				 Šopornianske
									 noviny
Marec 2020/ číslo 1 21. ročník/ nepredajné

ČASOPIS OBYVATEĽOV OBCE ŠOPORŇA

Šopornianske
noviny

Vážení obyvatelia
obce, priatelia, Šoporňania!

Obsah
Príhovor

2

Veľkonočný pozdrav
Oznam: Prvé sväté prijímanie
Voľby do národnej rady SR

3

Silvester 2019
Poľovnícky ples
Šopornanský fašanek

4

Medzinárodný deň žien

5

Žiacke talenty základnej školy
Zápis do ZŠ a MŠ

6

Zo slohových prác žiakov ZŠ
Deň otvorených dverí a návšteva
Mikuláša v MŠ 		

7

Vybudovalo sa v obci

8

Koronavírus COVID-19

9

V Klube dôchodcov to žije
Naša vzácna jubilantka
Naši rodáci

10

Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov

11

Vernisáž výstavy
Zber bioodpadov

12

Futbal sa prebúdza po zimnom spánku
Kolkový turnaj nevidiacich
13
Spoločenská kronika
Jubilanti
Pripravujeme, oznamy
Zvoz odpadov, Zberný dvor

2

14

16

V tomto jarnom
období býva zvykom
informovať
o začiatku jari, s tým
spojených prácach,
upratovaní v obci.
Teplé slnečné lúče
nám
každoročne
dodávajú energiu, tešíme sa na prebúdzajúcu
prírodu, rozkvitnutie prvých kvietkov a spev
vtákov.
V tomto roku je to však iné. Sme v situácii,
keď máme sedieť doma, obmedziť pohyb po
vonku, vyhýbať sa kontaktom s okolím, dodržiavať zvýšenú hygienu, chrániť sa rúškom.
A to všetko pre vírus, pre nákazu, pre pandémiu, ktorá nezasiahla iba nás, ale celý svet.
COVID 19 je koronavírus, ktorý to má všetko na svedomí. Vyžiadal si desaťtisíce obetí,
státisíce nakazených, ochromil ekonomiku,
hospodárstvo, životný komfort. Z následkov
sa budeme spamätávať veľmi dlho.
I napriek tejto zložitej situácii Vás ubezpečujem, že Krízový štáb obce, všetci pracovníci
obecného úradu, riaditeľka ZŠ s MŠ, budeme
naďalej pristupovať k problematike zabránenia šírenia a vzniku koronavírusu maximálne
zodpovedne a s plnou vážnosťou. Pravidelne
konzultujeme situáciu s Odborom krízového riadenia OÚ v Galante, s pracovníčkami
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prijímame opatrenia a informujeme Vás
prostredníctvom rozhlasu, obecnej stránky
a novozriadenej facebookovej stránky obce.
Dovoľte mi aj touto cesto poďakovať všetkým
za zodpovedný prístup, za dodržiavanie opatrení, lebo iba spoločným úsilím sa nám podarí
eliminovať šírenie tejto pandémie.
Zároveň ma nesmierne teší, že aj v našej obci
sa nájdu ľudia, ktorí v krízových situáciách
myslia na zdravie susedov, známych, na všetkých našich obyvateľov. S veľkým zanietením
sa pustili do šitia rúšok, ktoré Vám môžeme
priniesť do Vašich príbytkov. Vám všetkým
patrí nesmierna vďaka, máte zlaté srdiečka.
Priatelia, Šoporňania. Nečaká nás jednoduchá
budúcnosť, ale je potrebné dokončiť začaté.
V krátkej dome dokončíme dielne v škole, ktoré začnú slúžiť našim žiakom, konkrétne technická a fyzikálna učebňa. Premiestňujeme
a rekonštruujeme multifunkčné ihrisko, nakoľko na jeho pôvodnom mieste sa začne
výstavba zastrešenej ľadovej plochy v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Dokončili sme opravu krovu, komína,
zvodov, hromozvodu a výmenu celej strešnej
krytiny na oboch budovách „Starej školy“.
Máme v pláne pokračovať každý rok v postupnej rekonštrukcii týchto budov, aby mohli začať slúžiť pre potreby obce, organizácií v obci
a aby tam mohol byť zriadený domov seniorov s denným stacionárom podľa platného
plánu hospodárskeho rozvoja v obci.
Samostatnou kapitolou je rekonštrukcia ČOV
a dobudovanie kanalizácie v obci.

Dovoľte mi vysvetliť moje zámerné takmer
ročné mlčanie o tejto investícii. Od prvého
dňa, ako sa nám podarilo získať dotáciu na
tento nesmierne potrebný zámer a informoval som o tom, tak sa rozbehol kolotoč
anonymných udaní, podnetov a trestných
oznámení na všetky možné aj nemožné úrady. Toto všetko výrazne komplikovalo verejné obstarávanie, prípravné práce, podklady
a administratívnu činnosť. Následok bol ten,
že do dnešného dňa sa nezačalo s realizáciou.
Preto chápem aj tých, čo už neverili, že bude
kanalizácia. Možno uverili takýmto falošným
správam, avšak je potrebné vždy sa zamyslieť
nad tým, kto Vám to hovorí alebo od koho má
takúto informáciu. Väčšinou každý rozpráva
o tom, ako by to robil on. Preto aj do budúcna,
nedajte na takéto reči, kedykoľvek mi zavolajte, rád vám všetko poviem, vysvetlím.
Poďme však späť ku kanalizácii. Po ročnej
odmlke ohľadom informovania, nie však nič
nerobení okolo projektu, vám oznamujem,
že máme úspešne ukončené verejné obstarávanie, máme ho úspešne skontrolované
príslušnými orgánmi a podpísali sme zmluvu s úspešným uchádzačom, čím môžeme
pristúpiť k realizácii. Zmluva je zverejnená na
obecnej stránke, súčasťou je aj plán realizácie.
Do konca marca odovzdávame stavenisko
a v apríli začína realizácia. Akonáhle to umožní situácia ohľadne koronavírusu, zvolám
verejné zhromaždenie obyvateľov obce za
prítomnosti realizátora, stavebného dozoru,
projektového manažéra a ďalších osôb, aby
ste mali potrebné informácie a boli zodpovedané všetky otázky. O čom viem informovať
už teraz, je výška realizácie. Celkový rozpočet
projektu na základe Cenkrosu (stavebného
softvéru) bol stanovený na 10,4 milióna eur.
Obec získala dotáciu pri podaní projektu
9,9 milióna eur na novú ČOV a dobudovanie
celej kanalizácie. Transparentným verejným
obstarávaním sme dosiahli úsporu 3,5 milióna eur, nakoľko ponuka úspešného uchádzača bola 6,9 milióna eur. Aj z tohto je vidieť,
že prvoradým záujmom obce je nielen zveľaďovať obec, ale aj zodpovedne, transparentne
a efektívne hospodáriť.
Zároveň žiadam všetkých obyvateľov o porozumenie, trpezlivosť, pochopenie a zhovievavosť. Budeme mať rôzne časti obce
rozkopané, sťažený prístup, väčší diskomfort.
Raz bude pršať a bude blato, inokedy svietiť
slnko a bude sa prášiť. Aj toto nás čaká, ale
bez toho to nejde. Samozrejme, následnou
snahou obce bude to, aby boli čo najskôr
opravené aj cesty po kanalizácii. Viem, že tieto informácie vyvolajú novú vlnu udaní od
našich „prajníkov“, ale to už je moja káva. Vaše
porozumenie pomôže kanalizácii, aby sme za
1,5 roka úspešne zvládli realizáciu.
Záverom mi dovoľte k blížiacemu najväčšiemu sviatku všetkých kresťanov, k Veľkej noci,
Vám popriať hlavne zdravie, rodinnú pohodu
a zvládnutie týchto ťažkých časov.
Ďakujem za pochopenie.		
Mgr. Adrián Macho, starosta obce
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Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu
o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu:
„Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvoma vlkmi.“
Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.
Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit
a dôvera.
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal:
„A ktorý vlk zvíťazí?”
Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš”.
Nech Eucharistia – pokrm Zeleného štvrtku aj v nás živí len to
dobré, veď preto sa stal Kristus Chlebom života. A buďme si vedomí toho, že ten Najhorší vlk, čo neustále okolo nás obchádza
ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, bol premožený Ježišom
na Veľký piatok na dreve kríža. Radostné ALELUJA nech v nás
zneje ako povzbudenie do nových osobných zápasov s vlkmi
našich sŕdc.
Požehnanú Veľkú Noc Vám praje Váš
farár Marcel

Voľby do
národnej rady SR

Názov politickej strany, hnutia

Číslo politickej strany,
hnutia

Počet
získaných
hlasov

Dosiahnuté
percento

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

č. 1

5

0,23 %

DOBRÁ VOĽBA

č. 2

56

2,65 %

Sloboda a Solidarita

č. 3

122

5,79 %

SME RODINA

č. 4

224

10,63 %

Slovenské Hnutie Obrody

č. 5

0

0%

ZA ĽUDÍ

č. 6

52

2,46 %

Voľby do NR SR sú voľby poslancov do najvyššieho slovenského legislatívneho orgánu.
Voľby sú všeobecné, priame, rovné a tajné.
Konajú sa raz za štyri roky. Dňa 29.02.2020 si
občania– voliči SR zvolili 150 členov – zástupcov politických strán (poslancov), volených
pomerným volebným systémom, v rámci
jedného volebného obvodu (celé Slovensko).
Tieto voľby boli v poradí ôsme parlamentné
voľby od vzniku samostatného Slovenska.
Kandidovalo v nich 24 politických subjektov
a volebná účasť dosiahla 65,80%. Najväčší počet hlasov získalo hnutie OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, a to 25,02%. Okrem neho sa
do parlamentu dostali aj SMER-SD (18,29%),
SME RODINA (8,24%), ĽSNS (7,97%), Sas
(6,22%) a ZA ĽUDÍ (5,77%).

MÁME TOHO DOSŤ!

č. 7

6

0,28%

Hlas pravice

č. 8

0

0%

Slovenská národná strana

č. 9

79

3,75 %

Demokratická strana

č. 10

5

0,23 %

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA

č. 11

529

25,11 %

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU –
občianska demokracia

č. 12

84

3,98 %

STAROSTOVIA a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

č. 13

0

0%

99% - občiansky hlas

č. 14

2

0,09 %

Kresťanskodemokratické hnutie

č. 15

54

2,56 %

Slovenská liga

č. 16

2

0,09 %

VLASŤ

č. 17

66

3,13 %

MOST – HÍD

č. 18

10

0,47 %

Najväčší počet platných hlasov získal SMER
– SD a to 577 (27,39%), OĽANO NOVA KÚ
ZMENA ZDOLA, počet platných hlasov 529
(25,11%), SME RODINA, počet platných hlasov
224 (10,63%), ĽSNS, počet platných hlasov 214
(10,16%) a nakoniec SaS, počet platných hlasov 122 (5,79%).

SMER – sociálna demokracia

č. 19

577

27,39 %

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby

č. 20

3

0,14 %

HLAS ĽUDU

č. 21

0

Mygyar Közösségi Összefogás – Maďarská
komunitná spolupatričnosť

č. 22

2

0,09 %

Práca slovenského národa

č. 23

0

0%

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

č. 24

214

10,16 %

Socialisti.sk

č. 25

12

0,56 %

Alena Švecová
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Silvester 2019
Silvestrovský večer patrí k dňom v roku, kedy sa radi stretávame s rodinou, priateľmi či známymi. Ešte lepšie, ak pre nás niekto pripraví zábavu, jedlo, pitie a my sa iba zúčastníme, zabavíme
a dobre najeme. Takto nám už tradične naša obec chystá silvestrovskú zábavu na Rajčure. Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne stretneme na Silvestra a nebolo to inak ani koncom roka
2018. Zabíjačkové špeciality, príjemná hudba, milé stretnutia
a tradičný ohňostroj, ktorým sme sa rozlúčili s rokom minulým
a vítali rok nový. Malí, mladí i starší, všetci s úsmevom na perách
a radosťou v očiach sledovali farebnú hru na oblohe a ani zima
nikoho neodradila. Dúfam, že sa takto o rok stretneme znova.
Mgr. Miroslava Baranová

Jubilejný 30. reprezentačný ples

Poľovníckeho združenia Domovina Šoporňa
Dňa 15. februára 2020 sa konal v sále Kultúrneho domu v Šoporni už tradičný každoročný ples Poľovníckeho združenia Domovina
Šoporňa. Ples bol usporiadaný na vysokej úrovni o čom svedčia aj
spokojní návštevníci a vynikajúca nálada, ktorá sa niesla sálou počas
celého večera. Pri vstupe do sály hostí očarila impozantná výzdoba,
podtrhujúca jubilejný 30. ročník. Hostia mali možnosť ochutnať špe-

ciality z diviny ale taktiež aj vychýrený poľovnícky guláš. Ako už bolo
predpokladom, jubilejný 30. ročník sa niesol v znamení skvelého jedla, výbornej zábavy a bohatej tomboly.

PZ Domovina

Šopornanský fašanek
Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, je to
čas veselosti, radosti, zábavy, hudby a spevu. V Šoporni už tradične
kladieme veľký dôraz na dodržiavanie našich krásnych tradícií, ktoré
spájajú celú obec. Šopornanský fašanek sa konal poslednú sobotu
pred Popolcovou stredou. Celé podujatie sa uskutočnilo pod záštitou
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Galantského osvetového strediska a starostu obce Mgr. Adriána Macha.
Sprievod detských masiek, ktorý sa prešiel dedinou začal celú túto
peknú akciu. Deti sa tešili a každý získal malú odmenu za svoju masku. Následne na to pokračovali masky a prítomní diváci do kultúrneho domu. Konalo sa tu vystúpenie „Umrela nám basa“. Celé pred-
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stavenie bolo zamerané na uchovávanie tradícií a znovu uvádzanie
do života miestneho ochotníckeho folklóru. Chcem sa touto cestou
poďakovať všetkým našim ochotníkom, ktorí nám spríjemnili svojím
hereckým, speváckym a imitačným talentom sobotné popoludnie.
Veselé a humorné predstavenie, ktoré rozosmialo všetkých prítomných, ukázalo mnohé aj zabudnuté tradičné regionálne prvky ľudovej kultúry.

V rámci podujatia mohli prítomní ochutnať typické fašiangové dobroty. Šopornanský fašanek sa tento rok mimoriadne vydaril, spokojní
môžu byť aj organizátori, pretože prítomní diváci odchádzali s úsmevom a radostným pocitom z príjemne strávených chvíľ.
Mgr. Miroslava Baranová

Medzinárodný deň žien
V našej obci si každoročne pripomíname sviatok MDŽ.
8. marec už tradične patrí našim žienkam. Ani tento rok sme na ne
nezabudli a spolu sme to v tento deň oslávili. Pre všetky ženy bol
pripravený krátky program. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
prijal pozvanie do sály Kultúrneho domu v Šoporni spevák, imitátor
a zabávač pán Stanislav Vitáloš. So slávnostným príhovorom vystúpil
starosta obce a privítal slečny, mamy, dámy, babky, tety, staré mamy.
Nasledoval program plný zábavy, pesničiek a dobrej nálady v podaní
Stanislava Vitáloša. Nakoniec čakala každú oslávenkyňu malá pozornosť v podobe ruže a čokolády.
Milé dámy, k sviatku nám prajem veľa radosti, šťastia i zdravia, krásu
a neutíchajúci úsmev na perách.
Veronika Plešová
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Žiacke talenty základnej školy
Na Základnej škole v Šoporni pôsobím tento školský rok ako triedna
učiteľka VIII. A triedy. Veľkú radosť mi spôsobuje to, keď moji žiaci dosahujú
výborné vyučovacie výsledky a keď sa nemusia za svoje správanie hanbiť. Nemenej dôležitá je pre mňa aj tá skutočnosť, keď sa dozviem o ich záujmoch,
talente a o tom, čomu sa radi venujú aj v mimovyučovacom čase. Nedávno
som zistila, že moje dve žiačky majú spoločné nielen to, že navštevujú ôsmy
ročník, ale že ich spája aj rovnaká záľuba.

Okrem výtvarných talentov sa naša škola môže popýšiť aj žiakmi, ktorí sú
majstrami písaného slova. Jednou z nich je aj

Bianka Práznovská

Slnko už zapadá za šopornianske stromy. Teplé slnečné lúče ešte stále
hrejú a zdobia priehradu. Tvár mi osviežuje jemný vietor, pociťujem v ňom
teplo domova. Obloha spieva jarnú pesničku. Jar sa už prebúdza zo zimnej
prikrývky a fialky rozvoňali šopornianske stráne. Stromy sa obliekajú do
jarných šiat a teplé slnečné lúče zdobia ich koruny. Vtáčiky zo svojich malých hrdielok vydávajú sladké tóny a srnky veselým poskakovaním vítajú jar.
Aj jarný večer má svoje čaro. Rybičky čeria hladinu Váhu, hľadajú si potravu
a niektoré sa možno schovávajú do koreňov stromov. Na cestičky priehrady
svieti mesiac, za ktorým sa mám chuť rozbehnúť. Na vode sa odráža strieborný svit mesiaca a svieti ako tisíc svetlušiek. Len jarný vetrík sa ešte stále
pohráva s korunami stromov.
Pomaly a spokojná odchádzam z krajiny, ktorá ma nevtieravo naplnila
hlbokými dojmami prírody vstupujúcej do jari.

Bianka sa dlhší čas venuje výtvarnému umeniu, o čom svedčia aj jej kresby a maľby zdobiace chodbu našej základnej školy. Napriek tomu, že je tichšej
povahy, jej vnútorný svet je bohatý na množstvo originálnych umeleckých
nápadov. Sama považuje za kladnú stránku svojej osobnosti najmä trpezlivosť, čo jej napomáha ku kvalitnejším výkonom.

Viktória Andrášiková,

žiačka VIII. A triedy, o čom svedčí aj jej slohová práca na tému:
„Obľúbené miesto v obľúbenom čase“
(umelecký opis)

Mgr. Tatiana Hlinková, triedna učiteľka

Zápis žiakov
do 1. ročníka
Základnej školy
v Šoporni
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Šoporni PaedDr. Eva Kabrhelová
oznamuje rodičom detí narodených:
Romanka Cicáková

Romanka je pokojné, stále usmievavé stvorenie. Zaujíma sa predovšetkým o anglický jazyk a kreslenie fantasy obrázkov. Voľné chvíle najradšej trávi s ceruzkou, štetcom a farbami v ruke. Jej citlivá a priateľská duša je
premietnutá v jej obrázkoch. Umelecké dielka, ktoré vyrástli z hĺbky jej duše,
obdivujú žiacia návštevníci našej školy.

od 1. septembra 2013
do 31. augusta 2014,
že zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy v školskom roku 2020/2021 sa bude konať dňa 26. apríla 2020
(nedeľa) v čase od 14:00 h do 17:00 h v budove ZŠ.
K zápisu si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky
preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Zároveň sa budú objednávať pomôcky do 1. ročníka
v sume 20,70 €.
V tento deň, v rovnakom čase sa uskutoční aj zápis
detí do MŠ. Zápis do MŠ bude prebiehať aj celý mesiac
máj.

O prípadnej zmene zápisu z dôvodu
koronavírusu budeme rodičov
včas informovať.
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Zo slohových prác žiakov ZŠ s MŠ Šoporňa
Na jarnú nôtu...

Veľkonočná šibačka

Po krátkych zimných dňoch prichádzajú dni dlhšie a s nimi aj nové ročné
obdobie. Jar je najkrajšia časť roka, kedy sa príroda prebúdza z dlhého zimného sna. Všetko začína rozvoniavať novým životom. Z bielej jednofarebnej
prikrývky sa vynára bielučká snežienka so zelenými lístkami. Fialky si skromne ležia učupené v tráve, pyšné tulipány čakajú na to, aby omámili svojou
vôňou každého, kto sa k nim priblíži. Jar je podobná divadelnej hre. Všetko
sa zrazu prezlieka do iných šiat, hrá iné pózy a mení scenár. Tamtej ovečke
sa narodilo jahniatko. Vlnu má čistú bielu ako cukrová vata. Nadýchlo sa prvýkrát vzduchu jari. Slniečko hreje na celú krajinu a roztápa posledné vrstvy
snehu. Pani Jar zobúdza všetko, čo v zime spalo. Oblieka ošarpané stromy
do zelených šiat posypaných pestrofarebnými kvetmi. Počuť čarovnú hudbu
prírody. Vtáčiky sa hojdajú na konároch a vyspevujú piesne. I čerešňa rozkvitajúca sťa veľký biely kvet ponúka svoje dary usilovným včielkam, ktoré nám
ľuďom zase darujú žltučký medík. V záhrade si aj krtko vykonáva svoju jarnú
prácu. Stavia si nové kôpky hliny pred očami šantiacich detí, ktoré sa hrajú na
skrývačku. Dážďovky, chrobáky
a všetok hmyz sa rozpŕchnu po okolí, aby
mohli oznámiť, že jar už je tu...

K prvému ročnému obdobiu neodmysliteľne patria aj veľkonočné
sviatky. Celá naša rodina chodí navštevovať príbuzných. Pre nás, školopovinných, sú tieto dni veľmi vzrušujúce, pretože máme veľkonočné prázdniny a nejdeme do školy. Pre mňa, ako chlapca, prinášajú veľkonočné sviatky
len nespočetné výhody. Navštívim všetkých známych, príbuzných, starých
rodičov, bratrancov, sesternice, strýkov i tety. Postupne vyšibem všetky
dievčence a ženy, ktoré stretnem. Dôležité je samozrejme pripraviť si básničku, ktorú popri šibaní musím zarecitovať. Potrebujem aj bojaschopnú
zbraň „šibák“, ktorý by si mal každý „šibáč“ vyrobiť sám z vŕbových prútikov.
V Šoporni také rastú v okolí Váhu, Roličiek alebo Bágrovísk. Poteším sa, keď
dostanem ako odmenu ručne maľované vajíčko, čokoládového zajačika
a možno aj pár eur. Dievčatá, traste sa!

Slnko volá na snežienku: „ Podívaj sa, jak je vonku!“
Slnko volá do okien: „ Deti, haló, už je deň!“

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, rožtek ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
jednoducho, krásnu Veľkú noc!

Deň otvorených dverí a návšteva Mikuláša v MŠ

V našej materskej škole sa dňa 06.12.2019 konal “Deň otvorených
dverí. „Rodičia mohli stráviť pekné dopoludnie so svojimi deťmi
a v rámci tvorivých dielní spoločne vyrobiť krásnu dekoráciu, ktorou
si následne vyzdobili interiér i exteriér škôlky. Skôr ako sa spoločne
pustili do práce, deti sa pochválili a predviedli „hosťom“ niečo z toho,
čo sa naučili, či už to boli básničky, tančeky alebo piesne. Rodičia si takto možno aj zaspomínali na to, aké „to bolo“, keď do škôlky chodili oni.

Najväčšiu radosť však deti mali vtedy, keď prišiel Mikuláš v sprievode čerta a anjela. Za krásne básne a piesne si vyslúžili mikulášsky
balíček so samými dobrotami. Veríme, že tento deň bude peknou
spomienkou nielen pre deti ale i pre rodičov, a o rok k nám zavítajú
opäť.
Mgr. Marta Šmátralová
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Vybudovalo sa v obci

Nové dielne:
V priestoroch bývalého služobného školského bytu vznikla technicko – fyzikálna učebňa, ktorá v našej škole chýbala.
Je to projekt Európskej únie.

Oprava strechy starej škôlky:
Vo februári sa začalo s výmenou strešnej krytiny na starej škôlke.
Postupne sa bude budova opravovať. V budúcnosti by mohla budova slúžiť ako denný stacionár pre dôchodcov a predná budova
by mohla slúžiť ako obecný úrad.
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Multifunkčné ihrisko:
Multifunkčné ihrisko sa presúva a na jeho mieste vznikne ľadová plocha. Šoporňa sa zaradí medzi 9 obcí, ktoré boli vybrané do
nového projektu SZĽH. Ten zabezpečí výstavbu novej prenosnej
ľadovej plochy, ktorá je určená na rozvoj pohybovej gramotnosti
mládeže.

Kvetinové záhony:
Výsledky jesennej práce nám na jar rozkvitli do krásy. Nesmierne nás teší, že máme skrášlený stred obce.

Koronavírus COVID -19
Ako ste už určite zaznamenali, v decembri v roku 2019 sa začal šíriť
z Čínskej ľudovej republiky nový koronavírus COVID-19. K dnešnému
dňu je už zaznamenaný výskyt koronavírusu vo všetkých krajinách Európy vrátane Slovenskej republiky. Situácia sa monitoruje a Ústredný
krízový štáb SR prijíma opatrenia, ktoré zamedzia jeho rýchlejšiemu
šíreniu. Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR zasadal
Krízový štáb obce Šoporňa, ktorý prijal nasledovné opatrenia a odporúčania.

OPATRENIA:
– informovať obvyklým spôsobom všetkých obyvateľov obce o zabránení vzniku a šírení vírusu COVID–19
– upozorňovať na dodržiavanie zvýšených hygienických opatrení,
pravidelnej dezinfekcie vo všetkých verejných inštitúciách a podnikateľských subjektoch, v ktorých prichádza ku koncentrácii ľudí.
Odporúča sa dodržiavať tzv. pravidlo jedného metra,
– obmedziť styk s verejnosťou na úradoch, v škole, v knižnici, v klube
dôchodcov, hasičskej zbrojnici, v športovom klube, v kultúrnom
dome v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
– všetkým osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia sa nariaďuje, aby
bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
– nariaďuje prísne uplatňovať zrušenie všetkých hromadných podujatí poriadaných obcou, školou organizáciami pôsobiacimi v obci,
všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám.
Jedná sa o podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
– upraviť stránkové hodiny obecného úradu pre styk s verejnosťou
v čase od 08.00 do 11.00 hod. za dodržania ochrannej zóny jedného metra. Vstup do úradu je povolený výhradne iba cez hlavný
vchod kultúrneho domu. Zároveň žiada občanov riešiť čo najviac
agendy telefonicky alebo elektronicky. V stránkových hodinách riešiť iba nevyhnutnú agendu,
– upraviť otváracie hodiny zberného dvora v čase od 08.00 do 11.00
hod. umožniť vstup maximálne dvom klientom do areálu zberného dvora a dodržiavať nariadené hygienické opatrenia,
– zrušiť osobný odber obedov pre externých stravníkov v školskej

jedálni (rozvoz je zabezpečený),– zamedziť vstup verejnosti do budovy ZŠ s MŠ, dodržiavať ochrannú zónu 1 meter v priestoroch ZŠ
s MŠ, minimalizovať pohyb žiakov a učiteľov počas prestávok, zrušiť
exkurzie, výlety, záujmovú činnosť a iné hromadné aktivity v škole,
– zabezpečiť pravidelné (minimálne 1 x denne) vykonávanie dezinfekcie spoločných priestorov v správe a zriaďovateľskej pôsobnosti
obce (úrad, škola),
– neustále monitorovať situáciu a okamžite reagovať na nové nariadenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva,
– v prípade podozrenia príznakov vírusu kontaktovať odbor epidemiológie RÚVZ v Galante na telefónnom čísle 0904/346 064.
– nariadením sa prerušuje prevádzka ZŠ s MŠ Šoporňa a to od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020
– prísny zákaz zdržiavania a zhromažďovania ľudí na verejných priestranstvách a to hlavne Rajčura, športový areál, areál školského
dvora zatiaľ do 29.03.2020

ODPORÚČANIA:
– všetkým obyvateľom nosiť hygienické rúška a to hlavne na verejných miestach a styku s verejnosťou (obchody, úrady, pošta...)
– zodpovedný prístup rodičov ku kontrole detí, aby sa nezdržiavali
na verejných priestranstvách, uliciach a aby sa nezdružovali v skupinách a obmedzili návštevy medzi sebou, rešpektovali tak nariadenia vlády, aby sa zdržovali vo svojich domácnostiach.
Lenka Gálová
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V klube dôchodcov to žije
Ani sme sa nenazdali a opäť je čas hodnotiť činnosť nášho klubu za
I. štvrťrok roka 2020. Spomienkami sa však vrátim na koniec roka 2019, na
už tradičný „vianočný koncert“ v našom kostole. Vďaka patrí všetkým, ktorí si
prišli vypočuť piesne v podaní našich súborov, Važinka, Važina a Šopornianska Lipka. Všetkým, ktorí si našli cestu do nášho kostola, ďakujeme za účasť
a úprimné slová vďaky.
Záver roka bol v našom klube veľmi veselý. Uskutočnili sme silvestrovské
posedenie, vyplnené vtipmi v podaní našich členov, Milana Príbelu a Jozefa
Macha. Šopornianska Lipka pripravila pásmo ľudových piesní a pásmo najznámejších evrgrínov. Tradične do tanca a na počúvanie hrala hudba pod
vedením nášho člena Jozefa Lipovského „Šikesovci“.
Prehupli sme sa do nového roka, ktorý pre náš klub začal smutnou správou.
Navždy nás opustil náš dlhoročný člen, priateľ, pán Henrich Jaška. V mene
celého klubu vyslovujeme celej rodine úprimnú sústrasť.
Koncom januára sa uskutočnila „Výročná členská schôdza“, na ktorej predseda klubu p. Kovaľ zhodnotil činnosť za rok 2019 a prítomným členom predostrel plán akcií na rok 2020. Plán činnosti bol vypracovaný na základe požiadaviek členov klubu, ktorým záleží na tom, aby činnosť klubu bola pestrá
a zaujímavá. Príkladom je akcia „Šopornianske drápačky“, ktorá sa uskutočnila
14. februára v klube dôchodcov. Cieľom akcie bolo ukázať nielen deťom, ale
aj ostatným ľuďom, ako to voľakedy bolo, ako sa „drápalo pérí“. Z peria robili
masteničky a z krídiel metličky na ometanie. Prišli medzi nás deti z Važinky, za
čo im patrí vďaka. Veľké ďakujeme patrí aj našim členom, ktorí priviedli svoje
vnúčatá. Na stoloch nás čakali „ríčice“ s perím a atmosféra večerov – hádanky,
príbehy, scénky sme si vypočuli od našich členiek. Nechýbal ani bohatý „oldomáš“. O teplo v šporáku sa staral Milan Príbela.
Členovia klubu dôchodcov sa aktívne zapojili do fašiangových osláv v obci.
Tešili sme sa najmä na pochovávanie basy na „Fašiangovom plese,“ ktorý sa
konal 25. 2. 2020 v kultúrnom dome. Členovia Šopornianskej Lipky si pripravili tentokrát „Omšu za basu“ a pásmo veselých piesní. Štvrťrok sme začali
pracovne, ale aj zaujímavými podujatiami a tak chceme pokračovať aj v budúcnosti.
Za ZO JDS Šoporňa Emília Sučíková

Naša vzácna jubilantka
Vždy vyrovnaná s krásnou dušou mladou, usmievavá, s prívetivou tvárou. Prekážky, ktoré máva
pred sebou, prekoná vždy hravo.
To sú vlastnosti, ktoré charakterizujú našu
jubilantku pani Máriu Brodanskú. V týchto dňoch
oslavuje svoje okrúhle 85-te narodeniny.
Naša Marienka, Marka, Mariška, ako ju medzi sebou
familiárne voláme, patrí medzi najstaršie členky KD
a hlavne je najstaršou, ale aj najdlhšie pôsobiacou členkou Šopornianskej
Lipky. Keď sa v Seredi otvorila Niklová huta, zamestnala sa najprv ako žeriavnička a neskôr, až do dôchodku, pracovala ako skladníčka. V práci bola vždy
precízna, svedomitá a svojím prístupom k práci si získavala úctu a rešpekt
u svojich nadriadených a spolupracovníkov. V súkromnom živote jej šťastie
vypĺňal manžel Jožko a syn Mirko. Dopĺňali sa i vo svojich záľubách.

Marienka v láske k spevu, ktorú dokazuje až doteraz a manžel Jožko bol zakladateľom a dirigentom dychovej hudby v Šoporni, ktorej členom sa stal i ich
syn Mirko, ako najmladší , 11-ročný hudobník. Idylu a šťastie rodiny narušila
choroba manžela Jožka, ktorý rodinu opustil ako 51-ročný. Marienka zostala sama. Smútok jej pomáhal zmierňovať malý vnúčik, ktorý mal v tom čase
10 mesiacov. Vďaka svojej povahe silu ísť ďalej našla v svojej rodine, medzi
členmi klubu a hlavne medzi folkloristami či už v Únii žien, alebo neskôr v klube dôchodcov, kde pôsobí až doteraz. Nerobí jej problém sadnúť na bicykel
a aj v nočných hodinách prísť na nácvik našich programov.
Milá Marienka!
V mene KD prajeme Ti k Tvojim narodeninám pevné zdravie a všetko, čo
robí život krásnym. Ty si to zaslúžiš!
Výbor ZO JDS v Šoporni

Naši rodáci
Pred niekoľkými rokmi sa mi dostali do rúk knihy šopornianskeho rodáka Rudolfa Kulicha, ktorý celý svoj život zasvätil mlynárstvu. Išlo o knihy s názvami „Zamúčená história“
a jej druhé doplnené vydanie „Oprášené histórie“, vydané
v roku 2014. Knihy ma priam fascinovali, pretože ide o prvé
knihy o histórii mlynárstva na Slovensku a hlavne sú z pera
nášho rodáka. Autor v nich rozpráva o histórii mlynárstva,
tradíciách, poverách, zvykoch, ale aj o vlastných mlynárskych
zážitkoch, o svojich pedagogických skúsenostiach, veľmi často podaných ús-
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mevným spôsobom. V hľadaní rodinných vetiev som v oboch knihách našla
niektoré otázky týkajúce sa mojej i manželovej rodiny.
Vďaka rieke Váh bola Šoporňa známa aj vodnými mlynmi, ktoré sa spomínajú
už v roku 1645 a mlynárske remeslo tu má dlhú mlynársku tradíciu. V čase
najväčšieho rozmachu v roku 1871 bolo na Váhu 45 mlynov a mlynári už mali
stavovskú organizáciu a mlynársky cech.
Mlynárske remeslo sa dedilo z generácie na generáciu. V Kulichovej rodine
sa spomína František Kulich richtár narodený v roku 1743, ktorý sa venoval mlynárstvu. Po ňom v tejto rodine nasledoval Pavel (pradedo Rudolfa)
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s manželkou Máriou, Štefan (dedo Rudolfa), Vojtech (otec Rudolfa) a Ján (vnuk
Pavla). Rudolf Kulich je vnukom Štefana Kulicha (1874 –1953), najstaršieho
z početnej rodiny Pavla Kulicha a Márie rodenej Juricovej, v ktorej bolo
5 synov (Štefan, Vojtech, Karol, Jozef a František) a 4 dcéry (Irma, Gizela, Mária
a Etela). Rodina vlastnila na Váhu mlyn a najstarší syn Štefan sa začal na podnet mamy venovať tomuto remeslu. Rudolf pokračoval v rodinnej tradícii
a skúsenosti prebral od svojho otca Vojtecha (1900-1994) Štefanovho syna.
Narodil sa v roku 1924 v Šoporni a absolvoval mlynársku školu v Pardubiciach. Po roku 1945 si na tejto škole zvýšil odborné vzdelanie, garantované
Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe a získal titul diplomovaný
inžinier. Jeho život je spojený s mlynárstvom a s mestom Piešťany, kde aj
doteraz žije so svojou manželkou, v blízkosti rodiny svojho syna. Tu v mlyne
v Piešťanoch navrhol a vybudoval vo svojich časoch v ČSSR najdlhšiu 85-metrovú pretlakovú dopravu krúp. Vypracoval vlastnú teóriu súvislostí obvodových rýchlostí valcov a obvodovej rýchlosti podávacieho valčeka, jej vplyvu

na účinnosť rozomieľania produktu a výkon pneumatickej dopravy, ktorú
uviedol do praxe v ražnom mlyne v Piešťanoch. Svoje vedomosti a skúsenosti z mlynárstva využil pri spolupráci so slovenským rozhlasom pri nahrávke relácie o mlynoch a zúčastnil sa aj pri nakrúcaní filmového dokumentu
o slovenských mlynoch pod názvom Mlyny na Slovensku (dokumentárny film
2006, 52 min), ktorý bol niekoľkokrát vysielaný televíziou. Sám o sebe hovorí:
„Namlel som za svoj život viacej múky, ako sa na Slovensku spotrebuje za
celý rok.“Okrem mlynárskej profesii sa venoval aj chovu včiel, jeho záľubou
je čítanie kníh a spriatelil sa aj s písaním na počítači. V rozhovore s ním pri
osobnom stretnutí som nadobudla pocit, že svoju prácu miloval a vďaka nej
prežil plnohodnotný život, ktorý je príkladom aj pre terajšie generácie. Je to
zásluha aj jeho manželky, s ktorou doteraz kráčajú na ceste životom a tešia sa
z pokojne prežitých chvíľ a hlavne zo svojich pravnúčat.
Doc. RNDr. Ružena Čižmáriková CSc.

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Naša ZO SZPB v Šoporni sa pomaly rozširuje a omladzuje, dlhší čas
mala organizácia 12 členov. Za posledné dva roky k nám pribudlo 10 členov,
ktorých rodinní príslušníci boli v odboji. Organizácia spolupracuje s našou ZŠ
s MŠ, obcou a Jednotou dôchodcov.
Pri príležitosti 75. výročia SNP – predsedníctvo SZPB v Bratislave – predseda
Ing. Pavol Sečkár udeľoval Pamätný list, ktorý dostali aj naši členovia ZO SZPB.
Celkom bolo v našej organizácii udelených 12 Pamätných listov.
Naše deti na ZŠ s MŠ v Šoporni vedia, čo je to SNP. V roku 2019 bola vo vestibule školy nainštalovaná putovná výstava, ktorú zapožičal SZPB v Galante pre
školy. Táto výstava zaujala nielen žiakov, ale aj ich rodičov a priateľov školy.
Ďakujeme vedeniu školy za tieto akcie, účasti detí na oslavách SNP i za to, že
deti vedia, čo bola 2. svetová vojna a SNP.
Touto cestou chceme poďakovať pánovi starostovi Mgr. Adriánovi Machovi
a predsedovi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Šoporni pánovi Miroslavovi Kovaľovi za dobrú spoluprácu s našou organizáciou.
Dňa 17. januára 2020 sa konala VČS ZO SZPB v Šoporni. Výbor zhodnotil činnosť za uplynulé obdobie, zároveň predniesol plán činnosti. Jedným bodom
plánu je aj veľká úloha, chceme podchytiť účastníkov 2.s vetovej vojny
a SNP v koncentračných táboroch z našej obce.
Prosíme našich občanov o spoluprácu k tejto téme. 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 do konca septembra 2020. Ďakujeme!
			
RSDr. Zdenka Kiššová, predseda ZO SZPB

11

Šopornianske
noviny

Vernisáž výstavy „Anton Dubrovský – obrazy“
vo vlastivednom múzeu v Galante
Dňa 11. 2. 2020 sa o 17.00 uskutočnila očakávaná vernisáž výstavy „Anton
Dubrovský – Obrazy“. Výstava prezentuje diela, ktoré sa podarilo Vlastivednému múzeu získať minulý rok – 19 diel cez dotáciu Fondu na podporu umenia
a 21 diel s podporou TTSK. Diela tak obohatili už malú existujúcu kolekciu.
Vzhľadom k malému počtu diel regionálnych umelcov v zbierke múzea bolo
vždy snahou ju rozšíriť, čo sa podarilo záverom minulého roka.
Anton Dubrovský – ako autor je mimo galantského regiónu pomerne neznámy. Narodil sa v Šoporni 23. 01. 1915 v chudobných pomeroch, ale vďaka
svojmu úsiliu, podpore rodiny a priateľov sa mu podarilo dostať na Akadémiu
výtvarného umenia v Prahe, ktorú však kvôli vojne nedokončil a po návrate sa
usadil a dožil v rodnej obci. Tradície Šoporne, jej obyvatelia a okolitá príroda
– tie mu boli celoživotnou inšpiráciou.
Výstava prezentuje 41 získaných diel, z ktorých najstaršie pochádza
z roku 1932 a jedno zapožičané dielo zo súkromnej zbierky. Žánrovo sú
to všetko portréty. Každá ľudská bytosť je jedinečná a zachytiť ľudskú tvár
tak, aby sme v jej črtách spoznali konkrétnu osobu si vyžaduje veľký pozorovací talent aj tvrdú prácu a to všetko je dôkazom Dubrovského majstrovstva a nadania. Na tvárach týchto ľudí je vidieť smútok, šťastie, hru svetla
a tieňa aj povrch látky ich odevu. Dokázal zachytiť nielen ich fyzickú podobu ale aj ich psychiku a všetko častokrát v náznakoch alebo pár ťahoch.
Diela sú robené kriedovým pastelom, ceruzkou, ale zbierka obsahuje aj
pár kusov olejomalieb, čo dokazuje že mu nebola cudzia žiadna kresliarska
a maliarska technika.
Výstavu otvorilo vystúpenie detskej folklórnej skupiny Važinka zo Šoporne
pod vedením PaedDr. Jozefa Búrana. Návštevníkov privítala krátkym príhovorom kurátorka výstavy. Vzácnym hosťom bola pani Marta Benková, rodáčka
zo Šoporne, ktorá sa s Antonom Dubrovským osobne poznala a návštevníkov
oboznámila v krátkom prejave s udalosťami z maliarovho života poznačenými
vojnou, zajatím aj mnohými inými úskaliami. Na záver opäť vystúpila folklórna skupina Važinka, ktorá svojím odevom, zjavom a hudbou na chvíľu priniesla tradície a hudbu umelcovej rodnej dediny. Na výstave sa zúčastnilo množstvo záujemcov o históriu, ľudia, ktorým meno Dubrovského nie je neznáme,

aj tí, ktorí maliara osobne poznali a na chvíľu sa im vrátili osobné spomienky.
Dubrovský, aj keď nemal ľahký život, nikdy maľovať neprestal a aj vďaka tomu
môžeme tieto diela obdivovať aj dnes. Organizátori sú presvedčení, že si všetci návštevníci odniesli veľa nových poznatkov a mali príjemný kultúrnospoločenský zážitok. Samotná výstava potrvá do 30.4. 2020 a je možné si ju pozrieť
v bežných otváracích hodinách.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Autor tlačovej správy: Mgr. Erika Slobodová, historik Vlastivedného múzea
v Galante, kurátorka výstavy Anton Dubrovský:
Obrazy Galéria k článku (foto: VMGa)

Zber bioodpadov
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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.
Z pohľadu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je separácia veľmi dôležitá, pretože biologický odpad tvorí 30 - 45% komunálneho odpadu.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností,
reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Aký odpad patrí/nepatrí do hnedej
zbernej bio nádoby?
Do hnedej zbernej nádoby
Patria:
kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva,
malé kúsky konárikov, lístie, odpad
z ovocia a zeleniny, burina očistená od
hliny a blata, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností.

BIO nádoby - nie vrecia V tomto roku od apríla začíname so
zberom bioodpadu z hnedých zberných
nádob. Zber bioodpadu nie je v našej obci
novinkou – minulý rok sa zber uskutočňoval
z vriec prostredníctvom našich zamestnancov. Vrecia sme nahradili 140 l hnedými BIO
smetnými nádobami a vývoz zabezpečuje
zberová spoločnosť v 2-týždňových intervaloch. Presné termíny zberu bioodpadov si
môžete pozrieť v obecnom kalendári alebo
na zelenom letáčiku, kde sú zobrazené všetky termíny zberov komunálneho a separovaného odpadu.

Nepatria:
konáre, drevo, (v obci prebieha samostatný zber haluzovín a termíny sú vyhlasované prostredníctvom obecného
rozhlasu), burina a zelina znečistená
od hliny a blata, odpady z domácností
živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové
výrobky, trus z domácich zvierat, papier
a lepenka (zber papiera a lepenky prebieha v našej obci osobitne posledný
štvrtok v mesiaci alebo do modrých
kontajnerov rozmiestnených v obci).

Šopornianske
noviny

Ako a kde si zadovážime BIO zbernú nádobu?
Bio nádoby si občania môžu prenajať na obecnom úrade za symbolickú cenu 10,- € (na 5 rokov). Alebo si ju inak zabezpečia osobne. Každá bio nádoba musí byť označená nálepkou, inak bioodpad nebude vyvezený. Občan, ktorý si príde na obecný úrad
zakúpiť nádobu, musí najprv vyplatiť 10,- € do pokladne v kancelárii
č.10 na 1.poschodí. S potvrdením o zaplatení treba prísť do kancelárie
č.1 na prízemí, kde sa preberajú nálepky na nádobu a lístok, ktorý
slúži na prevzatie nádoby. Bio nádoby sa preberajú v priestoroch
oproti vchodu na obecný úrad, kde ju zamestnanec obce odovzdá
jedine tomu občanovi, ktorý odovzdá lístok z kancelárie č.1. Majiteľ nehnuteľnosti, ktorý vlastní v obci Šoporňa nehnuteľnosť, ale tu
nemá trvalý ani prechodný pobyt, má tiež možnosť si bio nádobu
zakúpiť vo vlastnej réžii alebo na obecnom úrade za obstarávaciu
cenu 23,28- €.
Zároveň majiteľ nehnuteľnosti, ak neplatí v obci poplatky za smeti si

môže zakúpiť nálepku na bio odpad za 25,- €. Do jednej domácnosti
je možné zakúpiť 1 bio nádobu. Ak sa v domácnosti vyseparuje väčšie množstvo bioodpadu, je možné ho vyviesť na skládku odpadov
alebo ho uskladniť v domácom kompostovisku.
Tak, ako pri prevzatí nálepky na zber komunálneho odpadu platí, že
nálepku môže dostať iba občan, ktorý nemá žiadne podlžnosti voči
obci - za poplatok za odpady, za daň z nehnuteľností, za daň za psa
a za kanalizáciu, toto isté platí aj pri prevzatí nálepky na zber bioodpadu.
Zabezpečenie proti krádeži
Každý majiteľ bio nádoby je povinný zabezpečiť si ju proti krádeži.
Napríklad je vhodné, ak si na bio nádobu namaľuje farbou alebo nastrieka sprejom svoje číslo domu. Ak mu aj napriek tomu bude nádoba odcudzená, má možnosť si zakúpiť na obecnom úrade novú
nádobu za obstarávaciu cenu.
Miroslava Cehláriková

Futbal sa prebúdza
po zimnom spánku
Po dlhej zimnej prestávke, ktorá trvala vyše štyroch mesiacov, sú
naši futbalisti pred začiatkom jarnej časti V. ligy Juh. A tá veru môže
byť pre nich, ale i pre celú obec historická. Majú ju totiž výborne
rozohratú, keď sú lídrami ligy no a s veľkou pravdepodobnosťou nás
čakajú veľmi napínavé zápasy, ktoré rozhodnú o jej víťazovi. Situáciu
v klube priblížil tréner A-tímu R. Scherhaufer:
"V zimnej príprave sme pracovali veľmi zodpovedne a naplno. Odohrali sme osem prípravných zápasov s kvalitnými mužstvami a aj
napriek tomu, že sa nám, žiaľ, nevyhli nejaké zranenia či choroby,
ktoré, pochopiteľne, ovplyvňovali našu prácu som presvedčený, že
mužstvo je na súťaž pripravené."
Šoporňania v príprave postupne odohrali tieto zápasy: Lokomotíva
Trnava U19 3:1, Veľký Lapáš 2:2, Trebatice 2:2, Alekšince 6:3, Horné
Obdokovce 2:1, Cífer 5:3, Zvončín 1:1 a Báb, s ktorým utrpeli jedinú
prehru 1:4.
"Naším cieľom je pokračovať vo výkonoch, na ktoré si naši fanúšikovia už zvykli a tešiť ich dobrou hrou. Zároveň je v našich plánoch
budovať mužstvo, ktoré bude mať potenciál reprezentovať obec
dlhodobo, aj preto zapracovávame postupne v tréningoch aj zápasoch našich dorastencov. Som nadšený zo skladby nášho mužstva,

ktorá je zložená hlavne z domácich hráčov a doplnená z hráčov
z blízkeho okolia. Máme mladé,
dynamické mužstvo obklopené
potrebnou skúsenosťou. Nálada
je pozitívna a už sa všetci tešíme
na začiatok súťaže a ja verím, že
naši fanúšikovia nás budú hnať
v čo najväčšom počte vo všetkých zápasoch." vyzýva Scherhaufer.
Na jeho slová pozitívne nadviazal aj kapitán tímu M. Andódi: "Do
jarnej časti by som si želal aby sme boli všetci zdraví a tešili sa na
spoločné stretnutia v tréningoch a zápasoch, čo považujem za najdôležitejšie."
Naši futbalisti začínajú svoj prvý ligový zápas 8.3. o 14:30 v Trsticiach
a premiéru doma si odbijú nasledujúcu sobotu 14.3. o 14:30 s Malou
Mačou.
Prídite povzbudiť našich futbalistov a vytvoriť im skvelú športovú
atmosféru !
Róbert Scherhaufer

Kolkový turnaj
nevidiacich
V Šali sa
konal 7. ročník
turnaja
nevidiacich
a slabozrakých.
Za
asociáciu
zdravotne postihnutých sa
zúčastnil podpredseda
a predseda kolkárskeho klubu pán Václav Trnka. Za Mestský úrad
v Šali to bola Martina Čižmáriková a viceprimátorka mesta Danica
Lehocká a poslanec Marián Krištof. Za Obecný úrad v Šoporni zástupca starostu Marián Petráš a Martin Gála. Za telovýchovnú jednotu

Ladislav Mitošinka, Jozef Marinčák a technický dozor Mikuláš Szalay.
Zúčastnili sa športovci z oddielov Starí Levoča, Lokomotíva Vrútky,
Skorpioni Nitra, ŠK Rosina – Žilina, Šintava Male, ŠK Inter Jastrabi
Bratislava a TJ Slovan Duslo Šaľa. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, aby sa tento turnaj mohol zrealizovať. Súťažilo sa podľa platných pravidiel zrakovo postihnutých
športovcov v kategóriách B1, B2, B3 a B4. Najlepší mužský výsledok
dosiahol Alojz Koprda a najlepší ženský výsledok Božena Rumanovská.
Ďakujem mestu Šaľa, obci Šoporňa, všetkým členom oddielu TJ
Slovan Duslo Šaľa, vedeniu kolkárne, sponzorom a všetkým zúčastneným hráčom.
Zlatica Harčárová, Vincent Stojka
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Naši jubilanti

Mária Urbanová 94 rokov

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Larissa Stojková, Palermo Stojka, Hana Tománková, Martin
Kanás, Roman Práznovský, Michal Adamovič, Dorota Mrlláková, Ľubomír Lipovský, Rudolf Lipovský, Marcus Ľuboš Donáth,
Ema Sorokáčová, Nikola Šmátralová, Oskar Vandák.

Zosobášili sa:
Viliam Betyár - Ludmila Betyárová

Jubilanti 80 – roční:
Anna Valkovičová, Irena Kadvanová, Mária Koberčíková,
Katarína Gálová, Pavel Mudroch

Jubilanti 90 a viac roční:

Poďakovanie:
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho manžela, otca
a dedka Alexandra Štrpku, ktorý zomrel 10.12.2019 vo veku
67 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
		
smútiaca rodina

Poďakovanie:
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho manžela, otca,
dedka a pradedka Henricha Jašku, ktorý zomrel 4.1.2020
vo veku 76 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
			
smútiaca rodina

Mária Urbanová (94)

Opustili nás:
Ing. Pavol Kočan (74), Alexander Štrpka (67), Rudolf Horváth
(52), Vojtech Brand (57), Henrich Jaška (76), Mária Gálová
(95), Miroslav Bango (55), Alexander Búran (65), Ján Hulák
(68), Dušan Blaho (62), Jozef Blaho (66), Vladimír Fógel (59),
Helena Špániková (83), Magdaléna Plešová (92)

Poďakovanie:
Obrovská vďaka všetkým, ktorí sa aj napriek
tejto ťažkej situácii zúčastnili na poslednej
rozlúčke s mojou milovanou babičkou Magdalénkou. Bola to „rozprávková babička“
a tu na svete bude mnohým veľmi chýbať.
Navždy ostane v našich srdciach.
			
Alena s rodinou
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Poďakovanie:
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, brata a starého otca Dušana Blaha, ktorý zomrel
28.1.2020 vo veku 62 rokov. Zároveň ďakujeme za úprimnú
sústrasť a kvetinové dary.
smútiaca manželka, deti Martinka a Jurko

Poďakovanie:
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamičku, babičku a prababičku Helenu Špánikovú, ktorá zomrela
26.2.2020 vo veku 83 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Šopornianske
noviny
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

Apríl 2020
smeti
plasty

11. a 14.04.
01.04.

29.04.

papier/tetrapaky
bioodpad

27. a 28.04.

06.04.

smeti

20.04.
11.a 12.05.

26.05.
27.05.

papier/tetrapaky

28.05.
04.05.

18. 05.

Jún 2020
08. a 09.06.

22. a 23.06.

plasty

24.06.

papier/tetrapaky

25.06.

bioodpad

01.06.

15.06.

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

apríl - október
Pondelok

plasty

smeti

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR

30.04.

Máj 2020

bioodpad

Počas mimoriadnej situácie (COVID-19) je zberný dvor
otvorený od 8.00 - 11.00 hod. od utorka do piatku.

29.06.

november - marec

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.

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

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
Plánované akcie sa uskutočnia iba v prípade, ak nám
to situácia ohladne koronavírusu dovolí.
04.04. Deň Zeme zrušené z dôvodu COVID-19
30.04. Stavanie mája
01.05. Kaprárske rybárske preteky
10.05. Deň matiek
01.06. Deň detí

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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PaedDr. Eva Kabrhelová, Mgr. Miroslava
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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.

