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Aj napriek dovolenkám, nádhernému letnému
počasiu a náročnému začiatku naďalej pokračuje
práca na skrášľovaní a rozvoji našej obce. I v týchto slnečných dňoch nás čaká veľa práce a čas na
dovolenku a oddych si musíme odložiť na neskôr.
Ako sa hovorí, že každý začiatok je ťažký, tak aj nás
nečakala ľahká cesta, priam naopak, avšak snahou
a zanietenosťou tých, čo chcú pomôcť a pomáhať s
dobrým úmyslom sa okrem bežnej činnosti, ako je
upratovanie, kosenie, zabezpečovanie stravovania
pre dôchodcov, oprava výtlkov, za šesť mesiacov
podarilo skultivovať prostredie aj v okolí ramena Starého Váhu, v škole sa
sfunkčnili dlhodobo odstavené sociálne zariadenia, z dôvodu bezpečnosti sa nainštalovali merače rýchlosti a dopravné zrkadlá na rizikové križovatky, získali sme dotácie na prístavbu novej triedy v materskej škole, preto nebude v budúcnosti problém s prijatím detí. Zároveň prebiehajú práce
na budove „Starej školy“, vyčistil sa celý areál, bol ohradený a realizuje sa
oprava poškodenej strechy tak, aby sa tento objekt ochránil pred doterajším postupným chátraním a poškodzovaním a zapojíme sa do najbližšej výzvy na rekonštrukciu tejto našej nádhernej a historickej budovy, aby
opäť mohla slúžiť pre nás všetkých. Obec sa zapája do projektu modernizácie verejného osvetlenia a už sa nevieme dočkať výzvy na rozšírenie kanalizácie a čističky odpadových vôd, na ktorú sme už teraz nachystaní
a tento problém je jednoznačná priorita v našej obci. Zároveň pripravujeme ďalšie drobné investície ako je odvodnenie autobusovej zastávky v strede našej obce, osadenie prechodu pre chodcov na rizikových miestach cez
hlavné ulice, samozrejme v budúcnosti myslíme aj na komplexnú opravu
miestnych komunikácií, nakoľko máme vedomosť o štyroch úsekoch, čo
sú v katastrofálnom stave, je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti dobudovať
chodník smerom na Patu a k bývalému motorestu Poľovník a mnoho ďalších. Preto Vás aj touto cestou chcem poprosiť, ak máte akékoľvek námety,
postrehy alebo požiadavky na vylepšenia, nenechajte si ich pre seba, dajte
nám o nich vedieť a tak môžeme plánovať, čo je pre Šoporňu potrebné. Toto
všetko by sa nedarilo, keby nebola energia a zanietenosť poslancov obecného
zastupiteľstva napredovať v budovaní našej obce, zvažovať odborné odporúčania komisií a úzko spolupracovať so zamestnancami obecného úradu,
za čo všetkým patrí veľké poďakovanie. Úprimná vďaka patrí aj organizáciám, konkrétne našim rybárom, poľovníkom, športovcom, záhradkárom,
klubu dôchodcov, zrakovo postihnutým, čipkárkam, dobrovoľným hasičom
a v neposlednom rade miestnym podnikateľom, za ich spoluprácu pri rôznych obecných podujatiach, za dôstojné reprezentovanie a šírenie dobrého
mena Šoporne v širokom okolí. Zároveň nemožno zabudnúť na veľmi dobrú
spoluprácu s našou školou, farským úradom a s ďalšími našimi občanmi,
ktorí veľa krát na úkor svojej rodiny a voľného času, sú ochotní kedykoľvek
pomôcť. Nemožno nespomenúť ani naše domáce súbory ako Važinka, Važina, Važinár, Šopornianska Lipka a Muzička, ktoré nám veľmi radi spestrili
tohtoročné kultúrne podujatia. Všetkým ešte raz patrí jedno veľké ĎAKUJEME. Za všetkých si dovolím poznamenať, že i napriek tomuto všetkému sme
len na začiatku našej práce a vy nám dávate nesmiernu energiu pokračovať
v začatej ceste, veď neexistuje krajšia odmena ako spokojnosť Vás, našich občanov a usmiate tváre žiariace radosťou a spokojnosťou.
Z celého srdca Vám prajem, vážení Šoporňania, príjemnú letnú pohodu, vydarené dovolenky, spokojnú rodinnú atmosféru a usmiate slnečné letné obdobie.
Mgr. Adrián Macho
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07.–09.08.2015 – Hodové slávnosti a deň obce
29.08.2015 – Oslavy SNP, povstalecký guláš a vatra zvrchovanosti
05.09.2015 – Strelecké preteky o pohár starostu pod záštitou
poľovníckeho združenia Domovina
12.09.2015 – Jubilejný 25. ročník Šopornianskej 12–ky
19.09.2015 – 1. ročník celodenného pivného festivalu na Rajčure
26.09.2015 – Šopornianska držka v reštaurácii Pohoda

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
70. výročia oslobodenia obce
Sedemdesiat rokov je jeden ľudský život.
Sedemdesiat rokov uplynulo od skončenia
2. svetovej vojny. 31. marca 1945 bola oslobodená naša obec Šoporňa, bola Veľká noc a ľudia sa
zbavili okov vojny v priebehu pár ťažkých dní.
V upršaný deň 31. 3. 2015 sme si slávnostnou
akadémiou pripomenuli tých 70 rokov. Do kultúrneho domu prišli starí aj mladí so spoločným cieľom spomenúť si na pamätné dni oslobodenia našej obce s pred 70 rokov.Akadémiu
začal básňou žiak základnej školy M. J. Ferenc.
Základnú organizáciu protifašistických bojovníkov v Šoporni vedie pani E. Holubanská, za
organizáciu vystúpila na začiatku s krátkym
príhovorom tajomníčka pani Dr. Z. Kišová. Organizátor podujatia pán Dr. J. Búran prečítal
úryvok z vlastnej tvorby a Kroniky obce Šoporňa o oslobodení obce očami ľudí a perom autora kroniky. Ing. Ľ. Čutrík ako pamätník vojny
a autor kníh o obci, predniesol ukážku zo svojej knihy. Pani E. Ščasná-Švihoríková, naša
poetka, predniesla svoju báseň venovanú vojnovému obdobiu. Celým programom príjemným slovom sprevádzal pán Ľ. Csikos.
Po poďakovaní pána starostu zazneli piesne
v podaní Šopornianskej Lipky, za čo im
a organizátorom milého popoludnia patrí vďaka.
Počasie sa nám na chvíľu umúdrilo, vietor odfúkol
mraky a my sme mohli slávnostne položiť vence
k Pamätníku osloboditeľov.
Mgr. Miroslava Baranová
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Stavanie mája
Dovoľte mi, milí občania, priblížiť Vám zvyk
stavania mája. Bol známy už v dávnych dobách minulých – v antike. Ľudia si dávali máje na príbytky
a hospodárske budovy ako ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Máj predstavoval malý stromček,
väčšinou jedľový, smrekový alebo brezový. V slovanskej kultúre sa stavali máje preto, aby bolo hojnosti, dostatok plodov a krmiva. Neskôr začali
mládenci stavať máje dievčatám súcim na vydaj.
Aj občania zo Šoporne dodržiavajú tento pekný zvyk, a preto sa 30. apríla 2015 zišli na Rajčure,
aby si taký máj postavili. Pri dobrej nálade nám
dievčence z detského folklórneho súboru Važinka zaspievali krásne ľudové piesne, zatancovali a
napokon pestrými farebnými stužkami ozdobili
„NÁŠ MÁJ“. Po zdobení prišli na rad naši muži, ktorí,
tak ako sa patrí, máj ručne postavili. V dobrej nálade
sa pokračovalo pri vystúpení folklórnych skupín Važina, Važinár a Šopornianska Lipka. Do tanca hrala
hudobná skupina STOP. Pri skvelej zábave sa stretli
známi i neznámi, starí aj mladí, a preto veríme, že si
túto príjemnú akciu o rok zopakujeme.
Daniela Vozárová
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Deň
matiek
Najkrajšia hviezdička z celého
nebíčka je moja mamička...
Také obyčajné slovo, a tak
veľa znamená. Mama, mamka,
mamička - slovo, ktoré poznajú
všetci. Slovo, za ktorým sa ukrýva láska, pohladenie, úsmev,
porozumenie, ale sem-tam i slzička, či už šťastia, radosti alebo smútku. Doprajme našim
mamám len slzičky šťastia a radosti, nielen na Deň matiek im
pripomínajme ako ich ľúbime,
ale robme to 365 dní v roku. Pri
príležitosti tohto sviatku sa 10.
mája 2015 konalo milé vystúpenie, pripravené našimi deťmi
z materskej škôlky a žiačikmi zo
základnej školy, venované práve
všetkým maminám, babkám,
tetám. Po úvodných príhovo-

roch detičky mamičkám zaspievali, zatancovali a niektoré
si dokonca pripravili aj krátku
rozprávku. Okrem najmenších sa do programu zapojili aj
žiaci deviateho ročníka, ktorí
mamám zaspievali. Po odspievaní a odtancovaní dostali deti
od našich poslancov kvietky pre
svoje mamy a za skvelé vystúpenie sladkú odmenu v podobe
lízatka.
Potom sa rozpŕchli k svojim
mamičkám, aby im túto malú
pozornosť spolu s bozkom odovzdali. Pán starosta s poslancami nezabudli ani na ostatné
mamy, babky, tety, ženy a pri
odchode z tohto milého predstavenia obdarili aj ich kvetom.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásny program, ktorým
nám spestrili nedeľné popoludnie. Vďaka patrí aj triednym učiteľkám a učiteľovi, ktorí s deťmi
toto vystúpenie nacvičili.
Daniela Vozárová

Viažem si kytičku
Viažem si kytičku
v zelenom hájičku,
keď si ju uviažem,
mamke ju ukážem.

Toto je kytička
z nášho hájička,
pre teba mamička
kus môjho srdiečka.
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Rybárske preteky
na starom ramene Váhu
Dnešný deň patril milovníkom rybolovu, ktorí sa stretli na netradičnej
súťaži v rybolove na starom ramene
Váhu v Šoporni.
Počasie súťažiacim doprialo príjemné chvíle počas trvania súťaže
s posedením a odpočinkom pri stánku s občerstvením s pečenou rybou,
fašírkami a samozrejme nechýbali ani
halászlé. Samotná súťaž bola ukonče-

ná o 13.00 hodine. Z dosiahnutých výsledkov boli o 13.30 hod. vyhodnotení
šiesti najlepší, ktorým prialo šťastie,
ale aj skúsenosti:
1. miesto – Peter Gála
2. miesto – Patrik Gála
3. miesto – Vladimír Vrba
4. miesto – Vladimír Freund.
5. miesto – Ivan Varga.
6. miesto – Ľubomír Horváth.

Výhercom srdečne blahoželáme
a tešíme sa na ďalší ročník.
V nedeľu 3. mája 2015 na tom istom mieste od. 08.00 hod. bude prebiehať súťaž v rybolove pod názvom
- Detské rybárske preteky. O počasie,
občerstvenie a dobrú náladu je postarané. Tešíme sa na Vašu účasť.
Redakcia ŠN

Rybárske preteky 2015
Ani mrholenie nezabránilo našim
malým milovníkom rybolovu, aby sa
stretli a zmerali si svoje sily a skúsenosti
v rybolove, na starom ramene Váhu.
Samotná súťaž v troch kategóriách
detí od 3 do 6 rokov, 6 – 10 rokov,
10 – 14 rokov, bola za hojnej účasti
súťažiacich.
V kategórii deti od 3 – 6 rokov bol
jediný víťaz – Lipovský Lukáš.
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V kategórii deti od 6 – 10 rokov sa
umiestnili v poradí:
1. miesto – Krajčová Viktória
2. miesto – Polakovičová Tatiana
3. miesto – Bosák Daniel
V kategórii detí od 10 – 14 rokov sa
umiestnili v poradí:
1. miesto – Farkaš Milan
2. miesto – Hippová Alexandra
3. miesto – Kollár Miroslav

Cenu o najväčšiu rybu získala
Krajčová Viktória s úlovkom kapra
o dĺžke 53 cm.
Výhercom srdečne blahoželáme
a všetkým deťom ďakujeme za účasť
a prajeme veľa pekných chvíľ pri
vode a potešenie z mnohých pekných
úlovkov.
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ŠKOLA, ktorá je veľmi blízko
Škola a učitelia tvoria v živote každého človeka dôležitú etapu jeho
budúcnosti. Najskôr je to materská
škola, potom základná a postupne
ďalšie formy štúdia od stredného po
vysokoškolské vzdelanie.
Nie každý skončí s maturitným
vysvedčením alebo vysokoškolským
diplomom v ruke, ale takmer všetci
záujemci môžu dosiahnuť vzdelanie
na rôznych učňovských odboroch.
Hlavne dnes, v čase nezamestnanosti, prichádzajú do popredia učňovské
odbory. Pracovný trh je preplnený,
ale našťastie je čoraz väčší dopyt po
absolventoch stredných odborných
škôl so zameraním na strojárstvo,
elektrotechniku, stavebníctvo a pod.
Nie nadarmo sa už v minulosti hovorilo, že remeslo má zlaté dno. Ak
v meste Šaľa a jeho širšom okolí spo-

meniete Stredné odborné učilište
chemické takmer každý vie, že ide
o vysokú modrú budovu vo Veči.
Toto učilište pripravilo množstvo
kvalifikovaných pracovníkov z odboru elektrotechniky, strojárenstva
a chémie. Hlavným produktom
školy boli vždy absolventi s úplným
stredným vzdelaním s maturitou.
V súčasnosti škola ponúka pre žiakov
základných škôl pokračovanie štúdia
v trojročných i štvorročných odboroch elektrotechniky a strojárenstva.
Informácie o škole som vybrala
z publikácie „20 ročná oslávenkyňa –
Stredná priemyselná škola v Šali.“
Ako učiteľka na dôchodku sa naďalej zaujímam o školstvo a jeho problémy. Poznám veľa bývalých žiakov,
ktorí absolvovali túto školu a dnes
študujú na vysokých školách alebo

sú zamestnaní na rôznych postoch
v chemickom, elektrotechnickom
priemysle či ďalších oblastiach.
Škola v Šali je blízko, teda cestovanie je rýchle, sú tam výborní učitelia,
ktorí majú pochopenie aj pre problémy svojich zverencov, vychádzajú
v ústrety rodičom.
Marta Benková

Významné krajské ocenenie do Šoporne
Básňou Život od Miroslava Válka sa začalo dňa 14.
mája v Divadle Jána Palárika oceňovanie kultúrnych pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí. Za vedenie kraja sa na ňom
zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš a podpredseda
TTSK Zdenko Čambal.
Medzi ocenenými jednotlivcami a kolektívmi za prínos
v oblasti kultúry, umenia, múzejníctva, folklóru, výtvarného umenia, fotografie a ďalších súčastí verejného života
získal ocenenie aj detský folklórny súbor VAŽINKA. Tejto
pocty od predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja
sa dostalo našim mladým folkloristom na podnet riaditeľky okresného osvetového strediska Mgr. Margity Knappovej pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku.
Za prítomnosti starostu obce Mgr. Adriána Macha ocenenie, ktoré súboru udelil predseda samosprávneho kraja
Tibor Mikuš, prevzal zakladateľ súboru a jeho umelecký
vedúci pán Dr. Jozef Búran.

činili o to, že Važinka sa stala známym a uznávaným
súborom nielen vo svojej obci, ale i v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Vedúci súboru obdržal ďakovný list od riaditeľky Galantského osvetového strediska Mgr. Margity
Knappovej. Vo svojom príhovore vyzdvihol hlavne nezastupiteľnú pomoc pre činnosť Važinky zo strany jej zriaďovateľa, obce Šoporňa, ktorá vytvára výborné materiálne
a technické zabezpečenie ich práce. Na záver programu
dostali k 15. narodeninám sladkú odmenu, nádhernú
tortu. Veľmi sugestívne z pódia zaznela obľúbená pieseň
o rodnej obci Šopornanské pekné pole, ktorú si zaspievali
všetci účastníci spoločne.
Redakcia ŠN

Priaznivci šopornianskeho folklóru, súčasní i bývalí
členovia DFS VAŽINKA sa 19. júna zišli v kinosále domu
kultúry, aby si pripomenuli 15. výročie založenia tohto súboru. Spoločne s ľudovou hudbou MUZIČKA vo svojom
galaprograme potešili srdcia všetkých účastníkov tohto
stretnutia. Zazneli slová poďakovania všetkým ochotným
a obetavým ľuďom, ktorí sa počas existencie súboru pri-
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Krása palickovanej
cipky

Pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, Galantského osvetového strediska a obce Šoporňa sa
počas apríla v Galantskom osvetovom
stredisku konala výstava „Krása paličkovanej čipky“. Členky Klubu paličkovanej čipky pri MO MS v Šoporni
prijali pozvanie do Galanty a vytvorili
zaujímavú výstavu.

Vernisáž sa konala 1. apríla. V programe vystúpil Detský folklórny súbor
Važinka s ľudovou hudbou Muzička pod vedením Dr. Jozefa Búrana.
Zazneli i verše v podaní pani Heleny Vaškovej. Hosťom i účinkujúcim
sa prihovorila riaditeľka strediska
Mgr. Margita Knappová. O bohatej
činnosti klubu šopornianskych palič-

károk, chystaných podujatiach, oceneniach i skvelých úspechoch pri šírení
dobrého mena obce porozprávala vedúca klubu pani Hermína Homolová.
Očarujúce diela šikovných rúk,
hudba, spev a „šopornanské inšé“ boli
zárukou príjemnej atmosféry, ktorá
pohltila všetkých zúčastnených...

Galantské osvetové stredisko
v spolupráci s obcou Šoporňa a Klubom paličkovanej čipky v Šoporni
pripravili v dňoch 1. - 30. apríla 2015
výstavu prác tradičnej ľudovej umeleckej tvorivosti pod názvom „Krása
paličkovanej čipky“. K uskutočneniu
výstavy takéhoto charakteru viedla
pracovníkov Galantského osvetového strediska myšlienka rozvíjania

a uchovávania ľudových tradícií a ich
prezentácia širokej verejnosti.
V obci Šoporňa veľmi starostlivo
pracujú na uchovávaní tradícií, čoho
dôkazom je aj 15-ročná existencia detského folklórneho súboru Važinka,
speváckych skupín Važina a Važinár, či
ľudovej hudby Muzička, ktoré rozvíjajú
svoju činnosť pod vedením PaedDr. Jozefa Búrana. Oživovať zvyky a zachová-

vať tradície vo svojej obci majú snahu
i členovia miestneho klubu dôchodcov
a členky klubu paličkovanej čipky, pre
ktoré sa práca s niťami stala ušľachtilým
trávením voľného času.
V rámci vernisáže výstavy priblížila históriu a činnosť Klubu paličkovanej čipky zo Šoporne Hermína Homolová. Príjemnú atmosféru na podujatí
navodila svojím spevom mladá talentovaná speváčka a folkloristka Sabína
Klapúchová, ktorú na harmonike doprevádzal Milan Čutrík a na klarinete
Miloš Mihálik. Umelecký text o šopornianskej čipke predniesla Helena
Vašková. Na vernisáži sa zúčastnil aj
starosta obce Šoporňa, ktorý je tiež
podporovateľom kultúry a tradícií.
Potvrdením toho, že aj tradičná
ľudová umelecká tvorivosť sa môže
stať pre človeka významným zdrojom
životnej energie a tvorivých síl bola
uskutočnená výstava, ktorá verejnosti
predstavila bohatú a kreatívnu činnosť našich spoluobčanov.

Zlatica Gregorová

Andrej Popluhár
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Výzva na spoluprácu s Klubom paličkovanej čipky
Klub paličkovanej čipky hľadá z radov spoluobčanov ľudového remeselníka- remeselníčku, ktorý by
svojimi výrobkami (ručné práce - výšivky,...), prispeli na výstavu PALIČKOVANEJ ČIPKY v septembri 2015.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0910 207 407.
Klub paličkovanej čipky

Zlatá

Trnavský samosprávny kraj a Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých
Šoporňa – Štrkovec zorganizovali v dňoch
17. – 19. júna 2015 11. ročník Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne
postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“
.Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo
Slovenska a 3 družstvá tvorili priatelia
z Maďarska, Čiech, a Rakúska. Trojdňové
podujatie sa začínalo tradične príchodom
všetkých účastníkov do nášho zariadenia,
kde ich už čakali postavené stany, rybárska výstroj a rozvoniaval obed. Neskôr sa
účastníci presunuli na rybník, kde prebiehala celá súťažná časť podujatia. Program
pokračoval v zariadení diskotékou a opekačkou. Všetci sa vytancovali, opiekli si
chutné špekáčiky, posedeli pri priateľských
rozhovoroch a tešili sa na štvrtkovú rybačku. Súťažným dňom bol štvrtok 18. jún
2015. Súťaž prebiehala v areáli súkromného rybníka u p. Beňa na Štrkovci. Na začiatku súťaže sa vyžrebovali lovné miesta
pod dozorom predsedu odbornej poroty
pána Jozefa Lipovského. Slávnostným výstrelom o 07.30 hod. boli rybárske preteky
oficiálne zahájené. Dozor nad regulérnosťou rybárskych pretekov zabezpečovala
porota zložená z členov miestneho rybár-

rybka

skeho zväzu zo Šoporne. Za ich ochotu,
trpezlivosť a odbornú pomoc pri rybolove
im patrí naše veľké ĎAKUJEME.
Akcie sa zúčastnili tieto zariadenia: V rámci Slovenska: Za Trnavský samosprávny
kraj – DSS pre deti a dospelých Šoporňa
– Štrkovec a DD a DSS pre dospelých Sereď, za Nitriansky samosprávny kraj – DSS
Olichov, za Trenčiansky samosprávny kraj
– CSS Kostolná - Záriečie, za Bratislavský samosprávny kraj – DSS Merema,
Modra – Harmónia, za Prešovský samosprávny kraj – DSS Prešov, za Košický
samosprávny kraj – DSS Rožňava a DSS
Košice, za Banskobystrický kraj – DSS Neporadza. Zahraniční účastníci: Rakúsko Juged am werk WS Elisenstrasse, Wien,
Austria, Maďarsko – Tatabánya, Čechy
– ÚSP Lidmaň. Ing. Blažena Flamíková
z ÚTTSK spolu s riaditeľkou zariadenia
DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec Mgr. Máriou Tóthovou slávnostne
vyhlásili výsledky súťažného rybolovu:
na 1. mieste sa umiestnili zástupcovia
z Rakúska, ktorí ulovili najťažšiu rybu
o váhe 4,5 kg.
na 2. mieste sa umiestnilo ZSS Svetlo
Olichov s najväčším počtom ulovených
rýb a to 46 kusov,

3. miesto získal DD a DSS Sereď so 44
ulovenými rybami.
Neodmysliteľnou súčasťou nášho podujatia boli vojaci zo Serede, ktorí nám
každý rok pomáhajú s organizáciou ako aj
s programom – ukážka vojenskej techniky,
potápačov, pričom účastníci mali možnosť obzrieť si vojenskú techniku. Tento rok
sme Ženijný prápor zo Serede nominovali
v ankete Vojenský čin roka 2014 v kategórii Pomoc verejnosti a s radosťou môžem
oznámiť, že 22.6.2015 si toto ocenenie
slávnostne za prítomnosti pánov ministrov Martina Glváča a Ľubomíra Jahnátka
prevzali.
Vojakom gratulujeme a zároveň ďakujeme
všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli zorganizovať 11. ročník Medzinárodných rybárskych pretekov Zlatá rybka
2015 – zo Šoporňe to boli: Obec Šoporňa,
manželia Benoví, manželia Žilkoví, manželia Ferencoví – lekáreň Memorare MO SRZ
Šoporňa.
ĎAKUJEME!!!
Mgr. Slávka Soboňová
vedúca výchovy DSS, Šoporňa - Štrkovec
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VAŽINKA

nesklamala – potešila
V končiacom sa školskom roku
nastala v detskom folklórnom súbore generačná výmena. Starší členovia
súboru poodchádzali na stredné školy
a rady mladých folkloristov rozšírilo 15 nových tanečníc a speváčok vo
veku žiakov prvého stupňa základnej
školy. Spolu s nimi sa ako tanečný pedagóg zapojila do nácvikov a prípravy
vystúpení pani učiteľka Dr. Danka Huláková.
Po viacerých domácich vystúpeniach a po peknom programe pri stavaní
mája v našej obci sa Važinkári prihlásili do Okresnej súťažnej prehliadky
detských folklórnych súborov v Galante. V silnej konkurencii súťažiacich
súborov sa im podaril husársky kúsok,
keď hodnotiaca porota hodnotila ich
vystúpenie ako najlepšie. Spolu s pá-
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nom Ivanom Lipovským, ktorý ich
sprevádzal pri súťaži na harmonike s
veľkou radosťou prijali členovia súboru oznámenie, že budú reprezentovať
náš okres, našu obec a samozrejme
náš folklór na Krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru v starobylej
Skalici.
V nádhernom prostredí historického domu kultúry sa stretli mladí
folkloristi z celého kraja, aby zabojovali o postup na celoštátnu prehliadku detského folklóru. Naša omladená
Važinka sa statočne popasovala s kritériami súťažnej prehliadky a podala výkon, ktorým nikoho nesklamali
a mnohých potešili. Ich súťažné vystúpenie bolo ocenené silným potleskom, pridelením bronzového pásma
a pochvalou porotcov za krásne spevy,

výber tancov a hier, ale najväčší obdiv
u všetkých účastníkov si vyslúžil náš
pekný šoporniansky kroj, ktorý nám
mnohí úprimne závideli. Vedúci súboru na otázky o kroji, ktoré dostal od
Doc. J. Blahu, člena odbornej poroty,
odpovedal poďakovaním rodičom
a starým rodičom, vďaka ktorým sa
dodnes darí zachovávať kroj v autentickej podobe. Veľkú podporu sme cítili aj z osobnej prítomnosti pána starostu na súťažných vystúpeniach našich
Važinkárov v Galante a v Skalici.
Vedenie súboru ďakuje všetkým priaznivcom za podporu a priazeň, členom súboru ako aj ľudovej hudbe Muzičke želá radostné prázdniny a teší sa
na ďalšie aktivity s VAŽINKOU.
Dr. J. Búran

Šopornianske
noviny

Je jedno miesto na Zemi, ktoré je srdcu
milé i oku lahodí. Tam poznáš každú cestičku, každý chodník i každý strom. V spomienkach vidíš detské hry, kamarátov i rodný
dom. Na svete je mnoho divov, mnoho krás,
no každý má len jednu matku a iba jeden
rodný kraj.
Keby si kamkoľvek do sveta šiel, kus
srdca vždy tu zanecháš. Videli ste už, ľudia milí, rozkvitnutú lúku plnú materinej dúšky, šalvie, makov i margariet a na nej bzučanie včiel a pestrých motýľov roj? To mladé Važinkárky v kole sa
krútia, vlní a trblieta sa ich pestrý kroj. Šoporňa milá,
Váhom obmývaná, koľko Važinkárov za 15 rokov
si už odchovala? Čas ako prudký vietor letí, mnohí
z nich už nie sú deti. Vďaka Vám všetkým, že ste svojimi vystúpeniami obohacovali a stále obohacujete mnohé
slávnostné chvíle a zachovávate tak naše slovenské ľudo-

vé tradície. Dedičstvo otcov zachovaj nám,
Pane, no najmä dedičstvo našich prastarých
materí, ktoré pri páraní peria, priadkach či
vyšívaní pri svetle petrolejky sedeli a rozprávali príhody a staré piesne spievali. Mnohé
z nich už dávno zavreli za sebou na Zemi
vrátka a možno v nebi vrtia kolo kolovrátka. No pesničky, rozprávky a staré zvyky tu
po nich zostali. Najväčšia úprimná vďaka
patrí dnes Dr. J. Búranovi, ktorý už 15 rokov venuje folklóru všetku snahu a úsilie.
Zbiera staré hry detí i staré pesničky, nacvičuje ich
a venuje tomu nielen čas, ale i kus srdca a lásku. Želáme
mu ešte veľa tvorivých síl, dobré zdravie a Božie požehnanie. Tešme sa z pokroku, učme sa cudzie jazyky a spoznávajme svet, no chráňme si ľudové tradície, milujme
Slovensko a našu rodnú reč!
p. Ščasná

Šoporňania na festivale kultúry

V utešenej dedine Krakovany pri Piešťanoch sa konal počas posledného júnového víkendu IX. ročník
festivalu kultúry Trnavského samosprávneho kraja.
V pestrej palete detských speváckych a tanečných skupín,
známych folklórnych súborov ako je Skaličan, Folklórny
súbor Brezová, bratislavský Gymnik, hostia zo susedného Česka a iných účinkujúcich nechýbala ani naša mužská spevácka skupina VAŽINÁR. Šoporňania publikum
v miestnom amfiteátri zaujali svojím uceleným pro-

gramom regrútskych piesní, ktoré uviedli pod názvom
„Lebo prišla asentírka“. Zazneli pôvodné piesne, ktoré si
vyspevovali naši dedovia a pradedovia, keď ich verbovali
na vojenčinu.
Važinárom patrí právom poďakovanie za úspešnú
reprezentáciu našej obce na tomto vrcholnom podujatí
kultúry Trnavského samosprávneho kraja.
Redakcia ŠN
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MDD

Oslava Medzinárodného dňa detí sa uskutočnila v našej obci v slnečnú sobotu 30. mája. Tento
rok sa centrom detskej radosti stala Rajčura. Deti
tu čakal kolotoč a nafukovací hrad, na ktorom sa
mohli vyskákať a vytočiť koľko sa im chcelo, hoc
aj od rána do večera. Policajné a hasičské auto
malo veľký úspech, pustené sirény zaujali chlapcov i dievčatá. Skupina Dobový spolok – Satyros
z Nitry svojím predstavením vyčarila úsmev na
tvári nielen deťom, ale aj rodičom. Ak ste mali záujem, radi vám ukázali dobové zbrane, helmy či
oblečenie. Deti si zastrieľali z luku a na chvíľu sa

z nich stali lukostrelci. Maľovanie na tvár nemôže
chýbať na žiadnej detskej akcii, nebolo to inak ani
u nás. Stretnúť ste mohli motýle, spidermanov,
tigrov či kvietky.
Sladká odmena, balónik pre deti. Pre hladných
stánky s občerstvením či cukrovou vatou. Vysmiate
tváre detí, príjemná hudba to všetko ste mohli zažiť
na MDD v Šoporni. Chcem sa v mene všetkých zúčastnených poďakovať usporiadateľom tejto peknej
akcie. Tešíme sa znovu o rok!
Mgr. Miroslava Baranová

Čo si vlnka s vlnkou žblnká,
čo vo vetre spieva háj,
v ktoromkoľvek kúte sveta
uhádneš len počúvaj.
Pieseň letí ponad svety,
tá nepozná hranice.
Spojme svoje ruky, deti,
sú nás predsa tisíce.
(Elena Čepčeková)
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Medzinárodný deň detí v škole
Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí. Na
Slovensku, ako aj v niektorých iných štátoch, pripadá tento sviatok na 1. jún. MDD má teda každoročne svoj cieľ.
V tento deň by sme si mali pripomínať lásku a porozumenie medzi deťmi, mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi
a myslieť pritom na ich dobro, radosť a šťastie.
Ani naša škola nezabudla na tento krásny sviatok
a preto žiaci nielen prvého stupňa zažili tiež deň plný radosti, hier, súťaží i všakovakých maškrtiek. Žiaci štvrtého
ročníka ukázali svoju šikovnosť a vynaliezavosť prípravou
tých najrôznejších súťažných disciplín, ktoré boli určené
žiakom prvého, druhého a tretieho ročníka. Tí si mohli
svoju zdatnosť a vytrvalosť odskúšať hneď v niekoľkých

disciplínach. Čakal ich hod na cieľ, triafanie do plechoviek,
človeče nehnevaj sa, beh na diaľku, kop na bránku a rôzne
iné súťaže, za ktoré si žiaci zbierali body či sladké odmeny.
Všetky hry či súťaže, ktorých sa deti zúčastnili majú obrovský význam pre ich rozvoj, sú pre nich tiež zdrojom zábavy
a potešenia. Pomáhajú im rozvíjať fantáziu a predstavivosť
a v neposlednom rade formujú ich vzťah k druhým. Preto
umožnime deťom šťastne a radostne prežiť každý všedný
deň a podobné aktivity a hry zaraďme do ich života ako
jeho samozrejmú súčasť, aby sme im vytvorili podmienky
na krásne prežité obdobie detstva.
ZŠ s MŠ Šoporňa

Kam sa rozpŕchnu naši deviataci ?
Školský rok 2014/2015 sa nezadržateľne blíži ku koncu. Pre našich deviatakov to bol veľmi dôležitý a náročný školský
rok. Zvládli monitor, prijímacie pohovory a všetci sú prijatí na stredné školy. Jedinou podmienkou, ktorú musia ešte
splniť, je úspešné ukončenie deviateho ročníka. Vybrali si nasledovné školy:
Jakub Ašverus
OA Sereď
Milada Minárová
HA Bratislava
Ján Baštrnák
SOŠ stavebná Banská Bystrica
Bibiana Myjavcová
SUŠ Trenčín
Lukáš Bojnanský
SOŠ Šaľa
Róbert Nyitrai
SOŠ automobilová Trnava
Marián Búran
SOŠ automobilová Trnava
Zdenka Pilová
SOŠ obchodu a služieb Galanta
Viktória Cicáková
Gymnázium Sereď
Lenka Poláková
OA Hlohovec
Marek Frídel
SOŠ Šaľa
Filip Potměšil
SOŠ Šaľa
Peter Horváth
SOŠ Šaľa
Andrej Práznovský
SOŠ obchodu a služieb Galanta
Branislav Hubinák
SPŠ Šaľa
Vladimíra Slabejová
Pedag. a kult. akadémia Modra
Lukáš Hulák
SOŠ automobilová Trnava
Filip Súkenník
SOŠ automobilová Trnava
Matúš Jánošík
SPŠ stavebná Trnava
Dominik Šmátrala
Gymnázium Sereď
Enriko Javor
SOŠ veterinárna Nitra
Martin Špenát
SOŠ automobilová Trnava
Filip Jurík
SOŠ Šaľa
Lucia Tománková
SZŠ Nitra
Daniela Koncová
SPŠ Trnava
Miloš Vozár
SOŠ obchodu a služieb Trnava
Natália Kurincová
HA Zvolen
Róbert Gabriel Vrtík
SOŠ Šaľa
Michaela Kušnírová
OA Nitra
Sebastián Lehocký
SPŠ Šaľa
V stredoškolskom štúdiu im prajeme veľa úspechov,
Ema Majerčíková
SOŠ veterinárna Nitra
šťastia a elánu do učenia!
Denis Martinovič
SOŠ Šaľa
Mgr. Jana Blahová
Lívia Matúšová
OA Hlohovec
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NAŠI ÚSPEŠNÍ ŽIACI
– žiaci základnej školy s materskou školou Šoporňa v školskom roku 2014/2015 uspeli v nasledujúcich súťažiach:

Názov súťaže
24. 9. 2014 Majstrovstvá okresu - cezpoľný
beh - Galanta
24. 9. 2014 Majstrovstvá okresu - cezpoľný
beh - Galanta
24. 9. 2014 Majstrovstvá okresu - cezpoľný
beh - Galanta
24. 9. 2014 Majstrovstvá okresu - cezpoľný
beh - Galanta
25. 9. Atlet. súťaž - BOJNIČKY
25. 9. Atlet. súťaž - BOJNIČKY
7. 10. Krajské kolo v cezpoľnom behu
27. 10. Coca - cola CUP futbal
21. 1. Mo
5. 2. - GO
5. 2. - GO
5. 2. - GO
5. 2. - GO
12. 2. ok. kolo DO
12.2. ok. kolo DO
12.2. ok.kolo DO
12.2. ok.kolo DO
17.2. MO vo florbale st.žiakov
30.3. kraj.kolo DO
16.3. okr.kolo P
16.3. okr.kolo P
18.3. Vesmír očami detí
26.3. okr. kolo HK

Meno žiaka / žiakov

Obvodné
kolo

Okresné / Majstrovstvá
Krajské kolo Slovenska

Filip Potměšil

1. miesto

Lívia Matúšová

2. miesto

Družstvo CH

2. miesto

Družstvo D

1. miesto

Filip Potměšil
-beh na 800m, beh na 50m
Lívia Matúšová
-beh 50m, diaľka
Filip Potměšil
družstvo CH
Petrovský Matej
Petrovský Matej
Nina Odrášková
Michal Ferenc
Martin Jozef Ferenc
Viktória Cicáková
Michaela Kušnírová
Martin Jozef Ferenc
Ema Vagundová
družstvo žiakov CH
Martin Jozef Ferenc
Patrícia Hipšová
Matej Petrovský
Barbora Kochanová
Martin Jozef Ferenc

1.. miesto
1.. miesto
1.. miesto
2.. miesto
ús. miesto
ús. miesto
ús. miesto
ús. miesto
3.. miesto
5.. miesto
7.. miesto
2.. miesto
1.. miesto
4.. miesto
4.. miesto
9.. miesto
10. miesto
1.. miesto
3.. miesto

16.4. Mladý záchranár CO
10.4. obv. kolo Mc Donald cup najml.ž.
13.4. obv.kolo ml.ž. Dôvera cup
20.4. obv.kolo st.ž. Jednota Cup
21.4. Mc Donald- cup okres.kolo
23.4. Ml. ž. malý futbal Dôvera
21.4. Kraj kolo GO
12.5 malý futbal Jednota
19.5. MO v atletike beh na 1000m a
beh 300m
19.5. MO v atletike beh 60m,

družstvo žiakov

3.. miesto

družstvo

1.. miesto

Filip Potměšil

1.. miesto

Lívia Matúšová

2.. miesto

19.5. MO v atletike diaľka

Lívia Matúšová

19.5. MO v atletike výška
19.5. MO v atletike - celkovo

Lukáš Hulák
družstvo žiakov CH

družstvo žiakov CH
družstvo žiakov CH
družstvo žiakov CH
družstvo žiakov CH
Martin Jozef Ferenc
družstvo žiakov CH

1.. miesto
1.. miesto

4.. miesto
3.. miesto
10. miesto
5.. miesto

1.. miesto

3.. miesto
4.. miesto

Poznámka: DO – dejepisná olympiáda, Mo – matematická olympiáda, GO – geografická olympiáda, HK – Hviezdoslavov Kubín, MO – majstrovstvá okresu
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Lívia Matúšová

– žiačka 9. ročníka ZŠ s MŠ Šoporňa – vicemajsterkou SR v atletike
Každý človek, ktorý robí veci rád,
dáva do svojej práce kus zo svojho srdca, nadšenie, elán a skôr či neskôr dosiahne veľké úspechy. Potvrdením týchto
slov je i príbeh našej žiačky 9. A triedy
Lívii Matúšovej, ktorá vo svojich 15 rokoch dosiahla vo svojom milovanom
športe – atletike skutočne vynikajúci
výsledok, pozoruhodný úspech. Ako jej
triedny učiteľ ju veľmi dobre poznám
a musím konštatovať, že je to milé,
skromné, tiché, rozumné, inteligentné
dievča, ktoré vždy vedelo, čo chce a za
svojím cieľom každodenne pevne kráčalo. Na svojej ceste bola prístupná radám učiteľov, trénerov, rodičov. Školu
nikdy na úkor športu nezanedbávala,
patrila k najlepším žiakom v triede a je
úspešne prijatá na Obchodnú akadémiu
v Hlohovci. Ako učiteľ telesnej výchovy a športu na škole som ju zapájal do

viacerých atletických súťaží, pretože
bola univerzálnou atlétkou. Perfektne
vedela odbehnúť vytrvalostný beh na
600 m, 1500 m, ale i krátky šprint na
50 m, 60 m. Vedela zabehnúť so spolužiačkami i štafetu 4x60 m či vynikajúco skočiť do diaľky. Jej školské výsledky
v atletike sú obdivuhodné, nespočetne
krát bola víťazkou rôznych majstrovstiev
okresu a kraja a vrcholom jej úspechu je
2. miesto v skoku do diaľky na Majstrovstvách SR v atletike v Nových Zámkoch.
Uvedené výsledky sú o to cennejšie,
že Lívia na Majst. súťažiach v Galante, Trnave, v Nových Zámkoch súťažila
s atletkami z veľkých miest, s atlétkami,
ktoré navštevujú školské športové strediská alebo športové triedy zamerané
na atletiku. Jej vôľa, túžba zlepšiť sa a byť
jednou z najlepších na Slovensku však
zvíťazila. Vzorne reprezentovala svoju

Leto

Prišlo leto

Leto je tu zas,
prilákalo nás.

Slniečko nám častejšie svieti,
prišlo leto.
Pozrite sa, deti!
Prázdniny sú nadohľad,
nechce sa nám učiť,
chceme sa už iba hrať.
Z kúpalísk a bazénov počuť
smiech a výskanie detí,
radosť im z očí svieti.
Dievčatá si robia vence z púpavy,
potom kladú si ich na hlavy.
Teraz treba veľa piť,
nechceme predsa celé leto v posteli
sami doma byť.
Chodievame s kamarátmi na lúky,
hlávky nám zakrývajú farebné
klobúky.
Všetci milujeme zmrzlinu,
každú chvíľu máme chuť na inú.
Jedného krásneho dňa,
skončia sa nám prázdniny
a zase presedíme v škole celé hodiny.

((Matej Petrovský 5.A)

Vytiahnime bazény,
nech nesedíme na zemi.
Poď si sadnúť k nám,
nech tam nie si sám.
Poďme všetci na dovolenku,
zoberieme tam aj Lenku.
Všeličo tam urobíme,
a všetko to vyfotíme.
Keď slniečko tam svieti jasne,
každý v tom momente žasne.
A keď už skončí dovolenka,
vrátime sa my aj Lenka.
Už prešli aj prázdniny,
všetci sme už zdesení,
tak prenechajme miesto
tej našej krásnej jeseni.

(Viktória Gálová 5.A)

školu ZŠ s MŠ Šoporňa, a tým i svoju
obec. Lívia, úprimne ďakujeme a želáme
veľa ďalších krásnych úspechov v športe
i v osobnom živote.
PaedDr. Miloš Kabát
učiteľ telesnej výchovy a športu
na ZŠ s MŠ Šoporňa

Leto

(Viki Stanková 5.A)
Keď sa rozdáva vysvedčenie,
tak skončilo aj učenie.
V lete sa môžeme kúpať,
a pri tom hrášok lúpať.
My ideme do Chorvátska,
a iní idú do Maďarska.
Dievčatá majú oblečené šaty,
a na nich sú krásne kvety.

Dážď

(Natália Horváthová 5.A)
Vôňa po daždi,
avšak táto nedráždi.
V daždi sa dá utopiť
každý nezbedník.
Ja som sa v ňom utopila,
nožičky si zarosila.
Dážď je voda,
ktorá prúdi v oblakoch,
je však ako veľký hroch.
Veď dážď je taktiež nezbedník,
nepomôže mu už nik.
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Festival hodových slávností –
Hody Šoporna
Vážení občania,
dňa 7. až 9. augusta sa uskutočnia v našej obci hodové slávnosti spojené s dňom
osláv a spomienky na zašlú slávu dožinkových zábav sú už ďalekou minulosťou, pripravili sme pre Vás tzv. „pilotný projekt“ formou festivalu, aby sme sa
viacej stretávali, zbližovali a spoločne si užili tieto naše slávnosti pri zaujímavých programoch. Preto Vás teraz oboznámim s pripravovaným projektom.

Dôležité informácie

Z dôvodu bezpečnosti bude počas programu cesta pred areálom „Rajčury“ uzavretá, prejazd vozidiel nebude možný. Obchádzka bude možná okolo „Starej školy“, po Poštovej ulici poza „Rajčuru“ a pred obecným úradom. Do predajne „Jednota“ bude vjazd vozidiel umožnený do začatia
programu cca do 16.00 hod., potom bude možný prístup iba od Šalskej cesty zozadu od bytoviek
za predajňou „Jednoty“.

Program podujatia:

Program podujatia:

Piatok 7. august

Nedeľa 9. august

16.30 Pustakertčanka – Pusté
Sady
17.30 Kepeždanka – Hájske
19.00 DRIŠĽAK
20.30 Diskotéka do 04.00
Sobota 8. august
16.00 Barbora Balúchová
17.00 POLEMIC
18.30 Jakub Petraník
20.00 ZENIT
24.00 Diskotéka do 4.00

8.00 a 11.00 sv. omše – kostol
panenky Márie Snežnej
16.00 Stará chasa – Pata
16.45 Patanská radost – Pata
17.30 Šintavan- Šintava
19.00 LOJZO
20.30 Diskotéka do 4.00

Polovnícke združenie Domovina – oznam
Dňa 5.9.2015 ( v sobotu) vás srdečne pozývame na Verejný strelecký pretek o putovný pohár
starostu obce v streľbe na asfaltové terče ( Americký trap), ktorý sa bude konať na našej
strelnici v Šoporni. Začiatok streleckého preteku bude o 9.00 hod. Zároveň Vás pozývame na
špeciality z diviny a to guláš zo srnca a pečeného diviaka. Alko a nealko bude zabezpečené.
tajomník poľovníckeho združenia DOMOVINA Róbert Javor
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Ceny vstupeniek
trojdňový lístok v predpredaji pre občanov Šoporne
trojdňový lístok v predpredaji pre šopornianske deti od 6 do 15 rokov
trojdňový lístok v predpredaji pre občanov Šoporne nad 62 rokov
jednodňový lístok pri vstupe do areálu pre všetkých
jednodňový lístok pri vstupe do areálu pre všetky deti od 6 do 15 rokov
jednodňový lístok pri vstupe do areálu pre všetkých nad 62 rokov

3,0 eurá
1,5 eura
1,5 eura
3,0 eurá
1,5 eura

1,5 eura

Deti do 6 rokov majú stup do areálu v sprievode dospelej osoby zdarma.
Prajeme Vám príjemné prežitie hodových slávností a nádherný kultúrny zážitok.
Kultúrna komisia, poslanci OZ, zamestnanci OcÚ a starosta obce.

Areál „Rajčury“ spolu s priestranstvom pred
„Rajčurou“ smerom k predajne „Jednota“ bude
ohradený a strážený (viď priložená mapa).
Kolotoče budú mimo areálu, tam kde bývali doposiaľ - na priestranstve za bytovkami. Vstup na kolotoče bude voľný od Šalskej cesty. Vstup do areálu
je spoplatnený, avšak v cene vstupenky je zahrnutý
kultúrny program. Nakoľko existuje možnosť, že záujem o podujatie môže byť veľký a hody patria hlavne nám domácim, pristúpili sme aj k predpredaju
trojdňových lístkov pre domácich za zvýhodnenú
cenu a možnosť zabezpečenia jednodňových lístkov
pre Vašich hostí.
Predpredaj lístkov bude na obecnom úrade od
20.07.2015 do štvrtka 06.08.2015. Po tomto termíne nebude možné si zakúpiť trojdňovú vstupenku,
na vstupe do areálu budú v predaji iba jednodňové
lístky.

OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujeme sa
p. Ing. Ľudovítovi Čutríkovi
a p. Dr. Antonínovi Rojkovi
za mylný popis fotografie
v Šopornianskych novinách číslo
1/2015.

sprava: Dr. Antonín Rojka s manželkou Marienkou a Ing. Ľudovít Čutrík
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O podpásovkách

O bytí a pití

Rany pod pás dáva často
ten, čo zlobu kladie na stôl.
Súvisí to s jeho vzrastom.
Vyššie totiž nedorástol.

V šírom svete tak sa vraví:
Ži a nechaj žiť.
Slovensko si inak spraví:
Pi a nechaj piť.

O našom duchovne

O túžbe po moci

Sami sme si strojcom biedy,
je to o nás ľuďoch známe.
Dušu všimneme si vtedy,
keď nás naše telo sklame.

V súboji o vládu,
dobrý každý počin.
Či utopiť pravdu,
či obhájiť zločin.

Za hrsť drobných
O zlej spoločnosti
Stretáš sa len sám so sebou,
isto ťa to zlostí,
že si totiž inde nebol
len v zlej spoločnosti.
Dr. J. Búran

ŠOPORNIANSKA 12–ka
(25. ročník)
12. 9. 2015
Usporiadatelia: Obec Šoporňa v spolupráci
s ŠK Šoporňa a ZŠ s MŠ Šoporňa
Šopornianska 12-ka sa opäť pobeží
Dňa 12. septembra 2015 sa uskutoční 25.
ročník Šopornianskej 12-ky. Po krátkej
prestávke bude beh, ktorý prezentuje našu
obec opäť pokračovať vo svojej tradícii. Veríme, že jubilejný 25. ročník privíta veľké
množstvo súťažiacich bežcov od najmladšej
vekovej kategórie, až po tú hlavnú. Tešíme sa
na Vašu účasť.
Za organizačný výbor
PaedDr. Eva Kabrhelová

Ste sluchovo postihnutý?
Potrebujete našu pomoc?
SME TU PRE VÁS
Poradensko – rehabilitačné centrum
sluchovo postihnutých Trnavského kraja
917 00 Trnava, Novosadská č. 4
( vo dvore katolíckej jednoty, oproti starej polikliniky)
Naše občianske združenie Poradensko – rehabilitačné
centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja
917 00 Trnava, Novosadská č. 4 sa zaoberá a venuje
občanom so sluchovým postihnutím Trnavského kraja,
ktorí potrebujú špeciálnu pomoc pre svoje postihnutie.
Zdarmo poskytujeme pre klientov tieto služby:
– sprostredkovanie komunikácie – artikulačné
tlmočenie
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– špecializované sociálne poradenstvo
– poskytovanie sociálnej rehabilitácie
– základné sociálne poradenstvo
– sprostredkovanie služieb osobnej asistencie pre
osoby so sluchovým postihnutím
– poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok
– pomoc pri vybavovaní kompenzačných pomôcok
– výmena batérií do načúvacích aparátov
– výmena hadičiek do načúvacích prístrojov
– výmena oliviek do načúvacích prístrojov
V prípade záujmu nás môžete navštíviť denne od 8.00
hod. do 15.00 hod.
Telefonický kontakt: 0917 648 731
E-mail: porada.trnava@zoznam.sk
Nakoľko vykonávame aj prácu v teréne, je vhodné sa
objednať.

TEŠÍME SA NA VÁS
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Narodili sa
Vivien Balogová, Eliška Práznovská, Nina Mária Sýkorová, Nina Kušnírová, Adam Tomančík, Andrea Szabóová,
Lukáš Petrovský, Anton Aksamit, Patrícia Molnárová

Zosobášili sa

Jubilanti
80 – roční

Juraj Vrtík & Veronika Pavlová
Viktor Hofer & Jaroslava Krajčovičová

Etela Michalčíková, Ľudmila Mikéciová

Ing. Miroslav Špánik & Ing. Alexandra Rosypalová

90 a viac roční

Miroslav Gála & Jana Tahotná

Anna Vozárová (93 r.)
Viktória Rutová (94 r.)
Anna Karáčoňová (94 r.)
Margita Šajbidórová (91 r.)

Marián Korman & Mgr. Jana Petrášová
Marek Janovič & Darina Kiššová

Opustili nás
Ján Šmátrala (81 r.), Marta Ozorovská (59 r.), Lýdia Petríková (70 r.), Ján Šmátrala (56 r.), Štefan Meleg (73 r.),
Etela Rajnicová (87 r.), Štefan Švihorík (65 r.), Mária Magdáliková (86 r.), Anna Lipovská (83 r.), Vladimír Dávidek
(43 r.), Zlata Čutríková (82 r.), Anna Gálová (73 r.), Viliam Cako (56 r.), Mária Kurucová (80 r.), Jozef Benko(62 r.)
Jolana Štrpková (85 r.)

Spoločenská kronika
Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal
rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali. Naše ubolené srdcia
v týchto dňoch spomínajú na nášho
drahého manžela, otca, dedka, brata,
strýka a priateľa JOZEFA BENKA, ktorý sa so svetom rozlúčil 2.6.2015.
Za tichú spomienku, kvetinové dary a za Vašu prítomnosť
pri poslednej rozlúčke, ktorá zmiernila náš veľký žiaľ ďakuje smútiaca rodina.

Ďakujeme Obecnému úradu, rodine, kolegom, priateľom a známym, ktorí dňa 4.apríla 2015 odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého zosnulého ŠTEFA
NA MELEGA, ktorý nás navždy opustil vo veku 73 rokov a svojimmi prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi
zmiernili náš veľký žiaľ.
Manželka Eva a dcéry s rodinami

Rodina Švihoríková a p. Práznovská touto cestou
ďakujú za finančnú pomoc, ktorou ste prispeli na
opravu ich príbytkov po ničivom požiari. Všetkým
darcom zo srdca ĎAKUJEME.
Rodina Švihoríková a p. Práznovská
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Naši
jubilanti

Anna Karáčoňová 94 r.

Anna Vozárová 93 r.

Viktória Rutová 94 r.

Margita Šajbidorová 91 r.
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