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Končí
sa
jeden
zvláštny rok. Rok, ktorý
nám komplet zmenil
plány, zastavil spoločenský, kultúrny, verejný
a športový život nielen
v našej obci, ale na celom svete. Rok, ktorý
veľkou mierou ovplyvnila pandémia vírusu Covid-19. Zostali sme takmer výlučne vo svojich
domácnostiach, čo bola najlepšia ochrana nielen pre nás, ale aj naše okolie, rodiny, známych.
Všetky pokusy na návrat do normálneho života
stroskotali, vírus sa o to viac šíril. Zažili sme testovanie, rôzne zákazy návštev, nákupov, stretávania sa, zhromažďovania, cestovania. Jediné
pozitívum bolo, že sme o to viac času trávili v
rodinnom kruhu. V poslednom období počúvame, že vírus slabne a z odborných kruhov sa ozývajú hlasy, že je to prirodzené a postupom času
by sa mal oslabiť na minimum, tak ako aj všetky
vírusy. V tomto vidím svetielko na konci tunela,
že vírus postupne zoslabne tak, že nebude pre
nás nebezpečný a vráti sa do obce život, znovu
si užijeme spoločné stretnutia pri rôznych príležitostiach. Ak by to tak nebolo, tak druhá cesta
je očkovanie. Neviem, či očkovanie je najlepšia a
najbezpečnejšia cesta, ale ak by to tak malo byť,
tak vláda by nám mala ísť príkladom, ukázať, že
je to účinné a bezpečné a mali by sa zaočkovať aj
so svojimi rodinami ako prví.
Ale dosť bolo vírusu, je tu a musíme s ním žiť.
Aj obec musí fungovať, či bez alebo s vírusom.
Ekonomicky nás to zasiahlo tak, ako všetky
obce a mestá, ale na to sme tu, aby sme bojovali a zvládli to. Vy ste to mali doma oveľa ťažšie,
niektorí stratili prácu, niekde príjem, deti zostali
doma, dištančné vzdelávanie enormne zaťažilo
rodičov. Máte môj obdiv a pevne verím, že sa
deti čoskoro vrátia späť do školy. Veď úroveň
spoločnosti sa posudzuje aj podľa vzdelania.
Vzhľadom k týmto udalostiam je bilancovanie ľahšie. Boli sme takmer bez všetkých plánovaných akcií, nebude v obci ani Mikuláš a pandemické opatrenia nám nedovolia spoločne
osláviť Silvestra a Nový rok. Dokonca aj plesy
a fašanek sú otázne, ale verím, že postupne bude
umožnené, aby sme začali aj spoločensky žiť.
Z pracovnej oblasti sme začali dlhodobo
očakávanú výstavbu kanalizácie a novej čističky.
Práce budú pokračovať aj počas celého ďalšieho roku. Prinieslo to aj veľa problémov, máme
zašpinené autá, topánky, oblečenie, keď prší je
všade blato. Niekedy sa nevieme s autom dostať
tam, kam chceme, sme obmedzovaní, musíme byť opatrní. Počas sucha bude všade prach
a taktiež budú problémy. Nedá sa to urobiť zo
dňa na deň, výkopy musia postupne usadať a až
po nejakom čase sa cesty opravia do pôvodného

stavu. Áno, potrvá to ešte rok, chceli sme kanalizáciu, preto musíme vydržať. Musíme strpieť
určitý diskomfort. Rozumiem aj tomu, že ste z
toho nervózni, viem Vás pochopiť, ale po pripojení a opravách ciest zistíme, že je to dobrá vec
a rýchlo zabudneme na tieto problémy. Zároveň Vás chcem poprosiť, ak je niekde nejaký
problém, či už jamy, blato, usadené výkopy
a je problém prejsť, alebo čokoľvek iné, dajte
mi vedieť, aby som to mohol čo najskôr vyriešiť, lebo ak sa to dozviem o týždeň, možno dva
z FB, tak už to môže byť neskoro a problém môže
byť oveľa horší. Čo sa týka ciest, tak po realizácii kanalizácie máme v pláne kompletnú opravu
najhorších ciest. Na tento účel využijeme ušetrené financie z tohto roku a to cca 200 000 eur
a v roku 2021 máme pripravených ďalších
takmer 100 000 eur.
Čo sa týka ľadovej plochy, tento projekt je zo
strany SZĽH pozastavený, nakoľko u nich prebiehajú kontroly. O výsledku, prípadných zmenách alebo pokračovaní budete informovaní.
Samozrejme, všetko bude na rozhodnutí zastupiteľstva.
Ostatné veci ste v obci postrehli. Vymieňali sa
stĺpy elektrického vedenia a tým nám poškodili
rozhlas, preto bolo treba jeho kompletnú rekonštrukciu aj s výmenou káblov, na Štrkovci sme
opravovali poruchy vodovodu, pripravujeme
koncepciu a štúdiu dopadov dobudovania kanalizácie na životné prostredie a ďalšie bežné veci
v obci – kosenie, čistenie, všeobecná údržba, veď
sme tu nato, aby sa veci riešili. Dôležité ešte je, že
finalizujeme s projektom odvodnenia Poštovej
ulice spolu s ČS armády, na čo máme vyčlenených
74 000 eur, takže verím, že po realizácii odstránime túto dlhodobo nepríjemnú situáciu, ktorá
obmedzuje všetkých na Poštovej ulici.
Milí spoluobčania
Blíži sa 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. Stretneme sa všetci pri prestretom stole, vyzdobenom stromčeku a v nezabudnuteľnej atmosfére.
K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich
predkov a tradície robia Vianoce Vianocami. Príjemné a úprimné rozhovory pri sviečkach, plné
pochopenia a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú spomienky na celý život.
Preto mi dovoľte popriať Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, porozumenia a spokojnosti. Prežite ich v zdraví,
v šťastí, v kruhu rodiny a do roku 2021 Vám
prajem čo najviac splnených želaní, rodinných
a pracovných úspechov, mnoho energie, radosti a úsmevných dní. Nech je nový rok krajší
a úspešnejší.
Krásne a požehnané sviatky, priatelia.

Mgr. Adrián Macho, starosta obce
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DRAHÍ FARNÍCI, MILÍ SPOLUOBČANIA
Tento rok sme mohli na nočnej oblohe sledovať jeden zvláštny
úkaz. Bola to dobre viditeľná kométa Neowise. Nádherné predstavenie. Mnohí neľutovali námahu ísť ju v noci pozorovať z dobre viditeľného miesta. Niektorým postačila aj pekná snímka na internete či v časopise.. Ale to už nie je ono. A možno si niekto aj povedal:
„Veď to je ako na Vianoce, keď sa narodil Ježiško!“ A bola to vtedy
naozaj kométa? Možno. Ale astronómovia hovoria, že to mohla byť
aj konjunkcia /zblíženie/ dvoch žiarivých hviezd, napríklad Venuše
a Jupitera. Alebo aj to, čo sa má tiež stať okolo roku 2022. Vedci
predpovedali vznik supernovy. Narodenie hviezdy. Výbuch bude
viditeľný voľným okom a na oblohe nám zažiari nová jasná hviezda,
v súhvezdí Labute. Pôjde o jednu z najjasnejších hviezd, ktorú budeme zo zeme pozorovať. /Larry Molnar, Calvin College/
Je teda možné, že snáď aj takýmto spôsobom príroda vstúpila do
služby narodenia Spasiteľa, aby tiež naznačovala, že vo vesmíre sa
uskutočnila zmena a svet už nebude taký, aký bol pred tým. Nie len
svet hviezd, ale aj svet ľudí, ktorých život dostáva nové smerovanie.
Kto z rozumných ľudí by pochyboval, že život a dielo Ježiša Krista,
na ktorého hviezda upozornila, vytvára nové dejiny oproti tomu,
čo bolo dovtedy? A Vieme si predstaviť dejiny bez kresťanstva? Nechcem povedať, že vždy a všade sa kresťanstvo dokonale žilo. Ale
aj tí, ktorí ho v slabosti zrádzali, popierali alebo vedome odmietali, si
ani neuvedomovali, že aj napriek tomu sa ich života, ich kultúry, ich
rozhodovaní dotýkajú prvky, ktoré súvisia s jeho dielom. Napríklad
aj Vianoce. Aj keď v nich priamo nehľadajú Ježiša, ale túžia po nehe,
dobrote, pokoji, ľudskej blízkosti a preto ich svojím spôsobom slávia a tešia sa na ne. Kedysi protináboženská vláda, dnes už rozpadnutého Sovietskeho zväzu, zrušila Vianoce a začala oslavovať Nový
rok s jeho stredobodom, Dedom Mrázom, aj s jedličkou a darčekmi.
Na inom mieste zemegule zasa iní so Santom Clausom. Ale je to
o tom istom. Aj keď to nazvali ináč, je to túžba po pokoji, po radosti
a šťastí. Mnohí dôjdu v tejto túžbe len k hodnotám, ktoré je možné

zaplatiť peniazmi. Iste, aj oni prinášajú radosť. A predsa, je dôležité
získať viac, lebo čo je najcennejšie, sa nedá kúpiť. To v plnej miere
nájde človek ako Boží dar v živote podľa Ježiša Krista a spolu s ním.
Sú to Vianoce, ktoré hovoria, že ľudia môžu v novom svetle poznať
a oslavovať Boha a mať v sebe i navzájom pokoj ako ľudia dobrej
vôle. Aj za hranicami času. Videl som jeden dokument o deťoch
v detskom domove. Bolo to pred sviatkami a redaktor kládol deťom
známu otázku: „Čo by si chcel dostať na Vianoce?“ Na počudovanie,
viaceré deti nehovorili o veciach. Povedali: „Chcel by som byť doma,
v rodine“. A iste mysleli na dobrú rodinu a pokojný život. Tak, toto
sa nedá kúpiť. To je dar spojený s obetou. A môžeme túto detskú
túžbu aj predlžiť na vyšší level, ktorý sa má týkať všetkých ľudí. Odpovedať, že mojím najväčším darom k Vianociam je, aby som mohol
žiť v rodine s Bohom. To pôjde tiež za vyššiu cenu, ako sú peniaze. Je
to dar spojený s obetou najvyššou. Narodením sa Ježiš stal pre nás
ľudským bratom, aby nás do Božej rodiny vtiahol. Svojim životom
a obetou to aj uskutočnil. Objavme ho takto v jasličkách a my mu
zasa z našej strany prinesme našu živú vieru a dôveru v jeho Slovo.
Kto to dokáže, sa stáva zároveň aj znamením, možno novou hviezdou, pre niekoho, kto sa potom zadíva na Ježiša tak, že zatúži po
zmene života a bude vedome žiť dejiny spolu s ním. Sv. František
z Assisi, ktorý vytvoril tradíciu jasličiek, to vyjadril takto: „On chce,
aby sme sa snažili skôr potešovať iných, než aby nás potešovali. Skôr
chápať iných, než aby nás chápali. Skôr milovať iných, než aby nás
milovali. Pretože, len keď dávame, nadobúdame, len keď zabúdame
na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva sa
nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému
životu.
Požehnané vianočné sviatky vám praje
Libor Škriputa,
Šoporniansky farár
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Prišiel október, obklopila nás jeseň vo svojej plnej kráse. Čarovné
a pestré farby zahalili prírodu a toto obdobie je symbolicky spojené
so seniormi, začal Mesiac úcty k starším. Október je mesiac, ktorý je
oslavou jesene života. Túto milú udalosť si pripomíname každý rok.
Tak ako leto končí a jeseň začína, tak k nám prichádza aj staroba. Pomaličky a nenápadne, ale nikto z nás sa jej nevyhne. Preto sa treba
tešiť zo všetkých maličkostí a zo všetkého, čo nám život prináša. Človek sa v tomto období ocitá v „jeseni života“, spomína na minulosť a
svoju mladosť, na všetko, čo zažil.
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden
druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi, vyčarili
úsmev na tvári, strávili spoločné chvíle so svojimi blízkymi, venovali
sa vnúčatám, užívali si radosti rodiny, známych, okolia.
Starnutie prichádza pomaličky a nenápadne. Sem-tam niečo zabolí,
objaví sa nejedna vráska, a nakoniec nám „zblednú“ vlasy. Každý ľudský život je iný. Človek ho musí prijímať, žiť ho, nevzdávať sa, bojovať
s rôznymi prekážkami, nástrahami a ťažkosťami, niekedy siahnuť až
na dno svojich síl s vedomím, že po každej búrke vyjde slnko a všetko
sa na dobré obráti.
Starší ľudia si zaslúžia našu úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré

môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za život. Nemali
by sme na nich zabúdať a mali by sme im ukazovať, ako ich máme
radi, ctiť si ich za všetko, čo prežili. Všetci dobre vieme, aké je dobré
mať pri sebe človeka, ktorý nám rozumie, rozosmeje nás, nájde si na
nás čas, vypočuje si nás, pochopí...
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme každoročne pripravovali
pre našich starších občanov milé rozptýlenie a potešenie v podobe
vystúpenia. Vieme, že sa radi stretávate a spoločne zhovárate a zabávate. Preto nás veľmi mrzí, že tento rok sme pre Vás nemohli prichystať divadelné predstavenie, ktoré bolo pripravené a zorganizované.
Žiaľ, súčasná situácia s covidom nám to neumožňuje. Stále platí
núdzový stav, zákaz zhromažďovania sa ohľadom na zdravotné riziko nákazy. Veríme, že budúci rok bude lepší a my sa budeme môcť
spoločne stretnúť a uctiť si Vás.
Drahí naši obyvatelia, všetkým Vám starším prajeme hlavne pevné
zdravie, spokojnosť, veľa radosti so svojou rodinou, pozitívne myslenie, úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vás ďalšie roky sprevádzala
láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých!
								
Mgr. Adrián Macho, starosta obce

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Tento rok bol Sviatok všetkých svätých pre nás všetkých trochu
netradičný. Platil zákaz vychádzania a taktiež nebola povolená ani
návšteva cintorínov. Nezostávalo nám nič iné, iba rešpektovať tieto
nariadenia a zaspomínať si na našich blízkych, ktorí nie sú medzi
nami, iba z našich domovov.
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Človek je však tvor vynaliezavý a ak chceme, nájdeme spôsob, ako
si navzájom pomôcť. Viacerí z Vás nás poprosili, či by obec nemohla
zabezpečiť zapálenie sviečky na hroboch ich blízkych a aspoň takto
by si uctili ich pamiatku. Jednou z nich bola aj pani Minárová. Takto
spontánne vznikla úžasná myšlienka a obec sa rozhodla zapáliť sym-
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bolicky svetielko spomienky na každom jednom mieste posledného odpočinku za všetkých, ktorí nemôžu prísť osobne sa pomodliť
k hrobom svojich blízkych. Myšlienka sa rýchle ujala, zakúpili sme
viac ako 1000 kahancov aj keď bola nedeľa a o 16.00 sme sa stretli
tí, čo mohli, zamestnanci úradu a poslanci OZ na miestnom cintoríne
i napriek nepriaznivému a upršanému počasiu. Za necelú hodinku
sme príjemnú úlohu splnili a odchádzali do svojich domácností s
dobrým pocitom. Sme radi, že aj takouto formou sme Vám počas
Sviatku všetkých svätých uľahčili spomínanie na najbližších, ktorí už

nie sú medzi nami.
Nikto nečakal, čo takáto ľudská maličkosť spôsobí. Vaše telefonické
reakcie, ohlasy na sociálnej sieti, sms správy, pozitívne reakcie médií v okrese a v Trnavskom kraji, osobné stretnutia s Vami a finančný
príspevok, sú len dôkazom toho, že ak niekto robí niečo s láskou pre
druhého, tak sa mu to stonásobne vráti.

Ing. Martin Gála, prednosta OcÚ

Informácie o prebiehajúcich prácach
na kanalizácii a ČOV

V minulom vydaní Šopornianskych novín sme vás, vážení spoluobčania informovali o začatí stavebných prác na dobudovaní kanalizácie a rozšírení a zmodernizovaní čističky odpadových vôd v našej
obci. V súčasnosti práce prebiehajú pokládkou potrubia do pripravených rigolov, následne sa rigoly zasypávajú a upravujú makadamom. Doteraz sa zrealizovali práce na uliciach Kollárova, Nábrežná,
Fučíkova, Slnečná a Novozámocká, Červenej armády (podľa harmonogramu, zverejneného na obecnej stránke obce Šoporňa a na facebooku). Túto realizáciu neobchádzajú ani komplikácie spôsobené
vyššou mocou a to vysokou spodnou vodou v časti obce „ Važina“
a počasím. Preto vás žiadame o včasné kontaktovanie priamo na
obecný úrad, ak sa niekde vyskytne problém, nie formou FB diskusie,
pretože obec nie je na FB denne a nesleduje vašu sociálnu komunikáciu. Včasným oznámením problémových miest zabránime ešte
väčšiemu blatu a nepohode spôsobenými daždivým počasím. Občas sa stane, že je porušené potrubie verejného vodovodu. Aj takýto

diskomfort nám prinášajú tieto práce. Veď kto robí, urobí aj chyby,
preto takéto poruchy sa snažia ihneď odstrániť. To je však zapríčinené nesprávnym vytýčením zo strany vodárov. Niečo zlé je aj na niečo
dobré, do budúcnosti aspoň budeme mať presnejšie informácie o inžinierskych sieťach v obci. Občania sa taktiež pýtajú, kedy sa opravia
cesty po rozkopávkach. Podľa plánu realizácie, vzhľadom aj na potrebné zhutnenie a usádzanie terénu, nie je dobré ihneď zabetónovať, prípadne zaasfaltovať výkopy, nakoľko by došlo k prepadu cesty.
Podľa odborných poznatkov, ktoré sú zahrnuté v pláne realizácie, je
potreba určitý čas na usadenie. Preto budú cesty rekonštruované
budúci rok. Veríme, že po dobudovaní kanalizácie a ČOV sa život v
našej obci skvalitní a uľahčí všetkým obyvateľom. Preto Vám patrí poďakovanie za pochopenie a veľkú dávku trpezlivosti, ktorú v súčasnej
situácii preukazujete a ktorú budete potrebovať.
Daniela Vozárová
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UVÍTANIE DO ŽIVOTA
Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči
matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou
láskou mu dali život, aby odovzdali posolstvo existencie ľudského rodu ďalšej generácii.
Naša obec zaviedla tradíciu uvítanie do života detí narodených v danom roku. Slávnosť uvítania detí narodených v roku
2019 sa s poľutovaním nemohla uskutočniť počas plánovaného prvého termínu v marci 2020. Neutíchajúca situácia okolo
pandémie Covid 19 nám neumožnila sprostredkovať príjemné spoločné posedenie pre rodičov detičiek a príbuzných
ani v druhom náhradnom termíne, ktorý bol naplánovaný

na október 2020.
Táto situácia nám ale nezabránila v tom, aby sme 28 detičkám
odovzdali darčeky, ktoré im patria, hoci určite nedokážeme
nahradiť tie pekné chvíle, ktoré každoročne zažívame pri slávnosti, kde sa rodičia detičiek zoznámia a strávia slávnostné
uvítanie v kruhu svojich priateľov a známych.
Rodičov sme poprosili o zaslanie fotografií svojich ratolestí,
aby vznikla aspoň takáto krásna spoločná fotografia.
Milí rodičia, želáme Vám, aby sa Vám z Vašich detičiek podarilo vychovať slušných obyvateľov obce Šoporňa, aby Vám
v živote robili iba samú radosť .
Michala Špániková

1. rad zľava: Denis Červenák, Lukáš Mánik, Filip Ščípa, Adela Pirschelová, Alžbeta Machová, Artúr Hudec, Roman Vöröš, Bianka Slamková
2. rad zľava: Filip Holasek, Hana Andrisová, Hana Tománková, Viktória Blahová, Nikolas Čúrnik, Tomáš Juriš, Matej Marcinkech
3. rad zľava: Šimon Lehocký, Dorota Gálová, Mia Varjanová, Tomáš Stanko, Veronika Tkáčová, Nina Jašková, Karolína Bartakovics

MIKULÁŠ
6. december, pre niekoho obyčajný všedný deň, pre niekoho
spomienka na detstvo, ale pre naše deti je to Mikuláš, sviatok, kedy
očakávajú odmenu, ak poslúchali. Naše ratolesti sa na Mikuláša tešia
na sladkosť alebo ovocie, ktoré dostanú do vyčistenej čižmičky a my
ostatní prežijeme radostný čas strávený v rodinnom kruhu.
Keďže celý rok je „tak trochu iný“, nie je tomu inak ani v tento sviatok. V našej dedine sme privítali Mikuláša, čerta a anjela v sobotu 5.
decembra. Tento rok zavítal trošku netradične. Spolu so svojimi pomocníkmi chodil po celej obci a všetkým dobrým deťom, ktoré čakali
vonku priniesol sladké prekvapenie.
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Zamestnanci obecného úradu spolu s Mikulášom rozsvietili celú
našu dedinu. Nad vchodom do kultúrneho domu sa rozžiaril sob,
snehuliak a stromček, pred kostolom a pri kaplnke zase nádherné
ligotavé vianočné stromčeky a popri Rajčure sa rozžiarila krásna vianočná výzdoba. Aspoň takto si pripomíname čaro Vianoc a popri
večerných prechádzkach si môžeme užívať sviatočnú atmosféru.
Milí naši obyvatelia, prajeme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a šťastný nový rok 2021.
za OcÚ Veronika Plešová
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NAŠI JUBILANTI
Dňa 11.11.2020 sa mala uskutočniť každoročná spoločenská akcia oslava našich 70-tnikov. Z dôvodu pandemickej situácie, v ktorej
sa nachádzame, z dôvodu zákazu zhromažďovania sa sa toto príjemné posedenie nemohlo uskutočniť.
Je nám veľmi ľúto, že naši jubilanti sa nemohli stretnúť pri krátkom
kultúrnom programe a spoločnej večeri tak, ako ich rovesníci po minulé roky, nemohli spoločne pospomínať na mladé časy strávené
v školských laviciach, v rodinách a na rôznych podujatiach.
Táto ťažká situácia ale obci nezabránila zabezpečiť pre jubilan-

tov tradičný darček s osobným venovaním, ktorý sme rozniesli jednotlivým oslávencom a zároveň sme ich požiadali o fotografiu, aby
sme mohli vytvoriť spoločnú fotografiu všetkých oslávencov a aspoň
takouto formou sme si mohli pripomenúť generáciu našich 70-tnikov v roku 2020.
Touto cestou nám dovoľte, v mene všetkých spoluobčanov, zaželať
Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia od vašich blízkych.
			
Michala Špániková

1. rad zľava: A
 lbína Fidlerová, Jozef Bělčík, Agnesa Magdáliková, Ivan Gála, Mária Majková, Alexander Rojka, Emília Juricová,
Oľga Kaducová
2. rad zľava: M
 agdaléna Krajčová, Antónia Čižmáriková, Ján Užovič, PharmDr. Božena Štrpková a Ing. Marián Štrpka, Marta
Ščípová, Jozefína Sokolová, Štefan Drahovský
3. rad zľava: H
 elena Pénerová, Jozef Macho, Mária Machová, Štefan Török, Štefan Sabo, Valéria Sokolová, Ladislav Juríček,
Ing. Milan Petrovský
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

		

je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi učením
a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí a má funkciu výchovnú,
vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.
Školský klub (ŠKD) je pre deti veľmi dôležitý, pretože rozvíja všetky
stránky ľudskej osobnosti a hlavne učí deti, ako plnohodnotne majú
využívať svoj voľný čas.
V našej škole deti 4.ročníka svoj pobyt v ŠKD 4. oddelenie využívajú naplno. Ich zručnosti, vedomosti, fantázia a kreativita a hlavne
chuť stále pracovať a učiť sa novým veciam je obdivuhodná, o čom
svedčia aj ich práce zdobiace chodby ZŠ alebo úsmev rodičov, ktorí
sú prácou obdarení.
tr. vych. Daniela Vozárová

NÁVŠTEVA U KULICHOVCOV V PIEŠŤANOCH
V rámci môjho liečenia v Piešťanoch sa mi splnil dávny sen. Navštívil som Rudolfa a Alfonziu Kulichovcov v ich dome neďaleko nového ramena Váhu.
Dávnejšie som vedel o tomto vzácnom Šoporňanovi, že bol pokračovateľom Kulichovského rodu mlynárov. Podrobnejšie som sa o ňom
dozvedel , keď sa mi dostali do rúk jeho Zamúčené histórie(2002).
Tým som urobil radosť našej mame Matilke Rojkovej, rod. Blahovej
(Klincovej). Boli spolužiakmi na škole.
Debaty a spomínania prebiehali v jeho pracovni, v „perzskej izbe“,
ako ju sami nazývali. Poprosil som ho o spomienky na detstvo
v mlynoch v Šoporni s tým, že o tom napíšem do Šopornianskych
novín. Ochotne spomínal na svoje začiatky na Slovensku, Morave
a v Čechách, kde spúšťal tie najväčšie mlyny. V spomínaní som si
predstavoval jeho detstvo v mlyne u dedka Štefana, zakladateľa
mlynárskeho rodu a neskôr v mlyne otca Vojtecha. Staručkí manželia
(Rudolf nar.1.decembra 1924, pani Alfonzia tiež oslávila úctyhodnú
90-ku) si s láskou spomínali na tie roky.
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Bolo samozrejmosťou, že mlyny na Váhu mu priniesli aj manželku
Alfonziu, s ktorou sa spoznali v mlyne v obci Hoste. Spolu to životom
ťahajú krásnych 71 rokov, obaja sú čulí ,navzájom sa dopĺňali v spomienkach. Najdlhšie sme sa zdržali spomienkami na ich sedemročné
pôsobenie v Iráne, kam nastúpili 13.októbra 1964. S láskou a hrdosťou spomínali na tamojšie roky a s úctou opatrujú fotografie šacha
a jeho manželky. Žili v mestách Tabíz a Perzepolis. Svedkami im boli
albumy plné fotografií, nakoľko pán Rudolf bol aj vášnivým fotografom. Prítomný syn Jarko nám ochotne urobil spoločné foto.
Na stenách a zemi boli perzské koberce, na skrini bol tepaný svietnik a soška Štefánika v dlhom kabáte. Bol váženým odborníkom, v
Pardubiciach získal štúdiom titul diplomovaný technik, na ktorý je
veľmi hrdý. Hovoril rusky, turecky, anglicky a nemecky.
Ich rozsiahly dom so záhradou s ovocnými stromami je preplnený pamiatkami na mlyny v Šoporni. Popredné miesto patrí veľkému

obrazu mlynov na Váhu od pána J. Lipovského ( Šikes), ale aj zábery
mlynov jeho otca a dedka. Veľmi si vážia obraz dedka Štefana s fičúrskymi fúzami od šopornianskeho portrétistu Antona Dobrovského.
Ja som si odniesol darček-druhé doplnené vydanie Oprášených histórií.
Opäť som si rozšíril svoje znalosti o predkoch v Šoporni. Poďakovanie za to patrí aj manželom Jozefovi a Ruženke Čižmárikovcom,
ktorí mi ochotne sprostredkovali toto milé stretnutie s Rudolfom
a Alfonziou Kulichovcami.
Žiaľ toto všetko je už minulosťou. V nedeľu 18. októbra 2020
ráno pán Rudolf Kulich skonal v nemocnici v Piešťanoch. Celý svoj život venoval mlynárstvu. Pôsobil na Morave v Čechách, na Slovensku
ale aj v Iráne.
Česť jeho svetlej pamiatke!
Šoporňan žijúci v Nitre, Dr. Antonín Rojka

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA KORONAVÍRUS
Na prelome mesiacov október a november, počas víkendu
30.10.2020 a 01.11.2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo plošného testovania na koronavírus. Toto testovanie malo pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy, spomaliť šírenie koronavírusu a uľahčiť
tak ďalšiu prácu lekárom a zdravotníkom. Ľudia tak mohli zistiť svoj
aktuálny zdravotný stav ohľadom COVID-19 a zároveň tak ochrániť
svojich blízkych a aj ľudí v širšom okolí.
Zabezpečiť takúto dvojdňovú akciu nebolo pre obec jednoduché.
Bez ohľadu na to, či sme s testovaním súhlasili alebo nie, bolo treba k
tomu pristúpiť tak, aby sme túto možnosť našim obyvateľom mohli
poskytnúť. Z dobrovoľného testovania sa stalo dobrovoľné vydieranie, nakoľko bez jeho absolvovania nebolo možné ísť do práce a to
bol hlavný dôvod toho, prečo obec k tomu pristúpila zodpovedne.
Samosprávy nie vždy dostávali spoľahlivé informácie a svoje obavy
dávali aj najavo. Napriek tomu venovali obrovské úsilie tomu, aby
testovacie miesta pripravili včas a čo najlepšie. Bolo treba zabezpečiť vhodné priestory na testovanie, ochranné pomôcky (odevy,
rukavice, rúška, štíty, respirátory), dezinfekčné prostriedky, stravu
a občerstvenie pre testujúci personál, ale aj samotný personál na
bezproblémový priebeh testovania. Zabezpečili sme administratívnych zamestnancov, dobrovoľných hasičov z DHZ Šoporňa na regulovanie pri jednotlivých obvodoch, dobrovoľníkov na zabezpečenie
dezinfikovania všetkých priestorov. Najťažšou úlohou v príprave na
testovanie pre krátkosť času bolo zabezpečiť zdravotnícky personál, pretože to vláde a jej ministerstvá nezabezpečili. Bez aktívneho
prístupu samospráv by nebolo možné testovanie, pretože by neboli zdravotníci, ktorých sme si osobne obvolali a preto im patrí veľká
vďaka. Bez ich ochoty by sme mali iba štyroch a mohli otvoriť iba
jedno testovacie miesto. .
Za celý víkend bolo na území Slovenskej republiky pretestovaných
3 625 332 osôb a z nich bolo 38 359 pozitívnych prípadov, čo predstavuje 1,06 percenta.
V našej obci sa uskutočnilo testovanie v troch testovacích miestach.
Dve boli zriadené v ZŠ s MŠ a jedno v kultúrnom dome. Bolo vykonaných 2605 testov a identifikovaných 17 pozitívnych testov (z nich
boli 2 osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v našej obci), čo predstavuje
0,65 % pozitívnych prípadov.
Sú to veľmi dobré výsledky pre Šoporňu a to vďaka Vám, lebo dodržiavate hygienické opatrenia a ste zodpovední.
Po celoslovenskom vyhodnotení testovania na koronavírus bolo
Ústredným krízovým štábom nariadené ďalšie kolo testovania

v okresoch, ktoré dosiahli percento pozitívnych testov v prvom kole
vyššie ako 0,70 %. Toto sa nášho okresu pre dobré výsledky nedotklo.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tohto testovania v našej obci – dobrovoľným administratívnym zamestnancom, zdravotníkom, dobrovoľným hasičom, zamestnancom obecného úradu, vojakom, príslušníkom policajného
zboru ale aj občanom obce, že v tejto neľahkej a emóciami nabitej
dobe ukázali príkladné správanie a zvládli aj samotné čakanie na
testovanie bez konfliktov, so vzájomnou podporou a pochopením.
Isto ste postrehli aj celoslovenské reakcie a problémy samospráv
ohľadne financovania, no k dnešnému dňu môžeme povedať, že začiatkom decembra nám preplatili náklady iba z prvej vlny , teda z jari.
Budeme dúfať, že rovnako nám všetky náklady spojené s testovaním
vláda taktiež preplatí a nezostane to na pleciach obcí a miest, teda
zaplatíme si to všetci z nášho rozpočtu.
Záverom treba jednoznačne povedať, že je len na nás, ako sa k tomu
postavíme. Covid-19 je tu a ak sa budeme naďalej správať zodpovedne, budeme nosiť rúška, dodržovať odstup a dodržiavať hygienu, dezinfikovať si ruky, tak to zvládneme. Nezostáva nám nič iné,
iba naučiť sa s koronavírusom žiť. Ak budeme dodržiavať hygienické
opatrenia, tak to spolu všetko zvládneme. No verím, že čo najskôr sa
nám podarí tento boj vyhrať a naplno sa vrátime do spoločenského
života.
Ing. Martin Gála, prednosta OcÚ
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HISTÓRIA NAŠEJ OBCE

					

Vážení spoluobčania,
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(časť prvá)

čas plynie veľmi rýchlo a v dnešnej uponáhľanej dobe by sme mali spomaliť, postáť a obzrieť sa za seba. Človek síce hľadí stále do budúcnosti, ale
netreba zabúdať ani na to, odkiaľ sme prišli. Preto by sme Vám chceli ponúknuť pár čriepkov z histórie našej obce. Naša minulosť je bohatá a siaha hlboko
do histórie. Preto sme ju rozdelili do viacerých častí, ktoré Vám budeme ponúkať postupne aj v ďalších číslach Obecných novín. Z obce Šoporňa pochádza veľa vzdelaných ľudí a umelcov, z ktorých mnohí šíria naše meno v celej
SR, ale aj v zahraničí.
Prvé potvrdené osídlenie na našom území je z doby bronzovej. Na území
určenom pre výstavbu logistického parku bolo odkrytých 14 hrobov s ostatkami človeka z únetickej kultúry datovaných približne okolo roku 1890 pred
naším letopočtom. V hroboch sa našli aj ostatky fragmentov zvierat. Okrem
znakov fyzickej opotrebovanosti spôsobenej ťažkou prácou kostrové nálezy
niesli aj znaky častého hladovania. Časť z nájdených ľudí boli príbuzní. Naj-

Prvý písomne doložený názov o Šoporni, nachádzajúcej sa na starom
slovanskom osídlení, je zo zakladacej listiny premonštrátskeho kláštora
v Kláštore pod Znievom. Je z roku 1251, kde sa Šoporňa pod názvom Supurni
spomína ako jeden z hraničných bodov so Šaľou. Listina je písaná po latinsky
a časť dotýkajúca sa Šoporne doslovne znie: „…conterminatur cum terra ville
Own hospitum de Posonie iuxta fluvium Vag, exinde protenditur et descendit
cum terra abbatis sancti Martini usque ad palacium et ibi per Vag ascendit ad
aquilonem ad terram ville Supurni…“; v preklade: „…hraničí s územím opáta
svätého Martina (kláštor v Pannonhalme) až k palácu a tam cez Váh vystupuje
na sever k územiu (chotáru) dediny Šoporňa…“
Listina sa nachádza v archívnych zbierkach v Budapešti pod č. D1 – 346
a bola publikovaná v edícii „Hazai oklevéltar“.
Šoporňa je tu vedená ako súčasť šintavského panstva. V Šintave bol v tých
časoch hrad pri Váhu a samotná Šintava bola sídlom menšieho pohraničného
županstva. V súvislosti s ňou sa stretávame s ešte staršou správou o existencii Šoporne a to z roku 1231. Táto zmienka je uvedená v maďarskej publi-

bližšie, nepomerne väčšie pohrebisko, datované rovnako do únetickej kultúry je vzdialené iba 1300 m v Pate.
Pri povrchovom prieskume v „Zajarčí“ bolo objavené germánske sídlisko
datované do mladšej doby rímskej. V lokalite „Želiarske“ bolo zachytené ďalšie germánske sídlisko z rovnakej doby. Keramika bola nájdená aj v ďalších
lokalitách. Mnoho miniatúrnych nádob je známych aj zo žiarového pohrebiska mladšej rímskej doby v Štrkovci v lokalite „Búrov vŕšok“, kde bolo nájdených dovedna 7 hrobov. Na základe dávnejšie objavených predmetov z tohto
pohrebiska, hlavne časti spôn s podviazanou nôžkou a zachovaných urien
je zaradené do staršieho úseku mladšej rímskej doby. Tu bolo objavené aj
pohrebisko z mladšej doby rímskej. V rovnakej polohe sa potvrdil výskyt aj
pohrebiska z 10. – 11. storočia a sídlisko datované do 10. – 13. storočia.. Okrem
keramiky z doby rímskej bolo nájdených aj niekoľko pravekých črepov a Kruhový objekt (bez datovania) v lokalite „Vrbiny“. Tu bolo objavené aj orbou porušené kostrové pohrebisko zo stredoveku.
V roku 1971 sa na Pasienku našiel pracovník Cestných stavieb fragment
železného meča a ostrohy. Na základe triedenia stredovekých mečov ho možno zaradiť medzi dvojsečné meče z 13. a z 1. polovice 14. storočia. To bolo v
čase, kedy toto územie bolo nie len osídlené, ale aj písomne zaznamenané.

kácii Naše hrady, nie je však doložená objektívnym historickým materiálom.
Oslavy 733. výročia prvej zmienky o Šoporni, ktoré sa na podnet obecného
kronikára Alexandra Grilla uskutočnili v roku 1964 boli odvodené práve od
tohto letopočtu.
Ďalší doklad so zmienkou o Šoporni pochádza z roku 1411, kde obec nesie názov Soporny a z roku 1420 ako Sopornok. Aj názvy z ďalších rokov sú
latinského, nemeckého (Schopornya) či maďarského pôvodu. Slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Stanislav v diele Slovensky juh v stredoveku (1948),
kde sa venoval aj etymológii názvov obcí spochybnil predpoklad, že názov
obce je odvodený od slova šopa, ako sa traduje.
O národnostnom zložení obyvateľstva v tejto dobe hodnoverné doklady
nemáme. O histórii starej Šoporne hovorí záznam v archíve ostrihomského
arcibiskupstva z roku 1893: „Veľká obec Šoporňa je veľmi starého pôvodu.
Pravdepodobne jestvovala už aj vtedy, keď Maďari prišli na toto územie. Starý
názov obce bol Šopárňa. Je zaujímavé, že v pozemkovej knihe sa nachádzajú
mená čiastok chotára maďarského pomenovania. Z toho sa dá usudzovať, že
kedysi hovorili obyvatelia Šoporne maďarčinou. Pravdepodobne v priebehu
reformácie Maďari odišli a územie osídlili terajší, po slovensky hovoriaci občania...“.
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Táto verzia výmeny obyvateľstva však nie je plne vierohodná. Základy
názvov v maďarčine mohli znamenať, že časti pomenovávalo panstvo a obyvatelia ich preberali.
Nie je overená ani interpretácia ľudového podania, že základ obce tvorili
šopy, kde sa utiekali cestujúci od Nových Zámkov smerom na Šintavu, keď
už brány na šintavskom hrade boli zatvorené a nedalo sa ďalej pokračovať
v ceste cez Váh smerom na Trnavu. Podľa tejto verzie mohlo ísť o alternatívu
stredovekých zájazdných hostincov, kde bolo možné prespať a ustajniť kone.
Ďalšia verzia tvrdí, že pôvodní obyvatelia boli pastieri a do šôp zaháňali statok či ovce na noc.
V čase prvej písomnej správy o existencii Šoporne, t. j. v roku 1251, vládol
v Uhorsku kráľ Belo IV, za ktorého vlády vtrhli do Uhorska Tatári. Vojsko, ktoré
sa im pod vedením kráľa postavilo na odpor, porazili na rieke Slaná. Kráľ Belo
IV. sa s malou družinou zachránil a ušiel cez Gemer do Nitry, odkiaľ s posilneným sprievodom odišiel do Viedne. Možno aj cestou popri Šoporni, nakoľko
obec bola v tom čase napojená na významné európske cesty. Nesporne tadiaľto viedla najdôležitejšia diaľková česko-uhorská cesta z Podunajska cez
Malé Karpaty na Moravu. Bola známa ešte z čias Veľkej Moravy a spájala moravské Mikulčice s Nitrou. Česko-uhorská cesta vstupovala na Slovensko pri
Holíči, pokračovala na Šaštín, Bukovú, Trnavu, Šintavu (kde sa prechádzalo
cez Váh), Šoporňu, Nové Zámky, Ostrihom a Budín. Jej zvyškom je dnes už

(dnes Bernolákovo) a obce Vlčkovce, Šoporňa, Veľký Šúr, Varov Šúr, Takšoň
(Matúškovo), Križovany, Abrahám, Veľká Mača, Pata, Čierna Voda, Tomášikovo, Jahodná, Vozokany, Čierny Brod, Trstice, Pusté Sady, Majcichov, Palovce,
Horný Jatov a diel v Šóku, dnes súčasť Selíc. V ďalších rokoch 17. storočia
sa šintavské panstvo stalo majetkom rodiny Esterháziovcov a v rámci nej
sa neskoršie stalo vlastníctvom mladšej vetvy reprezentovanej Františkom
Esterházim (1641-1685). Jej seniorátnym sídlom bol hrad a panstvo Pápa
v Maďarsku, kam do roku 1762 patrilo administratívne. V roku 1762 sa uskutočnila nová majetková deľba, teraz už v rámci mladšej vetvy. Majetky, ktoré
vlastnil až do svojej smrti František Esterházi (za jeho života bol v roku 1711
prebudovaný šintavský hrad na súčasný kaštieľ), sa rozdelili medzi jeho troch
synov. Šintavské panstvo spolu so Šoporňou pripadlo Františkovi ml., ktorý sa
stal zakladateľom čeklískej vetvy rodu.
Začiatkom 18. storočia nastal úpadok v dôsledku viacerých epidémií.
Obec v tom čase nemala ani 40 usadlostí. Epidémie boli spojené najmä s vojnovými udalosťami. Zničená úroda, hlad, množstvo mŕtvych a k tomu ešte
absolútna neznalosť základných hygienických a zdravotníckych opatrení boli
najzávažnejšie príčiny epidémií, hladomoru, cholery, týfu, diftérie, kiahní. Ľudia boli voči takýmto okolnostiam bezmocní. Lekárska veda bola na nízkej
úrovni a lekárov nebolo. Keď sa epidémia rozšírila, siahlo sa po jednoduchom
a drastickom opatrení. Obec uzatvorili, strážili a nikto nesmel dnu ani von.

poľná cesta, oddeľujúca chotárnu časť Novčaš od Honov.
Môžeme si len domýšľať, ako v tom čase obec vyzerala, pretože vzhľadom
na používaný materiál pri stavbe domov sa usadlosti nezachovali. Zrejme
išlo o jednoduché dedinské domce z prútia, ohodené blatom alebo steny z
hlinenej nabíjanice so slamenou strechou, možno aj čiastočne zapustené do
zeme. Pri príbytkoch bývali obilné zásobníkové jamy (v šopornianskom nárečí zbožné jamy). V nich obyvatelia uskladňovali nielen obilie, ale aj potraviny.
Tento spôsob uskladňovania, podľa archeologických nálezov, využívali už v
období Veľkej Moravy a uchoval sa až do začiatku dvadsiateho storočia. Pozostatky po zbožných jamách sa občas objavujú v rozličných častiach obce
dodnes.
Rozsiahly majetok šintavského panstva spolu so Šoporňou dával od začiatku 14. storočia kráľ do užívania rôznym veľmožom. Súčasne sa niektoré
časti dostávali jednotlivým správcovským rodom aj do priameho vlastníctva.
Tak sa tu vystriedali nemecký šľachtic Linpold, syn Matúša Čáka Trenčianskeho magister Peter, Červený Abrahám, poľský šľachtic Mostic, pezinský gróf
Juraj, rodina Rozgoňovcov, Bátoriovcov a Turzovcov. Začiatkom 17. storočia
je ako majiteľ šintavského hradu uvádzaný Stanislav Turzo.
Rozsiahle šintavské panstvo sa postupne zmenšovalo, avšak jeho rozloha bola stále úctyhodná. Patrili k nemu mestá: Sereď, Šintava, Senec a Čeklís

Kto neposlúchol, toho zastrelili. Epidémia z obce tak nakoniec ustúpila – premorením alebo čiastočným vyľudnením. Jedna z najstarších správ hovorí
o vyčíňaní cholery po bojoch s Turkami pri Nových Zámkoch v roku 1667.
Vtedy miestny farár štyri dni pochovával mŕtvych. Pochoval 380 občanov
Šoporne a nakoniec chorobe podľahol aj sám. V tomto období vyčíňali epidémie pomerne často.
Podľa dobovej tradície mŕtvych pochovávali vo sviatočnom odeve. Novorodeniatko v bielej košieľke, väčšie dieťa v pestrých šatočkách. Mŕtve dievča
alebo mládenca pristrojili do truhly ako na svadbu a celý obrad symbolizoval
posmrtný sňatok. Do truhly im dávali tylový ručník a rozmarínové vetvičky.
Koniec prvej časti.
Zdroje:
Zborník Slovenského národného múzea ARCHEOLÓGIA 28 ROČNÍK CXII–
2018
Zborník Slovenského národného múzea ARCHEOLÓGIA 26 ROČNÍK CX – 2016
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994, AÚ SAV v Nitre
spracovala Alena Švecová
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ZMENY OHĽADOM ODPADOV,
KTORÉ NÁS ČAKAJÚ V ROKU 2021
ODPAD Z KUCHÝŇ UŽ NESKONČÍ NA SKLÁDKACH BUDE SA TRIEDIŤ A KOMPOSTOVAŤ
Biologicky rozložiteľný odpad – v skratke nazývaný bioodpad, ktorý vyprodukujú domácnosti, sa donedávna umiestňoval
na skládky komunálneho odpadu, ktoré začali naberať nekontrolované rozmery. Z toho dôvodu sa pristúpilo k zmenám v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.

Bioodpad sa rozdeľuje na dve základné skupiny:

12

– zelený odpad – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov
a z cintorínov – pokosená tráva, lístie, burina očistená od hliny,
kvety (u nás ho už tri roky poctivo separujeme, tento rok s pravidelným zberom prostredníctvom hnedých nádob),

– kuchynský odpad alebo BRKO – biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad – jednoducho zvyšky z jedál. Je odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad
z potravinárskych podnikov.

V separovaní bioodpadu nie sme žiadni nováčikovia. Od 1.
januára 2021 obce a mestá majú zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov možnosť zberu kuchynského odpadu. Cieľom je
eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Práve on je jeho veľkou zložkou
v priemere slovenských domácností. Na Slováka ročne pripadá 100 kilogramov potravinového odpadu. Tento priemer
robia hlavne mestá a potravinárske reťazce. Obce ako my to

majú jednoduchšie. Drvivá väčšina z nás v rodinných domoch
niečo chová. Psíka, mačičku, sliepočky ... Preto zvyšky z jedál
takmer neprodukujeme a zvozom zeleného bioodpadu sme
eliminovali značné množstvo odpadu, ktorý by skončil v komunále. Triedený zber bioodpadu z kuchýň a jeho následné
zhodnotenie, si vyžiada vyššie náklady miest a obcí a s najväčšou pravdepodobnosťou sa odrazí aj na vyšších poplatkoch
za odpad pre samotných občanov. Nie však v našej obci.

Šopornianske
noviny

Poplatok za komunálny dopad zostáva nezmenený.
Novela zákona nám prináša novinku, na ktorú sa občania Šoporne musia pripraviť. Zmena v praxi prináša povinnosť pre obce zabezpečiť zberné nádoby, do ktorých sa bude kuchynský odpad
vhadzovať. Takéto nádoby sa budú nachádzať na zbernom dvore
v chladiacich boxoch. Sem bude možné priniesť kuchynský odpad
a to počas celého roka od utorka do soboty v čase otváracích hodín
zberného dvora. Obec zabezpečí odvoz BRKO minimálne 1x za dva
týždne subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom.

Domácnosti, ktoré majú svoje kompostárničky to
majú o to jednoduchšie, pretože ho môžu uložiť tam.
Hnedé nádoby na bioodpad si občania môžu stále zabezpečiť na
obecnom úrade za poplatok 10 €,- aj s nálepkou. Ak niektorej domácnosti nepostačuje jedna nádoba, môže si zakúpiť ďalšiu kdekoľvek alebo od obce za obstarávaciu cenu. K nej prislúchajúcu nálepku
je možné dokúpiť za sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin počtu zostávajúcich vývozov do konca kalendárneho roka a sumy 0,60 € za jeden vývoz.

ZMENY PRI VÝVOZE NA ZBERNÝ DVOR
Ďalšie zmeny, ktoré začnú platiť od nového roka, sa týkajú vývozov odpadov na zberný dvor. Obecné zastupiteľstvo v Šoporni odsúhlasilo zmeny, ktoré boli zahrnuté do prevádzkového poriadku
zberného dvora v Šoporni a tiež vo všeobecne záväznom nariadení
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa a vo všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa. Ide hlavne
o zmenu v bode „povinnosti občanov“, kde došlo k zmene a to
množstvo bezplatne vyvezeného odpadu na zberný dvor (nese-

parovaná zložka) z doterajších 500 kg na dospelú osobu sa zmenilo na 1500 kg na jednu domácnosť s rovnakým súpisným číslom
a za podmienok, ak majú všetci členovia uhradený poplatok za odpady. Nie je možné množstvo odpadov rozpisovať na viacero
domácností. Odpad môže vyviezť iba člen domácnosti, preukáže
sa vlastným občianskym preukazom. Zmena nastala aj v cenníku za
uloženie a zneškodnenie odpadov, nakoľko bolo potrebné pripočítať
k cenám aj poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov, ktorý
doteraz nebol v tomto cenníku započítaný a účtoval sa dodatočne.

CENNÍK ZA ULOŽENIE A ZNEŠKODNENIE ODPADOV VRÁTANE POPLATKU
ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV:
Druh odpadu

Cena za tonu s DPH

Betón ( do veľkosti max. 30 x 30 cm )

40,- €

Škridly a obkladový materiál a keramika

40,- €

Drobný stavebný odpad, zmesi betónu, tehál, škridiel, obklad. materiálu a keramiky

40,- €

Zemina a kamenivo

25,- €

Zmesový komunálny odpad

60,- €

Objemný odpad

60,- €

ZMENY PRI MNOŽSTVOVOM ZBERE
Ďalšia odsúhlasená zmena ponúka väčšie možnosti pre podnikateľov pri množstvovom zbere v poplatku za odpady. Majú možnosť
voľby medzi celoročnou nálepkou alebo jednorázovou visačkou na
zbernú nádobu. S nálepkou môžu dať vyvážať zbernú nádobu každý
vývoz. Sú však podnikatelia, ktorým je 2-týždňový turnus vývozov
zbytočný, lebo nevyprodukujú svojou podnikateľskou činnosťou
také množstvo odpadu. Pre takýchto máme novinku – jednorázové
visačky. Pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov (ďalej len
„podnikatelia“) je cena 3,-€ za 1ks na 1 vývoz, na 1 smetnú nádobu
110 l / 120 l. Minimálny počet zakúpenia je 5ks naraz. Podnikatelia
majú možnosť voľby označenia smetnej nádoby buď nálepkou na
celoročný vývoz odpadov, alebo jednorázovou visačkou na potrebný počet vývozov.

Milí spoluobčania, dúfajme, že nová povinnosť nám veľmi neskomplikuje život, preto ponúkame najjednoduchšie riešenie. Nevieme si predstaviť, že by sa po obci nachádzali nádoby, kde by sme
nosili zvyšky z jedál. Vznikalo by nám veľa problémov – zápach, hlodavce a ktovie čo ešte všetko. V neposlednom rade, veľké finančné
náklady na vývoz a tým aj navyšovanie poplatku. V separovaní patríme medzi najlepšie obce v okolí, za čo Vám nesmierne ďakujeme.
Máme vysoké % úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, vďaka
čomu máme nízku sadzbu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov.
Miroslava Cehláriková
referát daní a poplatkov
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„PANDEMICKÝ ŠTVRŤROK“ ŠK. R. 2020/2021
V ZŠ S MŠ ŠOPORŇA
Školský rok 2020/2021 sa pre 323 žiakov ZŠ s MŠ Šoporňa začal
1. septembra 2020, otvorili sme ho 2. septembra 2020 slávnostným
spôsobom iba pre žiakov 1. ročníka, žiakov 2. až 9. ročníka privítali
pani učiteľky a páni učitelia v triedach z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19. Dodržiavali
sme a dodržiavame prísne opatrenia ako ranný filter, nepremiešavanie žiakov v skupinách, v ŠKD, v ŠJ. V prvých septembrových dňoch
sme dopĺňali potrebné zmeny do Školského vzdelávacieho programu v súvislosti s novým predmetom v 7. ročníku – Konverzácia v ANJ.
09. 09. sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia.
10. septembra sme vydali a rozdávali žiakom vzdelávacie poukazy,
od žiakov sme prijali 153 vzdelávacích poukazov, ktoré odovzdali do
11-tich záujmových útvarov. 18. 09. sme sa už tradične zapojili do
finančnej zbierky Biela pastelka 2020 a sumou 130,85 € sme pomohli
nevidiacim spoluobčanom. 21. 09. sa konali didaktické hry na prvom
stupni a účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa. V dňoch od 28.
09. do 30. 09. sa konal zber papiera, odovzdali sme 12 787 kg. Náš
fond učebníc sme rozšírili o potrebné učebnice a pracovné zošity,
ktoré nám chýbali a doobjednali sme si ich. V rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie II sme vytvorili štyri nové pracovné pozície pre asistentky učiteľa a neskôr dve pracovné pozície pre inkluzívny tím, konkrétne špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku,

Mgr. Jana Blahová

Vianoce

Vianoce
Vianočný čas opäť nastal,
toľko som sa na to chystal!
Poslúchal som, bol som milý,
kamarátsky aj snaživý.
Sem-tam trošku vymýšľal som,
ale veď ja - dieťaťom som!
Keď už budem dospelý,
budem vzorom rodiny.
Pod stromčekom by som chcel,
aby samý smiech len znel.
Žiadne slzy, smútok, plače,
láska nech je všade zase.
Pre každého darček malý,
k tomu prianie – nech sme zdraví.
Teraz je čas na to pravý,
buďme čestní a láskaví.
Všetko sa nám krásne ligoce,
prajem Vám šťastné a veselé Vianoce!
žiaci zo IV. B
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ktoré nám pomáhajú vo výchovno-vzdelávacom procese pri práci so
žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
V októbri sa žiaci 1. ročníka fotografovali do nitrianskych novín
My. 10. 10. sa naša škola zapojila do iniciatívy „Sladká pomoc“, ktorá
spočívala v kúpe čokoládky v hodnote 0,50 € , projekt bol zameraný
na pomoc deťom a mládeži najchudobnejších krajín sveta. Mottom
iniciatívy bolo, že „Každý z nás môže aj malým skutkom prispieť k dosiahnutiu veľkých vecí.“ Kúpou čokoládok sme získali 180 €. 23. 10.
sme odovzdali výtvarné práce našich žiakov do súťaže „Biologicky
rozložiteľný komunálny odpad“, ktorú vyhlásila Nadácia DSA Veľký
Meder. Od 26. 10. sme prešli na dištančné vzdelávanie pre žiakov
2. stupňa. V závere mesiaca sa žiaci ŠKD 4 zapojili do súťaže COOP
Jednota Galanta pod názvom O najkrajší halloweenský obrázok, všetky deti dostali sladkú odmenu. 30. 10. mali žiaci jesenné prázdniny,
ktoré boli predĺžené z dôvodu plánovaného celoplošného testovania obyvateľstva antigénovými testami. Zapojili sme sa do projektu
z Akadémie Mateja Tótha. 12. 11. sa konala štvrťročná hodnotiaca
porada.
Dúfame, že nasledujúci štvrťrok bude pre nás priaznivejší a všetci sa
vrátime opäť do školy!

Vianoce

Vianoce, zimička,
už sa nám blížia,
tá moja mamička
perníčky chystá.

Vianoce sú už za rohom,
tešíme sa, bim-bam-bom.
Vonku sa chumelí,
všetci sme veselí.

Vonku nám mrzne,
cencúle visia,
príroda stíchne,
zvieratká v úkryte čušia.

Vianoce už voňajú,
domov nás už lákajú.
Zazvoní zvon,
prišiel Ježiško, bim-bam-bom.

Doma je teplúčko,
čajíček vonia,
stromček sa tichúčko
nádherne trblieta.
IV. A

Z. Hipšová, L. Hercegová,
O. Kašná, IV. A
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ŠPORTOVÁ JESEŇ OPÄŤ KRATŠIA
Situácia, ktorej sme čelili na jar tohto roku sa v podstate zopakovala. Takmer všetky oblasti života a šport spolu s tým, dostali ešte pred
ukončením jesenných častí výrazné obmedzenia a zákazy. Nedá sa,
žiaľ, vôbec predvídať, kedy a za akých podmienok sa budeme znova
môcť vrátiť k svojmu koníčku, k svojej vášni, ku svojím kamarátom,
spoluhráčom na ihrisko zatrénovať si či porovnať svoje schopnosti so
súpermi v zápasoch.
Chceme sa poďakovať touto cestou všetkým športovcom, počnúc
našimi najmenšími prípravkármi až po mužov, a samozrejme, starých
pánov, za výbornú reprezentáciu našej obce. Obrovská vďaka patrí
tiež všetkým ľuďom, ktorí sa svojou činnosťou, zápalom pre šport
a pre klub či nakoniec aj svojimi vlastnými prostriedkami pričinili
o fungovanie klubu. Spravil sa kus dobrej poctivej roboty, veci sa
nastavili a výsledky dokazujú, že sa ide správnou cestou. Šoporňania
ukázali, že futbal milujú – na tréningoch sa stretával obrovský počet
športovcov a to je to najdôležitejšie. ŠK Šoporňa sa stal pojem, kto-

Spoločenská kronika

rý v našom regióne vzbudzuje u súperov veľký rešpekt. Za všetkých
spomenieme našich starších žiakov, ktorí vo svojej okresnej súťaži
vyhrali všetkých 8 zápasov s neuveriteľným skóre 63:0! Boli sme sa
pozrieť aj na ich prípravný zápas s rovesníkmi zo Serede a to bola
radosť sledovať.
Po našich trávnikoch behá nespočetné množstvo šikovných detí
a mládežníkov a my len veríme, že aj napriek situácii na pohyb
a šport nezanevrú. Šport nám totižto prináša skúsenosti, zážitky či
priateľstvá, ktoré majú do života nevyčísliteľnú hodnotu. Všetci si
želáme, aby sme sa čím skôr po zimnom oddychu znova vrátili na
ihriská plní chuti a elánu.
Na záver mi dovoľte v mene ŠK Šoporňa popriať všetkým pevné
zdravie a veľa pozitívnej energie!
Róbert Scherhaufer

Opustili nás:
Milan Kollár (65), Katarína Sýkorová (78), Dušan Bako (57), Irena
Lehocká (90), Mária Ščípová (86), Irena Kiššová (88), Jaroslav

Narodili sa:

Lipovský (75), Jozef Koberčík (82)

Sebastian Šandor, Leo Korec, Michal Stanek, Mária Mihoková

Poďakovanie
Jubilanti 80 – roční:
Veronika Kašná, Henrich Jaška, Irena Kollárová, Henrich Tomáško,
Anastázia Kováčiková

Jubilanti 90 a viac roční:
Zlatica Brestovská (91), Verona Blahová (90), Apolónia Šmátralová
(93), Anna Blaho-Ščípová (91), Anna Kováčiková (90),

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej ceste nášho
drahého otca, dedka a pradedka
Jaroslava Lipovského, ktorý nás navždy opustil 20. novembra 2020 vo
veku 75 rokov. Všetkým ďakujeme za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Anna Kučková (90), Aurélia Chovanová (90)
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

December 2020
smeti

07. a 08. 12.

plasty

09. 12. 2020

papier/tetrapaky

30. 12.

bio – zelený odpad

14.12.

28.12.

Január 2021
smeti
plasty

04. a 05.01.

18. a 19. 01.

06.01.

papier/tetrapaky

28.01.

bio – zelený odpad

12.01.

01. a 02. 02.

plasty

03. 02.
09.02.

01. a 02. 03.

plasty

03. 03.

15. a 16. 03.

zatvorené

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.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

zatvorené

Štátné sviatky – ZATVORENÉ

25.02.

31.12. Silvester – podľa pandemickej situácie

23.02.

30.01. Batôšková muzika

29. a 30. 03.
31. 03.

papier/tetrapaky
bio – zelený odpad

zatvorené

Utorok

26.12. Vianočný koncert v kostole

Marec 2021
smeti

Pondelok

25.03.
09.03.

23.03.

Zvoz odpadov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

november - marec

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

15. a 16. 02.

papier/tetrapaky
bio – zelený odpad

apríl - október

26.01.

Február 2021
smeti

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR

21. a 22. 12.

20.02. Poľovnícky ples
13.02. Šoporniansky fašanek
07.03. MDŽ
18.03. Uvítanie do života

Telefónne čísla obecného úradu

Dôležité telefónne čísla

starosta
0908 436 660
prednosta
0908 772 932
sekretariát
0940 633 914
matrika
0940 633 916
sociálne
0940 633 919
dane a poplatky
0940 633 920
TKO
0940 633 921
stavebné
0940 633 922
knižnica
0940 633 923
údržba
0940 633 924/25
vývoz septikov na ČOV
p. Masaryk
0905 920 996
p. Sopúch
0915 878 437
p. Dubravec
0910 163 074

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
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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.

