížením produkcie emisií CO, TZL, SO2, NOX a CO2.

Ing. Martin Gála, prednosta OcÚ

Silvester 2018
Silvestrovský večer patrí k dňom v roku, kedy sa radi stretávame s rodinou, priateľmi či známymi. Ešte lepšie, ak pre nás niekto pripraví zábavu, jedlo, pitie a my sa iba zúčastníme, zabavíme a dobre najeme. Takto nám už tradične naša obec chystá silvestrovskú zábavu na Rajčure.
Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne stretneme na Silvestra a nebolo to inak ani koncom roka 2018. Zabíjačkové špeciality, príjemná hudba,
milé stretnutia a tradičný ohňostroj, ktorým sme sa rozlúčili s rokom minulým a vítali rok nový. Malí, mladí i starší, všetci s úsmevom na perách
a radosťou v očiach sledovali farebnú hru na oblohe a ani zima nikoho neodradila. Dúfam, že sa takto o rok stretneme znova.
Mgr. Miroslava Baranová
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Šopornanský
fašanek 2019
Z iniciatívy Galantského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a pod záštitou starostu obce Šoporňa Mgr. Adriána Macha sa dňa 2. marca 2019
uskutočnilo v Šoporni krásne podujatie viažuce sa k tradícii konca
fašiangov – pochovanie basy. Vďaka obetavosti a zanietenosti ľudí,
ktorí sa ľudovým tradíciám a zvykom dlhoročne venujú, má folklór
v Šoporni a okolí vysokú umeleckú úroveň. Realizáciou veselého
hudobno-folklórneho programu Šopornanský fašanek sa prispelo
k oživovaniu tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života miestneho a regionálneho spoločenstva. Tento projekt sa uskutočnil
vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
V poobedných hodinách sa podujatie začalo fašiangovým sprievodom so spevom a hudbou, do ktorého sa zapojio mnoho miestnych obyvateľov oblečených v tradičných krojoch i vyzdobených
najrôznejšími maskami, presne ako sa na pravý fašiangový sprievod
patrí. V chladnejšom počasí každému dobre padlo chutné občerstvenie a teplé nápoje pri reštaurácii Pohoda. Po príchode fašiangového sprievodu na Rajčuru, program pokračoval tancom masiek,
kde sa predviedli deti, ale zaujímavými maskami prekvapili aj do-

spelí. Nasledovalo vyhodnotenie najkrajších masiek a odovzdávanie
sladkých ocenení víťazom. K radostnej fašiangovej nálade v Šoporni
prispeli svojimi vystúpeniami detský folklórny súbor Važinka, spevácka skupina Važina, mužská spevácka skupina Važinár, ľudová
hudba Muzička a hudobná skupina MIX. Šopornanský fašanek vyvrcholil aktom pochovania basy, v rámci ktorého boli prednesené
spevy popretkávané humornými textami typickými pre šoporniansky región. Poďakovanie vyslovujeme PaedDr. Jozefovi Búranovi,
ktorý už tradične mal pod patronátom nácviky folklórnych súborov
a vďaka patrí taktiež všetkým účinkujúcim. Návštevníci si počas celého programu mohli pochutnávať na prvotriednych fašiangových
dobrotách. Záver vydareného podujatia patril tanečnej ľudovej zábave, ktorú zabezpečil DJ Huxo.
Prostredníctvom folklórneho fašiangového pásma s hudbou
a piesňami sa umožnilo verejnosti poznávať históriu nášho regiónu
a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Veselý fašiangový program spojil celú komunitu obyvateľov Šoporne
a podporil tak dobré medziľudské vzťahy a spolunažívanie.
Galantské osvetové stredisko
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Oslávili sme MDŽ
Aj tento rok sme si pripomenuli a oslávili Medzinárodný deň
žien, ktorý sa konal 8. marca v sále Kultúrneho domu v Šoporni. Pre
všetky ženy bol pripravený milý hudobný program. Pozvanie prijala Gizka Oňová, ktorá sa postarala o program. Úvodné slovo patrilo
starostovi obce, ktorý privítal mamy, babky, tety, slečny, dievčatá
a dámy. Po príhovore prebrala slovo Gizka Oňová, ktorá zaspievala
množstvo piesní. Pesničky si spolu s ňou nôtili a pohmkávali aj žienky
v obecenstve. Po programe bolo pre naše oslávenkyne prichystané
malé občerstvenie a každá žena si so sebou odnášala ružu, čokoládu
a dobrú náladu. Ďakujeme za zúčastnenie a o rok sa vidíme opäť.
Veronika Plešová

Uvítanie
do života
21. marca sa po tretíkrát konalo Uvítanie do
života detičiek narodených v roku 2018. Sme
presvedčení, že obnovenie tohto podujatia
bolo dobrou voľbou, a dobrým znakom bolo aj
to, že sa tu okrem rodičov a detičiek zišli i starí
rodičia a ostaní členovia rodín.Obecný úrad sa
veľmi teší na ďalšie takéto pekné a milé podujatie. 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 2018.

Michala Špániková

Zbierka pre Dianku Janovičovú
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Šoporni konaného dňa 26. septembra 2018,
pán poslanec Marián Petráš prečítal list od
mamičky Dianky Janovičovej. Dianka je veselé
trojročné dievčatko, ktorému ako 10 – mesačnému dieťatku diagnostikovali spinálnu muskulárnu atrofiu (SMA). Je to ochorenie, ktoré
si vyžaduje 24 – hodinovú starostlivosť, neustále rehabilitácie, cvičenia, návštevy rôznych
špecialistov a špeciálnu liečbu či terapie. Je to
však finančne náročné a prišiel čas, kedy

bolo potrebné kúpiť vozík, aby Dianka mala
možnosť aspoň týmto spôsobom pohybovať
sa slobodnejšie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie,
ktorým vyhlásilo zbierku na pomoc Dianke.
Občania mohli prispievať do stacionárnych
pokladničiek či na špeciálny účet. Vďaka milým
a dobrosrdečným ľudom, občanom našej
obce sa náš cieľ vydaril. Vyzbieralo sa 1658,47 €
a Dianka sa už v dnešných dňoch teší z nového vozíka.
Lenka Gálová

Poďakovanie
Srdečne sa chceme poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili do zbierky pre našu
Dianku. I vďaka vám a vašej štedrosti sme mohli zakúpiť špeciálny invalidný vozík, ktorý Dianke
uľahčí život. 						
								
S vďakou Janovičoví
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Čo nového v klube dôchodcov?
Posledný štvrťrok v našom klube bol na podujatia a rôzne aktivity veľmi bohatý. Najviac to pocítili členovia „Šoporňanskej
lipky“, ktorí pripravili vystúpenia na niekoľko akcií poriadaných
v rámci obce. K najzaujímavejším patria vianočné koncerty – prvý
sme uskutočnili 19. decembra v spolupráci so ZŠ a druhý 26. 12. už
tradične poriadaný v našom kostole. V jeho priestoroch sa ozývali
vianočné koledy, ale aj piesne vyprosujúce mier a pokoj pre našu
vlasť a národ. K príprave koncertu sme pristupovali veľmi zodpovedne a naši poslucháči to patrične svojím potleskom ocenili. Hriala
nás aj pochvala od nášho dôstojného pána farára M. Kubinca, ktorý
nám srdečne poďakoval a poprial do ďalšej činnosti veľa úspechov.
Naši členovia sa už tešili na posledné tohtoročné posedenie, ktoré
sa uskutočnilo 28. 12. v kultúrnom dome. Nazvali sme ho „silvestrovské“ a aj sa v takom duchu nieslo. Do tanca a na počúvanie nám
zahrali naši muzikanti pod vedením pána Jozefa Lipovského a naše
„akvabelky“ sa pochválili svojou tanečnou choreografiou. Vtipným
doprovodným slovom nás rozveselili naše členky pani Hamajová
a pani Benková. Na posedení sme po prvýkrát privítali folklórnu skupinu z Íreku, ktorá nám zaspievala piesne zo svojho repertoáru. Na
oplátku sa členovia „Šoporňanskej lipky“ zúčastnili ich posedenia,
na ktorom sa vďaka vrelému privítaniu organizátorov veľmi dobre
cítili a odchádzali s presvedčením, že si takéto stretnutia určite zopakujú. Svojím vystúpením Šoporňanská lipka potešila aj klientov Domova dôchodcov v Šelpiciach, spoločne aj s našou známou speváčkou Gizkou Oňovou. Začiatok roka 2019 sa niesol v znamení príprav
na výročnú členskú schôdzu (VČS), nakoľko náš predseda pán Csikós
už dávnejšie avizoval, že zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, pristúpili sme k voľbe nového výboru. Na základe ankety medzi našimi členmi sme vypracovali novú kandidátku
a na VČS ju hlasovaním schválili aj naši členovia. V tomto volebnom
období bude náš KD pracovať pod vedením výboru v tomto zložení:
Miroslav Kovaľ – predseda
Emília Sučíková – podpredseda
Jozefína Hamajová – pokladníčka
Oľga Kovaľová – zapisovateľka
Ľudovít Csikós – člen výboru

Anna Kubalová – člen výboru
Štefan Rojka – člen výboru
Revízna komisia bude pracovať v tomto zložení:
Jozef Macho – predseda
Jana Vozárová – členka
Eva Gálová – členka
Veríme, že nový výbor nadviaže na úspešnú činnosť odchádzajúceho výboru a i naďalej sa bude môcť opierať o ich skúsenosti a ochotu pomáhať pri plnení úloh, ktoré v našom KD budeme realizovať.
Dovoľte mi, aby som v mene celej členskej základne za skvelú
prácu, zanietenosť s akou pristupoval ku svojej funkcii, poďakovala nášmu Lajkovi Csikósovi, popriala mu veľa zdravíčka a že bude
i naďalej ochotne pracovať a pomáhať, pokiaľ mu to zdravie dovolí.
O tom nepochybujem. Ďakujem aj odchádzajúcim členom výboru pani Vierke Ščípovej, Ľubke Rojkovej, Olinke Benedikovičovej
a Milke Polakovičovej. Činnosť nášho KD je zameraná na rozvíjanie kultúrnych a športových aktivít. V rámci športových aktivít
sme počas zimných mesiacov každý pondelok pod vedením pani
Betky Póšovej uskutočňovali cvičenia, najprv v malej telocvični ZŠ
a v súčasnosti v našom klube. Nakoľko nám pán starosta Adrián
Macho daroval permanentky na kúpanie, túto možnosť sme využili
a 13. a 27. februára sa naši členovia boli vykúpať vo Veľkom Mederi.
V oblasti kultúry toho tiež nebolo málo. Dňa 20. 2. sme navštívili
divadelné predstavenie v Nitre. Odozva bola výborná a za zrealizovanie tohto podujatia chcem poďakovať pánovi starostovi A. Machovi, ktorý nám zabezpečil vstupenky aj s výraznou zľavou. Mesiac
marec sa niesol v znamení fašiangov. Členovia Šoporňanskej lipky
sa zúčastnili obecného fašiangu spojeného s pochovávaním basy.
No najviac sme sa tešili na náš, v poradí už tretí „Dôchodcovský bál“,
ktorý sa konal v posledný fašiangový deň – v utorok 5. marca. Do
slávnostne vyzdobených priestorov kultúrneho domu prišlo 130
našich členov, aby pri veselej muzike, spevom, tancom a pochovávaním basy ukončili fašiangové obdobie. Pred nami je 1. štvrťročné
posedenie, ktoré sa uskutoční 5. apríla a všetci sa naň už tešíme.
Za KD Emília Sučíková
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Štrkovecká barónka 2019
Ako už býva zvykom, aj tento rok sa konala prehliadka umeleckej
tvorivosti prijímateľov sociálnych služieb zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 16. ročník súťaže sa
konal 20. marca 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku Galanta.
Tejto nesmierne zaujímavej súťaže, ako svojím obsahom ale aj obsadením, sa zúčastnilo 16 domovov sociálnych služieb a ako hosť
boli aj klienti z maďarskej Tatabányi. Súčasťou tejto súťaže bola aj
prezentácia ručných prác klientov, ktorá sa nachádzala vo vestibule
kultúrneho strediska.
Štrkovecká barónka - jedinečné a nezabudnuteľné zážitky
z divadelných scénok, tanca a spevu, ktoré sa veľmi ťažko opisujú
a ťažko prijímajú pre človeka, ktorý nepozná bolesť a trápenie, kto-

rý sa nedokáže ani na chvíľu vžiť do úlohy herca, ktorý svoju snahu
a svoje umenie predvádza na javisku.
Veľká a úprimná vďaka patrí v prvom rade Mgr. Márii Tóthovej,
riaditeľke DSS, ako aj celému personálu DSS Šoporňa – Štrkovec,
ale aj DSS v pôsobnosti TSK, že dokážu so svojimi „deťmi“ nacvičiť
jedinečné diela na doskách, ktoré pre všetkých účinkujúcich klientov znamenajú celý svet. Práca na to nestačí, na to je potrebné mať
dušu, cit a svoje zamestnanie zmeniť na životné poslanie.
A aká bude „Barónka“ v roku 2020? Budú mať noví riaditelia srdce,
cit a trpezlivosť? Bude to ich poslanie alebo zamestnanie? To sa dozviem až o rok.
Marián Petráš

POĎAKOVANIE ZO ŠTRKOVCA
Ani tento rok nezabudol pán starosta Adrián Macho a pán zástupca Marián Petráš na naše ženy a spríjemnili nám pracovný deň krásnou
ružou a sladkou čokoládou. Slová uznania za ťažkú prácu veľmi dobre padli každej z nás. Ďakujeme.
Mgr. Slávka Soboňová
vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy, DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
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Záhradkárske povzbudenie
Po zime je už v povetrí cítiť vôňu prebúdzajúcej sa zeme. Začína sa nový ročný cyklus života. Objavujú sa nové nádeje, nové ciele
i v záhradkárskych srdciach a dušiach. A tradične už v tomto období
bilancuje svoju činnosť i ZO SZZ v našej obci.
Patríme medzi mocné piliere organizovaného záhradkárstva v okrese a úspešne reprezentujeme Šoporňu na oblastných i celoslovenských akciách. Spomeniem okresné výstavy, súťaže Jablko roka
v Trenčíne, Ovocie roka v Nitre, Agrokomplex... Tam všade končíme
na popredných miestach, čo nás napĺňa hrdosťou. Aktívnej skupine
členov patrí veľké poďakovanie. Na domácej pôde pripravujeme už
19. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov spojenej s ochutnávkou
regionálnych vín. Organizujeme zájazdy, napr. na 12. 4. 2019 pripravujeme zájazd na Záhradkársku výstavu do Trenčína. Tento oznam
platí ako pozvánka pre všetkých občanov. Záujemcovia, prihláste sa
na tel. čísle 0944 226 711.
Každoročne pracujeme na vzdelávaní a odbornom raste našich čle-

nov. Či už je to formou školy vrúbľovania, ukážkami rezu ovocných
drevín priamo v záhradkách alebo sprostredkovanie nových informácií formou prednášok.
Mrzí nás, že sa nám nedarí zapojiť viac obyvateľov obce do ponúkaných záhradkárskych aktivít, ktoré v tejto stresovej dobe prinášajú
radosť, zdravie a potešenie.
Vážení priatelia, záhradkárky, záhradkári. Znovu sa nevzdávame
a po drobných nezdaroch v minulom pestovateľskom roku, začíname vzorný program s výberom a výsevom semienok, upravujeme podmienky pre rast priesad, striháme a režeme vinič i stromy
a vrúbľujeme ich, čiže povzbudzujeme pre život. Tak chápeme existenciu. Vzájomne, so všetkým žijúcim, sa povzbudzovať pre život. Želám vám a vašim rodinám pri tomto snažení veľa zdravia, úspechov
a optimizmu.
Ján Házy
Predseda ZOSZZ v Šoporni

Invazívne rastliny
Pajaseň žliazkatý je
druh opadavého listnatého stromu z čeľade simarubovitých, pochádzajúci
z Ázie.
Pre tento článok som sa
rozhodol, nakoľko je tento druh značne rozšírený
v Šoporni. Samičie stromy
predstavujú časovanú ekologickú bombu, nakoľko
jeho kontrola stanoviska je
obzvlášť náročná pre účel
dekoratívnej rastliny.
Pajaseň žliazkatý dorastá do
výšky až 25 metrov. Dožíva
sa 30 – 50 rokov, v staršom veku mu zahnívajú korene, preto by sa
stromy staršie ako 35 rokov mali rúbať, aby nedošlo k ich pádu. Listy
po poranení produkujú tekutinu, ktorá môže u citlivých osôb vyvolať
alergické reakcie.

Rastlina začína tvoriť semená medzi 10-15 rokom a to 325.000 ks za
rok.
Legislatíva Slovenskej republiky:
Invázne druhy rastlín je zakázané držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo
výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu. Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný
odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku podľa platnej
legislatívy a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Orgán ochrany prírody alebo aj obec by mali upozorniť
vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania.
Metódy odstraňovania:
Po obvode pňa sa spravia záseky, ktoré sa ošetria herbicídom na báze
glyfosátu. Najvhodnejší termín aplikácie je leto až začiatok jesene za
suchého počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do
dreva. Takto ošetrené jedince sa ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú a až následne sa po úplnom vyschnutí môžu vypíliť.
Ing. Marián Ferenc

Milí rodičia budúcich prvákov,
blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy, preto Vás srdečne pozývame na zápis pre šk. rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční 28. apríla 2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou
Šoporňa.
Zápisu sa zúčastnia deti narodené
od 1. septembra 2012 – do 31. augusta 2013
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a predložiť doklady: rodný list dieťaťa
(originál a 1 kópiu) a občiansky preukaz rodiča.
Zároveň sa budú objednávať pomôcky do 1. ročníka v sume 20,10 €.
V

tento deň sa uskutoční aj zápis detí do MŠ, ktorý bude prebiehať
aj celý mesiac máj.

9

Šopornianske
noviny

Marec – mesiac knihy
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale
i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi
neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Marec – mesiac
knihy bol prvýkrát v bývalom
Československu vyhlásený v
roku 1995 na počesť Mateja
Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého
záujmu o knihy. Prečo si však
mesiac knihy pripomíname v
marci? Matej Hrebenda Hačavský sa totiž narodil aj zomrel práve v mesiaci marec.
Aj napriek tomu, že bol slepý,
miloval knihy, dokonca ich
aj písal. Zbieral staré rukopisy. Roznášal nové slovenské a české knihy. Zaslúžil sa
o rozvíjanie slovenského národného povedomia a vďaka
nemu aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu
- šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v
marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť. Pri tejto príležitosti žiaci druhého ročníka ZŠ s MŠ Šoporňa, spolu s triednymi pani učiteľkami Mgr.
Katarínou Plešovou a PaedDr. Danou Hulákovou, navštívili obecnú
knižnicu. Dnešné deti čítajú veľmi málo alebo nečítajú vôbec. Touto
prehliadkou sme chceli deti motivovať k čítaniu kníh. Veronika Ple-

šová, knihovníčka, deťom vysvetlila, ako to v knižnici funguje, ako sa
môžu v knižnici zaregistrovať, akým spôsobom si môžu vypožičiavať
knihy. Tiež sme si pripomenuli, kto sa spolupodieľa pri tvorbe knihy
a ako s knihami zaobchádzať,
aby vydržali čo najdlhšie a plnili svoje poslanie. Deti mali
možnosť prezrieť si knižnicu,
mohli si tiež prezrieť knihy,
ktoré ich zaujímali. Mali sme
tiež možnosť navštíviť slovenskú izbu histórie, v ktorej sme
sa oboznámili s našou kultúrou. Prezreli sme si pracovné
nástroje, ktoré ľudia v minulosti využívali, ale aj oblečenie
– krásne kroje, ktoré sa deťom
veľmi páčili. Pri odchode nás
zaujali obrazy A. Dubrovského
a J. Lipovského, ktoré nám tiež
pripomenuli život v minulosti
a ťažkú prácu našich predkov.
Na záver sme sa zastavili pri pamätníku SNP a pamätníku výročia
ukončenia 1.svetovej vojny, kde sme si taktiež pripomenuli našu
históriu. Ďakujeme, že sme mali možnosť navštíviť obecnú knižnicu.
Deti si odniesli pekný zážitok a veríme, že budú knižnicu navštevovať
častejšie.
Mgr. Katarína Plešová

Jubilant prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc. oslavuje 90 rokov
Sú ľudia, ktorí sa s výsledkami svojej práce
dostanú do širokého povedomia domácej i zahraničnej odbornej verejnosti. Takýmto je aj
významný vedec a pedagóg Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Alexander
Príbela, DrSc., jeden z pilierov slovenskej potravinárskej vedy.
Jubilant sa narodil 13. septembra 1928 v Šoporni. Pán profesor je vášnivým a dlhodobým
čitateľom Šopornianských novín. Okrem toho sa
v minulosti angažoval ako člen odbornej poroty
v súťaži vo varení držkovej polievky. Svoje vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1956 na Chemickej
fakulte SVŠT Bratislava, kde sa hneď po štúdiu zamestnal. Titul profesor obhájil o 30 rokov neskôr,
v roku 1986.
Profesijne bol jubilant zameraný na potravinársku chémiu a hodnotenie potravín. Položil
základy senzorickej analýzy na Slovensku a vynikajúco spracoval problematiku horkých látok
v potravinách. Prednášal celý rad potravinárskych
predmetov, avšak pedagogicky i vedecky sa venoval najmä hodnoteniu potravín, respektíve potravinárskej analýze. Možno konštatovať, že na
našej univerzite založil a rozvinul odbor zameraný
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na chémiu a hodnotenie potravín. Viedol a konzultoval vyše 200 diplomových prác a tiež vyše
40 doktorandských prác. Prof. Príbela je autorom
viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Takisto
je autorom 10 patentov a zlepšovacích návrhov,
z ktorých mnohé boli realizované. Je autorom
alebo prispievateľom do 45 knižných publikácií,
z toho 10 monografií. Bohatú odozvu jeho vedeckej práce najlepšie dokumentuje vyše 250 citácií
našich a zahraničných autorov. Pre študentov napísal 45 vysokoškolských skrípt, ktoré slúžia ako
učebnice nielen na FCHPT, ale aj na iných fakultách SR.
V roku 1998 založil a viedol Senzorické laboratórium, v ktorom sa už vyše 30 rokov organizujú
kurzy ďalšieho vzdelávania zamerané na senzorické hodnotenie rôznych komodít potravín, obalov
a obalových materiálov, ako aj rôznych druhov alkoholických nápojov (vína, piva a destilátov). Všetky druhy kurzov sú akreditované Ministerstvom
školstva SR. Senzorické laboratórium od svojho
vzniku zorganizovalo viac ako 250 kurzov, vyškolilo vyše 2500 absolventov. Uvedené kurzy a školenia významne prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu pracovníkov potravinárskeho priemyslu,
poľnohospodárstva, zdravotníctva a veterinárnej
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praxe, ako aj záujemcov z radov odbornej verejnosti.
Jubilant sa v rámci ďalšej pedagogickej činnosti angažoval aj
v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva, kde organizoval a viedol
postgraduálne štúdiá zamerané na kontrolu a riadenie kvality potravinárskeho priemyslu, na analytické metódy cudzorodých látok
v požívatinách, krmivách a pôde.
V organizačnej oblasti sa intenzívne angažoval najmä ako garant
viacerých odborných konferencií (napríklad Laboralim, Cudzorodé
látky v potravinách), ako aj člen redakčných rád domácich a zahraničných časopisov a zborníkov.
Významná je jeho aktivita v početných vedeckých a odborných spoločnostiach. Profesor Príbela bol jedným zo zakladajúcich členov
Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, potravinárske,
lesnícke a veterinárske pri SAV. Vysoko cenená bola jeho práca vo
Zväze slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS).

Pani Mária Gálová

Slovenská potravinárska spoločnosť ZSVTS v spolupráci s Fakultou
chemickej a potravinárskej technológie STU zorganizovali 19. septembra 2018 vedecký seminár pri príležitosti 90. narodenín nestora
potravinárskej vedy a zakladateľa vedeckej školy senzorickej analýzy
potravín na Slovensku, prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc. Účastníci sa
na tomto seminári oboznámili s najnovšími trendmi v oblasti senzorickej analýzy vo svete a na Slovensku.
Všestranná aktivita jubilanta bola ocenená početnými zlatými medailami a plaketami významných domácich a zahraničných inštitúcií.
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme jubilantovi
z celého srdca veľa dobrého zdravia a radosti z dosiahnutých výsledkov, ako aj šťastie a spokojnosť v osobnom a rodinnom živote.
Ľudmila Korytárová

kontakt s mentálne hendikepovanými klientmi zariadenia, navštevuje ich a naďalej pomáha so starostlivosťou.
Krátka pasáž jej oceneného príbehu:
„Mám veľa pekných a nezabudnuteľných
spomienok na obdobie, keď som tam robila, ale hlavne na chvíle, ktoré môžem
tráviť s deťmi teraz. Stretávam sa nielen na
akciách, ktoré organizujú oni, ale teraz už
klienti navštevujú aj akcie, ktoré organizuje Duslo. Chodievam vo voľnom čase za
nimi, pečiem im koláčiky, nosím maličké
pozornosti, no hlavne počúvam ich a učím
sa od nich, lebo v tom svojom svete vedia
byť šťastní, čo nevie mnoho zdravých ľudí.
Kto raz získa vzťah k postihnutým deťom,
myslím, že je to na celý život, sú to moje
deti, priatelia, na ktorých nedám dopustiť.“

Na úvod článku chcem iba podotknúť, že mi nedalo, aby som
nenapísala týchto pár riadkov o jednej z nás, občianke Šoporne,
no podľa mňa, osôbke s výnimočným láskavým srdiečkom. Volá sa
Mária Gálová. Marika pracuje ako hlavná zdravotná sestra v Centre
zdravotnej starostlivosti Duslo, a.s. v Šali a každý ju pozná ako milú,
ochotnú, usmievavú.
Duslo, a.s. je súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT, ktorý zamestnáva viac ako 30 tisíc zamestnancov v rôznych krajinách,
hlavne v Česku, Slovensku, Nemecku a pôsobí v poľnohospodárstve,
potravinárstve, doprave, médiách, chémii. Popri týchto hlavných činnostiach koncernu pôsobí Nadácia AGROFERT v rôznych charitatívnych projektoch.
Každoročne Nadácia AGROFERT hľadá spomedzi svojich zamestnancov takých, ktorí nezištne pomáhajú iným a vyhlasuje anketu
Pomáhame srdcom. Môže ísť o prácu so seniormi, deťmi, o záchranu
života. Za minulý rok 2018 sa stala víťazkou tejto ceny Marika Gálová.
Zaujala svojím príbehom o tom, ako pracovala v Domove sociálnych
služieb v Šoporni – Štrkovci a ako v súčasnosti neustále udržuje

Finančný príspevok, ktorý Marika získala,
darovala celý „svojim deťom“. Aj tento počin
hovorí o jej veľkej spolupatričnosti a veľkorysosti. Marika má viacero ocenení za prácu
v zdravotníctve a k tomu rôzne aktivity.
Vyjadrením jej profesionálnych a ľudských kvalít je ocenenie Biele
srdce v kategórii Sestra manažérka, ktoré získala v r. 2013. Ocenenie
Biele srdce je udeľované Slovenskou komorou sestier a pôrodných
asistentiek ako najvyššie vyznamenanie sestrám, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na
Slovensku. V roku 2016 bola Marika ocenená predsedom Trnavského
samosprávneho kraja Pamätnou medailou za prácu v zdravotníctve.
Zároveň pôsobí 9 rokov ako prezidentka Regionálnej komory sestier
v Galante. Komora organizuje semináre a podujatia pre zdravotné
sestry z celého regiónu.
Pre mňa je však úplne najviac ľudský prístup, ktorý Marika má. Nikdy
sa nezabudne usmiať, slovom pohladiť, poradiť, pomôcť a svet je
hneď krajší a ľahší. Ďakujeme, Marika, za tvoje šľachetné srdce, kiežby bolo takých ľudí medzi nami čo najviac a nielen v zdravotníctve.
Želám veľa, veľa zdravia v tvojich ďalších životných krokoch!
Ing. Anna Gálová, rod. Bánovská
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KÚPIM – PREDÁM – DARUJEM
Na jeseň minulého roka sa v našej obci po prvýkrát uskutočnila burza pod názvom Kúpim-Predám-Darujem. V rámci tejto burzy občania mohli predávať a darovať rôzne svoje veci a zároveň jej
súčasťou boli remeselné trhy. Akcia sa stretla u občanov so spokojnosťou a záujmom, čo ma inšpirovalo k zorganizovaniu jej „jarnej
verzie“. Prvé záhradné práce má už väčšina z nás za sebou a jar sa
hlási o svoje slovo v plnom prúde. Aj my sa preto dňa 13. 4. 2019
v sobotu (týždeň pred Veľkou nocou) od 13.00 – 18.00 h stretneme
v priestoroch ZŠ v tomto naladení. Zameriame sa na všetko, čo sa
týka jari a nadchádzajúceho leta, takže ak sa plánujete zúčastniť, nachystajte si, prosím, takto ladený sortiment. Veľmi sa potešíme, ak si
prinesiete napr. aj kvety, ktoré plánujete rozsadiť a máte ich navyše,
v rámci letných vecí to môžu byť všetky športové potreby, ktoré sa
používajú na jar a v lete, až po kúpanie. Fantázii sa medze nekladú.
Cieľom burzy je, aby sa veci, ktoré ešte nájdu uplatnenie, dostali do
správnych rúk a priniesli úžitok. Ak sa na to pozrieme hlbšie, chránime tým v konečnom dôsledku našu planétu. Remeselníci a drobní
výrobcovia sú nachystaní a určite si medzi ich výrobkami nájdete
niečo potrebné do svojej domácnosti a aj pre svoje potešenie. Zároveň sa budú venovať aj deťom a tie si budú môcť upliesť svoj vlastný
košík alebo vypáliť magnetku a odniesť domov. Doprajte im tento
zážitok! Ak aj vy poznáte niekoho zručného, určite mu dajte vedieť
o tejto akcii, prípadne môžete kontakt na neho odovzdať mne, aby
sme ho mohli ohlásiť. Čím viac ľudí sa do burzy a remeselných trhov zapojí, tým bude akcia živšia a väčší výber získa každý účastník.

Ako na to?

Stál som v predzáhradke a vyhrabával starú trávu. Počasie bolo príjemné, drozdy pospevovali svoju jarnú pieseň a ja som si všimol staršieho
elegantného pána, ktorý sa vybral so svojím psíkom na pravidelnú prechádzku po našej šopornianskej „makkej ceste.“ V jednej ruke mal vôdzku
pre psíka a druhú ruku vo vrecku. Pozdravili sme sa, ako sa na uličkárov
patrí a každý pokračoval po svojom. O nejakú štvrťhodinku sa tento pán
aj so svojím štvornohým priateľom vracali z prechádzky, kúsok za dedinu,
pod diaľničný most. To som sa dozvedel až potom, keď som ho oslovil
s neskrývanou zvedavosťou. Bol som prekvapený, keď sa v jeho druhej
ruke, ktorú mal pred tým voľnú, hompáľala veľká igelitová taška plná
„nákupov.“ Udivilo ma to, lebo tam za našou ulicou nie je žiadny obchod
ani súkromný obchodník. „Už sa nemôžem na to pozerať a prechádzka
po smetisku ma už prestala baviť.“ Asi v takomto duchu ma oslovil, keď
som sa s prekvapením díval na jeho nový nákup. Z jeho vrchovato naloženej „kabele“ vykúkali plechovky, škatuľky od cigariet, pet fľaše, igelit
a iné stopy civilizácie. Dozvedel som sa, že to nebolo prvýkrát, že pri
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Možno vás podaktorých napadne otázka, čo také by ste si už len
u remeselníkov mohli zakúpiť, keď v obchodoch je taký široký sortiment? Každý z nás sa narodí s danosťou tvoriť, byť v nejakej forme
prínosom. U remeselníkov sa to prejaví v umeleckej forme. Ale tvorí
aj kuchár, autoklampiar, poľnohospodár, proste každý. Pri tvorení
človek do svojej činnosti vkladá svoj čas, energiu, srdce a kus seba.
Hovorím o ľuďoch, ktorí svoju prácu robia s radosťou, láskou a nasadením. Pri takejto práci sa na konečný produkt táto energia naviaže
a výrobok „ožije“, je iný v porovnaní s tým, ktorý sa vyrába čisto strojovou technikou. A možno to cítite aj vy, keď nakupujete, len nie vždy
si vieme vysvetliť, v čom je rozdiel. Keď si takýto výrobok zakúpime
a donesieme domov, oživíme tým aj svoje domovy. A ich atmosféra
je zrazu iná. Remeselné trhy nie sú za účelom, aby človek nakupoval
iba na nich alebo aby mal pocit, že tam musí minúť celú výplatu. Ale
pri kontakte s týmito ľuďmi a ich výrobkami máme možnosť výberu
niečoho živého, čo nám spríjemní a zútulní naše domovy, v ktorých
trávime svoje životy. A remeselníci sú ľudia, ktorých možno aj poznáme, známi, susedia, rodina. Môžu nám dať inšpiráciu, že to, čo robia
oni, dokážeme aj my. Len sme to potrebovali vidieť a uistiť sa. Takže
nákupom ich výrobkov podporujeme nielen seba, ale aj ich, určitú
oblasť, komunitu. A verím, že keď ste pozorne čítali, tak sa prídete
minimálne pozrieť, čo pekného sme pre vás prichystali. Všetkých vás
s otvorenou náručou radi uvítame!
Henrieta Korcová

prechádzke po našej peknej dedine upratoval za tých, ktorí ju robia
škaredšou svojím necitlivým prístupom a všetko, čo im z ich prechádzky, pobytu alebo užívania si aj pochybných radostí života vystane,
vyhodia do trávy alebo do jarku. Zahanbil som sa za tých, ktorí mu tie
prechádzky znepríjemňujú a v duchu som mu poďakoval za tých, ktorým na našej obci a spoločnom živote záleží. Je to naozaj veľmi zlé,
keď takýchto poznačených prechádzok v okolí našej dediny je viac. Divíme sa len, ako ťažko dobiehame tie vyspelé krajiny, o ktorých neraz
s obdivom hovoríme, no ťažšie sa berie za to zodpovednosť každého jedného
z nás. A Vám, pán Vojtech Krajča, ešte raz ďakujem a želám, aby ste sa
z prechádzok vracali spokojný a bez nákupu.
Takto na to:
Milujme si domovinu,
nešpiňme si vlastnú hlinu.
Nenosme si za dedinu
ani odpad, ani špinu.
Jozef Búran

Šopornianske
noviny

Nový zákon o odpadoch – dopady na obce
Nedávno v médiu Odpadový hospodár sa objavil zaujímavý článok, ktorý vystihuje dopad zákona o odpadoch na obce a mestá.
Na začiatok vám ponúkame úryvok na ozrejmenie situácie.
„Ako sa starosta z obce Horná obabral na odpadoch
V krajine pod Tatrami si pokojne žijú vedľa seba dve obce: Dolná
a Horná. Obe majú približne 1000 obyvateľov. Občania oboch obcí
vytriedili za rok 2018 cca. 40 kg odpadov na hlavu (papier, plasty, sklo,
kovy …). K tomu ešte cca 200 kg na obyvateľa zmesových odpadov.
V čom sa však výrazne líšia, je poplatok za zneškodňovanie
odpadov na skládke. Sú to teda dosť podobné obce. Líšia sa však
tým, ako riešia BIO odpady. Obec Dolná má na BIO odpady nádoby, ktoré sa vyvážajú cez zberovú spoločnosť. Na obyvateľa takto
vytriedili ďalších 100 kg odpadov. Toto množstvo si aj zahrnie
do ročného ohlásenia. Obec Horná má však kompostéry. Tie nikto neodváža, občania si kompostujú svoje odpady na vlastnom
pozemku. No tým pádom ani nevie, koľko takýchto odpadov vzniklo a ani si to nemôže zahrnúť do ročného ohlásenia, ide totiž
o predchádzanie vzniku odpadov. Teda obec Dolná má celkovo
340 kg odpadov na občana, z toho triedený zber 140 kg. Obec Horná
má celkovo 240 kg odpadov na občana, z toho triedený zber 40 kg.
Kompostéry nepočíta.
A tu je kameň úrazu. Všetky obce si musia do konca februára vypočítať úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. A podľa tejto
úrovne budú po novom, od 1. marca platiť aj poplatky za uloženie
odpadov na skládke odpadov. Ak obec triedi málo, zaplatí si za odpady
viac. Ak triedi dobre, má možnosť ušetriť. Obec Dolná má teda úroveň
vytriedenia odpadov 41 % a bude platiť poplatok za tonu odpadov
na skládke odpadov vo výške 7 €. Obec Horná má úroveň vytriedenia
len 17 % a bude platiť poplatok za tonu odpadov na skládke odpadov vo výške 12 €. Ak by sa percento nezmenilo ani v roku 2021, obec
Dolná bude platiť na skládke 18 € a obec Horná až 33 € za každú tonu
odpadov. Je teda veľmi dôležité, čo si obec do výpočtu zahrnie. Asi
prvýkrát v histórii komunálnych odpadov sú obce motivované
dôkladne vyplniť ročné údaje. A zamyslieť sa nad tým, či tam je zahrnuté
všetko čo má byť. A z našich skúseností vyplýva, že to tak často krát nie je.
A čo s tým do budúcna?
Ministerstvo bude musieť pristúpiť na oficiálne započítavanie BIO
odpadov cez kompostéry do oficiálnych štatistík obcí a tým pádom
aj do celoštátnej štatistiky, inak cieľ EÚ na budúci rok nesplníme.
Prevzaté a so súhlasom – Odpadový hospodár“

Milí priatelia, obyvatelia - zákon o odpadoch má prinútiť obce
a mestá čo najviac separovať? Podľa výšky percenta separácie ku
komunálnemu odpadu bude mať každá obec a mesto vypočítaný
poplatok, ktorý pôjde štátu za tonu odpadu. Uvedené sa bude upravovať podľa tabuliek 3 roky a preto sa bude každoročne upravovať aj
poplatok štátu za tonu odpadu uloženého na skládke.
Teda ak budeme separovať menej ako 10 %, tak v roku 2019 budeme
platiť štátu za tonu odpadu uloženého na skládke odpadov 17 eur,
v roku 2020 26 eur a v roku 2021 33 eur. Ak budeme separovať viac
ako 60 %, tak budú poplatky pre štát za tonu odpadu 7, 8 respektíve
11 eur.
Jedno však treba povedať, že doteraz bol poplatok pre štát za
tonu odpadu - 5 eur.
Z toho vyplýva, že ak aj budeme separovať maximálne, teda viac
ako 60 %, i napriek tomu budeme platiť štátu viac o 120 %, teda
z 5 eur stúpneme na 11 eur, čo pre nás znamená takmer 3 eurá
na obyvateľa, teda zvýšené náklady z rozpočtu obce o 12 000
eur. Ak by sme separovali menej ako 10 %, tak štátu zaplatíme
o 56 000 viac ako doteraz.
Elegantne si štát zvýšil poplatky za odpad bez pohľadu na
separáciu, preto sa pýtam, kto to zaplatí?
Na porovnanie sa v našej obci v roku 2018 vyprodukovalo 1916 ton
odpadu. Z toho 828 ton zmesového komunálneho odpadu, 270 ton
objemného odpadu, 46,5 tony zeminy a kameniva, 36 ton odpadu
z kanalizácie a vyseparoval sa papier cez 70 ton, sklo cez 53 ton,
plasty viac ako 43 ton, drevná hmota 130 ton, železo viac ako 385
ton, ostatné (šatstvo, kovy, oleje ...) viac ako 52 ton. Samozrejme,
biologicky rozložiteľný odpad, ktorý zvážame od apríla do októbra,
ani my nevieme za rok 2018 evidovať, nakoľko nemáme vážne lístky,
teda žiadnu evidenciu a ani doklad o následnom spracovaní.
I napriek tomu patrí veľké poďakovanie všetkým obyvateľom, ktorí
poctivo separujú, lebo vašim pričinením a samozrejme aj veľkou
snahou zamestnancov obce, ktorí zabezpečujú zvoz separovaných
zložiek, obec dosiahla percento separácie cez 38 % a preto výška
poplatku za tonu odpadu pre našu obec na rok 2019 je 8 eur.
Našou snahou bude separovať nad 60 % a urobíme už v tomto roku
maximum, aby sme túto hranicu prekonali, aby sme mali čo najnižší
poplatok za odpad, teda 11 eur, ale bez vašej pomoci to nepôjde.
Verím, že tento cieľ spolu dosiahneme, lebo nielen budeme šetrnejší k životnému prostrediu, ale oveľa viac potrebujeme financie investovať do obci, ako vracať štátu cez odpad.
Adrián Macho, starosta
Sadzba za príslušný rok v eurách t-1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

13
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Na zamyslenie ...
Parkujeme správne? Alebo – no a čo?!
S napísaním príspevku som váhal. Niekoľko, x-krát, som si v duchu povedal, že to hádam tí občania, ktorí sú držiteľmi vodičského
oprávnenia, vedia. A tak som si začal všímať, ako sa správajú náhodní
vodiči pri zaparkovaní svojho plechového koníka na „inom mieste“.
Mať auto je v dnešnej pohnutej dobe samozrejmosť, v domácnosti
sú štandardom dve aj tri autá. Ale ako zaparkovať? A kde? Mal by
to vodič vedieť? Odpovedám – ÁNO, vie to. Ale naša nátura je už tak
drzá nielen voči iným, ale aj voči majiteľom iných pozemkov ako aj
zákonu, že svoje auto zastavia či zaparkujú kdekoľvek a akokoľvek.
Stalo sa však samozrejmosťou, že autá sú odparkované na verejnej
zeleni, na ceste, pred domom. Prečo? Lebo pohodlnosť, ľahostajnosť,
veď to robí aj sused, nikto nerieši a čo sa mi môže stať? Áno, človek
si zľahčuje. Načo budem parkovať svoje autá vo dvore, keď vlastne
ani neviem, ktoré budem potrebovať ako prvé a tak by mi vo dvore
zavadzali. Je lepšie ich nechať vonku na ceste , aj tak nikomu nebude
zavadzať!
Zaparkovanie na úzkej ceste a to bez ohľadu, či je dostatok miesta
na prejazd iného vozidla? Tak to skúsme - zo zákona:
Zákon č. 8/2009 Z. z. – o cestnej premávke - Základné povinnosti:
§ 3 - Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky (1) Účastník
cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
ustanovené v tomto zákone. (2) Účastník cestnej premávky je ďalej
povinný a) správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný
prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, . . .
§ 4 - Povinnosti vodiča (2) Vodič nesmie . . . j) poškodzovať životné
prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň, . . . Zastavenie a státie
§ 23 (1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom
rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na
jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. (2) Pri
zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak,
aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho
miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil
vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie
miesta, vodič smie stáť len na nich.
§ 25 (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť . . . q) na chodníku okrem prípadu
podľa § 52 ods. 2, . . . s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej
zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou, . . . u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov
z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie
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alebo parkovacích miest. . . .
Na záver – neznamená, že ak je „niečo“ verejné, že to iný môže ničiť.
Môže sa na verejnom mieste zdržiavať, užívať ho, ale len v medziach
zákona. To, čo je „verejné“, má tiež svojho „majiteľa“ ,ktorý je v zákone definovaný. Správajme sa k tomu majetku zodpovedne a ak si už
niekto myslí, že verejné je aj jeho, prosím vás, chovajte sa tak, ako by
to skutočne bolo vaše.
To hlavné – sankcie – som ponechal na záver. Skúsme si uvedomiť, že za zlé parkovanie môže byť v blokovom konaní uložená pokuta na mieste až do výšky 50 eur. Myslím si, že nie sme až tak bohatí,
aby sme si za našu pohodlnosť mohli zaplatiť také drahé parkovanie.
A v neposlednom rade, chovajme sa tak, ako chceme, aby sa ostatní
chovali k nám. Preto buďme príkladom, prekonajme svoju pohodlnosť a nenechajme svoje vozidlo vonku na ceste, ale zaparkujme
ho do dvora. Možno svojim konaním budeme príkladom susedovi,
známym, okoliu, možno zabránime možnému poškodeniu, nebodaj
odcudzeniu nášho auto, ale určite nebudeme porušovať zákon nesprávnym státím.
Zamyslime sa aj nad tým, ako komplikujeme prejazdy ostatným, dokonca aj obci bránime v údržbe našich ciest. Veď v zime je potrebné
odhŕňať, zváža sa odpad, haluzovina, zabezpečujú sa rôzne iné služby, ale najhlavnejšie, čo ak bude niekto potrebovať pomoc a kvôli
môjmu zlému státiu nebude možný prejazd záchranných zložiek
a aj takto budeme nepriamo za to zodpovední. Ako sa potom pozriem na suseda, známeho, priateľa, ako sa mi bude spávať? Čo na to
svedomie? Máme ho ešte? Je v nás trošku úcty, rešpektu, pochopenia? Na tieto otázky si musí každý odpovedať sám.
Na situácii nesprávneho parkovania v našej obci prebehli rôzne
rokovania na úrovni Okresného riaditeľstva policajného zboru
a Dopravného inšpektorátu na základe podnetov a sťažností od
nespokojných obyvateľov.
Chápem aj tie sťažnosti, veď prečo by mal poctivý doplácať na
bezohľadnosť. I napriek tomu sa nám podarilo dohodnúť a presvedčiť políciu, že osvetou veľa vyriešime a netreba ihneď radikálne riešenia. Dostali sme čas na prevenciu, zabránili sme viacerým pokutám,
preto je dôležitý aj tento článok. Zároveň zamestnanci obce budú
upozorňovať výzvami za stieračmi na nesprávne zaparkované vozidlá, prevencia pôjde aj prostredníctvom obecného rozhlasu a veríme,
že v krátkej dobe si všetci uvedomíme, že radšej si zaparkujem svoje
vozidlo vo dvore alebo na svojom vjazde na pozemok, čím pomôžem nielen svojej peňaženke, ale v ohrození života možno známemu
v okolí, alebo sám sebe.
Ďakujem za pochopenie.
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Hodnotili sme

Marián Petráš, zástupca starostu

V mesiaci január 2019 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza ZO SZPB v Šoporni aj za účasti hostí, ako starosta obce Šoporňa
Mgr. Adrián Macho, predseda oblastného výboru SZPB v Galante
Ing. Jozef Janský, tajomníčka oblastného výboru v Galante pani Pongrálová, riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Eva Kabrhelová.
V správe o činnosti bola spomenutá účasť našich členov na kultúrno
– spoločenských podujatiach organizovaných OcÚ v Šoporni.
Dňa 29. 8. 2018 sme si pripomenuli 74. výročie SNP a 100 rokov ukončenia 1. svetovej vojny kladením vencov k pamätníkom pred kultúrnym
domom, v rámci akcie Deň Zeme sa 11 členov zúčastnilo tejto akcie.
V súčasnosti má naša organizácia 21 členov.
Naše deti na ZŠ vedia, čo je to SNP. V roku 2018 sa zúčastnili dejepisnej exkurzie v Osvienčime, Behu oslobodenia v Galante, návštevy Múzea SNP v Banskej Bystrici, zapojili sa do dejepisnej súťaže
„Medzníky 2. svetovej vojny“.
Kladne hodnotíme spoluprácu s OcÚ, najmä so starostom obce
b Mgr. Adriánom Machom, so ZŠ s MŠ v Šoporni a Jednotou Klubu
dôchodcov v Šoporni. Plán na máj 2019 máme postavený tak, aby sa
naši členovia na podujatiach radi zúčastnili. V tomto roku si pripomenieme už 75. výročie SNP.
RSDr. Zdena Kiššová
predsedníčka ZO SZPB v Šoporni

Turnaj starostov v Cíferi
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice zorganizovalo v piatok 22. februára v novej športovej hale v Cíferi Halový futbalový turnaj 2019. Turnaj sa začal o 11.00 hod. privítaním súťažných
družstiev domácim starostom a súčasne predsedom Združenia miest
a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Mgr. Marošom Saganom. Na
turnaji sa zúčastnilo päť družstiev: starostovia ZÁPAD I., starostovia
ZÁPAD II., starostovia VÝCHOD, starostovia STRED a Asociácia vzdelávania samosprávy. Celý turnajový deň prebiehal v nadšenej futbalovej atmosfére.
Každý zápas trval 1x20 minút, všetci hrali s nadšením, k čomu patrila aj občasná ,,nespokojnosť“ so zapískaním rozhodcu. Ten však,
našťastie, vždy odolal, všetko bravúrne zvládol a za povzbudzovania
fanúšikov – kolegov starostov a žiakov Základnej školy v Cíferi prebehol celý turnaj vo veľmi príjemnej a fair play atmosfére. Záverečné vyhodnotenie a udelenie cien sa uskutočnilo krátko pred 15. hodinou.

Výsledky
1. miesto

starostovia západ

2. miesto

starostovia východ

3. miesto

Asociácia vzdelávania samosprávy

Najlepším strelcom gólov bol Adrián Macho,
starosta Šoporne, najlepším brankárom Juraj
Hrišo, starosta Streženíc. Všetkým zúčastneným
však patrí veľké poďakovanie nielen za vzornú
reprezentáciu svojich obcí, ale aj za športový výkon a odreagovanie, čo im isto pomôže v ďalšej
náročnej starostovskej práci.
Zverejnné so súhlasom ZMO JE
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Údržba odvodňovacieho kanála
V priebehu mesiaca december 2018 a v januári 2019 prebiehala v našej
obci údržba a čistenie odvodňovacieho kanála v úseku od Nitrianskej cesty až
po vyústenie do Pasienku. Čistenie realizovali Hydromeliorácie Šaľa prostredníctvom dotácií z ministerstva, ktoré sme viac ako 3 roky žiadali o vyčistenie
a sfunkčnenie, nakoľko odvodňovací kanál bol značne zanedbaný. Na jednej
strane nás nesmierne teší, že po dlhých rokoch svitla iskrička nádeje a začalo
sa s čistením, avšak spôsob, akým k tomu pristúpili, sa nepáčil nielen obci,
ale aj množstvo vašich sťažností nám dalo za pravdu. Nánosy v kanáli, kontaminovaná zemina a odpad čo sa tam nachádzal, podľa nás, jednoznačne
patrí na skládku odpadu a nie na brehy kanála, o čom starosta viackrát informoval aj Hydromeliorácie, ale aj firmu, ktorá čistenie realizovala. Firma
však nános z kanálu uskladnila na brehoch, navyšovala tým úrovne brehu
a často bez ohľadu na ploty obyvateľov.
Nakoľko sme ako obec sme nemohli viac zasiahnuť, lebo to bola akcia
Hydromeliorácií, spolu so sťažnosťami občanov susediacich s odvodňovacím
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kanálom, sme sa rozhodli riešiť danú situáciu tým, že 28. decembra 2018 sme
zaslali kompetentným inštitúciám list, v ktorom žiadame o nápravu danej
situácie. Dňa 13. februára 2019 nám bolo zaslané stanovisko, v ktorom sa
uvádza, že nakoľko vlastníci priľahlých pozemkov nezohľadnili pri výstavbe
oplotenia ochranné pásmo odvodňovacieho kanála, ktoré má v čase údržby
slúžiť ako manipulačný priestor a oplotenie je postavené priamo na brehovej
čiare, nebolo možné vyťaženú zeminu umiestniť na svahovú časť kanála ani ju
odviesť na skládku.
Zhotoviteľ prác sa zaviazal, že terénne úpravy odvodňovacieho kanála vykoná v termíne do 31.03.2019. Zároveň prikladáme k článku oba listy v plnom
znení.
Ako to vyzerá a čo sa napravilo, nechávame na vašom úsudku, avšak aj tu sa
potvrdilo, že ak niečo robí cudzí, ktorý tu nebude bývať, taký bude aj jeho
výsledok, pokiaľ ho nie je možné kontrolovať. Ak niekto robí na svojom, tak si
dá aj záležať.
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Po vykonanej terénnej obhliadke za účelom kontroly stavu predmetného kanála a vykonaných práckonštatujeme, že odvodňovací kanál bol vyčistený v požadovanej kvalite
a je vo funkčnom a vyhovujúcom stave.
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Jar

Jar

Už prišla jar

Na jar už všetci tešíme sa,

vonku deti behajú,

od radosti skáčeme a jašíme sa.

kvety krásne hľadajú.

Slniečko už z okna svieti,

na lúke sa všetci hrajú,

na ihrisku šantia deti.

navzájom si pomáhajú.

Vonku krásne vetrík fúka,

Liahnu sa aj zvieratká,

na koláči je ovocie a múka.

vtáčiky a kuriatka.

Do krabice schováme hračky,

Motýle, osy aj včely

vo vodičke už gagotajú kačky.

na jar sem k nám prileteli.
Chrobáky sa v tráve plazia,
dažde krásne dni nám kazia.

M. Ščípová, S. Matišíková, VI. A

Korbáče si uplietieme,
a vajíčka zmaľujeme.
Šibi, ribi, šibičky,

Spoločenská kronika

som len chlapec maličký,
ale viem, že jar je skvelá,
aj keď ma poštípe včela.

Narodili sa:
Adam Marušinec, Matias Príbela, Šimon Lehocký, Roman Vöröš,
Karolína Bartakovics, Tomáš Stanko, Veronika Tkáčová, Lukáš
Kapusta, Mia Varjanová, Filip Holásek

Nicolas Švec, VI. A

Jubilanti 90 a viac roční:
Helena Štrpková, Mária Urbanová, Magdaléna Plešová, Mária Šmátralová

Poďakovanie

Jozef Tománek, Alžbeta Kišová, Anna Polóniová

Opustili nás:

 akujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí spolu
Ď
s nami odprevadili dňa 12. 02. 2019 na poslednej ceste našu sestru, tetu a švagrinú Emíliu Korcovú rod. Vozárovú, ktorá nás náhle
opustila dňa 08. 02. 2019 vo veku 74 rokov. Zároveň ďakujeme za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Poďakovanie
 primne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí priÚ
šli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamičku, babičku a prababičku Máriu Ščípovú, ktorá zomrela 14. 1. 2019 vo
veku 88 rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Poďakovanie
 primne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí priÚ
šli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého syna, brata
a uja Miloša Špánika, ktorý zomrel 18. 2. 2019 vo veku 52 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Spomienka
 ilovali sme ho a on miloval nás, tú lásku nezoberie žiadny čas.
M
S veľkou bolesťou v srdciach si 19. 3. 2019 pripomíname smutné 5. výročie, kedy nás navždy opustil milovaný otec, starý
otec, manžel a svokor Štefan Špánik. Tá rana nás stále veľmi bolí
a zabudnúť na neho nám nedovolí.
Spomína rodina a ostatní príbuzní
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Jubilanti 80 – roční:

Mária Benková (71), Júlia Kočišová (95), Anna Ščípová (88)
Stanislav Kováčik (64), Stanislav Príbela (64), Mária Ščípová (88),
Marta Višová (nemala Tp), Oľga Horváthová (59), Štefan Mikulek
(67), Emília Korcová(74), Irena Ščípová (82), Miloš Špánik (52),
Magdaléna Čutríková (83), Jozef Poláček(81)
			
Úprimne ďakujem celej rodine, všet
kým priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojou drahou zosnulou
manželkou Magdalénou Čutríkovou
rod. Brodanskou, ktorá zomrela vo
veku 83 rokov. Celý svoj život vychovávala a vzdelávala deti, keďže bola
40 rokov učiteľkou. Bola mi dobrou
a starostlivou manželkou a po jej
smrti mi zostali iba pekné spomienky
a fotografie z nášho spoločného života.
Smútiaci manžel Ľudovít Čutrík

Ďakujeme tiež p. farárovi Mariánovi Antalovi z Hájskeho za dôstojnú rozlúčku s našou nebohou sestrou, tetou, krstnou mamou,
švagrinou, krstnou babkou. Poďakovanie patrí aj p. Eve Kabrhelovej, riaditeľke ZŠ v Šoporni za smútočný príhovor a bývalej kolegyni p. Milke Lipovskej za posledné slová rozlúčky. Všetci prítomní ste nám svojou účasťou prejavili sústrasť a kvetinovými darmi
pomohli zmierniť náš žiaľ za našou drahou zosnulou Magdalénou
Čutríkovou. Zo srdca ďakujeme.
Celá smútiaca rodina

Šopornianske
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Naši jubilanti

Helena Štrpková 90 rokov

Magdaléna Plešová 91 rokov

Mária Šmátralová 93 rokov

Mária Urbanová 93 rokov
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ZVOZ ODPADOV
Apríl 2019
smeti

1. a 2.4.

plasty

15. a 16.4.

3.4.

ZBERNÝ DVOR

29. a 30.4.
otváracie hodiny

17.4.

papier/tetrapaky

25.4.

bioodpad

8.4.

plasty

Utorok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Streda

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

15.5.

29.5.

Štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

30.5.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

zatvorené

6.5.

20.5.

smeti

4.6. celá obec

10. a 11.6.

plasty

12.6.

Jún 2019
18.6. celá obec

24. a 25.6.

26.6.

papier/tetrapaky

Štátné sviatky - ZATVORENÉ

27.6.
3.6.

17.6

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

UPOZORNENIE

13.04. Deň Zeme

Obecný úrad žiada občanov obce, aby nehádzali do kanalizácie
predmety ako sú vlhčené obrúsky, odličovacie tampóny, jednorazové plienky, textílie, nakoľko sa následne upcháva prečerpávacia stanica na Poštovej ul. a dochádza k častej poruchovosti.

Telefónne čísla obecného úradu
oddelenie
telefónne číslo
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica
nahlasovanie
porúch, údržba
poruchy verej.
osvetlenia

zatvorené

27. a 28.5.

papier/tetrapaky

bioodpad

zatvorené

13. a 14.5.
1.5.

bioodpad

november - marec

Pondelok

22.4.

Máj 2019
smeti

apríl - október

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
0940 633 915
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30.04. Stavanie mája
01.05. Kaprárske rybárske preteky
12.05. Deň matiek
01.06. Deň detí

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.

