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Leto nám pomaličky končí, po
prázdninách a dovolenkách sa s načerpanou energiou
naplno vraciame
do
pracovného
a školského kolobehu. Začíname
s jesennými prácami a pripravujeme sa na
zimu. Okrem drobnejších prác nás čaká
jedna väčšia investícia - kompletná výmena strechy na „starej škole“, na oboch budovách. Týmto krokom začíname postupnú
rekonštrukciu týchto objektov, aby nám
v budúcnosti mohli slúžiť pre obec, organizácie v obci a po rokovaniach na VÚC vidíme reálne aj domov seniorov s denným stacionárom. Získali sme finančné prostriedky
aj na obnovenie dielní v škole, čo bude
taktiež potrebné do konca roka zrealizovať.
Koncom roka budeme pravdepodobne vedieť aj, ako to presne vyzerá s realizáciou
kanalizácie a ČOV.
Na Poštovej ulici sa nám podarilo čiastočne vyriešiť problém s dažďovou vodou
vytvorením 18 kubíkového trativodu. Doplňujúca odvodňovacia šachta s prepojením
do hlavnej vetvy by mala tento problém vyriešiť takmer úplne k spokojnosti všetkých.
Takmer úplne píšem zámerne, nakoľko klimatické podmienky sa nám značne menia,
tichý a pokojný dážď si už ani nepamätáme.
Strieda sa nám obdobie sucha, horúčav,
nárazových vetrov a prívalových dažďov.
Odvodňovacie kanále sme si pred domami
zrovnali, dvory máme takmer celé vybetónované, záhrady sme nahradili altánkami,
zvody zo striech stiahnuté do kanalizácie,
spätné klapky na odpade chýbajú a to sú
hlavné dôvody vytápania domácností na
Poštovej ulici, ale už aj v iných častiach
obce. Pocítili sme to v športovom klube,
v domácnostiach v strede obce, na Važine, v najnižšej časti obce, ale paradoxne aj
v Argentíne v pivniciach niektorých domov, nakoľko prirodzené vsakovanie cez
betónové plochy nie je možné.
Tak ako sa nám mení klíma, mení sa nám
aj spoločnosť. V poslednej dobe sa čoraz
častejšie stretávame s atakmi susedov, zbytočnými sťažnosťami, osočovaním, pozeraním iba sami na seba. Vytráca sa nám tolerancia, spolupatričnosť, vzájomný rešpekt,
úcta, slušnosť a zmysel pre poriadok. Je
pre mňa nepochopiteľná sťažnosť na nočný kľud o 20.30 hod. večer, lebo u suseda
na terase sa rozprávajú a ja nemôžem spať
a keď nepochodím u starostu, tak zavolám
policajtov. Alebo zo závisti nahlásim suseda, že z jeho záhrady tečie voda do mojej,

lebo sme sa pohádali, tak mu urobím zle,
ale môj altánok postavený bez povolenia je
v poriadku. Poprípade sa budem sťažovať
na susedovu zelinu v záhrade a na oplátku
sused na to, že mu nadávam. Deti nepozdravia, niektorí rodičia sú doslovne opačným príkladom, papier z napolitánky bežne hodia na zem len čo si vyzdvihnú dieťa
pred školou alebo len čo opustia obchod
a tvária sa, že je to prirodzené. Mám taký
pocit, že v tejto dobe čím je človek protivnejší, otravnejší a zlomyseľnejší, tým viac
dosiahne, tým viac vybaví, lebo každý chce
mať pokoj, tak radšej ustúpi. Nenechajme
sa zneužívať a bráňme si svoje. Ja si pamätám, že niekedy sa sedávalo na klátoch
pred domami, ľudia sa stretávali, rozprávali, vedeli sa pozdraviť, prihovoriť. Dnes mi
to akosi chýba. Pripadá mi to, akoby sme si
všetko závideli, dokonca aj v úvodzovkách
„chorobu“. Preto sme sa rozhodli, ak má
záujem niekto o umiestnenie lavičky alebo
klátu na sedenie pred jeho domom, dajte
vedieť na sekretariát a budeme na vás myslieť.
Zároveň vás všetkých prosím, začnime
od seba, skúsme byť usmievavejší a láskavejší k susedom, priateľom, známym, tolerantnejší k prostrediu, prívetivejší k ostatným a rešpektujme druhých. Nezmyselné
udávanie ešte nikomu osoh neprinieslo,
skôr naopak, iba vytvára nevraživosť. Je
veľa takých, čo sa snažia niečo pre našu
obec urobiť. Veľa dobrovoľníkov nezištne
zabezpečuje a pripravuje rôzne kultúrne
podujatia, pripravuje pre vás veľa akcií, varí
chutné jedlá, nacvičuje krásne piesne, rôzne vystúpenia a zachováva naše nádherné
tradície. Preto veľmi pekne ďakujem organizátorom, účinkujúcim a dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali pri Šopornianskej 12-ke,
hodových slávnostiach, povstaleckom guláši, Dňa detí a mnohých ďalších. Ďakujem
Važine, Važinke, Muzičke a Šopornianskej
lipke, poslancom, záhradkárom, klubu
dôchodcov, invalidom, rybárom, poľovníkom, športovcom, hasičom, škole, podnikateľským subjektom, OO PZ v Šoporni,
aktivistom a organizátorom za dôstojnú
reprezentáciu našej obce. Všetkým ešte raz
úprimné „ Ďakujeme“, nakoľko vy tvoríte
obraz a dobré meno našej obce.
Záverom mi dovoľte zaželať Vám všetkým veľa tolerancie, pochopenia, porozumenia, rešpektu a úcty, lebo iba vtedy
budeme mať život krajší a pokojnejšie bývanie. Nezabudnime, čo dávame, to sa nám
aj vracia. Ak rozdávame úsmev a lásku, potom sa nám viacnásobne vráti. Prajem vám,
milí občania, dobrú náladu, krásne zážitky
a veľa radosti v kruhu rodiny a s priateľmi.
S pozdravom
Mgr. Adrián Macho
starosta obce
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Alexander Grill - Učiteľ, ktorý ma ovplyvnil na celý život
Od svojho útleho detstva, pokiaľ mi pamäť siaha,
som v našej rodine vo svojej
rodnej obci Šoporňa počúval
a neskoršie registroval slovné
spojenie „pán správca“. Keď
som už bol väčší, moji rodičia
ma poučili, že pod týmto sa
rozumie pán Alexander Grill
(1899-1974), ktorý bol riaditeľom šopornianskej základnej školy.
I keď som ho stretával aj
do začiatku mojej povinnej
školskej dochádzky, skutočný
oficiálny kontakt s ním som
zaznamenal v septembri 1948, kedy som začal chodiť do školy. Pán
správca, ako si ho pamätám, bol vtedy veľmi štíhly, primerane vysoký
učiteľ, ktorý behal po školskom dvore a robil medzi nami poriadky. To
bolo treba, lebo my sme sa v škole delili na žiakov z dolného a horného konca a po vyučovaní sme sa navzájom doberali a končilo to obyčajne bitkami, čo sa mu nepáčilo. Tých, čo nás učil, fascinoval tým,
že mal krásnu slovenskú výslovnosť, ktorou korigoval náš dialekt
z rodiny, ale hovoril tvrdo, bernolákovsky, trnavsky. Na hodinách nám
často zdôrazňoval, že si máme ctiť a vážiť svoju slovenskú domovinu
a najmä svoje rodisko. Keďže bol rovesník našich babičiek a dedov
a učil už aj našich rodičov, často naše školské výkony komentoval
tým, akí boli v podobnej situácii naši predkovia, pretože učiteľom
v Šoporni bol od roku 1920. A to nám imponovalo. Zakrátko sme viacerí chceli byť ako on, teda učitelia, ba daktorí hneď aj správcovia.
Miloval literatúru a túto vlastnosť sa snažil implantovať do všetkých nás. Osobne nám požičiaval nielen úradné, školské, ale i svoje
súkromné knihy. Touto cestou som získal vzťah k literatúre, ktorý mi
zostal dodnes. Keďže vedel o každej udalosti v Šoporni a v niektorých bol dôležitým aktérom, stal sa kronikárom obce. Občas nám
čítaval, čo do nej napísal. Tým u citlivejších zasial semienka vzťahu
k histórii a jej miesta v živote človeka.

Pán správca bol veľmi prísny, spravodlivý a pritom vtipný človek, ktorý nás všetkých svojich žiakov mal rovnako rád. Jeho rozhodnutia sa
nemuseli väčšinou korigovať a boli akceptované nami alebo našimi
rodičmi bez komentára.
Mal neobyčajný talent vzbudzovať v nás túžbu po poznaní, ktorá
na základnej škole spočívala v tom, že po skončení povinného vyučovania s nami diskutoval o závažných udalostiach, čo sa stali na
okolí, ale i v republike.
Keď sa z nás niekto výborne učil, považoval si za povinnosť zvýrazniť túto vlastnosť našim rodičom. Ak sa toto prejavilo ako trvalá vlastnosť, začal pôsobiť na rodičov, aby nás orientovali na ďalšie štúdium
na strednú školu. I potom sa zaujímal, ako sa učíme a pripravujeme
na maturitu.
Mal radosť z každého žiaka, ktorý sa dostal na vysokoškolské štúdium a mnohým nám bol osobne prítomný na promóciách.
V snahe udržiavať kontakt so svojimi žiakmi, bol pri založení Klubu
šopornianskych stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorý sa schádzal
u neho v jeho staromládeneckom byte v dome, ktorý už je asanovaný a bol lokalizovaný na terajšej Komenského ulici. Na schôdzach
tohto klubu postupne viacerí z jeho členov informovali o novinkách
z odborov, ktoré študovali. Tak som i ja mal prvú prednášku o antibiotiku penicilíne a jeho derivátoch pre svojich rovesníkov.
Naše kontakty s učiteľom Grillom boli tak priateľské a hlboké, že
prerástli až do polohy akejsi familiárnej, čoho dôkazom bola skutočnosť, že mnohým nám bol aj na svadbe alebo krstinách.
Od roku 1920, kedy začal v Šoporni učiť, až do svojej smrti, systematicky nabádal talentovaných žiakov na štúdiá, a preto sme ho za
túto vlastnosť a jej dopad na vzdelanostnú úroveň Šoporne neskoršie nazývali ako Otec šopornianskej inteligencie.
Keď som ho už v zrelom veku hodnotil, zistil som, že bol typom
učiteľa, akého si predstavoval J.A. Komenský.
Dnes môžem konštatovať, že bol prvým učiteľom, ktorý vzbudil vo
mne túžbu po poznaní, naučil ma milovať literatúru, zhromažďovať
fakty a spravodlivo ich interpretovať, mať pozitívny vzťah k svojmu
rodisku , vážiť a ctiť si ľudí, s ktorými prichádzam do styku a spolupracujem s nimi.
Dr.h.c. Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

Otvorenie školského
roku 2019/2020
Po dvoch mesiacoch prázdnin opäť začala škola. Bránu tej našej 2.
septembra prekročilo 321 žiakov, ktorí sa budú učiť v 17 triedach. Materskú školu bude navštevovať 104 detí.
Milí žiaci a pedagógovia, je čas opäť spolu prežiť jeden krásny príbeh...
Tento dobrodružný príbeh sa začal 2. septembra a „VY“ v ňom budete vystupovať v hlavných úlohách. Ak vás láka dozvedieť sa, čo sa bude
diať zajtra, o týždeň, mesiac alebo až 30. júna, potom neváhajte a aktívne
vstúpte do tohto príbehu a už najbližšie môžete zažiť niečo originálne...
Zvlášť krásne zážitky v školskom príbehu ponúkame našim prváčikom,
ktorí prvýkrát vstupujú do tohto, pre nich úplne neznámeho prostredia.
Verím, že sa im tu bude páčiť, že každý nový deň bude pre nich radostným
očakávaním.
Napínavý príbeh sa bude odohrávať u tých žiakov, ktorí sa v tomto školskom roku stanú našimi absolventmi. Milí deviataci, pre vás je tu výzva na
pokračovanie v štúdiu, aby ste sa uplatnili v ďalšom stupni vzdelávania.

Vy všetci budete potrebovať veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím
cieľom až do úspešného konca.

Ja vám prajem, aby ste v tomto školskom roku mali:
• viac šťastných zážitkov ako nešťastných,
• viac dobrých známok ako zlých,
• viac výhier ako prehier,
• viac pochvál ako pokarhaní
• viac radosti ako smútku,
• viac priateľov ako nepriateľov...

riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa
PaedDr. Eva Kabrhelová
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16. ročník streleckého preteku o Putovný pohár starostu
Dňa 14. septembra 2019 sa uskutočnil 16. ročník streleckého
preteku o Putovný pohár starostu obce Šoporňa. Pretek už tradične
o 9.00 hodine otvoril tajomník Poľovníckeho združenia Domovina Šoporňa Robert Javor a privítal strelcov ako aj širokú verejnosť.
Strieľalo sa v disciplíne americký trap, podľa platného streleckého
poriadku SFZ pod dozorom rozhodcov. Počasie prialo k vynikajúcim
streleckým výkonom všetkých pretekárov, ktorí si mohli spolu s návštevníkmi pochutiť na poľovníckom guláši. Víťazom sa stal pán Mancír, ktorý obhájil prvé miesto z roku 2018. Prvú cenu Putovný pohár
starostu obce odovzdal Mgr. Adrián Macho, starosta obce Šoporňa.
Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére o ktorú sa postarali
členovia Poľovníckeho združenia, ktorí zabezpečeli bezproblémový

priebeh podujatia. Tešíme sa na Vás na 17. ročníku streleckého preteku o Putovný pohár starostu obce v roku 2020.

Celkové poradie:
1. miesto – p. Mancír
2. miesto – p. Macho
3. miesto – p. Popelka
4. miesto – p. Furda
5. miesto – p. Hladký
6. miesto – p. Kršák
PZ Domovina

130. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru obce Šoporňa
Dňa 14. 9. 2019 sa konalo v sále Kultúrneho domu v Šoporni
slávnostné udeľovanie Ďakovných listov, pri významnej príležitosti
130. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Šoporni. Obec
Šoporňa touto slávnosťou poďakovala všetkým aktívnym členom,
ale aj tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj DHZ v Šoporni v minulosti. Svojou prácou vo svojom voľnom čase sú vždy nápomocní pri rôznych
obecných akciách, pri kalamitných situáciách a v neposlednom rade,
ponúkajú dnešnej mládeži možnosť byť nápomocným našim spoluobčanom a zúčastňovať sa požiarnych súťaží, kde si môžu zmerať
svoje sily s ostatnými dobrovoľnými hasičmi, a tak v dnešnej elektronickej dobe rozvíjať svoje pohybové a humánne schopnosti. Za toto
všetko im patrí ešte raz obrovské Ďakujeme! Pri tejto príležitosti bola
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našim hasičom odovzdaná nová vlajka DHZ, ktorú posvätil pán farár
ThLic. Marcel Kubinec, PhD.
Ďakovnými listami Obce Šoporňa boli ocenení:
Štefan Nahácky, Rastislav Urbaník, Tomáš Blaho, Filip Boroš, Branislav
Lipovský, Milan Búran, Dušan Navrátil, Štefan Šmátrala, Alexander Lipovský, Alexander a Vincent Stojkoví, pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.,
Vendelín Horváth, Július Tóth, Ing. Bohumil Práznovský.
Oceňovanie krátkym kultúrnym programom obohatil náš folklórny
súbor Važina a Oliver Sako svojou hrou na heligónke.
Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme.
Za OcÚ Veronika Plešová
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Šopornianski rodáci
Gejza Príbela, podplukovník
/3.8.1929 - 15.6.2014/
Slovenský
hudobný
skladateľ, hudobník, kapelník. Narodil sa
v Šoporni. Na svoju rodnú dedinu nezabúdal. Často navštevoval svoju rodinu a bol
hrdý na úspechy, ktoré dedina zaznamenávala. Už 14-ročný začal ako elév hudby
pešieho pluku tzv. Slovenskej armády
v Trenčíne a v Nitre. Vojenskú základnú
službu absolvoval ako hudobník pešieho
pluku v Trnave a v Žiline. Od roku 1949
bol vojakom z povolania, hudobníkom.

Jedenásť rokov pôsobil v Bratislave ako dirigent a kapelník posádkovej
hudby. Od roku 1966 bol inštruktorom vojenského Východného okruhu
v Trenčíne a inšpektorom vojenských hudieb.
Je autorom 40 hudobných diel a približne 400 aranžmá. Je autorom znelky
mesta Trenčín fanfáry LAUGARICIO, ktorá sa v roku 2005 stala oficiálnym
symbolom mesta Trenčín.
Stál pri zrode mestského dychového orchestra mesta Trenčín. Bol inštruktorom a umeleckým vedúcim dychového orchestra závodného klubu ZŤS
v Dubnici nad Váhom. Angažoval sa pri organizovaní festivalu dychových
hudieb “Pádivého Trenčín”. V 70. rokoch spolupracoval s dychovou hudbou
Bodovanka, pre ktorú aj upravoval ľudové piesne z trenčianskeho regiónu.
Bol nositeľom viacerých vojenských vyznamenaní. V roku 1982 získal titul
“zaslúžilý pracovník kultúry”. V roku 1993 dostal cenu Karola Pádivého za
celoživotný prínos pre rozvoj dychovej hudby.
Ľudmila Korytárová

19. ročník výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov v Šoporni

Aktivita šopornianskych záhradkárov sa už tradične koncentruje do prvej polovice septembra,
kedy v našej obci prebieha známa
športová aktivita – Šopornianska
12-tka. Skrášľujú ju súčasne i akcie
spoločenských organizácií – čipkárok, chovateľov a záhradkárov.
Slovenský zväz záhradkárov v Šoporni pripravil v dňoch 7. a 8. septembra už 19. ročník výstavy, o
ktorej pravidelní návštevníci hovoria, že je z roka na rok krajšia. Tento dojem umocnili zrejme i nové
priestory sály kultúrneho domu, v
ktorých sa uskutočnila po prvýkrát
a u návštevníkov sa stretla, s veľmi
priaznivou odozvou. Výstava nám
rastie nielen v kvalite výstavného
priestoru, ale viditeľne i v kvalite
výstavných exponátov – plodov záhradiek a umu šopornianskych pestovateľov. Potešiteľný je takmer 100
% nárast výstavných výpestkov od
žiakov našej základnej školy s materskou školou. Žiakom a pedagogické-

mu vedeniu patrí za to poďakovanie.
Oproti minulému roku stúpol počet
vystavovaných výpestkov na 419 +
75 predajných i počet vystavovateľov – na 23. Evidujeme i väčší nárast
v návštevnosti výstavy. Chcem poďakovať všetkým vystavovateľom za
ich snahu, ktorou urobili radosť širokej šopornianskej verejnosti i cezpoľným účastníkom zaujímavých akcií v
našej obci. Ďakujem záhradkárom,
ktorí pracovali na príprave a inštalácii výstavy, za kvalitnú robotu. V neposlednom rade patrí poďakovanie
pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, pretože bez ich podpory
by sa nám ťažko pracovalo. Želám si,
aby sa nárast kvality i množstva vo
všetkých parametroch okolo šopornianskej výstavy ovocia, zeleniny a
kvetov stal trvalým trendom pre potešenie i osoh všetkých obyvateľov
Šoporne.

Výsledky hodnotenia výstavy:
OVOCIE:

ZELENINA:

1. Ing. Peter Hanušniak
2. Jozef a Martin Štrpkoví
3. Ján Házy

1. Milan Príbela
2. Vladimír Levák
3. Jozef a Martin Štrpkoví

KVETY A OSTATNÉ:
1. Edita Töröková
2. Jozef a Martin Štrpkoví
3. Miloš Šimon

Najkrajší balkón
a predzáhradka v Šoporni
v roku 2019
Ocenené rovnocenne tri
rodiny:
- rodina Töröková
- rodina Odrážková
- rodina Kulichovíá

Ján Házy
predseda ZO SZZ v Šoporni
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Dňa 7.9.2019 sa konal v našej obci
29. ročník cestného behu Šopornianska 12 –ka. Na jeho organizovaní sa už
tradične podielali Obecný úrad v Šoporni v spolupráci s ŠK Šoporňa a ZŠ s MŠ
Šoporňa. V príjemnom počasí bežalo po
asfaltovej trati 175 bežcov v 22 kategóriách. Novinkou tohtoročnej Šopornianskej 12-ky bol aj Beh zdravia, v ktorom
nešlo o čas, ani o umiestnenie na stupni
víťazov, ale o príjemný pocit z toho, že
človek urobil niečo pre seba a svoje zdravie. Bežci odchádzali z podujatia nielen
s dobrým pocitom, ale aj odmenou v podobe medaily alebo štartovacieho čísla.
Víťazov jednotlivých kategórií potešil diplom, pohár a v hlavných kategóriách aj
finančná odmena.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom.
Už teraz sa tešíme na jubilejný 30. ročník
Šopornianskej 12-ky.
PaedDr. Eva Kabrhelová

12 km /Muži od 18 rokov do 40 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Róbert Román
Tomáš Gasparík
Matúš Šajbidor
Michal Lehocký
Drahomír Horváth
David Holczhei
Miroslav Kyselica
Peter Jakubčin
Peter Lisický
Michal Mužlay
Róbert Gabriel Vrtík

Matúškovo
Bežecký klub Gabčíkovo
Obec Šoporňa
Pezinok
OŠK Dolná Krupá
Nové Zámky
BERNOHY.sk
individuálne
Sedita Team
Šintava
Šoporňa

45:39
46:19
47:57
49:01
50:11
54:44
56:22
59:28
59:36
1:01:21
1:02:08

EMKO - športový klub
BEHAME.sk
BK Duslo
Nitra
BEHAME.sk
OŠK Zavar
BK Duslo
Pata
Kráľová pri Senci
Nesvady
Zeleneč
Trnava
Obec Šoporňa
Mostová
Senica

44:42
46:08
46:36
47:22
48:16
48:53
51:25
53:20
54:31
54:59
55:50
55:55
55:58
57:57
58:16
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Martin Knapčok
Henrich Pršek
Milan Furár
Dušan Škerlanec
Štefan Hupko
Peter Kukura
Ondrej Gužík
Norbert Adamča
Róbert Tóth
Marián Haris
Pavol Bučány
Milan Jakabivič
Marián Varga
Gabriel Farkas
Marian Kupa

Gabriel Zsilinszki
Milan Války
Zoltán Kálnai
Tomáš Dudáš
František Gála

BK Duslo
S ROZUMOM A ODVAHOU:-(
Galanta
Obec Šoporňa

58:36
59:53
1:01:59
1:03:30
1:05:26

Cífer
AK Bojničky
Prievidza
Tratlon Team Trnava
Šulywander B. Štiavnica
BK Duslo Šaľa

51:43
52:13
53:07
53:25
53:59
58:24

BK 2000 Kľačany
Prievidza
Košice
Beh Senec
Nové Zámky
Šoporňa

50:41
52:46
56:16
57:04
1:01:12
1:02:08

Muži od 50 do 60 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ľubomír Kovačocy
Miroslav Kontár
Miroslav Bátora
Peter Krajčovič
Radek Šály
Róbert Horváth

Muži od 60 do 70 rokov

Muži od 40 do 50 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ján Cvičela
Róbert Berky
Jozef Kotlár
Marián Chríbik
Pavel Knapčok
Ľubor Šajbidor

Ženy od 18 do 40 rokov
1.

Lucia Janečková

BMSC Bratislava

45:35

2.

Kornélia Holubeková

AC Stavbár Nitra

56:36

3.

Zdenka Hezká

Atletický oddiel Šaľa

56:49

4.

Miroslava Kapošová

Sedita Team

1:00:31

5.

Michaela Hubinská

X RANERS

1:00:50

6.

Michala Špániková

OcÚ Šoporňa

1:07:38

7.

Žaneta Gužíková

Šaľa

1:15:05

Šopornianske
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6 km /Muži nad 70 rokov
1.
2.
3.

Stanislav Skačan
Štefan Sokol
Ján Klimek

1000 m /Ml. žiaci od 10 do 12 rokov
Bežci Šaľa
Šoporňa
Čachtice

27:53
33:11
36:05

Ženy od 40 rokov do 50 rokov
1.
2.
3.

Dana Janečková
Monika Kozmérová
Božena Huterová
Eva Budinská
Eva Simonicsová
Darina Vuongová

AC Nové Zámky
Sereď
Šintava

24:28
31:15
33:01

OÚ Poluvsie
Nesvady
Vuong Team Žarnovica

30:13
31:55
33:55

2 km/ Ml. dorastenci od 14 do 16 rokov
1.
2.
3.
4.
5.

Matej Knapčok
Richard Macho
Ondrej Gužík

Šaľa

03:47
05:09
06:18

1000 m / Ml. žiačky od 10 do 12 rokov

Ženy nad 50 rokov
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Christián Tóth
Martin Brziak
Kristián Kišš
Peter Both
Jakub Jašík

07:26
09:28
10:55
12:20
12:28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bibiana Machová
Nina Vozárová
Karolína Oravcová
Natália Lelovicsová
Karolína Malíková
Alžbeta Kramárová
Barbora Jašková
Adela Huláková
Ema Maškovičová
Agáta Adamčová
Gabriela Oráčková
Katarína Eliášová
DNF Sabína Práznovská

Pata

05:00
05:06
05:14
05:19
05:34
05:37
05:40
05:47
05:56
06:08
06:16
06:48
DNF

St. dorastenci od 16 do 18 rokov
1.

Tadeáš Valent

07:13

Ml. dorastenky od 14 do 16 rokov
1.
2.

Lucia Hindáková
Gabriela Gužíková

TJ Galanta Olympia
Šaľa

09:41
10:10

St. dorastenky od 16 do 18 rokov
1.
2.

Lucia Štrpková
Mária Zelenáková

AK Bojničky
AK Bojničky

08:35
10:33

1500 m/ St. žiaci od 12 do 14 rokov
1.
2.

Milan Šagát
Sebastian Stojka

06:46
08:12

St. žiačky od 12 do 14 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paulína Bučányová
Monika Vozárová
Alexandra Ašverusová
Nela Balážová
Sabína Matišíková
Marta Ščípová
DNF Tiffany Stojková

08:12
08:27
08:42
08:43
09:33
10:33
DNF

500 m / Chlapci od 8 do 10 rokov
1. Oskár Gregor
2. Marcos Vuong
3. Timotej Gála
4. Timotej Hipp
5. Filip Gála
6. Richard Selnekovič
7. Kevin Masaryk
8. Sedrik Holop
9. Lukáš Lipovský
10. Norbert Adamča
11. Milan Sečen
12. Adrián Tománek
13. Samuel Baláž
14. Filip Vrabec
15. Erik Valent
16. Jakub Ščípa
17. Samuel Krajmer
18. Patrik Gúzik

Bratislava ŠK Vrakuňa
Žarnovica

Šoporňa
Pata

Domadice

01:56
01:58
02:00
02:03
02:05
02:05
02:09
02:09
02:11
02:19
02:20
02:27
02:31
02:33
02:34
02:34
02:38
02:41
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500 m / Dievčatá od 8 do 10 rokov
1. Liana Hercegová
2. Vivien Vršanová
3. Klaudia Tkáčová
4. Zoja Hipšová
5. Kristína Lipková
6. Tereza Kollárová
7. Daniela Strapková
8. Adela Dorušincová
ZŠ Levice
9. Terézia Heldová
300 m/ Chlapci od 6 do 8 rokov
1. Adam Maškovič
2. Pavol Kramár
3. Samuel Andrášik
4. Rastislav Špánik
5. Juraj Foro
6. Samuel Krajčirovič
7. Sebastián Špánik
8. Tomáš Gála
9. Dominik Turóci
10. Tomáš Pospíš
11. Lukáš Held
12. Jakub Hamaj
13. Jakub Suchý
14. Štefan Pospíš
15. Filip Šmátrala
300 m / Dievčatá od 6 do 8 rokov
1. Zoja Danihlíková
2. Michaela Švecová
3. Ema Pénerová
4. Agáta Daňová
5. Kristína Pulková
6. Lilien Masaryková
7. Melisa Mikéciová
8. Terézia Póšová
9. Karin Košková
10. Kristína Vorošová
11. Vanessa Boráková
12. Sofia Kroneraffová
13. Lea Ďuricová
14. Viktória Búranová
15. Tamara Gálová
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Pusté Sady
ZŠ s MŠ Šoporňa

ZŠ s MŠ Šoporňa

Bratislava

02:18
02:28
02:31
02:41
02:48
02:54
02:54
03:08
03:09

200 m / Chlapci do 6 rokov
1. Sebastián Marík
2. Šimon Kollár
3. Eduard Baláž
4. Oliver Benko
5. Timotej Šléger
6. Oliver Búran
7. Filip Krajčirovič
8. Boris Hulák
9. Richard Herák
10. Simon Holop
11. David Velčický
12. Denis Hulák
13. Timon Cehlárik
14. Erik Šmátrala

Sereď
ZŠ s MŠ Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa
Šaľa
ZŠ s MŠ Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa
Pata
Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa
Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa

00:51
00:55
00:56
00:59
00:59
01:00
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:16
01:24

01:06
01:08
01:09
01:11
01:16
01:18
01:21
01:23
01:23
01:23
01:26
01:28
01:44
01:50
01:54
01:13
01:14
01:14
01:16
01:17
01:19
01:20
01:21
01:23
01:24
01:28
01:30
01:30
01:40
01:44

200 m / Dievčatá do 6 rokov
1. Nela Földváriová
2. Olívia Dorušincová
3. Alžbeta Horváthová
4. Simona Heliková
5. Nina Tkáčová
6. Silvia Sečeňová
7. Lea Földváriová
8. Hana Tasáryová
9. Zara Kulichová
DNS Paulína Gálová
Domáci pretekár
1. Matúš Šajbidor
2. Marián Varga
3. Róbert Gabriel Vrtík
Ľubor Šajbidor
Domáca pretekárka
1. Michala Špániková

ZŠ s MŠ Šoporňa
MŠ Levice
ZŠ s MŠ Šoporňa

ZŠ s MŠ Šoporňa
Majcichov

00:53
00:54
01:00
01:05
01:17
01:21
01:50
02:02
02:11
DNS

Obec Šoporňa
Obec Šoporňa
Šoporňa
Šoporňa

47:57
55:58
1:02:08
1:02:08

OcÚ Šoporňa

1:07:38

ZŠ s MŠ Šoporňa
ZŠ s MŠ Šoporňa
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V Klube dôchodcov to stále žije
Tretí štvrťrok je v KD taký prázdninový. Prázdniny má Šopornianska lipka, členovia kreatívnych kurzov aj naše akvabelky. Členovia
nášho výboru p. Jojka Hamajová, ako naša pokladníčka a p. Jozef Macho, ako predseda revíznej komisie, sa v júli zúčastnili školenia, aby
podľa smerníc JDS vykonávali svoju funkciu. Dá sa povedať, že pre
členov Šopornianskej lipky skončili prázdniny už po našich hodoch.
Zareagovali sme na pozvanie obce Hájske, aby sme sa zúčastnili
10. ročníka Dňa obce. Svojím vystúpením sme prispeli k dôstojným
oslavám tohto podujatia. Potom sa už Šopornianska lipka venovala
príprave programu k 75. výročiu SNP, ktorého sa aktívne zúčastnila.
Klub dôchodcov sa zapojil do varenia „Povstaleckého guláša“ a pečenia pagáčov. Naše kuchárky prezentovali náš klub dôstojne – obsadili v silnej konkurencii pekné 9. miesto.

			

		

Poďakovanie patrí p. M. Andrášikovej, A. Čižmárikovej, J. Vozárovej, D. Šmátralovej, J. Vargovej, I. Vargovi a L. Furdekovi. Vzorky pagáčov odovzdali aj naše členky p. A. Kubalová, V. Cicáková a J. Leváková. V mene KD im úprimne ďakujeme. O ďalších aktivitách nášho KD
sa členovia dozvedia 13. 9. 2019, keď sa uskutoční naše 3. posedenie.
Žiaľ musíme konštatovať, že v tomto štvrťroku sa skončila aj životná
púť našich dvoch aktívnych členov. Dňa 20. 7. nás opustil náš člen
p. Vincko Pastucha a 25. 7. p. Lydka Sokolová. Rodinným príslušníkom a ich priateľom v mene KD vyslovujeme úprimnú sústrasť
a ubezpečenie, že na nich nezabudneme.
Česť ich pamiatke.
za KD Milka Sučíková

Šopornianske Brčko 2019
V poslednú prázdninovú sobotu sa v Šoporni, na starom ramene Váhu, konal športový rybársky pretek pod názvom Šopornianske
brčko 2019. Bol venovaný deťom a mládeži, ktoré nabrali odvahu
a prišli si zmerať sily v disciplíne LRU Plávaná. Pretek bol vyhlásený
v kategóriách U10 a U15 a zúčastnilo sa ho spolu šestnásť detí, osem
v kategórii do desať rokov a osem do pätnásť rokov. Okrem detí
z nášho klubu a detí z MO SRZ Šoporňa sa zúčastnili aj pretekári zo Serede, Trnavy a Piešťan.
Pretekári sa stretli o ôsmej ráno a vylosovali si miesta, kde budú loviť.
Kto nestihol raňajky, mohol sa posilniť občerstvením, ktoré im prichystali organizátori z MO SRZ Šoporňa. Pretekári sa presunuli na vylosované
miesta a začali sa pripravovať na pretek. Niektorí sa pripravili naozaj zodpovedne, a preto niet divu, že im to trvalo dlhšie. Predsa, rozložiť pretekárske bedne, zložiť 10m deličky s dvoma alebo troma topsetmi a všetky
drobné veci okolo, chvíľku trvá.
O 9:20 už boli všetci prichystaní a mohlo sa začať úvodné kŕmenie. Po
dobu desiatich minút sa rybám do vody poslali dobroty všakovakého
druhu, ktoré ich mali nalákať na lovné miesto. O 9:30 sa začalo loviť. Tí,
ktorí nepodcenili prípravu, začali hneď od začiatku ťahať ryby z vody.
Ostatní si na prvú rybku museli počkať. Počas samotných pretekov sa
deti snažili udržať rybky na svojom lovnom mieste priebežným kŕmením. Nie všetci boli úspešní, a tak sa stalo, že ryby im z dosahu odplávali.
Pretekári, čo už mali skúsenosti s podobnými pretekami a kŕmili presne
a pravidelne, si rybky udržali. To bolo vidieť aj pri konečnom vážení.
Počas pretekov niektorí pretekári pod vedením ich rodičov a trénerov

menili taktiku a z lovu na bič prešli na lov s odhodom. To sa ukázalo ako
kľúčové pre najmladšieho pretekára Damiána Drahovského, ktorému
zmena taktiky priniesla prvé miesto v kategórii do desať rokov.
O 12:30 sa ohlásil koniec pretekov. Mladí pretekári vytiahli udice
z vody a mohlo sa začať s vážením. Vážili sa všetky ulovené ryby, aj tie
najmenšie. Po zvážení úlovkov v oboch kategóriách sa mohlo pristúpiť
k vyhláseniu výsledkov a odovzdaniu cien.
V kategórii U10 sa víťazom stal najmladší pretekár, iba šesťročný Damián
Drahovský z Piešťan. Na druhom mieste sa umiestnil pretekár zo Serede
Michal Šuran a na treťom jedna z dvoch zúčastnených pretekárok Barborka Korcová z MO SRZ Šoporňa.
V kategórii do 15 rokov, teda U15, sa na prvom mieste umiestnil
Jakub Lipka z Piešťan. Druhé miesto si vybojoval Andrej Heger z Trnavy
a na treťom mieste sa umiestnil pretekár z MO SRZ Šoporňa Matej Korec.
Ani ostatné deti neodišli naprázdno. MO SRZ Šoporňa im odovzdala medaily za to, že vydržali chytať až do konca pretekov, aj keď sa im rybky
vyhýbali a slnko na ne neúprosne pieklo. Ale aj o tom je športový rybolov, a nie vždy sa chytí veľa rýb. Po spoločnej fotke sa zúčastnení s organizátormi rozlúčili, a tým sa ukončil prvý ročník Šopornianskeho brčka.
Teší nás, že deti z nášho klubu sa v každej kategórii umiestnili na treťom mieste. Za Klub športového rybolovu Šoporňa nám ostáva už len
poďakovať MO SRZ Šoporňa za poskytnutie revíru, upravenie brehu
a za zabezpečenie cien. Poďakovanie patrí aj pretekárom a doprovodu za
účasť. Dúfame, že o rok sa stretneme opäť.
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Kategória U10
Damián Drahovský
Michal Šuran
Barbora Korcová
Alex Blaschke
Samuel Choma
Samuel Ondruška
Samuel Herceg
Oskar Gregor

Piešťany
Sereď
Šoporňa
Šoporňa
Šoporňa
Sereď
Šoporňa
Šoporňa

1980g
1730g
200g
120g
90g
0g
nedokončil
nedokončil

Kategória U15
Jakub Lipka
Andrej Heger
Matej Korec
Nina Hájičková
Matúš Súkeník
Jakub Godány
Matúš Slezák
Alex Stanko

Piešťany
Trnava
Šoporňa
Trnava
Šoporňa
Trnava
Sereď
Šoporňa

5200g
4970g
3180g
1670g
1645g
1055g
90g
0g

Vladimír Korec
Klub športového rybolovu Šoporňa

III. miestna výstava ZO SZCH Sereď 1

V poradí už III. miestnu výstavu hydiny, králikov, holubov spojenú
s expozíciou exotického vtáctva a iných zvierat usporiadala ZO SZCH
Sereď1 aj v tomto roku v priestoroch Základnej školy na Komenského
ulici v obci Šoporňa v dňoch 07.09.2019 – 08.09.2019. Sme radi, že sa
nám podarilo navýšiť počet vystavovaných zvierat ako aj vystavovateľov. Výstavy sa zúčastnilo 43 vystavovateľov, pričom našu ZO SZCH
Sereď1 reprezentovalo 21 chovateľov, z toho traja bývajú v Šoporni a
aktívne vystavovali aj naši mladí chovatelia. Zvyšok chovateľov bol z
okresov Bratislava, Galanta, Hlohovec, Levice, Piešťany, Senec, Šaľa,
Trnava s celkovým počtom 271 vystavovaných zvierat a to 36 klietok
hydiny v počte 84 kusov a 28 plemien. Z celého počtu bolo 7 voliér
vodnej hydiny, zvyšok tvorila hrabavá hydina. Vystavených bolo 125
kusov holubov, 25 plemien, ktoré boli umiestnené vo voliérach ako
kolekcie a aj jednotlivo. Zo 40 ks. králikov sme predstavili 11 plemien,
zvyšok zvierat bol zastúpený v expozícii exotického vtáctva v šiestich
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voliérach a nechýbala ani expozícia kamerunskej a anglonubijskej
kozy. Pre návštevníkov sme si pripravili tombolu so zaujímavými cenami, ktoré venovali rôzni sponzori, aby podporili jej predajom našu
základnú organizáciu, za čo sme im vďační, a preto bol každý lístok
výherný. Výstava bola obohatená aj králikárňou a kurínom, na ktorých bol kontakt na výrobcu. Nebyť príspevkov z dotácií obcí Pata,
Šoporňa a mesta Sereď, ako aj sponzorských príspevkov, nemohli by
sme takéto podujatia usporiadať. Výstavné klietky a všetko vybavenie na usporiadanie výstav sme nadobudli z uvedených príspevkov.
Aj tento rok si návštevníci mali možnosť zakúpiť z vystavovaných
zvierat zvieratká do svojich chovov. Vstupné bolo na báze dobrovoľného príspevku na podporu našej organizácie. Výťažok z tomboly
a vstupného bude slúžiť na rozvoj našej ZO SZCH Sereď1. Zvieratá
počas sobotňajšieho dopoludnia posudzovali delegovaní posudzovatelia, ktorých delegoval SZCH Bratislava. Po posúdení zvierat ka-
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ždý posudzovateľ určil ceny najlepšie posúdeným zvieratám, ktoré
venovali starosta obce Šoporňa, Oblastný výbor Trnavského regiónu
a ZO SZCH Sereď1. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým
vystavovateľom, posudzovateľom, návštevníkom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli nášmu podujatiu či už finančne, fyzickou pomocou alebo nám dali najavo, že naša práca nebola zbytočná a priniesla
im príjemné zážitky z našej výstavy. Veríme, že aj na budúci rok sa
nám podarí usporiadať ďalšiu výstavy a hlavne zvýšiť záujem občanov o chovateľstvo a prezentovať svoje zvieratá na výstavách.
ZO SZCH Sereď1

Z činnosti invalidov
Aj v tomto roku sa naši členovia aktívne zapájajú do prác pri
skrášľovaní našej obce. Samozrejme, že nezabúdame na tých,
ktorí potrebujú našu pomoc pri zaobstaraní zdravotníckych pomôcok. Dobrá je spolupráca s klubom dôchodcov. Naši členovia
sa pravidelne zúčastňujú aj akcií poriadaných klubom dôchodcov.
Dňa 29. 8. sme sa pri príležitosti SNP zapojili do súťaže „Povstaleckého guláša“ a z 15 miest sme obsadili krásne 3. miesto, z čoho máme
veľkú radosť. Naša základná organizácia v spolupráci s okresnou organizáciou SZZP Galanta zabezpečila pre 8 našich členov týždenný
pobyt v zotavovni Hokovce.
Ján Šmátrala
predseda ZO SZZP Šoporňa

Hodové slávnosti
Prvý
augustový
týždeň,
v dňoch od 2. do 4. augusta, sa
v našej obci uskutočnili tradičné
šopornianske hody. Tak ako aj predchádzajúce roky, aj tento rok bol
pripravený bohatý kultúrny program, množstvo kolotočov a stánkov
s občerstvením. Počasie nám prialo.
Piatkový podvečer nám spríjemňovali folklórne súbory Íreckí seniori
a Horehronskí chlopi. Hviezdou večera bol Marián Čekovský so svojou
skupinou, ktorí pokrstili hymnu našim futbalistom, a neskôr zanôtili
množstvo piesní.
Sobota sa začala tradičným hodovým majstrovským futbalovým
zápasom, kde sa stretli mužstvá
ŠK Šoporňa a TJ Družstevník Trstice. Domáci vyhrali a stav zápasu
skončil 1:0. Nachystaná bola už
skupina EXIL, zahanbiť sa nedali ani
Gipsy Čáve, ktorí roztancovali celé
publikum a bodkou večera bola
skupina Iné Kafe, ktorá sobotný
program zakončila vo veľkom štýle
a prilákala množstvo ľudí. Ani tento
rok nechýbal nádherný ohňostroj,
ktorý ohúril každého návštevníka.
O hodovú zábavu sa postarali celé tri
dni Huxomedia DJ´s.
Hodová nedeľa začínala ráno
svätými omšami a od 16. hodiny
pokračoval program na Rajčure, kde
bola už pripravená dychová hudba

Modrančanka, pokračoval Ander
z Košíc, ktorý sa postaral o zábavu
a nakoniec vystúpila hudobná skupina SALCO, ktorá so sebou priniesla aj
krásne spomienky na mladosť.
Pondelok patril znova priaznivcom futbalu. V priateľskom zápase
sa stretlo mužstvo „Starých pánov
ŠK Šoporňa“ proti výberu starostov ZMO JE. Počas týchto dní si
naši občania vychutnali zaujímavý
program. Rodiny sa navštevovali, deti sa vyšantili na kolotočoch
a mladí sa zabavili a zatancovali na
zábave. Veríme, že sa vám páčilo
a už sa tešíme na stretnutie na našich hodoch aj budúci rok. Ďakujeme
všetkým zúčastneným.

Veronika Plešová
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Oslavy SNP
Obec Šoporňa usporiadala oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.
Celý deň sa niesol v slávnostnom duchu. Prebiehal 8. ročník Povstaleckého guláša
a 1. ročník „Šopornanského inšé“

SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas
druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckých vojsk na územie Slovenského
štátu. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými
jednotkami. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Tento rok si pripomíname 75. výročie tejto významnej udalosti v našich dejinách.
Tradičné varenie guláša prilákalo 14 družstiev zo Šoporne a blízkeho okolia. Varili mladí aj starší, ženy aj muži. Guláš voňal a chutil výborne. Víťazi boli
všetci zúčastnení. Prvé tri miesta ale museli byť vyhodnotené. Tento rok sa to
podarilo – 1. miesto Patrioti, 2. miesto Zemiakári, 3. miesto Slovenský zväz
zdravotne postihnutých ZO Šoporňa.
Ďalšou sprievodnou akciou osláv bol 1. ročník pečenia šopornianskych
zemiakových pagáčov – inšé. Gazdinky napiekli, priniesli a porota hodnotila. 1. miesto získala Lýdia Navračičová, 2. miesto Mária Lipovská a 3. miesto
patrilo Jarmile Príbelovej. Zúčastnilo sa 16 súťažiacich a porota mala čo robiť,
pretože všetky pagáče boli výborné.

Všetkým výhercom a zúčastneným BLAHOŽELÁME
Program slávnostného dňa doplnili svojím spevom pri kladení vencov
speváci Šopornianskej lipky, zúčastnení zástupcovia Zväzu protifašistických
bojovníkov našej obce, predstavitelia obce - pán starosta a poslanci a všetci
prítomní obyvatelia našej dediny.
Pre deti boli pripravené zaujímavé zábavné atrakcie ako kolotoč, hrad na
skákanie, sladká vata, balóny či tradičné špekáčiky po zapálení povstaleckej
vatry.
Hudobná skupina AT – BAND zahrala do spevu i tanca, večer pokračoval
program diskotékou.
Tradičná povstalecká vatra vzbĺkla nielen na Rajčure, ale aj v srdciach všetkých prítomných. 75 rokov je dlhá doba, ale historické udalosti si treba pripomínať a rozprávať sa o nich a 29. august je na to vhodný deň.
Mgr. Miroslava Baranová

Potomkovia šopornianskych Slovákov
v Argentíne pátrajú po svojich príbuzných
Argentína – pri tomto názve si väčšina
z vás určite spomenie na časť Šoporne pomenovanej na počesť tých, ktorí
v minulosti opustili svoju rodnú krajinu
a vydali sa za prácou ďaleko od domova. Mnohí z nich sa vrátili naspäť na Slovensko, ale niektorí Šoporňania zostali
v ďalekej Argentíne v Južnej Amerike
a založili si svoje rodiny.
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Paula Sokol z Argentíny a jej korene v Šoporni
„Dobrý deň. Volám sa Paula Sokol, som z Argentíny a hľadám svojich príbuzných na Slovensku.“ Takto sa predstavila sympatická mladá žena z Buenos
Aires pri návšteve Slovenska, ktorá hľadá rodinných príbuzných v Šoporni
po svojom dedkovi Eduardovi Sokolovi. Prvýkrát sa ozvala prostredníctvom
oznamu farskému úradu v Šoporni v roku 2017. Eduard Sokol, Jozef Sokol
a Hermína Sokolová boli deti Michala Sokola zo Šoporne a Kataríny Sokolovej, rodenej Pucalovej. Paula Sokol je vnučkou Eduarda Sokola, narodeného v roku 1910 v Šoporni, ktorý ako 17-ročný odišiel za prácou do Argentíny spolu so svojím bratom Jozefom. Ani jeden z nich sa domov už nevrátil.
V Argentíne si Eduard Sokol založil rodinu so Slovenkou z obce Pečeňady. Narodil sa im jediný syn Eduard Sokol, ktorý sa stal lekárom
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v odbore gastroenterológia. Paula Sokol je jednou z vnučiek Eduarda Sokola zo Šoporne. Jeho staršia sestra Hermína Sokolová zostala
v Šoporni. Práve jej žijúcich potomkov sa Paula snaží nájsť.
Spolok zahraničných Slovákov v Argentíne
Paula je aktívna v Spolku zahraničných Slovákov, ktorí sa snažia zachovať slovenskú kultúru a tradície. Potomkovia zahraničných Slovákov udržujú medzi sebou kontakty a zastupujú Slovensko aj
v rámci osláv iných kultúr v Buenos Aires. Predstavujú napríklad slovenské
kroje, hudbu alebo kuchyňu. Dozvedeli sme sa napríklad, že Argentínčanom
veľmi chutia slovenské langoše alebo, že mladí potomkovia zahraničných
Slovákov počúvajú našu súčasnú hudbu.
Návšteva Pauly Sokol na Slovensku
V snahe nájsť svojich príbuzných sa Paula rozhodla navštíviť Slovensko. Naposledy to bolo tento rok vo februári. Podarilo sa jej stretnúť s niektorými
obyvateľmi Šoporne a Bratislavy z rodu Sokolových. Oslovili sme aj niektorých postarších Šoporňanov, ktorí by si mohli pamätať na obdobie, kedy ešte
žil Paulin dedko Eduard Sokol so svojimi súrodencami. Ani po veľkej snahe
sa nám nepodarilo nájsť priamych príbuzných po Hermíne Sokolovej. Zistili

sme, že Sokolových bolo v Šoporni veľmi veľa a mnohí z nich už nie sú medzi nami. Napriek tomu patrí veľká vďaka všetkým tým, ktorí sa snažili rozpamätať na svoje korene v minulosti a podarovali Paule krásne darčeky typické
pre našu kultúru.
VÝZVA
Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri našom pátraní po potomkoch
Hermíny Sokolovej zo Šoporne, staršej sestre Eduarda Sokola a Jozefa Sokola.
Ak ju niekto z vás spozná na nižšie uvedenej fotografii alebo má informácie o
jej možných potomkoch, ohláste sa, prosíme, redakcii šopornianskych novín.
Paula Sokol by veľmi rada nadviazala kontakt s priamymi potomkami Hermíny Sokolovej a pokračovala v zachovávaní nielen slovenskej kultúry, ale aj
rodinných vzťahov.
Za vaše úsilie a pomoc vám Paula Sokol posiela srdečné MUCHAS GRACIAS
(veľká vďaka) z ďalekej Argentíny.

Mgr. et Mgr. Helena Hudecová

4. stretnutie spolužiakov
Stretli sme sa po 69 rokoch od začiatku školskej dochádzky. Bolo to naše
4. stretnutie. Do 1. triedy nás nastúpilo cca 90. Na prvé stretnutie (60-roč.)
nás prišlo 60.
Druhé stretnutie (65-roč.) malo 45 účastníkov, o 5 rokov (70-roč.) nás prišlo
32 a 15. júna 2019 (75-roč.) sa nás zišlo 29, ale chvalabohu, že sme sa zišli aj
v menšom množstve. Bolo veselo, bol spev aj tanec, spomienky na detstvo
a mladosť. Hlavne však, že sa zišli dávni priatelia, ktorí žijú aj mimo Šopor-

Žiacke talenty ZŠ
Nicolas Švec je v školskom roku 2019/2020 žiakom siedmeho ročníka v ZŠ
s MŠ Šoporňa. Je to chlapec ako ktorýkoľvek iný. Na prvý pohľad sa od svojich rovesníkov ničím nelíši. A predsa... Okrem literatúry nachádza záľubu a
potešenie aj v kreslení a maľovaní. Jeho výtvarné práce zdobia vestibul školy.
Vznikali v jeho voľnom čase a niektoré z nich počas výtvarného krúžku, ktorý
navštevoval v ZUŠ v Seredi. Pri týchto dielkach sa s obdivom pristavujú malí

ne. Nevieme zistiť, koľkí presne od nás navždy odišli, lebo sa neozývali všetci
na naše pozvanie, ale zatiaľ so žiaľom v srdci si spomíname na 23 bývalých
spolužiakov, ktorí už odpočívajú v pokoji. Tým sme položili kyticu kvetov na
cintorín v Šoporni a v Hájskom, aj odtiaľ sme mali spolužiakov. Možno to bolo
naše posledné stretnutie, ale ozvali sa aj hlasy, že ak sa dožijeme osemdesiatky, mohli by sme sa stretnúť opäť.
Marta Benková

i veľkí. Výstava je dôkazom toho, ako Nicolas zmysluplne využíva svoj voľný
čas. Je neodmysliteľnou súčasťou jeho zdravého, kvalitného a plnohodnotného života, kedy môže okrem povinností vykonávať činnosti podľa svojich potrieb a záujmov. Voľný čas je priestorom, prostredníctvom ktorého sa Nicolas
má možnosť výtvarne vyjadriť.
Je miestom pre zábavu, relax, učenie sa novým veciam, sebarealizovanie
a sebarozvoj. Rozumne prežitý voľný čas poskytuje prevenciu voči negatívnym prejavom správania sa a ďalším sociálno-patologickým javom. Nicolasovo trávenie voľného času by mohlo byť príkladom aj pre ostatných jeho
rovesníkov.
Mgr. Mária Jeremiasová
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Štatistika separácie
komunálneho a stavebného odpadu za rok 2018
V roku 2018 pokračujeme v nastavenom trende z roku 2017, čoho
výsledkom je menšie množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa,
teda celkovo aj pre obec. Komunálny odpad v obci sa znížil iba nepatrne,
oproti roku 2017 o 25 ton, 6,3 kg na obyvateľa. U stavebného odpadu
bol pokles oproti roku 2017 o 56 ton. Celkovo sme týchto odpadov zaznamenali pokles o 81 ton. Z uvedeného je vidieť, že väčšina našich oby-

vateľov má záujem a nie je im ľahostajný dopad na životné prostredie
a čistotu nášho okolia, začo Vám patrí veľké poďakovanie.
Separovaním skla, papiera, plastov a kovov nielen ochraňujeme životné
prostredie, ale aj znižujeme obci poplatky za uskladnenie odpadu, nakoľko vyseparované zložky neplatíme.

K separovaniu pristupujeme zodpovednejšie pri každom druhu odpadu. V tabuľke je porovnanie rokov 2018 a 2017:
Šoporňa

2018

Názov odpadu

2017

tony odpadu

kg/obyvateľa

tony odpadu

kg/obyvateľa

1 098,10

260,39

1 123,00

266,30

364,02

86,32

420,10

99,62

1 462,12

346,71

1 543,10

365,92

Plasty

43,45

10,30

36,62

8,68

Sklo

53,07

12,58

52,87

12,54

Papier

70,47

16,71

39,28

9,31

Kovy

4,82

1,14

0,98

0,23

Tetrapaky

1,43

0,34

–

–

Komunálny odpad
Inertný odpad*
Spolu:
Triedený odpad

*stavebný odpad + zemina a kamenivo
Zníženie komunálneho odpadu je výsledkom aj lepšej separácie oproti roku 2017, keďže sme vyseparovali o 43 ton viac. V
separovaní papiera sme na 1.mieste v prepočte vyzbieraného
množstva v kg na 1 obyvateľa. v kovoch sme na 2.mieste a v zbieraní tetrapakov na 3.mieste (porovnanie s obcami a Sereďou v
zdužení Komplex – odpadová spoločnosť). V separovaní skla a

plastov máme ešte rezervy, avšak sú to iba nepatrné rozdiely oproti okolitým obciam, nachádzame sa na 5.mieste. Teší ma, že po
pár rokoch sme na popredných miestach vo všetkých zložkách
separovaného odpadu a konkurujeme obciam, u ktorých je separácia dlhodobo zaužívaná. Osvedčil sa nám aj zvoz bioodpadu
a tetrapakov. A to všetko sme dosiahli iba vďaka Vašej zodpovednosti.

Zároveň vás touto cestou prosím O DODRŽANIE TERMÍNOV NA SEPARÁCIU PODĽA KALENDÁRA.

Zoznam miest, kde sú umiestnené kontajnery na separovanie:
Detské ihrisko v časti „Argentína“

Sklo, papier, kov

Horné zastávky smerom na Sereď

Sklo, papier

Ihrisko pri Starom Váhu

Sklo, papier

Parkovisko pred cintorínom

Sklo, papier, kov, odevy

Hlavná cesta smerom
na Šaľu pri škole

Sklo, papier, odevy

Horná Jednota

Sklo, papier, kov

Dolná Jednota

Sklo, papier, kov

Pri Rybárskom dome

Sklo, papier

Dolná zastávka oproti
soche sv. Vendelína

Sklo, papier, kov, odevy

Na „Hlinníku“

Sklo, papier

Križovatka ulíc Mlynská a Slnečná

Sklo, papier

Vývoz týchto kontajnerov zabezpečuje spoločnosť Komplex v určených termínoch, ktoré sú v kalendári. V prípade ich preplnenia
nenechávajte separátne zložky vedľa kontajnerov, nepôsobí
to pekným dojmom, špatíme si obec, robíme smetisko a nakoniec
z toho vznikne komunálny odpad. Už keď sme si dali námahu priniesť to ku kontajnerom a sú plné, skúste to zaniesť na iné zberné
miesto, respektíve na zberný dvor počas otváracích hodín, ktoré sú
počas týždňa, okrem pondelka, nedele a sviatkov:
apríl – september: 10:00 – 18:00
október – marec: 09:00 – 17:00.
Na zbernom dvore sa navyše nachádzajú aj nádoby na separovanie
kuchynských olejov, tetrapakov, akumulátorov a batérií. Pozitívne
hodnotím aj zvoz bioodpadu. Vďaka tejto aktivite nám taktiež klesá
komunálny odpad. Je potrebné však poukázať, že z dobre mierenej
snahy, prišlo u niektorých doslova k zneužitiu situácie. So začiatku sa zvoz stíhal za jeden deň, momentálne trvá tri dni, teda 6 dní
za mesiac. Potom sa pýtam, kedy máme stíhať ďalšie práce? Alebo
budeme robiť niektorým len sluhov z dôvodu ich pohodlnosti? Neviem si vysvetliť, ako niekto môže pravidelne, každé dva týždne vy-
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kladať 10 a viac mechov so zelinou a pokosenou trávou. Iba ak využíva obec na odvoz a on má pokosený a čistý pozemok. Pýtam sa, kam
dával dovtedy trávu a zelinu v takom množstve? Preto vás žiadam,
nezneužívajte zamestnancov z dôvodu pohodlnosti, veď akékoľvek
množstvo separátov môžete zaniesť bezplatne na zberný dvor. Pomôžete nielen sebe, ale aj obci a zamestnanci sa môžu venovať inej
práci, nie len ako som už písal, 6 dní zvozu bioodpadu.
Mnohí sa dožadovali, aby sa zabezpečili nádoby na zvoz bioodpadu.
Nielenže by to bolo hygienickejšie, ale aj by to nešpatilo prostredie
po povaľujúcich sa mechoch od bioodpadu. Po preverení možností
obec zabezpečí túto službu pre občanov. Pripravuje sa nové všeobecno záväzné nariadenie, kde sa počíta okrem iného, aj s nádobami
na bioodpad, ktoré nám bude zvážať zberová spoločnosť. Nádoby
by boli prenajaté domácnostiam, ktoré by mali záujem o takúto
službu. Zároveň sa rokuje s bioplynkou na odbere bioodpadu. Treba
Množstvo uloženého KO - Komplex Z.Z.o.
r. 2018 ( v tonách )

však poukázať, že zvoz bioodpadu nie je zvoz haluzovín. Haluzovina a konáre nepatria do bioodpadu, ale do drvičky. Haluzoviny sa
zvážajú dva krát ročne, na jar a na jeseň, termíny vám včas prostredníctvom rozhlasu oznamujeme. Mimo týchto termínov je potrebné
konáre odviesť na zberný dvor. Som toho názoru, že nám všetkým
záleží v akom prostredí žijeme a chceme sa o to aj pričiniť. Verím, že
v zabehnutom trende budeme pokračovať aj naďalej a budeme pristupovať k separácii a k odpadom ešte dôkladnejšie, aby sme mohli každý rok konštatovať, že sa posúvame dopredu, že je naša obec
krajšia a čistejšia a nebudeme platiť z roka na rok viac a viac za odpad
štátu, ktorý nám každý rok tieto poplatky zvyšuje.
Je to Vaša zásluha – Ďakujem Vám
Ing. Martin Gála
prednosta OcÚ
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Množstvo vyzberaného skla po obciach
v r. 2018 ( v tonách )

Šalgočka
P.Sady

53,07

60,00

Žihárec
Z.Sady

11,08

8,8

Dvorníky
Váhovce
Šintava

24,89

24,43

24,31

23,66

23,31

Dlhá/Váhom

38,5

35,1

10,00

7,3

6,94

20,00

10,07

30,00

19,9

40,00

18,74

tony

50,00

Vlčany
D.Streda
Vinohrady
Diakovce
Tešedíkovo
Pata
Šoporňa

0,00

Množstvo vyzberaného skla - obce r. 2018
prepočet na 1 obyvateľa ( v kg )

D.Streda
Vinohrady
Šalgočka

5,33
0,00

2,00

4,00

Množstvo vyzberaných plastov po obciach
v r. 2018 ( v tonách )

Dlhá/Váhom
Pata
P.Sady
Z.Sady
Diakovce
Tešedíkovo
Váhovce
Dvorníky

8,00

kg

10,00

12,00

14,00

16,00

43,45

Žiharec
Váhovce
Diakovce
Dvorníky
Vlčany
Vinohrady
Šintava
D.Streda
Tešedíkovo
Pata
Šoporňa

0

D.Streda

Množstvo vyzberaných plastov - obce r. 2018
prepočet na 1 obyvateľa ( v kg )

7,43
6,89
6,31
6,14
6,04
5,80
0,00

2,00

4,00

6,00

Množstvo vyzberaného papiera po obciach
v r. 2018 ( v tonách )
70,47

80,00
70,00
60,00

16

36,92
9,46

9,21

22,54

8,230

7,97

7,73

4,32

4,16

3,62

3,25

20,00

4,81

30,00

15,54

40,00

13,68

tony

50,00

0,00

Žihárec

Z.Sady

5

10,00

Vlčany

Dlhá/Váhom

27,08

25,54

23,63

21,37

21,28

19,97

16,71

13,46

13,330

9,04

6,57

10

4,63

15

5,86

20

9,58

tony

25

6,00

Šoporňa

P.Sady

40

30

7,28

13,55
12,58
12,53
12,38
12,35

Šintava

Šalgočka

45

35

9,47
9,42
9,26

11,52
11,17

15,99
15,31
15,29

8,00

8,70
8,26

Vinohrady

12,42

10,34
10,3
10,2
9,92

13,33

Šintava

15,55

Z.Sady
Šoporňa
Šalgočka
P.Sady
Pata
Dvorníky
Dlhá/Váhom
Tešedíkovo
Váhovce
Vlčany

kg

Diakovce
10,00

Šalgočka
Žiharec
D.Streda
P.Sady
Z.Sady
Dlhá/Váhom
Diakovce
Dvorníky
Váhovce
Vinohrady
Šintava
Vlčany
Tešedíkovo
Pata
Šoporňa

12,00

14,00

16,00

18,00

Žiharec

Šopornianske
noviny

Množstvo vyzberaného papiera - obce r. 2018
prepočet na 1 obyvateľa ( v kg )

6,08
5,93
5,5
4,78
4,36
4,07
3,58
2,74
2,19
0,00
Množstvo vyzberaných kovov po obciach
v r. 2018 ( v tonách )

2,00

12,00

14,00

16,00

18,00

4,82

Z.Sady
Šalgočka

4,5

Žiharec

4

Dlhá/Váhom
Váhovce

2,72

3,5

Vlčany

2,02

1,72

1,74

1,24

1,22

1,00

1,03

0,89

0,6

1,5

0,88

2

0,98

2,5

1,62

3

tony

8,00 kg 10,00

6,00

P.Sady

5

1

4,00

16,71

11,87

8,74
7,95
7,31
7,16

Šop
Pata
Dlhá
Šint
P.Sa
Šalg
Teš
Vino
Z.Sa
Vlča
Váh
Dvo
Diak
D.St
Žiha

D.Streda
Diakovce
Vinohrady
Šintava
Tešedíkovo

0,5

Pata
Šoporňa

0

Šalgočka
Šoporňa
Dlhá/Váhom
Vinohrady
P.Sady
Z.Sady
Šintava
Pata
D.Streda
Diakovce
Žiharec
Tešedíkovo
Váhovce
Vlčany

Množstvo vyzberaných kovov - obce r. 2018
prepočet na 1 obyvateľa ( v kg )

0,38
0,00

0,59
0,55
0,49

0,50

2,00

2,50

Váhovce
Šalgočka

1,43

1,4

Žiharec
Dlhá/Váhom

1,2

P.Sady
Šintava

0,8

1

0,27

0,27

0,24

0,24

0,24

0,23

Diakovce

0,6

0,49

0,44

0,44

0,6

0,39

0,8

0,16

tony

1,50

Z.Sady

1,6

0,2

kg

1,00

Množstvo vyzberaných tetrapakov po obciach
v r. 2018 ( v tonách )

0,4

0,87
0,82
0,73

1,96

1,14
1,13
1,08
1,02
1,01
1,01

Vinohrady
Tešedíkovo
D.Streda
Vlčany
Pata
Šoporňa

0

Šalgočka

Množstvo vyzberaných tetrapakov - obce r. 2018
prepočet na 1 obyvateľa ( v kg )

0,12
0,11
0,00

0,10

0,16
0,15

0,18
0,18
0,18

0,28
0,27
0,26

P.Sady
0,46

0,34
0,32

Šoporňa

0,53

D.Streda
Vinohrady
Dlhá/Váhom
Pata
Z.Sady
Diakovce
Vlčany
Šintava
Žiharec

0,20

0,30

kg

Tešedíkovo
0,40

0,50

0,60

Váhovce
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Opustili nás:

Tobias Hofer, Filip Ščípa, Adela Pirschelová, Nina Jašková,

Vincent Pastucha (88), Mária Šimonová (88), Lýdia Sokolová (75),
Jozef Gavalec (67), Miroslav Gála (71), Ján Kudry (62), Jolana
Šimonová (76), Helena Cagáčiková (79)

Matej Marcinkech, Alžbeta Machová, Tomáš Juriš,
Denis Červenák

Spomienka:
Zosobášili sa:
Mgr. Róbert Danihlík & Iveta Jašková
Ing. Jozef Kaduc & MUDr. Stanislava Cicáková

Dňa 1.9.2019 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy
opustila naša milovaná mama, babka a prababka, pani Marta
Budinská.
S láskou spomína celá rodina

Bc. Michal Čačaný & Martina Kabrhelová
Vladimír Krazalkovič & Denisa Kobrteková
Mgr. Ivan Gála & Zuzana Antalová
Roman Džobák & Monika Sabová
Patrik Zemko & Klára Zemanovičová

Poďakovanie:
Srdečne ďakujeme priateľom a známym za účasť na pohrebe
zosnulého Miroslava Gálu, ktorý zomrel dňa 1. 8. 2019. Zároveň
ďakujeme za kvetinové dary a prejavenú sústrasť.
smútiaca rodina

Jubilanti 80 – roční:
Emília Dziviaková, Anna Holbayová, Jozefína Ščípová, Emília
Štrpková,

Jubilanti 90 a viac roční:
Hermína Bihariová (93), Helena Blahová (95), Žofia Bujdáková (91),
Etela Holubanská ( 92), Mária Kundalová (91), Vlasta Sokolová (91),
Irena Tomanková (94), Alexander Lipovský (90), Mária Kišová (98),Mária Gálová (95), Anna Karáčoňová (98), Štefan Lipovský (92)

Poďakovanie:
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a všetkým známym,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu milovanú mamičku, babičku a prababičku Lýdiu Sokolovú, ktorá nás náhle opustila vo veku nedožitých 76 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Naši jubilanti

Alexander Lipovský 90 rokov
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Vlasta Sokolová 91 rokov
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Etela Holubánska 92 rokov

Žofia Bujdáková 91 rokov

Mária Tománková 94 rokov

Hermína Biháriová 93 rokov

Helena Blahová 95 rokov

Mária Kišová 98 rokov

Mária Kundalová 91 rokov

Štefan Lipovský 92 rokov
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR

Október 2019
smeti

01. 10

plasty

02. 10.

14. a 15. 10. 28. a 29. 10.
16. 10.

papier/tetrapaky
bioodpad

07. 10.

november – marec

zatvorené

zatvorené

30. 10.

Utorok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

31. 10.

Streda

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

zatvorené

21. 10.

November 2019
smeti

11. a 12. 11.

25. a 26. 11.

plasty

13. 11.

27. 11.

papier/tetrapaky

apríl – október
Pondelok

28. 11.

December 2019

Štátné sviatky – ZATVORENÉ

ŠS – ZATVORENÉ

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
05. 10. – Čaro jesene
16. 10. – Oslava 70 – nikov

smeti

09. a 10. 12.

23. a 24. 12.

plasty

11. 12

27. 12.

papier/tetrapaky

27. 12.

26. 10. – Úcta k starším – predstavenie Klimaktérium
09. 11. – Burza – Kúpim, predám, darujem
23. 11. – Katarínska zábava
06. 12. – P
 ríchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
13. 12. – V
 ianočné trhy

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

26. 12. – Vianočný koncert
31. 12. – O
 slavy Silvestra a zabíjačkové špeciality

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
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Obecný úrad Šoporňa (925 52 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: Veronika Plešová,
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
info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
Elektrikári
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
Vodári
031 773 7555, 0902 957 814
Ambulancia všeob. lekára
031 7874 234
Ambulancia detského lekára
031 7874 132
Zubná ambulancia
031 7874 128
Lekáreň
031 5501 204
Fara
031 7874 121
Slovenská pošta
031 7874 125
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť
a upravovať príspevky. Neuverejnené
a nevyžiadané príspevky nevraciame.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijímame
výhradne na pamäťovom médiu, CD alebo
USB pamäťový kľúč a taktiež e-mailovou
poštou na adresu: kniznica@soporna.sk
Vychádza 4-krát ročne. Expedícia do
domácností po jednom výtlačku zdarma.

