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Dňa 10.11.2018
sa konali komunálne voľby, v ktorých
sme si volili starostu a poslancov
našej obce. Volili
sme si ľudí, ktorí
budú ďalšie štyri
roky rozhodovať, akým smerom sa bude
Šoporňa uberať. O tieto mandáty mali
záujem viacerí, bolo z čoho vyberať. Verím, že všetci len s dobrým úmyslom
a s chuťou pomôcť nám všetkým, pomôcť
Šoporni.
Taktika na získanie hlasov bola rôzna,
predvolebný boj nebol jednoduchý. Niektorí zaujali programom, ďalší sľubmi, iní
vsadili na osočovanie, na polopravdy alebo
sa snažili získať hlasy aj za cenu porušenia
moratória. Preto si nesmierne vážim všetkých, ktorí sa nedali ovplyvniť takouto taktikou a volili triezvym pohľadom.
Z výsledkov som nesmierne prekvapený, vyjadrili ste mi veľkú dôveru, veľmi si vážim každý hlas, avšak výsledky ma zaväzujú
k veľkej zodpovednosti, aby som Vás nesklamal, aby som nesklamal Šoporňu. Naďalej chcem pokračovať v začatej práci,
v budovaní a zveľaďovaní našej obce.
Zostať sám sebou, pri zemi a v pokore, je

pre mňa to najdôležitejšie. Za to ďakujem
podpore a pochopeniu manželke a deťom,
rodičom, lebo bez ich pomoci a porozumenia by to nešlo. Poznám, čo nás trápi, čo
obec potrebuje. Rozbehli sme rôzne projekty, boli v nich úspešní, získali skúsenosti,
kontakty, známosti, pochopili legislatívu.
Zostalo nám jediné, dotiahnuť veci do konca úspešnou realizáciou, a preto vyviniem
maximálne úsilie pre úspešnú realizáciu.
Vážení priatelia, Šoporňania. Dovoľte mi
všetkým, ktorí prišli voliť, úprimne poďakovať. Poďakovať za svedomitý a zodpovedný
prístup, za Váš názor, za záujem o veci verejné. Ďakujem.
Milí obyvatelia, Šoporňania, priatelia.
Koniec roka je čas sviatočný, prežívame
najkrajšie sviatky roka. Počas Vianoc akoby
podvedome viac vnímame láskavosť, potešenie, spolupatričnosť. Cítime vzájomnú
náklonnosť svojich najbližších, no hlavne
cítime vôňu domova. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
Prajem všetkým, aby sa poschádzali pri
prestretom stole, vyzdobenom stromčeku,
pod ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia darované z lásky, darované od „Ježiška“.
Priatelia, Šoporňania!
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa lásky, porozumenia a spokojnosti. Prežite ich v zdraví, v šťastí, v kruhu
rodiny a do roku 2019 Vám prajem čo najviac splnených prianí a úspešných dní.
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„Prišla Láska na svet, ale svet ju neprijal, Kráľa kráľov do zimy vyhnal...“
Otec jednej veľmi bohatej rodiny zobral raz svojho syna na vidiek s úmyslom ukázať mu, v akej biede niektorí ľudia žijú. Pár dní a nocí strávili
na istom malom hospodárstve, ktoré vlastnila pomerne chudobná rodina. Keď sa vracali domov, otec sa syna pýta, ako sa mu výlet páčil.
"To bolo úžasné, ocko!"
"Videl si v akej biede tí ľudia žijú?", hovorí otec.
"Videl."
"Tak mi povedz, čomu si sa na tomto výlete naučil?"
A syn mu nato odvetil:
"Videl som, že my máme jedného psa a oni štyroch.
My máme bazén do polovice záhrady a oni potok, čo nikde nekončí.
My sme si kúpili do záhrady lampáše a im v noci svietia hviezdy.
Naša veranda siaha až po prednú záhradku a im patrí celý horizont.
My žijeme na malom pozemku a oni majú polia, ktorým nedovidíš konca.
My máme sluhov, čo nás obsluhujú, ale oni slúžia druhým.
My si svoje potraviny kupujeme, kým oni si pestujú svoje vlastné.
Náš pozemok je obohnaný ochranným múrom, ich chránia priatelia."
Otca to načisto umlčalo.
A potom syn dodal: "Ocko, ďakujem ti, že si mi ukázal, akí sme biedni."
No nie je to úžasné, keď sa človek dokáže pozrieť na veci z nadhľadu? To vás potom núti zamýšľať sa, čo by sa stalo, keby sme dokázali byť
vďační za to, čo máme a nerobili si starosti kvôli tomu, čo nemáme.
„Stalo sa to dávno, no stáva sa i dnes, že neprijímame radostnú zvesť.“
On bohatý stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili.
Pokojné a radostné vianočné sviatky a požehnanie od Novonarodeného vám vyprosuje farár.
Marcel Kubinec

3

Šopornianske
noviny

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 mala obec Šoporňa 55,41 % účasť.
Celkový počet voličov – 3694
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 2047
Za starostu obce bol zvolený

s počtom platných hlasov

Mgr. Adrián Macho

1521

Ostatní kandidáti na starostu obce
Katarína Plocháňová

224

Mgr. Milan Vlček

259

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
do obecného zastupiteľstva
meno a priezvisko

počet platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
do obecného zastupiteľstva
meno a priezvisko

počet platných hlasov

1. Adrián Macho, Mgr.

1087

1. Katarína Plocháňová

518

2. Marián Ferenc, Ing.

865

2. Ľuboš Sokol, Ing.

517

3. Miroslav Kovaľ

858

3. Jozef Nahácky, Ing. PhD.

466

4. Stanislav Bartoš

855

4. Ivan Tischljar, Ing.

459

5. Marián Petráš

731

5. Marek Gála

458

6. Stanislav Rosypal, Mgr.

715

6. Galina Gálová

445

7. Monika Práznovská, Mgr.

690

7. Branislav Benko, Ing.

345

8. Stanislav Novosád, Mgr.

679

8. Jana Pašková

337

9. Katarína Sokolová, JUDr.

584

9. Andrej Fraňo

328

10. Kamil Šmátrala, Mgr.

584

10. Milan Vlček, Mgr.

322

11. Radoslav Šmidák

557

11. Róbert Danihlík, Mgr.

286

12. Ivan Gála, Mgr.

285

13. Michaela Vlčková

203

14. Rudolf Koška

192

15. Lenka Zaťková

186

16. Ida Ščípová

168

17. Katarína Rutová

164

18. Ivan Kišš

160

19. Mária Kakarová

117

Touto cestou Vám chceme všetkým, ktorí ste si splnili svoju občiansku povinnosť, poďakovať, že ste prišli k volebným urnám a využili
ste svoje volebné právo. Vo voľbách do orgánov samosprávy sa rozhoduje o nás, o smerovaní obci, akou cestou chceme ísť a dúfame, že
dôveru, ktorú ste nám preukázali, naplno využijeme a budeme pokračovať v budovaní a skrášľovaní našej Šoporne. Dňa 5. 12. 2018 sa
o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Šoporni konalo ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šoporni, na ktorom zložil sľub
starosta a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva.
zapisovateľka miestnej komisie
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Kultúra opäť raz spojila ľudí – multikultúrny festival

Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Šoporňa zorganizovali dňa 18. októbra 2018 multikultúrny festival hudby, spevu a tanca pod názvom Kultúra nás spája. Podujatie sa už tradične
konalo v priestoroch Kultúrneho domu v Šoporni a vo festivalovom
programe sa predstavili súbory i sóloví umelci. Na pódiu mohli diváci
obdivovať virtuóznu hru mladého huslistu Imricha Farkaša, krásne
piesne v podaní speváckej skupiny Važina a ľudovej hudby Muzička,
akordeónové melódie Vladimíra Banga, brilantné tanečné kreácie
folklórneho súboru Berkenye, temperamentné i clivé skladby Cimbal
Tria pod vedením skvelého muzikanta Dezidera Axmanna, známe
operetné piesne speváčky Eriky Slezákovej či jedinečné úpravy rómskych hudobných motívov v podaní ľudovej hudby Drahoša Banga.
Všetci účinkujúci navodili svojím programom v sále príjemnú
atmosféru a prispeli k bohatému kultúrnemu zážitku. Srdcia prí-

Úcta k starším

Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže
byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“ sa konalo dňa 28. októbra podujatie, ktoré bolo venované
našim starším občanom obce. Stretnutie sa uskutočnilo v sále kultúrneho domu. Tí, ktorí prišli, si mohli zanôtiť so skupinou Duchoňovci, ktorá sa postarala o program aj o zábavu. Celé podujatie sa nieslo

tomných návštevníkov potešili hudbou, spevom a tancom. Formou
verejnej prezentácie v rámci festivalu Kultúra nás spája chceli organizátori sprístupniť širokej verejnosti krásu, estetiku a rozmanitosť
kultúry rôznych národností žijúcich na našom zmiešanom území.
Festival Kultúra nás spája sa realizoval s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín a patrí k najvýznamnejším podujatiam prezentujúcim rôznorodosť a bohatosť našej kultúry
a taktiež toleranciu a dobré spolunažívanie všetkých občanov.
Multikultúrny festival Kultúra nás spája prispel k rozvíjaniu jedinečného kultúrneho bohatstva a ľudových tradícií, k podpore vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou
a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom
prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych
a umeleckých hodnôt.
Galantské osvetové stredisko

v dobrej nálade. Na konci celého podujatia čakala na všetkých zúčastnených malá pozornosť. Pevne veríme, že sa občanom vystúpenie páčilo, a že sa opäť o rok stretneme na niektorom z množstva pripravovaných podujatí. Ďakujeme a želáme vám hlavne pevné zdravie, veselú
myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a ešte veľa aktívnych rokov
v kultúrno-spoločenskom živote.
Veronika Plešová
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Čaro jesene
Jeseň so sebou prináša každoročne mnoho krás. Najčastejšie svojou pestrou paletou farieb, ktorú ponúka všade navôkol. Do našej školy zavítala tiež,
a to v podobe výstavy pod názvom Čaro jesene. Účastníkmi súťaže boli nielen žiaci našej školy a škôlky, ale zapojili sa aj jednotlivci z obce. Nespočetné
množstvo úžasných exponátov, ktoré vynikali kreativitou a nápaditosťou, za-

plnili chodby našej školy a všetci návštevníci mali možnosť zahlasovať o najkrajšie výtvory v dvoch kategóriách. Svoje slovo mala aj hodnotiaca porota,
ktorá mala za úlohu rozhodnúť o tom, kto vyhrá prvé, druhé a tretie miesto.
Po sčítaní všetkých hlasov, ktorých bolo spolu 404, sa rozhodlo o nasledovnom umiestnení:

Kategória A – škola/triedne kolektívy/
Porota

Verejnosť

1. miesto – Jesenný západ slnka – IV. A

1. miesto – Kadibúdka – III. B

2. miesto – Šiškománia – III. A

2. miesto – Pani Jeseň a sovíčatá – V. A

3. miesto – Myšací hotel – ŠKD 2. oddelenie

3. miesto – Ježo ježatý – VI. A

Kategória B – jednotlivci
Porota

Verejnosť

1. miesto – Vták Jeseniak -Hana Koleková – II. B

1. miesto – Noc duchov – Natálie Tvrdoňová – VI. B

2. miesto – Noc duchov – Natálie Tvrdoňová – VI. B

2. miesto – Ježkov dom – Vanesa Horáková a Bibiana Machová V. B

Všetkým zúčastneným patrí veľký obdiv za ich tvorivý prístup a šikovnosť. Výhercom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým za krásne spestrenie jesenného obdobia.

Mgr. Katarína Búranová

Stretnutie 70-ročných

Dňa 24. októbra sa ako každoročne konalo posedenie pre občanov
obce Šoporňa, ktorí v roku 2018 oslávili alebo oslávia svoje životné jubileum 70 rokov života. Sme radi, že väčšina pozvanie prijala a mohla
sa zúčastniť. Jubilanti mali možnosť si zaspomínať na svoju mladosť
a školské časy pri spoločnej večeri. Celú slávnosť spestrila spevácka
skupina Važina a Ľudová hudba MUZIČKA. Každý jubilant dostal na
pamiatku malú pozornosť a kvet. Veríme, že spomienky na toto posedenie zostanú našim oslávencom v pamäti ešte dlho. Jubilantom sme
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sa snažili vytvoriť príjemnú atmosféru, chceli sme im pripomenúť, že
na nich nezabúdame, a že si vážime ich statočnú prácu, ktorú vykonali.
V mene celého obecného úradu Vám ďakujeme za Vašu celoživotnú
prácu. K Vášmu sviatku Vám ešte raz želáme z celého srdca, aby ste veľa
rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi
nami všetkými.
Veronika Plešová
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Lampiónový sprievod
O Halloweene sa často šíria mýty, že je to americký sviatok. Nie je to
pravda. Pôvod má v Európe a súvisí s našimi pastiermi. Sviatok všetkých
svätých – Dušičky – slávime každoročne 1. novembra už od 8. storočia.
Pripomíname si svätých a všetky duše či už známe alebo nie. Sviatok
sa začal oslavovať v Anglicku a Írsku a postupne sa rozšíril do iných
krajín. USA však v posledných rokoch rozširuje do celého sveta sviatok
Halloween, ktorý je spojený s vyrezávanými tekvicami a rôznymi maskami. Pôvod Halloweenu však nie je v USA ale v keltskom kalendári.
V tomto období sa pastieri vracali domov so svojimi stádami. Podľa
nich boli práve v tom čase aktívni duchovia a elfovia, ktorí im mohli
ublížiť, a tak si zakrývali tváre a kabáty si obliekali naruby, aby im zlí
duchovia nemohli uškodiť. Bola to pre nich ochrana. Do Ameriky sa
Halloween dostal spolu s Írmi, ktorí sa tam prisťahovali. Kelti mali rôzne tradície a jednou z nich bolo zapaľovanie ohňov. Podľa nich, oheň
spájal živých a svet mŕtvych. Zapaľovanie sviec v súčasnosti má kresťanský charakter, ale aj v kresťanských obradoch bolo zapaľovanie ohňov

prítomné a slúžilo na to, aby sa pripomenuli zosnulé duše. V súčasnosti
si zosnulých pripomíname aj lampiónovými sprievodmi. Je zvykom, že
aj občania obce Šoporňa si svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami,
pripomínajú na lampiónovom sprievode, kedy zapália sviečky a uctia si
ich pamiatku. Tento rok sa lampiónový sprievod konal dňa 26. 10. 2018.
Večer o 18.00 hod. sa pred budovou ZŠ stretli učitelia, rodičia, starí rodičia a deti, aby spoločne vykročili do lampiónového sprievodu našou
obcou. Keďže bola už tma, lampióny v rukách detí pekne svietili na
cestu. Tým najmenším sa páčilo, že nás sprevádzali aj blikajúce hasičské
autá nášho DHZ Šoporňa, ktoré usmerňovali dopravu a dohliadali na
našu bezpečnosť. Po skončení sprievodu sa o pekný program postarali naši veľkí deviataci. Odmenili deti sladkou odmenou, teplým čajom
a náladu spríjemnili modernou hudbou. Pozvali deti do tanca. Rozlúčili
sa s nami so želaním pekných jesenných prázdnin.
PeadDr. Dana Huláková, Mgr. Katarína Plešová

Mikuláš
Kultúrny dom v Šoporni aj tento rok v decembri
privítal Mikuláša a jeho pomocníkov. Čakali ho deti
i mamičky a on prišiel 7. decembra s plným vrecom
darčekov. Všetkých najskôr potešilo veselé mikulášske divadelné predstavenie – Stratená čižmička. Keď
sála dotlieskala a dosmiala sa, každé dieťa dostalo
malé sladké prekvapenie. Na záver večera sme spoločne odišli rozsvietiť vianočný stromček na námestí. Veselý sprievod sa tiahol dedinou s peknými
básničkami na perách. Rozžiarené oči detí a rodičov potešil krásny vianočný stromček, ktorý stráži
našu dedinu počas tohto zimného obdobia. Koho pri
stromčeku zmohla zima, mohol si vypiť teplý čajík
a dospelí aj varené vínko.			
Miroslava Baranová

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.
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KÚPIM – PREDÁM – DARUJEM
Dňa 17.11.2018 sa v našej obci po prvýkrát uskutočnila burza pod názvom Kúpim-Predám-Darujem. V tomto článku by som sa rada podelila
s myšlienkami a pocitmi spojenými nielen s jej prípravou, ale aj samotným
priebehom a odozvami návštevníkov. Už dlhšiu dobu sa mne samotnej
doma kopili veci, ktoré boli pekné, použiteľné a chcela som ich predať alebo darovať. Najväčší problém bol časový, nájsť si čas, určiť cenu, sadnúť si
k počítaču a podať inzerát. Možno pre niekoho maličkosť, v mojom časovom harmonograme to však stále ostávalo na konci. Oblečenie som mala
vyriešené, našla som si rodiny, kde boli vďační za to, čo dostali a ja som
pristupovala k tomu aj na základe toho, že tak ako mne dobre padlo, keď
mne mal kto pomôcť, tak som ja teraz pomáhala druhým. Čo dáš, to dostaneš a naopak. Zároveň naša spotrebná doba nás akosi učí tomu, že je
oveľa pohodlnejšie si kúpiť nové veci a neriešiť, čo s tými nakúpenými, aj
keď sú ešte použiteľné. Takže k zorganizovaniu burzy ma viedli tieto motívy: ľudia si navzájom pomôžu a tým, že si z domu vynesú pre ne nepotrebné veci, uvoľnia si materiálny aj myšlienkový priestor a už potom
je na nich, čo nové k nim príde. A niet ideálnejšieho obdobia ako jeseň!
Tak som to aj využila. No a aby aj to nové mohlo prísť, spojila som burzu
s Remeselnými trhmi. V našej obci a v jej okolí žije veľa šikovných ľudí, ktorí
sú tvoriví a vyrábajú vlastnoručné výrobky. Títo ľudia do svojich výrobkov
vkladajú kus seba, svoj čas, svoju energiu, dá sa povedať – kus svojej duše.
Akciu zastrešil obecný úrad, ktorý prostredníctvom základnej školy poskytol priestory na jej uskutočnenie. V piatok večer občania podonášali všetko,
čo chceli darovať alebo predať, aby sme si to mohli nachystať. A podonášalo sa toho hojne, bola plná celá vstupná chodba školy, až sme sami boli
prekvapení. V sobotu doobeda ešte pribudli ohlásení remeselníci. Samotná
burza začala v sobotu o 13.00 hod. Prví účastníci vošli a od tej chvíle ľudia
nepretržite chodili a striedali sa až do približne 17-tej hodiny. Pri vchode sa
ľudia mohli zoznámiť s remeselníkmi z obce a blízkeho okolia a nakúpiť od
nich výrobky, nasledovali veci určené na predaj a nakoniec veci určené na

darovanie. Nakoľko okrem oblečenia sa našiel naozaj široký sortiment, napr.
detské potreby, športové potreby, výzdoba do domácností, bižutéria, keramika, lampy, vankúše, obrazy, skladačky, knihy a mnoho ďalších vecí, pozerať
a vyberať si naozaj bolo z čoho. Atmosféru nám okrem iného spríjemňovala
aj hudba, ktorá k takýmto akciám akosi samozrejme a prirodzene patrí –
oživuje priestor a rozvibruje ľudí, vytvára príjemnú náladu. Niektorí ľudia
sa prišli pozrieť iba zo zvedavosti, ako to prebieha, čo sa deje, niektorí prišli
pozrieť, či si pre seba niečo nájdu. Tí, čo sa iba prišli pozrieť, konštatovali, že
je to prospešná akcia. Tí, čo si so sebou aj niečo odniesli, či už od remeselníkov, alebo z burzy, odchádzali aj s pocitom, že je to dobrá akcia, aj s tým,
že našli to, čo hľadali. Po ukončení burzy sa pozbierali zvyšné veci na predaj
a ľudia si ich mohli prísť vyzdvihnúť. V čase písania tohto článku prebiehala
komunikácia s charitatívnymi organizáciami, ktoré by dokázali zúžitkovať
darované veci, keďže sa jedná väčšinou o oblečenie. Zvyšné plyšové hračky
budú darované autistickým deťom.
Priznám sa, počas priebehu samotnej burzy som v zápale pracovných povinností pozabudla na fotenie priebehu, aby som sa s vami mohla podeliť
o atmosféru, ktorá tam bola. Napadlo ma to až ku koncu. Takže zopár fotiek
sa vám ujde. Ale viete, najlepší zážitok je vždy naživo. Tí, čo tam boli, ho
majú. Preto sa o tohtoročnej burze, ak ste tam neboli, môžete dozvedieť od
priateľov a susedov.
Zároveň by som sa chcela poďakovať p. starostovi p. Machovi a p. riaditeľke ZŠ p. Kabrhelovej za ústretovosť a pomoc pri príprave burzy. V sobotu
nám vďačnou pomocou bola aj p. zástupkyňa ZŠ p. Jeremiásová. Zo srdca
ďakujem aj celému svojmu tímu, ktorí pomáhali pri príprave a samotnom
priebehu burzy. Verím, že sa nám spoločnými silami podarilo pre občanov
pripraviť akciu, na ktorej sa cítili príjemne a ktorá im do života a domácností
prinesie úžitok.

				

Henrieta Korcová

II. miestna výstava ZO SZCH Sereď 1
ZO SZCH Sereď1 usporiadala aj v tomto roku v poradí už II. miestnu výstavu hydiny, králikov, holubov spojenú s expozíciou exotického vtáctva a iných
zvierat v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici v obci Šoporňa
v dňoch 08.09.2018 – 09.09.2018. Výstavy sa zúčastnilo 31 vystavovateľov,
pričom našu ZO SZCH Sereď1 reprezentovalo 15 našich chovateľov, z toho
štyria bývajú v Šoporni. Zvyšok, 16 chovateľov, bolo z okresov Bratislava, Galanta, Senec, Šaľa, Trnava s celkovým počtom 145 vystavovaných zvierat a to
17klietokhydinyvpočte39kusov11plemien,58holubov12plemien,48králikov
10 plemien, v expozícii exotického vtáctva naši chovatelia predstavili šesť voliér
a tiež bola aj expozícia Kamerunských kôz. Návštevníci mali možnosť si zakúpiť
z vystavovaných zvierat zvieratká do svojich chovov. Mali sme pripravenú aj tombolu, v ktorej každý lístok bol výherný. Návštevníci si z tomboly
domov zobrali živé zvieratká, krmivo a rôzne iné vecné ceny, ktoré nám do
tomboly venovali sponzori. Vstupné bolo bezplatné, na báze dobrovoľného
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príspevku na podporu našej organizácie. Výťažok z tomboly a vstupného
bude slúžiť na rozvoj našej ZO SZCH Sereď1. Zvieratá počas sobotňajšieho dopoludnia posudzovali delegovaní posudzovatelia, ktorých delegoval
SZCH Bratislava. Po posúdení zvierat každý posudzovateľ určil ceny najlepšie posúdeným zvieratám. I., II., a III. miesto udelil starosta obce Šoporňa
zvieratám, ktoré boli najlepšie bodovo ohodnotené posudzovateľmi. Najlepšie ocenené zvieratá získali ceny Oblastného výboru Trnavského regiónu
a Čestné ceny, ktoré udelili delegovaní posudzovatelia. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať všetkým vystavovateľom, posudzovateľom, návštevníkom, ktorí nám dali najavo, že naša práca nebola zbytočná a všetkým, čo sa
podieľali na usporiadaní našej výstavy. Veríme, že aj na budúci rok sa nám
podarí usporiadať ďalšiu výstavu a hlavne zvýšiť záujem občanov o chovateľstvo a prezentovať svoje zvieratá na výstavách.
						

ZO SZCH Sereď1

Šopornianske
noviny

Koncert Integrácia

Dňa 10. októbra 2018 sa vybraní klienti z Domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých Šoporňa – Štrkovec zúčastnili koncertu Integrácia 2018, ktorý sa
uskutočnil na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Občianske združenie Integrácia oslovila naše zariadenie s možnosťou aktívne
sa zapojiť do programu tohto benefičného koncertu. Svojím stvárnením piesne
Anjelik môj sme prispeli k myšlienke tohto koncertu, k myšlienke a potrebe
cítiť lásku a pochopenie a šíriť aj takto dôležitosť vzájomnej spolupatričnosti.

O výbornú atmosféru počas celého koncertu sa postarali umelci ako: Štefan
Skrúcaný, kapela Sokoly, Eva Máziková, Otto Weiter, Sisa Sklovská, Heidi Janků,
Marcel Zmožek, skupina ABBA revival, Ilona Csáková a mnohí iní. Dopravu
našich účastníkov na koncert zabezpečila bezplatne obec Šoporňa, za čo veľmi
pekne ďakujeme.
Mgr. Slávka Soboňová, vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy
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Šopornianske
noviny

Zo života klubu dôchodcov
Naši seniori v KD sa veru nenudia. Tento štvrťrok bol bohatý na kultúrne aj
športové podujatia. Hneď prvé posedenie, ktoré sa uskutočnilo 5.10. je toho dôkazom. Šopornianska lipka pripravila kultúrne pásmo „Keď sa vojak na tú vojnu
poberal“. V krojoch, veselými piesňami a scénkou pobavili prítomných členov.
Vydarila sa i tombola, do ktorej hlavnú cenu, televízor, venoval p. starosta A.
Macho. Potešilo nás, že ju vyhrala naša najstaršia členka, p. Jaruška Žilková. 7.10.
sme sa zúčastnili ďalšieho podujatia „Dňa zelá“ v Stupave. Dňa 13.10. sa v Galnate konal 5. ročník športových hier, ktorého sme sa ako členovia JDS (Jednoty
dôchodcov Slovenska) zúčastnili po prvýkrát. Odvahu nabrali 4 naši členovia
a na našu veľkú radosť sa vrátili so siedmimi medailami. Ďakujeme Dáške Šmátralovej, Betke Póšovej, Štefkovi Rojkovi a Lajkovi Csikósovi. Ešte naposledy
v tomto roku sme využili priaznivé počasie a pre veľký záujem našich členov sme
uskutočnili kúpanie vo Veľkom Mederi. Dňa 24.10. sme uskutočnili zájazd do
Poľska, do Jablonky. Členovia boli spokojní – na trhu boli výrobky k blížiacemu
sa sviatku všetkých svätých, ale aj k vianočným sviatkom, a tak sa domov vracali
s plnými taškami nákupov.
Naši členovia náš žiadajú o zorganizovanie návštev divadla v Nitre alebo
Bratislave. Ale prečo máme chodiť za kultúrou len tam, keď kultúra príde aj za
nami, do našej obce. A preto sme si mysleli, že dve významné kultúrne podujatia, ktoré sa v našej obci uskutočnili, ich zaujmú a zúčastnia sa ich, no mýlili
sme sa. Kultúrny dom zíval takmer prázdnotou, čo je veľká škoda. K tým dvom
podujatiam patril multikultúrny večer, v ktorom účinkovali súbory aj jednotlivci
– majstri svojho umenia zo širokého okolia. Druhým podujatím bola Krajská
prehliadka speváckych súborov, na ktorej náš okres reprezentovala Šopornianska lipka a Važinka. Prehliadka sa konala v kultúrnom dome a zúčastnilo sa jej
9 krojovaných súborov a celkovo 140 hostí. Zvládnuť organizovanie tejto akcie
bolo veľmi náročné. Nás potešilo, že ako náš KD aj OÚ sme boli vysoko ocenení za výbornú prípravu, atmosféru, elán a nadšenie, s akým sme toto podujatie
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zorganizovali. Podarilo sa nám to i vďaka pomoci našich členov. Naše kuchárky
Tonka Čižmáriková, Marika Andrášiková, Janka Vozárová a Dáška Šmátralová,
ako vždy, pripravili výbornú večeru a o to, aby sa hostia cítili výborne, sa postarali naše hostesky Evka Krajčová, Elenka Lipovská, Betka Póšová a Elenka
Súkeníková. Naši navigátori Varga a Furdek sa postarali o to, aby nám šoféri nezablúdili. Prípravu priestorov a výzdobu si vzali na starosť naši členovia
I. Kulich, M. Ščípa, Š. Rojka, L. Csikoós, A. Kubalová, J. Hamajová, M. Lipovská
a E. Gálová. Všetkým menovaným aj nemenovaným členom, ktorí priložili ruku
k dielu v mene KD vyslovujeme veľké poďakovanie. Ďakujeme aj tým našim občanom, ktorí si našli čas a prišli povzbudiť a odmeniť potleskom výkony našich
účinkujúcich.
Už bude tomu rok, čo sa náš KD stal členom JDS. Nie je to dlhý čas, no môžeme konštatovať, že to pociťujeme pozitívne. Naša Šopornianska lipka je pozývaná na mnohé podujatia organizované JDS. Aj Krajská prehliadka speváckych
súborov sa u nás zrealizovala práve preto, že sme čelnom JDS. Nové povinnosti
pribudli aj členom výboru – napr. p. Sučíková a p. Csikós sa 23.10. a 15.11. zúčastnili podujatia v Trnave, organizované JDS. Neberieme to ako záťaž, ale naopak, poctu a možnosť oboznamovať sa s činnosťou iných klubov a inšpirovať sa,
aby sme mohli skvalitňovať činnosť nášho KD.
Členovia nášho klubu neodmietnu ani žiadosť o pomoc, ak sa jedná
o dobrú vec. Tak tomu bolo aj pred sviatkom Všetkých svätých, keď na požiadanie OÚ naši členovia pomáhali pri upratovaní cintorína. Poďakovanie patrí
našim členom L. Csikósovi, M. Ščípovi, Š. Rojkovi a L. Kiššovej.
V závere môjho príspevku chcem v mene KD popriať úprimnú sústrasť
rodine Helenky Jašíkovej, ktorá nás vo veku 84 rokov opustila. Budeme na ňu
s úctou spomínať . Česť jej pamiatke.
Za KD Milka Sučíková

Šopornianske
noviny

Z pohľadu jedného člena klubu –
šopornianski seniori sa veru nenudia
Rok 2018 sme začali slávnostným stretnutím aktívnych a nových členov
klubu.
13. február 2018 – príjemne sme sa zabavili na fašiangovom bále – bol
to skvelý večer.
23. február 2018 – vstúpili sme do ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
Jarná činnosť bola zameraná na kreatívne kurzy – zhotovovali sme
krásne veľkonočné kraslice, plietli sme rôzne košíky a pod.
Športové aktivity sme zamerali na kondičné cvičenie pre seniorov, pokračovali sme s cvičením na Roličkách, zúčastnili sme sa na Okresných
športových hrách v Galante a boli to aj návštevy termálnych kúpalísk.
22. apríl 2018 – je Dňom Zeme a rozhodli sme sa pre zdravotnú prechádzku okolo Starého Váhu a zároveň pre pomoc prírode – vyzbieraním mnohého odpadu.
Uskutočnili sme aj kultúrne podujatia: návšteva divadla v Seredi – Šialené nožničky, v Nitre – Povolanie pápež a zúčastnili sme sa aj folklórneho festivalu vo Východnej.

V rámci kultúrnych aktivít sú to pravidelné vystúpenia našej Šopornianskej lipky pri rôznych podujatiach a z príležitosti založenia speváckej skupiny vydali DVD, ktoré nám darovali .Za to im patrí vďaka.
Nemôžeme zabudnúť aj na naše štvrťročné posedenia plné rôznych zaujímavých vecí a aktivít, ktoré pre nás pripravujú.
Zároveň chceme povedať, že sa zúčastňujeme aj akcií poriadaných
obecným úradom ako sú: Šoporniansky fašanek, MDŽ, stavanie mája,
Deň matiek, povstalecký guláš, Mesiac úcty k starším, multikultúrny
festival, prehliadka speváckych súborov seniorov a rôzne zájazdy.
Každý rok ukončujeme vianočnými trhmi, vystúpením spevokolu
v kostole a príjemným silvestrovským posedením.
Čo nám prinesú ďalšie dni a týždne, uvidíme. Ale už sa na ne tešíme.
Alžbeta Póšová
ZO JDS Šoporňa

Doc. RNDr. Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, CSc.

Som presvedčený, že v histórii Šoporne bolo a je veľa vzdelaných,
rozhľadených a múdrych žien. Ja sa chcem pozastaviť pri jednej z nich,
našej spolužiačke zo ZDŠ, ktorá to dotiahla vo svojom plodnom živote
snáď najďalej.
Sama zvykne pripomínať spoločný dátum narodenia /7. november/
so slávnou vedkyňou, nositeľkou Nobelových cien za chémiu, madam
M.C. Sklodowskou. Tá v nej prebudila vzťah k chémii už v školskom
veku, ktorý ju po skočení ZDŠ priviedol na SPŠCH do Banskej Štiavnice. Po maturite pokračovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
kde študovala v odbore chémia so špecializáciou na organickú chémiu.
Už v priebehu štúdia sa zapojila do ŠVOČ u významných pedagógov.
Záujem o problematiku prerástol do diplomovej práce a štúdium ukončila v roku 1972. Po ukončení magisterského štúdia nastúpila na miesto
asistenta na Katedre anorganickej a organickej chémie /neskôr premenovanej na Katedru chémie teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK/

v Bratislave, kde pôsobí vo funkcii docentky dodnes.
Vo svojej kandidátskej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 1983
vo vednom odbore farmaceutická chémia, pokračovala a získané poznatky obhájila v habilitačnej práci v roku 1996. Stojí za povšimnutie
jej študijný pobyt na Inštitúte organickej chémie Eberhardt- Karls Universität v Tubingene.
Veľmi úspešná bola jej 35-ročná pedagogická činnosť pri odbornom
vedení desiatok diplomantov a doktorandov. Je autorkou a spoluautorkou 18 autorských osvedčení, viac než 60 pôvodných vedeckých publikácií, v zahraničných vedeckých časopisoch a tiež vyše 60 prednášok
na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí. Je tiež spoluautorkou
7 titulov učebných textov z organickej chémie.
Bolo len samozrejmosťou, že od roku 2005 vykonáva funkciu prodekanky pre rozvoj fakulty a zároveň je aj členkou riadiacich orgánov
fakulty , ako aj členkou odborných spoločností.
Z jej ocenení je potrebné uviesť fakultnú Bronzovú medailu a Pamätnú medailu, Medailu PhMr. Vladimíra J.Žuffu /udelená SFS/ a Striebornú medailu Fa FUK, ktorú jej udelil dekan fakulty prof. Mlynarčík.
Šoporňanom je určite známe, že jej manželom a podporovateľom je
univerzitný profesor Jozef Čižmárik. Popri vedeckých a riadiacich povinnostiach na fakulte má pani Ruženka aj svoj rodinný život, kde majú
svoje miesto dcéra Janka a syn Peter. Radosť jej prinášajú vnúčatá Sophie a Steve.
Pri mojich stretnutiach s oboma váženými občanmi Šoporne som
si vždy uvedomoval, koľko úsilia, driny, húževnatosti a tiež aj šťastia
na dobrých pedagógov bolo za dosiahnutými výsledkami. Spoločne
so všetkými spolužiakmi Ti prajeme, milá naša Ruženka, veľa zdravia
a zaslúženého relaxu v kruhu rodiny.
P.S.
Spomínam si, že v 5. ročníku ZDŠ sme spolu sedeli v prvej lavici pri
okne v starej škole. Vtedy som nemohol tušiť, že raz bude z Teba vážená
pani docentka a prodekanka. Teším sa z toho.
Šoporňan žijúci v Nitre
Dr. Antonín ROJKA
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Šopornianske
noviny

Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ s MŠ v Šoporni,
občianske združenie Rada rodičov
ZRPŠ v Šoporni je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je pomáhať Základnej škole s materskou školou v Šoporni. Združuje rodičov všetkých
detí, ktoré školu a škôlku navštevujú. O našej činnosti sa môžete dozvedieť na
pravidelných septembrových stretnutiach, kedykoľvek od svojich triednych dôverníkov, ktorí sú tiež členmi Rady rodičov. Zároveň postupne dotujeme informáciami webovú stránku, resp. záložku Rady rodičov, ktorú spravuje na svojom
webovom sídle škola.
Celoročne sa snažíme všetkými prostriedkami podporovať rozvojové a kreatívne zámery školy, a to nielen finančne, ale aj rôznymi inými spôsobmi. Mnohí
z rodičov nemajú časové, či záujmové kapacity na aktívnu prácu v OZ, preto sme
radi, keď sa v Rade rodičov zoskupia ľudia, ktorí majú možnosť a aktívny záujem
nejakým spôsobom pomáhať v našej činnosti.
ZRPŠ disponuje balíkom financií, ktorý tvoria príspevky od rodičov, príspevky z 2% z daní a prípadnými finančnými darmi od sponzorov. Tieto financie sú
každoročne rozdelené a účelovo viazané na podporu konkrétnych aktivít školy.
Spomeniem aspoň niektoré: mikulášske balíčky, darčeky najmenším na Vianoce, odmeny za školské výsledky a reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach, príspevky na dopravu (aj do školy v prírode, či na lyžiarsky
výcvik), v nemalej miere nákup materiálno-technického vybavenia (interaktívne
tabule, materiál pre prácu s deťmi, skrinky, lavice, koberce, žalúzie, ihrisko pre
MŠ) a mnoho iných. V aktuálnom školskom roku bolo odsúhlasené zvýšenie
príspevku rodín do OZ, za čo by som sa chcela všetkým v mene ZRPŠ poďakovať. Odsúhlasením prítomní rodičia vlastne vyslovili verejný záväzok celého
občianskeho združenia rozšíriť možnosti podpory škole. Sme radi, že rodičia to
vnímajú ako investíciu do svojich detí.
Samozrejme, nič by sme nedokázali bez intenzívnej spolupráce s vedením
školy. Radu rodičov v komunikácii so školou zastupuje výbor RR (výbor RR tvoria: predseda, hospodár a tajomník RR). V aktuálnom období je možné konštatovať, že spolupráca medzi Radou rodičov a vedením školy je na veľmi vysokej
úrovni. Komunikácia je otvorená a profesionálna, ale zároveň uvoľnená a na
báze dôvery, čo poskytuje priestor na jednoznačné formulovanie potrieb ško-

ly, bez zahmlievania a zastierania nedostatkov. Len takto sa dá cielene pomôcť,
efektívne nastaviť nástroje podpory tak, aby sa kvalita činnosti školy mohla neustále zlepšovať. Práve vtedy má pomoc význam a je efektívna.
Naše občianske združenie tak, ako iné, má aj svoje limity. Preto vytrvalo hľadáme zdroje na zvýšenie prísunu financií a inej pomoci pre našu školu. Jednou
z možností je aktívne zapájanie sa do výziev z verejných zdrojov v rámci rôznych
projektov. Doteraz sme však výrazný efekt nedosiahli, nakoľko je toto sledovanie
(s potrebou veľkého časového rozsahu blúdenia po internete) náročné a každý
z nás má aj svoje zamestnanie a vlastné rodiny, čo je potrebné zladiť. Preto sme sa
rozhodli vymyslieť ďalší formát podpory školy a tým je ples. Prvotná myšlienka
sa objavila na jar, kedy sme skúsili zistiť záujem verejnosti o takúto formu zábavy
– ako juniáles. Po prvotnej vlne veľkého záujmu však bublina spľasla. Dôvody:
dovolenky, teplo, leto,.. a tak rôzne. Na jeseň tohto roku sme oprášili tento zámer. Na plenárnom rodičovskom združení sa síce verejne nikto nevyjadril, ale
v hlavách ľudí predsa len myšlienka na ples úplne nezanikla a ohlasovali sa individuálne. Tak sme na rokovaní Rady rodičov dali tomuto nápadu nový rozmer.
Ples budeme organizovať v januári, v plesovej sezóne, tak, ako sa patrí. Pevne
veríme, že vzbudíme záujem a že sa spolu dobre zabavíme. Zahŕňa to však veľa
práce, organizovania, stretnutí, čiže tomu treba venovať veľa času. Aj napriek
tomu sme naladení pozitívne a veľmi sa tešíme na náš prvý ročník. Keďže máme
ambíciu rozbehnúť ples a následne ho organizovať každoročne, veríme, že nás
v tom rodičia a široká verejnosť podporia a tiež prispejú svojou účasťou či inou
pomocou.
Tento ples však nemá byť o noblese, o hľadaní nedostatkov a umelej nablýskanosti. Má to byť príjemné stretnutie ľudí v uvoľnenej atmosfére, v dobrej
nálade, s chuťou sa zabaviť a zároveň spojiť zábavu s dobrým úmyslom, ktorým
je podpora školy, čiže podpora našich detí.
Za celé občianske združenie ZRPŠ prajem všetkým spoluobčanom príjemné
prežitie vianočného obdobia a pevné zdravie do nového roku.
Mgr. Timea Selnekovičová, tajomník Rady rodičov ZRPŠ

Športové hry seniorov
Dňa 13. októbra 2018 sa na ZŠ Z. Kodálya na Švermovej ulici
v Galante konal V. ročník športových hier seniorov. Aj členovia našej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa zúčastnili prvýkrát na
tomto podujatí. Súťažili sme v krásnom prostredí, pri výbornom počasí.
Disciplíny boli vážne, ale aj zábavné: beh na 50 metrov, hod valčekom
na cesto, vrh guľou, hod granátom, ale aj streľba zo vzduchovky či kop
loptou na bránku aj hod do basketbalového koša. Bolo to niečo úžasné.

12

Naši reprezentanti získali 7 medailí a dostali sme aj ďakovný list za účasť. Nečakali sme to – prišli sme s tým, že sa zúčastníme
a uvidíme. Keď nám ďakovali, bola to obrovská radosť. Veľmi sme sa
z toho tešili. Na budúci rok sa budeme snažiť ešte viac, lebo športovať je
pre nás skutočne radosť.
Alžbeta Póšová
účastníčka hier

Šopornianske
noviny

Kolkársky turnaj nevidiacich a slabozrakých.
VII. ročník pod záštitou mesta Šaľa
a TJ Slovan Duslo Šaľa
Dňa 21.10. 2018 sa uskutočnil turnaj kolkov nevidiacich a slabozrakých. Kolky sa hrali na 4-dráhovej kolkárni.Hralo sa 4x30 hodov
do plných. Vyhodnocovalo sa v kategóriách B₁, B₂, B₃, B₄. Turnaja sa
zúčastnilo 39 hráčov a navigátorov, organizátorov a hosťov. Na našom
turnaji sa zúčastnili hráči TJ Slovan Duslo Šaľa, Jastraby Bratislava, Lokomotíva Vrútky a iné. Z mestského úradu sa zúčastnili viceprimátorka
Danica Lehocká, Martina Čižmáriková a poslanec za mesto Šaľa Marián Krištof. Súťažiaci z každej kategórie obdržali krásne poháre. Každá
žena dostala kvetinku. Každý účastník dostal spomienkový darček. Bola
zabezpečená strava aj občerstvenie.

Najlepší mužský výkon
Najlepší ženský výkon

Peter Vojvoda
Magdaléna Kollerová

Pani Ľudmila Šišáková ocenila za asociáciu NSŠ Vincenta Stojku za organizáciu.
Ďakujeme všetkým sponzorom, že sme mohli tento turnaj zorganizovať
a taktiež za všetky dary, ktoré sme obdržali.
Zlatica Harčárová, riaditeľka turnaja

Také obyčajné miesto
Podobné miesto je v každej obci. Miesto, o ktorom cudzí netušia,
ale pre niektorých domácich je svojím spôsobom špeciálne. V Šoporni sa na Dolnom konci nachádza stará budova obkolesená kontajnermi, parkovacou plochou a súkromnou záhradou. Nik by o tú budovu
ani bicykel neoprel (napokon načo, sú tam stojany) a predsa si medzi
domácimi dokázala získať kultový status. Malá či Dolná Jednota, po
domácky Hériško. Miesto, kam chodí priam uzavretá komunita ľudí
ponakupovať, poklebetiť. Vnútri sa pomotá, poprezerá tovar, sem-tam
sa dozvie niečo nové (aj čo nechce) a dýcha tu silné retro, ktoré je,
mimochodom, teraz znovu v móde. Schody a miniterasa pred obchodom v lete poslúžia na posedenie ľuďom, ktorí pri vstupe do obchodu
dávajú personál do pozoru. Apropo, personál. Je to najmä on, ktorý robí

toto miesto takým, akým je. Predovšetkým tu vládne čisto ženská ruka.
Ceníme si, ako tie ženy vedia tiež oceniť svoju zákaznícku komunitu
a venujú sa im aj nad rámec nutných povinností a ochoty. Makajú pre
nás, nakupujúcich, priam jedna báseň. Mohla by znieť napríklad takto - Hlavná šéfka Anna riadi ľudí už zrána, pre jej zástupkyňu Danku
problém neznamená hádanku, salámy zas krája Jarka, s hovädzím sa
pritom hrajká, pri pokladni Tonka, vo vlasoch vždy sponka... a tak ďalej.
Podstatné je, že bez nich by to už nebolo ono. Berieme ich ako samozrejmosť, ale nebyť ich, bol by to obyčajný starý, zhrbený obchod. Preto by
som sa im na tomto mieste všetkým a za všetkých veľmi rád poďakoval
za neľahkú prácu, ktorú denne robia a poprial im do sviatkov a celého
roka 2019 veľa trpezlivosti s nami, ufrflanými zákazníkmi, málo ukradnutého tovaru a nech sú hlavne naďalej také, aké sú. Ďakujeme.

Pavol Horňák
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Šťastné a veselé

Vianočná nálada

Zima

Letí vločka maličká,
dopadla mi na líčka.
Ďalšie vločky padajú,
detičky sa radujú.

Vianoce sú zas,
vianočná nálada koluje v nás.
Naša Zuzka, tá sa teší,
vidí z okna, ako sneží.
Vianočná večera pekne vonia,
pod stromčekom dary zvonia.
Pekný svetrík, ten si prosí,
veľmi rada taký nosí.
Ježiško rád pomáha,
darčeky nám rozdáva.
Vianočná nálada je skvelá,
nahradiť sa ničím nedá.

Zima je naše krásne obdobie,
každý o tom isto vie.
Perníčky od babičky
chutia mi stále,
ja jej za to dám prekvapenie malé.
Domček náš celý vysvietený a
z okna žiari stromček ozdobený.
Vonku sneží a vločky padajú,
deti na darčeky stále čakajú.
Jeden, dva, tri modlitbičky
a hneď darček do čižmičky.

Hviezdu si na stromček dajme,
nech nás Ježiško ľahko nájde.
Medovníky všade cítiť,
už len kapra rýchlo chytiť.
Vianočné koledy spievame,
šťastné a veselé želáme.
Alexandra Matišíková
a Sofia Kašná VIII. A

Ema Vozárová
a Kiara Štrpková VIII. A

Adam Vöröš,
Kristián Žampár 8.B

Naši jubilanti

Apolónia Šmátralová 91 rokov

Zimička

Vianoce

Zima je tu zimička,
vyštípané máme líčka
svetielka sú na stromčeku,
ba aj vonku na domčeku.
Ježiško už prichádza,
nádejou nás pohládza.
Snehuliakov staviame,
medovníky zdoláme.
Na Vianoce kapra máme,
na kostičku pozor dáme.

Vianoce sú krásny čas,
ktorý pocity všetkých krás
vyvoláva v nás.
Ježiško už darček nosí,
celý svet obletieť musí.
Ach, tie Vianoce sú lásky čas,
uži si ich naplno
a rozsvieť svetlo v každom z nás.

Jessica Ondrušková,
Alica Tóthová 8.B

Jozef Bělčík VIII. A

Spoločenská kronika

Opustili nás:

Narodili sa:

Karol Vöröš 71, Stanislav Gála 64, Jozef Lakatoš 89, Štefan Blaho 61

Erika Vöröšová, Alex Beňo, Emanuel Búran,

Ferencová 84, Ivan Práznovský 43

Mária Lipovská 85, Ľudmila Poláčeková 72, Rudolf Harmat 73,
Štefan Lipovský 74, Milan Ščípa 74, Helena Jašíková 84, Hermína

Ema Ferencová, Nela Ferencová, Dominik Studený,
Alena Blehová, Nela Zaujecová, Melánia Valkovičová,
Nina Čerňanová, Dominik Betyár

Zosobášili sa:
Peter Nagy & Katarína Rutová

Poďakovanie
 Dňa 10.10.2018 nás navždy opustil manžel, otec, dedko, brat,
svokor, švagor, ujo a kamarát Stanislav Gála vo veku 64 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.		
Smútiaca rodina

Ing. Pavol Gavalec & Dagmar Novotná
Marián Mihalik & Mária Benková

Jubilanti 80 – roční:
Helena Brodanská, Terézia Paldanová

Jubilanti 90 a viac roční:
Apolónia Šmátralová
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Hermína Ferencová rod. Štrpková
(*15. 05. 1934 –29. 11. 2018)
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom a známym, ktorí prišli odprevadiť
našu mamu, babku, prababku a sestru
dňa 1.12.2018. Opustila nás vo veku 84
rokov. Zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Dcéry a sestra z rodinami

Šopornianske
noviny

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

ZVOZ ODPADOV
December 2018
smeti

10. a 11. 12.

22. 12. celá obec

plasty

12. 12.

27. 12.

papier/tetrapaky

27. 12.

bioodpad

26.12. – Vianočný koncert v kostole
31. 12. – Oslavy Silvestra
19. 01. – Ples rodičov a priateľov školy
02. 02. – Batošková muzika

Január 2019

16. 02. – Poľovnícky ples

smeti

07. a 08. 01.

21. a 22. 01.

plasty

09. 01.

23. 01.

02. 03. – Šoporniansky fašanek

31. 01.

08. 03. – MDŽ

papier/tetrapaky

21. 03. – Uvítanie do života

bioodpad
Február 2019
smeti

04. a 05. 02.

18. a 19. 02.

plasty

06.02.

20.02.

papier/tetrapaky

28.02.

bioodpad

ZBERNÝ DVOR

Marec 2019
smeti

04. a 05. 03.

18. a 19. 03.

plasty

06.03.

20.03.

papier/tetrapaky

otváracie hodiny
november - marec

28.03.

bioodpad
Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

Telefónne čísla obecného úradu
oddelenie
telefónne číslo
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica
nahlasovanie
porúch, údržba
poruchy verej.
osvetlenia

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
0940 633 915
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Pondelok
zatvorené
Utorok
9.00 – 17.00 hod.
Streda
9.00 – 17.00 hod.
Štvrtok
9.00 – 17.00 hod.
Piatok
9.00 – 17.00 hod.
Sobota
9.00 – 17.00 hod.
Nedeľa
zatvorené
Štátné sviatky - ZATVORENÉ

Dôležité telefónne čísla
SOS
telefónne číslo
Centrálny záchranný systém
112
Polícia
158
Rýchla zdravotná pomoc
155
Hasiči
150
Plynári
info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
Elektrikári
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
Vodári
031 773 7555, 0902 957 814
Ambulancia všeob. lekára
031 7874 234
Ambulancia detského lekára
031 7874 132
Zubná ambulancia

031 7874 128

Lekáreň

031 5501 204

Fara

031 7874 121

Slovenská pošta

031 7874 125

Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť
a upravovať príspevky. Neuverejnené
a nevyžiadané príspevky nevraciame.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijímame
napísané rukou, na počítači alebo na
hociktorom pamäťovom médiu, CD alebo
USB pamäťový kľúč a taktiež e-mailovou
poštou na adresu: kniznica@soporna.sk

Vychádza 4-krát ročne. Expedícia do
domácností po jednom výtlačku zdarma.

