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najbližších, no hlavne cítime vôňu domova a to nás jednoducho ťahá tam, kde

Prajem všetkým, aby sa poschádzali pri prestretom stole preplnenom
sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku, pod ktorým budú
menšie či väčšie prekvapenia darované z lásky od „Ježiška“.
K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov, preto
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v rodinách iste budú znieť aj vianočné koledy a modlitby, ako poďakovanie
i ako prosba, za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Samozrejmosťou je aj malá
spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto, niekedy aj slzička
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v očkách nám pripomenie ich lásku. Slabé mrazenie a pohladenie srdiečka nám
pripomenie, akú vzácnu osobu sme mali a akú lásku nám odovzdala.
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Čaká nás obdobie bez náhlenia, plné pochopenia, radosti a potešenia
z prítomnosti najbližších.
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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 2017
Vám prajem čo najviac splnených prianí, úspechov a krásnych zážitkov.

Mgr. Adrián Macho, starosta obce
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Požehnané vianočné sviatky
Každý deň budú vraj Vianoce ...
Takto sa začína pieseň od skupiny Lojzo: „Každý deň budú
vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám pozlátko ligoce. Čo však ukrýva? Iba kamienok či sladkú salónku?“ Je
pekné a zaujímavé, že ľudia si sami pomaličky uvedomujú, že
nám nestačí pozlátko a pýtame sa, čo ukrýva. Iba kamienok,
na ktorom si vylámeme zuby a po vianočných sviatkoch sme smutnejší, ako sme boli predtým? Ako spomína jeden súčasný herec
a moderátor, on vlastne nevie, čo s Vianocami, a tak ich vlastne
po Štedrej večeri celé prespí a nikto ho nesmie zobudiť. Je to fantázia, ako sa sviatky, ktoré boli kedysi plné komunikácie, návštev,
radosti, sviatky stretnutí a objatí, zmenia postupne na sviatky,
ktoré prespíme, pretože zrazu nevieme, čo s toľkým voľnom. Už
sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva? Stále viac kamienkov
a stále menej sladkých salóniek.
Staré latinské príslovie hovorí: Age, quod agis – rob čo robíš.
My, ľudia dneška, s tým máme problém. Už teraz cez Vianoce myslíme na leto. Keď sedíme, tak v duchu už vlastne niekam kráčame. Keď niekto hovorí, my ho možno ani nepo

čúvame, lebo už vopred myslíme čo mu odpovieme... Nevieme
žiť prítomnú chvíľu. Ale Vianoce by sme chceli mať každý deň.
Čo s tým? Mal by som jedno riešenie: “ Vychutnajme si Vianoce“ tu a teraz. Vychutnajme si každý detail, ktorý nám tento čas
prináša. Každú snehovú vločku (ozaj všimli ste si, aká je úžasná
a krásne dokonalá a neopakovateľná). Vychutnajme si trblietanie stromčeka, vianočnú oblátku či kapra, započúvajte sa do koledy či do plaču Božieho Dieťaťa, zahľaďme sa do betlehemských
jasieľ a uvažujme. Snívajme, ako by sme boli tam. Nechajme sa
uniesť tou atmosférou sviatkov.
Boh nám nedal na Vianoce veľa pozlátka. Vlastne žiadne. Ale
dal nám sladkosť svojej lásky. Dal kus seba, vlastne celého seba,
vo svojom Synovi. To my sme si spravili pozlátka a už nevieme,
čo ukrývajú. No sladkosť jeho lásky na nás čaká. Preto Vianoce môžu byť skutočne každý deň. Či budú nové na rok, to nevie
nikto z nás, tak si teda užime tie tohtoročné.
Pokojné vychutnanie si Vianoc.
Váš farár Marcel Kubinec
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Pútnici v Ríme
Púť – také jednoduché slovo. Nie každý si vie predstaviť,
koľko čara skrýva v sebe. Mnohí si predstavujeme pod týmto
slovom dlhú alebo krátku cestu, trasu, naplnenú, umocnenú
a posilnenú zážitkami, či už svetskými alebo duchovnými.
Nikto z nás by si netrúfol povedať, koľko takýchto miest, kde
putujú státisíce, ba aj milióny ľudí je na svete.
Aj naša farnosť zorganizovala od 18. do 23. septembra púť
Šoporňa - Assisi – Rím. Stálo to nemálo námahy zorganizovať
a zabezpečiť púť tak, aby sme toho prežili a zažili nie málo,
aby sme načerpali dostatok duchovných síl a milostí nielen
pre seba, ale aj pre druhých. V nedeľu 18. septembra sme
sa v dvoch autobusoch spoločne s p. farárom M. Kubincom
a p. farárom M. Antalom z Hájskeho a sprievodcami vydali
na dlhú cestu, ktorá smerovala cez Rakúsko do Assisi.
Assisi je historické mestečko v strednom Taliansku, rodisko
sv. Františka, zakladateľa františkánskeho rádu, ktorému sa
prihovoril Kristus z kríža s otázkou, či nevidí, že sa jeho dom
rozpadá. František začal opravovať kostol, v ktorom sa práve
modlil. Neskôr opravil aj dnes už neexistujúci kostol San Pietro
della Spina a kostol Santa Maria degli Angeli známejší pod
názvom Porciunkula. Zriekol sa majetku, rodičov a začal žiť
ako pustovník. V Assisi sme navštívili aj záhradu sv. Františka,
v ktorej rastú ruže bez tŕnia a pri jeho soche je živý biely
holub. Naša cesta pokračovala do Ríma. Program bol pestrý
a bohatý na zážitky. Prianím nás všetkých bolo vidieť a zažiť
toho čo najviac. Prešli sme svätými bránami na Bazilikách,
ktoré boli otvorené pri príležitosti Roka milosrdenstva, ktorý
otvoril Sv. Otec František. Navštívili sme Baziliku sv. Petra,
Lateránsku baziliku a Baziliku Santa Maria Maggiore – Panny
Márie Snežnej, ktorá je patrónkou aj nášho kostola. Svojou
nádherou a výnimočnosťou na nás zapôsobili vatikánske
múzeá. Práve tieto vatikánske priestory sú svetom samy
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v sebe. Sú to fantastické a veľkolepé stavby s nespočetnými
izbami, salónmi, múzeami, galériami, knižnicami, kaplnkami,
nádvoriami, záhradami... Jednou z nich je aj Sixtínska kaplnka.
Bolo čo obdivovať a so zatajeným dychom sledovať. Svoje
vďaky, ale aj prosby niektorí z nás vložili do sv. ruženca,
ktorý sa pomodlili kľačiac na Svätých schodoch. Jednou
z rímskych pamiatok je aj Panteón (pôvodne pohanský chrám
zasvätený všetkým bohom Rímskej ríše, neskôr zasvätený
Všetkým svätým). Počas našej návštevy Ríma sme neobišli ani
jeden z naj- väčších rímskych pamätníkov Koloseum a Fórum
Romanum – pozostatky mesta zo začiatku nášho letopočtu.
Nedá sa nespomenúť Fontána di Trevi a nádherné Španielske
námestie so Schodiskom Najsvätejšej Trojice. Pohľad z výšky
na celé okolie sme mali možnosť zhliadnuť z kupoly Baziliky
sv. Petra, na ktorú smeruje 550 schodov. To s čím, ale hlavne,
s kým sa spája návšteva Ríma, je určite dobre známe každému
z nás. Vatikán – Námestie sv. Petra – generálna audiencia
Sv. Otca. Tešili sme sa, ponáhľali a v kútiku srdca sme si priali
vidieť sv. Otca zblízka. A stalo sa. Prechádzal v bezprostrednej
blízkosti popri nás. Bol to nezabudnuteľný zážitok, ako aj
počuť privítanie nás „Šoporňanov“ na Námestí sv. Petra.
Takáto púť to nie je len niečo vidieť, niečo navštíviť, vrátiť sa
domov a je po všetkom. Určite mi dáte za pravdu vy, ktorí
ste boli jej účastníkmi, ale aj vy, ktorí ste boli niekde inde na
inom pútnickom mieste, že to, čo ste videli, prežili je na dlho,
na celý ďalší život. Aj keď možno na tele unavení, ale
na duchu umocnení a bohatší, obdarovaní milosťami, sme sa
v piatok popoludní vrátili domov, do svojich rodín. Vďaka patrí
p. farárovi M. Kubincovi a p. farárovi M. Antalovi , sprievodcom
a samozrejme všetkým pútnikom za vytvorenie radostného
spoločenstva.
Za pútnikov –Eva Kabrhelová
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INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky
dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním je podpora potrebných ekonomických
a sociálnych reforiem v SR. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú
nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa
krajín, resp. členov EÚ a OECD.

ŠOPORŇA

Obec Šoporňa podľa INEKO patrí medzi obce, ktoré majú
výborné finančné zdravie. Z toho vyplýva, že ekonomika
v roku 2015 začala stúpať, poplatili sa záväzky za rok 2014
vo výške cca 50 000 euro a v obci sa investovalo na potrebné
opravy a rekonštrukcie cez 100 000 eur. Zároveň nás tento
výsledok zaväzuje a je to veľká výzva na pokračovanie
a vylepšenie. Hospodárenie sa nám podarilo oživiť a rozvoj
v obci je dobre nadstavený. Veď v tomto roku sa nám
podarilo obnoviť, zatepliť, prípadne zrekonštruovať budovy
Hasičskej zbrojnice, Polície, Kultúrneho domu, Obecného
úradu, opraviť dlhé roky poškodenú kanalizáciu pri bytovke

s. č. 35, katastrofálne komunikácie pri spomenutých bytovkách
a na Mládežníckej ulici, vymeniť osvetlenie v telocvični
a v materskej škole, zrekonštruovať šatňu v škole, vymeniť
ústredňu obecného rozhlasu, kúpiť autobus, nákladné
vozidlo a ďalšie menšie opravy a rekonštrukcie. To znamená,
že sme na skrášlenie a rozvoj v obci z rozpočtu investovali viac
ako 200 000 eur. Preto sa vynára otázka, kde končili podobné
finančné prostriedky z rozpočtu v predchádzajúcich rokoch?
Ing. Martin Gála
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Separácia odpadov v roku 2016
Vznik odpadov a ich postupné hromadenie predstavuje
výrazný zásah do životného prostredia. V súčasnosti sa stáva
ochrana životného prostredia prioritou, čo je dané aj novým
zákonom o odpadoch, kde došlo od 1.7.2016 k zmene, obec
dostala povinnosť uzavrieť zmluvu na separovaný odpad
s organizáciou zodpovednosti výrobcov – OZV, ktorá zabezpečuje
zber separátov po obciach a tak sa znižujú náklady na zvoz.
Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje
za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného
procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú
sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie
vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach, kde neseparovaný
komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy.
V neposlednom rade sa tým šetria finančné prostriedky občanov,
lebo čím viac separujeme, tým menší komunálny odpad
vytvárame, menej platíme za jeho zber a uloženie.
Obec Šoporňa každoročne zvyšuje množstvo vyseparovaného
odpadu. Separujeme plasty (PET a PE fľaše od minerálok,
malinoviek, vína, piva, kofoly, od jedlých olejov, octu, aviváže,
čistiacich prostriedkov, nádobky od jogurtov, plastové poháre,
igelitové tašky, mikroténové vrecká, záhradné fólie, plastové
hračky), papier (noviny, časopisy, letáky, zošity, baliaci papier,

kartóny, krabice, knihy, kancelársky papier, bločky z obchodov,
lístky z kina, z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky, malé
kúsky po strihaní a rezaní papiera), sklo (biele a farebné
sklo, fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, sklené
obaly, tabuľkové sklo, sklenené črepy), drobný kovový odpad
(konzervy, plechovice, staré hrnce, alobal, kovový odpad) a na jar
2017 začíname intenzívnejšie separovať aj BIO odpad (pokosená
tráva, zelina, burina očistená od hliny, tekvice, zvyšky ovocia
a zeleniny). Termíny zberu jednotlivých komodít separátov sú
uvedené v našom kalendári, ktorý ste dostali do domácností.
Z dôvodu zvýšenia separácie boli po obci rozmiestnené
zberné nádoby na separovaný odpad. Samotnou separáciou sa
nešetrí iba životné prostredie, ale prostredníctvom recyklačného
fondu sa vracali finančné prostriedky do obecného rozpočtu.
Za rok 2013 sa obci vrátilo 407 €, za rok 2014 - 807 €, za rok 2015
– 2 834 € a za prvý polrok 2016 – 1278 €. Intenzívnejšou
separáciou sme začali v roku 2015 a v tabuľke je vidieť veľké
pozitívne výsledky, čo nás utvrdilo, že sme na správnej ceste, pre
obec má separácia pozitívny význam a priebežné výsledky tohto
roku sa ukazujú ešte lepšie ako rok 2015.
Referát TKO obecného úrad

Prehľad vyseparovaného odpadu v našej obci za roky 2014 a 2015
Druh odpadu
Komunálny odpad
Komunálny odpad na 1 obyvateľa
Inertný odpad
Inertný odpad na 1 obyvateľa
Vyseparované sklo
Vyseparované sklo na 1 obyvateľa
Vyseparované plasty
Vyseparované plasty na 1 obyvateľa
Vyseparovaný papier
Vyseparovaný papier na 1 obyvateľa
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Množstvo odpadu
2014
1900,94 t
456,3 kg
605,88 t
145,43 kg
16,75 t
4,02 kg
10,14 t
2,43 kg
–
–

2015
1679,88 t
403,24 kg
443,32 t
106,41 kg
19,43 t
4,66 kg
17,1 t
4,1 kg
44,44 t
10,67 kg

Šopornianske
noviny

Zvoz odpadu, nové VZN o odpadoch
a známky na smetné nádoby
V priebehu roka došlo k ukončeniu verejného obstarávania
na zvoz odpadu v našej obci, a tak po rokoch nezákonného
zvážania môžeme zase pokojnejšie spávať. Nielenže dodržujeme
zákon, ale vysúťažili sme aj nižšiu cenu, a tak ako aj množstvo
vymyslených udaní na každú činnosť úradu od neprajníkov, tak aj
v tomto prípade poplašné a nepravdivé správy jedného poslanca,
že zvážame o 100% drahšie smeti, vyznieva na zamyslenie, čo je
za tým, nakoľko od začiatku verejného obstarávania ho napádal
s tvrdením, že tí, čo to robili doteraz, sú najlepší a najlacnejší.
Prečo, to nechám na posúdenie každého z Vás.
Ako ste si všimli, tak zvoz odpadu od augusta nezabezpečuje
firma TEKOM SEREĎ, s. r. o., ale KOMPLEX – odpadová
spoločnosť, s.r.o.. Dovtedy sme za jednu smetnú nádobu platili
46 centov pri jednom zvoze firme TEKOM SEREĎ a nová
vysúťažená cena je 44 centov pre firmu KOMPLEX – odpadová
spoločnosť. Týmto krokom šetríme pri jednom zvoze viac ako
27 eur (1370 x 0,02), ročne je to cez 870 eur (32 zvozov odpadu)
a za 4 roky ušetríme viac ako 3 500 eur.
Výsledkom uvedeného bolo aj sčítanie smetných nádob
v obci so zisteným, že niektorí používajú viac smetných nádob,
celkovo cez 150. Na základe vzoru iných obcí (napr. Dolná
Streda), kde sa osvedčil systém ročných známok na smetných
nádobách, sme k tomuto kroku pristúpili aj my. Všeobecne
záväzné nariadenie obce spresnilo pravidlá nasledovne: smetné
nádoby poskytne obec bezodplatne na 5 rokov pre každú rodinu
násobkom 4 osôb. Počet občanov v domácnosti určuje nárok
na smetnú nádobu spolu s nálepkou. (príklad: 1 až 4 občania –

1 nádoba a nálepka, 5 až 8 občanov – 2 nádoby a 2 nálepky, 9 až
12 .....atď.). Nálepky na ďalší rok budú k dispozícii na obecnom
úrade na referáte TKO ku koncu roka od decembra, kde si ich
môžete prevziať. Kto má zaplatené poplatky za smeti, môže si
prevziať nálepku na smetnú nádobu na nasledujúci rok. (príklad:
Ak máte zaplatené poplatky za rok 2016, dostanete nálepku
na rok 2017) Z uvedeného vyplýva, že smetné nádoby bez
aktuálnej nálepky nebudú vyvážané. Zároveň bude zvoz odpadu
nepravidelne kontrolovaný a pri kopírovaní nálepky, prípadne
vzniku nezákonných skládkach odpadu sa uvedené bude riešiť
formou priestupku. (odporúčame preštudovať nové VZN).
Zo skúseností v okolitých obciach je určený počet smetných
nádob na štvorčlenný koeficient dostačujúci, ak sa odpad
separuje. Komu sa však nechce separovať, tak má možnosť
vyžiadať si ďalšiu nálepku po zaplatení poplatku v zmysle VZN na
ďalšiu smetnú nádobu. Výnimku tvoria iba občania ZŤP, ktorí ak
požiadajú, dostanú ďalšiu nálepku a nádobu bezplatne. Veríme,
že aj týmto krokom sa postupne dopracujeme k vyrovnaným
príjmom a výdavkom za TKO. Veď v roku 2012 až 2014 obec
doplácala za komunálny odpad 60 000 eur ročne, teda 180 000
za 3 roky, separáciou v roku 2015 to bolo už necelých 40 000
a v tomto roku sme sa dostali pod 20 000. Ušetrené peniaze sa
môžu využiť oveľa efektívnejšie, napr. na opravu ciest, chodníkov,
výstavbu preliezok, oddychovej zóny, .opravu budov a nie tak,
ako doteraz, vyhadzovať do odpadu.
obecný úrad
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SKRÁŠĽOVANIE OBCE
Oprava fasády kultúrneho domu a obecného úradu

predtým

potom

Nový asfalt
na Mládežníckej ulici

potom

Nový asfalt pri bytovkách
so súpisným číslom 34 a 35
+ oprava prepadnutej kanalizácie pri týchto bytovkách

Oprava strechy obecného úradu

predtým

Nová fasáda na požiarnej zbrojnici, výstavba novej
garáže pre hasičské vozidlo s protipovodňovým vozíkom

predtým
8

potom
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V ROKU 2016 POKRAČOVALO
Zateplenie a nová fasáda
na policajnej stanici

predtým

Rekonštrukcia šatní
v priestoroch základnej školy

potom

Šopornianska dyňa
Základná škola s materskou školou v Šoporni
v spolupráci s Obecným úradom v Šoporni zorganizovala
výstavu „Šopornianska dyňa“, ktorá sa konala 7. októbra
2016 v budove ZŠ. Známa téma, ktorá sa každoročne spája
s vyrezávaním a zdobením tekvíc, prilákala množstvo
malých i väčších priaznivcov. Obstarať tú správnu tekvicu,
potrebné náradie a rôzne pomôcky, vymyslieť zaujímavý
nápad a ten nakoniec zručne premeniť na hotové dielo...
to je často nad sily detí. Spolupráca dieťaťa a rodičov je
v tejto súťaži povolená.
V každom vystavenom diele sa ukrývala nevšedná
nápaditosť, šikovnosť i usilovnosť autorov, a preto bolo
ťažko povedať, že niektorá dyňa – svetlonos bola krajšia
ako ostatné. Súťaž je však súťaž a napriek nespochybniteľnej
kráse všetkých vystavených svetlonosov musela porota určiť
tie najkrajšie. Okrem poroty hodnotili vystavené exponáty
aj účastníci výstavy z radov verejnosti. I keď porota vybrala
najkrajšie diela, ktoré boli odmenené hodnotnými cenami,
dobrú sladkosť obdržali všetci vystavovatelia. O rok sa
budeme tešiť na nové nápady.
PaedDr. Eva Kabrhelová, ZŠ s MŠ Šoporňa
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Kultúra nás spája – unikátny multikultúrny festival v Šoporni

Multikultúrny festival Kultúra nás spája patrí k najvýznamnejším
podujatiam prezentujúcim rôznorodosť a bohatosť kultúry nielen v
Galantskom regióne, ale aj v celom Trnavskom kraji. Festivalom sa
udržiava významná tradícia prezentácie kultúr pôsobiacich na území
nášho regiónu a poukázaním na ich originálne umelecké vyjadrenie
a hodnoty sa v rámci spoločnosti propagujú idey multikulturality.
V tomto roku sa festival konal 13. októbra v priestoroch Kultúrneho
domu v Šoporni. 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.
V rámci uceleného festivalového programu sa divákom predviedli
spevácka skupina Šoporňanská lipka, mužská spevácka skupina
Važinár, ľudová hudba Muzička, citarový súbor Cidrus, Šalianske
akordeónové trio, folklórny súbor Gyékényes, výborný spevák
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Ervín Schönhauser, ktorý interpretoval židovské piesne v klavírnom
doprovode Milana Dubovského a hudobné zoskupenie Korčo Piťo
Band. Účinkovanie jednotlivých reprezentantov kultúr z umeleckej
oblasti v spoločnom programe deklarovalo pred verejnosťou
vzájomnú spolupatričnosť, úctu a toleranciu. Uskutočnenie
multikultúrneho festivalu v Šoporni zaznamenalo vynikajúci ohlas
zo strany predstaviteľov obce, širokej verejnosti i jednotlivých
účinkujúcich. Dynamicky zostavený festivalový program nadchol
návštevníkov, ktorí vystúpenia súborov a jednotlivcov ocenili
veľkým aplauzom. Multikultúrny festival v Šoporni, ktorý finančne
podporil Úrad vlády SR prostredníctvom programu Kultúra
národnostných menšín, prezentoval rozmanitosť kultúry na našom
zmiešanom území a tým prispel k rozvíjaniu nášho jedinečného
kultúrneho bohatstva.
Galantské osvetové stredisko

Šopornianske
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MIKULÁŠ
V predvianočnom období je jeden
deň, ktorý patrí našim milým deťom.
Samozrejme, je to „Mikuláš“. Aj tento rok sa
u nás zastavil, aby potešil všetky deťúrence.
Vo veľkom vreci plnom sladkostí, okrem
iného, priniesol tiež divadlo Žihadlo,
ktoré deťom zahralo krásnu rozprávku
pod názvom „Farbičková princezná“. No
a aký by to bol Mikuláš, keby nám spolu s
deťmi nerozsvietil stromček na námestí. Pri
rozžiarenom stromčeku sa mohli najmenší
odfotiť s Mikulášom. Pretože bola zima,
pripravil obecný úrad pre všetkých horúci
čaj a pre dospelých varené vínko.
Veríme, že všetkých nezahrial iba čaj, ale
potešil i pekne pripravený program. Už
teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom
o rok a dúfame, že predstavenie, ktoré si
pre nás pripraví, bude také výborné, ako to
tohtoročné, ak nie ešte lepšie.
Daniela Vozárová

VYTVOR STROM ŽIVOTA
Dňa 22. septembra 2016 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovci uskutočnil už 14. ročník
tvorivých dielní pod názvom VYTVOR STROM ŽIVOTA. Priestory nášho domova sa premenili na tvorivú dielňu, kde zaujímavou
technikou – koláž – vznikali unikátne výtvory. Úlohou účastníkov podujatia bolo zhmotniť svoju predstavu stromu života
na kartón pomocou samolepiacich útržkov farebných papierov. Nestačili sme sa čudovať, s akou láskou, vynaliezavosťou,
tvorivosťou sa všetci hneď pustili do práce. Na kartónoch postupne vznikali umelecké dielka – pestrofarebné stromy plné srdiečok,
farebných listov, dúhy a slnka. Naše pozvanie prijali klienti z DSS Galanta, DSS Šintava, DSS Sereď, DSS Pastuchov, nechýbali
zástupcovia našich klientov a svojou účasťou nás potešili aj zástupkyne z folklórneho súboru Važinka v doprovode Dr. Búrana
a pánov Csikósa a Čutríka. Na záver príjemného dopoludnia sme si spoločne pochutili na čajíku s domácou bublaninou a o dobrú
náladu sa postarali aj sláviky v hrdielkach malých speváčok z Važinky.
Na záver by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí prišli medzi nás a svojou aktívnou účasťou pomohli zorganizovať podujatie plné
srdečnosti, spolupatričnosti a ľudskosti.
Mgr. Slávka Soboňová
vedúca výchovy DSS Šoporňa - Štrkovec
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Folklórna Sereď

Dňa 24.10.2016 sa v Dome kultúry v Seredi konal jubilejný
10. ročník regionálnej súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne
pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej pod vedením Mgr. Slávky Kramárovej
v spolupráci s mestom Sereď, Trnavským samosprávnym krajom, Maticou slovenskou a Inštitútom vzdelávania MS. Do súťaže sa zapojilo 18 spevákov z blízkeho okolia – Sereď, Vinohrady
nad Váhom, Šoporňa, Šintava, Galanta, Sládkovičovo. Reprezentovali základné školy a základné umelecké školy. Našu základnú
školu reprezentovali dievčatá Ivanka Brodanská a Adelka Huláková v I. kategórii – žiaci I. stupňa. Piesne nášho regiónu „Žalo

dívča, žalo trávu“ a „Svítý mesác“ v podaní Ivanky Brodanskej
a „Za tú našu zahrádečku“ a „Kepežské dívčence“ v podaní Adelky Hulákovej zazneli v Seredi v toto pekné popoludnie. Dievčatá
reprezentovali Šoporňu aj naším autentickým krojom. Výkony
spevákov hodnotila 3-členná porota v zložení Mgr. Mudrochová, Mgr. Pellerová – obe učiteľky ZUŠ a za MO MS p. Korelová. Pochvalu za svoje spevácke výkony si zaslúžili všetci speváci
a v konečnom hodnotení Adelka Huláková získala 1. miesto
vo svojej kategórii. Sme radi, že dievčatá takto pekne šíria kultúrne dedičstvo našej Šoporne.
Dr. Jozef Búran

Poďakovanie MÚ Sereď
Október je Mesiacom úcty k starším. Mesto Sereď, tak ako každoročne, pripravilo pre svojich seniorov dňa 22.10.2016 podujatie pod názvom „Ďakujeme Vám“. Ako už názov naznačuje,
vedenie mesta chce týmto spôsobom poďakovať seniorom za ich
celoživotnú prácu a uctiť si ich kultúrnym programom a občerstvením. Tento rok v kultúrnom programe pre seniorov vystupoval detský folklórny súbor Važinka zo Šoporne, ktorý sprevádzala ľudová hudba Muzička. Vystúpenie detí bolo veľkým
zážitkom pre všetkých, ktorí sa prišli pozrieť. Šikovnosť a bez

prostrednosť detí všetkých prítomných veľmi zaujala a deti so
svojím sprievodom pobavili a rozveselili publikum. Po skončení
programu sme sa stretávali s chválou a nadšením prítomných,
že mali možnosť vidieť vystúpenie šikovných detí v krojoch. Aj
my sme radi, že sme takýto pekný zážitok mohli našim seniorom
sprostredkovať. Veľké poďakovanie patrí p. Jozefovi Búranovi, vedúcemu folklórneho súboru. Budeme veľmi radi, keď aj v budúcnosti detský folklórny súbor Važinka vystúpi na podujatí v Seredi.
Silvia Adamčíková, Mestský úrad Sereď

Výstava hydiny, holubov, králikov a exotického vtáctva
V našej obci sa po dlhom čase uskutočnila propagačná výstava čistokrvných
zvierat. Podujala sa ju zorganizovať ZO
SZCH Sereď 1 s obecným úradom a tunajšou Základnou školou Šoporňa. Chov
čistokrvných zvierat prináša chovateľom
nielen úžitok, ale aj radosť a krásu dosiahnutých výsledkov. Každý organizovaný
chovateľ má možnosť vystavovať svoje
zvieratá na výstavách a porovnať si svoj
chovný materiál s inými zvieratami z toho
istého plemena. Naši chovatelia zo ZO
SZCH Sereď 1 sa pravidelne zúčastňujú
výstav či už miestnych, okresných, oblastných, celoštátnej výstavy a samozrejme aj
európskej výstavy, na ktorých získavajú
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popredné umiestnenie. Chovateľstvo je
náročný ale aj krásny koníček, ktorý spája
ľudí, ktorí sú si si k sebe navzájom blízki,
ktorí sa spoznali vďaka chovu čistokrvných zvierat. Organizovaním výstavných
podujatí máme záujem dokázať širokej
verejnosti, že ešte sú tu ľudia, ktorí majú
záujem o šľachtenie čistokrvných zvierat
a uchovania genofondu pre budúce generácie. Boli by sme radi, keby sme získali nových členov, ktorí by pokračovali
v našej práci, či už v staršej generácii, v
strednej generácii, ale hlavne mladých
medzi deťmi a mládežou. V súčasnosti
má naša ZO SZCH Sereď 1 25 členov,
z toho je 5 členov zo Šoporne, 4 členo-

via sú z neďalekej obce Pata a ostatní sú
z blízkeho okolia. Najväčšie zastúpenie
máme, samozrejme, zo Serede. Tunajšia
organizácia bola v minulosti zastrešená
pod Oblastným výborom Galanta. Nakoľko ten po deväťdesiatych rokoch minulého storočia zanikol a sním aj ďalšie
základné organizácie v okrese Galanta.
Medzi nimi aj ZO SZCH Šoporňa, ktorá bola veľká a funkčná. Zánikom ZO
SZCH skončili aj výstavy čistokrvných
zvierat. Vtedajšie vedenie ZO SZCH Sereď na čele s nebohým pánom Bohušom
Ujlakym našu ZO SZCH Sereď zaregistrovalo pod oblastným výborom Trnava. Na
budúci rok to bude už 20 rokov.
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Zachovali sa tie ZO SZCH, v ktorých
bolo pár nadšencov, ktorí mali záujem to
udržať. To je prípad našej seredskej organizácie. V súčasnej dobe nemá význam
zakladať novú organizáciu, ale udržať tú,
ktorá je funkčná, má svoju tradíciu a svoje zázemie. Máme záujem aj v budúcom
roku v našej obci zorganizovať výstavné
podujatie počas konania Šopornianskej
dvanástky s výstavou ovocia a zeleniny
organizovanú s našimi priateľmi záhradkármi. Prisľúbenú podporu máme aj od
starostu obce Šoporňa Mgr. Adriána Macha. My všetci veríme, že ukážkou čistokrvných zvierat našich členov ZO SZCH
Sereď 1 a našich priateľov chovateľov zo
ZO SZCH z blízkeho okolia prispejeme
k príjemnému chovateľskému podujatiu.
Ján Šmátrala
Tajomník ZO SZCH Sereď 1

Čipkársky sviatok v Novej Dubnici
Lastovičky odleteli na juh, stromy sa odeli do jesenného šatu.
V Novej Dubnici sa už roky stretávajú slovenské čipkárky. Tohtoročného víkendového stretnutia sa zúčastnili ženy z nášho
klubu, v zastúpení p. A. Kubalová, M. Kušnírová, M. Pallesichová.
Výstavu otvorili p. Waldeckerová a pán primátor Ing. I. Marušinec. Privítali zástupcov OZ Svetielko nádeje - centrum pomoci detskej onkológii- v Banskej Bystrici Mgr. V. Prandorfyová
a I. Škopeková. Dubnické čipkárky predložili do klubov návrh
na zapojenie sa do pomoci chorým deťom. Ku dňu výstavy prišlo viac ako 300 prác. Pomôcť sa rozhodli aj členky nášho klubu.
S veľkou vďakou si po ukončení výstavy prevzali upaličkované
práce.
Z chorvátskeho Pagu nás obohatila svojimi prácami šitej čipky pani Nedjeljka Oros. Vystavila mnohé práce, ktoré dodnes
vo svojich domácnostiach využívajú. Mali sme možnosť priamo
vidieť vznik šitej čipky.

Všetky prítomné kluby predstavili čipky so svojich regiónov.
My sme vystavili práce našich žien. Výstavu sme spestrili našimi
krojmi, ktoré sme mali pri slávnostnom otvorení oblečené.
V rámci programu sme sa zúčastnili na koncerte skupiny
LA GIOIA. Nasledujúci večer zúčastneným čipkárkam spríjemnili slávnostnou večerou. Svojou účasťou nás poctili primátor
mesta i chorvátski priatelia. Spolu so živou hudbou sme si zaspievali slovenské piesne, čo sa hosťom veľmi páčilo.
Potešila nás návšteva kolegýň z nášho klubu. Vyslovili spokojnosť s našou reprezentáciou klubu.
Okrem tejto akcie náš klub zorganizoval v septembri výstavu
v ZŠ s MŠ v Šoporni. Tiež sme navštívili rôzne výstavy organizované inými klubmi na Slovensku i v Čechách.
Mária Pallesichová, Klub paličkovanej čipky
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Krásne ocenenie pre Hermínku Štrpkovú
V októbri 2016 predseda Trnavského samosprávneho kraja p. Tibor Mikuš vyznamenal Pamätnou
medailou
predsedu Trnavského
samosprávneho kraja za prácu
v prospech zdravotne postihnutých
a pri príležitosti životného jubilea
pani Hermínku ŠTRPKOVÚ, konateľku Poradensko-rehabilitačného
centra sluchovo postihnutých v Trnavskom kraji. Gratulujeme.
Katarína Brazdovičová

Hovorili sme s pánom ministrom
Na pána ministra Richtera máme neobyčajné šťastie a nebolo to po prvýkrát, čo sme ho náhodne stretli a mali možnosť
sa s ním len tak porozprávať. Tak aj v ten deň 21.9. 2016 pri
čakaní na Dr. Katku Klukovú, sme trávili čas pred vchodom
Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny v rozhovore, keď sme nečakane stretli pána ministra Richtera. Mal chvíľu čas, čakal na
svoje auto, tak sa pustil s nami do reči. Vedel o našich sporoch
s nepočujúcimi a o probléme zastupovania vo Výbore pre

OZP. Dúfal, že sa konečne na tomto rokovaní dohodneme
s Nepočujúcimi a dosiahneme svoj cieľ. Na tú krátku chvíľku
s ním sme nezabudli ani na humor a stihli aspoň jediný záber
na pamiatku. Potom prišlo auto a pán minister sa s nami rozlúčil, nasadol do auta, zakýval nám a odfrčal za svojimi povinnosťami...
Katarína Brazdovičová

ˇ Mgr. Mária Benová
Naša významná rodácka

Pani Benová je riaditeľkou školy pre
slabo počujúcich a nepočujúcich na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Táto žena celý
svoj život zasvätila práci s týmito deťmi.
V roku 2015 bola nominovaná na titul
Žena roka. V týchto dňoch škola oslávila 180. výročie založenia a ako riaditeľke
školy bolo jej vyslovené veľké ocenenie.
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Pani riaditeľka Mgr. Mária Benová už
v minulosti dostala ku Dňu učiteľov
Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a riadiacu prácu so
sluchovo postihnutými žiakmi. Toto
ocenenie jej odovzdal minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR – pán Dušan
Čaplovič. Spojená škola internátna (SŠI)
na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa ako
jedna z mála škôl na Slovensku môže
pochváliť tým, že sa jej história písala v
priebehu troch storočí. Pre nepočujúce
deti poskytovala starostlivosť ešte pred
vznikom rakúsko-uhorskej monarchie.
Pod vedením našej rodáčky Mgr. Márie
Benovej táto škola aj v súčasnosti zastáva
svoju nezastupiteľnú úlohu v systéme vzdelávania našej znevýhodnenej mládeže.
Pani riaditeľke k jej oceneniu blahoželáme a vyslovujeme jej poďakovanie a hlbokú úctu.
M. Rosypalová
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30. výročie založenia Klubu dôchodcov v Šoporni

V 3. štvrťroku bola činnosť KD veľmi bohatá. Dňa 27.10. 2016
sme už po tretíkrát uskutočnili stretnutie našich členov, a tak
ako vždy, sme spolu strávili príjemný večer spestrený piesňami
v podaní členov Šopornianskej lipky. Nezabudli sme ani na našich
deviatich jubilantov, ktorí v tomto štvrťroku oslávili svoje okrúhliny. K obľúbeným a žiadaným podujatiam patria návštevy kúpalísk
a preto sme 11. 10. 2016 zorganizovali kúpanie vo Veľkom Mederi.
Najviac práce v tomto štvrťroku mali členovia výboru. Celkove sa
stretli 4-krát, aby zodpovedne pripravili najdôležitejšie podujatie tohto roku, a to oslavy 30. výročia založenia Klubu dôchodcov
v Šoporni. Dňa 18. 11. 2016 sa v jedálni ZŠ stretlo 132 našich členov
a hostí, aby si toto výročie slávnostne pripomenuli. Pozvanie na
stretnutie prijali naši vzácni hostia, predovšetkým p. Adrián Macho, starosta obce s manželkou, zástupkyňa ZŠ s MŠ p. Mária Jeremiášová a naši priatelia, zástupcovia Klubov dôchodcov z Paty,
Hájskeho, Zemianskych a Pustých Sadov. V úvode nášho stretnutia vystúpili žiačky ZŠ Bianka Mikéciová a Lucka Štrpková, ktoré
prednesom básne od Milana Rúfusa umocnili slávnostnú atmosféru tohto podujatia. Slávnostný príhovor predniesol predseda
klubu p. Ľudovít Csikós. Zhodnotil v ňom činnosť klubu od jeho
založenia až po súčasnosť. Spomenul v ňom tých členov, ktorí
stáli pri jeho vzniku. Náš klub bol založený 6. 2. 1986, v období, keď starostom obce bol p. Štefan Zemko. Za účinnej pomoci
jeho a Marty Rosypálovej zakladajúci členovia, ktorými boli Jozef
Lipovský, Alexander Viša, Jozef Zemko, Ján Kulich, Jozef Holička, Anna Kiššová a Anna Šabíková, naštartovali úspešnú činnosť,
ktorá už pod vedením iných členov pretrváva až do súčasnosti.

V slávnostnej atmosfére prebiehalo aj oceňovanie súčasných
aj bývalých členov klubu za aktívnu prácu v oblasti kultúry, spoločenského života a dlhodobej aktívnej činnosti. Pamätnými plaketami boli ocenení Dušan Andrášik, Mária Brodanská, Anton
Čižmárik, Štefan Čutrík, Mária Dubajová, Mária Fóglová, Anna
Hindická, Etela Holubanská, Helena Jašíková, Emília Kochanová,
Helena Koláriková, Emília Lipovská, Mária Lipovská, Hermína
Masaryková, Mária Pastuchová, Vincent Pastucha, Marta Rosypalová, Viliam Sokol, Anna Šimová a Vilma Viskupová. Za ocenených členov sa poďakovala p. Milka Lipovská. Pod jej vedením
Šopornianska lipka pripravila piesne, ktorými prispela k dobrej
nálade všetkých prítomných. Môžeme skonštatovať, že oslavy 30.
výročia založenia nášho klubu sme oslávili dôstojne, splnili všetky naše očakávania a utvrdili nás v tom, že činnosť nášho klubu
je zmysluplná a treba ju aktívne napĺňať i v budúcnosti. Oslavy
30. výročia založenia KD boli dôstojné aj vďaka Obecnému úradu
v Šoporni, ktorý sa aktívne podieľal na ich príprave. Vyslovujeme
veľké poďakovanie OÚ, p. starostovi, ako i vedeniu ZŠ v Šoporni
za ich obetavú pomoc pri príprave týchto osláv.
Vážení a milí priatelia z KD, občania,
na záver mi dovoľte v mene celého výboru KD zaželať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
Prežite ich v zdraví, bez starostí a celý nasledujúci rok prežite
v radosti.
Za KD Emília Sučíková

ZÁJAZD NA TRHY DO NOWEHO TARGU
Obec Šoporňa zorganizovala zájazd na trhy do Noweho
Targu. Občania tak využili možnosť nakúpiť si vianočné
darčeky, ktorými potešia svojich blízkych pod vianočným
stromčekom. Vydarený výlet sa skončil úspešným návratom domov. Veríme, že sa všetkým zúčastneným páčilo,
a že boli nad mieru spokojní.
Zamestnanci obecného úradu
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Činnosť ZO SZZP v Šoporni
Základná organizácia ŤZP vznikla v Šoporni začiatkom roka
2012. Jej úlohou je pomáhať ťažko zdravotne postihnutým
spoluobčanom. Zabezpečujeme zdravotné pomôcky – barle,
vozíky, polohovateľné postele.... za minimálny poplatok 5 € /
dovozné zo zahraničia/. Máme možnosť zabezpečiť právne
poradenstvo pre občanov ŤZP. Členom organizácie poskytujeme rekreačné pobyty vo Vysokých Tatrách – v bezbarierových a tiež cenovo prístupných zariadeniach . Tieto pobyty
realizujeme v spolupráci so ZO ŤZP v Seredi. Zúčastnili sme sa
zájazdu do Veľkého Medera - kúpanie, Myjavských folklórnych
slávností a Stupavského zelí spoločne s Klubom dôchodcov v

Šoporni. Každoročne sa počas Obecného dňa zúčastňujeme
varenia povstaleckého guláša na Rajčuri. Získali sme aj prvé
miesto v roku 2015. Náš guláš sa dobre predáva, lebo návštevníkom podujatia chutí. Záverom roka sa stretávame na
vianočnom posedení, ktoré nám obohatí svojím programom
Šopornianska lipka za sprievodu harmonikára p. Ivana Lipovského. V novom roku chceme naďalej vo svojich aktivitách pokračovať a pomáhať našim spoluobčanom.

Ján Šmátrala, predseda ZO SZZP v Šoporni

ŠK Šoporňa A mužstvo
Pri kormidle mužstva dospelých ŠK Šoporňa úspešne pôsobí
Miroslav Korec, ktorý svojou precíznou prácou priviedol futbalistov A mužstva do pokojných jesenných vôd. Podarilo sa nám
angažovať nášho odchovanca Denisa Heráka , ktorý sa vrátil
z FC HORSES Šúrovce a výrazne posilnil naše mužstvo. Strelecky sa prebudil Eduard Rojka, ktorý nastrieľal 14 gólov. Aj
napriek rôznym zraneniam sa nám podarilo po jesennej časti
sezóny obsadiť pekné 3. miesto. Veľká vďaka patrí Vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na fungovaní ŠK a prispeli k pekným

jesenným víkendom. Tu musím vyzdvihnúť prácu usporiadateľskej služby, ktorú zabezpečovali Ivan Gála st. a Štefan Korec.
Všetkým Vám prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný nový rok 2017.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rosypal

Zhodnotenie pôsobenia futbalovej prípravky
Prípravka ŠK Šoporňa pracovala pod trénerskou taktovkou
2 trénerov: PaedDr. Miloša Kabáta a Erika Moťovského. Celkovo sme odohrali v okresnej súťaži 12 zápasov, z toho sme 3 zápasy vyhrali a 1 remizovali a 8 zápasov prehrali. Zo 14 klubov
v súťaži sme skončili za jesennú časť na 10. mieste. Treba však
zdôrazniť, že naši najlepší prípravkári nehrali okresnú súťaž,
ale hrali za mladších žiakov 3. ligu. Všetci sme radi, že prípravkári sa nedali týmto znechutiť, hrali naplno, s oduševnením.
Neustále registrujeme nových hráčov, úspešne spolupracujeme s obecným úradom pri zabezpečení dopravy na zápasy.
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Dvaja naši hráči Tomáš Korec, Daniel Michaliga boli vybraní
a budú reprezentovať OBFZ Galanta na turnaji „O pohár predsedu ZsFZ“ v Zlatnej na Ostrove a potom na celoslovenskom
turnaji. Privítali by sme do budúcna väčšiu angažovanosť rodičov na futbalovom dianí našej najmladšej generácie futbalistov, väčší počet divákov i aktívnych funkcionárov z radov
rodičov.
PaedDr. Miloš Kabát
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Dorast, mladší a starší žiaci vo futbale
Za kategórie mladších a starších žiakov, by sme radi poďakovali našim budúcim futbalovým nádejám za zvládnutú
náročnú polsezónu v tretej lige. Obci a klubu za vynikajúce
podmienky pre hráčov a trénerov a taktiež tým zopár rodičom
detí, ktorí pravidelne chodili fandiť aspoň na domáce zápasy. Radi by sme požiadali všetkých rodičov k väčšej aktivite
a podpore, pretože „z tých najslabších sa môžu stať najlepší
a spolu s lepšími môžu byť neporaziteľní. Pomôžme všetkým,
ktorí to chcú...“

Rado Šmidák, Róbert Rajčo, tréneri
Ďakujem hráčom dorastu nášho klubu, hlavne za poctivú dochádzku a aktivitu na tréningoch. Aj keď výsledky súťažných zápasov
neboli podľa našich predstáv, veríme, že dôslednou prípravou sa to zlepší. Dôvodom týchto výsledkov bola generačná výmena hráčov. Na záver by som chcel vyzvať rodičov hráčov o viac podpory.
Róbert Rajčo, tréner

Krátky vinš

Poďakovanie

Vinšujem Vám v mene Pána,
novoročné želanie – nech Vás láska
vždy od rána do večera neminie.

V mene obyvateľov Mládežníckej ulice ďakujeme obci za zrekonštruovanie miestnej komunikácie, ktorá bola v havarijnom stave.

Svätým slovom Vám tu vravím,
že najkrajšie na svete
je keď sa vždy tešíme
z toho, že tu žijete.

Za obyvateľov Rado Šmidák

Rado Šmidák

ZA HRSŤ DROBNÝCH
O OBRÁTENÍ
Namýšľaš si, že si zlyhal,
lámu drevo nad tebou ?
Najvážnejší boj si vyhral,
ak zvíťazil si nad sebou.

O VIANOCIACH
Vianoce, to lásky čas,
každý by si mohol nájsť
nielen hojnosť kolo nás,
lež bohatstvo priamo v nás.

O POLITICKEJ SÚDRŽNOSTI
Niektorým sa žije,
jedno je však isté.
Ruka ruku myje,
pritom nie sú čisté.

O ŠKODLIVINÁCH
Ak ti nervy dohoria,
urob to tak, ako ja.
Pozdvihni zrak dohora,
od zradného displeja.
Dr. Jozef Búran
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POĎAKOVANIE  OSLAVA 70  ROČNÝCH
Dňa 9. 11. 2016 sme boli všetci tohtoroční sedemdesiatnici
pozvaní pánom starostom na spoločné posedenie. Zišli sme sa
v hojnom počte v školskej jedálni, kde nás milo privítali pracovníčky obecného úradu. Potešilo nás vystúpenie našich
škôlkarov v šopornianskom kroji a brilantné podanie ľudových piesní hudobnou skupinou Važina. Príhovor pána starostu Mgr. A. Macha sa niesol v duchu úcty a blahoželania k životnému jubileu, každému z nás osobne zablahoželal a spolu
s matrikárkou Michalou Špánikovou nás obdarovali kvetom

a upomienkovým darčekom. Výborná večera, rozhovory
s bývalými spolužiakmi a s prisťahovanými rovesníkmi prispeli
k tomu, že naše srdcia pookriali a na chvíľu pozabudli na trápenia, choroby, ťažkosti a na to, ako ten čas letí.... Potešila nás
pozornosť, akú nám prejavili všetci účinkujúci na čele s pánom
starostom, že nás prišiel pozdraviť aj náš pán farár Marcel Kubinec. Želáme si, aby táto tradícia, spoločné oslavy životných
jubileí, naďalej pokračovala a ĎAKUJEME!
Božena Kulichová

Naši jubilanti 70 – nici

Spoločenská kronika
Naši jubilanti

Mária Benková 90 r.

Irena Mikulková 9o r.

Narodili sa
Adela Elena Liptáková, Peter Tomančík, Erik Šmátrala, Teo Park, Shanaya Cherry Korová, Damian Rimovszký, Samuel Petráš

Jubilanti 80 – roční
Jubilanti 90 a viac roční

Irena Ščípová, Alžbeta Sokolová, Katarína Lehocká, Katarína Dubovanská
Mária Benková 90 r., Irena Mikulková 90 r.

Zosobášili sa
Anna Dobrovodská & Štefan Rábek // Bc. Katarína Kurinová & Ing. Roman Šantavý

Opustili nás
Rozália Stojková 57 r., Adriána Košičárová 19 r., Božena Hindická 88 r., Ladislav Gavalec 64 r., Štefan Fógel 88 r.,
Mária Majerčíková 86 r., Vojtech Chovan 88 r.
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ZVOZ SMETÍ, PLASTOV, PAPIERA

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

December 2016

26. december – vianočný koncert v kostole o 15:00 hod.

smeti

12. a 13. 12. 2016

26. a 27. 12 2016

plasty

14. 12. 2016

28 .12. 2016

31. 12. 2016 – Silvester a zabíjačkové špeciality

29. 12. 2016

Január – Novoročný koncert v kostole

papier

Január 2017
smeti

9. a 10. 1. 2017

23. a 24. 1. 2017

plasty

11. 1. 2017

25. 1. 2017

papier

Február – Šopornanský fašanek
Marec – MDŽ

26. 1. 2017

Február 2017
smeti

6. a 7 .2. 2017

20. a 21. 2. 2017

plasty

8. 2. 2017

22. 2. 2017

papier

Radostné Vianoce a šťastný nový rok všetkým
čitateľom Šopornianskych novín želá
Redakčná rada ŠN

23. 2. 2017

Marec 2017
smeti

6. a 7. 3 2017

20. a 21. 3. 2017

plasty

8. 3. 2017

22. 3. 2017

papier

30. 3. 2017

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

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

info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
031 773 7555, 0902 957 814
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