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Tohtoročná zima
nám ukázala svoju
silu, ale pomaličky
končí a začína sa
najkrajšie obdobie
roka – dlho očakávaná jar, všetko sa
prebúdza, kvietky
rozkvitajú a čaro
života badať na každom kroku. Zázračné
znovuzrodenie prírody, ktoré sledujeme rok čo rok, a predsa nás vždy znovu
a znovu fascinuje.
„Unavená pani zima, zložila sa k spánku,
na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.
Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky,
rozhodila kvety na zem, pod kríčky fialky.
Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala noty,
slávik jej hneď pohotovo novú pieseň nôti.
Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.“

Toto slávnostné obdobie sa aj v našej
obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré
dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, skupinky šibačov stretneme výnimočne,
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Jedného dňa odborník na hospodárenie s časom prednášal skupine študentov a aby zdôraznil svoju myšlienku, použil ilustratívny príklad, na ktorý
študenti nikdy nezabudnú. Tejto výnimočnej skupine lámačov rekordov povedal: „OK, je čas na kvíz," a vytiahol
päťlitrový pohár na zaváranie so širokým hrdlom a postavil ho pred nich na
stôl. Potom vybral ešte asi dvanásť kameňov veľkosti päste a starostlivo ich
poukladal jeden za druhým do pohára.
Keď bol pohár plný až po hrdlo a žiadny
kameň sa doňho už nezmestil, spýtal sa:
"Je ten pohár plný?" a každý v triede zvolal: „Áno." Odborník na hospodárenie
s časom sa neveriacky spýtal: „Naozaj?"
Siahol pod stôl a vytiahol vrecúško štrku,
vysypal ho do pohára a poriadne ním
zahrkal. Štrk sa prepadol do medzier
medzi kamene. Spýtal sa znova: „Je ten
pohár plný?" Tentokrát trieda pochopila a jeden sa ozval: „Pravdepodobne
nie. „Správne", odpovedal a spoza stola
vytiahol vrecúško s pieskom a vsypal
ho všade do medzier medzi kamene
a štrk. Opäť sa spýtal: „Je ten pohár
plný?" „Nie!" zarevala trieda.

ale v našich srdciach ostáva kresťanský
odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by
mal zostávať v našich srdciach počas
celého roka.
Dovoľte mi popriať Vám rodinné
stretnutia okolo sviatočného stola,
kde má svoje miesto pohoda, veselosť
a vedomie, že kedykoľvek pri tomto
stole nájdeme svoje miesto. V hektickej
dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia
a rodinné stretnutia predstavujú nádej
ako svetlý bod v živote. Je dobre, že
duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim
najmenším ratolestiam ako odkaz.
„Veľká noc prináša zábavu, Veľká noc
prináša šťastie. Veľká noc prináša
nekonečné Božie požehnanie. Veľká
noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech
všetky tieto krásne veci, zavítajú aj
do vašej rodiny a usídlia sa tam počas
celého roka.“
Mgr. Adrián Macho, starosta obce

„Správne," zareagoval odborník, vytiahol džbán vody a naplnil pohár až po
okraj. Potom sa pozrel na triedu a spýtal sa: „Čo je pointou tejto ilustrácie?"
Jeden snaživec zdvihol ruku a povedal:
"Pointou je, že bez ohľadu na to, aký
plný je váš program, keď sa snažíte naozaj poriadne, vždycky sa tam ešte vojdu
nejaké veci!" „Nie," odvetil prednášajúci,
"to nie je pointa“. Pravda, ktorú nás príklad učí, je tá, že pokiaľ tam nedáme tie
veľké kamene najskôr, tak už ich tam
nikdy nedostaneme. Čo sú tie veľké kamene vášho života? Čas, ktorý trávite so
svojimi milovanými, vaše sny, zmysluplné aktivity, učenie či vedenie druhých?
Pamätajte, aby ste dali dovnútra najskôr tieto dôležité kamene, inak ich tam
už nedáte nikdy."
Dnes večer alebo ráno, keď budeš premýšľať o tomto krátkom príbehu, spýtaj
sa sám seba: Čo je tými "veľkými kameňmi" v mojom živote? A potom ich
daj do svojho pohára ako prvé.
Požehnané Veľkonočné sviatky
a plnosť Kristovho Pokoja i radosť
z Jeho Zmŕtvychvstania Vám praje

a vyprosuje Váš duchovný otec
Marcel Kubinec
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Z práce Obecného zastupiteľstva v Šoporni
uznesenie od septembra 2016 do februára 2017
Schválené:
– prerokovalo správu vyraďovacej komisie a schvaľuje vyradenie obecného majetku v správe školy podľa odporúčania
vyraďovacej komisie
– VZN o podmienkach vodenia a držania psov na území obce
Šoporňa
– VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území obce Šoporňa
– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šoporňa
– Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia obce Šoporňa
– schvaľuje opravu strechy budovy obecného úradu v sume
13 630,14 €
– Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
– Úpravu rozpočtu na rok 2016, príjmy a výdavky celkom
2 011 180,02 €
– Rozpočet obce Šoporňa na rok 2017 príjmy a výdavky celkom
1 931 760 €
– dodatok k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
– VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Šoporňa
– dodatok k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa
– VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
– VZN – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa
– výšku nájomného v priestoroch Zdravotného strediska
vo výške 1,50 € m2/mes. z dôvodu osobitého zreteľa, spočívajúcom vo verejno–prospešnom zameraní prevádzok,
s výnimkou priestorov prenajatých obchodnou verejnou súťažou
– prenájom pozemkov pod garážami pre súčasných nájomcov
s výškou prenájmu pozemkov pod garážami pri bytovkách
súp. č. 34 a 35 vo výške 1,50 € m2/rok z dôvodu osobitého
zreteľa
– Zásady odmeňovania
poslancov, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a ďalších osôb
podieľajúcich sa na prípravách a realizácií obecných podujatí a reprezentácii obce
– odmenu hlavného kontrolóra na rok 2017 vo výške 10 % mesačne
– aby OZ v Šoporni pred Ústavným súdom Slovenskej republiky v Košiciach v konaní č. Rvp 15055/2016 o návrhu
Mgr. M. V., zastupoval pán Mgr. S. T.
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Nadáciu Lumen vo výške 500 €
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre MO Slovenského zväzu
záhradkárov Šoporňa vo výške 1 200 €
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre MO Slovenského rybárskeho zväzu Šoporňa vo výške 2 500 €
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Klub paličkovanej čipky
– Miestnu organizáciu Matice Slovenskej v Šoporni vo výške
750 €
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Záujmové združenie
občanov Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Sereď vo výške 500 €

– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Poľovnícke združenie
„Domovina“ Šoporňa vo výške 1 400 €
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Klub dôchodcov Šoporňa vo výške 800 €, 4 krát poskytnutie autobusu a 4 krát
poskytnutie príspevku na členskú schôdzu na počet zúčastnených
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Základnú organizáciu
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Šoporňa vo výške 700 €
– poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť Šoporňa vo výške 2 500 €
– udelenie Čestného občianstva Ing. Ľudovítovi Čutríkovi
– zapojiť sa do Výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách poskytovanej
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kód
výzvy IROP – PO2–SC222–PZ–2016–2
– prerokovalo informáciu o spolufinancovaní projektu ,,Bezpečná obec Šoporňa – rozšírenie a digitalizácia kamerového systému“, pod číslom projektu 56/TR/2006 prideleného
Radou vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 15 000 €
a schvaľuje spolufinancovanie projektu v minimálnej výške
3 750 €
– odpredaj pozemku formou osobitého zreteľa na parc.
č. 863/1 bez LV vo vlastníctve Obce Šoporňa o výmere
26 m2 podľa geometrického plánu v cene 25 €/m2 pre M. V.,
Šoporňa
– odpredaj pozemku formou osobitého zreteľa na par.
č. 859 na LV 1901 vo vlastníctve obce Šoporňa o výmere
116 m2 podľa geometrického plánu v cene 25 €/m2 pre Š. V.
s manželkou, Šoporňa
– odpredaj pozemku formou osobitého zreteľa na par.
č. 1616/4 na LV 1901 vo vlastníctve obce Šoporňa o výmere
669 m2 podľa geometrického plánu v cene 25 €/m2 pre P. U.
s manželkou, Šoporňa
– súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. 303 na LV 606
vo vlastníctve pána Š. K., Šoporňa, vo výmere 237 m2 podľa
geometrického plánu v cene 4 €/m2 pre obec Šoporňa. Geometrický plán a náklady súvisiace so zápisom do katastra
nehnuteľností uhradí obec Šoporňa
– realizáciu projektu „Verejné osvetlenie – modernizácia“ financované z návratných zdrojov financovania v predpokladanej výške max. 140.000 €
– zapojenie sa obce do výzvy na rekonštrukciu budovy OcÚ,
vypracovanie projektu, zameranie budovy a vyhotovenie
energetického auditu

Berie na vedomie:

– internú smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa obec Šoporňa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie
služieb a súťaže návrhov
– Správu z kontroly riešenia pohľadávok obce
– Správu z kontroly hospodárenia ŠK Šoporňa
– Informáciu o zmene organizačnej štruktúry
– prerokovalo informáciu o rekonštrukcii havarijného stavu
fasády na budove PZ v Šoporni
– správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
– informáciu o rozpočtovom opatrení č. 4/2016
– informáciu o vybudovaní autobusovej zastávky na Nitrianskej ceste a súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie
poslanci OZ v Šoporni
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Veselý „Šopornanský fašanek“
Fašiangové obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy charakterizuje veselosť, zábava, tanec, spevy a hudba.
Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu,
spojené s radovánkami a hodovaním. Tieto krásne fašiangové
zvyky sa udržiavajú aj prostredníctvom činorodej práce
folklórnych súborov a skupín, ktoré tieto tradície odovzdávajú
z generácie na generáciu.
Hudobno-folklórny program pod názvom Šopornanský
fašanek, ktorého zámerom je uchovávanie ľudových tradícií
a ich opätovné uvádzanie do života miestneho spoločenstva,
sa konal dňa 25. februára 2017 z iniciatívy Galantského
osvetového strediska a pod záštitou starostu obce Šoporňa
Mgr. Adriána Macha. Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným
partnerom podujatia.
Vďaka obetavosti a zanietenosti ľudí, ktorí sa ľudovým
tradíciám a zvykom dlhoročne venujú, má folklór v Šoporni
vysokú umeleckú úroveň. Miestne folklórne súbory, členovia
klubu dôchodcov i ďalší nadšenci folklóru majú snahu
vyhľadávať a oživovať zvyky a zachovávať tradície vo svojej
obci a sprístupňovať ich širokej verejnosti.
K fašiangom neodmysliteľne patria masky. Šopornanský
fašanek sa začal sprievodom masiek so spevom a hudbou,
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ktorý prešiel centrom obce. Program pokračoval tancom
a súťažou masiek, účinkovaním folklórnych súborov a aktom
pochovania basy. Vystúpenia detského folklórneho súboru
Važinka, speváckej skupiny Važina v doprovode ľudovej
hudby Muzička a speváckych skupín Šoporňanská lipka
a Važinár navodili správnu fašiangovú náladu. Za prítomnosti
postavy kňaza a smútiacich „pozostalých“ bol vykonaný
obrad rozlúčky s basou, ktorý bol popretkávaný humornými
textami. Spoločná ľudová veselica s kapelou MIX zakončila
veľmi úspešné podujatie. Príprava fašiangového programu
bola pod gesciou PaedDr. Jozefa Búrana, ktorému patrí veľké
poďakovanie. Návštevníci, ktorí si prišli pozrieť program
a zabaviť sa, mohli tiež ochutnať výborné šišky a ďalšie
fašiangové dobroty.
Šopornanský fašanek je významné podujatie, ktoré
prispieva k znovuoživeniu zvykov a podpore zachovávania
tradícií v našom regióne, odovzdáva krásu ľudového
umenia širokej verejnosti, ale hlavne mladej generácii,
a tak v nich zasieva semienko hrdosti na svojich predkov, na
naše zvyky, spevy, melódie a tance, ktoré robia náš folklór
nenahraditeľným.
Galantské osvetové stredisko

Šopornianske
noviny

Medzinárodný denˇ žien
Medzinárodný deň žien sme tento rok oslávili v krásne
slnečné nedeľné popoludnie. Milým programom nás sprevádzal
slovom pán Csikós. Starosta obce pán Macho zarecitoval báseň,
povedal pár pekných slov, Važinka zatancovala, zaspievala
a Važinár, naši muži, spestrili celý program peknou piesňou.
Záverečnou bodkou za pokojnou a milou nedeľou bolo duo
Rytmus – Danulka a Marián, všetci prítomní už len tlieskali
a pohmkávali si príjemné melódie.
Mamičky, babičky, tetušky , dievčatá, slečny aj dámy
odchádzali s peknými myšlienkami, sladkým darčekom
a krásnou ružičkou. Veľké ĎAKUJEME za všetkých zúčastnených
organizátorom.
Mgr. Miroslava Baranová

Návšteva detí v obecnej knižnici
Aj tento školský rok deti z našej MŠ
navštívili priestory knižnice v piatich skupinách,
podľa tried so svojimi p. učiteľkami. Cieľom
návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou
a pravidlami knižnice a tiež utváranie záujmu
a pozitívneho vzťahu detí ku knihám, k získavaniu
informácií a k túžbe čítať. Viesť deti k správnemu
a šetrnému zaobchádzaniu s knihami. Pani
knihovníčka s deťmi viedla rozhovor o tom, ako
vzniká kniha, kto je spisovateľ, kto ilustrátor.
Vysvetlila im, podľa čoho sú knihy rozdelené,
či sú uložené podľa abecedy, farby alebo podľa
veku čitateľa. Ukázala a vysvetlila, ako a kam
si zapisuje, kto všetko si knihu požičia. Deťom

rozdala čitateľské preukazy. Avšak najviac
sa deti tešili, keď im pani knihovníčka povedala,
že si môžu vybrať knižky, ktoré sa im páčia
a prezrieť si ich. Deti sa zaujímali hlavne o rôzne
rozprávky, ale našli sa aj tí, ktorých zaujímal
svet dinosaurov, psov, rastlín. Nakoniec ich
pani knihovníčka odmenila sladkou odmenou.
Z knižnice si deti odniesli pekné zážitky
a dúfame, že sa splní náš zámer, aby deti knihy
čítali s láskou. Ktovie, možno práve knihy v nich
nájdu budúcich biológov, zverolekárov...
Danka Vozárová
Učiteľka MŠ
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Naši rodáci

Jozef Kováčik, narodený
16.11.1930 v Šoporni
Školskú dochádzku som mal na Obecnej
škole /1 – 5/ v Šoporni, Meštiansku školu
a jednoročný náukobeh v Seredi. Šestnásťročný
som sa vydal samostatne do sveta a zastavilo
ma až severonemecké pohraničie. Vyučil som
sa vo veľkej nemeckej drogérii ako riadny
asistent drogérie. Koncom roka 1951 som
narukoval k leteckému útvaru do Kežmarku.
15. októbra 1951 som bol prijatý do leteckej
prípravnej školy, ktorá trvala šesť mesiacov, kde
sa prevádzal odborný výcvik, teória lietania
o predmetoch, o ktorých som v živote nepočul.
Po absolvovaní teoretickej prípravy som bol

prevelený do Základnej elementárnej školy
v Olomouci, kde už začal praktický výcvik.
Aj táto škola trvala šesť mesiacov a výcvik
sa prevádzal na lietadlách typu C105 a C106.
Po výcviku som bol z Olomouca prevelený
do Zvolena na letisko Tri Duby a do Nových
Zámkov do pokračovacej školy, kde som sa
zdokonaľoval na lietadlách typu C-2 ARADO –
„moja najmilšia mašina“. A tu sme absolvovali
ďalších šesť mesiacov. Nakoniec nasledovala
Bojová škola v Prostějove. Tam sme lietali
na bojových lietadlách typu CB-33 a B-33.
Typ „CB“ bol označený ako cvičné bojové
a „B“ ako bojové lietadlo. Bol som vyradený
s hodnosťou „poručík letectva – poľný pilot“
a po vyradení som bol pridelený k „30 BILP“, to
znamená – „bitevní letecký pluk“ a zaradený
do zostavy pluku ako pilot.
Moju činnosť pilota prerušila choroba, ktorá
mi už viac nedovolila posadiť sa do kokpitu
a lietať. Nasledovalo preškolenie na „letovodoperátor“ a túto funkciu som zastával až
do odchodu do výsluhového dôchodku.
Pplk. Jozef Kováčik v.v.
Redakcia: Pán Kováčik počas kurzu absolvoval
486 letov a 105 letových hodín. Počas svojej
kariéry bojového pilota od februára 1954 do
októbra 1956 samostatne absolvoval 669 letov
a na bojových lietadlách typu B-33 nalietal
218 hodín a 20 minút. Tak je to zapísané
v„Zápisníku letov“, ktorý je po vyplnení„TAJNÝ“
a preto nie je možné bližšie informácie doložiť
fotokópiou.
Marián Petráš

Ocenenie nášho rodáka v kraji

V rámci Dňa Trnavského samosprávneho kraja dňa 6. októbra 2016 o 15.00 hod. v Divadle Jána Palárika bolo oceňovanie
významných osobností kraja. Uskutočnilo sa v troch kategóriách:
1. Čestné občianstvo mesta Trnavy bolo udelené 4 osobnostiam.
2. Cena mesta Trnavy bola udelená 8 osobnostiam, medzi ktorými bol aj náš rodák - spisovateľ Ľudovít Čutrík.
Bolo ocenením jeho celoživotného diela, najmä 6-dielneho románu Sága slovenskej rodiny z prostredia jemu zvlášť milovanému – rodnej Šoporne. Kompletné dielo, vrátane venovania autora bolo príležitostne venované aj predsedovi TTSK
Tiborovi Mikušovi.
Ocenenie bolo odovzdané pri príležitosti životného jubilea. Jeho ďalšími nositeľmi boli:
– Juraj Sarvaš – popredný slovenský herec, recitátor a vysokoškolský pedagóg
– Michal Horský – politológ a publicista v rámci životného jubilea
– Helena Barancová – spoluzakladateľka Právnickej fakulty v Trnave
– Miroslav Danaj – za rozvoj chirurgickej kliniky FN v Trnave
– Anton Gerinec – za dlhodobé vynikajúce úspechy v detskej oftalmológii
– Anton Javorka – v roku životného jubilea, keď v mladosti hrával futbal a bol vynikajúcim maratóncom - viacnásobným
Majstrom Slovenska.
3. Diplomy za vynikajúcu prácu obdržalo 21 jednotlivcov a kolektívov.
Ocenenia sa zúčastnil syn Peter a bolo mi cťou doprevádzať nášho oslávenca pri oceňovaní. Prajem mu predovšetkým pevné zdravie a nevysychajúce pero, ako aj ďalšie pracovné úspechy v jeho činnosti.
Šoporňan žijúci v Nitre, Dr. Antonín Rojka
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Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Šoporni
V mesiaci január sa uskutočnila Výročná členská schôdza
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Šoporni, ktorá má 15 členov z našej obce. Na VČS
sa zúčastnili pozvaní hostia, za Oblastný výbor SZPB v Galante
Ing. Jánsky, prednosta OcÚ Šoporňa a riaditeľka tunajšej ZŠ
s MŠ Šoporňa. VČS ZO SZPB zhodnotila na svojom zasadnutí
svoju činnosť za rok 2016, a prijala nové úlohy na r. 2017.
V mesiaci apríl 2017 sa uskutoční v spolupráci s obcou

akcia pri príležitosti oslobodenia našej obce. Tradičné kladenie
venca k pamätnej tabuli a zároveň bude predvedená ukážka
bojov z 2. sv. vojny, ktoré predvedie Klub vojenskej histórie
Červená hviezda z Nového Mesta n/V.
Ukážka bojov sa uskutoční 22. apríla 2017 v areáli Rajčura,
na ktorú srdečne pozývame všetkých občanov našej obce.
RSDr. Zdenka Kiššová, predseda ZO SZPB

Most na Pasinku
O moste, ktorý už nikam nevedie, cez rieku, ktorá už nikam netečie.

Ten most asi ani nikam viesť nemal a rieka samotná, skrz
spodné vody, stále niekam tečie. Len to nevidíme, ani len
z toho mosta, lebo už nestojí. Ak by sa rieka samotná tvárila,
že fakt netečie, že sa iba lenivo rozvaľuje po nových brehoch
vodnej nádrže, stačí tú nádrž vypustiť. Keď v roku 1985
vzniklo Vodné dielo Kráľová, zvané aj Kaskády, medzi Sereďou
a Šaľou sa tok Váhu výrazne zmenil. Popri vodnom diele
ostalo niekoľko mŕtvych ramien, zo tri sú pri obci Šoporňa.
Na jedno z nich, asi poldruha kilometra dlhý „Pasinek“,
podkovovitý meander, ktorý má vo svojom vnútornom
oblúku aj vlastnú lagúnu, teda štrkovisko, chodilo sa kúpať
niekoľko generácií. Kúpať sa chodili už viac na štrkovisko
než do meandru, ten ostal pre rybárov a iných romantikov
na pramiciach. Nech už rieka a jej úseky dokážu na jedného
pôsobiť akokoľvek romanticky, stačia dvaja opačného názoru,

každý na svojom brehu a rieka začne pôsobiť aj strategicky.
Zatiaľ ako medzník, cez ktorý možno kameň neprehodíš.
Kto na tej strategickej rieke obsadí brod, či nebodaj vybuduje
most, ocitá sa rieka v jeho moci a určuje si podmienky. Brody
a mosty od nepamäti boli uložené v mysliach stratégov. Rátali
s nimi a kalkulovali vo svojich dobyvačných či obranných
plánoch, nič nenechávali na náhodu. Ženijné vojsko patrí
k armáde od nepamäti, zdolávanie vodných tokov bolo
jeho úlohou. Nebolo tomu inak s poslaním 6. ženijného
pluku bývalej československej ľudovej armády, ktorý bol
umiestnený v Seredi. Ostrovy a ramená Váhu využívali ženisti
ešte skôr, ako bol v roku 1967 pluk do Serede preložený.
Krátené redakciou ŠN, Dušan Koniar
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ˇ
„ Rajcura“
a najstarší jazdecký pluk v Rakúsko – Uhorsku
Pred časom som zachytil v Šopornianskych novinách správu,
v ktorej autor vysvetľoval pojem „Rajčura“ ako a prečo názov
vznikol. Už niekoľko desaťročí sa zaoberám vojenskou históriou,
preto som sa rozhodol preskúmať uvedenú skutočnosť. Nezdalo sa mi pravdepodobné, že v 18. storočí a v ďalších storočiach
by sa nachádzali vojenské kasárne v relatívne malej obci ako je
Šoporňa.
Keď sa vrátime do vzdialenejšej histórie, potvrdzuje sa to, že
silné hospodárstvo bolo vždy podmienkou budovania vojenskej
moci. V období novoveku si európske štáty začínajú budovať
stále armády. Vojenské jednotky už nevznikali iba na obdobie
vojny, ale zostali zachované aj v čase mieru. Udržiavanie armády
bolo finančne veľmi náročné a vyžadovalo si riešenie nemalých
problémov. Jedným z nich bolo aj umiestnenie a ubytovanie vojenských jednotiek v čase mieru. Umiestniť jednotky bolo možné
iba v takých sídlach, ktoré mali dostatočné kapacity na ubytovanie a hospodárske zázemie, ktoré umožnilo armádu živiť. Stála
armáda vznikla na našom území v období tridsaťročnej vojny. Armáda po tridsaťročnej vojne bola žoldnierskou armádou. Vznik
stálej armády otvorilo otázku stálych ubytovacích priestorov. Do
polovice 18. storočia sa kasárne stavali len veľmi ojedinele napr.
stavba pražských kasární v r. 1683. V niekoľko málo existujúcich
kasárňach mohla byť ubytovaná iba malá časť armády. Štát túto
situáciu vyriešil jednoducho. Povinnosť starať sa o vojakov padla
na ramená obyvateľov. Miestne obyvateľstvo muselo poskytnúť
vojakom ubytovanie a stravu, ich koňom ustajnenie a krmivo,
palivové drevo na vykurovanie, zabezpečiť lôžko na spanie či
dodávanie sviečok na svietenie. Náklady vynaložené na stravu
vojakov boli obyvateľom odpočítané z daní. V r. 1699 bolo podávanie stravy zrušené. Vojakom bol vyplácaný žold a stravu si
museli zabezpečovať sami.
Z uvedeného mi vychádza, že kasárne v Šoporni nemohli byť.
Ale prečo sa časť obce nazýva „Rajčura“ – skomolenina nemeckého slova Reitschule – jazdecká škola ?
Štúdiom mne dostupných materiálov o jazdeckých plukoch
rakúsko – uhorskej armády a lustrovaním jednotlivých plukov som
sa dopracoval k Dragúnskemu pluku č. 8. – K.K. Kurassier Regiments Graf Ignaz Hardegg Nr. 8. Tento pluk bol najstarším jazdeckým regimentom v rakúsko- uhorskej armáde. Jeho vznik sa datuje do r. 1619 a nepretržite pôsobil do r. 1918 t. j. 299 rokov. Vznikol
16. 4. 1619, bol založený na náklady kniežaťa Cosmosa II. Medici. Istý čas pôsobil pod neoficiálnym názvom Florentínski jazdci.
Majiteľom pluku sa stal gróf Dampierre. V období svojej existencie prešiel pluk rôznymi reorganizáciami. V r. 1769 – pridelené
poradové číslo 4, v r. 1798 pridelený názov 8. kyrysnícky pluk, v r.
1867 – pridelený názov 8. dragúnsky pluk. Pluk v priebehu svojho
trvania – 299 rokov vystriedal 59 mierových posádok.
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že Dragúnsky pluk č. 8 bol dislokovaný v r. 1748, 1766,1768 v meste Szered / Sereď / a v r. 1720,
1746, 1747 bol dislokovaný v Neutrear komitat /Nitrianska župa,
stolica/. Keďže sa jednalo o pomerne veľké množstvo ľudí, koní,
výstroje, výzbroje, pre vojsko potrebného materiálu, mesto by
nebolo schopné samo sa o pluk postarať, a preto boli jednotlivé časti rozmiestňované po okolitých dedinách a osadách. Tak
sa stalo, že časť pluku bola pravdepodobne v uvedených rokoch
18. storočia umiestnená a ubytovaná v Šoporni. A tu sme pri koreni
veci, kedy a prečo vzniklo pomenovanie „ Rajčura“ . Podľa môjho
názoru vzniklo v 18. storočí v r.1720 - 1747, keď bol K.K. Kurassier
Regiment Graf Ignaz Herdegg Nr. 8 dislokovaný v meste Sereď
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a v Nitrianskej župe. To značí, že toto pomenovanie sa v Šoporni
používa viac ako 290 rokov.
Pluk má za celé to obdobie svojho trvania bohatú bojovú históriu ( r. 1620 bitka na Bielej hore pri Prahe, r. 1646 vyhnanie Švédov z Dolného Rakúska, r. 1687 v bitke pri Moháči, pluk bojoval aj
v napoleónskych vojnách, r. 1848 potlačenie povstania v Prahe,
r.1866 prusko-rakúska vojna pri Hradci Králové, kde utrpel najväčšie straty zo všetkých regimentov kavalérie).Pred vypuknutím
I. svetovej vojny v júli 1914 bol pluk dislokovaný v mestách Jaroslaw a Radymno v dnešnom Poľsku. Po vyhlásení mobilizácie
bol súčasťou 5. jazdeckej brigády, ktorá spadala pod 6. jazdeckú
divíziu. Táto divízia bola súčasťou X. armádneho zboru
1. rakúsko – uhorskej armády. Od začiatku vojny bol pluk nasadený na fronte v Haliči.
Po rozpade a zániku rakúsko- uhorskej monarchie a ukončení
prvej svetovej vojny v novembri 1918 zanikol aj Dragúnsky pluk
č. 8 a tak ukončil svoju 299 rokov trvajúcu existenciu.

Vojenský dopis zaslaný 11. 6. 1834 z K.K. Kurassier Regiments
Graf Ignaz Hardegg Nr. 8 – Jazdecký pluk č. 8. V tomto období
sídlil pluk v meste Klattau / Klatovy /.

Vojenský dopis zaslaný 11. júna 1843 z K.K. Kurassier Regiments Graf Ignaz Hardegg Nr. 8 – Jazdecký pluk č. 8. V tomto
období sídlil pluk v meste Podiebrad / Podebrady /.

Krátené redakciou ŠN
Ing. Stanislav Novosad
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Po výrocnej
ˇ schôdzi záhradkárov
Vážení občania, priatelia záhradkári. Uplynulé obdobie
bolo pre nás naozaj ťažké. Museli sme odolávať silným jarným mrazom. V lete zase prívalovým lejakom. V množstve
zrážok sme sa takmer priblížili k slovenskému rekordu. Začal
sa nový rok so zimou ako na Sibíri. Teploty -15 ° až - 17°C sú
tak na hrane znesiteľnosti pre naše pestované ovocné druhy.
Ten, kto nešetril liadkom, môže mať problémy. Drevo nebolo
vyzreté. Určite všetci sledujete okrem aktuálneho počasia aj
dlhodobé prognózy. Takmer všetci meteorológovia hovoria
rovnako. Čakajú nás veľké výkyvy počasia a silné búrky. Keď
k tomu prirátame choroby a škodcov, hlavne rôznych inváznych škodcov z východu, nebudeme to mať ľahké.
Úlohy, ktoré sme si predsavzali, jednoducho povedané,
sme aj splnili. Jarné obdobie je príprava záhradkára na celý
rok. V tomto čase sú už vína stiahnuté z kalov, sú vyčistené
a začína obdobie degustácií. Navštívili sme Galantu – víno
Mikulov, Dlhú nad Váhom, Dvorníky, Šaľu mesto, Okresnú
výstavu vín v Galante a Strekovský festival vína, kde sme išli
spoločne so záhradkármi z Pustých Sadov. Zúčastnili sme sa
aj na „Okresnej výstave ovocia a zeleniny“ v Galante a na výstave „Ovocie a zelenina roka”na Agrokomplexe v Nitre. Tam
sme získali 2. miesto za ovocie a 1. miesto za kolekciu. Pomaly sme sa preniesli na 16. ročník našej výstavy. Chcem len
pripomenúť, pripravte si exponáty. Na výstave sme vytvorili
3 kategórie - ovocie, zelenina a ostatné záhradkárske produkty. Každá kategória mala 3 miesta. Za vyhodnotené exponáty
si členovia prevzali hodnotné vecné ceny. Peniaze na ceny
boli použité z dotácie OÚ. Takto chceme pokračovať a oceňovať aj do budúcna. Vyhodnotenie prebiehalo už tradične
pri koštovke vín z nášho regiónu za účasti p. starostu. Pri tom
všetkom asistovala a vytvárala dobrú náladu naša Muzička
s Važinou. Bol to nádherný záver prvého dňa výstavy.
Na záver roka mal výbor koncoročné posedenie výjazdové. Konalo sa vo Veľkej Mači v rodinnej vinárskej firme MAHID,
ktorá usporiadala „Druhý ročník predvianočnej ochutnávky
svojich vín”. Pri víne a o víne sme prerokovali všetko potreb-

né. Priatelia, ak si myslíte, že sme tam boli len kvôli vínu, ste na
omyle. Je to akási reciprocita zato, že máme od tejto firmy, ale aj
od skôr menovaných firiem, vzorky na koštovku na našej výstave.
Tesne pred našou VČS 9. 2. 2017 sa naši 4 členovia zúčastnili v Dubňanoch na seminári „ Ochrana viniča, ovocných
a špeciálnych plodín ”. Účastníci boli veľmi spokojní. Seminár
organizovala „ Agro Bio Opava ” na vysokej úrovni. Poznatky
budeme prezentovať na prvej prednáške. Spomínaná firma
príde na našu výstavu aj so sortimentom prípravkov.
Vážení priatelia, na výročnej schôdzi som oznámil a skončil
s funkciou predsedu našej ZO SZZ. Verte mi, nebolo to rozhodnutie ľahké. Na druhej strane 19 rokov predseda ZO, 13
rokov predseda OV SZZ v Galante, 10 rokov člen pléna RV SZZ
a od roku 2005 člen odbornej komisie pri RV SZZ v Bratislave.
To neboli pre mňa len funkcie. Poradenská činnosť na Gardénii, na výstave Agrokomplex, putovné vzdelávanie po celom
Slovensku, veľké množstvo prednášok a množstvo iných organizačne náročných podujatí. Možno ste niektorí postrehli,
že záhradkári v našej obci sa snažia odovzdávať svoje skúsenosti všetkým občanom. Určite naša ZO svojou činnosťou patrí na popredné miesta v okrese. Predpokladám, že to bude
tak naďalej, pod vedením Janka Házyho, ktorý sa stal novým
predsedom. Pán Házy je všestranne odborne zdatný, má podporu celého výboru a môj prísľub vo všetkom mu pomôcť.
Na záver chcem popriať novému predsedovi veľa úspechov a dobrých výsledkov v našej ZO. Ďakujem všetkým, čo sa
aktívne podieľali na činnosti našej organizácie, poďakovanie
patrí aj OcÚ na čele s p. starostom Mgr. Adriánom Machom za
ich spoluprácu a finančnú pomoc. Všetkým želám dobré zdravie a úspešný záhradkársky rok.
Na VČS bolo schválené - bod č.10 :
V súťaži o najkrajšiu predzáhradku a balkón sa môžu ocenení občania (rodiny) do súťaže prihlásiť znova po uplynutí
2 rokov od posledného ocenenia, vždy do konca augusta.
Člen výboru ZO SZ Anton Kochan
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Dôchodcovia v štvrtom štvrtroku

Ani sme sa nenazdali a už v našom klube môžeme bilancovať
činnosť za posledný štvrťrok roku 2016. K stálym aktivitám
patria štvrťročné posedenia a tak tomu bolo i teraz. V závere
roka, 29. decembra, sme uskutočnili posedenie, ktoré sa nieslo
v silvestrovskom duchu, vyplnené vtipmi, piesňami a kultúrnym
programom v podaní Šoporňanskej lipky. Šoporňanská lipka pod
vedením pani Milky Lipovskej už niekoľko rokov v našom kostole
vystupovali na Vianočnom koncerte. V tomto roku, 26. decembra,
naše piesne a koledy rozozvučali priestor božieho chrámu
a srdcia prítomných naplnili láskou, pokojom a umocnili slávnostnú
atmosféru Vianoc. V súčasnosti prebieha v našom klube kurz pletenia
košíkov a iných ozdobných predmetov z papiera. Pod vedením pani
Márie Jeremiášovej, zástupkyne ZŠ s MŠ v Šoporni , naše členky
naberajú prvé skúsenosti a už teraz sa môžu pochváliť peknými
prácami a výtvormi, ktoré pod ich šikovnými rukami vznikajú.
Je nesporné, že činnosť nášho klubu reprezentuje najmä Šoporňanská
lipka, a to nielen v rámci obce, ale aj širšieho okolia. Sme veľmi hrdí,
že takýto súbor u nás funguje, udržuje tradície a to nielen v oblasti
hudobnej, ale aj v tradícii obliekania a zvykov. To najlepšie vidíme,
keď ideme mimo našej obce. Prítomní obdivujú náš kroj, jeho detaily,
výšivky, paličkované čipky a preto nás mrzí, keď u mnohých našich
spoluobčanov pociťujeme akoby pohŕdanie a nezáujem o toto naše
ľudové umenie. Akoby zabudli, že ich babičky, prababičky s láskou
tvorili a nosili tieto kroje, s láskou si spievali piesne, ktoré sa my
snažíme uchovávať. Je na škodu, že mamičky deťom pustia televízor,
rádio, nech im spieva, nech ich baví, namiesto toho, aby im samé
zaspievali a učili ich naše melodické a krásne piesne. Ak ich nevedia,
radi ich medzi nami privítame, naučíme a potešíme sa, že nájdeme
nasledovníkov.
Naši členovia mali príležitosť zabaviť sa 28. februára na
fašiangovom bále, ktorý organizoval náš klub. Zábava bola výborná,
zaspievali a zatancovali si asi všetci. Veríme, že i ten ďalší bál bude
taký výborný.
Vážení spoluobčania!
Život každému z nás prináša chvíle radosti aj smútku. S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí našich dvoch členov
pána Miroslava Alexu a pani Márie Lipovskej. V mene klubu dôchodcov rodinám pozostalých vyslovujeme úprimnú sústrasť
a ubezpečenie, že na nich nezabudneme.
Za klub dôchodcov Milka Sučíková

Poďakovanie zo Štrkovca
V mene všetkých žien v našom domove by som sa rada
poďakovala pánovi starostovi za krásne ruže a čokoládu,
ktorými nám spríjemnil Deň žien. ĎAKUJEME.
Mgr. Slávka Soboňová,
vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy
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ˇ slova
Caro
Čaro slova je najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého
prednesu poézie a prózy, ktorá sa snaží kultivovať jazyk, reč
a pestovať vzťah k hovorenému slovu. Aj na našej škole prebiehala
táto súťaž v dňoch 7. a 8. marca 2017, kde odznelo spolu
30 ukážok umeleckých diel. Žiaci súťažili v troch kategóriách.
Odbornú porotu tvorili tri pani učiteľky, ktoré sledovali prednes,
postoj či gestikuláciu súťažiacich. Žiaci ukázali svoj talent, pretože
vedeli s ukážkou krásne pracovať a vžiť sa do situácie, ktorú dielo
obsahovalo. Priebeh súťaže spestrili tóny klavírnej hudby a spevu,
ktorý si pripravili žiačky Adelka Huláková a Simonka Gondová
pod vedením pána učiteľa Mgr. Igora Bečára.
Na konci súťaže sa vyhodnotili traja najlepší žiaci v každej kategórii
aj v poézii aj v próze s nasledovným umiestnením:

Víťazi všetkých troch kategórií budú našu školu reprezentovať
na okresnom kole súťaže Čaro slova v Galante. Veríme, že sa im
bude dariť a budú úspešní.
Mgr. Katarína Búranová

I. kategória

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Poézia

Sofia Ferencová

Marta Ščípová

Ivana Brodanská

Próza

Nicolas Švec

Alexandra Gálová

Tatiana Polakovičová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Poézia

Monika Vozárová

Martina Pašková

Próza

Jozef Belčík

Sofia Kašná a Sofia Rutová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Poézia

Viktória Gálová

Viktória Kaňová

Viktória Vozárová

Próza

Dana Mondek

Adam Hulák

II. kategória

III. kategória

Zápis do prvej triedy a MŠ
Milí rodičia budúcich prvákov,
blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy, preto Vás srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka
pre šk. rok 2017/2018, ktorý sa uskutoční 23. apríla 2017 od 14.00 do 17.00 hod. v budove Základnej školy s materskou
školou v Šoporni. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a predložiť doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
V tento deň sa uskutoční aj zápis detí do MŠ, ktorý bude prebiehať aj celý mesiac máj.
PaedDr. Eva Kabrhelová
riaditeľka ZŠ s MŠ

Poďakovanie
Vedenie ZŠ s MŠ v Šoporni úprimne ďakuje sponzorom GEROSTEL, STEL, DONLUC za pomoc pri výmene svietidiel v našej MŠ.

Za hrsť drobných
O amnestiách
Krajina je v blate,
vyčíňa tu monzún,
bo víťazia lakte
a nie zdravý rozum.

O pravde vo víne
Vo víne je pravda,
asi to tak bude.
Len musíme hľadať,
v ktorom je to sude.

O diéte

O budúcnosti

Obezita myseľ tmie ti,
chceš sa trocha lepšie mať,
pozabudni na diéty,
začni jesť a prestaň žrať.

Realita je tu daná,
blíži sa čas dobroty,
ak však spoza oceána,
nezvalia nás TRAMPoty.
J. Búran
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Vaše otázky, kanalizácia, iné ...
Vážení občania, v poslednom čase som dostal od viacerých z Vás
jednu otázku „ Ako to vlastne je s kanalizáciou?“, lebo niektorí nemenovaní (zámerne nebudem menovať) rozširujú informácie, že kanalizácia nebude, vraj som Vás oklamal. Aj tieto dezinformácie a účelovo
zavádzajúce skutočnosti ma viedli k tomu, aby som Vás informoval
v polovici volebného obdobia o tom, čo sa podarilo a čo nie, ako sa mi
darí plniť volebný program. Samozrejme nie je to len moja zásluha, nakoľko bez poctivej práce zamestnancov obce, podpory obecného zastupiteľstva a vzájomnej spolupráce to nejde. Nebudem sa rozpisovať kvetnatými vetičkami a ľúbostnými piesňami, ani tým, čo ešte zrealizujeme,
ale budem informovať iba o konkrétnych faktoch.
Za dva roky sa nám podarilo ozdraviť ekonomiku obce, spravila sa
dôkladná finančná analýza a preto dokážeme minimálne 250 000 euro
ročne investovať na opravy a zveľadenie obce (investovali sme do opravy
ciest, výtlkov, rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, budovy polície, opravili
prepadnuté potrubia kanalizácie, urobili automatické zavlažovanie na
športovom klube, nové osvetlenie tréningovej plochy, osvetlenie chodníka okolo kostola, čiastočnú opravu kultúrneho domu a obecného úradu, vybudovali sme stánky na Rajčure, opravili autobusovú zastávku, osadili zrkadlá na problémových križovatkách, merače rýchlosti, vybudovali
prechod pre chodcov, vymenili ústredňu obecného rozhlasu). Vyčistili
sme a pripravili na riadnu rekonštrukciu budovu „Starej školy“, postupne
čistíme protipovodňový kanál. Opravili sociálne zariadenia v základnej
škole, zrekonštruovali šatňu pri telocvični, vymenili osvetlenie vo veľkej
telocvični a v materskej škole, čiastočne upravili areál multifunkčného
ihriska a lavičiek pred školou. Postupne znižujeme kriminalitu prostredníctvom kamerového systému. Samozrejmosťou je využitie pracovnej
sily prostredníctvom podnikateľoch a podpory miestnych živnostníkov.
Ďalej si dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo oživiť kultúrne a športové vyžitie, čo potvrdzujú úspešné vystúpenia našich žiakov v rôznych športoch na úrovni okresu, kraja, dokonca Slovenska a futbal od prípravky
po mužov taktiež robí vynikajúce meno Šoporni. O kultúre, konkrétne
fašiangu, MDŽ, Deň matiek, MDD, SNP a úcte k starším netreba hovoriť,
avšak oživili sme hodové slávnosti, obnovili Šoporniansku 12-ku a oslavy
70-nikov, spoluorganizujeme Multikultúrny večer, pokračujeme v tradícii Šopornianskej dyne, zabezpečujeme spoločného Silvestra a tento
rok country zábavu, otvorenie a ukončenie leta. Z uvedeného vyplýva
obojstranná veľmi dobrá spolupráca s miestnymi organizáciami (poľovníci, dôchodci, športovci, záhradkári, matičiari, rybári, hasiči, zdravotne
postihnutí, protifašistickí, čipkárky) a vystúpeniami našich súborov.
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Nepodarilo sa zrealizovať nové verejné osvetlenie, denný stacionár, kompletne zrekonštruovať budovu „Starej školy“ a vybudovanie nájomných
bytov. Aj toto som mal v programe, avšak celkové hodnotenie bude možné prezentovať na konci volebného obdobia.
Zámerne som vybudovanie novej čističky a dobudovanie kanalizácie nechal na záver, nakoľko tento bod je veľmi dôležitý, veľa následných vecí je závislých od kanalizácie. Na úspešné dobudovanie
sú potrebné tri veci. Po prvé je dôkladne pripraviť projekt a samozrejme využiť spolufinancovanie cez euro fondy alebo štát, nakoľko
z vlastných zdrojov by to bolo nemožné z dôvodu výšky investície. Potom treba zabezpečiť všetko potrebné podľa výzvy (verejné obstarávanie, potrebné podklady, platné stavebné povolenie, externý manažment, dodržanie termínov.
Po druhé je potrebné byť úspešný v danom projekte. Toto všetko sa
nám podarilo aj napriek skutočnostiam, že uvedené bolo potrebné pripraviť za pár dní aby sme stihli výzvu a neminuli sme na to tridsať tisíc
eur ako sa dialo doteraz, ale všetko sa zabezpečilo za necelých 5 000 eur.
Následne sme dostali vo februári 2016 rozhodnutie, že sme boli úspešný
a získali sme dotáciu na vybudovanie novej čističky a dobudovanie kanalizácie vo výške takmer desať miliónov euro. Samozrejme tieto peniaze
neprišli na účet obce, ale štát sa zaviazal ich preplatiť investorovi po zrealizovaní kanalizácie. Ako nováčik som sa nesmierne potešil, avšak ešte
som nevedel, čo nás čaká v tretej časti.
Tretia časť - kontrola pred realizáciou. Kontrola verejného obstarávania (verejná obstarávateľka bola zazmluvnená na tento projekt
v roku 2011), opätovná kontrola projektu ministerstvom a úradom pre
verejné obstarávanie. Táto administratíva trvá takmer rok, posledné vyžiadané podklady sme zaslali 23.9.2016 a od tejto doby dostávame iba
informácie, že treba vydržať, ešte preverujú tamto a toto a včas nám dajú
výsledok. Je 22.3.2017 a stále nemáme rozhodnutie o ukončení kontroly.
Je na zamyslenie, že niekto má lehoty a musí ich striktne dodržať. Ako
dôkazy pripájam rozhodnutie o získaní dotácie a poslednú odpoveď z
kontroly. V tomto čase odosielame ďalšiu písomnú výzvu o vyjadrenie,
kedy bude kontrola ukončená, nakoľko 60 % obyvateľov je v danej chvíli
rukojemníkmi v rukách úradníkov.
Záverom môžem iba skonštatovať, že sme získali dotáciu na kanalizáciu, kanalizácia bude, avšak začiatok termínu realizácie nezávisí od
obce, ale od ukončenia kontroly. Verím, že pod tlakom nielen úradu, ale
aj poslancom, telefonovania a urgovania vypisovaním kedy to ukončia,
čoskoro sa dočkáme začiatku realizácie. Po desaťročiach čakania si to zaslúžite.
Mgr. Adrián Macho, starosta obce
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Šopornianska prípravka
opäť nesklamala
Každoročne v mesiacoch február, marec Oblastný futbalový
zväz v Galante poriada halový turnaj prípraviek (v kategóriách U 11).
Prípravkári ŠK Šoporňa v ročníku 2014/2015 obsadili na tomto turnaji 1. miesto , v ročníku 2015/2016, 3. miesto a v tomto ročníku
2016/2017 opäť „nesklamali“ – obsadili víťazné 1. miesto. Na turnaji
sa zúčastnilo celkovo 10 družstiev z celého okresu Galanta. Hralo sa
v dvoch skupinách po 5 družstiev. V A skupine sme mali za súperov
Veľké Úľany, Abrahám, Čierny Brod, Horné Saliby. Keďže sme v skupine obsadili pekné 2. miesto, postúpili sme do záverečných bojov

Oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa
nevidiacich a slabozrakých
športovcov
Náš oddiel hrá ligu kolkov. Hrali sme jarnú a jesennú časť, jeden zápas doma a druhý vonku. Hrali sme v Bratislave, vo Vrútkach
a v Šali. Umiestnili sme sa na druhom mieste. Náš hráč Ľuboš Hájek sa kvalifikoval na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnili
4. marca 2017 v Starej Turej. Zúčastňujeme sa tiež medzinárodných
turnajov v Nitre, Levoči, Bratislave, Modranke, Opave v Čechách. Turnaj sa konal aj v Šali. Hráme ligu stolného aplikovaného tenisu. Stôl
máme v Šoporni. Za podpory obecného úradu a starostu, za čo im
ďakujeme, hráme jarnú a jesennú súťaž. Jeden zápas hráme doma
a druhý vonku. Turnaje hrávame po celom Slovensku napríklad

o 1. až 4. miesto. Odohrali sme ďalšie 2 finálové zápasy: Šoporňa – Šin
tava 2:0, Šoporňa – Veľké Úľany 3:0, a tým sme zavŕšili naše snaženie
1. miestom. Získali sme pohár za 1. miesto, na jeden rok Putovný
pohár predsedu ObFZ Galanta a náš hráč Matúš Hipš bol vyhlásený
ako najlepší hráč celého turnaja. Prípravke sa od r. 2017 venujú 2 tréneri Rastislav Hipš, PaedDr. Miloš Kabát. Neustále sa snažia pracovať
s našimi najmladšími futbalovými nádejami. V tomto roku, už okrem
spomínaného víťazstva, sme dosiahli na turnaji vo Veľkých Úľanoch
3. miesto a na turnaji v Močenku 4. miesto. 18. marca 2017 začína
pre našich prípravkárov jarná časť okresnej súťaže. Veríme, že sa nám
bude dariť vďaka úspešnej spolupráci s výborom ŠK Šoporňa, obecným úradom a ZŠ s MŠ v Šoporni.
PaedDr. Miloš Kabát

v Košiciach, Levoči, Žiline, Rosine, Nitre, Bratislave a samozrejme
v Šoporni. Turnaje v Nitre a Košiciach boli s medzinárodnou účasťou.
V Rosine sme hrali o kvalifikáciu na Majstrovstvá Slovenska. Jednej
našej hráčke sa to podarilo.
V našom oddiely máme aj členov, ktorí sa zaoberajú turistikou. Traja členovia sa zúčastnili celoslovenského zrazu turistov
v Šugove. Dňa 25. februára sa konalo v Banskej Bystrici veľké oceňovanie športovcov, funkcionárov, zakladateľov a nápomocných pri
vzniku sekcie a asociácie nevidiacich a slabozrakých športovcov na
Slovensku. Pri príležitosti 25. výročia založenia asociácie bol ocenený
aj zakladateľ nášho oddielu pán Vincent Stojka a pani Zlatica Harčárová, funkcionárka a rozhodkyňa. Predseda asociácie pán Valent ocenil
plaketou aj Obecný úrad v Šoporni za pomoc, ktorú nám poskytuje.
Ďakujeme pekne.
Zlatica Harčárová
Vedúca oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa
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Jar je tu

Jar je tu! Jar je tu!
Pozri na tie farebné kvety,
čo rastú v záhrade mojej tety.
Prvosienka, fialka a snežienka,
začali už kvitnúť,
tak si choďte vence uvinúť.
Jožko, Ferko, Hanka,
zima už je preč,
berte bicykle, švihadlá aj drevený meč.
Lastovičky sa vrátili
z teplých krajov
a zajačiky majú malých zajov.
Nielen zajačiky,
ale všetky zvieratká
majú malé mláďatká!
Alexandra Matišíkova a
Sofia Kašná 6. A

Jar

Jar už je za rohom, každý to vie,
každý z nás počuje to vtáčie spievanie.
Kvietky už kvitnú a slnko svieti,
tak odložte mobil a poďte von, deti.
Prechádzam po moste
a vidím v hustom poraste,
vtáčiky už sa tam zbiehajú
a hniezda si stavajú.
Lúka spieva farbami,
zima už je jasne za nami.
Tak užívajte to slniečko teplé
a zahoďte konečne tie tváre skrehlé.
Nikol Pašková 9. B

Jar

Spoza hory počuť hlas,
a vidno len slnečný jas.
Zrazu letí lastovička,
vidno jej len žlté líčka.
Liahnu sa tam kuriatka
a spoza rohu vykúkajú šteniatka.
Také celkom maličké,
že nevidno ich v trávičke.
Prvá snežienka vyrástla
a v očiach radosť narástla.
Deti si ich hľadajú,
a potom ich trhajú.
A ak žiadnu nenájdu,
zo slniečka sa radujú.
A keď slnko zapadá
do postieľky ich
mamička ukladá.
Patrícia Hipšová a
Vanesa Hupková 6.A

Jarná nálada

Na jar svieti slniečko
sliepka liahne vajíčko.
Lastovičky spievajú
z kuriatka sa radujú.
Na tvárach úsmev letí
radujú sa malé deti.
Všade kvitnú kvietky,
tak poďme sem, dietky.
Na lúku hneď poďte s nami
nech už nie sme na jar sami.
Ema Kolenčíková
a Ema Tasáryová

Štrkovecká barónka 2017
22. marca 2017 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Galante uskutočnil už 14. ročník Prehliadky umeleckej tvorivosti
klientov zariadení sociálnych služieb Štrkovecká barónka. Prehliadku zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Šoporňa – Štrkovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Na prehliadku boli pozvané všetky zariadenia
v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Pozvanie prijali: DSS
Šoporňa – Štrkovec, DSS a DD Holíč, DSS Skalica, DSS Horný Bar,
DSS Lehnice, DSS Jahodná, DD, DSS a DPD Senica, DSS Zavar, DSS
Galanta, DSS Šintava, DSS Pastuchov, DSS Moravský Sv. Ján, DD
a DSS Sereď, DSS Rohov, DSS Medveďov. Všetky vystúpenia pozorne sledovala porota v zložení Ing. Silvia Cifrová, predsedníčka poroty
a členky poroty Ing. Milada Kolárová, riaditeľka CSS Trenčín a PhDr.
Andrea Horníčková, riaditeľka Krízového strediska v Trnave. Svojou
prítomnosťou nás poctil aj pán starosta obce Mgr. Adrián Macho
a žiaci ZŠ s MŠ v Šoporni v doprovode p. učiteľky Mgr. Katarínu Búra-
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novej – ktorým veľmi pekne ďakujeme za podporu v hľadisku. Každé
zariadenie malo v rámci prehliadky 15 minút na prezentáciu svojich
vystúpení v troch kategóriách – hudobnej, tanečnej a dramatickej.
Porota hodnotila celkový dojem z vystúpenia a zároveň k hodnoteniu pripojila aj dojem z výstavky výtvarných prác jednotlivých zariadení, ktoré boli vystavené vo vstupnom vestibule kultúrneho domu.
Úroveň prehliadky má stále stúpajúci charakter a porota má čoraz
ťažšiu úlohu rozhodnúť o celkovom víťazovi.
Putovnú sochu Štrkoveckej barónky si odniesol tento rok DSS
pre deti a dospelých Pastuchov. Toto rozhodnutie bolo spojené
s obrovskou radosťou klientov a zamestnancov zariadenia a potleskom všetkých účinkujúcich v sále. Gratulujeme.
Po slávnostnom vyhlásení výsledkov, kde boli všetci účinkujúci odmenení za svoje umelecké vystúpenia, nasledovala veselá zábava.
Sme radi, že má naša prehliadka u verejnosti priaznivý ohlas a všetci
účastníci prežívajú krásne okamihy spolupatričnosti a priateľstva.
Mgr. Slávka Soboňová, vedúca úseku sociálnej
rehabilitácie a výchovy DSS Šoporňa – Štrkovec
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Spoločenská kronika
Narodili sa: Karolína Hercegová, Samo Pastucha, Adela Fraňová, Matej Dobrovodský, Elisa Kolesárová, Matúš Tomaník, Marek Špenát, Michaela Rábeková, Anita Čelárová

Jubilanti 80 – roční:
Jubilanti 90 a viac roční :
Zosobášili sa:

Helena Špániková, Jozefína Zaťková
Ľudovít Halenár 91 r., Mária Šmátralová 91 r., Mária Zemková 94 r., Mária Urbanová 91 r.

Bc. Veronika Domoracká & Bc. Martin Lisický // Ivana Černáková & Patrik Hrdina //

Božena Jakubčinová & Peter Török

Opustili nás: Štefan Fógel 88 r., Roman Hrdina 35 r. , Štefan Horváth 56 r., Jozef Benko 68 r., Jarmila Biháriová 52 r.,
Miroslav Alexa 80 r. , Anna Vozárová 94 r., Rozália Matychová 77 r., Mária Lipovská 82 r., Jolana Kišová 88 r., Július Horváth 63
r. Ladislav Švec 38 r., Mária Benková 90 r., Štefan Lipovský 63 r.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a všetkým známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca, dedka a pradedka Miroslava Alexu, ktorý nás
náhle opustil dňa 21. januára 2017.
Naše poďakovanie patrí aj OcÚ v Šoporni, ktorý sa zaslúžil o jeho dôstojnú rozlúčku. Zároveň ďakujeme
za kvetinové dary, a za to že v tejto smutnej chvíli boli s nami.
Smútiaca rodina

Naši jubilanti

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
odprevadili dňa 30. decembra 2016 na poslednej ceste
nášho otca, starého otca a manžela Jozefa Benka. Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary všetkým ďakujeme.
Manželka Helena a deti s rodinami

SPOMIENKA

Uplynuli už dva roky čo nás 5. marca 2015 navždy opustila
vo veku 22. rokov naša milovaná dcéra Veronika Lipovská.
Smutno a ťažko je nám bez teba, stále si v našich srdciach
a spomienkach a navždy zostaneš.
Rodina Lipovská a ostatná rodina

Ľudovít Halenár 91 r.

Mária Urbanová 91 r.

Mária Šmátralová 91 r.

Mária Zemková 94 r.
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ZVOZ SMETÍ, PLASTOV, PAPIERA

LEKÁREŇ ZDRAVIA PATA S.R.O.

Apríl 2017
smeti

3. a 4. 4.

Prevádzka: Lekáreň Arnika

15. a 18. 4.

Poštová 1548
92552 Šoporňa
tel. č. 031/ 550 12 04

(15. 4. 2017 – sobota, náhrada za 17. 4. 2017
Veľkonočný pondelok)

plasty

5. 4.

papier
bioodpad

19. 4.
27. 4.

10. 4.

24. 4.

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Máj 2017
smeti

1. a 2. 5.

plasty

3. 5.

15. a 16. 5. 29. a 30. 5. 2017
17. 5.

papier
bioodpad

22. 4. 2017 – Ukážka bojov z 2. svetovej vojny

31. 5.

30. 4. 2017 – Stavanie mája

25. 5.
9. 5.

22. 5.

smeti

5. a 6. 6.

12. a 13. 6.

19. a 20. 6.

26. a 27. 6.

plasty

7. 6.

14. 6.

21. 6.

28. 6.

1. 5. 2017 – Rybárske preteky o skúter, Štrkovisko

Jún 2017

14. 5. 2017 – Deň matiek

papier
bioodpad

5. 6.

12. 6.

19. 6.

20. 5. 2017 – Nočné preteky hasičov, výstava hasičskej techniky

29. 6.

3. 6. 2017 – Deň detí

2 6. 6.

17. 6. 2017 – Oldies zábava – otvorenie leta

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

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

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

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
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