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Tak nejak si začíname zvykať, že po zime
nie je skoro žiadna jar a ihneď nastúpi leto.
Teplé počasie, slnečné lúče, prehriata voda
v nás vyvoláva spomienky na dovolenku,
núti nás premýšľať o tohtoročnom oddychu, nevieme sa dočkať prázdnin a spoločných chvíľ s rodinou.
Niekto bude oddychovať, niekto pracovať. I v týchto horúčavách nás čaká veľa
práce. Naďalej budeme pokračovať v bežnej činnosti, ako je upratovanie, kosenie,
zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov a v drobných opravách. Tohto roku sa
nám podarilo spraviť dôstojné parkovisko
pre zamestnancov školy, čím sme vyriešili a odbremenili návaly áut pred poštou
a školou, položiť nový asfalt pred zdravotným strediskom, obecným úradom a pred
Rajčurou, zdravotné stredisko dostalo nový
obal opravou a novou fasádou, podarilo sa
odvodniť nástupište autobusovej zastávky
v strede obce s novým chodníkom a zároveň novou zastávkou, preto centrum obce
dostáva patričný, účelný a reprezentačný
nádych, na Štrkovci sme opravili vodáreň,
umiestnili upozornenia pri vstupe na monitorovanie v obci, postupne sa dopĺňa
osvetlenie a začala sa aktualizácia územného plánu, aby sa mohla obec rozvíjať
a nebránilo sa výstavbe nových domov, nakoľko je potrebné zrušiť obmedzenia, zóny
a prekážky, ktoré v aktuálnom pláne toto
rozširovanie neumožňujú. Momentálne
prebieha doplnenie kamerového systému
pre monitorovanie verejného priestranstva v okolí školy, zdravotného strediska,
v centre obce pri zastávkach, pri hlavných
cestách a pri Starom Váhu, aby sa zabránilo
čiernym skládkam, trestnej a drogovej činnosti pre jednoduchšie objasnenie a oprava strechy na zdravotnom stredisku. Čaká
nás ešte realizácia nového asfaltového
povrchu v škole spolu s dopravným ihriskom, vybuduje sa dlho očakávaný chodník
k bývalému „Poľovníkovi“, v rámci bezpečnosti dokončenie prechodov pre chodcov
za cintorínom a pred hasičskou zbrojnicou, na hlavných cestách výmena označenia prechodov pre chodcov za reflexné aj
s osvetlením podľa potreby, nový chodník
pred Rajčurou a za kultúrnym domom spolu
s úpravou zelene, aby stred obce bol miestom na oddych s krásnym okolím slúžiace
občanom. V krátkej dobe začneme budovať na okraji obce nový zberný dvor spolu
s váhou a drvičkou na drevo, pôvodný zanikne a tak už nič nebude brániť tomu, aby
sa vybudovala nová čistička, ktorá bude na
mieste starého zberného dvora. Aj verejné
obstarávanie na kanalizáciu a novú čističku
prebieha podľa plánu a plánovaný začia-

tok realizácie podľa
zmluvy na september-október 2018 nie
je ohrozený. Termín
ukončenia a odovzdania do užívania je stanovený do
februára 2020. Pre
bezpečnosť bol vypracovaný projekt na
vybudovanie chodníka smerom na Patu, pripravuje sa územné a stavebné povolenie, aby bolo možné
ho zahrnúť do rozpočtu na rok 2019. Zároveň ubezpečujem občanov, že obec v žiadnom prípade nedovolí budovanie ubytovní
v obci a ani neplánuje odpredať budovu
„Starej školy“, tak ako sa to šíri na verejnosti. Skôr naopak, budovy „Starej školy“
a okolie je ideálne miesto na nový obecný úrad, dom seniorov a denný stacionár
a pre potreby našich organizácií. V kultúrnej
a spoločenskej činnosti sme zorganizovali
úžasné podujatia - tradičný fašanek, MDŽ,
stavanie mája, Deň zeme, Deň matiek, rybárske preteky, Deň detí a podporili dotáciami organizácie, nakoľko kultúrny život
v obci je v tejto rýchlej a hektickej dobe
viac menej jediná možnosť na spoločné
stretnutia zo známymi a priateľmi.
Toto všetko by sa nedarilo, keby nebola
energia a zanietenosť poslancov obecného
zastupiteľstva napredovať v budovaní našej obce, zvažovať odborné odporúčania
komisií a úzko spolupracovať so zamestnancami obecného úradu, za čo všetkým
patrí veľké poďakovanie. Úprimná vďaka
patrí aj organizáciám, konkrétne našim rybárom, poľovníkom, športovcom, záhradkárom, klubu dôchodcov, zrakovo postihnutým, čipkárkam, dobrovoľným hasičom
a v neposlednom rade miestnym podnikateľom, za ich spoluprácu pri rôznych obecných podujatiach, za dôstojné reprezentovanie a šírenie dobrého mena Šoporne
v širokom okolí. Nemožno zabudnúť na
veľmi dobrú spoluprácu s našou školou,
farským úradom a občanom, ktorí veľa krát
na úkor svojej rodiny a voľného času, sú
ochotní kedykoľvek pomôcť. Všetkým ešte
raz patrí jedno veľké ĎAKUJEME.
Za všetkých si dovolím poznamenať, že
práve vy nám dávate nesmiernu energiu,
veď neexistuje pre nás krajšia odmena ako
spokojnosť a radosť vás, našich občanov.
Z celého srdca vám prajem, vážení Šoporňania, príjemnú letnú pohodu, vydarené
dovolenky a spokojnú rodinnú atmosféru.
S pozdravom
Mgr. Adrián Macho
starosta obce
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Z práce Obecného zastupiteľstva v Šoporni
Uznesenia od decembra 2017 do júna 2018
Schválené
– VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa
– VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa
– poskytnúť príspevok 100 € pri narodení dieťaťa rodičom dieťaťa
– rozpočet obce Šoporňa a rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa na rok 2018 a dôvodovú správu k rozpočtu na rok 2018
– VZN o pamätihodnostiach – doplnenie
– odpredaj pozemkov formou osobitého zreteľa na parcelách
č. 863/54, 863/55, 863/56 na LV 1901 vo vlastníctve obce Šoporňa o výmere 17 m2 podľa GP v cene 25 €/ m2 pre p. E.P.
– realizácia zastávky v strede obce podľa projektu
– kúpa kosačky na športový klub
– plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
– poskytnutie dotácie 1 200 € na rok 2018 pre ZO Slovenského
zväzu záhradkárov Šoporňa
– poskytnutie dotácie 750 € na rok 2018 pre Klub paličkovanej
čipky – MO MS v Šoporni
– poskytnutie dotácie 500 € na rok 2018 pre ZO Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1 na organizáciu podujatí v obci Šoporňa
– poskytnutie dotácie 700 € na rok 2018 pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Šoporňa
– poskytnutie dotácie 800 € na rok 2018 pre Klub dôchodcov Šoporňa, 7 krát poskytnutie obecného autobusu a príspevku 1€ na
osobu na štvrťročné stretnutia a na členskú schôdzu
– poskytnutie dotácie 1 400 € na rok 2018 pre Poľovnícke združenie „Domovina“ Šoporňa
– poskytnutie dotácie 2 500 € na rok 2018 pre MO Slovenský rybársky zväz Šoporňa
– poskytnutie dotácie 500 € na rok 2018 pre Nadáciu Lumen Šoporňa–Štrkovec
– v zmysle žiadosti poskytnutie autobusu v roku 2018 pre MO Matice slovenskej Šoporňa
– poskytnutie dotácie 300 € na rok 2018 pre Stolnotenisový klub
ŠK Šoporňa
– poskytnutie dotácie 15 000 € na rok 2018 pre Športový klub Šoporňa
– poskytnutie dotácie 2 500 € na rok 2018 pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť Šoporňa
– Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti a smernicu odmeňovania účinkujúcich na občianskych slávnostiach v pôsobnosti obce Šoporňa
– odpredaj pozemku pani S.H. na parcele č. 863/61, zastavaná plocha o výmere 10 m2 vedená na LV č. 5613 formou osobitného
zreteľa v sume 25 €/ m2
– doplnenie členov Komisie finančnej a správy obecného majetku
o pani K.V. a o pána M.P.
– termíny zasadnutia OZ v Šoporni vždy v poslednú stredu v mesiaci, v letných mesiacoch so začiatkom o 18.00 hod., v zimných
mesiacoch o 17.00 hod.
– mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 10 % z jej platu
– zadanie urbanistickej štúdie „IBV Šoporňa, časť 2 lokality 15/o“
pána B.Z. s manželkou
– zadanie urbanistickej štúdie pre pána Lehotského
– prevzatie verejných komunikácií na parc. č. 248/1, k.ú. Šoporňa
vedúcu k rodinným domom IBV–NSO Šoporňa bezodplatne po
kolaudácii stavby a po predložení potrebnej kompletnej
dokumentácie
– urbanistickú štúdiu „Skleník a energetické centrum“
– rozpočtové opatrenie č. 1/2018 v predloženom znení
– kultúrny program Hody 2018

– spojiť oslavy SNP spolu so 100. výročím ukončenia I. svetovej vojny
– zámer Šopornianska 12 – ka
– komunitný plán sociálnych služieb obce Šoporňa na obdobie
2018–2022 v predloženom znení
– odpredaj obecného pozemku formou osobitého zreteľa, v KÚ
Šoporňa, vedený na LV 5613 obce Šoporňa, parc. č. 863/62,
o výmere 164 m2 za sumu 25 €/m2 , pre pána D.B. s manželkou
– realizácia doplnenia kamerového systému v obci podľa podnetov občanov v predloženom znení
– realizácia príjazdu a odvodnenia k autobusovej zastávke Šoporňa námestie do maximálnej výšky 15 000 € s DPH
–
oslobodenie od vypracovania urbanistickej štúdie pre p. č.
613/4 pre pani L.F.
– udelenie Čestného občianstva Prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD.
– zakúpenie betónovej garáže pre potreby DHZ Šoporňa na Športový klub v Šoporni
Neschválené
– žiadosť Mgr. M.V. na zrušenie uznesení č. 27/2016, 28/2016
a rozhodnutí 1, 2, ktorými mu bola uložená pokuta
Odporúča
– vymenovať starostovi obce na výkon funkcie veliteľa DHZ obce
Šoporňa pána R.U.
– zvážiť maximálne presunúť agendu do Spoločného stavebného
úradu do Serede
Berie na vedomie
– informáciu o výške finančných nákladov na vybudovanie odvodňovacích kanálov v obci a vypracovanie koncepcie formou
odvodnenia
– informáciu o možnosti rozšírenia hrobových miest na obecnom
cintoríne za márnicou s možnosťou vybudovania urnovej steny
– návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení
– správu o kontrolnej činnosti za rok 2017
– prezentáciu mapového portálu pre obec
– správu z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 11.04.2018
Súhlasí
– so zriadením vecného bremena v prospech Západoslovenskej
distribučnej a.s. na parcelách č. 200/6, 859/1, 859/9 register „C“,
resp. 859/5 register „E“, parc. č. 865 register „C“, resp. register „E“,
parc. č. 247/18 a parc. č. 1523/4, k.ú. Šoporňa, vo vlastníctve
obce Šoporňa, cez ktoré je trasované elektrické zariadenie po
vyznačení geometrickým plánom a riadnej kolaudácii zariadení
– s projektovou dokumentáciou stavby „INS_FTTH_SRED_01_Šoporňa“ pre vydanie územného rozhodnutia na vybudovanie
optickej siete v obci Šoporňa pre Slovak Telekom a.s., Bajkalská
28, Bratislava
Volí
– do funkcie hlavného kontrolóra obce Šoporňa pani Milenu Veresovú na obdobie šesť rokov, v súlade s § 18 a § 18/a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Veľké poďakovanie patrí poslankyni Galine Gálovej za aktívnu pomoc a súčinnosť pri zabezpečení dohodovacieho konania pre ZŠ
s MŠ Šoporňa.
Poslanci OZ

3

Šopornianske
noviny

Privítali sme prvý máj
Krásne slnečné počasie, vôňa orgovánu, hudba ozývajúca
sa z Rajčury. V našej obci nezabúdame na tradície a tak posledný
aprílový deň patril stavaniu mája v sprievode ľudových piesní. V poobedňajších hodinách, v areáli Rajčury, za pomoci mocných chlapov
z radov účinkujúcich a občanov sa tradičným, ručným spôsobom
vztýčil krásny zelený máj. Účastníci si mohli vychutnať zaujímavý
kultúrny program. S ľudovými piesňami a tancami vystúpili súbory Važinka, Važinár, Važina, Šopornianska lipka. Na ľudovú nôtu
zahrali aj kapely Muzička a Veselí starci. Večer sa o pokračovanie
májovej veselice postaral DJ Huxo. Pre návštevníkov a účinkujúcich
bolo pripravené rozmanité občerstvenie. Celým areálom sa niesla
vôňa čerstvej cigánskej pečienky. Smäd uhasil pohár kofoly a ducha povzbudilo víno alebo niečo tvrdšie. Samozrejme, nezabudlo
sa ani na najmenších a ich mlsné jazýčky, pre ktorých bol pripravený stánok s cukrovou vatou. Akcia sa niesla v príjemnom duchu.
Hrejivé lúče slnka a radostný spev spríjemnil popoludnie mnohým
občanom. Ľudia sa zhovárali, tancovali a spievali. Tento rok sa nám
podarilo spoluprácou s dobrovoľným hasičským zborom uchrániť
máj pred spilovaním, za čo všetkým strážcom ďakujeme. Veríme, že
sa opäť v takom hojnom počte zídeme aj o rok, a tak zachováme
čaro tejto krásnej tradície.
Michala Gálová

Zlato, striebro a bronz

Deň matiek

Naši najmenší folkloristi, členovia DFS Važinka, opakovane potvrdili, že spev a tanec našich predkov majú
hlboko uložené vo svojich srdciach. Po úspešnej reprezentácii našej šopornianskej ľudovej tradície obsiahnutej v pôvodných piesňach sa po okresnej prehliadke zúčastnili aj Krajskej súťažnej prehliadky spevákov
v starobylej Skalici. Radosti nebolo konca kraja, keď
z verdiktu prísnej poroty vyplynulo, že Adelka Huláková si odnáša diplom za bronzové pásmo, Karin Garajová si vyspievala zlaté pásmo a celá spevácka skupina
s oceneným pásmom piesní pod názvom „Bucte vy
babičky veselé“ obdržali pochvalu a strieborné pásmo.
Mladým spevákom a pánovi Ivanovi Lipovskému, ktorý ich na okresnom kole sprevádzal hrou na akordeón,
patrí úcta a veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu
našej obce. Spevácka skupina strieborných Važinkárov
bola v zložení: Pavol Gecík, Adela Huláková, Karin Garajová, Kira Zoe Straková, Dominika Búranová, Tamara
Mikulková, Ema Mikulková a Alžbeta Kramárová. Ešte
raz ďakujeme a blahoželáme.
Jozef Búran

Druhá májová nedeľa už tradične patrila všetkým mamám, mamičkám, mamuliekam. Deň matiek sa slávil sa už od čias starovekého Grécka a dnes je rozšírený po celom svete. Slniečka, Lienky, Motýliky a Včielky, deti prvých a druhých tried ZŠ s MŠ Šoporňa si pripravili pre všetky mamičky pestrý kultúrny program. Sálou kultúrneho
domu zneli pesničky, recitovali sa básničky a nacvičené boli aj tančeky, ktoré boli venované iba mamám. Piesňou a poďakovaním prispeli do programu aj deviataci. Po bohatom vystúpení detí pobavil prítomných svojimi trikmi kúzelník. Za lásku, starostlivosť
a opateru dostala každá mama kvietok a čokoládku.
Daniela Vozárová
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1. ročník osláv „DŇA ZEME “ v Šoporni
Pri príležitosti sviatku Dňa Zeme zorganizovala naša obec pekné podujatie spojené so záslužnou činnosťou na ochranu našej prírody, našej
dediny. Prvotná myšlienka vznikla v Klube dôchodcov, poprechádzať sa
v okolí Starého Váhu, zaspievať si, zaspomínať a opekať dobroty, a takto si
pripomenúť tento sviatok. Pán starosta tomu dal však aj iný rozmer a rozšíril túto myšlienku o fyzickú aktivitu. Prostredníctvom organizácií v obci
spropagoval túto myšlienku... Prostredníctvom organizácií v obci propagoval túto myšlienku, ďalší sa pridali na sociálnych sieťach a na príjemné
prekvapenie sa dňa 21.4. v sobotu ráno zišlo pred obecným úradom viac
ako 200 z nás, ktorí obetovali tento deň pre krajšiu a čistejšiu obec. Prišli
deti, mladší, starší, dôchodcovia, celé rodiny, škola, podnikatelia, živnostníci s technikou, členovia zo všetkých organizácií, poslanci a zamestnanci
úradu. Rozdelili sa úlohy, rozdali vrecia na odpad, ochranné rukavice, odznak a tričko. Práce sa neštítili a v skupinkách sa vybrali do všetkých kútov
našej obce. Plastové fľaše, staré oblečenie, nábytok, pneumatiky, rôzny
odpad, ba dokonca aj nefunkčné spotrebiče boli ľudia schopní odhodiť

do prírody. Vyzbieralo sa takmer 10 kontajnerov odpadu, ktorý sa zároveň
separoval. Po náročnej, ale prospešnej práci nás čakalo príjemné občerstvenie a chutný guláš, ktorý pripravili naši poľovníci. Táto akcia ukázala
ešte jednu tvár našej obce. Žijú tu ľudia, ktorým záleží na našej prírode, na
našom okolí, ale aj ľudia, ktorí robia presný opak, o čom sme sa presvedčili v nasledujúce dni, keď sa už na druhý deň našli ľudia, ktorý bezohľadne
vyhodili odpad do prírody, pritom máme zberný dvor zadarmo. Takýto
ľudia si nezaslúžia žiadnu úctu, žiadne zľutovanie a mali by niesť za to zodpovednosť. Preto je takéto akcie potrebné organizovať častejšie, aby sme
si viac vážili naše prostredie. Zeleň nám prináša kyslík, ktorý dýchame.
Nachádzame v nej relax. Tvorí náš domov. Ak budeme naďalej ľahostajní
a odpad budeme vyhadzovať voľne do prírody, už tu nebudeme mať
priestor pre nový život. Preto si všetci dobrovoľníci zaslúžia jedno obrovské poďakovanie nielen od matky prírody, ale aj od občanov Šoporne.
Michala Gálová

Deň venovaný všetkým deťom
Piatkové popoludnie 1. júna bolo v našej obci venované všetkým
detičkám. Pre malé, väčšie, ale aj pre tie staršie boli pripravené na
Rajčure rôzne aktivity, po ktorých absolvovaní boli odmeňovaní sladkosťami. Tí najšikovnejší získali aj malý darček. Deti si mohli zasúťažiť
v hode na terč, skákaní vo vreci, streľbe zo vzduchovky, hádzaní na basketbalový kôš, kopaní na futbalovú bránku. Skákali na trampolínach,
šmýkali sa na obrovskej nafukovacej šmýkačke, vyjašili sa aj v pene,
ktorú im pripravili naši dobrovoľní hasiči. Napriek tomu, že my dospeláci hovoríme o deťoch, že sú závislé od PC a mobilov, v tento deň by
sme im krivdili. Všetky šantili a radovali sa z pohybu. Tento deň by bol
úplne dokonalý, keby sa počasie nerozhodlo, že nám ho prekazí

dažďom práve v čase, keď sa mala losovať tombola a opekať chutné
špekáčiky. Aby dietky neboli o tento program ukrátené, tombola,
opekanie špekáčikov, ale i ostatné atrakcie boli presunuté na nedeľu.
Tak sa stalo, že namiesto jedného popoludnia sme spolu strávili dve
krásne popoludnia. Veríme, že sa pripravený program páčil všetkým
a v podobnom duchu sa stretneme opäť o rok, kedy znovu oslávime
Deň detí.
Daniela Vozárová
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Oživili tradíciu šopornianskej svadby

Členovia folklórnej skupiny Važina a ľudová hudba Muzička spestrujú mnohé spoločenské podujatia v našej obci, ale aj v blízkom či
vzdialenom okolí. V uplynulej sezóne si dali za cieľ oživiť prekrásne tradície a zašlú slávu šopornianskej svadby. Podarilo sa. Keď po premiére
na okresných oslavách 1. mája nadchli publikum svojím výkonom na
javisku amfiteátra, rozhodla sa komisia Galantského osvetového strediska vyslať našich folkloristov na Krajskú súťažnú prehliadku s názvom
„Nositelia tradícií“ do obce Červeník. Tu sa stretlo 5 najúspešnejších súborov z nášho kraja, aby si zmerali sily a zabojovali o priazeň publika,
ale aj odbornej poroty. Krásny šoporniansky kroj, citlivo zaspievané vybádané piesne, verše a zvyky, ktoré prežívali naši predkovia na svadobnej hostine všetkých zaujali. Nadšené publikum nešetrilo potleskom
a porota ocenila svadbu, ale hlavne spevákov, tanečníkov a údajne
najlepšiu ľudovú hudbu na festivale udelením bronzového pásma.

Zo života KD

22. apríl je Dňom zeme a preto sme sa v našom KD rozhodli, že si ho
pripomenieme vychádzkou do našej prírody, spojenou s opekaním, príjemným posedením a spomínaním v okolí Starého Váhu, na to čo všetko sme
v minulosti v našej okolitej prírode pozažívali. Náš zámer však dostal úplne iný
rozmer a musíme konštatovať, že veľmi pozitívny. Pán starosta nás podporil,
vyzval aj ostatné organizácie a spoločne sme v našej prírode spojili príjemné
s užitočným. Nad hlavami nám šumeli listy stromov, spievali naše operence,
no smutnejší bol pohľad na zem. Na mnohých miestach nás namiesto kvetov
a zelene prekvapilo množstvo odpadkov, ktoré tam povynášali naši „tiež“ spoluobčania. Vrecia žlté, modré, čierne sa za tých pár hodín naplnili a nám, ktorí
sme sa chceli pokochať našou nádhernou prírodou, bolo smutno. Pri návrate
domov sme konštatovali, že sme našej prírode veľa dlžní, že niekde vo výchove robíme chybu. Veď kedy naposledy sme naše deti, vnúčatá vzali do prírody,
kedy naposledy sme im povedali, že fialku, tulipán, mak to bolí, keď ich trháme alebo zašliapneme domček. Skrátka, deťom chýba empatia, ale tú by sme
ich mali učiť my, dospelí. Ak sa nad tým zamyslíme a budeme takto konať,
budeme sa môcť z našej prírody tešiť a ona sa nám za to odvďačí. V závere môjho príspevku chcem v mene KD srdečne poďakovať našim 35 členom,
ktorí sa tohto podujatia i napriek tomu, že vedeli, že budú musieť priložiť ruku
k dielu, zúčastnili. Verím, že odchádzali s dobrým pocitom a svojím konaním
a vystupovaním budú i naďalej prispievať k úspešnej činnosti nášho KD.
Emília Sučíková, KD
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Naši folkloristi teda veľmi úspešne reprezentovali okres Galanta, ale predovšetkým opäť prispeli k šíreniu dobrého mena Šoporne, ako obce,
ktorá má silné folklórne tradície a veľmi pozitívny vzťah k ich zachovaniu. Obec si vyslúžila poďakovanie a uznanie náročnej poroty, spolu so
všetkými účinkujúcimi. Je veľmi potešujúce, že na báze FS Važina vznikla
skupina nadšených folkloristov, ktorí niektoré svadobné zvyky, hlavne snímanie vienka neveste, aplikujú do súčasnej reality. Na pozvanie
svojich priateľov, známych i neznámych mladomanželov sa zúčastňujú
svadobných hostín a tento, pre nevestu tak významný a citovo nabitý
akt, realizujú aj v súčasnej modernej dobe. Patrí im za to veľké uznanie
a poďakovanie za obnovu a zachovanie najkrajších tradícií našich predkov.

Jozef Búran

Šopornianske
noviny

Kaprárske preteky o 700 eur
Štrkovisko Šoporňa
Dňa 1.5.2018 sa uskutočnili na revíri 2-4390-1-1 Štrkovisko Šoporňa
preteky v love kaprov. 85 rybárok a rybárov sa v peknom počasí tešilo
na úlovky, ktorými by prekonali možno aj tie vlaňajšie, nakoľko do revíru
boli pred pretekmi nasadené kapry aj cez 70 cm. Lákadlo prvej ceny v eurách bolo tiež veľké. Bohužiaľ, voda a povetrie plné lietajúceho vŕbového
a topoľového páperia veľmi negatívne ovplyvnili konečné výsledky pretekov. Pekné slnečné počasie vylákalo na brehy štrkoviska celé rodiny zo Šoporne, Paty a iných obcí, ktorí prišli povzbudiť svojich známych pri udiciach.
Ani oni neprišli skrátka, lebo výbor MO SRZ pre nich nachystal na občerstvenie rôzne špeciality ako vyprážaného pstruha, kapra, rybaciu polievku
a na pitie rôzne nápoje. Napriek tomu, že sa nepodarilo chytiť kapitálny úlovok, chytilo sa dostatočné množstvo rýb na to, aby boli odmenení desiati

V Domove sociálnych služieb

Dňa 5.apríla 2018 sa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec zapojil do kampane Zober loptu nie
drogy .....ideme hrať ping – poooooooong.... a vo svojich priestoroch zorganizoval stolnotenisový turnaj. Stolný tenis, ako jeden
z najmasovejších, najrýchlejších a najpopulárnejších športov u nás
i vo svete, oslavuje od roku 2015 World Table Tennis for all Day. Do
osláv sa tento rok prvýkrát prihlásilo aj Slovensko. Stolný tenis je nenáročný, ľahko dostupný šport, vhodný pre všetky vekové kategórie.
V zápasoch, ktoré sa odohrali v našom zariadení, si tak zmerali sily
PSS a zamestnanci z DSS Šoporňa-Štrkovec, žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
s MŠ v Šoporni pod vedením riaditeľky PaedDr. Evy Kabrhelovej

najlepší rybári hodnotnými cenami. Pre ostatných návštevníkov bola určená bohatá tombola. Výbor MO SRZ a starosta obce Šoporňa veria, že budúci ročník sa
vydarí lepšie a už teraz ste srdečne pozvaní, či už ako loviaci alebo návštevníci...
Poradie pretekárov :
1. Jaroslav MIHÁLIK, 2. Peter GÁLA, 3. Michal HUTERA

Detské rybárske preteky - Melečka
Dňa 8.5.2018 sa uskutočnili na revíri 2-1790-1-1 Melečka 1 detské rybárske
preteky za účasti asi 40 detí do 15 rokov. Počasie sa vydarilo a bola radosť vidieť
žiariace detské oči pri vyťahovaní úlovkov a ich následnom púšťaní. Pre celkové
hodnotenie sa v ich prípade sčítavali dĺžky v cm všetkých nimi ulovených rýb.
Absolútnym víťazom sa stal Matúš SÚKENÍK. V konečnom dôsledku boli odmenení všetci účastníckou medailou a tí najlepší aj hodnotnými cenami.
Za MO SRZ Milan Košičár

a pána učiteľa PaedDr. Miloša Kabáta. Na podujatí nás svojou aktívnou účasťou podporil aj starosta obce Šoporňa Mgr. Adrián Macho.
Jednotlivé zápasy boli veľmi napínavé, nikto nikomu nič nedaroval
zadarmo. Nechýbalo srdečné povzbudzovanie divákov a, samozrejme, aj veľa zábavy pri hraní tohto zaujímavého športu. Absolútnym
víťazom celého turnaja sa právom stal žiak ZŠ s MŠ v Šoporni Matej
Petrovský, ktorému srdečne gratulujeme. Všetci účastníci si odniesli
od organizátora drobné upomienkové predmety a veľa príjemným
zážitkov z aktívne prežitého dňa.
Mgr. Slávka Soboňová
vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy
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Netradičné vzdelávanie
Napriek relatívne malej rozlohe Slovenska sa slovenský folklór vyznačuje bohatosťou a rozmanitosťou v oblasti spevu, tanca a hudby.
Je na nás pedagógoch, aby sme posolstvo našich predkov sprostredkovali mladej generácii čo najpútavejšou formou. Tento priestor nám,
okrem iného, poskytujú aj hodiny hudobnej výchovy. Na základe týchto skutočností som sa rozhodla zúčastniť so žiakmi IV. a VII. ročníka našej základnej školy besedy s folkloristom PaedDr. Jozefom Búranom.
Navštívili sme Slovenskú izbu na obecnom úrade, ktorá je dôkazom
toho, že obyvatelia obce sú právom hrdí na svoje folklórne tradície.
Šopornianske kroje a čipky sú považované za najkrajšie v okolí. Deti

veľmi upútala aj druhá časť našej netradičnej vyučovacej hodiny a rozprávanie Dr. Búrana, v ktorom im ukázal a predviedol tradičné ľudové
hudobné nástroje. Pútavou formou im priblížil aj existenciu a činnosť
detského folklórneho súboru Važinka a prejavil záujem o prijatie nových členov, ako ďalších pokračovateľov šopornianskych piesní, tancov
a zvykov. Aj touto cestou chcem v mene svojom i v mene detí pánovi
Dr. Búranovi úprimne poďakovať za jeho zaujímavé rozprávanie a ukážky ľudových hudobných nástrojov.
		
Mgr. Silvia Jacková, učiteľka ZŠ Šoporňa

Jarné ľudové zvyky a tradície
v materskej škole

Tak ako každý rok, aj tento rok sa deti v materskej škole oboznamovali
s jarnými ľudovými zvykmi a tradíciami. Táto jarná tradícia sa stala v našej
škôlke každoročnou. Týmto spôsobom chceme deťom priblížiť krásne zvyky, ktorými naši predkovia odprevádzali zimu a privolávali jar. V minulosti
nestačil štebot lastovičiek a zelenanie stromov, ľudia si dali záležať najmä
na rôznych magických rituáloch. Hlavným iniciátorom zábav bývala mládež, ktorej do rytmu hrávala dedinská kapela. Pri tejto príležitosti sa deti
oboznamujú aj so šopornianskym krojom, s piesňami, ktoré prislúchajú
nášmu regiónu. Teší ma, že aj tento rok sa pod mojimi krídlami našli deti,
ktoré majú k spevu, k tancu a k ľudovými tradíciám veľmi blízko. Hlavnými
účinkujúcimi boli Miuška Ščípová (3 r.) a Oliverko Búran (3 r.). Jarné ľudové
tradície a zvyky majú stále svoje čaro a význam, preto budeme dbať na to,
aby sa zachovávali aj medzi mladou generáciou dodnes.
Bc. Adriána Čerňanová (učiteľka MŠ)

Nové parkovisko v areáli ZŠ
s MŠ Šoporňa
Po dlhšom čase sa podarilo v areáli ZŠ s MŠ Šoporňa vybudovať parkovisko pre učiteľov. Takéto parkovisko nám chýbalo už niekoľko rokov,
nakoľko naši učitelia na parkovanie využívali priestranstvo pred školou
a pred obecným úradom, čím zaberali miesto návštevníkom pošty a obecného úradu. V mene všetkých učiteľov a zamestnancov školy, ktorí toto
parkovisko využívajú, by som sa chcela poďakovať starostovi obce Šoporňa, Mgr. Adriánovi Machovi a obecnému zastupiteľstvu za ich pochopenie
a ústretovosť.
PaedDr. Eva Kabrhelová

Žiaci ZŠ s MŠ Šoporňa úspešne reprezentujú školu a obec v nových dresoch
Už niekoľko rokov sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú
rôznych súťaží, najčastejšie športových. Dosahujú v nich popredné
umiestnenia v obvodných, okresných, krajských i celoslovenských
kolách. A preto sa starosta obce Šoporňa Mgr. Adrián Macho rozhodol
podporiť našich žiakov aj tým, že zakúpil športové oblečenie. Od februára majú žiaci k dispozícii 60 ks dresov, 2 ks brankárskych dresov,
32 ks ponožkových štucní, 32 ks chráničov, 30 ks trenírok, 2 ks brankárskych trenírok. Dresy majú kvalitnú potlač s erbom obce, nápisom ZŠ s MŠ Šoporňa, sú vyrobené z kvalitných polyesterových materiálov a majú slim fit strih. Sú vzdušné, estetické, príjemné na telo.
Žiaci si ich veľmi pochvaľujú, radi v nich súťažia a dosahujú výborné
výsledky vo florbale, vytrvalostných behoch, futbale, atletických
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súťažiach, vybíjanej. Veľmi dobre je žiakov rozpoznať popri súperoch a dosiahli sme v nich popredné umiestnenia v Behu Sereďou,
Behu Galantou, v obvodnom kole vo vybíjanej žiačok, v Atletickej
olympiáde mesta Sereď, v obvodnom i okresnom kole v malom futbale starších žiakov, kde dosiahli suverénne 1. miesto. Touto cestou
sa chcem v mene vedenia školy, v mene svojom a predovšetkým
v mene žiakov poďakovať Obecnému úradu v Šoporni za poskytnutú materiálnu pomoc a ubezpečiť všetkých občanov obce, že urobíme ako škola všetko preto, aby sme reprezentovali čestne, v duchu
fair play a s čo najlepšími výsledkami.
PaedDr. Miloš Kabát
učiteľ telesnej a športovej prípravy

Šopornianske
noviny

Z činnosti dobrovoľných hasičov

Veľkonočný pondelok a s ním spojené šibanie a polievanie dievčat
sa pomaličky akoby z našej obce vytrácalo. Preto v duchu zachovania
tradícií zopár hasičov v pondelok naštartovalo hasičské auto a vybrali sa
do dediny šibať a oblievať. Vody sme mali habadej, veď v aute sme si vozili 750 litrov zohriatej vody. Spoločnými silami sme pooblievali a vyšibali
mladé hasičky, niekde aj ich mamy, sestry, tety, babky. Táto veľkonočná
akcia bola úspešná, veselá a mokrá. Preto verím, že rozbehnutú akčnú
šibačku o rok zopakujeme...
Zúčastnili sme sa aj na stavaní mája a jeho stráženia, aby nám niekto
máj nespiloval. Od 30.4. do rána 1.5. sme máj nepretržite strážili pri krásnom rozprávaní, speve a veselých príhodách
Dňa 5. mája 2018 bol na operačnom stredisku HaZZ v Galante na čísle
150 nahlásený požiar lesného porastu v katastri obce Šoporňa. Požiar bol
lokalizovaný pri starom ramene Váhu. ( pri Melečke ). Keďže bol nahlásený požiar lesa, boli povolané a hasenia sa zúčastnili jednotky z HaZZ
z Galanty a Serede, DHZ z Paty a DHZ zo Šoporne. Požiar bol v prvotnom štádiu horenia a včasným zásahom sa zabránilo obrovským škodám
na lesnom poraste. DHZ ako aj HaZZ týmto prosia občanov o zvýšenú
pozornosť v čase sucha.
Dňa 19.05.2018 sme už po 2.x usporiadali nočnú hasičskú súťaž
O pohár starostu obce Šoporňa. Počasie nám na rozdiel od minulého
roku prialo. V podvečerných hodinách, keď sme už mali všetko pripravené, sa pomaličky začali schádzať hasičské družstvá na zmeranie si síl
s ostatnými kolektívmi hasičov a, samozrejme, diváci, pre ktorých túto

súťaž aj robíme. Slávnostné otvorenie mal na starosti predseda DHZ
Šoporňa p. Tomáš Blaho za prítomnosti hostí viceprezidenta DPO SR
Zoltána Tánczosa a starostu obce Mgr. Adriána Macha. Mimosúťažne
sa divákom predstavilo naše družstvo mladých dievčat. Aj keď prišlo menej súťažných družstiev ako pred rokom, na kvalitu súťaže a atraktivitu
pre divákov to nemalo žiadny vplyv.
9.6. 2018 sme mali nabitý program. Doobeda sa naše dievčatá spolu
s vedúcimi krúžku mladých hasičov zúčastnili okresného kola hry
PLAMEŇ v Tomašikove v disciplínach požiarny útok C.T.I.F spolu so štafetou cez prekážky. Tu získali 2. miesto a za požiarny útok s vodou získali
1. miesto. Vo večerných hodinách sa zase družstvo mužov zúčastnilo
Nočnej hasičskej súťaže v Hrnčiarovciach nad Parnou a Andrej Slabej
s Branislavom Lipovským v obci Abrahám na nočnej súťaži Železný hasič,
kde Andrej Slabej v jednej z najťažších súťaží hasičského športu predbehol aj profesionálnych hasičov.
Nakoniec nám dovoľte poďakovať starostovi obce Mgr. Adriánovi
Machovi za zakúpenie reprezentačného oblečenia (mikiny, tričká a šiltovky s nápisom HASIČI ŠOPORŇA) pre hasičov a hasičky. Rovnaké tričká
dostali aj deti v krúžku mladých hasičov. Ďalšie veľké poďakovanie patrí ŠK Šoporňa, ZŠ s MŠ v Šoporni, poslancom obecného zastupiteľstva
v Šoporni spolu s hlavnou kontrolórkou za skvelú spoluprácu.
ĎAKUJEME.
DHZ Šoporňa

Zhodnotenie sezóny 2017/2018 a vízie ŠK Šoporňa
Prípravka ŠK odohrala sezónu v kvalitnej súťaži, kde jej konkurovalo 15 družstiev z okolitých dedín.
Naše nádeje sa nestratili, vo veľa zápasoch jasne dominovali.
Musím poďakovať trénerskej dvojici Rastislav Hipš a Miloš Kabát za
odvedenú prácu, pri ktorej chalanov nielen motivovali k víťazstvu,
ale aj viedli k rešpektovaniu súpera a dobrému prejavu celého
tímu. Mladších žiakov sa ujal Jozef Dáni a ako tréner im začal vštepovať kombinačnú hru, ktorá im sedela a robila radosť aj divákom,
ktorí síce v malom počte, ale predsa chodili povzbudzovať našich
mladých futbalistov. Sezónu odohrali v 3. lige JUH, kde im boli
súpermi väčšinou mestá. Napriek tomu sa nestratili, dokázali hrať
pekný futbal a ukázali, že vedia vytvoriť skvelú partiu. Starší žiaci
ŠK odohrali sezónu v 3.lige JUH. Trénerom bol Róbert Rajčo, ktorý
už tradične svojím zanieteným prístupom prispieval k fungovaniu
tohoto družstva. Chalani sa snažili, dávali do výkonov všetky svoje
sily a dokázali odohrať so cťou celú súťaž. Častokrát sme sa stretli
s nízkou účasťou divákov a hlavne rodičov, čo nám je ľúto, ale
pevne verím, že sa táto situácia v budúcnosti zmení. Dorast ŠK Šoporňa absolvoval súťažný ročník v 5.lige JUH. Jesenná časť sezóny
bola poznamenaná neobsadením brankárskeho postu, v bráne sa

striedali hráči a bolo to cítiť na celkovom hernom prejave. Po tvrdej zimnej príprave, ktorú tréner Radoslav Šmidák dobre pripravil,
sa na jar odzrkadlil aj herný prejav dorastu. Na škodu bola zmena
na trénerskom poste, keďže Rado dostal pracovnú ponuku do zahraničia. Chalani na to zareagovali a staronovému trénerovi Rajčovi chvíľu trvalo, kým to skoordinoval. A - mužstvo ŠK Šoporňa sa
pred sezónou 2017/18 postretlo s nečakanými zmenami, ale napriek tomu tréner Miroslav Korec dokázal chalanov skonsolidovať
a dať hre správnu tvár. Sezóna sa vyvíjala priaznivo, po celý čas
sme boli v hornej polke tabuľky. Najviac ma mrzí záver sezóny, kde
sme nezvládli 3 zápasy s mužstvami v spodnej časti tabuľky. Veľká
vďaka patrí Mirovi, ktorý nás po sezóne ako tréner opúšťa. Vízie ŠK
Šoporňa na ďalšie obdobie je spojiť mládežnícke družstá s FC Pata
a pokračovať v 3. lige U15 a U13. Zachovať Dorast v 5. lige, možno po úspešnej letnej príprave spojeného družstva ich prihlásiť
do 4.ligy. Mužstvo dospelých prihlásiť do 5.ligy STRED.
Moje poďakovanie patrí p. Štefanovi Korcovi a p. Ivanovi Gálovi
za zabezpečovanie usporiadateľskej služby počas súťažných stretnutí, vedeniu obce a poslancom za podporu ŠK Šoporňa.
Mgr. Stanislav Rosypal , predseda ŠK
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Hasiči v škôlke
Znova po roku nás navštívili naši dobrovoľní hasiči. Rozžiarené očká
detí, blikajúce a hučiace majáky dávali predzvesť príjemne stráveného dopoludnia v areáli ZŠ s MŠ v Šoporni. Nastúpené deti spolu s ich
učiteľkami sledovali príchod hasičov a po úvodných slovách aj ukážku
mladých hasičiek, ktoré predviedli deťom, ako sa taký oheň hasí. Následné vozenie v hasičských autách za zvuku sirén pomaly ukončilo
tento deň. Na záver si ešte zopár detí vyskúšalo, aké je ozajstné hasenie za pomoci mladých hasičiek.
Ďakujeme a tešíme sa znova o rok.
Vedenie MŠ v Šoporni

								

Prvá detská hasičská halová súťaž
V obci Šoporňa už druhý rok funguje hasičský krúžok v spolupráci
s obcou Šoporňa a ZŠ s MŠ Šoporňa. Vďaka dobrej spolupráci a nadšeniu detí, ktoré tento krúžok navštevujú sa DHZ Šoporni podarilo
zorganizovať prvú detskú hasičskú halovú súťaž v priestoroch ZŠ s MŠ
v Šoporni. Spomínaná súťaž sa konala dňa 07. 04. 2018 a zastrešoval
ju DHZ Šoporňa v spolupráci s obcou Šoporňa, ktorej by sme sa touto
cestou chceli poďakovať za podporu a dobré vzťahy. Súťaže sa zúčastnili deti DHZ z okolitých dedín. Štartovalo 28 hasičských družstiev, ktoré boli rozdelené do kategórii chlapci mladší / starší a dievčatá mladšie
/ staršie. Za DHZ Šoporňa štartovali štyri družstvá. Dve staršie dievčenské družstvá. Mladé hasičky sa nenechali zahanbiť a vo svojej kategórii
sa umiestnili na prvom a druhom mieste. Štartovali aj tí najmenší hasiči v jednom chlapčenskom družstve, ktorí sa umiestnili na 8. mieste
a jedno zmiešané družstvo, ktoré sa umiestnilo na 5. mieste. Všetkým
mladým hasičom gratulujeme ku krásnym výkonom. Keďže súťaž
mala veľký úspech ako u súťažiacich, tak aj u organizátorov, môžete sa
tešiť aj na ďalšie ročníky.
Zuzana Holubanská
referent pre deti a mládež

								

Oslava Dňa detí

ZŠ s MŠ v Šoporni pripravila pre svojich žiakov oslavy MDD, na
ktoré pozvali aj PSS z nášho domova. S radosťou sme pozvanie prijali
a aktívne sa zapojili do všetkých súťaží. Vyskúšali sme si hod kamienkami na cieľ, nezaskočili nás slovné hračky, zapotili sme sa pri skokoch
na cieľ, hodoch na body a zapojili sme sa aj do preťahovania lanom.
Nesklamali sme a z podujatia sme odchádzali ako víťazné družstvo.
Sláva víťazom. Ďakujeme za príjemný deň a už teraz trénujeme na
ďalší ročník.
Mgr. Slávka Soboňová
vedúca úseku SRHBaV DSS Šoporňa - Štrkovec
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Horíííííííííí!!!!!!! Horíííííííííííí!!!!!!!!
„Horíííííííííí!!!!!!! Horíííííííííííí!!!!!!!!“ Znelo v tento deň v našom areáli.
A ono naozaj horelo. Vo sviatok sv. Floriána zavítali medzi nás hasiči
z Dobrovoľného hasičského zboru zo Šoporne a z Paty, ktorí predviedli
našim PSS hasenie ohňa, útok od stroja, hasenie vodným delom. Oheň
sa podarilo úspešne, samozrejme za pomoci našich PSS, uhasiť, a tak
sa mohli hasičské autá využiť aj na vyhliadkovú jazdu k priehrade. Znela siréna a zážitky pribúdali každou minútou. Spolu sme zažili krásny
deň, za ktorý patrí veľká vďaka všetkým , ktorí prišli do nášho domova
a srdečne sa venovali našim PSS, trpezlivo odpovedali na všetky otázky, dovolili nahliadnuť do zásahových vozidiel či vyskúšať si helmu
a odev hasiča. Ďakujeme!
Mgr. Slávka Soboňová, vedúcaúseku SRHBaV

Šopornianske
noviny

HODY ŠOPORŇA

V dňoch 3. až 5. augusta sa v našej obci uskutočnia tradičné Šopornianske hody. Tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok na vás čaká bohatý kultúrny program, množstvo kolotočov, stánkov. Aj tento rok bude areál ohraničený
z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Predpredaj vstupeniek pre občanov obce začne dňa 9. júla a potrvá až do 1. augusta 2018.
Vstupenky si môžete zakúpiť v knižnici Obecného úradu v Šoporni.
Po tomto termíne nebude možné si zakúpiť trojdňovú vstupenku. Ceny vstupeniek zostali nezmenené.

Program HODOV 2018
Piatok 3. august
18.00 Dychová hudba Zálužanka
19.00 Dychová hudba Šúrovanka
20.00 Desmod
do 5.00 Diskotéka, hrá Huxomedia DJS
Sobota 4. august
19.00 Tiktaci (Taktici)
20.00 Slniečko 			
21.00 Gladiátor
22.30 ohňostroj
do 5.00 Diskotéka, hrá Huxomedia
DJS
Nedeľa 5. august
8.00 a 11.00 sv. omše – kostol Panny Márie
Snežnej
17.00 Hodový futbalový zápas ŠK Šoporňa
16.00 INSIDE
17.00 Colorado
18.00 Jadranka
19.00 Old School Brothers
do 4.00 diskotéka, hrá Huxomedia
DJS
Pondelok 6. augusta
17.00 futbalový zápas
Starí páni Šoporňa - Starí páni Spartak
Trnava - areál ŠK Šoporňa

DESMOD

CENY VSTUPENIEK

Gladiátor

Jadranka

 
trojdňový lístok v predpredaji
pre občanov Šoporne
 trojdňový lístok v predpredaji
pre šopornianske deti
od 6 do 15 rokov
 trojdňový lístok v predpredaji
pre občanov Šoporne
nad 62 rokov
		
 trojdňový lístok v predpredaji
pre hostí 			
 jednodňový lístok pri vstupe
do areálu pre všetkých
 jednodňový lístok pri vstupe
do areálu pre všetky deti
od 6 do 15 rokov
 jednodňový lístok pri vstupe
do areálu pre všetkých
nad 62 rokov

3,0 €

1,5 €

1,5 €
5,0 €
3,0 €

1,5 €

1,5 €

Deti do 6 rokov majú vstup do areálu
v sprievode rodiča zdarma.

Old Shool Brothers

Predpredaj lístkov bude v knižnici
Obecného úradu od 09. júla 2018 do
1. augusta 2018. Po tomto termíne
nebude možné si zakúpiť jednodňové lístky! trojdňovú vstupenku,
na vstupe do areálu budú v predaji
iba jednodňové lístky!

Kam sa rozletia naši žiaci...

V školskom roku 2017/18 ukončí vzdelávanie v ZŠ s MŠ Šoporňa 35 žiakov. V IX. A 17 žiakov, v IX. B 18 žiakov. V nižších ročníkoch je to jeden
žiak z V. A - Matúš Vagunda, bude pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu v Seredi.

Naši deviataci:

1. Samuel Bartoš – SOŠ – Spoj.šk. Šaľa, mechanik elektrotechnik, 2. Filip Beňo – SPŠ Trnava, elektrotechnika, 3. Adam Gajdoš – SOŠ
– Spoj.šk. Šaľa, mechanik elektrotechnik, 4. Samuel Gavalec – SOŠ – Spoj.šk. Šaľa, strojný mechanik, 5. Ladislav Halász – SOŠ – Spoj.
šk. Šaľa, strojný mechanik, 6. Adrián Hindický – SPŠ Trnava, mechatronika, 7. Leonard Hurban – Gymnázium V.Mihálika Sereď, podaná prihláška do druhého kola, 8. Jakub Janica – SPŠ dopravná Trnava, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, 9. Samuel Jánošík – SOŠ – Spoj.šk. Šaľa, strojný mechanik, 10. Kristína Kiššová – SOŠ obchodu a služieb Trnava, čašník, servírka, 11. Patrik Kollár – Gymnázium Nitra, Golianova, 12. Ivan Srňanský – SOŠ – Spoj.šk. Šaľa, strojný mechanik, 13. Xénia Šildová – Gymnázium
V.Mihálika Sereď, podaná prihláška do druhého kola, 14. Valéria Šípková – SOŠ obchodu a služieb Trnava, čašník, servírka, 15. Hana
Tóthová – Obchodná akadémia Sereď, 16. Ema Vagundová – Obchodná akadémia Trnava, bilingválne štúdium, 17. Viktória Vozárová – Hotelová akadémia – Spoj.šk. Nitra, 18.Matúš Ašverus – SOŠ technická Galanta, autoopravár – mechanik, 19. Paulína Bennárová
– Gymnázium Nitra, Golianova, 20. Paulína Gavalcová – SOŠ drevárska Zvolen, ochrana osôb a majetku pred požiarom, 21. Ema Hipšová – Obchodná akadémia Trnava, bilingválne štúdium, 22. Adam Hulák – Gymnázium V.Mihálika Sereď, 23. Samuel Ifka – SPŠ Trnava, elektrotechnika, 24. Barbora Kochanová – SOŠ Hlohovec, biotechnológia a farmakológia, 25. Matúš Komžík – SOŠ automobilová Trnava, mechanik nastavovač, 26. Lenka Kubánová – SOŠ poľn. a služ. na vidieku Trnava, veterinárne zdravotníctvo a hyg.,
27. Sebastián Lipták – SOŠ automobilová Trnava, autoopravár – elektrikár, 28. Dana Ioana Mondek – Obchodná akadémia Sereď, 29. Jana
Pilová – SOŠ obchodu a služieb Galanta, obchodný pracovník, 30. Samuel Slíž – Obchodná akadémia Sereď, 31. Andrej Strapko – SOŠ
technická Galanta, autoopravár – elektrikár, 32. David Šilhár – SOŠ – Spoj.šk. Šaľa, strojný mechanik, 33. Tomáš Šípka – Športové gymnázium Trenčín, 34. Nikola Štrpková – Ped. a soc.akad.bl.Laury Trnava, sociálno-výchovný pracovník, 35. Ivan Šulan – SOŠ obchodu a služieb
Trnava, kuchár.
Všetkým žiakom prajeme veľa šťastia v nových školách, aby robili dobré meno našej škole i obci.
Mgr. Jana Blahová, výchovná poradkyňa
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Futbalový zápas starostov

Sloven sko – Nem ecko
Základ slovenského družstva starostov tvoria starostovia z regiónu ZMO, JE Jaslovské Bohunice. Družstvo má za sebou už 20-ročnú
históriu, vymenilo sa tu už viac generácii hráčov. Na úvod zápasu
nastúpili obe družstvá s vlajkonosičmi, deťmi, zazneli hymny oboch
krajín, podpredseda ZMOS Jozef Dvonč otvoril slávnostne zápas, kapitáni si vymenili vlajky a začal krásny futbalový zápas.bNa ploche
štadióna bolo takmer 30 stupňov, v hľadisku to tiež vrelo, povzbudzovali kolegovia, manželky, rodinní príslušníci. Samozrejme, v zápase proti Nemecku nemohli zo starostov ZMO JE Jaslovské Bohunice
nastúpiť všetci, pretože sa na súpisku trénera nevošli. Družstvo sta-

Za Slovensko reprezentovali: J. Baláž (Rovné), J. Beňuš (Bziny),
P. Bobek (Dolné Dubové), R. Brtáň (Košeca), M. Červenka (Ratkovce),
F. Gőgh (Veľké Uľany), R. Goldschmidt (Muráň), M. Halaksa (Košolná),
J. Havran (Nová Baňa), J. Hrčka (Horné Dubové), J. Hrišo (Streženice), J. Jazvinský (Horné Lefantovce), A. Macho (Šoporňa), M. Makeľ
(Vinné), F. Matušík (Domaniža), T. Nemeček (Pusté Sady), L. Pixiades
(Kamenné Kosihy), S. Pocisk (Jablonec), R. Pomajbo (Modrovka),
J. Rábara (Lošonec), P. Racsko (Kráľov Brod), M. Sagan (Cífer), I. Šiška
(Borovce). Strelci gólov: F. Gőgh, M. Červenka a S. Pocisk.

Pamätajú si ešte občania,
čo sa pod jeho vedením
v obci ... alebo
„zlo plodí len zlo“

v čase, keď funkciu starostu vykonával p. Kiš. Preto, ako starosta obce, je mojou povinnosťou brániť nielen dobré meno obce,
ale aj reagovať a zabezpečiť potrebné kroky na zjednanie nápravy. Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže redaktorka zverejniť
akékoľvek neoverené údaje, ktoré jej poskytne jedna strana bez
možnosti vyjadrenia dotknutej osoby. Čo je za tým, to si môžeme iba domyslieť, avšak za bývalého vedenia boli články v tomto
žurnále platené z obecných peňazí a aj vtedy sme si našli žurnál
v našich schránkach. Jedno je však isté, tento rok sú voľby na starostu a uverejnený článok mal zabezpečiť očiernenie súčasného
vedenia obce a opeknenie pisateľa na základe poloprávd, výmyslov, ohovárania a prisvojenia si všetkého vo svoj prospech.
Preto obec vyzvala redakciu prostredníctvom listu o uverejnenie
nápravy. (obsah listu zverejňujem na konci článku) Nie je toho
málo, ale chváliť sa čiernou stavbou na dome smútku za takmer
50 000 eur, kde obec musela riešiť dodatočné stavebné povolenia aj projekt a studňou za viac ako 40 000 eur, ktorá musela byť
označená ako požiarna nádrž, nakoľko z hygieny by bola zrušená,
pretože nebola legislatívne povolená, voda je ťahaná čerpadlom

Koncom apríla bol v Galantskom a Šalianskom Žurnále uverejnený rozhovor s bývalým starostom pod názvom „Milan Vlček sa
rozhodol opäť kandidovať za starostu Šoporne. Pamätajú si ešte
občania, čo sa pod jeho vedením v obci vybudovalo?“ Nebolo
by na tom nič nezvyčajné, veď každý si môže zaplatiť a zverejniť
článok, dokonca aj zabezpečiť jeho distribúciu do všetkých domácností aj v Šoporni, avšak obsah článku by mal byť pravdivý.
Tento článok účelovo uvádzal zavádzajúce a polopravdivé informácie nielen o mojej osobe, ale aj o poslancoch, obecnom úrade,
obci ako takej a dokonca si prisvojil činnosť a projekty pripravené
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rostov i priatelia samosprávy, futbalisti hrali ako o život 2 x 35 minút
s plným nasadením. Zápas sa pre našich starostov skončil viac ako
dobre, veď výsledok je toho dôkazom Slovensko : Nemecko 3 : 0.
ĎAKUJEME, starostovia.
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z 80 metrov, nie je to artézska studňa, je dosť podstatný fakt
a zavádzanie občanov. Ďalšie nepravdy spočívajú v tom,
že nové asfaltové povrchy neboli natiahnuté na viacerých uliciach, ale iba na Poštovej ulici, novou kotolňou zadĺžil školu,
kde sa platí o 2000 eur viac každý mesiac po dobu 10 rokov
a to všetko bez rozhodnutia zastupiteľstva, projekt kanalizácie
sa vypracoval za vedenia p. Kiša, za vedenia p. Vlčeka bol projekt prerobený a preplatený o viac ako 30 000 eur, projekt verejného osvetlenia bol pripravený na takmer 300 000 eur a nám sa
podarilo zrealizovať výmenu osvetlenia za 137 000 eur. Ďalšie
nepravdy sú v projektoch na vypracovanie piatej triedy v materskej škole, hasičskej zbrojnice a wifi zóny v obci. Tieto projekty, stavebné povolenia a verejné obstarávania sa realizovali
za súčasného vedenia, taktiež nové hasičské auto bolo našim
hasičom pridelené na základe našej žiadosti. Na všetky tieto
veci existuje dokumentácia potvrdzujúca tieto tvrdenia a nie
chválenie sa p. Vlčeka cudzím perím. Zároveň vieme preukázať,
že obec zamestnávala oveľa menej zamestnancov, hospodárila úspornejšie, nepredávala výhodnejšie pozemky poslancom,
ani nedávala zákazky ich firmám. Práve naopak, doteraz sme
nepotrebovali šíriť strach, vyplakávať a poukazovať na to, aké
je to ťažké, sťažovať sa, koľko bolo udaní a zastrašovaní voči
mojej osobe, rodine, zamestnancom úradu a poslancom. Chceli sme ukázať, že ideme budovať a zveľaďovať obec, urobiť ju
krajšou, rozvíjať pre občanov. Vedeli sme, do čoho ideme, že
nás čaká ťažká cesta. Dovolím si tvrdiť, že čokoľvek sa v obci začalo budovať, realizovať, opravovať, organizovať a pripravovať,
bolo terčom udania na všetky možné inštitúcie. Toľko kontrol,
výsluchov, inšpekcií a policajných návštev nás len posunulo
vpred a pomohlo nám dať do poriadku všetko to, čo v obci
dovtedy nefungovalo. Za tri a pol roka ich bolo takmer sto.
Do dnešného dňa obec v ničom nepochybila a úspešne dopadla vo všetkých kontrolách. Možno aj pre takéto udania sa neustále odďaľuje realizácia kanalizácie.
Vrcholom všetkého od bývalého starostu je spochybnenie
rozhodnutia Ústavného súdu, nerešpektovania rozhodnutia
o nezákonnej výpovedi kontrolórke, svojvoľného rozhodovania s financiami obce, odpredajom majetku (vozidla), zo správ
za roky 2013 a 2014 vyplýva porušenie prečerpania rozpočtu
o viac ako 350 000 eur, vyplácania si vyššieho platu. Súhlasím,
pripomeňme si, čo sa za bývalého starostu v obci dialo, okrem
vyššie uvedeného ešte udania, chodenie po súdoch, zastrašovania, urážky, manipulácia s ľuďmi, zmarené referendá, nechodenia na zastupiteľstvo, nátlak, skratka vládlo tu zlo.
Začal sa volebný rok, začal sa boj o riadenie obce, boj o to,
kto bude rozhodovať o budúcnosti našej obce. Už teraz je vidieť, že to bude nepekný boj, plný zloby, osočovania, nenávisti
a posadnutosti, za účelom zisku koryta a pomsty. Niekomu
ide o zrušenie exekúcie, zahladenie súdnych rozhodnutí,
o rozkradnutie obecných peňazí, o zabitie pravdy, o osobný
prospech. Je jedno, kto bude starostom, pokiaľ to bude rozumný človek, ktorému ide o rozvoj obce, o jej obyvateľov a nie
o svoju „peňaženku“.
Preto, aj ja Vás prosím, pripomeňte si, čo sa za bývalého dialo
v obci, nezabudnite, majte oči otvorené, nedajte sa opiť rožkom a nedovoľte návrat doby temna, lebo „zlo plodí len zlo“.
Prajem všetko dobré		
			
Mgr. Adrián Macho starosta obce

Alena Jaššová – Vydavateľstvo HELENA
Dolná 5
927 01 Šaľa
						28.05.2018
Vec: výzva na uverejnenie odpovede v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z.
o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (Tlačový zákon) v znení
neskorších predpisov

Vážená pani Alena Jaššová – Vydavateľstvo HELENA,
na základe údajov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ste vydavateľkou regionálneho dvojmesačníka „Galantský a Šaliansky Žurnál“, v ktorého aprílovom vydaní pre rok 2018, ročník XXII, ste uverejnili rozhovor s pánom Mgr.
Milanom Vlčekom, pod názvom „Milan Vlček sa rozhodol opäť kandidovať za
starostu Šoporne. Pamätajú si ešte občania, čo sa pod jeho vedením v obci vybudovalo?“ Mojim klientom bolo toto vydanie doručené dňa 30.04.2018.
Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto rozhovore bolo uverejnených množstvo
nepravdivých a zavádzajúcich informácií, dovoľujem si Vás požiadať o uverejnenie opravy nepravdivých údajov.
„No a v závere, kedy sme spolu s ďalšími občanmi čakali spravodlivé rozhodnutie,
nastalo sklamanie, pretože sme dostali riadnu facku od spravodlivosti a princípov
právneho štátu. Napriek mnohým svedectvám či výpovediam, písomným dôkazom (napr. nesedel počet hlasov a pod.) bola naša sťažnosť na Ústavnom súde
zamietnutá a to nie jednohlasne.“
Pán Mgr. Milan Vlček sa obrátil s ústavnou sťažnosťou proti výsledku volieb
na Ústavný súd Slovenskej republiky, pričom Ústavný súd Slovenskej republiky svojím Uznesením, sp. značka PL. ÚS 6/2015 – 166, návrh pána Mgr. Milana
Vlčeka zamietol (bližšie na https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DecisionsSearchResultView ). Pán Mgr. Milan Vlček sa nevyjadril, z akého dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol jeho sťažnosť a ani to,
v čom mali pozostávať dôvody jeho prefackania. Zavádzanie pána Mgr. Milana Vlčeka je najmä v tom, že z rozhodnutia a ani z dostupných údajov v spise
nie je zrejmé, že by nebolo rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
vo veci jeho volebnej sťažnosti, prijaté jednohlasne. Ústavný súd Slovenskej
republiky uviedol, čo zistil a ako svoje zistenia vyhodnotil. K uvedenému rozhodnutiu nebol vydaný ani disent a tak pán Mgr. Milan Vlček vie len toľko, že
sa nenašla požadovaná väčšina na rozhodnutie o zrušení výsledkov volieb, ale
vôbec nie to, či niekto zo sudcov ústavného súdu bol za ich zrušenie alebo nie.
Tvrdenie, že „... celý záver bol ale veľmi nezrozumiteľný a nejasný“, nemá žiadne
opodstatnenie. Ústavný súd predsa jasne a zrozumiteľne uviedol, že sťažnosť
pána Mgr. Milana Vlčeka zamieta. Ten, kto si bude chcieť dôvody pozrieť, má
rozhodnutie ústavného súdu zverejnené na internete.
Tvrdenia, že „ ... To doslova naštartovalo súčasné vedenie obce, súčasného
starostu Šoporne do zaujatého a osobného boja proti mne, proti mojej rodine
a proti svedkom volebnej korupcie, či proti vtedajším zamestnancom v úrade.
Dobrovoľne nasilu prepustil, akože dohodou, všetkých zamestnancov obecného úradu.“ Toto vyjadrenie je absolútne difamujúce a nepravdivé. Nikto zo zamestnancov,
s ktorými bol skončený pracovný pomer dohodou, nenapadol platnosť tejto dohody. Výpoveď dostala iba jedna zo zamestnankýň, ktorá sa s požiadavkou na
nezákonnosť obrátila aj na súd a o jej žalobe nie je ešte pojednávanie právoplatne skončené. Zo zamestnancov, ktorí pracovali na obecnom úrade aj počas výkonu funkcie starostu pánom Mgr. Milanom Vlčekom, pracuje ešte sedem osôb.
Nie je pravda, že by súčasné vedenie obce Šoporňa a ani súčasný starosta
obce Šoporňa niečo naštartoval do zaujatého osobného boja proti pánovi Mgr.
Milanovi Vlčekovi. Práve pán Mgr. Milan Vlček sa so svojimi podnetmi a návrhmi
obracia na rôzne inštitúcie a orgány. Súčasné vedenie obce Šoporňa iniciovalo
len konania, aby sa zistilo, či kroky pána Mgr. Milana Vlčeka ako starostu obce,
boli v súlade s platným právnym poriadkom alebo nie, keďže podľa ich právneho názoru a zistení kontrolných orgánov obce, v poriadku neboli. Aby niekto
nedával súčasnému vedeniu obce na zodpovednosť nedomáhanie sa zistenia
daného právneho stavu a prípadne nedomáhanie sa zaplatenia náhrady škody,
splnili si svoje povinnosti v zmysle platného právneho poriadku.
Tvrdenie, že „V súčasnosti sú tu poslanci, ktorí naopak práveže odsúhlasia
čokoľvek, len aby sa dostali so svojimi firmami, či firmami svojich kamarátov
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k obecným zákazkám, k výhodným kúpam obecných pozemkov pre seba a svojich známych, dokonca niekedy hlasujú v rozpore so zákonmi. .... Ďalším extrémom takejto netransparentnej samosprávy je aj to, keď sa poslanci pár dní pred
hlasovaním vopred dohodnú a nacvičia si, ako budú hlasovať, samozrejme, všetci za starostove návrhy resp. kšefty, predražené zákazky, neprehľadné faktúry“
je ničím nepodložené nepravdivé tvrdenie. Neviem, koho mal vo svojom vyjadrení pán Mgr. Milan Vlček na mysli, ale odsúhlasovanie predaja obecných
pozemkov bolo vo všetkých prípadoch v zmysle nariadenia obecného zastupiteľstva a všetky prevody obecných pozemkov boli za rovnakú jednotkovú
cenu. Čo sa týka „obecných zákaziek“, tak obec Šoporňa realizuje obecné
zákazky s použitím pravidiel zákona o verejnom obstarávaní v zmysle pravidiel transparentnosti a zákonnosti. Dovoľujem si uviesť, že keď bol starostom
obce Šoporňa pán Mgr. Milan Vlček, neexistuje záznam o realizovaní obecnej
zákazky v zmysle verejnej obchodnej súťaže. Aj tieto zistenia kontrolných
orgánov boli predmetom posudzovania orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré tieto zistenia nevyhodnotili ako naplnenie niektorej zo skutkových
podstát trestného činu. Neznamená to však, že nebol porušený iný zákon.
Neviem, čo má pán Mgr. Milan Vlček na mysli nacvičenou dohodou vopred,
ale ani na jednom takomto stretnutí poslancov so starostom, a mám pocit,
že ani na jednom zasadnutí obecného zasadnutia obce Šoporňa v období
02.01.2015 doteraz, nebol. Keďže sa ani len nepokúsil verifikovať, odkiaľ jeho
informácie pochádzajú alebo na základe čoho ich tvrdí, musím opakovane
skonštatovať, že v danom rozhovore uviedol len množstvo klamstiev.
Ďalšími klamstvami a nepravdami sú vyjadrenia pána Mgr. Milana Vlčeka
napr. v časti, kde spomína to, čo mal pre obec zabezpečiť ako starosta obce
Šoporňa: „Vybudovali sme zdroj pitnej vody v centre obce – tzv. Richtársku studňu, ktorá spĺňa podľa rozborov vody náročné kritériá pre bežnú, každodennú
konzumáciu, pre chorých občanov i ako dojčenská voda.“ Tu je potrebné uviesť,
že tzv. Richtárska studňa je skolaudovaná len ako vodná nádrž pre potreby
hasičov. Pán Mgr. Milan Vlček ju síce nechal vybudovať, ale nielenže nepotreboval na jej výstavbu verejné obstarávanie, aby sme mali predstavu, či cena,
za ktorú bola postavená pre obec a jej obyvateľov je najvýhodnejšia, ale nepotreboval na to ani stavebné povolenie. Takže sa to až do dodatočného stavebného povolenia užívalo ako čierna stavba.
„Zmodernizoval Dom smútku.“ Už tradične nebol pre pána Mgr. Milana Vlčeka
problém v tom, že to nechal zmodernizovať bez stavebného povolenia, bez
stavebným úradom schváleného stavebného projektu, bez rozhodnutia
obecného zastupiteľstva, bez vysúťaženej ceny, bez verejného obstarávania.
„V ZŠ s MŠ sme vyriešili havarijnú situáciu kotolne dodaním novej – modernej. ...“
Znovu bola dodaná dodávka bez verejného obstarávania, bez analýzy vhodnosti a účelnosti. Pán Mgr. Milan Vlček tiež v rozhovore zabudol uviesť, že
náklady na činnosť kotolne stúpli ZŠ s MŠ o 100% s odhadom na najbližších
10 rokov.
„Súčasne sme pripravili niekoľko veľkých i menších projektov i z prostriedkov
eurofondov, napr. dobudovanie kanalizácie v obci a výstavbu novej ČOV, verejné
osvetlenie, modernizáciu MŠ s vybudovaním ďalšej, piatej triedy, modernizáciu
OcÚ, hasičskej budovy a nového hasičského auta, wifi zónu a ďalšie. ... A to sa
pracovalo s oveľa menšími finančnými prostriedkami aj kvôli rozpočtovému provizóriu, nakoľko vtedajší poslanci, medzi ktorými bol aj súčasný starosta obce
Šoporňa Macho, účelovo a zámerne obci škodili a neschvaľovali rozpočet. Terajší
rozpočet, ktorý má k dispozícii starosta a obecné zastupiteľstvo, plytvá na nadštandardne platené právne služby, na zákazky pre jedného podnikateľa v obci, na
rôzne iné predražené zákazky, na zamestnávanie a nadpriemerné ohodnotenie
dvojnásobného počtu zamestnancov v úrade ...“ Pánom Mgr. Milanom Vlčekom, niet pochýb, že úmyselne nepravdivo uvedeným popisom skutočnosti,
tu vzniká predpoklad, že len on pre obec Šoporňa niečo, vo funkcii starostu,
zabezpečil. Nerobí mu problém pri tom opakovane klamať a zavádzať. Projekt rozšírenia kanalizácie v obci a vybudovanie novej ČOV bol spustený už
v roku 2009, keď výkon funkcie starostu zabezpečoval pán Kiš. Pán Mgr. Milan
Vlček uvedenú agendu a projekt len „zdedil“ z titulu svojej funkcie a rozšíril
ho súčasný pán starosta s odsúhlasením obecného zastupiteľstva. Za pána
Mgr. Milana Vlčeka sa projekt osvetlenia obce a ani verejného wifi pripojenia
v obci nerealizoval. Áno, mohol to pripraviť, ale z podkladov, ktoré sú na OcÚ
k dispozícii je zrejmé, že na to nemal súhlas obecného zastupiteľstva, nebolo
zrealizované verejné obstarávanie a predpokladaná cena bola cca 300 000,- €,
čo je o 160 000,- € viac, ako sa realizoval projekt verejného osvetlenia obce
v súčasnosti. Listom zo dňa 18.03.2014 zaslal pánovi Mgr. Milanovi Vlčeko-
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vi, plk. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ SR odpoveď na jeho žiadosť
o poskytnutie hasičského vozidla. V tomto liste bolo pánovi Mgr. Milanovi
Vlčekovi oznámené, že jeho žiadosti vyhovené nebude a v prípade disponovania s prebytočnou požadovanou hasičskou technikou a splnenia podmienok zákona o správe majetku štátu, ho bude HaZZ informovať. Naproti tomu,
súčasný starosta požiadal o pridelenie hasičského automobilu v máji 2015
a jeho žiadosti bolo vyhovené. Obci bolo poskytnuté nové hasičské auto.
Rovnako, pán Mgr. Milan Vlček mohol pripraviť projekt modernizácie MŠ, ale
ním pripravený projekt sa nerealizoval. Stavebné povolenie a aj verejné obstarávanie a následná realizácia boli až v roku 2015, keď pán Mgr. Milan Vlček
starostom obce Šoporňa už niekoľko mesiacov nebol. Skutočnosť, že mal pán
Mgr. Milan Vlček ako starosta obce Šoporňa k dispozícii nižší rozpočet ako
súčasné vedenie obce, keďže obec hospodárila v rokoch 2012, 2013 a 2014
v rozpočtovom provizóriu je síce pravda, ale pán Mgr. Milan Vlček neuviedol,
že mu to nebránilo bez súhlasu obecného zastupiteľstva použiť priemerne
v každom z týchto období viac ako 150 000,- €. Predmetná skutočnosť bola
aj predmetom skúmania orgánmi činnými v trestnom konaní, ale naplnenie
niektorej so skutkových podstát trestného činu takýmto konaním vraj nedošlo. Vyjadrenie, že to malo byť spôsobené tým, že poslanci obecného zastupiteľstva odmietli prijať rozpočet obce, je neúplný, keďže obecné zastupiteľstvo
rozpočet obce prijalo, ale iný ako chcel pán Mgr. Milan Vlček a k uvedenému
rozpočtu následne pán Mgr. Milan Vlček uplatnil sistačné právo. Takže, ak poslanci neodsúhlasili rozpočet v stave, ako mu vyhovoval, tak obec nemala rozpočet žiadny a on, ako je uvedené už skôr, bez verejného obstarávania, bez
súhlasu obecného zastupiteľstva nakladal s prostriedkami obce v rozpore
s platným právnym poriadkom. Čo sa týka právnych služieb, tak cena, za ktoré
boli právne služby poskytované obci Šoporňa v čase výkonu funkcie starostu
pánom Mgr. Milanom Vlčekom bola taká istá, ako je to v súčasnosti. Len pán
Mgr. Milan Vlček sa snaží u čitateľov vyvolať pocit závisti a prípadnej nespravodlivosti. Ďalším klamstvom, ktoré pán Mgr. Milan Vlček uviedol a ktoré Vaše
vydavateľstvo uverejnilo, je údaj o tom, že obecné zastupiteľstvo plytvá na
zákazky pre jedného podnikateľa v obci, na rôzne iné predražené zákazky,
na zamestnávanie a nadpriemerné ohodnotenie dvojnásobného počtu
zamestnancov v úrade. V súčasnosti nie je žiadny so zamestnancov OcÚ
v blízkom príbuzenskom vzťahu s iným zamestnancom OcÚ. Nebolo tomu
tak vždy. Za obdobia výkonu funkcie starostu obce Šoporňa boli zamestnaní
napr. otec so synom, na tú istú pracovnú pozíciu, švagor a švagriná a pod.
vôbec nie je pravdou, že by sa v súčasnosti zamestnával na OcÚ dvojnásobný
počet zamestnancov. Z údajov, ktoré má OcÚ k dispozícii vyplýva, že na OcÚ
bolo zamestnaných na trvalý pracovný pomer
– v roku 2012 37 osôb,
– v roku 2013 41 osôb,
– v roku 2014 45 osôb (posledný celý rok výkonu činnosti starostu pánom
Mgr. Milanom Vlčekom),
– v roku 2015 46 osôb (zamestnávanie osôb na aktivačné práce, ktorým uhrádzal 90% mzdových nákladov úrad práce),
– v roku 2016 31 osôb,
– v roku 2017 30 osôb a
– v roku 2018 zatiaľ k dnešnému dňu je to 36 osôb.
Aj z uvedeného je zrejmé, že žiadne dvojnásobné počty osôb na OcÚ v obci
Šoporňa, oproti obdobiu výkonu funkcie starostu pánom Mgr. Milanom Vlčekom, zamestnané nie sú.
Pani vydavateľka, na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať
o uvedenie opravy údajov a vyjadrení, ktoré boli publikované vo Vami vydávanej periodickej tlači. V prípade, že požiadavke nebude vyhovené, budeme
oprávnení obrátiť sa so svojimi právami na súd, a to či už v zmysle Tlačového
zákona alebo podľa Občianskeho zákonníka, ktorý garantuje ochranu mena
a dobrej povesti. V tomto prípade môžu náklady na súdne konanie a primerané finančné zadosťučinenie spôsobiť Vášmu vydavateľstvu neželané náklady.
Zostávam s úctou,

Obec Šoporňa,
Mgr. Adrián Macho
v zastúpení na základe plnej moci
Mgr. Slavomír Trnkócy
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Štatistika separácie komunálneho a stavebného odpadu za rok 2017
V roku 2017 pokračujeme v nadstavenom trende z roku 2016, čoho výsledkom je oveľa menšie množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa obce, teda aj celkovo pre obec. Komunálny odpad v obci sa znížil oproti roku 2016 o viac ako 100 ton, v porovnaní s rokom 2015 je to cez
500 ton. Z uvedeného je vidieť, že väčšina našich obyvateľov má záujem a nie je im ľahostajný dopad na životné prostredie a čistotu nášho
okolia, začo Vám patrí veľké poďakovanie.
K separovaniu pristupujeme zodpovednejšie pri každom druhu odpadu. V tabuľke je porovnanie rokov 2015, 2016 a 2017.

Šoporňa

2017

2016

2015

tony odpadu

kg/obyv.

tony odpadu

kg/obyv.

tony odpadu

kg/obyv.

celkovo

1543,10

365,92

2100,20

504,13

2123,20

509,65

komunálny odpad

1123,00

266,30

1246,92

299,31

1679,88

403,24

stavebný odpad

420,10

99,62

853,28

204,82

443,32

106,41

vyzbierané plasty

36,62

8,68

24,27

5,83

17,10

4,10

vyzbierané sklo

52,87

12,54

40,20

9,65

19,43

4,66

vyzbieraný papier

39,28

9,31

14,94

3,59

–

–

vyzbierané kovy

0,98

0,23

0,40

0,10

–

–

Separovaním skla, papiera, plastov a kovov nielen ochraňujeme životné prostredie, ale aj znižujeme obci poplatky za uskladnenie odpadu,
nakoľko vyseparované zložky neplatíme, čo v roku 2017 tvorilo takmer 130 ton. U stavebného odpadu bol pokles o viac ako 50 % z dôvodu
zodpovednejšieho prístupu pri separovaní a triedení odpadu vyvážaného na zberný dvor.
Komunálny odpad – porovnanie s obcami v rámci združenia Komplex – odpadová spoločnosť

Komunálny
odpad
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Stavebný
odpad

Separované zložky
sklo

16
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Plasty

Papier

17
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Kovy

Ako vidieť na grafoch, tak separujeme lepšie vo všetkých zložkách odpadu oproti rokom 2015 aj 2016. I keď v kovoch máme ešte rezervy,
avšak sú to iba nepatrné rozdiely oproti obciam pred nami. V ostatných položkách sme na popredných miestach a konkurujeme obciam,
u ktorých je separácia dlhodobo zaužívaná a to iba vďaka vašej zodpovednosti. Osvedčil sa nám aj zvoz bioodpadu a v tomto roku pristupujeme aj k separácii tetrapakov a znovu sa nám podarilo umiestniť zberné nádoby na odevy. Zároveň prosím občanov o dodržanie termínov
na separáciu podľa kalendára.
Z porovnania nákladov a výdavkov na odpad sme sa dopracovali k zaujímavému výsledku. Za roky 2012 až 2014 obec ročne doplácala na
odpad cca 60 000 eur. Naštartovaním separácie v polovici roku 2015 a zabránením vývozu na zberný dvor cudzím osobám, obec doplatila
za odpad už len cca 28 000 eur. Vašou zásluhou v roku 2016 obec prvýkrát nedoplácala na odpad, pretože došlo k úspore 4 615,47 eura.
V roku 2017 sa nám tento trend podarilo udržať, dokonca mierne znížiť výdavky o takmer 5 000 eur.
Z uvedeného vyplýva, že poplatky za komunálny odpad sa v obci nebudú zvyšovať, skôr naopak, ak to legislatíva dovolí,
môžu sa prehodnotiť smerom dolu.
Zoznam miest, kde sú umiestnené kontajnery na separovanie.
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Detské ihrisko v časti „Argentína“

Zberné nádoby na sklo, papier a kov

Horné zastávky smerom na Sereď

Zberné nádoby na sklo a papier

Ihrisko pri Starom Váhu

Zberné nádoby na sklo a papier

Pri cintoríne

Zberné nádoby na sklo, papier, kov a odevy

Hlavná cesta smerom na Šaľu pri škole

Zberné nádoby na sklo, papier a odevy

Horná Jednota

Zberné nádoby na sklo, papier a kov

Dolná Jednota

Zberné nádoby na sklo, papier a kov

Pri Rybárskom dome

Zberné nádoby na sklo a papier

Dolná zastávka oproti soche Vendelína

Zberné nádoby na sklo, papier, kov a odevy

Na „Hlinníku“

Zberné nádoby na sklo a papier

Križovatka Mlynská a Slnečná ulica

Zberné nádoby na sklo a papier
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Vývoz zberných nádob zabezpečuje Komplex v určených termínoch, ktoré sú v kalendári. Cyklus vývozu je určený v zmysle zákona organizáciou zodpovednosti výrobcov a častejšie vývozy nepreplatia. V prípade preplnenia nádob nenechávajte separátne zložky vedľa zberných
nádob, nepôsobí to pekným dojmom, hlavne počas víkendov, ale poprosím, skúste to zaniesť na iné zberné miesto, respektíve na zberný
dvor počas otváracích hodín. Zberný dvor je otvorený vždy, okrem nedele, pondelka a sviatkov, od apríla do októbra v čase od 10.00 do 18.00
hod., od októbra do apríla v čase od 09.00 do 17.00 hod. Na zbernom dvore sa navyše nachádzajú aj nádoby na separovanie kuchynských
olejov, tetrapakov a je tu možnosť odovzdania použitých akumulátorov a batérií.
Verím, že v nadstavenom trende budeme pokračovať aj v ďalších rokoch, budeme ešte dôkladnejšie pristupovať k separácii a k odpadu ako
takému, aby sme mohli každý rok konštatovať, že sa posúvame dopredu, že je naša obec krajšia a čistejšia.
Je to vaša zásluha – ĎAKUJEM vám.
Mgr. Adrián Macho , starosta

Upozornenie!
Obec a škola bola niekoľko krát upozornená a privolaná na riešenie problémov podozrenia s požitia
alkoholických nápojov u našich maloletých detí hlavne počas víkendov na verejných priestranstvách.
V danej situácii nie je obec ani škola oprávnená riešiť tieto nahlásenia, avšak táto povinnosť prislúcha
jedine polícii, ktorá môže využiť ako dôkaz aj kamerový systém. Nakoľko ide aj o deti mladšie ako
14 rokov, následky znášajú rodičia. Preto žiadame rodičov, aby zodpovedne pristúpili k tomuto problému a nepodcenili situáciu. Prevencia je dôležitejšia ako následky.
Ďakujeme za pochopenie,									

Naši jubilanti

OcÚ Šoporňa

Spoločenská kronika
Narodili sa: Matej Hašan, František Korec, Amia Ručkay,
Zuzana Staneková, Junior Corny Šuriak, Michaela Lehocká

Jubilanti 80 – roční: Jaroslav Bartoš, Jaroslav Kašný,
Jolana Korcová, Pavel Korec

Jubilanti 90 a viac roční:

Ján Póša 92 r., Mária Kaducová 92 r.

Opustili nás: Irena Mikulková (91), Peter Rojka (47), Margita Ščípová (83), Jozef Blaho (69), Jaroslav Lipovský ( 76), Alžbeta Gálová (77),
Jozef Búran ( 71), Mária Vencelová (82), RSDr. Štefan Mihálik (78),
Alexander Mikéci (82)
Mária Kaducová 92 rokov

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
našu drahú mamičku, babičku a prababičku Alžbetu Gálovú, ktorá zomrela 17.5.2018 vo veku 77
rokov. Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Ján Póša 92 rokov
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Šopornianske
noviny

Zvoz odpadov

Zberný dvor

JÚL 2018

smeti

2. a 3.7.

9. a 10.7.

plasty

16. a 17.7.

11.7.

30. a 31.7.

apríl – október
Pondelok

26.7.
2.7.

16.7.

30.7.

August 2018
smeti

6. a 7.8.

plasty

8.8.

13. a 14.8.

20. a 21.8.

27. a 28.8.

22.8.

papier/tetrapaky

30.8.

bioodpad

13.8.

27.8.

September 2018
smeti

3. a 4.9.

17. a 18.9.

plasty

5.9.

19.9.

papier/tetrapaky

27.9.

bioodpad

10.9.

24.9.

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

Pripravované akcie
3.- 6.8. 2018 Hody Šoporňa
29.8.2018 Povstalecký guláš a oslava SNP
8.9.2018 Šopornianska 12-ka
Šopornianska dyňa

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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Registračné číslo: EV 3584/09
ISSN 1339-5386
IČO vydavateľa: 00 306 207
E-mail: starosta@soporna.sk
Šéfredaktor: PaedDr. Jozef Búran
Redakčná rada: Daniela Vozárová,
PaedDr. Eva Kabrhelová, Mgr. Miroslava
Baranová, Mgr. Adrián Macho

Otváracie hodiny zberný dvor

25.7.

papier/tetrapaky
bioodpad

23. a 24.7.

zatvorené

Utorok

10.00 – 18.00 hod.

Streda

10.00 – 18.00 hod.

Štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

Obec Šoporňa oznamuje občanom
obce, že každý posledný štvrtok
v mesiaci bude prebiehať spolu
so zberom papiera aj zber tetrapakov (obaly z mlieka a džúsov).
Tetrapaky treba prvý krát vyložiť
samostatne v krabici resp. vo vreci, následne na výmenu dostanete
oranžové vrece. Tetrapaky musia
byť opláchnuté a stlačené.
!!! PRI ĎALŠÍCH ZBEROCH BUDÚ
VYVEZENÉ LEN PLNÉ
ORANŽOVÉ VRECIA !!!

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
031 773 7555, 0902 957 814
Vodári
031 7874 234
Ambulancia všeob. lekára
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.

