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Príjemné vianočné
sviatky a šťastný
nový rok 2018
Vážení občania, ani nestíhame sledovať čas
vo svete plnom náhlenia, starostí, každodenných povinností a máme tu koniec roka,
prichádza čas Vianoc. Mal by to byť čas sviatočný, výnimočný, priam zázračný, ktorý
prežijeme pri svojich blízkych, rodinách, pri
ľuďoch, ktorých máme radi. Láska k blížnemu, čaro domova, vzájomná spolupatričnosť,
náklonnosť svojich najbližších, úprimnosť
a vnútorná radosť, to sú Vianoce, to sú najkrajšie sviatky v roku. V duchu tradícií prichádzame k mamám a otcom, jednoducho tam,
kde sme doma, kde sa cítime veľmi dobre.
Stretneme sa všetci pri prestretom stole, vyzdobenom stromčeku a v nezabudnuteľnej
atmosfére. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme,
že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými.
Preto v príjemnom teple domova iste budú
znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako
poďakovanie za míňajúci sa rok, ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti,
niekde ako spomienka na tých, ktorí sa na nás
pozerajú z hora. Príjemné a úprimné rozhovory pri sviečkach, plné pochopenia a potešenia
z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy
v človeku na celý život.
Koniec roka si vyžaduje aj zbilancovať činnosť, ukončiť jeden rok a pripraviť sa na druhý.
V našej obci aj v roku 2017 sme pokračovali
v začatom trende opráv, rekonštrukcií a napredovania. Neboli to ľahké cesty, ale o to viac
nás teší, ak sa niečo podarí k čo najväčšej spokojnosti Vás, našich spoluobčanov, Šoporňanov. Máme pozitívne ohlasy na opravy ciest
Leninovej a Gottwaldovej, skúsili sme výbrus
na ulici Mierovej a Budovateľskej, spravilo sa
verejné WC na Rajčure, opravili lavičky a zrekonštruovali hydranty na cintoríne, spravilo sa
parkovisko od ulice Čsl. Armády a zrekonštruoval hrob p. Dubrovského. Ďalej sa zrealizovalo workoutové ihrisko v areáli športového klubu, preliezky pre deti, osadili lavičky a smetné
nádoby okolo školy a Rajčury, vymenili okná
na budove zdravotného strediska, spravila
spoločenská miestnosť na športovom klube,
kde je možné robiť rôzne akcie, oslavy a stretnutia do 70 ľudí, vymenilo verejné osvetlenie,
ktoré je nielen úspornejšie o 60 až 70 %, ale
osvetľuje iba verejný priestor, komunikácie,
nie domácnosti, čím sme vyriešili aj Vaše žiadosti o neosvetľovanie súkromných pozemkov. Naďalej budeme pokračovať v doplnení
osvetlenia na tmavé miesta, nepriehľadné križovatky, postupne doplníme svetlá na všetky stĺpy kvôli bezpečnosti. Aj po doplnení
osvetlenia budeme dosahovať úsporu 40 až
50 % oproti doterajšej. Zároveň pokračujeme
v postupnej rekonštrukcii kultúrneho domu,
vznikla sála nielen pre kultúrne podujatia, ale
aj na rôzne oslavy, plesy, svadby a stretnutia
pre 170 ľudí. Týmto sme splnili požiadavku
Šoporňanov, ktorým chýbala takáto miestnosť po zániku „Bieleho domu“. Už teraz sa dajú

dohodnúť
termíny
na prenájom sály
na športovom klube
ako aj v kultúrnom
dome. Okrem rekonštrukcií sa pokračovalo
v pridávaní kamerového systému a v bežných
údržbárskych
prácach, kúpil sa rider
na kosenie a obecné
auto. Pri úprave v obci
sme nezabúdali na pravidelné čistenie, kosenie, zvoz plastov, papiera, rôznych separátov
a úspešne sme naštartovali zvoz bioodpadu.
Treba však spomenúť, že nie všetko sa podarilo. Projekty kanalizácie a zberného dvora máme síce schválené, avšak aby sme ich
mohli začať realizovať, ešte potrebujeme
dokončiť v zbernom dvore kontrolu na Úrade
pre verejné obstarávanie a u kanalizácie tak,
ako som spomínal naposledy, je nové verejné
obstarávanie na stavebné práce. Predpoklad
začatia podľa administratívy z ministerstva je
leto 2018. Verím, že nezostaneme rukojemníkmi v rukách úradníkov a čerpanie eurofondov sa v našom štáte posunie dopredu. Veď
v polovici programového obdobia máme čerpanie len necelých 10 %.
Zároveň mi dovoľte informovať Vás, čo nás
v roku 2018 čaká. Vďaka tomu, že sme triedili odpad, sa na budúci rok znížia poplatky
za smeti zo súčasných 16,06 eura na 14,97
eura na osobu. Už dnes môžem konštatovať,
že podľa schváleného rozpočtu upravíme
cesty a parkoviská okolo obecného úradu,
kultúrneho domu a zdravotného strediska.
Zrealizuje sa oprava asfaltu v areáli školy a vybuduje sa dlho očakávaný chodník k bývalému „Poľovníkovi“. Ďalej sa bude revitalizovať
časť stredu obce od stánku so zmrzlinou po
školu, oprava fasády na zdravotnom stredisku
a začne sa s úpravou územného plánu obce,
ktorý je ešte z roku 1989. Pripravuje sa aj dokumentácia projektu chodníka na Nitrianskej
ulici od cintorína smerom na Patu, ktorý zahrnieme do rozpočtu v nasledujúcom období.
Zároveň sme pripravení na začatie realizácií
zberného dvora, ČOV a kanalizácie po povolení on príslušných inštitúcií. Verím, že rok
2018 bude pre našu obec úspešný.
Milí spoluobčania!
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa lásky, porozumenia a spokojnosti. Prežite ich v zdraví, v šťastí, v kruhu
rodiny a do roku 2018 Vám prajem čo najviac
splnených želaní, rodinných a pracovných
úspechov, mnoho energie, radosti a úsmevných dní.

Nádherné sviatky vianočné,
bezpečné cesty polnočné.
Pod stromčekom veľký dar,
na Silvestra pekný bál.
Na tom bále ľahký krok,
no a šťastný nový rok.
Mgr. Adrián Macho, starosta obce
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Jedného dňa odborník na hospodárenie s časom prednášal skupine
študentov a aby zdôraznil svoju myšlienku, použil ilustratívny príklad,
na ktorý študenti nikdy nezabudnú.
Tejto výnimočnej skupine lámačov rekordov povedal: "OK, je čas
na kvíz ," a vytiahol päťlitrový pohár na zaváranie so širokým hrdlom
a postavil ho pred nich na stôl. Potom vybral ešte asi dvanásť kameňov
veľkosti päste a starostlivo ich poukladal jeden za druhým do pohára.
Keď bol pohár plný až po hrdlo a žiadny kameň sa doňho už nezmestil,
spýtal sa: "Je ten pohár plný?" a každý v triede zvolal: "Áno." Odborník
na hospodárenie s časom sa neveriacky spýtal: "Naozaj?" Siahol pod
stôl a vytiahol vrecúško štrku, vysypal ho do pohára a poriadne ním
zahrkal. Štrk sa prepadol do medzier medzi kamene. Spýtal sa znova:
"Je ten pohár plný?" Tentokrát trieda pochopila a jeden sa ozval: "Pravdepodobne nie." "Správne", odpovedal a spoza stola vytiahol vrecúško
s pieskom a vsypal ho všade do medzier medzi kamene a štrk. Opäť sa
spýtal: "Je ten pohár plný?" "Nie!" zarevala trieda. "Správne," zareagoval
odborník, vytiahol džbán vody a naplnil pohár až po okraj. Potom sa
pozrel na triedu a spýtal sa: "Čo je pointou tejto ilustrácie?" Jeden snaživec zdvihol ruku a povedal: "Pointou je, že bez ohľadu na to, aký plný je
váš program, keď sa snažíte naozaj poriadne, vždycky sa tam ešte vojdú
nejaké veci!" "Nie," odvetil prednášajúci, "to nie je pointa. Pravda, ktorú
nás príklad učí, je tá, že pokiaľ tam nedáme tie veľké kamene najskôr,
tak už ich tam nikdy nedostaneme. Čo sú tie veľké kamene vášho života? Čas, ktorý trávite so svojimi milovanými, vaše sny, zmysluplné aktivi-

Úcta k starším

V sobotu 2. decembra sa konalo v našom vynovenom kultúrnom
dome podujatie venované starším občanom našej obce. Pre všetkých, ktorí prišli, bolo pripravené stretnutie s legendou slovenskej
populárnej hudby pánom Dušanom Grúňom. Súbor piesní spevák
spestroval humorným slovom. V dobrej nálade sme si mohli zanôtiť najznámejšie hity ako Malvína a mnohé ďalšie, ktoré všetci veľmi
dobre poznáme. Súčasťou programu bolo ocenenie našich milých
dám, pani Emílie Lipovskej a pani Etely Holubanskej za dlhoročné reprezentovanie Šoporne v kultúrno–spoločenskom živote. Z rúk sta-

ty, učenie či vedenie druhých?
Pamätajte, aby ste dali dovnútra najskôr tieto dôležité kamene, inak ich
tam už nedáte nikdy."
Dnes večer alebo ráno, keď budeš premýšľať o tomto krátkom príbehu,
spýtaj sa sám seba: Čo je tými "veľkými kameňmi" v mojom živote?
A potom ich daj do svojho pohára ako prvé.

Pokojaplné a požehnané
Vianočné sviatky Vám praje
Duchovný otec
Marcel

rostu si prevzali pamätnú plaketu, ktorá im bude pripomínať vďaku
nás všetkých. Tiež si prevzali finančnú odmenu, ktorú im odsúhlasili
poslanci obecného zastupiteľstva. Ďakujeme a želáme ešte veľa aktívnych rokov v kultúrno–spoločenskom živote.
Na záver celého podujatia na všetkých čakala malá pozornosť.
Veríme, že občanom sa vystúpenie páčilo a že sa opäť stretneme pri
niektorom z množstva pripravovaných podujatí.
Daniela Vozárová

Dôchodcovia brigádovali
Dňa 17. októbra 2017 sa stretli naši dôchodcovia, aby si skrášlili
priestor okolo klubu a vykonali drobné opravy v interiéri. Za krásneho slnečného počasia sa naši dôchodcovia zišli v hojnom počte. Na
malú plánovanú brigádu tak prišlo až 6 členov, slovom šesť členov
klubu. Týmto chcem poďakovať a zároveň vyzdvihnúť prácu a ochotu členov zdravého jadra klubu dôchodcov, že si dokážu nájsť čas
aj na pracovnú činnosť a zveľadiť si priestory, v ktorých trávia voľné
chvíle nielen na oddych, ale aj prípravu na verejné kultúrne a spoločenské akcie poriadané v obci a v okolí.
Marián Petráš
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Prišiel k nám
Mikuláš
V nedeľu 3. decembra zavítal do našej obce Mikuláš. Spolu s ním prišiel
šašo FIFO s priateľmi, aby zahrali všetkým dobrým deťom roztomilé
divadielko. Po výbornom predstavení, do ktorého sa zapájali všetci malí
diváci, sme už netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša s jeho pomocníkmi,
milým anjelom a roztopašným a pojašeným čertom. Čas čakania sme
si vyplnili peknými básničkami a pesničkami o Mikulášovi v podaní
odvážnych detských recitátorov a spevákov. Keď už na scénu prišiel
Mikuláš, priniesol so sebou aj obrovskú kopu mikulášskych balíčkov,
ktoré následne porozdával všetkým drobcom. Po obdarovaní sme sa
presunuli na námestie. Mikuláš mal k dispozícii sane so záprahom, ten
sa na námestie doviezol, aby s deťúrencami rozsvietil vianočný stromček.
Komu bolo zima, mohol sa zahriať horúcim čajom a dospelí aj vareným
vínom. Dúfame, že i o rok k nám zavíta Mikuláš s pomocníkmi a opäť
obdaruje všetky dobré deti.
Daniela Vozárová

Šopornianski
duchovia v múzeu
Neuveriteľné... „Duchovia v múzeu“ prilákali do Vlastivedného múzea
v Galante nesmierne množstvo návštevníkov. Toto podujatie zaujalo
všetky vekové kategórie, no hlavne rodiny s deťmi. Dňa 21.10.2017 od
16.00 hod. sa oživila história galantského regiónu, kedy sa v expozíciách
nachádzali duchovia z minulosti. Návštevníci stretli meštianske páry,
kňaza, v časti Tradičná ľudová kultúra regiónu sa objavil pár zo Šoporne
a duch sedliačky ponúkal tekvicové koláče a makové pagáče. V lekárni
miešal pán lekárnik elixír života. V častiach Výtvarné umenie a Mlynárstvo
sa objavili ďalší duchovia, duch šopornianskeho mlynára a duch
významného maliara z nášho regiónu, majstra Dubrovského. Cieľom
našich duchov nebolo vystrašiť ľudí, ale oživiť dávne časy. Každý duch
mal aj svoj príbeh, ktorý si mohli zvedaví návštevníci vypočuť.
Jozef Búran
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Naša prvá miestna výstava ZO SZCH Seredˇ1

ZO SZCH Sereď1 usporiadala v dňoch 09.09.2017 – 10.09.2017
v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici v obci
Šoporňa prvú miestnu výstavu hydiny, králikov, holubov spojenú
s expozíciou exotického vtáctva a iných zvierat. V minulom roku sme
usporiadali propagačnú výstavu hydiny, králikov, holubov spojenú
s expozíciou exotického vtáctva a iných zvierat, na ktorej sme sa
stretli s priaznivou odozvou. To bol podnet na to, aby sa konala
prvá Miestna výstava od doby, kedy nás zastrešuje Oblastný výbor
Trnava, čo je viac ako 20 rokov práve v Šoporni. Vďaka pomoci obcí
Pata, Šoporňa a mesta Sereď, ktoré nám poskytli finančnú pomoc
v rámci dotácií z rozpočtu obcí a mesta, ako aj sponzorom a dvom
percentám z daní sme si zakúpili výstavné klietky a potrebné
vybavenie na usporiadanie výstavy. Naším cieľom bolo zaujať širokú
verejnosť, čo sa nám aj podarilo vzhľadom na počet návštevníkov,
ktorí sa prišli pozrieť na naše zvieratá. Taktiež sa nám podarilo osloviť
aj potencionálnych záujemcov o členstvo v ZO SZCH, čo nás potešilo
a radi by sme im vytvorili vhodné podmienky a prijali ich do našich
radov. Výstavy sa zúčastnilo 30 vystavovateľov, pričom našu ZO
SZCH Sereď1 reprezentovalo 13 našich chovateľov, z toho štyria
bývajú v Šoporni. Zvyšok, 17 chovateľov bolo z okresov Šaľa, Levice,

Zlaté Moravce s celkovým počtom 126 vystavovaných zvierat a to 14
klietok hydiny 1+1, 13 plemien, 52 holubov 18 plemien, 48 králikov
15 plemien, v expozícii exotického vtáctva naši chovatelia predstavili
8 plemien a tiež bola aj expozícia Kamerunských kôz. Na zaujatie
návštevníkov sme si pripravili možnosť dať svoj hlas návštevníka
zvieraťu, ktoré sa mu najviac páčilo a toto zviera získalo cenu
najkrajšieho zvieraťa určeného návštevníkmi výstavy. Bol to králik
plemena Hermelín a jeho majiteľ získal pohár najkrajšieho zvieraťa.
I., II. a III. miesto udelil starosta obce Šoporňa zvieratám, ktoré boli
najlepšie bodovo ohodnotené posudzovateľmi. Najlepšie ocenené
zvieratá získali ceny Oblastného výboru Trnavského regiónu a čestné
ceny, ktoré udelili delegovaní posudzovatelia. Návštevníci si mohli
kúpiť tombolu, ktorej každý lístok vyhrával. Ceny do tomboly
venovali sponzori a výťažok z nej bude použitý na rozvoj našej ZO.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým návštevníkom,
ktorí nám dali najavo, že naša práca nebola zbytočná a všetkým, čo
sa podieľali na usporiadaní našej výstavy. Veríme, že do budúcna
sa nám podarí usporiadať ďalšie výstavy a hlavne zvýšiť záujem
občanov o chovateľstvo a prezentovať svoje zvieratá na výstavách.
ZO SZCH Sereď1

Mesiac úcty k starším
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je
Mesiacom úcty k starším. Aby sme si uctili našich seniorov a dali
im najavo svoju náklonnosť a lásku, pripravili sme si my, deviataci,
pre nich malú pozornosť. Rozdávali sme vlastnoručne vyrobené
pozdravy s obrázkom a krátkou básničkou.
Mnohí sa nás pýtali, koľko to stojí, no my sme ukázali, že aj v dnešnej
dobe existuje nezištnosť ľudí. Tomuto milému gestu sa väčšina
potešila a musím poznamenať, že aj pre nás to bol dobrý pocit,
keď sme vyčarili úsmevy na tvárach starších. Žiaľ, nie na všetkých
tvárach sa nám to podarilo. Našli sa aj takí, ktorí nás odmietli. Úcta
k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná.
A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci
úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne
skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im
za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším
prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez
rozdielu veku.
Veríme, že budúcoroční deviataci pôjdu v našich stopách, aby
pripomenuli starším, že aj my, mladší, na nich myslíme.
Patrik Kollár
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V našej škole to žije

Šopornianska dyna
ˇ

Počas prvého októbrového víkendu sa v priestoroch základnej
školy uskutočnila výstava svetlonosov – Šopornianska dyňa. Deti
upustili uzdu fantázii a vytvorili všakovaké výtvory. Svoju šikovnosť
ukázali nielen triedy, ale aj deti, ktoré ešte nie sú žiakmi základnej školy.
Výstava je tradične spojená so súťažou o najkrajšieho svetlonosa.
Dyne hodnotila nielen porota, ale aj návštevníci prostredníctvom
hlasovacích lístkov.
Porota udelila prvé miesto triede 5.A za ich rozkošnú dyňu „Prasiatko
Pepa“. Na druhom mieste sa v hodnotení umiestnil „Strašidelný les“
6.A triedy. Tretie miesto obsadilo dyňové duo „Zykfríd a Uršula“
z dielne 7.B. Čo sa týka jednotlivcov, na prvom mieste sa umiestnila
dyňa „Sedím si a pasiem sa“ súrodencov Švecových. Porota druhým
miestom ocenila „Strašidelný strom“ Natálie Tvrdoňovej. Tretie
miesto získala „Jeseň“, svetlonos Barborky Jaškovej. Verejnosti
sa najviac páčil „Strašidelný les“ 6.A triedy. Druhý najväčší počet
hlasov získala dyňa triedy 9.A „Ferko Ignác Junior“. Na treťom mieste
doplávala „Loď ježibaby“ od 4.A.
V kategórii jednotlivcov návštevníci ocenili „Víliu dedinku“
súrodencov Polakovičových prvým miestom. Druhé miesto si obhájila
Natália Tvrdoňová a jej „Strašidelný strom“. Hodnotenie verejnosti
uzatvorili súrodenci Švecoví a ich dyňa „ Sedím si a pasiem sa“. Víťazi si
so sebou odniesli sladké ceny. Dyne rozžiarili základnú školu. Výstava
ukazuje, aká nekonečná dokáže byť detská fantázia. Deti už teraz
premýšľajú, akých svetlonosov vyrobia budúci rok.
Michala Gálová

Halloweenska diskotéka
Po náročných dvoch mesiacoch učenia sa, sme zorganizovali halloweensku diskotéku na odreagovanie,
spojenú s lampiónovým sprievodom. Najskôr sme pripravili program pre tých najmenších,deti z materskej
školy a žiakov I. stupňa. Pozvali sme ich, aby aj oni okúsili kúsok druhostupniarskeho zabávania sa
na každoročnej diskotéke. Zatancovať s "veľkáčmi" si prišlo mnoho detí. Od prvej pesničky vládla super
atmosféra, všetci tancovali a užívali si. Juniori našej školy s nami pobudli až do sprievodu. O 19:00 si spolu
s pani riaditeľkou pripomenuli, prečo oslavujeme Halloween a symbolicky pochodovali naprieč obcou
s lampiónmi. No a neskôr, už tradične, pokračovala zábava pre II. stupeň až do 22:00. DJ-mi boli deviataci.
Za organizátorov môžem len pochváliť priebeh akcie aj správanie zúčastnených. Žiaci aj pedagogický dozor
sa dobre zabávali. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu diskotéku.
Patrik Kollár , IX. A
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Imatrikulácie prvákov
My, starší žiaci, už o niečo skúsenejší, sme mali tú česť, aby
sme vymenovali na slávnostnej imatrikulácii čakateľov na nosenie
hrdého titulu "Žiak ZŠ s MŠ Šoporňa". Títo, teraz už pyšní prváci,
prejavili záujem vstúpiť do našich radov a rozšíriť tak naše školské
spoločenstvo. Žiakom našej školy sa nemôže stať len tak hocikto.
Je to česť, ktorú si musí každý žiak zaslúžiť. Pred zrakmi prítomných
preukázali svoje schopnosti plnením pripravených úloh, dňa
13.10.2017 a aby sme ich prijali do cechu žiackeho, museli nám

Školáci a škôlkari
rozsvietili Šopornu

aj povedať prvácky sľub! Po splnení sme neváhali a vedeniu školy
cechmajstri odporučili, aby udelilo žiakom hrdé tituly.
Po slávnostnom pasovaní sa nositelia titulu zabávali aj spolu
s deviatakmi až do skončenia vyučovania. Prváčikovia odchádzali
s pocitom dobre vykonanej práce, s certifikátom a medailou.

Patrik Kollár IX.A

Stretnutie žiakov 9.A
v Šoporni po 50 rokoch

V piatok večer 26.10. sa pri základnej škole zhromaždili žiaci,
škôlkari, učitelia a rodičia pri príležitosti tretieho lampiónového
pochodu. Takýmto príjemným spôsobom žiaci oslavujú sviatok
Halloween. Deti prestrojené za rôzne strašidlá lampiónmi rozsvietili
okolie školy krátkym pochodom. Trasa viedla od školy smerom ku
kostolu, okolo areálu základnej školy. Akcia sa tešila veľkej priazni.
Účasť neovplyvnilo ani sychravé počasie, tohto roku sa pochodu
zúčastnil úctyhodný počet žiakov. O bezpečnosť sa postarali
dobrovoľní hasiči DHS Šoporňa, ktorým patrí veľké ďakujeme. Na
záver pochodu dostali deti sladkú odmenu. Všetci odchádzali s
úsmevom na tvári. Tešíme sa na ďalší pochod o rok!

Všeličo môže človek zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, nespomalí
je čas. Čas je rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok
za rokom a my sa pri jej toku občas zastavíme, aby sme si
uvedomili určitý medzník vo svojom živote. U nás spolužiakov 9.
A triedy Základnej školy v Šoporni v rokoch 1958 – 1967 je ten
medzník 50 rokov od ukončenia školskej dochádzky. Už tretíkrát
sa stretávame, tešíme sa na seba, spomíname na krásne školské
časy, povieme si čo máme nové v rodinách, ako sa nám darí.
Aj teraz sme sa stretli, uctili si minútou ticha spomienku
na dvoch spolužiakov, ktorí nás navždy opustili, šesť spolužiakov
neprišlo z rôznych dôvodov. Náš „ dvorný“ harmonikár Ivan
Lipovský nás vnášal do dobrej nálady.
Po dobrej večeri a lahodnom vínku sme si sľúbili ďalšie stretnutie.
Pevne verím a zo srdca si želám, aby sme sa stretli ešte všetci.

Michala Gálová

Danka Šuttová
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Zo života klubu dôchodcov
V klube dôchodcov sme sa 6. krát stretli na ďalšom štvrťročnom posedení.
V úvode stretnutia sme si minútou ticha uctili pamiatku nášho zosnulého
člena pána Štefana Čutríka. Ako to v živote chodí, striedajú sa chvíle smútku
s chvíľami šťastia, i my sme potom zablahoželali k životným jubileám našim
šiestim jubilantom. Všetci si zaslúžia našu úctu, no snáď sa nikto neurazí, keď
spomedzi nich osobitne spomeniem pána Dušana Andrášika, ktorý sa dožil
70 rokov. Ako bývalému predsedovi KD a aktívnemu členovi nášho klubu,
hoci v týchto dňoch prežíva neľahké obdobie, želáme veľa zdravia, životného
elánu a za všetko, čo pre klub urobil a robí, mu vyslovujeme úprimné
poďakovanie.
Zaujímavý bol aj kultúrny program, ktorý pripravila Šopornianska lipka, pod
vedením pani Milky Lipovskej, ako aj scénka „ Na rybníku“ v podaní našich
členov. Z ďalších činností nás mrzí iba to, že hoci sme mali pripravené akcie,
pre malý záujem členov sa neuskutočnili. V rámci „Mesiaca úcty k starším
sa v kultúrnom dome uskutočnilo podujatie spojené s vyznamenávaním
významných osobností našej obce. K úspešnému priebehu podujatia prispeli
aj naši členovia a nás veľmi teší, že medzi vyznamenanými osobnosťami
bola aj naša Milka Lipovská. Úprimne jej blahoželáme a do ďalšieho života

jej prajeme veľa zdravia, šťastia a tvorivého elánu. V súčasnosti sa v klube
pripravujeme na vianočné obdobie, ktoré je pre nás dosť náročné. Veríme, že
sa nám všetky plány a predsavzatia podarí naplniť.
Vážení spoluobčania, členovia KD,
v mene výboru KD želám vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov
a do nového roka veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Za KD Emília Sučíková

ˇ
Významné ocenenie pre naše spoluobcianky
Dňa 5. októbra 2017 sa konalo v Trnave oceňovanie osobností Trnavského
samosprávneho kraja. Medzi ocenenými boli aj naše dve občianky pani Etela
Holubanská, ktorá získala pamätnú medailu za účasť v národnooslobodzovacom
hnutí a pani Emília Lipovská za prínos v oblasti kultúry v Trnavskom
samosprávnom kraji. Ocenené dámy si ceny prevzali priamo z rúk predsedu TTSK
pána Tibora Mikuša. Pani Holubanská aj pani Lipovská si tiež prevzali ocenenie
z rúk starostu našej obce „ Za celoživotnú činnosť v prospech obce“. Obidvom
dámam srdečne blahoželáme a prajeme ešte dlhú aktívnu činnosť.
Obec Šoporňa
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Kultúra nás spája
– výborný multikultúrny festival v Šoporni
Kultúra nás spája je názov unikátneho multikultúrneho festivalu
konaného 30. novembra 2017 v priestoroch vynoveného Kultúrneho
domu v Šoporni, ktorého hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové
stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,
v spolupráci s obcou Šoporňa. Festival predstavil verejnosti široké spektrum
umeleckých činností - hudbu, spevy a tance zoskupení i jednotlivcov, ktorí
sa hlásia k rôznym národnostiam. Úžasne pestrá paleta vystúpení divákov
úplne očarila. Návštevníci, ktorí sa zúčastnili festivalu, veľkým aplauzom
ocenili všetkých účinkujúcich za ich krásne umelecké výkony. Multikultúrny
festival Kultúra nás spája patrí k najvýznamnejším podujatiam prezentujúcim
rôznorodosť a bohatosť kultúry v celom galantskom regióne. Aj vďaka
finančnej podpore Úradu vlády SR prostredníctvom programu Kultúra
národnostných menšín bolo podujatie Kultúra nás spája zrealizované
na vysokej úrovni. Multikultúrny festival v Šoporni prezentoval rozmanitosť
kultúry na našom zmiešanom území, čím prispel k rozvíjaniu jedinečného
kultúrneho bohatstva a ľudových tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia.
Galantské osvetové stredisko

ˇ
Stretnutie 70–rocných

Dňa 25. 10. 2017 sa konalo príjemné posedenie občanov obce Šoporňa, ktorí v roku 2017 oslávili alebo oslávia svoje krásne životné
jubileum 70 rokov života. Tí, ktorí prijali pozvanie, mohli so svojimi
rovesníkmi zaspomínať na svoje školské časy, svoju mladosť pri spoločnej večeri a príjemnej hudbe. Celú slávnosť spestrila hudobná
skupina Šopornianska lipka. Každý jubilant dostal na pamiatku malú
pozornosť. Dúfame, že na tento večer budú mať všetci prítomní príjemné spomienky, ktoré sme sa jubilantom snažili vytvoriť a uctiť si
ich v tak významnej životnej chvíli, ktorou oslava 70–tky určite je.
Človek bilancuje, prehodnocuje svoju životnú púť, ale stále je nápomocný svojim deťom a blízkym, pre ktorých sú tými najdôležitejšími
ľuďmi na svete. Ešte raz v mene celého obecného úradu želáme všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Michala Špániková
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Z práce Obecného zastupiteľstva v Šoporni
Poďakovanie za aktívny prístup v roku 2017 patrí
zvlášť poslancovi pánovi Stanislavovi Bartošovi v komisii životného prostredia, za aktívnu účasť pri úprave verejnej zelene vo svojom voľnom čase a zabezpečovaní
obecných podujatí, Ing. Kristianovi Ščípovi za finančnú
komisiu a zabezpečenie sponzoringu pre športový klub
a hodové slávnosti, PaedDr. Jozefovi Búranovi za zvlášť

aktívny prístup v oblasti kultúry a folklórnych súborov
nielen na pôde obce, Ing. Mariánovi Ferencovi za kultúrnu komisiu a účasť na obecných akciách, Mgr. Stanislavovi Rosypalovi za vedenie športového klubu a aktívnu
podporu futbalových tímov vo všetkých kategóriách
a pánovi Mariánovi Petrášovi za prípravu, dokumentovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí v obci.

Uznesenia od februára 2017 do decembra 2017
Schválené

– predloženie žiadosti o NFP „Obecný úrad a kultúrno–spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu“ ,
– spolufinancovanie projektu, ktorý je predmetom
žiadosti o NFP „Obecný úrad a kultúrno–spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu“ vo
výške 39 000 €,
– prerokovalo projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii WC na verejnom priestranstve a súhlasí
s jeho realizáciou,
– prerokovalo a súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy ŠK
Šoporňa za účelom vytvorenia spoločenskej sály,
– preveriť situáciu za účelom vypracovania koncepcie na protipovodňové odvodnenie obce,
– vypracovať koncepciu cintorína do konca roka
2017,
– vyhlásenie súťaže návrhov o vizualizáciu revitalizácie námestia obce Šoporňa od križovatky Nitrianska Komesnkého po križovatku Komenského
Krásna. Víťazný návrh bude ocenený sumou 500 €,
termín do 31.08.2017,
– prerokovalo informáciu o rekonštrukcii miestnych
komunikácií a odporúča rekonštrukciu miestnych
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komunikácií na uliciach Leninova a Gotwaldova
a dokončiť v obci opravu výtlkov,
– kultúrny program Hodov 2017 v predloženom znení,
– prerokovalo možnosti osadenia detských ihrísk
a odporúča zrealizovať osadenie detských ihrísk,
– zapracovať do rozpočtu finančné prostriedky na aktualizáciu územného plánu obce na rok 2018,
– rozpočtové opatrenie č. 1/2017 v predloženom
znení,
– prerokovalo projekt vybudovania spoločenskej
miestnosti na ŠK Šoporňa a súhlasí s realizáciou
projektu,
– prerokovalo žiadosť o vybudovanie chodníka
na ulici Sereďská a súhlasí s pripravením projektu
na jeho realizáciu,
– prerokovalo Záverečný účet Obce Šoporňa za rok
2016,
– pridelenie prebytku hospodárenia za rok 2016 vo
výške 5 066,71 € do rezervného fondu,
– celoročné hospodárenie bez výhrad,
– predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu „Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne s nevyhnutnými stavebno–technickými úpravami pre
ZŠ s MŠ Šoporňa,
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pod-
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mienkami poskytnutia pomoci,
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
3 450 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
– prerokovalo projekt „Rekonštrukcia sály kultúrneho
domu a prístavba skladu“, súhlasí s jeho realizáciou,
– prerokovalo spôsob použitia ostatného finančného fondu vytvoreného z výsledku hospodárenia
v roku 2015 a schvaľuje jeho čerpanie na opravu
a údržbu komunikácií v plnej výške 18.689,92 €,
– úpravu rozpočtu na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 2/2017,
– realizáciu investičného zámeru „Výmena verejného osvetlenia v obci“
– realizáciu opravy ulíc Mierová a Budovateľská s výbrusom betónu,
– návrh Dodatku č. 2 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby,
– vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra, deň konania
voľby: 9. zasadnutie OZ,
– prerokovalo spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru a náraďovne telocvične ZŠ Šoporňa“ a súhlasí so spolufinancovaním realizovaného projektu minimálne vo výške
10 %, čo činí 10 300 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
– prerokovalo žiadosť S–Real realitná kancelária
a súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. na parcelách č. 200/6, 859/1, 859/9 register „C“, resp. 859/5
register „E“, parc. č. 865 register „C“, resp. register „E“,
parc. č. 247/18 a parc. č. 1523/4, k.ú. Šoporňa, vo
vlastníctve obce Šoporňa,
– prerokovalo žiadosť S–Real realitná kancelária
a súhlasí s pripojením do siete verejného osvetlenia obce po kolaudácii a po predložení potrebnej
kompletnej dokumentácie,
– prerokovalo žiadosť S–Real realitná kancelária
a súhlasí s prevzatím vodovodu vo vlastníctve spoločnosti S–Real realitná kancelária do vlastníctva
obce Šoporňa bezodplatne po kolaudácii stavby
a po predložení potrebnej kompletnej dokumentácie,
– prerokovalo žiadosť pani Kamily Urbanovej o prenájom nebytových priestorov a súhlasí s prenájmom nebytových priestorov na zdravotnom
stredisku za účelom prevádzkovania pedikúry,
manikúry, 3D mihalníc, gélových nechtov v zmysle platného VZN,
– prerokovalo členstvo v „Združení zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR“ a súhlasí
s ukončením členstva,

– prerokovalo návrh na ocenenie pani Emílie Lipovskej a pani Etely Holubanskej a schvaľuje vecný
dar formou plakety a odmenu vo výške 200 €,
– návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2017,
– VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa,
– VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa,
– rozpočet obce Šoporňa a rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa
na rok 2018 a dôvodovú správu k rozpočtu,
– volí na funkciu hlavného kontrolóra obce Šoporňa
na roky 2017 až 2022 pani Milenu Veresovú,
– VZN o pamätihodnostiach,
– menuje na výkon funkcie veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce Šoporňa pána Rastislava
Urbaníka,
– schvaľuje odpredaj pozemkov formou osobitého zreteľa na parcelách č. 863/54, 863/55, 863/56
na LV 1901 vo vlastníctve obce Šoporňa o výmere
17 m2 podľa geometrického plánu v cene 25 €/
m2 pre pani Evu Pilovú, bytom Mládežnícka 1528,
Šoporňa.

Berie na vedomie:

– správu z komisie na ochranu verejného záujmu zo
dňa 13.04.2017,
– správu hlavného kontrolóra o kontrole zaradenia
zamestnancov,
– správu hlavného kontrolóra o kontrole cestovných
náhrad,
– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Šoporňa za rok 2016,
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2017,
– správu o kontrole výplaty sociálnych dávok a služieb poskytovaných obcou Šoporňa,
– urbanistickú štúdiu – Šoporňa – lokalita a1,
– urbanistickú štúdiu „Skleník a energetické centrum“,
– výhľadový rozpočet na rok 2019 a 2020,
– správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Šoporňa na rok 2018, viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020.
– správu o kontrole cintorínskych poplatkov,
– správu o vedení pokladne,
– správu o kontrole ČOV a kanalizácie,
– správu o výchovno–vzdelávacej činnosti.
Poslanci OZ
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Zrekonštruované, vybudované...

12

Workoutové ihrisko v areáli ŠK

Workoutové ihrisko v areáli ŠK

Zrekonštruovaná sála Kultúrneho domu

Zrekonštruovaná sála Kultúrneho domu

Nové osvetlenie v obci

Nové osvetlenie v obci
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Sála Športového klubu vhodná na menšie podujatia

Sála Športového klubu vhodná na menšie podujatia

Kuchynka na Športovom klube

Sála v Kultúrnom dome pripravená na ples, oslavu

Nové detské ihriská

Nové detské ihriská

Panoráma sály Kultúrneho domu
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ˇ
Spolocenská
kronika
Narodili sa:

Opustili nás: Štefan Čutrík 88 r., Peter Hrušovský, Kristína Betyárová 31 r., Jozef

Diana Petrovičová, Róbert Mečár, Ema Ozorovská,
Miroslav Gago, Jasmína Lakatošová, Lukáš Fajnor
Sebastián Banič

Gála 61 r., Peter Lukáč 63 r., Jozef Jaška 87 r., Zuzana Lanczová 75 r., Ľubomír Masaryk 63 r., Ing. Stanislav Novosad 67 r., Magdaléna Kovalová 91 r., Ľudmila Mikéciová
82 r., Emília Huterová 87 r., Jarmila Ondrejková, Mária Košičárová 69 r.

Zosobášili sa:

Poďakovanie

Ing. Andrej Salaj & Daniela Kišová
Marek Kubišta & Veronika Lacková
Ing. Juraj Švihorík & Mgr. Katarína Polačeková

Jubilanti 80 – roční: Ladislav Brodanský
Ing. Vojtech Burda, Anna Královičová
Jubilanti 90 a viac roční:
Jolana Ferencová 90 r., Irena Mikulková 91 r.,
Apolónia Šmátralová 90 r.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na
poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca Jozefa Gálu, ktorý
nás tak náhle opustil 3. 10. 2017 vo veku 61 rokov. Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a za prejavenú sústrasť.
Manželka Ľudmila s deťmi

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu mamičku, babičku a prababičku Emíliu Huterovú, ktorá nás navždy opustila dňa 24. novembra 2017 vo veku 87 rokov. Ďakujeme za prejavenú
sústrasť a tiež za kvetinové dary.
Dcéra Emília s rodinou a syn Jozef s rodinou

So zármutkom oznamujeme, že 1.12.2017 zomrela naša priateľka a členka klubu pani Mária Košičárová.
Klub paličkovanej čipky v Šoporni.

Oprava
Vo výsledkovej listine Šopornianskej 12–ky 27. ročník prišlo k chybe v umiestnení na prvých 3 miestach v kategórii Dievčatá do 6 rokov
na 200 m. Správne umiestnenie je nasledovné:
1. miesto: Lilien Masaryková 00:59
2. miesto: Melisa Mikéciová 01:00
3. miesto: Zoja Danihlíková
01:02
Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.

Časomiera KRIL

Naši jubilanti

Irena Mikulková 91 r.

14

Apolónia Šmátralová 90 r.

15

Šopornianske
noviny

ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

December 2017

smeti

11. a 12. 12. 23. a 26. 12.

plasty

13. 12.

27. 12.

papier/tetrapaky

28. 12.

bioodpad

Január 2018

OTVÁRACIE HODINY
apríl – október 2017
november 2017 – marec 2018
Pondelok
zatvorené
zatvorené
Utorok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Streda

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

smeti

8. a 9. 1.

22. a 23. 1.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

plasty

10. 1.

24. 1.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

25. 1.

Nedeľa

zatvorené

zatvorené

papier/tetrapaky

Štátne sviatky – ZATVORENÉ

bioodpad

Február 2018
smeti

5. a 6. 2.

19. a 20. 2.

plasty

7. 2.

21. 2.

papier/tetrapaky

22. 2.

bioodpad

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
26. december: Vianočný koncert v kostole
31. december: Oslavy Silvestra a zabíjačkové špeciality
27. január: Batôžková muzika

Marec 2018

10. február: Poľovnícky ples

smeti

5. a 6. 3.

19. a 20. 3.

plasty

7. 3.

21. 3.

10. február: Pochovávanie basy

29. 3.

1. marca: Uvítanie do života

papier/tetrapaky
bioodpad

8. marec: MDŽ

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

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

0908 436 660
0908 772 932
0940 633 914
0940 633 916
0940 633 919
0940 633 920
0940 633 921
0940 633 922
0940 633 923
0940 633 924
0940 633 925
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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.

