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Teploty
nám
vystupujú k závratným výškam,
slnečné lúče pripekajú, ťažko sa
dýcha, pohyb cez
deň je takmer
nemožný a jediné riešenie je byť
v tieni, pri vode, na kúpalisku, prípadne
na chate v horách. Aj napriek tomu veľa
z nás musí pracovať, nie všetci naraz môžeme mať dovolenku a ako všade, tak aj
v obci sa čas nezastaví, trávička neprestane
rásť, svietiť musíme, opravy taktiež nepočkajú a rozbehnuté veci je potrebné dokončiť. Upratovanie, kosenie, zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov je taktiež
každodenná činnosť. Taktiež je potrebné
pripraviť podklady na schválené investície a projekty. Okrem každodenných vecí
sa nám podarilo v tomto roku dokončiť
parkovisko pred domom smútku, zrekonštruovať sociálne zariadenie na zdravotnom
stredisku a dome smútku, upraviť parkovisko pred poštou, zrealizovať automatickú závlahu celého areálu športového klubu a od
1.7. 2019 ide do prevádzky nový zberný dvor.

Okrem investícií sme pokračovali podľa
kultúrneho kalendára a úspešne sme
zvládli, zabezpečili a dôstojne zrealizovali plánované akcie šopornanský fašanek,
uvítanie do života, MDŽ, Deň Zeme, stavanie mája, rybárske preteky, Deň matiek
a Deň detí. Za všetko patrí veľké poďakovanie zamestnancom úradu, poslancom,
členom rôznych komisií, zamestnancom
školy a zároveň aj organizáciám, konkrétne
našim rybárom, poľovníkom, športovcom,
záhradkárom, klubu dôchodcov, zrakovo
postihnutým, čipkárkam, dobrovoľným
hasičom a v neposlednom rade miestnym
podnikateľom, za ich spoluprácu pri obecných podujatiach, za dôstojné reprezentovanie a šírenie dobrého mena Šoporne v
širokom okolí. Poďakovanie patrí aj všetkým našim občanom, ktorí sú veľakrát na
úkor svojej rodiny a voľného času ochotní
kedykoľvek pomôcť. Všetkým ešte raz patrí
jedno veľké ĎAKUJEME.
Z celého srdca Vám prajem, vážení Šoporňania, príjemnú letnú pohodu, vydarené dovolenky a veľa krásnych zážitkov.
S pozdravom
Mgr. Adrián Macho
starosta obce

Obec Šoporňa vyhlasuje rodinnú súťaž v pečení pagáčov:

„Najlepšé šopornanské inšé“
Termín: 29. august 2019
Miesto: Rajčura
Čas: 16.00 hod.
Účastníci: Špecialisti na „krumplové pagáče –
inšé“
Podmienky súťaže:
• Zúčastniť sa môže každý jednotlivec, rodina, skupina.
• Výhradne zemiakové pagáče podľa svojho najlepšieho receptu upečú súťažiaci individuálne vo svojich domácich podmienkach.
• Tvar, rozmery, štruktúra a povrchová úprava nie sú predpísané.
• Súťažiaci prinesú v stanovenom čase na určené miesto svoje súťažné „inšé“ v počte
50 kusov. Ďalšie pagáčky môže súťažiaci podarovať alebo predať prítomnej verejnosti
za ním stanovenú cenu.
• Kvalitu vyhodnotí odborná porota.
• Všetci účastníci súťaže o „najlepšé inšé“ si odnesú ocenenie.
• Súťaž sa zapíše do kroniky obce ako priekopníci tejto novovznikajúcej šopornianskej
súťaže.
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To naše "INŠÉ"

Úryvok z publikácie J. Búrana: Šopornianske páračky
Jako to bolo volakedy na dedyne zvykom, na Nový rok išly vinšuvat
chlapi z jenného domu, teda tatko, detko a syn, krsnéj mame. Boly
to taký betáči, tak zavinšuvaly srandovne, že: „Vinšujeme vám tento
Nový rok, aby vám otpadóv s pece bok, z ranglice ucho, gazdynéj
brucho s povale deska, aby na vás treskla a to ešče dneskáj. „Kmotra
sa tomu zasmála a pohrozila , že či má ona také velké brucho alebo
čo.“ No chlapci to hnet napravily, pekne zavinšuvaly nový rok a tak si
aj na zdraví pripily s dobrým šopornanským vínkom. Kmotra sa scela
vytáhnút, jaká je dobrá gazdyná, tak jím ponúkala dobré makové ko-

láče. Chlapom po poháriku dobre vytrávilo, ale koláče jím veru neišly
k chuty, skóreč by si zajelly dobrého údeného, jako to bolo na Nový
rok zvykom. Tak sa tatko trocha nenápadne opýtav: „Krsná, a inšé nemáte? Máme, máme, čo by sme nemaly, máme aj inšé, len si zeberte a
dobre si pološte“, a donýsla jím ze špajze plný košík fajnových krumplových pagáčkóv. Tým vinšuváčom zas neutrafila, ale odtedy sa
v Šoporny hovorí pagáčom, že inšé.
Jozef Búran

Z práce našich hasičov
Veľká noc - Tak ako po minulý rok, keď sa chlapci z hasičského
zboru v Šoporni rozhodli pooblievať dievčatá, nezaháľali ani tento rok.
Zišli sa na zbrojnici, vyobliekali sa do uniforiem, vytiahli hasičské auto
s vodou a vybrali sa pooblievať mladé hasičky. Počasie nám prialo, čo
bola polovica úspechu. Tešíme sa znova o rok a radi privítame medzi
nami ďalšie členky alebo členov.
Dňa 11. 5.2019 sme v spolupráci s obcou Šoporňa a ZŠ s MŠ Šoporňa organizovali detskú hasičskú halovú súťaž, na ktorej sa zúčastnilo
17 štvorčlenných družstiev. Našu obec reprezentovali štyri družstvá, dve
družstvá v kategórii mladší chlapci a dve družstva v kategórii starších
dievčat. Družstvá mladších chlapcov získali 2. a 3. miesto, na prvom sa
umiestnilo družstvo zo ZŠ Semerovo. V kategórii starších chlapcov sa na
3. mieste umiestnila Mostová B, na 2. mieste DHZ Gáň a na 1. mieste sa
umiestnili chlapci zo ZŠ Trávnica. V kategórii starších dievčat 3. miesto
získala ZŠ Semerovo a dievčatá zo Šoporne obhájili 1. a 2. miesto. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť.

Dňa 27. 4. 2019 sme sa zúčastnili na brannom preteku a požiarnom útoku v gáni. Na brannom preteku sme sa umiestnili na 5. mieste
a na požiarom útoku(18,59) na 1. mieste.
Dňa 13. 4. 2019 sme sa zúčastnili spoločného taktického cvičenia územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany okresu Galanta.
Taktické cvičenie organizovala obec Čierna Voda. Cvičenie bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody, spoluprácu hasičských jednotiek ako
dobrovoľných tak aj profesionálnych. Spoločnými silami sme vytvorili
dopravné vedenie vody na vzdialenosť viac ako 2 kilometre.
Prajeme Vám krásne a bezproblémové dovolenkové obdobie.

DHZ Šoporňa
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Stavanie mája
Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený... znie nápev ľudovej
piesne. Stavanie mája sa uskutočnilo v našej obci aj tento rok. Škaredé, zamračené a upršané počasie prilákalo na Rajčuru veľa našich občanov všetkých vekových kategórií. Najmenší Važinkári ozdobili máj,
zaspievali a zatancovali. Chlapi svojou vlastnou silou postavili strom
radosti, veselosti, lásky a hojnosti. Všetci prítomní sa veľmi potešili.
Voňavá cigánska rozveselila tých ľudí, ktorí ostali aj napriek nepriazni
počasia. Šopornianske súbory zaspievali a my, vďační diváci, sme ich
s radosťou počúvali. Na záver celého podujatia nám pár veselých nôt
zahral DJ Huxo. Túto milú tradíciu si určite pripomenieme aj o rok.
Tešíme sa na vás!
Mgr. Miroslava Baranová

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí už tradične našim mamičkám. Deň
matiek sme spolu oslávili dňa 12. 5. 2019 v sále kultúrneho domu.
U nás sa začal sviatok oslavovať po roku 1989 a je rozšírený po celom
svete. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.
Je to deň, kedy sa vzdáva úcta všetkým matkám. V tento deň dávajú
deti svojim mamám dary, často vlastnoručne vyrobené alebo kvietok. Mama je len jedna, a preto si od nás zaslúži obrovské ĎAKUJEM.
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Pri tejto príležitosti si detičky zo škôlky a prvého ročníka pripravili
program plný básničiek, pesničiek a tančekov. Piesňou a poďakovaním prispeli do programu aj naši deviataci. Po vystúpení zaspievali
všetkým mamám Veselí starci. Na koniec čakala každú mamičku
malá pozornosť v podobe kvietku a čokolády.
Veronika Plešová

Šopornianske
noviny

Oslavy MDD
Počas slnečnej soboty sa prvého júna v našej obci oslavoval Deň
detí. Pre najmenšie ratolesti boli pripravené rôzne aktivity a bohatá
tombola v areáli Rajčuri.
Pestrý program obsahoval zaujímavé aktivity. Deti si mohli vyskúšať
streľbu zo vzduchovky, jazdu na poníkoch. Dobrovoľní hasiči pripravili
príjemné penové schladenie. Večer sa zapálila vatra, na ktorej sa opekalo. Vrcholom programu bola bohatá tombola pre deti.

Na rôznych miestach boli pre deti prichystané všelijaké stanovištia.
Deti si mohli zasúťažiť v skoku vo vreci, v streľbe na bránu či v hode na
kôš. Vyšantiť sa mohli na skákacích hradoch a trampolíne. Prichystané
bolo aj maľovanie na tvár či rôzne iné kolotoče.
Počasie bolo veľmi priaznivé. Priestor Rajčury zaplnili rodiny s deťmi.
Akcia prebehla bez problémov. Dúfame, že nás takáto pekná udalosť
čaká aj o rok.
Michala Gálová
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Folkloristi bilancovali

Koniec sezóny festivalov a súťaží folklóru v našom kraji priniesol nové
skúsenosti a hodnotenia našich folklórnych telies.
Už tradične sa cez okresnú prehliadku detských folklórnych súborov do
krajského kola v Senici prebojovali naši najmenší, Važinkári. Porote predviedli súbor hier a tancov, ktorými si krátili čas ich prastarí rodičia pri pasení húsat na Váhu. K vystúpeniu a doprovodu detí mala odborná porota
pripomienky technického charakteru a v budúcnosti sa bude vedenie súboru venovať odstráneniu prekážok pre získanie vyššieho ocenenia, ako
tomu bolo tentokrát, keď porota udelila deťom bronzové pásmo.
Lepšia sa darilo Važinárom, ktorí reprezentovali našu obec a okres Galanta
na krajskej súťaži v Zavare. Važinári sa zapojili do všetkých súťažných kategórií a vyslúžili si od poroty, ale aj ostatných účastníkov, ocenenie za veľmi
dobrú reprezentáciu.

Spevácka skupina obdržala strieborné pásmo, sólo speváčka Katka Sokolová bronzové pásmo, sóloo inštrumentalista Oliver Sako strieborné
pásmo, spevácke duo Mirka Mániková a Katka Sokolová bronzové pásmo
a ĽH Muzička za veľmi dobrý výkon strieborné pásmo. Predseda odbornej
porota Samko Smetana vyzdvihol vzornú snahu Važinárov a zachovanie
tradícií mikroregiónu troch obcí, ktoré spája krásny kroj, podobný jazyk
a množstvo krásnych piesní, zvykov a obyčajov.
Aj spevácka skupina mužov Važinár sa zapája do krajských podujatí slovenského folklóru a v týchto dňoch prezentuje svoje pesničky
o víne, vojne a svojich láskach na krajskej nesúťažnej prehliadke folklóru v Krakovanoch.
Jozef Búran

Činnosť Klubu paličkovanej čipky v Šoporni
v prvom polroku 2019
V klube sme začali nový rok podľa plánu našou regionálnou čipkou.
V apríli sme sa zúčastnili Veľkonočných tvorivých dielní v Mestskom múzeu v Seredi, kde členky klubu predvádzali paličkovanú
čipku pre verejnosť a žiakov ZŠ a MŠ, ktorí prejavili o paličkovanie
veľký záujem. Regionálne centrum remesiel ÚĽUVu v Bratislave nás
pozvalo na výstavu „Pramienok krásy“, ktorú pripravil KPČ Priadky.
Časť tejto výstavy bola venovaná spomienke na čipkárku p. A. Mrázovú a jej paličkovanú tvorbu. Výstavy sa zúčastnila p. M. Kušníro-
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vá., a p. M. Pallesichová. V máji sme navštívíli Festival paličkovanej
čipky s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v Rakoviciach. Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Bábence v Krakovanoch. Výstava „ Časy dávno minulé “ bola v priestoroch starej
sýpky s množstvom strojov, náradí a vecí z minulých čias / hrable,
vidly, rajtary, preše, mutovníky, žehličky.../. Súčasťou výstavy boli
aj paličkované práce a zároveň súťaž o najkrajšiu prácu. Tejto súťaže sa zúčastnila členka nášho klubu p. A. Kubalová, umiestnila sa
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v diváckej súťaži na 4. mieste s prácou „čepiec“. Počas výstavy prebiehali aj kurzy čipky krakovianskej a liptovskej, ktorých sa zúčastnili naše členky p. A. Kušnírová, A. Kubalová a A. Tabačková. Koncom
mája sme sa zúčastnili vernisáže výstavy „Dotyky krásy“ v Novej
Dubnici, kde svoje práce predstavili aj čipkárky z Košíc a domáca
čipkárka p. Fialová pri príležitosti životného jubilea. Vystavené práce
boli dokonalé a obdivuhodné. Na začiatku tohto roka sme si zvoli-

li novú vedúcu klubu p. Alenku Kušnírovú, ktorá stála pri zakladaní
klubu paličkovania v roku 2003. Želáme jej veľa úspechov a trpezlivosti pri práci. V rámci zachovania ľudových tradícií by sme privítali
medzi sebou nové záujemkyne o paličkovanie, môžu byť aj z radov
školopovinných detí.
						 KPČ v Šoporni
Homolová, Nemčovičová

K nedožitej sedemdesiatke básnika, prozaika,
publicistu a prekladateľa Rudolfa Čižmárika

Z Ruda Čižmárika, môjho bývalého konškoláka, sa stal básnik.
Z jeho pera vyšlo asi 10 básnických zbierok a mnoho ďalších diel
so širokou škálou tvorby. V mnohých prozaických prácach sa rád
vracal v spomienkach do svojej rodnej obce Šoporne, k brehom
Váhu, hájom okolo rieky, k spomienkam na svojich blízkych. V próze
V gaštanovom hájiku sú spracované spomienky na štúdium na SPŠCH
v Bratislave. Obdivuhodným dielom je Portrét pekára, v ktorom
vzdáva hold otcovi Dávidovi a jeho poctivej práci. Osobne si cením
i jeho zmysel pre históriu Šoporne, ktorá ho viedla k spolupráci
s Ing. Ľudovítom Čutríkom a ďalšími spoluautormi na knižnej publikácii: Šoporňa minulosť a súčasnosť 1251 – 2001. Svoj vzťah ku
kultúre prejavoval vo svojich článkoch, recenziách a analýzach, ktoré
pravidelne uverejňoval v rôznych slovenských denníkoch a týžden-

níkoch a tým sa prejavil aj ako schopný novinár. Vysoko si cením
i jeho prozaické dielo Dvojaký život, v ktorom sú eseje na jemu blízke
témy.
Nedávno som si obnovila úryvky z rozhovoru s ním pri príležitosti jeho päťdesiatky. Pri poslednej otázke či ostane naďalej verný
poézii, sa Rudo, okrem iného, vyjadril takto: „Očakávam, že mi bude
slúžiť zdravie, aj keď nie perfektne, aspoň slušne. Od tejto služby očakávam vlastne najviac, lebo potom budem môcť napĺňať aj ostatné
nádeje – najmä tvorivé“.
No napokon ho vo veku 58 rokov zdravie zradilo a jeho životná púť
sa skončila.
A tak odišiel básnik, ale hlavne človek plný lásky. Lásky k rodnému
domu, lásky k vlasti a hlavne k lásky k ľuďom, pre ktorých písal básne,
v ktorých sa obracal a spríjemňoval im ich chvíle. A rozlúčil sa s nami
poslednou básňou Kmotrička bolesť.
Posledný okamih
Náhle sa spustil olovený mrak
K zvlnenému obiliu
A klasy nádejnej úrody
Počali rodiť semä kúkoľu
Ešte raz vysilené slnko
Blyslo nádejou
Márnou
Ako čakanie na autobusovej
Zastávke na električku.
Magda Holotová, rodená Ščípová
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HODY ŠOPORŇA

V dňoch 2. až 4. augusta sa v našej obci uskutočnia tradičné Šopornianske hody. Tak ako
aj predchádzajúce roky, aj tento rok na Vás čaká bohatý kultúrny program, množstvo kolotočov a stánkov. Areál bude už tradične
pripravený tak, aby sme sa cítili bezpečne, aby sme si všetci mohli v kľude užiť naše hodové slávnosti.

Program „NAŠICH HODOV“ 2019

CENY VSTUPENIEK

Piatok 2. august
18.00 – 19.00 folklórny súbor Íreckí seniori
19.00 – 20.00 folklórny súbor PARTIZÁN –
„Horehronskí chlopi“
20.00 – 21.00 Marián Čekovský so skupinou
21.00 - 05.30 diskotéka s Huxomedia DJ´s

 
trojdňový lístok v predpredaji
pre občanov Šoporne

3,0 €

 trojdňový lístok v predpredaji
pre šopornianske deti
od 6 do 15 rokov

1,5 €

 trojdňový lístok v predpredaji
pre občanov Šoporne
nad 62 rokov
		

1,5 €

 trojdňový lístok v predpredaji
pre hostí 			

5,0 €

 jednodňový lístok pri vstupe
do areálu pre všetkých

3,0 €

 jednodňový lístok pri vstupe
do areálu pre všetky deti
od 6 do 15 rokov

1,5 €

 jednodňový lístok pri vstupe
do areálu pre všetkých
nad 62 rokov

1,5 €

Sobota 3. august
10.00 – 18.00 možnosť objednania vyhliad
kových letov lietadlom nad obcou – 0944
917 912
17.00 - hodový futbalový zápas v areáli ŠK
Šoporňa, A – mužstvo
19.00 – 20.00 EXIL
20.00 – 21.00 Gipsy Čáve
21.00 – 22.00 Iné Kafé
22.30 – tradičný hodový ohňostroj
do 5.30 hod. rannej diskotéka s Huxomedia DJ´s
Nedeľa 4. august
08.00 - sv. omša v Rímskokatolíckom kostole Panny Márie Snežnej
11.00 - sv. omša v Rímskokatolíckom kostole Panny Márie Snežnej
12.00 – 18.00 možnosť objednania vyhliad
kových letov lietadlom nad obcou – 0944
917 912
16.00 – 17.00 dychová hudba Modrančanka
17.00 – 18.30 Ander z Košíc spolu so skupinou Traja z raja
19.00 – 20.00 SALCO
do 2.00 hod. rannej diskotéka s Huxomedia DJ´s
Pondelok 5. augusta
17.00 hod. hodový priateľský futbalový
zápas v areáli ŠK Šoporňa „Starí páni“ ŠK
Šoporňa – výber starostov ZMO JE
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Marián Čekovský

Deti do 6 rokov majú vstup do areálu
v sprievode rodiča zdarma.
Predpredaj vstupeniek pre občanov obce
začne dňa 10. júla a potrvá až do 31. júla
2019. Vstupenky budú k dispozícii v knižnici Obecného úradu v Šoporni počas
otváracích hodín, vo štvrtok je nestránkový deň. Po tomto termíne nebude možné
si zakúpiť trojdňovú vstupenku, na vstupe
do areálu budú v predaji iba jednodňové
lístky! Ceny vstupeniek zostávajú aj tento
rok nezmenené.

Šopornianske
noviny

Kam sa rozletia naši žiaci ...
V školskom roku 2018/19 ukončí vzdelávanie v ZŠ s MŠ Šoporňa 38 žiakov. V IX. A 16 žiakov, v IX. B 16 žiakov. V nižších ročníkoch sú to
3 žiaci – Alexander Baran, Andrea Póšová, Viktória Šmidáková, ktorí budú pokračovať v štúdiu na osemročnom Gymnáziu Vojtecha Mihálika
v Seredi. Povinnú školskú dochádzku dokončí aj Sandra Biháriová v 6. ročníku, v 8. ročníku Pavlína Horváthová a Iveta Zemanová.
Naši deviataci:
IX. A:
1. Dušan Bojnanský – SPŠ Trnava, elektrotechnika,
2. Alexandra Čambálová – Obchodná akadémia Trnava,
3. Rudolf Daniš – SOŠ obchodu a služieb Galanta, hotelová akadémia,
4. Branislav Fančovič – SOŠ technická – Spojená škola Šaľa, mechanik - elektrotechnik,
5. Michal Ferenc – Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď,
6. Kristián Gála – Obchodná akadémia Sereď,
7. Viktória Gálová, Obchodná akadémia Nitra,
8. Kevin Gavalec – SOŠ technická – Spojená škola Šaľa, mechanik – elektrotechnik,
9. Andrej Jaška – SPŠ Trnava, elektrotechnika,
10. Nina Odrášková – Obchodná akadémia Trnava, bilingválne štúdium,
11. Matej Petrovský – Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď,
12. Viktória Stanková – SOŠ pedagogická blahoslavenej Laury Trnava, pedagogický asistent,
13. Michael Súkenník – SOŠ automobilová Trnava, autoopravár - mechanik,
14. Nikolas Šári – SOŠ dopravných služieb Nové Zámky, autoopravár - mechanik,
15. Diana Vašková – SOŠ obchodu a služieb Trnava, kaderník,
16. Kristína Zvalová – Obchodná akadémia Nitra.
IX. B:
1. Andrej Brodanský – SOŠ automobilová Trnava, autoopravár - elektrikár,
2. Natália Búranová – SOŠ pedagogická blahoslavenej Laury Trnava, učiteľka MŠ,
3. Lukáš Herceg – SOŠ Hlohovec, biotechnológia - farmakológia,
4. Mária Horváthová – Obchodná akadémia Sereď,
5. Miroslav Ivanko Macej – SOŠ automobilová Trnava, autoopravár - elektrikár,
6. Viktória Kaňová – Obchodná akadémia Nitra,
7. Miroslav Kollár – SPŠ Trnava, elektrotechnika,
8. Simona Kotlárová – Stredná zdravotnícka škola Trnava, masér,
9. Kristína Kundalová – Súkromná SOŠ Gos.Sk. Trnava, pracovník marketingu,
10. Anna Mária Lacková – OU int. ako o.z. Spoj.š. Trnava, ošetrovateľstvo,
11. Vanesa Lehocká – SPŠ stavebná Trnava, staviteľstvo,
12. Sebastian Mánik – SPŠ Trnava, elektrotechnika,
13. Viktória Matesková – SOŠ pedagogická blahoslavenej Laury Trnava, pedagogický asistent,
14. Alex Navrátil – SOŠ automobilová Trnava, autoopravár – elektrikár,
15. Lukáš Stanko – SPŠ Trnava , elektrotechnika,
16. Patrik Urbaník – SPŠ Trnava, elektrotechnika.
Všetkým žiakom prajeme veľa šťastia v nových školách, aby robili dobré meno našej škole i obci.
Mgr. Jana Blahová, výchovná poradkyňa

Prosíme občanov obce, aby svoje vozidlá parkovali vo dvore
alebo na svojom vjazde na pozemok a nie vonku na ceste
alebo na verejnej zeleni. Nesprávne parkovanie komplikuje
prejazd vozidiel, bráni údržbe ciest a zvozu odpadu.
Ďakujeme za pochopenie!
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Takto si žijeme v KD
Staroba je zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek nemá čas.
Určite s tým súhlasia aj členovia nášho klubu. Všetci spoločne dbáme
o to, aby sme v našom veku žili aktívne, spoločensky a nedovolili, aby
sme podliehali zlej nálade a pesimizmu. Preto absolvujeme návštevy
termálnych kúpalísk, divadelných predstavení a cvičení v bazéne pod
vedením p. Betky Póšovej. Mnohé naše členky sa pravidelne vo štvrtok stretávajú v KD a vytvárajú v súčasnosti frivolitkovaním nádherné
náhrdelníky, náušnice a iné ozdoby. Túto techniku naše členkey chodí
zaúčať p. Marika Olahová zo Serede. V mene našich členiek jej úprimne ďakujeme, že obetuje svoj voľný čas a ochotne medzi nás príde.
Náš klub sa môže pochváliť aj účasťou na súťaži v prednese poézie
a prózy. Naša členka, Anka Lipovská, prednesom Sládkovičovej Maríny postúpila do krajského kola. V mene celého KD jej ďakujeme,
blahoželáme a prajeme úspech v krajskom kole. V tomto štvrťroku
sme uskutočnili aj tretí ročník Majálesu. Svojím programom nás po-

bavili členovia Šoporňanskej lipky, zasmiali sme sa na vtipoch v podaní p. Jožka Macha a p. Milana Príbelu. Všetkým do tanca hrala živá
hudba pod vedením Jožka Lipovského. Teší nás, že naši členovia si
vedia nielen užívať akcie poriadané klubom, ale vedia priložiť aj ruku
k dielu, keď podujatia organizuje OcÚ. V tomto roku sa uskutočnil už
2. ročník Dňa Zeme, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 našich členov,
ktorým za účasť srdečne ďakujeme. V súčasnosti sa pripravujeme
na návštevu termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede, tešíme sa na
folklórny festival v Myjave a palce budeme držať našim zanieteným
športovcom, ktorí náš klub budú reprezentovať na Dňoch športu
v Zemianskych Sadoch. Všetky tieto aktivity nás udržujú v dobrej
kondícii, nadväzujú sa nové priateľstvá, členovia prinášajú nové nápady, podnety a vďaka tomu je aj činnosť v našom klube zaujímavá.
Verím, že to tak bude i naďalej.
Za KD, Emília Sučíková

História osady Štrkovec
Názov Kövecses (Štrkovec) sa v katastri obce Šoporňa vyskytuje
už v 18. storočí. Kaštieľ, ktorý sa nachádza v tejto časti chotára, bol
postavený v polovici 19. storočia. V tomto období sa toto územie stalo majetkom rodiny Schey.
Pôvod tejto rodiny siaha na Moravu. V roku 1785 – 1786 sa presťahovali do Uhorska, do Köszegu. Počas panovania uhorského panovníka Jozefa II. a po vydaní Tolerančného patentu získali významné
postavenie.
Medzi najvýznamnejších členov rodiny patril Filip ( nar. 20. 9.1795) .
Po vyštudovaní ekonómie prevzal správu rodinných majetkov. Mal
rozvinuté kontakty s viacerými rodinami , aj s Esterházyovcami, ktorí
mali majetky v okolí Šoporne.
Fridrich Schey, bratanec Filipa, sa vo Viedni priženil do bankárskej rodiny. Založil Obchodnú komoru. Aj Filip sa zapojil do bankovníctva.
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V roku 1858 získal šľachtický titul. Prispieval na dobročinné účely. Pôvod rodiny Schey bol židovský. Filip Schey sa zaslúžil o vybudovanie
kaštieľa na Štrkovci. Dvojpodlažná neoklasicistická stavba bola postavená v rokoch 1860 – 1870. Na hlavnom priečelí je trojosový rizalit,
zakončený rovnou atikou. K bočnej strane kaštieľa bol pristavaný skleník, v ktorom sa pestovali tropické rastliny. Filip Schey zomrel bez potomkov. Pre svojich bratancov zabezpečil dedenie šľachtického titulu.
Ku kaštieľu patrilo veľké hospodárstvo, ktoré sa vyznačovalo moderným spôsobom pestovania cukrovej repy a neskôr tabaku. Sheyovci
podobne ako v Köszegu , aj v Šoporni podporovali nielen spoločenský život, ale aj sociálnu sféru. Na Štrkovci bola zriadená škola
pre deti pracujúcich robotníkov a v letných mesiacoch tam fungovala materská škola, čo vtedy nebolo na hospodárstvach bežným
javom. Koncom 19. st. bola postavená malá kaplnka. Rodina Schey
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prežila druhú svetovú vojnu v zahraničí a ich majetok sa po vojne
dostal do Správy majetkov pre pozemkovú reformu. Iba Ema, pani
barónka ,ostala na Štrkovci. Bola chorá na srdce a užívala lieky. V neistých časoch, v počiatkoch 2. svetovej vojny, keď už nemohla odísť
do Viedne, po požití liekov na srdce zomrela. Majetok rodiny Schey,
ktorí žili vo Švajčiarsku, bol 9. marca 1948 definitívne škonfiškovaný.
Úrad predsedníctva Zboru povereníkov v roku 1948 pridelil kaštieľ
Povereníctvu starostlivosti, neskôr Štátnym lesom. V päťdesiatych
rokoch sa uskutočnila menšia obnova kaštieľa. V areáli bola zriadená
roľnícka škola, začiatkom šesťdesiatych rokov 20.st. tu existovala aj
národná škola.

V roku 1967 ONV v Galante požiadal o pridelenie objektu bývalého
poľnohospodárskeho odborného učilišťa za účelom umiestnenia
duševne postihnutých mladistvých obyvateľov.
Po 17. Novembri 1989 mohli v rámci zákona o reštitúciách žiadať
oprávnení dedičia o navrátenie svojich majetkov. Učinila tak aj Žofia
Nemešová, rodená Weisz – Horstenstein, dcéra Evy Niny Weisz – Horstenstein, rodenej Schey a neter Gertrúdy Thuróczi, rodenej Schey,
ktorým boli majetky vyvlastnené. Budovy zásadnou prestavbou
stratili svoj pôvodný charakter, nebolo možné vydať ich oprávnenej osobe do vlastníctva, ale zároveň nebolo dotknuté ich právo na
náhradu.
spracovala PaedDr. Eva Kabrhelová

„ Deň Zeme“
(Ľudovít XV.: „Ja svet neprerobím. Môj nasledovník nech sa s tým
vyrovná. Po mne potopa!“
Nuž, ak si nebudeme chrániť to, čo máme, naše deti, vnúčatá sa nám
iste nepoďakujú. Ak si nebudeme chrániť prírodu, prostredie, v ktorom
chceme a budeme žiť, tak si žiadnu lepšiu budúcnosť nevytvoríme. Žime
tak, aby sme potopu nezažili! Prerobme svet.
13. apríla 2019 sa úspešne uskutočnil druhý ročník „Dňa Zeme 2019“. Zišlo sa nás viac ako 240 dobrovoľníkov, ktorí svojou prítomnosťou a prácou ukázali, že im ide nielen o seba, ale aj o lepšiu a čistejšiu obec, prírodu
a budúcnosť.
ĎAKUJEM vám, ktorí ste prišli a svojou snahou ste odpratali ten neporiadok, ktorí po sebe zanechávajú rôzni jedinci, ktorým je to – „no a čo!“. Neviem, ako by sa páčilo vám, ktorí bez problému vysypete smeti hocikam,
keby ste si raz našli kopu smetí pred svojím domom či v záhrade. To by
bolo hromženia a nadávok!
Nerobte to, čo nechcete, aby iní robili vám. O tom hovorí staré príslovie. Zakladanie skládky je asi už národným zvykom. Sám seba sa pýtam,
že ak niekto ide s vlastným „bordelom“, pričom zberný dvor má po ruke,
zadarmo, prečo radšej vyhodí smeti medzi kríky? Je to normálne? Určite
nie! Aj vám chcem „poďakovať“, že sa neviete správať tolerantne, rozumne a s rešpektom k životnému prostrediu. „Ďakujem“ vám, že ukazujete

svoje správanie, ktoré je pre iných ukážkou a ponaučením, ako sa správať
nemajú.
Na otázku – kto mi čo môže? Vám odpovedám – môže. Napríklad - sankcia. Za zakladanie čiernej skládky, teda za neporiadok, ktorý urobíte
v životnom prostredí, v prípade zistenia páchateľa takého priestupku, je
v zmysle zákona pokuta do výšky 6 639 eur. V niektorých prípadoch by sa
mohlo jednať aj o trestný čin. Stále však verím, že je nás oveľa viac takých,
ktorým na životnom prostredí záleží.
Podarí sa nám eliminovať čierne skládky? Je to na nás? Áno je to na
nás všetkých, ktorým ide o dobrú vec, ktorí počas prechádzky v prírode
či v blízkom okolí sa chcú pozerať na peknú zeleň a nie vyhodený gauč,
plastové fľaše, tašky či iný neporiadok. Osobným želaním je, aby sme obdobné dni, ako je brigáda„Deň Zeme“, nemuseli usporiadať, ale namiesto
toho si urobiť jeden pekný deň odpočinkom pri chutnom guláši a občerstvení.
ĎAKUJEM našim poľovníkom za výborný guláš a za účasť, organizáciám
– záhradkárom, klubu dôchodcov, invalidom či pedagogickému zboru
a žiakom školy, rodičom s deťmi, Vám všetkým, ktorí ste si našli čas a prišli
skrášliť naše životné prostredie aj pre tých, ktorí si ho nevážia.
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Vládou deklarované
„obedy zadarmo“
Čo to pre nás znamená,
a koľko ušetríme?
Zákon o tzv. „Obedoch zadarmo“, ktorý je účinný od 1. septembra
2019 pre všetkých žiakov základných škôl prináša nárast finančných
prostriedkov na prevádzkovanie školských zariadení aj v našej škole.
Zavedenie „obedov zadarmo“ nebude celoplošne znamenať, že rodičia už za obedy svojich detí platiť nebudú.
Výšku úhrady za obedy stanovuje samospráva všeobecno-záväzným
nariadením podľa schválených noriem pri zohľadnení cien potravín,
náklady na energie, mzdy, nárast stravníkov, vybavenie školských
zariadení (riady, taniere, príbory, elektronický systém na evidenciu
odobratej stravy, inventár jedálne – stoly, stoličky...).
Výrazne vzrastú aj náklady, ktoré zavedenie nového opatrenia spôsobí pri likvidácii neskonzumovaných jedál. Naznačujú to doterajšie
skúsenosti zo zavedenia obedov zadarmo v materských školách pre
predškolákov od 1. januára 2019.
Je potrebné sa pripraviť na nárast počtu stravníkov z 200 žiakov na
330 žiakov, teda v zmysle tabuliek je potrebné prijať zamestnancov
do školskej jedálne - mesačný nárast 2109 €.
Pri súčasnom počte stravníkov dochádza k neodobratiu v priemere
200 obedov mesačne. Pri zabezpečení obedov všetkým stravníkom,
sa predpokladá nárast neodobratých obedov pri zachovaní súčasného percentuálneho prepočtu na 330 obedov mesačne, čo činí mesačný náklad v sume od 359,70 € do 382,80 €.
Pri súčasnom počte stravníkov dochádza k percentuálnemu vyhadDoplatok a čiastočná úhrada režijných nákladov
Ukazovateľ

zovaniu neskonzumovanej stravy v objeme 300 kg mesačne, čo činí
1,5 kg/na stravníka mesačne. Pri zabezpečení stravy všetkým stravníkom príde k nárastu o 195 kg mesačne na všetkých stravníkov, čiže
o 39 € mesačne viac.
Celkovo by prišlo mesačne k nárastu výdavkov na zabezpečenie
tzv. „Obedov zadarmo“ minimálne o 2 787,70 €, čo činí ročne viac
ako 30 000,00 €. V uvedenom náraste nie sú zarátané počiatočné
jednorazové náklady na vybavenie školských zariadení (riady, taniere, príbory, elektronický systém na evidenciu odobratej stravy, inventár jedálne – stoly, stoličky...) a navýšenie nárastu energií na zabezpečenie stravy pre všetkých stravníkov.
Rodičia detí sa s celým systémom ešte len oboznamujú. Napríklad sa zoznamujú s tým, že budú musieť deti odhlasovať z obeda, lebo ak to neurobia, poplatok za nevydaný obed budú musieť
zaplatiť v plnej výške, pretože štát ho neuhradí. Ďalej, ak sa dieťa nezúčastní vyučovania z dôvodu návštevy lekára a neodhlási
sa včas z obeda, taktiež musí uhradiť obed v plnej výške, aj keď si
stravu preberie. Preto obec upravila čas na odhlásenie dieťaťa
z obeda do 07.30 hod. telefonicky, mejlom, sms-kou priamo vedúcej jedálne. Po tejto hodine nebude možné akceptovať odhlásenie dieťaťa.
Právna norma zaviedla dotáciu v sume 1,20 € na obed a réžiu na
každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej
škole a odobralo stravu. Tento príspevok tvorí časť nákladov na zabezpečenie stravovania, ostatné náklady znáša zákonný zástupca –
rodič. Tieto náklady je potrebné uhradiť v stanovenom čase vopred.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň
nasledovne:

Finančný limit na nákup potravín - 3. finančné pásmo
Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Strava
spolu

0,38

0,90

0,26

0

1,54

Základná škola s materskou školou – stravník –
žiak prvého stupňa ZŠ

–

1,21

–

0,30

1,51

1,20

0,31

Základná škola s materskou školou – stravník –
žiak druhého stupňa ZŠ

–

1,30

–

0,30

1,60

1,20

0,40

Dotácia

Výška
režijných
nákladov

Spol

–

1,63

3,04

MŠ denná (stravník – dieťa MŠ - predškolák)

Dotácia
1,16*

0,04**

Doplatok
0,38

* Obed + olovrant
** Časť dotácie určenej na vybavenie ŠJ

Ukazovateľ

Finančný limit na nákup potravín - 3. finančné pásmo
Desiata

Obed

Olovrant

–

1,41

–

Základná škola s materskou školou, poskytujúca
stravu dospelým a cudzím stravníkom
Pozn.: Sumy sú uvedené v eurách.

I napriek všetkému, nielenže sa zvýši kvalita stravy, ale ak žiak bude pravidelne odoberať stravu, keď bude v škole, rodič včas odhlási dieťa, ak bude práceneschopné, dochádza k výraznému poklesu platenia za obedy. Mesačne to môže byť z 23 až 28 € doteraz na cca 6–7 €.
Teda mesačne ušetríte aj viac ako 20 € na jedno dieťa.
PaedDr. Eva Kabrhelová, riaditeľka
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„Veselá Veľká noc“
Pondelkové veľkonočné predpoludnie, krásny slnečný deň, šibačka v plnom prúde, keď tu zrazu – na zemi v jarku kus železnej rúry a na konci rúry
dopravná značka! Ležala si v pokosenej trávičke, kúsok od prechodu pre
chodcov na Sereďskej ulici pri „Božskom srdci“.
Ani sa dlho na novom mieste novozriadeného prechodu pre chodcov neohriala a už niekomu strašne vadila. Prečo? Že by nám alkohol pomútil rozum
a dodal sily? Triezvy by sme sa chovali asi inak. Komu táto dopravná značka
„prechod pre chodcov“ so svetelnou signalizáciou vadila?
Po preverení situácie viem, že k žiadnej udalosti súvisiacej s premávkou
na pozemnej komunikácii a k následnému poškodeniu dopravného zariadenia nedošlo. S určitosťou viem, že okolo druhej hodiny rannej (vďaka kamerám) „niekto“ s nemerateľnou inteligenciou sa postaral sa o to, aby vodič bol
menej informovaný o vodorovnom značení prechodu pre chodcov, že chodec je znova vystavený nebezpečenstvu pri prechádzaní cez cestu a že obci
úmyselne spôsobil škodu. Bolo potrebné vykonať aj opravu signalizačného
zariadenia, nakoľko došlo k poškodeniu elektrického napájania svetelnej signalizácie.
Nerád, ale znova a zas sa chcem „poďakovať“ človeku, v tomto prípade
dvom, že sa starajú o bezpečnosť a pokojný život v našej obci. Škoda, že takíto
jedinci sa obdobne nesprávajú vo svojej domácnosti alebo k majetku svojich
najbližších. Alebo tam sa boja rodičov? Aj tento prípad nám ukazuje, že kamerový systém v obci je dobrá vec a je potrebné ho neustále rozširovať.
„Ďakujem“ vám.
			 		
Marián Petráš
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Nový Zberný dvor
bude v prevádzke
od 1. júla 2019
Od 1. júla obec Šoporňa otvára nový zberný dvor, ktorý sa nám
podarilo z európskych dotácií zrealizovať na úrovni predpísaných
štandardov. Touto cestou chcem poďakovať zamestnancom obce,
projektantovi, poslancom, realizátorovi a stavebnému dozoru, skrátka všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na jeho realizácii. Nachádza
sa za bývalým družstvom, na mieste Starej tehelne a pre občanov
bude k dispozícii od utorka 2.7.2019.

Otváracie hodiny, zberného dvora zostávajú zachované nasledovne:
apríl – október - v utorok až sobotu od 10.00 do 18.00 hod.
okrem sviatkov,
november – marec - v utorok až sobotu od 9.00 do 17.00
hod. okrem sviatkov.
Zberný dvor sa nachádza v obci Šoporňa, na parcele č. 6174/100
s výmerou 1600 m² a slúži na zabezpečenie realizácie cieľov a povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zberný dvor je určený na uloženie odpadu vznikajúceho na území
obce Šoporňa z domácností pre fyzické osoby a občanov s trvalým
pobytom v obci Šoporňa, ktorí sa preukážu platným dokladom totožnosti, taktiež pre občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v obci
a platia riadne poplatok za vývoz komunálneho odpadu a pri odovzdaní odpadu sa preukážu zodpovednému pracovníkovi zberného
dvora dokladom o zaplatení poplatku za komunálny odpad. Zberný
dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Povinnosti občanov:
1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je občan povinný prihlásiť sa
u zodpovedného pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.
2. Každý občan je povinný pri odovzdaní odpadu na zberný dvor
tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami
roztriediť,
rozseparovať, uložiť a umiestniť podľa pokynov zodpovedného
pracovníka zberného dvora.
3. Do zberného dvora môže byť odovzdaný len odpad uvedený
v prevádzkovom poriadku, počas prevádzkového času a za prítomnosti pracovníka zberného dvora.
4. Uloženie veľkého objemného odpadu alebo drobného stavebného odpadu je určené poľa Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2018 v množstve 0,5 tony na jedného dospelého obyvateľa
s trvalým pobytom v obci Šoporna.

Povinnosti pracovníka zberného dvora:
1. Zodpovedný pracovník zodpovedá za uloženie zhromažďovaného
separovaného odpadu, organizuje v prevádzke spôsob nakladania
so separovaným logicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov – tento druh odpadu sa odovzdáva do
veľkokapacitného kontajnera.

14

2. Pri vykonaní vstupnej kontroly preverí totožnosť osoby odovzdávajúcej odpad, skontroluje druh a množstvo dovezeného odpadu,
určí dovozcovi priestor na uloženie odpadu. Odmietne uloženie
odpadu, ktorý nie je schválený prevádzkovým poriadkom.
3. Udržuje poriadok v areáli zberného dvora, zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek separovaného odpadu a zabezpečuje
ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a k úniku škodlivých látok.
4. Zodpovedný pracovník je povinný viesť evidenciu odpadov prijatých na zberný dvor prostredníctvom prevádzkového denníka, do
ktorého sa zaznamenávajú nasledujúce údaje:
– dátum,
– mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia
v uvedený deň,
– množstvo a druhy odpadov prijatých na zberný dvor,
– meno a adresa pôvodcu,
– o prevádzkových poruchách a haváriách a spôsobe ich odstránenia.

Do zberného dvora je povolené odovzdať nasledovné
druhy odpadov:
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady:
Jedlé oleje a tuky – odovzdávajú sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom do 120 l nádoby.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – odovzdáva sa do 60 l
zbernej nádoby.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov – tento druh odpadu sa odovzdáva do veľkokapacitného kontajnera.
Objemný odpad – je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho
rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad (napr. starý nábytok, sedačky, koberce...).
Všetok demontovateľný odpad sa musí odovzdať v rozloženej
forme, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneroch.
Na veľké množstvo objemného odpadu (napr. vypratávanie starých
rodinných domov) si občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad na jeho vlastné náklady odvezie zmluvne dohodnutá firma na
príslušné miesto.
Drobný stavebný odpad – pochádza od fyzických osôb, ktorý vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav. Na veľké množstvo stavebného odpadu (výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy) si občan objedná veľkokapacitný kontajner. ODPAD NA JEHO
VLASTNÉ NÁKLADY ODVEZIE ZMLUVNE DOHODNUTÁ FIRMA NA
PRÍSLUŠNÉ MIESTO.
Pneumatiky – ojazdené pneumatiky je možné odovzdať bezplatne
iba v prípade, že ich fyzická osoba nemohla odovzdať povinnej osobe pri výmene pneumatík.
VKM – Tetrapaky – odovzdávajú sa v plastových vreciach. VKM pred
vhodením do vreca je potrebné opláchnuť vodou a stlačiť!
Bezodplatne a v akomkoľvek množstve sa môže priniesť separovaný
odpad (sklo, plasty, papier, elektroodpad, bioodpad, použité jedlé
oleje, tuky a kovy).
Ostatné množstvá odpadu nad hranicu 500 kg budú spoplatnené
podľa platného sadzobníka Prevádzkového poriadku Zberného dvora.
Evidencia dovezeného odpadu na obyvateľa sa bude vykonávať
elektronicky na základe predloženého platného občianskeho preukazu.
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Cenník za uloženie a zneškodnenie odpadov prevyšujúce 500 kg na obyvateľa a občanov bez trvalého pobytu v obci
Šoporňa :
Druh odpadu

Cena za tonu s DPH v €

Betón ( do veľkosti max. 30 x 30 cm )

24,00

Škridly a obkladový materiál a keramika

24,00

Drobný stavebný odpad , zmesi betónu, tehál, škridiel, obklad. materiálu a keramiky

24,00

Zemina a kamenivo

11,00

Zmesový komunálny odpad

40,00

Objemný odpad

40,00

Cenník platí pre malé množstvá a nie nákladné autá. V prípade rekonštrukcie a väčšej prerábky je potrebné si objednať veľkokapacitný
kontajner na t.č. 031 7861 230. Nový zberný dvor pokračuje za rovnakých podmienok ako bol doterajší, avšak evidenciou zabránime tomu,
aby sa vyvážali veľké množstvá odpadu bezplatne a dodržiavalo sa platné VZN obce. Zároveň začiatok prevádzky nového zberného dvora
znamená koniec starého. V prípade bližšieho vysvetlenia kontaktujte obecný úrad na t.č. 0940 633 914 a 0908 772 932.
Obec Šoporňa

Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia v zdravotnom stredisku a v dome smútku
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Ľudia, ktorí si zaslúžia poďakovanie
Tak ako predchádzajúce roky, aj v tomto roku sme nezabudli na občanov , ktorí dlhodobo obetujú svoj čas v prospech obce. Dňa 13.6.2019
sa v sále Kultúrneho domu v Šoporni, pri príležitosti 120. výročia narodenia „ Pána správcu Alexandra Grilla“ uskutočnilo slávnostné udeľovanie Čestných plakiet a Ďakovných listov občanom obce Šoporňa, korí obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi. Svojou prácou
a talentom dokázali svoju výnimočnosť a zanietenosť v prospech obce.
Na návrh Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu si Čestnú plaketu z rúk pána starostu obce Mgr. Adriána Macha, viceprimátora Serede Bc. Ľubomíra Veselického a dlhoročného „režiséra“ kultúrneho života v našej obci PaedDr. Jozefa Búrana prevzali: ThLic. Marcel Kubinec
PhD., Ing. Jozef Magdálik, Mudr. Marta Nagyová, Mgr. Milan Pagáč, prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc., Anna Šimová.
Ďakovnými listami Obce Šoporňa boli ocenení:
Elena Búranová, Ľudovít Čutrík, Mária Dubayová, Viktória Gondová, Karol Haberland, Mária Holubanská, Ľuboslav Kaduc, Oľga Kaducová,
RSDr. Zdenka Kiššová, Alexander Lipovský, Alžbeta Póšová, Marta Rosypalová, Helena Šmátralová, Mgr. Mária Tóthová.
Oceňovanie krátkym kultúrnym programom obohatili naši žiaci - Monika Vozárová básňou, Michal Ferenc hrou na klavíri, najnovší člen
ľudovej hudby Muzička Oliver Sako hrou na heligónke.
Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme.
JUDr. Katarína Sokolová

Návšteva z Californie
V dňoch 29. 5. – 14. 6. 2019 navštívila našu obec Lillian Wick z Californie v USA. Jej rodičia boli Slováci, mama zo Šoporne a otec z Križovian. Lillian pochádza z rodiny Gálovej (Miščák). Slovensko, a hlavne Šoporňu, navštevuje veľmi rada a často. Sama má šoporniansky kroj,
ktorý rada nosila aj v USA pri slávnostných príležitostiach. 11. júla navštívila obecný úrad, kde bola prijatá starostom obce Mgr. Adriánom
Machom, ako čestný hosť. Podľa jej vyjadrenia to bola pre ňu pocta, páčila sa jej prehliadka slovenskej izby a aj obrazy maliara Dubrovského a Lipovského.
Marta Benková

16

Šopornianske
noviny

Marián Póša – fanúšik
na (takmer) plný úväzok

Marián Póša vystúpil
z anonymity, aby bol
s bubnom v ruke hnacím motorom pre slovenských športovcov.
45-ročný Marián Póša
ročne navštívi až 180
športových zápolení,
zväčša na reprezentačnej úrovni. V roku
2015 mal tento elektrikár zo Šoporne už po
rozvode. V práci mal
dve zranenia, najprv
si zlomil ľavý členok
a o niečo neskôr si zase prerezal achilovku na pravej nohe. Vtedy mal
dosť času na premýšľanie. Marián je zakladateľom občianskeho združenia Fandíme Slovensku.
„V televízii som sledoval športové prenosy. Všimol som si, že nám
chýba akýsi fanúšikovský líder. Človek, ktorý by burcoval, ktorý by sa
staral o utváranie atmosféry. A je jedno, či sa vyhráva alebo prehráva.
Ja som bol dovtedy fanúšik, ale anonymný, ktorý splýval s davom.
Rozhodol som sa založiť občianske združenie Fandíme Slovensku.
Samozrejme, že som nechcel, aby to ostalo iba v teoretickej rovine,
teda na papieri. Začal som aktívne chodiť na športové podujatia

a povzbudzovať.”
Marián nosí so sebou vždy dva bubny, pre prípad, až by sa jednému
niečo stalo. Aj keď s bubnovaním nemal žiadne skúsenosti, práve
tento hudobný nástroj sa stal jeho verným spoločníkom, no stále tvrdí, že bubnovať nevie.
Hokej, futbal, hádzaná, volejbal, basketbal, florbal, tenis, vodný slalom či lyžovanie. A to sme určite nevymenovali všetky športy, na ktorých môžeme Mariána Póšu stretnúť.
Chodí povzbudzovať aj zjazdovú lyžiarku Petru Vlhovú na Svetové
poháre, do zahraničia cestuje aj na tenisové zápasy Davisovho pohára i Pohára federácie. A byť na domácich dueloch „repre” je pre neho
priam povinnosť.
Marián Póša má jeden nesplnený fanúšikovský sen, ktorý sa však
s takmer istotou stane realitou. Túži ísť povzbudzovať Slovákov na
olympijské hry. Ak mu zdravie dovolí, tak pôjde do Japonska na celé
podujatie.
Marián Póša si okrem líderskej úlohy pri povzbudzovaní vytýčil ešte
jednu. So svojím občianskym združením Fandíme Slovensku chce
pomôcť športovo nadanej mládeži a deťom z detských domovov.
Je presvedčený, že v detských domovoch je množstvo talentov, len
ich tam nikto nehľadá. „Nepoznám žiadneho reprezentanta, ktorý je
Róm. Pritom Rómovia majú pohyb v krvi. Len je potrebné im dať príležitosť a možnosť na uplatnenie v športe.“
V mene obce Vám ďakujeme, že nás reprezentujete a prajeme Vám
veľa úspechov.
Celý článok si môžete prečítať na internetovej stránke:
https://sport.aktuality.sk/c/396909/ms-v-hokeji-2019-marian-posa-fanusik-takmer-na-plny-uvazok/
zverejnené so súhlasom sport.sktuality.sk
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Úspešný capoeirista
O Alexovi Sitárovi sme už jeden článok uverejňovali, ale myslíme si,
že, odvtedy zaznamenal ešte veľa úspechov, o ktorých by sme Vám
radi napísali. Svojím svedomitým prístupom k tréningom a absolvovaní mnohým sústredení aj v zahraničí sa jeho výkon neustále zlepšuje. Na Majstrovstvách Slovenska 2017 získal 4. miesto, v tom istom
roku na medzinárodnej súťaži Liberec Open 2017 získal 1. miesto a
na Majstrovstvách Slovenská 2018 získal 3. miesto.
Veríme, že jeho zanietenie pre tento šport, v ktorom je tak úspešný,
mu ešte dlho vydrží, tak isto ako aj jeho rodičom, ktorí ho v ňom podporujú. Alex, želáme Ti veľa šťastia na ďalších súťažiach.
Michala Špániková

Zhodnotenie sezóny
2018/2019 ŠK Šoporňa
A mužstvo ŠK vstupovalo do letnej prípravy s veľkými očakávaniami. Podarilo sa nám angažovať výborných futbalistov a samozrejme sme mali vysoké ciele. Na trénerskú stoličku zasadol Peter Udvaroš. Príprava prebiehala veľmi sľubne, dokonca sme na domácej
pôde potrápili Slovan Duslo Šaľa, ale ako sa hovorí: Dôležitá je súťaž
a nie príprava. Začali sme ju hodovou prehrou, keď sme doma privítali Kostolné Kračany. Tento zápas bol odzrkadlením celej jesennej
časti, výkony boli nestabilné, trápili sme sa v koncovke a nefungovala
chémia v kabíne. Po jeseni to Peťo vzdal. Do zimnej prípravy sme išli
s jasným cieľom, nájsť trénera a konsolidovať mužstvo. Trénerského
postu sa chopil Róbert Scherhaufer. Hneď od prvého tréningu bolo
jasné, kto je v kabíne šéf... :) Vzájomná spolupráca začala dobre fungovať. Už príprava naznačovala, akým smerom sa bude futbal v Šoporni uberať. Tréner vštepuje našim chalanom ofenzívny futbal a oni
sa mu za to odmenili najväčším počtom strelených gólov v sezóne.
A to Vám nebudem rozprávať, čo sme zahodili.... . Podľa mňa hráme
najkrajší futbal v súťaži a je len na škodu, že to v našej obci nevie
pritiahnuť viac divákov.
Mládež ŠK Šoporňa prešla veľkou zmenou, nakoľko počet mladých
futbalistov stále klesá (nemajú záujem, nechce sa im alebo jednoducho nie sú) stala sa vec pre niekoho nepredstaviteľná, spojili sme
mládežnícke mužstvá s Patou. Bola to posledná možnosť, ako zachovať mládežnícky futbal na tej úrovni, kde Šoporňa dlhodobo patrí.
Dorast – trénerom zostal Róbert Rajčo. Prvá doslova experimentálna
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sezóna prebehla nie najlepšie, čo sa týka prístupu našich spoločných
futbalistov. Je nemysliteľné, aby sa tréner prosil pomaly dospelým
ľuďom, aby prišli aspoň na zápas a k tréningom sa vyjadrovať radšej
nebudem. Aj napriek týmto patáliám sa dorastenci umiestnili v prvej
3ke 5.ligy JUH. Za to patrí Robovi veľká vďaka.
Starší žiaci – na prvom tréningu v lete ich bolo 24!!! Trénerom je
Dávid Krištofiak . Jesenná časť sezóny bola o spoznávaní sa hráčov a
trénera. Dávid nám priniesol do klubu trošku patanskej mentality. Na
jeseň to ešte dobre nefungovalo, ale jarná časť už bola iné kafe. Chalani na jar prehrali len jeden zápas!!! V 3. lige stúpajú každým kolom
vyššie a je tam cítiť teamový prístup. Tréner, klobúk dolu!
Mladší žiaci – trénerom je Martin Slíž a dovolím si povedať, že toto
družstvo je náš klubový klenot. Hrajú 3. ligu a bijú mestá jedno po
druhom. Martin musí dávať pozor hlavne na živelnosť týchto našich
nádejí. Za 25 zápasov strelili neuveriteľných 120 gólov a to ich
ešte jeden zápas čaká!!! Len je smutné, že na ich futbalový zápas
nevedia prísť ani ich rodinní príslušníci – česť výnimkám. Chalani,
len tak ďalej.
Prípravka – je aj naďalej pod vedením trénerov Miloš Kabát a Rastislav Hipš. Chalanov vedú k tímovosti a vštepujú im víťazného ducha. Odohrali veľa dobrých zápasov. Tu musím vyzdvihnúť záujem
rodičov, chodia na zápasy, povzbudzujú a pomáhajú pri zabezpečení
futbalových zápasov. Ďakujeme.
V závere by som chcel poďakovať starostovi obce Mgr. Adriánovi Machovi za otvorený prístup k ŠK Šoporňa, s ktorým spoločne budujeme infraštruktúru a zázemie pre ďalšie fungovanie najväčšieho a pravidelne sa opakujúceho športového podujatia v obci. Takisto moje
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na chode ŠK Šoporňa podieľajú.
Mgr. Stanislav Rosypal, predseda ŠK Šoporňa
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti

Narodili sa:
Lukáš Mánik, Bianka Slamková, Liam Baláži, Nikolas Čúrnik, David
Graus

Zosobášili sa:
Jozef Spišák & Nikola Juríčková
Marián Vejo & Simona Paldanová
Marián Gregor & Mgr. Eva Šmátralová
Ing. Patrik Krajča & Mgr. Miriama Očenášová,
Ing. Branislav Galbavý & Mgr. Alexandra Suchopová

Jubilanti 80 – roční:
Anna Sokolová, Helena Vozárová, Štefan Török

Jubilanti 90 a viac roční:
Mária Kaducová 93r., Anna Karačónová 98r.

Mária Kaducová 93 rokov

Opustili nás:
Jozef Kováčik 88r., Hermína Masaryková 85 r., Hermína Knézlová 92 r., Vojtech Koška 69r., Jozef Špánik 54r., Jozefína Lehocká 83 r., Jozef
Durdiak 50 r., Anna Hercegová 86r., Jozef Čulen 53r., Roman Lipovský 50r., Ján Póša 93 r., Margita Šajbidorová 94r., Milan Novotný 79r.,
Jolana Tóthová 81 r., Anton Török 55r.,

Posúvame sa ďalej
Oznamujeme občanom, že od 1. 7. 2019 bude Obecný úrad v Šoporni poskytovať občanom
novú službu – možnosť úhrady platieb v pokladni platobnými kartami
prostredníctvom platobného terminálu.
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

JÚL 2019
smeti

2. 7.

plasty

8. a 9..7.

16. 7.

10.7.

30. 7.

Pondelok

25.7.
1.7.

15.7.

29.7.

August 2019
smeti

5. a 6.8.

plasty

7.8.

13. 8.

19. a 20.8.

27..8.

21.8.

papier/tetrapaky

30.8.

bioodpad

12.8.

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR
apríl – október

24.7.

papier/tetrapaky
bioodpad

22. a 23.7.

26.8.

zatvorené

Utorok

10.00 – 18.00 hod.

Streda

10.00 – 18.00 hod.

Štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

Piatok

10.00 – 18.00 hod.

Sobota

10.00 – 18.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

Štátné sviatky - ZATVORENÉ

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
21. 07. – Rodina na kolesách

September 2019
smeti

2. a 3.9.

16. a 17.9.

plasty

4.9.

18.9.

papier/tetrapaky

30.09.

9.9.

25. 08. – Rodina na kolesách
29. 08. – Povstalecký guláš a oslavy SNP

27.9.

bioodpad

02. – 4.8. – Hody Šoporňa

23.9.

07. 09. – Šopornianska 12-tka
Šopornianska dyňa

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

Telefónne čísla obecného úradu
oddelenie
telefónne číslo
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica
údržba

0908 436 660
0908 772 932
0940 633 914
0940 633 916
0940 633 919
0940 633 920
0940 633 921
0940 633 922
0940 633 923
0940 633 924
0940 633 925

Šopornianske noviny
vydáva:
Obecný úrad Šoporňa (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
napísané rukou, na počítači alebo na
hociktorom pamäťovom médiu, CD alebo
USB pamäťový kľúč a taktiež e-mailovou
poštou na adresu: kniznica@soporna.sk

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

