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Momentálne
prežívame
dobu,
akú sme ešte nezažili. Od marca zásadne ovplyvňuje naše
bytie vírus, ktorý
nás zatvoril v našich
domácnostiach, neumožňoval nám chodiť von, takmer úplne
zrušil kultúrny, spoločenský a verejný život.
Škola sa zatvorila, žiaci sa učili dištančne, podniky prestali pracovať, vyprázdnili sa ulice, zatvorili hranice. Vláda, hlavný hygienik a médiá
nás neustále informovali o dianí vo svete, o
počtoch nakazených, o rôznych nariadeniach,
obmedzeniach a úmrtiach spôsobených vírusom COVID-19. Vyvolalo to v nás obrovskú
mieru strachu, stali sme sa zodpovednejšími
k svojim životom, chránili sme seba, svoje rodiny, okolie.
No i v tejto ťažkej situácii boli ľudia, čo museli chodiť do práce, aby zabezpečili základný
servis ostatným a preto, podľa mňa, patria
taktiež do prvej línie, no štát na nich akosi zabúda. V našej obci to boli jednoznačne lekárky, sestričky, lekárničky, predavačky, poštárky, upratovačky, zamestnanci úradu, skratka
všetci, čo boli v práci a preto im patrí jedno
veľké ĎAKUJEME. Ale aj ostatní nezostali
ľahostajní, nesedeli doma len tak. Nezištne
sa pustili do šitia rúšok nielen pre seba, ale
aj okolie. Menovite sú spomenuté v ďalšom
príspevku a aj im patrí nesmierna vďaka. Šoporňania sú srdeční a láskyplní ľudia. Som na
vás všetkých nesmierne hrdý, som rád, že som
Šoporňan.
Dnes je situácia podobná, hovorí sa o
druhej vlne, zvyšujú sa počty infikovaných a
nevieme, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch,
mesiacoch, čo nám pripraví vláda, čo hlavný
hygienik. Na pandemickej kríze je zvláštna
jedna vec. Zo skúseností sa ukazuje, že to nie
je až taká ničivá hrozba, ako sme sa na začiatku báli, avšak dobré správy sa akosi prehliadajú a zintenzívňuje sa šírenie strachu. S tým
súvisia aj nové opatrenia a tie neprimerané
právne sporným spôsobom devastujú našu
slobodu. Nepotvrdili sa katastrofálne prognózy o množstvách nakazených, podiely vážne
chorých a hospitalizovaných sú rapídne niž-

S úctou
Mgr. Adrián Macho, starosta obce

BRÁNY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ
ŠKOLY SÚ OPÄŤ OTVORENÉ ...
V stredu 2. septembra sa po letných
prázdninách otvorili brány škôl. Začiatok
školského roka 2020/2021 sprevádzali na
celom Slovensku sprísnené hygienické
pravidlá: rúška, dezinfekcia rúk, odstupy,
meranie teploty. Ako to už býva, najviac
sa na školu či škôlku a nových kamarátov
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šie, neboli kolapsy nemocníc a momentálne
sa nenapĺňajú ani pri prudkom náraste pozitívne testovaných. Karanténne opatrenia z
marca a apríla prispeli k tomu, že sme v počte obetí na tom najlepšie z krajín EÚ. Dnes
sa však ukazuje, že za rastom infikovaných sú
čoraz vo väčšej miere bezpríznakoví pacienti
a pacienti s miernymi príznakmi. Jednoducho povedané, pre mnohých ľudí má nový
koronavírus miernejšie následky a veľká časť
infekciu prekoná bez toho, aby o nej vedela.
Dokonca, podľa vedcov a rôznych štúdií, šírenie infekcie bezpríznakovými pacientmi je
veľmi nízke, lebo množstvo vírusových častíc
v ich organizme je príliš malé, aby sa masívne
rozšírilo. Rizikový sú hlavne tí s klinickými príznakmi, teda zjavne chorí.
Vo verejnej debate o primeraných opatreniach by mali byť kľúčové správy o počte chorých a podiele vážnych prípadov, teda izolácia
šíriteľov nákazy, dôsledná ochrana rizikových
skupín a dodržiavanie hygieny. Opak sa však
deje. Ľudia sa strašia intenzívnym sledovaním,
poukazovaním ako okolité štáty strácajú nad
pandémiou kontrolu a „zvýrazňovaním“ nárastov pozitívne testovaných (drvivá väčšina
bezpríznakových). Opäť sme len krok od návrhov na zatváranie škôl, hraníc, obmedzenie
služieb, zákazu voľného pohybu ... . Prvýkrát
sa to pochopiteľne dalo vysvetliť strachom,
nepripravenosťou nemocníc a nedostatkom
informácií. Dnes je situácia iná, tento dôvod
neobstojí.
COVID-19 je jednou z chorôb, ktorá ohrozuje rizikovú skupinu ľudí. Proti tomu treba
bojovať premyslene, adresne a s mierou,
nie panicky. To je dôležité, aby neprevládla „iná forma nákazy“, nákaza prehnaného
strachu, podriadenosti, prehnaných reakcií
a v mnohých prípadoch aj zdravého úsudku.
Nezostáva nám nič iné, iba vydržať. Držme si
spoločne palce.
Človek je však tvor spoločenský a preto
nám veľmi chýbajú spoločné stretnutia, nácviky, posedenia. Dúfajme, že sa toto všetko
čoskoro skončí, neprevládne v našom štáte
„iná forma nákazy“ a opäť začneme kultúrne
a spoločensky žiť naplno.
Ďakujem všetkým Šoporňanom za zodpovednosť, vzájomné pochopenie a toleranciu.

tešili škôlkari a prváci v základnej škole.
Starší žiaci mali možno trochu menej radosti, avšak všetci si určite želali, aby sa nezopakoval zvláštny a náročný minulý školský
rok. Skrátka, aby sa so spolužiakmi a učiteľmi stretávali vo svojich triedach plných
10 mesiacov.
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Do našej školy nastúpilo 323 žiakov 1. – 9. ročníka. Pedagogický zbor
v školskom roku 2020/2021 tvorí 22 učiteľov, 4 vychovávateľky ŠKD
a 6 asistentov učiteľa.
Materskú školu navštevuje 104 detí, ktoré sa učia v piatich triedach, kde sa im venuje 10 pani učiteliek.
Verím, že v rámci opatrení, ktoré nastavil Úrad verejného zdravotníctva tento školský rok spolu s rodičmi zvládneme a že červenú fázu

v škole nebudeme musieť realizovať.
Želám všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom a tiež rodičom úspešný a bezproblémový celý školský rok .
PaedDr. Eva Kabrhelová
riaditeľka školy

KLUB DÔCHODCOV TU STÁLE JE
Keď sme sa vo februári po pochovávaní basy lúčili s našimi členmi s tým, že sa čoskoro stretneme a zabavíme na ďalšom posedení,
ani sme netušili, ako sa mýlime a ako dlho sa neuvidíme. Zdalo sa,
že život v našom klube sa zastavil. Ale nebolo to tak. Keď sa začali
robiť prvé opatrenia v boji s koronavírusom, naše členky sa chopili
iniciatívy a nezištne začali šiť rúška, ktorých v tomto čase vôbec nebolo. Obecný úrad zakúpil gumičky, neskôr aj látky a už o niekoľko
dní prvých 50 rúšok pán starosta poroznášal tým, ktorí ich akútne
potrebovali. Celkom naše členky ušili okolo 1000 rúšok. Za toto si určite zaslúžia poďakovanie. Rúška šili tieto naše členky: Janka Vozáro-

vá, Jarka Lehocká, Olinka Póšová, Dáška Šmátralová, Jarka Vargová,
Anka Kubalová s dcérou Ľubkou, Jojka Leváková s vnučkou Katkou,
Janka Beňová, Helka Jašková a Jojka Ondrušková a Elka Lipovská.
Aj v tomto období obecný úrad zorganizoval Deň Zeme, na
ktorom sa zúčastnilo viac ako 30 našich členov, za čo im ďakujeme.
Spoločné stretnutia a posedenia nám veľmi chýbajú. Veríme, že v
septembri sa všetko vráti do starých koľají a činnosť a život v našom
klube bude opäť zaujímavý a pestrý.
Za KD Milka Sučíková
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja
počas druhej svetovej vojny proti výstupu nemeckých vojsk na územie Slovenského štátu. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred
nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti
autoritatívnej vláde, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny.
Súčasná pandemická situácia nám nedovolila osláviť spoločne SNP.
Aj napriek tomu sme si tento rok pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania pri našom pamätníku a miestnym rozhlasom. V predvečer osláv SNP obec Šoporňa spolu s predstaviteľmi
protifašistických bojovníkov si tichou spomienkou uctili tradičným
kladením venca výročie SNP.
za OcÚ referát kultúry

PROSBA
Prosíme našich občanov, ak má niekto vedomosť o tom, že niekto z jeho rodiny bol účastníkom 2. sv. vojny,
SNP alebo bol v koncentračnom tábore a majú o tom materiály, fotografie, prípadne nejaké medaily,
aby uvedené nahlásili v našej ZO SZPB v Šoporni priamo predsedníčke p. Zdenke Kiššovej alebo podpredsedovi
p. Miroslavovi Kovaľovi. Ďakujeme!

HODY
Aj hody sme oslávili v obmedzenom režime.
Hody sa uskutočnili v dňoch 7. - 9. augusta 2020 bez kultúrneho programu, nakoľko nebolo možné dodržať nariadené
hygienické opatrenia za účasti nad 1 000 ľudí. Podnikatelia sa
dohodli a urobili zábavu v piatok aj v sobotu, čomu sa mladí veľmi potešili. Na Rajčure boli stánky s občerstvením. Deti sa mohli
vyšantiť na kolotočoch. V sobotu sa odohral hodový majstrovský futbalový zápas, kde si zmerali svoje sily mužstvá ŠK Šoporňa a ŠK 1923 Gabčíkovo. Stretnutie skončilo remízou. Hodová
nedeľa začínala ráno svätými omšami. Pondelok patril opäť priaznivcom futbalu. V priateľskom zápase sa stretlo mužstvo „Výber internacionálov ŠK Šoporňa“ proti výberu starostov ZMO JE.
Po dlhšej dobe sa Šoporňa tešila z víťazstva. Aj táto pandemická
situácia a ohlasy obyvateľov nám ukázali, že kultúrny program,
bezpečnosť a spoločné stretnutia, tak ako sme si už počas posledných rokov zvykli, nám veľmi chýbali.
Alena Švecová
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Z PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠOPORNI
Uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2020
SCHVÁLENÉ

– rozpočtové opatrenie č. 3/2019
– dotáciu na rok 2020 pre Športový klub vo výške 15 000 €
– dotáciu na rok 2020 pre MO SZ zdravotne postihnutých vo výške
700 €
– dotáciu na rok 2020 pre Klub dôchodcov vo výške 800 €, 7 x autobus, 4 x príspevok 1 € na osobu na štvrťročné stretnutia a na členskú schôdzu
– dotáciu na rok 2020 pre farnosť Šoporňa vo výške 2 500 €
– dotáciu na rok 2020 pre Klub paličkovanej čipky – MO MS vo výške
750 €
– dotáciu na rok 2020 pre ZZO ZO SZ chovateľov vo výške 500 €
– dotáciu na rok 2020 pre PZ „Domovina“ vo výške 1 400 €
– dotáciu na rok 2020 pre Nadáciu Lumen ÚSS pre mládež – Štrkovec
vo výške 500 €
– dotáciu na rok 2020 pre MO SRZ vo výške 2 500 €
– dotáciu na rok 2020 pre MO Zväzu protifašistických bojovníkov vo
výške 200 €
– dotáciu na rok 2020 pre MO SZ záhradkárov vo výške 1 200 €
– Sadzobník miestnych poplatkov
– Zásady činnosti zboru pre občianske záležitosti a smernice
– odkúpenie projektovej dokumentácie k multifunkčnej ľadovej ploche od SZĽH
– uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti DIPEX spol. s r. o.
– obstaranie zmien a doplnkov územného plánu Obce Šoporňa spoločnosťou ARIOS EQUITY SE Bratislava
– prijatie návratných zdrojov financovania na financovanie projektu
Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV s výškou úverového rámca
343 799,00 €
– úpravu multifunkčného ihriska s typom trávnika Fast TRACK 15 mm
– zverejňovanie zápisníc všetkých príslušných komisií OZ najneskôr
päť dní pred nasledujúcim konaním OZ
– Zadanie na Územný plán obce Šoporňa
– Územný plán obce Šoporňa – Zmeny a doplnky 5/2019
– Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o poskytovaní finančného
daru 90–ročným a starším občanom obce
– realizáciu priesakových kanálov na ul. Šalská
–
pridelenie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
139 172,53 € do rezervného fondu
– celoročné hospodárenie bez výhrad

– Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
v predloženom znení
– rozpočtové opatrenie č. 1/2020 v predloženom znení
– zadanie urbanistickej štúdie pána Ing. F. P. a Ing. P. M.

ODPORÚČA

– Komisii finančnej a správy obecného majetku v spolupráci s obecným úradom a starostom obce pripraviť úpravu rozpočtu po zapracovaní úsporných opatrení na základe zníženého predpokladu
príjmu z podielových daní

NESCHVAĽUJE

– dotáciu na rok 2020 pre Spolok včelárov Slovenska vo výške 300 €
– doplnenie kultúrnych akcií Obce Šoporňa o akciu „Kúpim – predám
– darujem“
– v časti „Regulatívy podmienok výstavby pre bývanie“ nasledovne:
určiť novú výstavbu rodinných domov na nadmerných pozemkoch
(označenie vo výkresovej časti a1):
– hustotu zástavby 30 obyvateľov/ha až 75 obyvateľov/ha,
– maximálny počet podlaží rodinného domu – dve,
– minimálna výmera stavebného pozemku 300 m2,
– návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov
č. 4/2013 Územného plánu obce Šoporňa
– s priemerom výmeru podľa roku 2018 pri výpočte poplatku za kanalizáciu pre žiadateľa

BERIE NA VEDOMIE

– správu o činnosti sociálneho referátu obecného úradu za rok 2019
– správu o činnosti referátu sekretariát obecného úradu za rok 2019
– právu o činnosti ekonomického referátu obecného úradu za rok
2019
– Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šoporňa

SÚHLASÍ

– s vydaním záväzného stanoviska pre Západoslovenskú distribučnú
a. s. na zabezpečenie demontáže a montáže svietidiel verejného
osvetlenia a opravu verejných rozvodov elektriny

COVID – 19
Ako ste už určite zaznamenali z médií, v priebehu mesiaca august na Slovensku prepukla druhá vlna koronavírusu COVID-19. Krízový štáb obce
Šoporňa neustále monitoruje situáciu v obci, taktiež dbá na plnenie všetkých nariadení prijatých
Ústredným krízovým štábom a Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky. Hoci mnoho
občanov nesúhlasí so sprísňovaním nariadení,
ktoré nám nariaďuje štát, musíme túto situáciu
zvládnuť spoločne, byť jednotní a tým zamedziť
možnému šíreniu koronavírusu. Neohrozovať našich rodičov, či prarodičov vystavovaním sa mož-

nému riziku nákazy. Touto cestou prosíme občanov,
aby sa vyhýbali väčšiemu množstvu ľudí, dodržiavali osobnú hygienu a hlavne dôsledne dodržiavali
nosenie hygienických rúšok. Ohniská nákazy boli
i v našom blízkom okolí a úspešne sme zamedzili šíreniu koronavírusu v našej obci. Preto vydržme i naďalej a
buďme dôslední a svedomití pri dodržiavaní všetkých
nariadení. Veľká vďaka v mene celej obce patrí našim
drahým dôchodkyniam a dobrovoľníčkam z obce,
ktoré nezištne šili rúška i vo svojom voľnom čase.
Lenka Gálová
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ČOV A KANALIZÁCIA
Dňa 11.06.2020 bolo v zmysle legislatívy odovzdané stavenisko
týkajúce sa projektu rekonštrukcie a rozšírenia kanalizácie a čističky
odpadových vôd „Šoporňa rozšírenie kanalizácie a ČOV“. Následne sa
dňa 18.06.2020 konalo v sále kultúrneho domu verejné zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom bola verejnosť informovaná o začatí
a priebehu prác na projekte. Občania mali možnosť oboznámiť sa s
projektom formou prezentácie, v diskusii s realizátorom, stavebným
dozorom a projektovým manažérom sa mohli pýtať, ak mali nejaké
nejasnosti. Realizácia by mala trvať 420 dní, plán práce je súčasťou
zmluvy, ktorá je zverejnená na obecnej stránke. Taktiež podrobný
harmonogram prác so situáciou stavby nájdete zverejnený na obecnej stránke aj na oficiálnej FB stránke obce. Predpokladané ukončenie prác je naplánované na august – september 2021. Po odovzdaní,
skolaudovaní a spustení bude možné pripájanie sa do novej kanalizácie a ČOV. V súčasnej dobe sa občania obracajú na obec so žiadosťami o vybudovanie kanalizácie v novovzniknutých slepých uličkách,
ktoré vznikli neskôr ( t. j. po schválení projektovej dokumentácie).

Žiaľ, odbočenie kanalizácie je možné priviesť podľa schválenej PD
iba k hranici susednej nehnuteľnosti. Samozrejme aj majitelia týchto nehnuteľností sa budú môcť pripojiť na verejnú kanalizáciu, ale
materiál a práce spojené s pripojením si budú musieť hradiť sami,
pretože prístupové cesty k ich nehnuteľnostiam sú súkromné.
Na záver by sme Vás chceli poprosiť o zhovievavosť a strpenie, nakoľko s prebiehajúcimi stavebnými prácami súvisia dočasné obmedzenia
a zníženie pohodlia bývania.
Daniela Vozárová

UPOZORNENIE:
Splachovaním nežiaduceho odpadu do WC môžete spôsobiť
nielen upchatie potrubia a následné vytopenie Vašej domácnosti, ale aj upchatie verejnej kanalizácie a prečerpávacej stanice,
čím nevzniká škoda iba na Vašom majetku, ale aj na majetku ďalších spoluobčanov našej obce a obci samotnej. Takouto nezodpovednou činnosťou dochádza k zvyšovaniu nákladov za údržbu ČOV a kanalizácie. Preto žiadame obyvateľov obce, aby sa
správali zodpovedne a do WC alebo umývadla nevhadzovali a nevylievali materiály, ktoré tam nepatria, napríklad:
utierky, hygienické potreby, plienky, potraviny a kuchynský
odpad, tuky a oleje, lieky, chemické látky a ropné produkty,
textil, plasty, ohorky z cigariet, drevo, zvieracie fekálie.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ČIPKY
V „MÚZEU ZA KRAKOVSKÚ BRÁNU “ V KRAKOVANOCH
Členky Klubu paličkovanej čipky sa dňa 5.7.2020 zúčastnili na Medzinárodnom dni čipky a na vernisáži výstavy „Šopornianska čipka“
v Krakovanoch. Za účasti členiek čipkárskych klubov z okolia sme si
pri spoločnom paličkovaní odovzdali skúsenosti a posedeli pri programe ľudového súboru z Krakovian. Výstava šopornianskej čipky
a krojov zožala veľký úspech a tak sme hosťom priblížili aj históriu
a vývoj nášho dedičstva – paličkovanej čipky.
Paličkovaná čipka je významnou súčasťou šopornianskych tradícií, svojou farebnosťou, bohatou kompozíciou, technickými a ornamentálnymi prvkami sa vyvinula na originálny variant tradičnej
lokálnej identity. Môžeme konštatovať, že majstrovstvo a zručnosť
šopornianskych žien sa prejavili či už vo výšivkách alebo čipkách.
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Paličkovaná čipka sa tiež stala nepostrádateľným doplnkom nášho
kroja. V minulosti sa odevy ušité z konopných látok zdobili čipkami
z hrubých alebo bavlnených nití, v kombinácii farieb - najmä červenej, bielej, čiernej a modrej.
S prechodom na tenké bavlnené plátno prekonala čipka, podobne ako výšivka, zmeny v materiáloch, v technike, farebnosti a kompozícii. Začal sa uplatňovať surový hodváb, žihľavové nite, neskôr
cverny a vyšívacie nite. Paličkovanie bolo náročné a ovládalo ho len
niekoľko žien.
Po roku 1945 boli v Šoporni tri čipkárky, ako najnadanejšia z nich sa
spomína p. Mária Zemková, ktorá bola majsterkou ľudovej umeleckej
výroby a viedla kurz šopornianskej čipky v Španej doline v roku 1963.
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Jej bohatý vzorník sa dodnes nachádza v Ústredí ľudovej umeleckej
výroby v Bratislave.
Šopornianske čipky patria do skupiny mnohopárových čipiek.
Ich charakteristickým prvkom boli ploštičky – buchétky, kde prevládali farby ako biela, oranžová – žeravá a citrónovožltá – sirková. Vzory sa robili spamäti na valci a tvarovali sa uťahovaním. Tieto čipky vo
všeobecnosti patria medzi najťažšie. Čipky sa rozdeľovali napríklad
na čepcové, rukávcové, zásterové. Najhonosnejšie a najkrajšie čipky
sa prišívali na sviatočný čepiec.
Za obrovský úspech šopornianskej čipky považujeme umiestnenie
v depozitároch múzeí Slovenského národného múzea v Martine,
v Národopisnom múzeu v Prahe, ale aj v múzeu vo Viedni.

Nie je tajomstvom, že šopornianska čipka prežila historickú renesanciu
v roku 2002 pričinením čipkáriek p. Hermíny Lavkovej a p. Anny Chlebovcovej, ktorá otvorila základný kurz paličkovanej čipky v Šoporni.
Po absolvovaní kurzu v roku 2003 p. MUDr. Anna Ščípová založila
Klub paličkovanej čipky a stala sa jeho vedúcou. Klub sa vo svojom
cieľavedomom predsavzatí snaží rekonštruovať šoporniansku čipku,
ktorá je unikátna, zachovať jej historickú krásu, bohatosť, tradície,
nenarušiť farbu a vzory a odovzdať ju mladej generácii.
Na podujatí boli prítomní aj redaktori z RTVS, kde bol odvysielaný
dokument o akcii, ktorá prebehla v Krakovanoch.
Homolová, KPČ

MÁJ
Aj stavanie mája prebehlo tento rok netradične. Aspoň symbolicky postavili máj zamestnanci OcÚ a týmto spôsobom sme zachovali
túto nádhernú tradíciu. Veríme, že budúci rok sa vráti všetko do starých koľají a my sa spoločne stretneme a oslávime Prvý máj.
zapisovateľka kultúrnej komisie
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DEŇ DETÍ

		

DEŇ MATIEK

Milé deti, detičky, krásny medzinárodný deň detí plný zážitkov,
dobrej nálady, radosti a veselosti ste prežili trošku netradične, ale
predsa. Dnešná doba nám neumožnila si užiť spoločne váš deň 1.
júna. Oslávili sme ho teda netradične na konci školského roka, poslednú júnovú nedeľu ako rozlúčku so školským rokom a radosťou z
prichádzajúcich prázdnin. Hry, súťaže, kolotoč, hudba, dobrá nálada
a pekné počasie, toto všetko vás čakalo na Rajčure. Dúfam, že ste si
do sýtosti užili svoj deň.
Želáme vám veľa takýchto krásnych dní, keď vaše oči žiaria a úsmev
vám zdobí tvár. Tešíme sa na ďalšie pekné dni detí.
Mgr. Miroslava Baranová

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu.
V tento deň dávajú deti svojim mamám dary v podobe kvietku,
ale častokrát aj vlastnoručne vyrobené. Na naše mamičky sme nezabudli ani tento rok. Aj napriek tejto ťažkej situácii, ktorá nastala
a nemohli sme sa poďakovať našim mamičkám krásnym kultúrnym
programom a kytičkou v kultúrnom dome, sa starosta obce prihovoril všetkým mamám milým príhovorom prostredníctvom obecného
rozhlasu. Milé mamičky, ďakujem Vám za každé milé slovo, bozk,
úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie.
Veronika Plešová

STRELECKÝ PRETEK O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE ŠOPORŇA
Dňa 05.09.2020 Poľovné združenie Domovina Šoporňa, usporiadalo strelecký pretek o Putovný pohár starostu obce Šoporňa. Členovia PZ Domovina Šoporňa zabezpečili pretek na veľmi dobrej úrovni
s bohatou účasťou strelcov a širokej verejnosti. Počasie počas celého
streleckého preteku krásne vyšlo a to spríjemnilo športové zážitky
všetkým súťažiacim a širokej verejnosti.
Strelecký pretek zahájil predseda PZ Domovina p. Štefan Kišš.
O 9.00 hod. sa strieľalo v disciplíne Americký trap podľa platného
streleckého poriadku SPZ. Na bezpečnosť a pravidlá strelieb dozerali
dvaja rozhodcovia p. Miroslav Lipovský a Bohuš Zemko.
Víťazom sa stal po sebe už tretíkrát p. Jozef Mancír, a tým vyhral putovný pohár, ktorý mu odovzdal predseda PZ Domovina Šoporňa
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p. Štefan Kišš v mene starostu obce Šoporňa p. Mgr. Adriána Macha.
Prijemnú atmosféru podujatia umocnilo profesionálne zvládnutie
organizačného zabezpečenia streleckého preteku členmi PZ Domovina Šoporňa.
Veríme, že toto podujatie bolo príjemným spestrením pre všetkých
vyznávačov tohto športu a tešíme sa na ďalší ročník.

Konečné umiestnenie:
1. miesto: p. Jozef Mancír
2. miesto: p. František Macho
3. miesto: p. Milan Hladký st.
4. miesto: p. Tomáš Foltán
5. miesto: p. Jaroslav Furda
6.miesto: p. Imrich Sabadoš
PZ Domovina

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MŠ
A ELEKTROINŠTALÁCIE V ŠKOLSKEJ KUCHYNI
Počas letných prázdnin bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v našej materskej škole.
Pôvodné sociálne zariadenia boli v nevyhovujúcom hygienickom
a technickom stave.
Predmetom prác bolo odstránenie pôvodnej sanity, výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov, zárubní a dverí, vybudovanie nových toaletných priestorov vrátane osadenia nových podláh, sanity,
obkladov a maľoviek.
Rovnako v nevyhovujúcom stave boli aj elektrické rozvody v školskej kuchyni. Nezvládali utiahnuť nové a moderné elektrospotrebiče, preto ich bolo potrebné zrekonštruovať. Rekonštrukcia finišuje
v tomto období .

V blízkej budúcnosti nás ešte čaká rozsiahlejšia modernizácia dvoch
sociálnych zariadení v základnej škole. Sú to posledné sociálne zariadenia, ktoré sú ešte v pôvodnom stave. Po ich rekonštrukcii budú
všetky sociálne zariadenia v materskej aj základnej škole moderné
a vyhovujúce.
Realizáciou uvedeného zámeru prišlo k podstatnému zlepšeniu hygienických podmienok v sociálnych priestoroch a zvýšeniu komfortu
našich detí a žiakov.
Za finančnú pomoc a podporu ďakujeme zriaďovateľovi ZŠ s MŠ –
Obci Šoporňa.
vedenie ZŠ s MŠ Šoporňa
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ŠTATISTIKA O SEPAROVANÍ ODPADOV ZA ROK 2019
V roku 2019 sa množstvo všetkých vyzbieraných
odpadov v obci znížilo oproti roku 2018 až o 100
ton. Výsledkom je oveľa menšie množstvo odpadov
na 1 obyvateľa obce a teda aj celkovo pre obec. Stále
však, žiaľ, patríme na popredné miesta v množstve
komunálneho odpadu. Tak, ako po minulé roky, aj
v roku 2019 sme pokračovali v separovaní odpadov.
Čísla svedčia o tom, že sme sa naučili viac separovať.
Každý rok sa zvyšujú množstvá jednotlivých vyseparovaných zložiek. Týmto všetci spoločne nielen chránime životné prostredie, ale aj znižujeme obci poplatky za uskladnenie odpadov. Podrobnejšie si môžete
všetky spomínané údaje pozrieť v nasledujúcej tabuľke, ktorá nám porovnáva separáciu za roky 2018
a 2019:

2019
ton odpadu
kg/obyvateľ

2018
ton odpadu
kg/obyvateľ

ŠOPORŇA spolu:

1398,26

331,58

1498,04

355,24

komunálny odpad

1093,58

259,33

1098,1

260,40

stavebný odpad

285,84

67,78

364,02

86,32

ostatný odpad

18,84

4,47

35,92

8,52

plasty

47,22

11,20

43,45

10,30

sklo

54,07

12,82

53,07

12,58

papier

77,76

18,44

70,47

16,71

kovy

3,51

0,83

4,82

1,14

VKM (tetrapaky)

2,41

0,57

1,43

0,34

Vytriedené odpady:

Grafické porovnania v množstve komunálneho a stavebného odpadu medzi obcami:

Aj v prepočte na 1 obyvateľa sme sa polepšili oproti roku 2018. No aj napriek tomu ešte stále v tomto zaostávame za ostatnými obcami.

V separovaní papiera je naša obec najlepšia. Ďakujeme.
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Vyseparovali sme aj iné odpady, ktoré nie sú vyobrazené v grafoch, ale vedieme o nich evidenciu:
– Vyradené elektrické a elektronické zariadenia = 2,48 t
– Kovy (zber do kovošrotu)			
= 344,982 t
– Bioodpad				
= 230 t
– Kuchynský odpad			
= 2,29 t
– Oleje				
= 0,16 t
– Šatstvo					= 9,3 t
V roku 2019 sme pokračovali druhým rokom v separovaní bioodpadu, ktorý zvážali naši zamestnanci. Keďže sa mnohí občania
dožadovali zberných nádob, tento rok sme zaviedli na zber hnedé
zberné nádoby, ktoré nahradili vrecia. Je to nielen hygienickejšie, ale
aj estetickejšie, lebo po zbere nezostávajú po uliciach povaľujúce sa
vrecia. Občania, ktorí ešte nemajú bio-nádobu a majú o ňu záujem,
môžu si ju vyzdvihnúť na obecnom úrade. Cena prenájmu na 5 rokov je 10,-€. Našich zamestnancov pri vývoze nahradila odpadová
spoločnosť Komplex, ktorá nám hnedé bio-nádoby vyváža každý
druhý pondelok. Presné termíny nielen na vývoz bioodpadu, ale aj
ostatných separátov si veľmi prehľadne môžete pozrieť v stolovom
kalendári obce Šoporňa alebo v letáčikoch o odpadoch. Nemýľte si
však bioodpad s haluzovinami. Konáriky a haluze nepatria do hnedých bio-nádob. Zber haluzovín prebieha v obci 2x ročne – na jar a
na jeseň a termíny zberov sú v dostatočnom predstihu oznámené
prostredníctvom miestneho rozhlasu. Mimo týchto termínov je potrebné konáre vyviesť na zberný dvor.
Kontajnery na šatstvo, ktoré boli umiestnené pred cintorínom a medzi školou a bytovkou sa premiestnili na zberný dvor. Museli sme
tak urobiť kvôli niektorým občanom, ktorí využívali zber vo svoj
prospech a vyberali si oblečenie z kontajnerov a ktoré bolo pre nich
zbytočné, nechávali ho porozhadzované po zemi alebo aj povešané
na ohrade cintorína....
Občania, ktorí majú separáty naviac, môžu ich vyviesť na zberný
dvor, ktorý sa nachádza na konci obce smerom na Šaľu.

Otváracie hodiny sú nasledovné:
apríl - október
v utorok - sobotu od 10:00 do 18:00 hod. okrem sviatkov,
november - marec
v utorok - sobotu od 9:00 do 17:00 hod. okrem sviatkov.

Taktiež je možné odpady vyviesť aj do zberných kontajnerov na separovanie, ktoré sú rozmiestnené po obci:
Detské ihrisko v časti „Argentína“		
– sklo, papier, kov
Horná zastávka „Dipex“			
– sklo, papier
Ihrisko pri Starom Váhu			
– sklo, papier
Parkovisko pred cintorínom			
– sklo, papier, kov
Hlavná cesta medzi školou a bytovkou		
– sklo, papier
Horná Jednota				
– sklo, papier, kov
Dolná Jednota				
– sklo, papier, kov
Pri Rybárskom dome			
– sklo, papier
Dolná zastávka oproti soche sv. Vendelína
– sklo, papier, kov,
odevy
Na „Hlinníku“				– sklo, papier
Križovatka ulíc Mlynská a Slnečná		
– sklo, papier
Vývoz týchto kontajnerov zabezpečuje spoločnosť Komplex v pravidelných intervaloch. Ak sa Vám stane, že je kontajner plný a nedá sa
Vám do neho už uskladniť odpad prosíme Vás, aby ste ho neukladali
na zem vedľa kontajnerov. Je to veľmi rušivé na vzhľad, odpady sa
potom kopia – pretože si mnohí povedia ak to sem dal niekto iný,
môžem aj ja. Ak zostanú odpady mimo kontajnerov, spoločnosť nám
ich v deň zvozu separácie nevyvezie, nezoberie ich zo zeme a tak
sa zbytočne separovaný odpad stáva komunálnym odpadom. Upozorňujeme občanov, že ponechávaním odpadu mimo zbernej nádoby sa dopúšťajú nielen priestupku pri nakladaní a zaobchádzaní s
odpadmi, ale týmto konaním prispievajú aj k zlému obrazu obce a
pomáhajú roznášaniu odpadu po okolí. Skúste si nájsť

Touto cestou Vás zároveň žiadame o dodržanie
termínov, ale hlavne časov na zber odpadov.
Veríme, že aj naďalej budeme viac a viac separovať, že budeme zodpovednejšie pristupovať k zberu a vývozom odpadov, aby sme mohli
aj na rok skonštatovať, že sme sa zase zlepšili a že sa viacej staráme
o čistotu našej obce a je čistejšia a krajšia nie len pre nás, ale aj pre
všetkých jej návštevníkov.

Za všetky pozitívne výsledky, ktoré sme
dosiahli, Vám patrí naša veľká vďaka.
			

Miroslava Cehláriková, referát daní a poplatkov

11

Šopornianske
noviny

FUTBAL ZNOVA V PLNOM PRÚDE

Predčasné ukončenie predchádzajúcej sezóny bolo smolné pre všetky kategórie našich futbalistov. Malých aj veľkých. Tí to mali totiž rozbehnuté naozaj výborne a ostáva len hádať, ako by to bolo celé dopadlo....
Ide o naozaj výnimočnú situáciu, s ktorou sme doteraz nemali žiadne
skúsenosti. Bolo to a stále aj je náročné obdobie pre každého človeka.
Ale predsa, ak sa môžeme už znova po dlhšej prestávke všetci stretnúť
pri našom spoločnom koníčku, pomôže to k lepšej nálade.
Na schôdzi športového klubu pred novým súťažným ročníkom boli predstavené a popísané nové vízie a ciele na najbližšie obdobie. Investovalo sa okrem iného do tréningových pomôcok či výstroje, niektorí hráči A-tímu sa zapájajú
do tréningového procesu mládeže.
Viac k tejto téme R. Scherhaufer, tréner A-tímu: „ Je veľmi
dôležité, aby sa ľudia spájali a hľadali možnosti, ako zlepšovať postupnými krokmi rôzne detaily vo fungovaní klubu. Je to dôležitý impulz pre hráčov, trénerov aj rodičov v
každej kategórií. Chceme, aby sa každý hráč v každom veku cítil v klube
dobre, aby sem chodil rád a presne takéto detaily ako rovnaké oblečenie
už na tréningový proces, či kvalitné tréningové pomôcky k tomu výrazne
dopomáhajú. Radi by sme taktiež pokračovali v trende zapracovávania
vlastných odchovancov do mužskej kategórie a preto je dôležité, aby

DEŇ ZEME
Tento rok sme sa stretli v náhradnom termíne dňa 20.06.2020.
Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať túto akciu aj napriek
súčasnej situácii kvôli koronavírusu. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zúčastnili a priložili ruku k dielu pre krajšiu budúcnosť
našej prírody a pomohli nám vyčistiť našu obec. V sobotné dopoludnie sa nás zišlo vyše 150 dobrovoľníkov a spolu sme sa vybrali
očistiť našu dedinu od rôznych „ozdôb“ (plastu, skla, papiera a pod.)
Poďakovanie patrí škole, záhradkárom, klubu dôchodcov, hasičom,
futbalistom, poľovníkom, zdravotne postihnutým, ktorí zabezpečili
účasť svojich členov na tejto akcii. Prvýkrát pri príležitosti Dňa Zeme
obec zaviedla tradíciu, ktorou bude každoročná výsadba jedného
stromu. Tento rok sa vysadili hneď tri stromy na školskom dvore za
všetky predchádzajúce ročníky. Na záver čakalo účastníkov občerstvenie na Rajčure a nesmel chýbať ani tradičný guláš od našich
poľovníkov. Srdečne ďakujeme a veríme, že o rok sa stretneme v
ešte väčšom množstve. Ukážme všetkým, že nám nie je príroda ľahostajná!
Veronika Plešová
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bolo vytvorené puto medzi nimi, aby starší hráči ukázali mládeži dobrý
príklad a naopak, aby si mládežníci našli vzory medzi hráčmi A-tímu. Som
presvedčený, že ideme správnou cestou a pevne dúfam, že tieto kroky
prinesú v budúcnosti pre obec a športový klub veľa úspechov.“
Jednotlivé kategórie postupne nabiehajú do súťažných zápasov. Najviac odohratého toho majú za sebou muži, ktorí začali svoj nový ročník ako prví
a treba povedať, že vstup mali naozaj výnimočný.
V 1. kole Slovnaft Cupu si poradili na ihrisku Voderadov
11:0, išlo o najvyššiu výhru v tomto kole na celom Slovensku
vôbec. V 2. kole potom na svojom domácom ihrisku privítali
Patu a pred zhruba tisíckou divákov sa vypli k fantastickému
výkonu, keď nepriaznivý stav 1:3 dokázali dotiahnuť až do
penaltového rozuzlenia, v ktorom však ťahali za kratší koniec. Naši chlapci, napriek nešťastnému koncu, odchádzali
z ihriska ako hrdinovia - za potlesku a uznania divákov. Želajme si v tejto sezóne ešte veľa takýchto nádherných emotívnych zápasov, podporených vysokým počtom divákov a to v každej
kategórii, od našich najmenších až po najväčších. Príďte ich podporiť. Tí
chlapci si to zaslúžia.
Róbert Scherhaufer
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MOJE SPOMIENKY NA ING. ĽUDOVÍTA ČUTRÍKA (7.8.1931 – 7.3.2020)
V období tohtoročných veľkonočných sviatkov,
kedy prežívame smutné obdobie koronavírusovej
pandémie sa ku mne do Bratislavy dostala smutná
správa od môjho spolužiaka žijúceho v Nitre, Antona
Rojku. Bol blízkym priateľom Ing. Ľudovíta Čutríka,
často ho navštevoval v jeho dome v Nitre a veľa sme
sa o ňom rozprávali. Obaja s manželom sme si od
neho vypočuli správu, že náš rodák Ing. Ľudovít Čutrík, autor 17 knižných titulov, z toho 13 o našej rodnej
Šoporni, náhle vo veku nedožitých 89 rokov prekročil
prah večnosti a potichu odišiel od svojich blízkych a
od nás, jeho rodákov, hoci mal ešte rôzne spisovateľské plány.
Pre mňa je jeho odchod zamyslením sa nad jeho plnohodnotným životom, ktorý je naplnený láskou k rodnej dedine, k jeho obyvateľom
a k rodákom roztrúsených po celom svete. Zdá sa mi priam symbolické, že
som v tomto období siahla po jeho Ságe slovenskej dediny a v deň, kedy
odišiel, som si práve čítala jeho myšlienkové pochody týkajúce sa jeho pohrebného miesta. Osvojuje si tu myšlienku, že jeho posmrtné miesto je v Šoporni, kde má predkov, zakódované ich gény, kde ho ľudia poznajú, cenia si
ho a majú ho hlboko zafixovaného vo svojich pamätiach a v knižkách.
Mám ho pred sebou ako skromného, múdreho človeka, oddaného katolíckej
viere a svojej poctivej práci. So svojou manželkou Máriou, rodenou Hájnikovou, prežil v pevnej symbióze 61 rokov. Nezabudnuteľné sú ich vzájomné
rozhovory hlavne o Šoporni (Vieske) a jej obyvateľoch, ktoré sa tiahnu hlavne
5. dielom Ságy slovenskej dediny Viera a Láska.
S Ing. Čutríkom som sa prvýkrát bližšie zoznámila pri koncipovaní profilu
môjho dedka Tomáša Knažíka, keď písal druhý diel knihy Osudy šopornianskych vysťahovalcov a knihu Samospráva a politika. Neskôr som bola s ním
pri spracovaní dejín ochotníckeho divadla v Šoporni. Hlbšie sme sa však
zoznámili pri písaní jeho ďalekosiahleho diela Sága slovenskej rodiny, kde
sme spoločne na chalupe v Argentíne koncipovali kapitolu Vplyv Viesky na
rozvoj vedy. Obdivovala som, že sa začal zaoberať takouto náročnou témou
ako je veda a spracovať ju literárne do svojho diela.

Zaujala ma aj forma a spôsob, akým dával svoje myšlienky na papier. Nepoužíval počítač, ale písal ceruzkou svojím úhľadným písmom charakteristickým pre stavebného inžiniera na štvorčekovom papieri, za použitia školskej
gumy, pomocou ktorej korigoval a opravoval svoje myšlienky. Doteraz si
ukladám jeho rukou písanú časť do spomínanej ságy, ktorú nám s manželom
nechal na doplnenie a opravenie.
Skláňam sa nad jeho pracovitosťou a nad jeho celým dielom, ktoré sa mi v poslednom čase podarilo podrobne prečítať a nachádzam v ňom mnohé otázky
na rodinné vetvy a spojenia s rôznymi rodinami, s ktorými som v Šoporni
prežila roky svojej mladosti.
Obdivujem, že sa podujal spísať aj dejiny Hájskeho a nitrianskeho športu.
Často siaham aj po jeho knihe Pán správca, kde je okrem postavy Alexandra
Grilla cenná jeho časť o vývoji školstva a o učiteľoch pôsobiacich v Šoporni.
Veľa rodín v Šoporni pozná aj jeho dva diely Osudy šopornianských vysťahovalcov, na ktorých sa mnohí obyvatelia podieľali a môžu tak, ako ja, nájsť
v nich informácie o svojich predkoch.
Ťažko vyčísliť, čo všetko pán Čutrík urobil, aby spropagoval rodnú obec
a jej obyvateľov, hoci sám si v úvode jednej z knižiek robí výčitky, či urobil
všetko, čo chcel, lebo vôbec mohol. Myslí si však, že je veľmi dôležité poznať
históriu našich predkov, učiť sa z nej a cez ňu si našich predkov uctiť.
Pôvodným povolaním stavebný inžinier, ktorému história bola dlhoročným
koníčkom, nadviazal na kronikárske zápisky pána správcu a pomocou obecných dokumentov historicky spracoval našu obec v rôznych smeroch. Takýmto podrobným spracovaním histórie sa môže pochváliť máloktorá obec na
Slovensku.
Pevne verím, že dielo Ing. Ľudovíta Čutríka bude žiť ďalej, budeme sa k nemu
vracať a rozvíjať ho. Veľmi som sa potešila, že mu bola obcou v roku 2017 udelená plaketa a dekrét Čestný občan Šoporne, ktorý mu právom patrí a som
hrdá, že patril aj do nášho života, že ho obohatil a urobil ho krajším.
Nech mu je šopornianska zem ľahká, nech odpočíva v pokoji.
Česť jeho pamiatke.
Doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.

13

Šopornianske
noviny

Spoločenská kronika
Poďakovanie

Narodili sa:
Alex Ružarovský, Viktor Ružarovský, Eva Krazalkovičová, Eliška
Vondenová, Martin Minár, Nastya Horňáková, Tomáš Slávik, Tobias
Levčík, Tia Takáčová, Michaela Stanková, Tamara Vyhlídalová,
Roman Lipovský, Romana Karafová, Adriana Gabriela Duchovná,
Matej Betyár, Margaréta Kosová, Tobias Netry, Matteo Netry, Ľuboš Žampár, Barbora Balážová, Denis Šuba, Bianka Kissová

Zosobášili sa:
Jozef Ruta & JUDr. Katarína Sokolová
Michal Petrovič & Mgr. Frederika Tischljarová
Michal Lehocký & Ivana Kovácsová

Obrovská vďaka všetkým, ktorí
sa aj napriek tejto ťažkej situácii zúčastnili na poslednej rozlúčke alebo
v čase, keď naša najbližšia rodina
odprevádzala nášho milovaného tatinka Jarka Kašného, ktorý zomrel vo
veku nedožitých 82 rokov. V modlitbách a tichej spomienke na neho ste
boli spolu s nami. Bol to pracovitý a
skromný tatinko a tu na svete chýba
a bude veľmi chýbať celej našej rodine a mnohým známym. Navždy zostáva v našich srdciach.
Jarmila s rodinou

Lukáš Nahácky & Veronika Marcinkechová
Miloš Stojka & Mária Kollerová

Poďakovanie
Vilma Viskupová, Jozef Forro, Štefan Vrtík, František Vráblik, Štefan

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamičku a babičku
Katarínu Lehockú, ktorá nás navždy opustila 14. júna 2020.

Hipš, Alexander Meleg, Pavel Hagara

Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Jubilanti 80 – roční:

					

Jubilanti 90 a viac roční:

smútiaca rodina

Helena Štrpková (91), Mária Kaducová (94), Alexander Lipovský (91),
Mária Kundalová (92), Anna Odrášková (90), Vlasta Sokolová (92), Ete-

Spomienka

la Holubanská (93), Anna Urbaníková (90), Helena Jašková (90), Irena

Dňa 28.10.2020 si pripomíname 5. výročie, kedy nás navždy
opustil náš milovaný brat, pán Jozef Koška. Tá rana nás stále bolí
a zabudnúť nám na neho nedovolí.

Tománková (95), Helena Blahová (96), Žofia Bujdáková (92), Mária
Kišová (99), Irena Lehocká (90)

S láskou spomína sestra Mária, brat Štefan a ostatní príbuzní.

Opustili nás:
Jaroslav Kašný ( 81), Viktória Bartošová (83), Eleonóra Mráziková
(73), Štefan Grivalský (79), Jozefína Belicová (82), Marián Kuruc
(58), Eva Červenáková (60), Anna Karáčóňová (98), Elena Lipovská (89), Katarína Lehocká (83), Jaroslava Žilková (83), Helena
Brodanská (81), Ľubica Stojková (34), Anna Vanáková (72), Jana
Vagaiová (52), Štefan Lipovský (92), Jozef Gála (66), Hermína Biharyová (94), Helena Benčičová (71), Vladimír Levák (79), Štefan
Tomaník (65)

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym, ktorí sa prišli dňa 28.8.2020 rozlúčiť s naším
drahým manželom, otcom, dedkom a pradedkom Vladimírom
Levákom. Opustil nás náhle vo veku nedožitých 80 rokov.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ.
smútiaca rodina
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Spomienka na Jozefa Barana
Z dnešných obyvateľov Šoporne ho bude málokto poznať, ale
on nám rozprával, že za jeho mladosti poznal celú dedinu, každú
uličku, dvory a ľudí po mene.
Po smrti jeho manželky, našej mamy, žil 17 rokov s nami, dcérami
v novej domácnosti. Občas nám bolo ťažko, ale starali sme sa o
neho doma najlepšie, ako sme vedeli. Zo začiatku osobne, neskôr
telefonicky bol v styku s ostatnou rodinou a známymi. Pravidelne prvého v mesiaci zatelefonoval svojim trom spolužiakom zo
základnej školy. Posledné roky mu však bolo často smutno, lebo
okruh volaných sa postupne zmenšoval. Srdcom sa cítil Šoporňan, napriek tomu, že 72 rokov prežil v Bratislave. Myslím si, že
pevné základy do života mu dala práve mladosť prežitá v rodnej
dedine. V jeho izbe nad pracovným stolom sú veľké čierno biele
zarámované fotografie niekdajších mlynov na Váhu. Cez ne sa
pozeral na to, čo mu bolo drahé.
Marta Baranová
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Naši jubilanti

Alexander Lipovský 91 rokov

Etela Holubanská 93 rokov

Mária Kundalová 92 rokov

Helena Blahová 96 rokov

Irena Lehocká 90 rokov

Mária Kišová 99 rokov
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

Október 2020
smeti

12. a 13.10.

plasty

14.10.

papier/tetrapaky
bioodpad

26. a 27.10.
29.10.

05.10.

19.10.

November 2020
smeti

09. a 10.11.

plasty

11.11.

papier/tetrapaky
bioodpad

02.11.

16.11.

23. a 24.11.

07. a 08.12.

plasty

09.12.
14.12.

Zvoz odpadov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

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.

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

30.11.

Nedeľa

zatvorené

zatvorené

30.12.

bioodpad

Pondelok

november - marec

Piatok

21. a 22.12.

papier/tetrapaky

apríl - október

26.11.

December 2020
smeti

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR

28.12.

Štátné sviatky – ZATVORENÉ

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
03.10. Čaro jesene
22.10. Uvítanie do života
11.11. Oslava 70-nikov
06.12. Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného
stromčeka
11.12. Vianočné trhy
26.12. Vianočný koncert v kostole
31.12. Oslavy Silvestra

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
výhradne na 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.

