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Skončili sa prázdniny, čas oddychu
a opäť sa vraciame
do školského a pracovného kolobehu.
V novom školskom
roku deťom prajem veľa študijných
úspechov a krásnych
zážitkov, pedagogickému zboru pevné nervy a veľkú mieru trpezlivosti a rodičom veľa radosti od svojich
ratolestí.
V obci v krátkej dobe, okrem bežných
opráv, údržby, neustáleho kosenia a nespočetného odstraňovania porúch na starej
kanalizácii, prebehne rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a oprava fasády na budove
polície. Ďalej prebiehajú posledné prípravy
k rekonštrukcii verejného osvetlenia a do
rozpočtu na ďalší rok uvažujeme postupne
zmodernizovať aj rozhlas.
Samostatnú kapitolu venujem kanalizácii. I napriek tomu, že máme schválené
finančné prostriedky na dobudovanie kanalizácie a novej čističky odpadových vôd,
stále čakáme na posledné administratívne
vyjadrenie k verejnému obstarávaniu. Pri
podaní projektu bolo potrebné doložiť
značné množstvo dokumentov do určitého termínu, čo vyžadovalo i osobný čas
viacerých zamestnancov len preto, aby to
obec stihla. Všetko prebehlo v poriadku
a boli sme úspešní, avšak čakanie na výsledky kontroly verejného obstarávania
(verejné obstarávanie rieši verejný obstarávateľ zazmluvnený v roku 2011, teda neriešila ho obec) najviac ubližuje nám, ktorí
nemáme kanalizáciu. Uvedenému „pomáha aj pár pisateľov vymyslených anonymov“ po rôznych inštitúciách s úmyslom
poškodiť obci a zabrániť jej napredovaniu.

Ale tieto ohovárania, klamstvá a nepravdy
nás nezastavia a naďalej budeme pokračovať v rozvoji obce. Je na zamyslenie, že
získate financie na projekt, ale čakáte veľmi
dlho na administratívu. Bez týchto povolení to však nejde, tak nám nezostáva nič iné,
iba čakať. Samozrejme, o všetkom Vás budem i naďalej informovať.
Okrem práce je potrebné nezabúdať
na spoločné stretnutia a príjemnú zábavu,
tak ako to bolo v prípade hodových slávností, osláv SNP, pri varení „Povstaleckého
gulášu“, výstavy „Paličkovanej čipky v Šoporni“, výstavy „Ovocia zeleniny a kvetov“
našich záhradkárov spojenú s možnosťou
degustácie vín a výstavou chovateľov. Pokračovali sme v 26. ročníku „Šopornianskej
12-ky“ a pri tejto príležitosti boli odovzdané „Čestné plakety obce Šoporňa“ za dlhoročnú reprezentáciu, podporu a obetavú
činnosť v obci v oblasti kultúry, športu,
záujmových združení, resp. školstva. Ocenenými sa stali: p. Eva Stanková, p. Adam
Straka, p. Ing. Ľudovít Čutrík, p. Elena Ščasná, p. Alexander Lipovský, p. Dušan Andrášik, p. Mária Brodanská, p. Štefan Nahácky,
p. Anton Kochan, p. Vincent Stojka, p. Štefan Šmátrala, p. Peter Gála, p. Hermína Homolová, p. Etela Holubanská, p. Ján Tvrdý,
p. PaedDr. Jozef Búran.
Za všetky tieto akcie vyslovujem veľké „ĎAKUJEM“ tým, ktorí sa podieľali na
zabezpečení a príprave spomenutých
podujatí. V októbri nás čaká „Multikultúrny večer“ spojený s úctou k starším, v novembri oslava 70-nikov, Katarínska zábava,
v decembri pre našich najmenších„Mikuláš“
a Silvestrovská zábava na Rajčure.
Záverom mi dovoľte zaželať Vám, milí
občania, dobrú náladu, krásne zážitky a úsmevné chvíle v práci, v kruhu rodiny a na
spoločných stretnutiach s priateľmi.
S pozdravom
Mgr. Adrián Macho, starosta obce

Ďakujeme Ti, Pane
Ďakujeme Ti, Pane, za Božie požehnanie,
že si nám dal kňaza,
ktorý si zvolil duchovné povolanie.
Učí nás, spravuje a posväcuje
a Duch Svätý ho múdrosťou osvecuje.
Uplynie dvadsiaty rok od kňazskej vysviacky,
hoci v našej obci je čas iba prikrátky.
Pre nás je vzácnym Božím darom,
ktorý premieňa naše srdcia krásnymi kázňami
a aj drahocennou radou.
Náš Boží chrám vynovil
a krásne výlety pre nás pripravil.
Modlitbové stretnutia s nami vytvoril
a misie s kapucínmi vybavil.

Nech Vás milosrdný a dobrý Boh požehnáva
a Pán Ježiš nech Vás zachováva,
v ochrane svojho najsvätejšieho srdca.
Duch Svätý nech vedie každý Váš krok
a radosť z duchovných darov nech cítite v každých dňoch.
Najsvätejšia Matka nech Vám ustavične pomáha na pozemskej púti,
v tiesni, v zdraví nech Vám potešenie nadelí ,
Dobrotivá, Najčistejšia, Spanilá.
Anjeli nech Vás ochraňujú
a Svätí nech Vám milosti vyprosujú .
Z celého srdiečka Vám všetko krásne želáme,
K Vášmu sviatku – veriaci zo Šoporne.
Dana Mániková
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Uznesenia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠOPORNI:
–prerokovalo správu o činnosti OOPZ v Šoporni, berie ju na vedomie
a odporúča požiadať dopravný inšpektorát o osadenie dopravných
značiek zákaz prejazdu vozidiel nad 12 t
–schvaľuje VZN o poskytovaní finančného daru 90–ročným
a starším občanom obce z príležitosti životného jubilea
–poveruje starostu obce prejednať možnosti kúpy pozemku za účelom
vybudovania autobusovej zastávky pri súpisnom čísle 203
–schvaľuje zámer zrealizovať nový zberný dvor v Šoporni na časti
parciel č. 6173 a 6174 v katastrálnom území obce Šoporňa
–schvaľuje zabezpečenie projektovej dokumentácie k stavbe ,,Zberný dvor Šoporňa“ za účelom realizácie stavby zberného dvora
v celkovej sume 6 000 €.
–schvaľuje 1. úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre SZ zdravotne postihnutých MO Šoporňa vo výške 400 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre DSS Šoporňa Štrkovec vo výške
500 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre SZ záhradkárov MO Šoporňa
vo výške 1 200 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre SRZ MO Šoporňa vo výške
2 500 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre Klub dôchodcov Šoporňa vo výške
600 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre Klub paličkovanej čipky vo výške
700 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre Rímsko–katolícku cirkev, farnosť
Šoporňa vo výške 2500 €
–schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre Slovenský poľovnícky zväz,
Poľovnícke Združenie DOMOVINA Šoporňa vo výške 1 000 €
–schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa
–odporúča vypracovať analýzu efektivity vlastného stavebného úradu v obci Šoporňa
–prerokovalo informáciu o poskytnutej dotácii na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ a schvaľuje spolufinancovanie poskytnutej dotácie
na rekonštrukciu telocvične vo výške 2 250 €
–prerokovalo zámer obce zrealizovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci a súhlasí s prípravou podkladov na realizáciu projektu
–schvaľuje odpredaj autobusu Karosa
–schvaľuje prenájom parciel 6173 v katastrálnom území obce Šoporňa vo výmere 2620 m2 za cenu nájmu 0,20 € za 1 m2/ rok, spolu 524
€/ ročne a priľahlé plochy v rozlohe 1338 m2 v cene 0,05 €/ ročne,
spolu 66,99 €/ ročne za účelom vybudovania zberného dvora, čo
činí celkom 590,90 €/ rok a doba nájmu je 50 rokov
–prerokovalo záverečný účet obce Šoporňa za rok 2015, schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad, schvaľuje využitie prebytku vo výške
20.766,62 € na tvorbu rezervného fondu 10% 2.076,70 € a tvorbu peňažného fondu 90 % 18.689,92 € na modernizáciu verejného osvetlenia a údržbu komunikácií
–schvaľuje návrh výberovej komisie na prenájom verejného priestranstva za účelom kolotočov pre lunapark Valencín v sume 3.500 €
a zabezpečenie šmykľavky na MDD a Oslavy SNP
–prerokovalo a schvaľuje kultúrny program Hodového festivalu 2016
v predloženom znení
–prerokovalo informáciu o odstúpení verejného obstarávania projektu ,,Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV“ na Úrad pre verejné obstarávanie a berie ju na vedomie
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–schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 v predloženom znení a zvyšuje úväzok hlavnej kontrolórky z 0,32 na 0,5
s termínom od 01.07. 2016
–prerokovalo Správu o kontrole nájomných zmlúv a berie ju na vedomie
–na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na riadiaci orgán pre operačný program kvalita životného prostredia:
názov projektu ,,Zberný dvor Šoporňa“, výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa s celkových oprávnených výdavkov v sume 16 000 €, kód výzvy OPKZP–PO1–SC111–
2016–10
–prerokovalo projekt „Hasičská zbrojnica – prístavba“ a berie ho
na vedomie, schvaľuje projekt v hodnote 65.000,– eur
–prerokovalo cenovú ponuky na opravu ciest, na základe stanoviska
výberovej komisie odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou CEMIS s.r.o.
–prerokovalo ponuky investičného úveru na financovanie projektu
Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV, odporúča starostovi obce
využiť najvýhodnejšiu ponuku
–odporúča prijať do pracovného pomeru dvoch koscov, naplánovať
do rozpočtu obce pre rok 2017 finančné prostriedky na malotraktor
s rotačnou kosou
–schvaľuje predaj pozemku na parc. č. 861/7 na LV č. 5613 o výmere
261 m2 a parc. č. 6047/39 na LV 5613 o výmere 79 m2 podľa geometrického plánu v cene 25 €/m2 formou osobitého zreteľa pre Milana
Kollára a manž. Annu, rod. Zemkovú, bytom 934, Šoporňa
–schvaľuje predaj pozemku na novovytvorenej parc. č. 863/49 o výmere
32 m2 odčlenenej od parc. 863/1 vedenej na LV č. 5613 podľa geometrického plánu č. 3–6/2016 v cene 25 €/m2 formou osobitého zreteľa
spočívajúcom v dlhodobom užívaní, pre Ing. Kristiána Ščípu, bytom
1480, Šoporňa
–schvaľuje predaj pozemku na parc. č. 1597/14 o výmere 25 m2 vedenom na LV 1901 a novovytvorenej parc. 299/7 vo výmere 24 m2
odčlenenej z parc. 299 vedenej na LV 5613 podľa geometrického
plánu v cene 25 €/m2 formou osobitého zreteľa pre Ing. Miroslava
Lipovského , bytom 1539, Šoporňa
–schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach Obce Šoporňa
–prerokovalo a schvaľuje návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2016
v predloženom znení. Po úprave je rozpočet vyrovnaný v celkovej
výške 1.925.829,23 € príjmov aj výdavkov
–prerokovalo a berie na vedomie informáciu u vyúčtovaní Hodových
slávností 2016
–prerokovalo a schvaľuje rozhodnutie výberovej komisie na opravu
strechy a fasády hasičskej zbrojnice dodávateľom v celkovej hodnote 63 859,20 €
–prerokovalo a schvaľuje rozhodnutie výberovej komisie na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ v Šoporni dodávateľom v celkovej hodnote 7 950,00 €
–prerokovalo a schvaľuje návrh na oslovenie firiem na rekonštrukciu havarijného stavu strechy budovy kultúrneho domu a obecného
úradu
–prerokovalo a schvaľuje návrh na odstránenie oplotenia na multi-

funkčnom ihrisku

Poslanci OZ v Šoporni
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HODY 2016
Najočakávanejšia udalosť v kalendári šopornianskych
podujatí patrí hodovým slávnostiam a nebolo tomu inak
ani tento rok. V príjemnom letnom sobotnom počasí sme si
mohli zaspievať s kapelami Smola a hrušky a Helenine oči,
na záver sme si spoločne vychutnali ohňostroj. Ani nedeľa
sa nedala zahanbiť programom hneď od rána. Nedeľné
omše vystriedalo futbalové derby našich mužov a futbalového mužstva z Paty, na ktorom sme zaznamenali rekordný
počet futbalových priaznivcov. Celkovo ich bolo až 1050.
V podvečer sme si mohli zaspievať s Norou Blahovou,
Marcelou Laiferovou, Davidom Mattioli či zatancovať si
s Čarovnými ostrohami. Kto má rád veselé slovo a smiech,
určite sa mu páčili zabávači Miško a Timko. Každý deň hodových slávností bola diskotéka pre mladých i starších.
Bodkou za šopornianskymi hodovými slávnosťami bol
pondelkový futbalový zápas medzi Starými pánmi Šoporne a výberom starostov Majstrov Európy. Nemožno zabudnúť ani na hodovú zábavu pre našich najmenších - kolotoče.
Dúfam, že ste sa všetci skvelo zabavili a povozili na kolotočoch do sýtosti.
Každý občan našej obce si mohol vybrať z bohatého
programu, stráviť svoj čas v kruhu blízkych a priateľov
v príjemnej atmosfére hodových slávností.
Tešíme sa na šopornianske hody opäť o rok.
Mgr. Miroslava Baranová
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Povstalecký guláš a 72. výrocie
ˇ SNP
V pondelok 29. augusta sa na Rajčure
konal už 5.ročník súťaže vo varení Povstaleckého guláša. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 12 družstiev. Varili poľovníci, rybári, klub
dôchodcov, zväz invalidov, záhradkári, hasiči, p. Lipovský, p. Molnár, Fatrsíci, ZŠ s MŠ
Šoporňa, obecný úrad a Zemiakári. Varilo sa
od rána, každý mal ten svoj najlepší recept.
Do kotlov sa hádzali ingrediencie klasické aj
tajné. Všetci verili, že práve ich guláš bude
ten víťazný. Porota to mala tento rok veľmi
ťažké. Po dlhej ochutnávke a spoločnom sa
radení rozhodla.
Na prvých troch miestach sa umiestnili
tieto družstvá:
1. miesto rybári
2. miesto obecný úrad
3. miesto poľovníci
Okrem skvelých výkonov kuchárov, mali
návštevníci možnosť pozrieť si vystúpenie
divadelného súboru SATYROS, ktoré okrem
predstavenia zabávalo návštevníkov rôznymi súťažami. Presnú mušku si mohli vyskúšať streľbou z luku, svoju silu preťahovaním
lanom. Pre dospelých bolo pripravené súťaž
v určovaní farby vína so zakrytými očami
a súťaž o najrýchlejšie vypitý pohár piva.
Priatelia dobrého guláša a skvelej zábavy si
tiež mohli obzrieť práce remeselníkov, ktorí
predvádzali svoje zručnosti. Samozrejme,
ich výrobky boli na predaj. Pre deti pripravili
naši hasiči penový kúpeľ a k dobrej nálade
prispeli aj folkloristi a DJ Huxo. V podvečer
tohto príjemne stráveného dňa si mohli naši
najmenší opiecť chutné špekáčiky.
V tento deň sme si pripomenuli tiež
72. výročie SNP. Pamiatku na padlých vojakov
v 2. svetovej vojne a Slovenskom národnom
povstaní si uctili občania položením venca
k pamätníku. Je dôležité pripomínať si i takúto smutnú históriu, aby sme ju už nikdy
nemuseli zažiť. Po pietnej spomienke sa
sprievod presunul opäť na Rajčuru, kde už
bola pripravená povstalecká vatra, ktorá bola
zapálená aj na pripomenutie si Dňa ústavy.
Veríme, že sa páčilo všetkým a pri ďalšej
podobnej akcii sa stretneme opäť.
Daniela Vozárová
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František
Ujváry
Narodil sa 23. 3.
1923 v Šoporni. Syn
Vojtecha Ujváryho
a
Heleny
rodenej Gavalcovej. Po
ukončení Základnej
školy v Šoporni sa
išiel učiť za pekára do Hriňovej. Po vyučení robil nejaký čas
ako robotník. V roku 1943 narukoval na Základnú vojenskú službu do posádky v Žiline.
V roku 1944 žilinská posádka odišla do vypuknutého Slovenského národného povstania a
s ňou aj môj brat František Ujváry. Poslednú
informáciu od syna, brata Františka, dostali
rodičia o jeho pobyte a pôsobení ako partizán
zo Starej Bystrice okr. Čadca, keď poslal písomný pozdrav svojim rodičom ( veľmi stručný), že
je živý a zdravý. Po skončení vojny, začiatkom
júna 1945 sa mi dostal do rúk časopis resp. noviny „ Deň“ zo Žiliny, kde bol uverejnený článok
z 31. mája 1945 pod názvom „ Kto leží v Chlumeckých hroboch“ Pomáhajte zistiť obete
nacistických okupantov. Na základe tejto infor

„Za hrsť drobných
a talent zo záhrady“
Ukážky z novej knižky
Jozefa Búrana
O bolesti hlavy
Paradoxov býva mnoho,
človek by sa sklátil.
Hlava najviac bolí toho,
kto ju predtým stratil.
O živote v blahobyte
Sliepkam, tým je všetko dané,
poďme ku nim na radu.
Nielenže sú zazobané,
ešte si aj nahrabú.
O dedkovi a babke
Šťastne žijú v harmónii,
každá noc má ducha.
Dedko chrápe ako divý
a babka je hluchá.
O televíznom varení
Bez duše je dnešný človek,
telo samé sadlo.
Poéziu z obrazoviek
vytlačilo žrádlo.

mácie, kde pod č. 9 bolo uvedené meno
František zo Šoporne a čiastočný popis muža
vo vojenskej uniforme, som sa rozhodol odísť
do Žiliny. Začiatkom júla som s problémami
odcestoval vlakom do Žiliny a navštívil som
četnícku stanicu v Chlumci. Zistil som od náčelníka NB, že zvršky po padlých partizánoch
sú uložené v búdke. Po prevzatí zvrškov po mojom bratovi som zistil, že v modlitebnej knižke,
ktorú ako vojak slovenskej armády dostal, má
uvedené celé meno František Ujváry zo Šoporne. Keď som to vytkol veliteľovi, že prečo nám
to nedali vedieť, odpovedal, že mŕtvola bola
úplne v rozklade a to sa nedalo vtedy prečítať,
že môj brat František mal skalpovanú hlavu
a pod nechtami na prstoch mal napichané

špendlíky. Všetci dvanásti partizáni boli muče
ní a nakoniec zastrelení v Chlumeckom kameňolome. Zvršky po mojom bratovi, ktoré som
doniesol domov, moja mama dala do hrobu
na cintoríne v Šoporni, kde sú aj teraz a odpočívajú so svojimi rodičmi, kde má ich syn František aj svoju fotku a oznam, že tu odpočíva ich
syn, ktorý padol v SNP.
V roku 1969 som spolu s rodičmi a mojím
synom navštívil hrob môjho brat v Chlumci a
uctil si jeho pamiatku. Chlumec a hrob môjho
brata som navštívil aj v roku 2015 so svojím synom Jaroslavom a vnukom Rasťom.
JUDr. Alexander Ujváry

Ďakujeme
za hodové slávnosti
Chcela by som poďakovať za
perfektnú organizáciu hodových
slávností u nás. Viem, že veľa ľudí
nebolo nadšených, že sa zmenili zaužívané tradície, ale hody
nie sú iba kolotoče a zábava, ale
určite bolo väčšina ľudí spokojných s poriadkom a skvelou organizáciou. Ľudia si posedeli
a oddýchli na Rajčure, pozreli si program, alebo sa občerstvili. Prišli ľudia z okolia, aby sa pozreli na kultúrny program, ktorý bol nielen pre starších, ale prišlo veľa mladých,
ktorí chodia na festivaly a čakajú na skupiny ako Helenine oči a Smola a hrušky. Nás starších potešilo vystúpenie Marcely Laiferovej, Noriky Blahovej, Davida Mattioly
a v neposlednom rade ľudové súbory z okolia. Krásnym
záverom bolo vystúpenie skupiny Čarovné ostrohy, ktoré
v nás zanechalo hlboký umelecký zážitok. Moje kolegyne,
ktoré sa dozvedeli , že u nás budú tieto vystúpenia, sa prišli
pozrieť z neďalekých obcí a potichu nám závideli, že máme
takýto program.
Skúsme si vážiť ľudí, ktorí niečo pre našu obec robia
a poďakovať sa im za to, že perfektne zvládli celú organizáciu
hodov. Ja osobne sa budem tešiť na hody 2017 a prajem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, aby nás aj budúci rok
prekvapili takýmto skvelým programom.
Marika Gálová
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ŠOPORNIANSKA
DVANÁSTKA
26. ROČNÍK
V sobotu 10. septembra v uliciach jednej z najväčších obcí
nášho kraja, Šoporne, zápolili bežci o čo najlepšie umiestnenie v tomto známom a tradičnom behu. V 22 vekových kategóriách sa do tejto súťaže zapojilo spolu 148 zanietených
bežcov. Napriek pomerne vysokej teplote, všetci bežci vydali
zo seba maximum, aby dokázali, že beh je nielen zaujímavý,
ale hlavne zdravý. Prví traja pretekári v každej kategórii boli
odmenení medailou i krásnym pohárom. Rovnako od starostu obce získali ocenenie aj najmladší a najstarší účastník preteku. Všetky deti, bez rozdielu umiestnenia, si pomaškrtili na
sladkej odmene za účasť.
Toto športové podujatie bolo sprevádzané ďalšími zaujímavými akciami. Na návrh výberovej komisie, starosta obce
Mgr. Adrián Macho ocenil sedemnástich občanov Šoporne za
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dlhoročnú reprezentáciu, podporu a obetavú činnosť v obci
v oblasti kultúry, športu, záujmových združení a školstva
„ Čestnou plaketou obce“.
Za všetkých ocenených poďakoval predstaviteľom obce
pán Anton Kochan, predseda miestnej organizácie záhradkárov. Zároveň pozval všetkých prítomných, ktorých bolo na
„Dvanástke“ neúrekom, na výstavu ovocia, zeleniny a drobných zvierat. Výstava bola spojená s ochutnávkou najlepších
šopornianskych vín a vyhlásením výsledkov súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší vystavený exponát. K dobrej pohode a veselej nálade pri výstave a koštovke prispela spevácka skupina Važina.
V spoločných priestoroch školy sa konala tiež výstava paličkovanej čipky, ktorá je známa nielen v našej vlasti, ale aj
v zahraničí. Vystavené práce potešili oko nejedného z množstva spokojných návštevníkov.
Tak sa druhá septembrová sobota zapísala do pamäti obce
ako deň, v ktorom si mohol každý nájsť svoj predmet záujmu
a potešiť sa v kruhu svojich priateľov na týchto zaujímavých
spoločenských podujatiach.
Dr. Jozef Búran
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Výsledková listina – Šopornianska 12–ka
Dievčatá 1000 m

Muži do 40 rokov 12 000 m

Dievčatá 200 m

1. Jozef Mráz

AKV Bratislava

00:48:22

1. Ema Tasáryová

Šoporňa

00:04:27

1. Liana Hercegová

Šoporňa

00:00:51

2. Timotej Hubka

AŠK Trnava

00:51:21

2. Lucia Hindáková

ZŠ SNP Galanta

00:04:33

2. Zoja Hipšová

Šoporňa

00:00:56

3. Matúš Šajbidor

Obec Šoporňa

00:52:47

3. Natália Maríková

Sereď

00:04:40

3. Melisa Mikéciová

Šoporňa

00:01:07

00:01:52

1. Michala Špániková Obec Šoporňa

Chlapci 500 m

Muži od 40 do 50 rokov 12 000 m
1. Peter Zaťko

Karhu run and ride

00:48:55

2. Peter Kukura

Vlčkovce

00:50:00

2. Miroslav Hindák

ZŠ SNP Galanta

00:01:57

00:53:14

3. Lukáš Kollár

Šoporňa

00:02:10

3. Anton Kľbik

BK Duslo

AKV Bratislava

Ženy 40 rokov 12 000 m

1. Marek Mráz

Dievčatá 500 m

Muži od 50 do 60 rokov 12 000 m
1. Milan Čajkovič

Trnava

1:03:31

1. Laura Póšová

2. Cyril Bohunický

BK Malženice

1:04:39

2. Vanesa Kotlárová

Šoporňa

00:02:19

3. Miroslav Černý

AK Bojničky

1:08:39

3. Bibiana Machová

Šoporňa

00:02:21

1. Stanislav Skačan

Bežci Šaľa

00:57:30

2. Rudo Petrikovič

TBK Tora Topolčany

01:03:58

3. Jozef Rendek

Dolná Krupá

01:12:15

Šoporňa

00:01:06

2. Adam Horvát

Šoporňa

00:01:09:21

Šoporňa

1. Adam Kĺbik

BK Duslo

00:14:01

2. David Černý

AK Bojničky

00:16:54

Mladšie dorastenky 2000 m
1. Lucia Štrpková

00:35:34

Šoporňa

00:10:30

Starší žiaci 2000 m

1. David Špánik

3. Matúš Petrovský

Mladší dorastenci 3000 m

00:01:09:49

1. Samuel Gavalec

Šoporňa

00:08:55

2. Matúš Ondruška

Sereď

00.09:22

3. Andrej Strapko

Šoporňa

00:09:43

Staršie žiačky 1500 m

Dievčatá 300 m

Muži nad 70 rokov 6000 m
KT Šurany

00:02:13

Chlapci 300 m

Muži od 60 do 70 rokov 12 000 m

1. Michal Okosy

Šoporňa

01:12:52

1. Natália Borkovičová

Šoporňa

00:01:13

1. Vanesa Lehocká

Šoporňa

00:08:12

2. Sofia Ferencová

Šoporňa

00:01:20

2. Karolína Viteková

Bratislava Devín 00:08:15

3. Karolína Malíková

Šoporňa

00:01:26

3. Viktória Kaňová

Šoporňa

00:00:48

1. Dávid Íro

Šoporňa

00:07:09

00:11:35

Chlapci 1500 m

Chlapci 200 m
1. Lukáš Lipovský

Šoporňa

2. Norbert Adamča

ADA WASTE s.r.o 00:00:50:40

2. Samuel Mráz

AKV Bratislava

00:07:12

3. Niko Daniš

Šoporňa

3. Mário Suchý

Šoporňa

00:07:36

00:00:50:80

Sprievodné akcie Šopornianskej 12–ky
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OBDOBIE VÝSTAV
Stretnem známeho a po niekoľkých slovách prídem s otázkou:
„Nejdeš do Galanty na výstavu“? „Ja som už výstavu v Galante videl
minulý rok,“ znela odpoveď. Vážení občania, milí priatelia, domnievam sa, že veľa z Vás takto uvažuje. Môžem Vás ubezpečiť, že dve
záhradkárske výstavy s rovnakými exponátmi neexistujú. A prečo
robíme výstavu, keď je „ dvanástka ?“ Nuž práve vtedy, keď je jedna
akcia, má väčšiu šancu na úspech i druhá akcia.
Najskôr bola „ Šopornianska dvanástka”, potom pribudli záhradkári,
neskôr paličková čipka. Veľkú námahu nám dalo, aby sme tam dostali včelárov. Vystavovali iba jeden rok a ostal jediný včelár, ktorý je
členom SZZ. Teraz pribudli chovatelia. Bola to len malá propagačná
výstava, ale už viem o plánoch na budúci rok. Zodpovedne môžem
prehlásiť, že na všetkých súbežných výstavách mali veľký podiel
záhradkári. Príprava 16. ročníka výstavy „Ovocia, zeleniny a kvetov”
prebiehala veľmi opatrne vzhľadom na počasie. Všetko sa vyriešilo,
keď sme začali ukladať prvé exponáty. Jeden krajší ako druhý, až do
posledného položeného na stôl.
Na výstave sme mali 275 exponátov a zúčastnilo sa 25 vystavovateľov. Žiaci zo ZŠ vystavili cca 180 nádherných druhov ovocia
a zeleniny. Dvaja naši členovia vystavili viac ako 60 exponátov. Všetci návštevníci sa vyjadrovali pochvalne. Prvýkrát sme hodnotili inak
ako doteraz. Boli 3 kategórie: ovocie, zelenina a ostatné záhradkárske produkty.

Hodnotné ceny si prevzali : ovocie: 1. miesto - Peter Hanušiak,
2. miesto - Ján Házy, 3. miesto - Eva Dobrovodská zelenina: 1. miesto
- Anton Kochan, 2. miesto - Edita Töröková, 3. miesto - Eva Dobrovodská , ostatné záhrad. produkty: 1. miesto - Edita Töröková,
2. miesto - Ivan Gála, 3. miesto - Milan Príbela
Balkón a predzáhradka 2016. Zo 7 prihlásených komisia vybrala
nasledovne: 1. miesto - rodina Gálová, 2. miesto - rodina Sojková,
3. miesto - rodina Korcová
Všetkým oceneným blahoželám.
Hodnotné ceny boli zakúpene z dotácie OÚ a záhrad. predajňa ASTRA v Seredi poskytla 15 – 20 % zľavu. Podmienky k súťaži budú uverejnené v ďalších obecných novinách. Na koštovku vín z nášho regiónu sme mali pripravených 34 vzoriek od 13 pestovateľov. Milovníci
vína si naozaj prišli na svoje a k tomu ešte vyhrávala šopornianska
Muzička, takže bolo naozaj veselo. Na okresnú výstavu v Galante sme
priviezli a nainštalovali takmer 100 exponátov. Bolo na čo pozerať.
Na celoslovenskú výstavu „Ovocie a zelenina roka” na Agrokomplexe v Nitre, šopornianski záhradkári poslali 43 exponátov. Sotva sme
začali klásť na stoly, už naše exponáty vzbudili veľký obdiv. Bolo to
vidieť aj pri vyhlasovaní výsledkov, kde sme obsadili 2. miesto za
ovocie a 1. miesto za kolekciu ovocia.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli tieto úspechy získať.
Anton Kochan, predseda ZO SZZ

ZO ŽIVOTA KLUBU DÔCHODCOV
Štvrťročnej činnosti KD predchádza zasadnutie výboru,
na ktorom členovia príjmu program, ktorý budú realizovať.
Za tento štvrťrok sa zasadnutie výboru konalo 20. 6. 2016
a myslíme si, že naplníme očakávania našich členov. Niektoré
podujatia sme už uskutočnili, iné sú ešte pred nami.
Dňa 8. júla sa uskutočnilo druhé štvrťročné posedenie, ktorého sa zúčastnilo 78 členov. Potešila nás prítomnosť pána
starostu s manželkou. K dôstojnému priebehu posedenia svojím kultúrnym programom prispela Šopornianska lipka, ktorá určite svojimi piesňami potešila najmä našich jubilantov,
ktorí sa v tomto štvrťroku dožili svojich okrúhlych narodenín.
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Program posedenia bol tradičný a predsa niečím výnimočný.
Počas posedenia sme si zasúťažili v neformálnom pásme
„ Vtipnejší vyhráva“, do ktorého svojim vtipom prispel aj pán
starosta. Posedenie pokračovalo v dobrej nálade i pri žrebovaní tomboly. Zlatým klincom posedenia bolo, keď naši manželia Andrášikoví Dušan a Marienka vyhrali 2 hlavné ceny. O
tom, že sa nám posedenie vydarilo svedčí i to, že naši členovia
odchádzali domov vysmiati a nezabudli poďakovať za príjemnú atmosféru.
K obľúbeným podujatiam našich členov patrí relaxačný pobyt
v našich kúpeľných strediskách. Dňa 13. 7. 2016 sme v počte
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52 členov navštívili kúpalisko v Dunajskej Strede. Počasie nám
prialo, a tak sme si kúpanie a všetky atrakcie pekne užili.
Náš KD úspešne spolupracuje s OÚ a inými organizáciami
našej obce. Už tradične svojimi vystúpeniami Šopornianska
lipka obohacuje program Matice slovenskej. A tak tomu bolo
aj 15. 7., keď Matica slovenská oslavovala Deň zvrchovanosti SR.
V závere mesiaca augusta, keď si celý slovenský národ pripo-

mína výročie SNP, aj náš klub a Šopornianska lipka prispeli
k jeho dôstojnému priebehu. Členovia KD sa zúčastnili varenia „Povstaleckého guláša“ a z 11 družstiev sme obsadili
4. miesto. Pred nami sú ďalšie dni a mesiace, ktoré sa budeme
snažiť zmysluplne naplniť k spokojnosti členov KD.
Za výbor KD Emília Sučíková

Hasiči rokovali, pomáhali, súťažili ...
Rokovali...
Dňa 05. 06. 2016 sa uskutočnila členská schôdza Dobrovoľného
hasičského zboru v Šoporni (ďalej iba DHZ) za prítomnosti hostí - starostu obce Mgr. Adriána Macha, riaditeľa HaZZ a predsedu OV DPO
SR pplk. Ing. Zoltán Tánczosa PhD, zástupcu starostu obce p. Mariána
Petráša a vyslúžilých členov DHZ.
Prvým bodom bola voľba nového výboru DHZ, pretože veliteľka DHZ
sa vzdala funkcie. Výbor bol zvolený nasledovne:
Predseda:
Tomáš Blaho
Veliteľ:
Rastislav Urbaník
Tajomník:
Patrik Žigo
Hlavný strojník:
Štefan Nahácky
Pokladník:
Filip Boroš
Referent pre mládež:
Zuzana Holubanská
Člen výboru:
Branislav Lipovský
Po voľbe nasledovala diskusia, kde sa riešili aktuálne problémy a nevyhnutnosť rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.

Súťažili...
Tento rok sme sa zúčastnili na viacerých pohárových súťažiach nielen
v rámci okresu, kde sme utužili priateľstvá s inými hasičskými družstvami

a zároveň úspešne reprezentovali našu obec, nakoľko sme získali niekoľko umiestnení na prvých priečkach. Okrem pohárových súťaží sme sa
zúčastnili aj súťaží, ktoré organizoval OV DPO SR Galanta v Dolnej Strede
a s novým vozidlom Iveco Daily spolu s protipovodňovým vozíkom taktického cvičenia na Čiernej vode, kde v zložení Štefan Nahácky, Tomáš
Blaho, Rasťo Urbaník, Milan Búran a Filip Boroš sme si vyskúšali pripravenosť a vybavenosť protipovodňového vozíka. Okrem hasičských aktivít
sme sa zapojili do súťaže vo varení povstaleckého gulášu, kde sme urobili radosť deťom v podobe hasiacej peny a pomocnú ruku sme podali
aj pri zabezpečení bezpečnosti Šopornianskej 12–ky.

Pomáhali...
18.09.2016 vo večerných hodinách po prívalových dažďoch sme
prečerpávali vodu z upchatého kanála za požiarnou nádržou a hrozilo jeho vyliatie. Bola použitá technika plávajúce čerpadlo HONDA.
Tento rok rozbiehame na ZŠ s MŠ v Šoporni hasičský krúžok. Tešíme
sa na všetky deti a vítaní sú aj rodičia.
Čo dodať na záver?
Kedykoľvek budete potrebovať našu pomoc, tak sme k dispozícii.
Plánujeme mať svoje telefónne číslo a tak budeme môcť pomáhať
ešte viac.
Za DHZ Šoporňa: Branislav Lipovský

11

Šopornianske
noviny

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO
ROKA 2016/2017
Dva mesiace prázdnin plné zážitkov a sladkého ničnerobenia prešli do spomienok. Žiaci a aj pedagógovia načerpali nové sily, aby sa mohli venovať tomu, čo ich v škole
každoročne čaká – vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, poznávať nové pravidlá a zásady, ktorými sa budú riadiť
v živote. Začiatok školského roka je dobrým dôvodom na
to, aby sme spoločne začali prácu, ktorá má zmysel a bez
ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu.
V školskom roku 2016/2017 zasadne do lavíc našej školy
341 žiakov, ktorí sa budú učiť v 18 – tich triedach. V škole
bude vyučovať 23 pedagógov a 3 vychovávateľky v ŠKD.
Materskú školu bude navštevovať 94 detí. V 5 – tich triedach ich bude vyučovať 10 pani učiteliek.
Milí kolegovia a žiaci, prajem Vám všetkým úspešný
školský rok 2016/2017, aby sme na jeho konci mohli s radosťou a hrdosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu
dokázali.
PaedDr. Eva Kabrhelová, ZŠ s MŠ Šoporňa

Strelecký pretek o pohár starostu obce Šoporňa
Dňa 17.09.2016 Poľovnícke združenie Domovina v Šoporni usporiadalo strelecký pretek o Putovný pohár starostu obce Šoporňa. Členovia PZ Domovina pripravili pretek na veľmi dobrej úrovni. Súťažilo
sa v disciplíne Americký trap. Aj keď nám počasie spočiatku neprialo,
v priebehu dňa sa zlepšilo, čím spríjemnilo športové zážitky všetkým
súťažiacim a širokej verejnosti.
Strelecký pretek bol otvorený starostom obce Mgr. Adriánom Machom o 9.00 hod a strieľalo sa podľa platného streleckého poriadku
SPZ. Na bezpečnosť a pravidlá strelieb dozerali dvaja rozhodcovia.
Zúčastnení strelci medzi sebou súťažili o Putovný pohár starostu
obce Šoporňa a finančné ceny. Pretek bol ukončený o 17.00 hod.
a víťazom sa stal p. Bednárik, ktorý si odniesol hlavnú cenu – Putovný
pohár.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné zvládnutie celého priebehu tejto akcie.
Veríme, že toto podujatie bolo príjemným spestrením pre všetkých
vyznávačov tohoto športu a tešíme sa na ďalší ročník.
Robert Javor
Tajomník PZ Domovina

Konečné umiestnenie:
1 miesto: p. Bednárik
2 miesto: p. Mancír
3 miesto: p. Tóth
4 miesto: p. Vereš
5 miesto: p. Sabadoš
6 miesto: p. Mudroch
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44b
43b
42b
41b
39b
38b
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Americký trap – súťaž
členov PZ Domovina
Pri príležitosti mesiaca poľovníctva MO PZ Domovina, už tradične
usporiadala domáci pretek pre členskú základňu v americkom
trape – strelba na asfaltových holubov. Za príjemnej atmosféry
a účasti všetkých členov, rozhodli o umiestnení až posledné
výstrely. Súťaž mala vysokú úroveň a vyvrcholila príjemným
posedením v spoločnosti svojich rodinných príslušníkov. V tomto
roku sa na prvom mieste umiestnil p. Kobelár, na druhom mieste
p. Magdálik a na treťom p. Ruta. Ďakujeme všetkým za účasť
a tešíme sa na ďalší ročník.
Výbor MO PZ Domovina

85. narodeniny
nášho rodáka
a spisovateľa
Ľudovíta Čutríka

Osobnosť učiteľa, kronikára obce
je priblížená v diele Pán správca.
V publikácii Samospráva a politika –
Šoporňa, zase opisuje orgány miestnej samosprávy. Kroniku obce podal

Narodil sa 7. augusta v Šoporni, kde nadobudol aj základné vzdelanie. Pokračoval na Gymnáziu
v Nitre, kde býval u svojej tety s rovesníčkami – sesternicami. Neskôr
študoval na SVŠT v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného
staviteľstva. Po štúdiách pracoval na
stavebnom podniku PS n. p. Nitra
a neskôr v Pozemnom staviteľstve
Nitra a.s. V mladosti aktívne športoval v atletike, kde mu učarovali krátke šprinty a skok do diaľky, v ktorých
dosahoval obdivuhodné výsledky na
regionálnej úrovni.
Popri výstavbe sídlisk v Nitre a v Západoslovenskom kraji má podiel na
výstavbe ľahkoatletického štadióna
v Nitre, špecializovaného na vrhačské
disciplíny. Okrem stavbárskeho umenia a športu od mladosti vnímal život
okolo seba, zaujímala ho história predovšetkým rodnej dediny. To rozhodlo o tom, že z počiatočného zberateľa
faktov sa stal objaviteľom ciest našich
predkov za lepším životom za Veľkou
mlákou, ktoré opísal v dvoch častiach
osudov šopornianskych vysťahovalcov. Boli to zároveň sklíčka v mozaike
budúcich ucelených diel histórie.

v diele Šoporňa, minulosť a súčasnosť 1251–2001. Kroniku susednej obce
Hájske, zase jej výročia 1113–2003.
Mimoriadne cenná je kniha Kultúra – zákutiami šopornianskej histórie, ktorá sa zaoberá históriou najvzácnejších častí kultúry, folklórnych
a speváckych skupín, kde je garantom Dr. Jozef Búran, ochotníckym
divadlom a jeho hercami, siahajúcim
do čias Palárika, ale aj zvyklosťami
v priebehu roka a krojom v dedine.

V súčasnosti by si zaslúžila doplniť
o najnovšie úspechy v tejto oblasti. Za vrchol jeho tvorby považujem
Ságu slovenskej dediny – 6 dielny román o Šoporni, v ktorej opisuje 167–
ročnú históriu v priebehu 9 generácii.
Načrel aj do histórie športu v Nitre,
kde vydal 80 rokov atletiky v Nitre, Nitriansky šport do roku 2000. V súčasnosti finišuje na storočnici atletiky
v Nitre. Napriek tomu, že žije viac než
65 rokov v Nitre pod majestátnym
Zoborom, pravidelne navštevuje
svoju rodnú dedinu a naďalej zbiera
podklady pre svoje ďalšie diela.
Myslím si, že práve teraz v jeho
významnom životnom jubileu by si
zaslúžil, aby ho aj tam ocenili tým
najvyšším ocenením, Čestným občianstvom obce Šoporňa. Rozhodne sa prikláňam k tejto myšlienke
a sám ho aj navrhujem. Šoporňa patrí
územne do TTSK, kde sú všetky diely
Ságy známe. Podnikol som kroky, aby
tento skromný spisovateľ bol ocenený v rámci kraja. Verím, že sa toho
pán Čutrík v zdraví dožije a poteší ho
takéto ocenenie.
Teší ma , že aj v takom pokročilom
veku má náš jubilant veľa nápadov
a energie pre svoje ďalšie diela. Nech
mu to vydrží ešte dlho. K tomu mu
želám osobne spolu s manželkou Beátou pevné zdravie a pohodu v kruhu
svojej rodiny a známych.
Šoporňan žijúci v Nitre,
Dr. Antonín Rojka
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Spoločenská kronika
Naši jubilanti

Hermína Biháriová 90 r.

Margita Šajbidorová 92 r.

Mária Kišová 95 r.

Irena Tománková 91 r.

Narodili sa
Damian Hronec, Vivien Forróová
Jakub Lehocký, Hana Molnárová
Silvia Sečeňová, Marek Lancz
Ivana Švecová, Alžbeta Šmátralová
Filip Blaho, Marián Zemko
Patrik Čambál, Laura Lestyánszka
Filip Gúzik, Timon Cehlárik
Ava Ručkay

Jubilanti 80 roční
Žofia Kollárová, Mária Lehocká

Jubilanti 90 a viac roční
Margita Šajbidorová 92 r.
Irena Tománková 91 r.
Helena Blahová 92 r.
Hermína Biháriová 90 r.
Hermína Knézlová 90 r.
Mária Kišová 95 r.

Zosobášili sa
Tibor Pulko & Soňa Kozmová
Lukáš Fajnor & Michaela Štrpková

Helena Blahová 92 r.

Opustili nás
Jolana Štrpková 86 r., Jozef Macho 82 r. , Anna Korcová 74 r., Vilma Horváthová 73 r., Kamil Jurica 39 r.
Ľudovít Štrpka 86 r. , Ing. Anton Žilka 69 r.
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Šopornianske
noviny

ZVOZ SMETÍ, PLASTOV A PAPIERA

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Október 2016
smeti
plasty

3. a 4. 10. 17. a 18.
5. 10.

31. 10.

19. 10.
27. 10.

papier

November 2016
smeti

1. 11.

14. a 15.

28. a 29.

plasty

2. 11.

16. 11.

30. 11.
24. 11.

papier

December 2016
smeti

12. a 13.

26. a 27.

plasty

14. 12.

28. 12.

13. 10.

Úcta k starším a Multikultúrny večer

November:

Oslava 70 – ročných

26.11.

Katarínska zábava

4.12.

Mikuláš

December:

Vianočné koncerty

December:

Vianočné trhy

31.12.

Silvester a zabíjačkové špeciality

29. 12.

papier

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
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

Šopornianske noviny
vydáva:
Obecný úrad Šoporňa (92552 Šoporňa)
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

Dôležité telefónne čísla
SOS
telefónne číslo
Centrálny záchranný systém
112
Polícia
158
Rýchla zdravotná pomoc
155
Hasiči
150
Plynári
Elektrikári
Vodári

info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
031 773 7555, 0902 957 814

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.

