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V uponáhľanom svete plnom starostí
ani nestíhame sledovať čas a máme tu koniec
roka, prichádza čas Vianoc. Čas sviatočný, čas
výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich
príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie
sviatky roka. Priniesol nám prívetivosť,
znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa
ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce
prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti
ľudských citov.
Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu
domova. To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam, kde sme doma.
Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Verím, že sa poschádzate všetci
pri prestretom stole preplnenom sviatočnými
a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku.
Verím, že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu
sa ponesie v neopakovateľnej atmosfére a pohode
pri stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie
prekvapenia.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie
zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto v príjemnom teple domova iste budú znieť aj vianočné
koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci
sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do
budúcnosti. Niekde i ako spomienka na tých, po
ktorých zostalo pri stole prázdne miesto. Tiché
a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy v človeku
na celý život. Nech čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších
generáciách.
Milí spoluobčania!
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa lásky, porozumenia a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví, v šťastí, v kruhu rodiny a do
roku 2016 čo najviac splnených prianí, úspechov,
radosti a krásnych zážitkov Vám praje

Mgr. Adrián Macho,
starosta obce
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Požehnané vianočné sviatky

Jedna arabská rozprávka hovorí:
Istý kráľ sa vracal domov a rozmýšľal, aký dar priniesť svojmu ľudu. Na jednom
mieste raz zbadal slnečné hodiny. Povedal si, že aj on si vezme domov takéto hodiny, lebo ich ešte doma nemajú. A naozaj, hodiny priniesli svoj úžitok. Ľudia sa stali
usilovnejšími, pracovitejšími, presnejšími, a tak kráľovstvo začalo prekvitať. Po čase
však kráľ odišiel a ľudia začali uvažovať, ako sa kráľovi zavďačiť. Nakoniec sa rozhodli, že nad slnečné hodiny umiestnia zlatú kupolu. Takto však hodiny stratili svoju
funkčnosť.

Aj my sme od Boha dostali Veľký Dar.
Dal nám svojho Syna ako Záchrancu.
Teraz slávime jeho narodenie. Bolo
to dávno v Betleheme a ešte k tomu
v maštaľke, na sene... No aby sme sa
mu zavďačili, tiež sme toto narodenie
zakryli NOVOU STRECHOU – darčekmi, stromčekmi, koláčmi a vianočnými guľami, opekancami a kaprami,
salonkami a blikajúcimi svetlami... až
sme znefunkčnili JEHO narodenie.
ODOKRYME tú strechu, aby sme
mohli dovidieť na to Novonarodené
Dieťa v jasliach.
Bezstrešné a Bohom
požehnané Vianoce
Vám praje
Marcel Kubinec farár
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Otvo renie novej t rie d y v MŠ v Šoporni
Dňa 06.11.2015 sme v našej materskej škole
slávnostne otvorili priestory novej triedy Žabky.
Aktu otvorenia sa zúčastnili pán starosta obce
Mgr. Adrián Macho, p. farár, ktorý triedu vysvätil
,poslanci obecného zastupiteľstva, zhotoviteľ
a prítomní boli aj starostovia z okolitých obcí.
Cesta, ktorá viedla k vytvoreniu novej triedy
nebola ľahká, ale dobre vieme, že pre naše deti
treba urobiť všetko, čo je v našich možnostiach.
Z finančných prostriedkov, ktoré nám pridelilo
MŠVVaŠ SR a za pomoci zriaďovateľa sa podarilo
prerobiť priestory vMŠ a vytvoriť tak pre nové

deti milé, príjemné a estetické prostredie. Za to
všetko ďakujeme. Vďaka patrí aj kolektívu MŠ za
ich snahu pri estetickej úprave nových priestorov
pre deti, sponzorovi, ktorý nám triedu vybavil
nábytkom a tiež rodičom, ktorí vyzdobili triedu
peknými maľbami na stenách. Okrem nich,
veľká vďaka patrí aj ostatným za trpezlivosť
a porozumenie. Našim prianím je, aby sa deti cítili
v novej triede dobre a mohli tak nadobúdať nové
poznatky, ktoré budú skôr či neskôr uplatňovať
vo svojom živote.
PaedDr. Eva Kabrhelová

Roky bežia ako voda,
zastaviť čas sa nedá.
Len spomienka spať nám nedá,
vracia sa k nám možno po stý raz.
(spieva sa v známej
ľudovej piesni)

ˇ

Oslava 70 – rocných jubilantov
A v znamení spomienok sa nieslo i stretnutie občanov, ktorí
v tomto roku oslávili svoje 70. narodeniny. Stalo sa už peknou
tradíciou, že v rámci Mesiaca úcty k starším, k rôznym iným
podujatiam patrí i takéto stretnutie. Dňa 21. októbra sme sa my,
70- roční jubilanti, zišli v obradnej sieni kultúrneho domu, aby
sme v dôstojnom prostredí prežili nezabudnuteľné chvíle, ktoré
nám pripravili pracovníci OcÚ a ZPOZ. V úvode sa nám slovami
básnika prihovorila Adrika Korcová a slovami uznania vo svojom
emotívnom príhovore nešetril starosta obce. Každému z nás pri
jeho príhovore prebehol pred očami život naplnený radosťami
i starosťami a o to viac nás potešili slová uznania a vďaky za to,
čo sme v prospech svojich rodín, obce i spoločnosti vykonali.
Slávnostná atmosféra pokračovala podpisom do Pamätnej knihy
obce, osobným blahoželaním starostu obce, odovzdaním kvetov,
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darčekov a spoločným fotografovaním.
Celé slávnostné podujatie v závere umocnilo vystúpenie
našej Važinky a Muzičky, ktorá nás obveseľovala i v ďalšej časti
programu, keď sme sa presunuli do budovy ZŠ, kde nás čakalo
bohaté občerstvenie.
Už počas voľnej zábavy, keď naši muzikanti zahrali pieseň
každému na želanie a všetci sme si spoločne zaspievali, sme
konštatovali, že toto stretnutie bolo naozaj dôstojné, milé a z
úprimného srdca zaň treba poďakovať všetkým, osobitne pánovi
starostovi Mgr. Adriánovi Machovi, pracovníkom OcÚ a našim
muzikantom pod vedením pána Dr. Búrana, za nezabudnuteľné
chvíle, ktoré nám pripravili. Pri spomienke na toto stretnutie
nás bude hriať pocit, že na nás a našu prácu tí, čo prídu po nás,
nezabúdajú. Ďakujeme.
Emília Sučíková
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Kultúra nás spája
Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko a obec Šoporňa zorganizovali multikultúrny festival
Kultúra nás spája v priestoroch Kultúrneho domu
v Šoporni, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra
národnostných menšín 2015.
V novembrový podvečer sme sa
mohli spoločne stretnúť na peknom
podujatí plnom piesní, príjemnej
nálady, prezentujúcej rôznorodosť
a bohatosť našej regionálnej kultúry. Hudba, spev, tanec skupín i jednotlivcov, ktorí sa hlásia k rôznym
národnostiam bol krásny kultúrny
a spoločenský zážitok. V rámci festivalu sa divákom predstavili – folklórny súbor
Žibrica, ľudová hudba Michala Lazara, Bango family, spevák Korčo Piťo, spevák Etien, speváčka Viktória Stachová,

ľudová hudba Muzička a spevácka skupina Važina.
Náš región je národnostne a kultúrne bohatá oblasť,
v našom priestore žijú Slováci, Maďari, cigáni, židia
a každý má svojský a zaujímavý kultúrny i jazykový prejav. Tento pekný festival – Kultúra
nás spája, bol príjemným spojením všetkých našich regionálnych rôznorodostí, poskladaných do jedného uceleného kultúrneho podujatia. Každý
účinkujúci dostal peknú kyticu ako
poďakovanie od starostu obce a občanov za kultúrny zážitok.
Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju, Galantskému osvetovému stredisku a starostovi obce Šoporňa za to, že tento festival zorganizovali práve
v Šoporni.
Mgr. Miroslava Baranová
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Úcta k starším
Október ako mesiac úcty k starším, tradične patrí našim
občanom staršej generácie. Aj tento rok sme si ho pripomenuli
24. 10. 2015. Netreba zabúdať na našich rodičov, starých rodičov,
treba im pripomínať, že ich máme radi, že ich potrebujeme. Veď
raz aj mladí budú starí a bolo by smutné, keby si na nich ich
potomkovia nespomenuli. Pre občanov bol pripravený bohatý
kultúrny program. Po peknom príhovore starostu obce Mgr.
Adriána Macha, vystúpila detská folklórna skupina Važinka pod
vedením PaedDr. Jozefa Búrana a PaedDr. Danky Hulákovej
s krásne pripraveným pásmom ľudových piesní a tancov.
K ucteniu si starších prispela svojím spevom aj spevácka skupina
Šopornianska lipka pod vedením pani Emílie Lipovskej. Ako
čerešničku pripravil obecný úrad pre našich občanov vystúpenie
českého speváka Milana Drobného. A aby naši spoluobčania videli
a vedeli, že sa na nich nezabúda, každý si odniesol domov okrem
pekného kultúrneho zážitku aj malý darček. Kto prišiel, neobanoval.
Bolo to príjemne strávené sobotné popoludnie.
Daniela Vozárová

Ocenenie pre pani Etelu Holubanskú
V mesiaci november 2015 sa
konalo na ústrednej rade SZPB v
Bratislave slávnostné odovzdávanie medailí pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Medzi 34 ocenenými v rámci západoslovenského kraja bola aj naša
predsedníčka ZO SZPB v Šoporni
pani Etela Holubanská.
Obdržala medailu od ministra
Českej republiky k „70. výročiuukončenia druhej svetovej vojny“
1945- 2015.
Pani Etela Holubanská je dlhoročnou členkou SZPB a 20 rokov
predsedníčkou našej ZO SZPB.
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Pri prevzatí vyznamenania, ktoré
odovzdali predseda ÚR SZPB p.
Sečár a p. Kuna, si premietla slová
svojho nebohého manžela Jozefa,
ktorého ako vojaka v Banskej Bystrici odviedli fašisti do koncentračného tábora:
„UŽ NIKDY VOJNU, NEDOPUSTIŤ, ABY SA VOJNA ZOPAKOVALA.“
Členovia našej ZO SZPB blahoželajú k vyznamenaniu pani Etele
Holubanskej.
Za výbor ZO SZPB
Zdenka Kiššová
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Mikuláš medzi nami
Na sv. Mikuláša, v nedeľu 6. decembra, sa kinosálou
kultúrneho domu ozývali radostné výkriky a džavot našich
najmenších, našich detí. Radosť na ich tvárach vyvolalo vydarené
divadelné predstavenie v podaní divadielka PIKI z Pezinka.
Svojimi kreáciami zapojili do deja vďačných poslucháčov,
šopornianske deti. Z ich tvárí vyžarovala radosť a ochota
spolupracovať s účinkujúcimi bola preveliká. Najviac sa však
detičky tešili na príchod Mikuláša. Po túžobnom volaní po
jeho prítomnosti, naozaj medzi nás zavítal. Bol krásny, milý
a pre všetky poslušné deti mal nachystané darčeky. Ukázalo sa,

že v Šoporni sú všetky deti poslušné a tak sa balíček ušiel každému.
Radosť z tejto milej slávnosti umocnil Mikuláš svojím príchodom
k nášmu obecnému vianočnému stromčeku a jeho slávnostným
rozsvietením. Táto, dosiaľ neuskutočňovaná udalosť, priniesla
potešenie nielen našim deťom, ale aj ich rodičom a starým
rodičom. Za zorganizovanie tohto milého stretnutia a novinku
v slávnostnom rozsvietení jedličky patrí poďakovanie pánovi
starostovi a všetkým pracovníkom obecného úradu, ktorí sa
o pekného Mikuláša pričinili.
Dr. J.Búran

Katarínska zábava
Dňa 28.11.2015 Obec Šoporňa usporiadala tradičnú Katarínsku
zábavu, ktorá sa konala v ZŠ s MŠ v Šoporni. Účasť bola dostačujúca
na to, aby na zábave bola výborná atmosféra. Ľudia sa bavili až do
skorého rána. Všetkých účastníkov zábavy milo prekvapila bohatá
tombola a kuchárske umenie šéfkuchára Andreja Kronerafa, ktorý
sa postaral o fantastické jedlo, ktoré bolo nielen chutné, ale aj
krásne naaranžované. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tým, ktorí
obnovili a vylepšili tradičnú Katarínsku zábavu. Tešíme sa o rok.
hostia Katarínskej zábavy
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Z cinnosti
Klubu palickovej
cipky
ˇ
ˇ
ˇ
pri MO-MS v Šoporni
Paličkové čipky, ktoré najskôr zdobili odev a boli
súčasťou bytového textilu si zachovávame v tradícii už
mnoho rokov, za čo vďačíme najmä zručnosti našich
starých mám. Avšak i napriek tomu nastalo na istý čas
obdobie, keď čipka začala upadať do zabudnutia. Nadšenci, ktorí ju objavili sa zaslúžili o to, že dnes má v umeleckých remeslách dôstojné miesto. Historická renesancia paličkovej čipky v Šoporni sa začala v roku 2002. Na
podnet pani Hermíny Laukovej a pani Anny Chlebovcovej, ktoré zahájili základný kurz PČ. Po jeho ukončení sa
založil klub pod vedením MUDr. Anny Ščípovej. Tradičnému umeleckému remeslu PČ sa v klube s radosťou
venujeme či už tým spôsobom, že reštaurujeme tú našu
šoporniansku čipku alebo čerpáme námety z iných regiónov a tiež máme aj vlastnú tvorbu.
Inšpirovať, čerpať skúsenosti, kupovať predlohy a pomôcky chodíme na výstavy iných klubov- do Bratislavy,
Nitry, Novej Dubnice, Zvolena, Žiliny, Starej Turej a tiež
sme sa zúčastnili na Medzinárodnom stretnutí čipkárok
vo Vamberku, Krajkárskych trhov vo Valašskom Medziříčí a za paličkovanou čipkou sme cestovali aj do Prahy.

Každoročne prezentujeme PČ pri nasledovných akciách:
Tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi a na Dňoch
umeleckých remesiel v Základnej umeleckej škole v Galante.
Zúčastnili sme sa na Dňoch ÚĽUV- u 2015 v Bratislave
zóne „Čipkované Slovensko.“
Na pozvanie pani riaditeľky Mgr. Margity Knappovej z
Galantského osvetového strediska sme nainštalovali výstavu pod názvom „Krása paličkovanej čipky“, ktorá zožala obdiv.
V auguste sme sa zapojili do súťaže PČ ku emisiám
poštových známok- „Veľká noc 2016“ a „Vianoce 2016“,
ktorú organizovala Slovenská pošta v Banskej Bystrici.
Medzi víťaznými autorkami PČ bola aj naša členka klubu
pani Mgr. Irena Janicová.
Členky nášho klubu absolvovali kurzy paličkovania
v Pribyline a v Krakovanoch a akcie v našom ľudovom kroji. V septembri sme pripravili výstavu PČ v Šoporni v priestoroch ZŠ s MŠ. Slová pochvaly nás povzbudili a potešili,
a tak budeme ďalej našu záľubu prezentovať a zároveň
tým zviditeľňovať náš klub, kroj a našu obec.
Klub PČ
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Stretnutia v klube dôchodcov
Stretnutie za 3. Q sa uskutočnilo v KD 18.9.2015 a zúčastnilo sa ho 86 členov nášho klubu. Stretnutie zahájil
predseda KD p. Andrášik. Vo svojom príhovore najskôr
srdečne pozdravil a privítal všetkých prítomných a poprial im príjemné posedenie, na ktorom sme oslávili meniny a narodeniny našich členov, ktorí oslavovali svoje
sviatky v mesiacoch júl, august a september. Všetkým
oslávencom sme najskôr srdečne zablahoželali a tým,
ktorí oslavovali okrúhle jubileá, sme odovzdali malý kvetinový a vecný darček. Na spríjemnenie večera nám opäť
zaspievala naša „ Šopornanská lipka ” za doprovodu harmonikára Ivana Lipovského. Naše kuchárky nám navarili
dobrú večeru a celý večer bol veľmi príjemný.
Ďalšie stretnutie sme usporiadali 13.11.2015, aj keď
trošku neskôr, pri príležitosti „ Októbra – mesiaca úcty
k starším.” Stretnutie sme začali smutnou spomienkou
na naše zosnulé členky a to p. Jozefínu Benedikovičovú,
ktorá nás navždy opustila v októbri ako 85- ročná a p.
Hermínu Šmátralovú, ktorá zomrela v novembri vo veku
76 rokov. Minútou ticha sme si uctili ich pamiatku. Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberie krásu
jesene, prejavujeme pozornosť a úctu tým skôr narode-

ným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie
obohatené veľkými životnými múdrosťami. Výbor KD
pripravil pre každého prítomného člena KD malý vecný darček a na stretnutie prišiel aj p. starosta Mgr. Adrián Macho s veľkou kyticou červených karafiátov, ktoré
osobne rozdal všetkým prítomným. Patrí mu za to naša
vďaka. K spríjemneniu večera prispela aj „Súťaž v pečení
pagáčov“, už 5. ročník.
V súťaži bolo 12 vzoriek pagáčov, všetky boli výborné,
s malými bodovými rozdielmi. Na prvých 3 miestach sa
umiestnili :
1. miesto – Eva Tománková
2. miesto – Ľubica Rojková
3. miesto – Anna Kubalová
Ako malé občerstvenie sme si pripravili obložené
chlebíčky a kávu, trošku sme si zaspievali s našimi spevákmi a za doprovodu harmoniky a ozembucha našich
dvoch Ivanov sme strávili zasa príjemný večer.
Emília Kochanová za výbor KD
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Šopornianska dyňa 2015
Už po 10. krát sa v dňoch 3. 10.- 4. 10. 2015 uskutočnila súťaž vo
vyrezávaní, ozdobovaní a skrášľovaní dýň. Na tohtoročnú súťaž
sa prihlásilo 31 súťažiacich s výtvormi od výmyslu sveta. Dyne
malé, veľké, čapaté, vyrezávané i pomaľované. I napriek tomu,
že zvíťaziť mohla iba jedna, musíme pochváliť všetky dyňové
kreácie. Preto porota v zložení Eva Kabrhelová, Emília Sučíková,
Veronika Andrášiková, Katarína Búranová, Jana Kollárová aj
návštevníci mali veľmi ťažké rozhodovanie a hlasovanie. Víťazom
srdečne gratulujeme, ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť
a veríme, že šťastie skúsia aj na budúci rok.
Poďakovanie za túto skvelú akciu patrí ZŠ s MŠ v Šoporni,
obecnému úradu a reštaurácii Pohoda.

HLASOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV:
1.miesto - Smelý zajko / Žiaci 8.B triedy ZŠ
2.miesto - Múdra sova / Adam Vaško 3.B
3.miesto - Svadobná torta / Žiaci 4.A triedy ZŠ

HODNOTENIE POROTY:
1. miesto - Múdra sova / Adam Vaško 3.B
2. miesto – Vodníča / Žiaci 6.A Triedy ZŠ
3. miesto – Sliepokačka /Erika Mojková a spol.
Redakcia ŠN

Šopornianska držka 2015
V sobotu 26. septembra sa v Šoporni v reštaurácii
Pohoda pod záštitou obce Šoporňa uskutočnil v
poradí už 9. ročník súťaže vo varení najlepšej držkovej
polievky pod názvom „Šopornianska držka“. Tento
rok sa prihlásilo sedem súťažných družstiev. Odborná
porota v zložení známych gurmánov a špecialistov,
ako sú Marek Špánik, Mária Zemková, Slávka
Hubináková a Monika Alexiová mala plné ruky a ústa
práce. Všetkým účastníkom patrí veľká vďaka.
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
1. Vodička a kolektív zo Serede
2. Susedia
3. Obecný úrad Šoporňa
4. Pišelyová Ivetka so susedom, Šoporňa
5. Mackovia zo Šoporne
Porota Šopornianskej držky
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Spomienka na

Ladislava Ťažkého

Pán Ladislav Ťažký, čestný občan
našej obce, by sa 19. 9. 2015 dožil
91 rokov. Presne pred rokom, pri príležitosti jeho nedožitých 90–tych narodenín, sa rozhodli jeho priaznivci postaviť v
Klížskom Hradišti, v jeho mieste posledného odpočinku drevenicu – vernú kópiu
rodného domu z Čierneho Balogu. O rok
bola drevenica postavená.
Pri tejto príležitosti sa konala milá
slávnosť – otvorenie novopostavenej drevenice. A naozaj je presne taká, ako tá stará čiernobalocká. I vnútorné zariadenie je
také, ako za života rodiny Ťažkej.
Slávnosť sa začala v miestnom kostole orgánovým recitálom a tichou spomienkou na vzácneho človeka. Na blízkom cintoríne, pri hrobe p. Ťažkého,
predseda slovenského spolku spisovateľov v krátkom príhovore priblížil ži-

vot a prínos spisovateľa do slovenskej
literatúry. Za spevu piesne „Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem“
slávnostne prestrihla pásku manželka
L. Ťažkého pani Anka Ťažká spolu
s pánom Rehákom – richtárom.
Prejav profesora Jozefa Leikerta a krátke
čítanie z prózy Ladislava Ťažkého „Rodný dom“ synom Petrom dojal každého
účastníka. Hlavný kultúrny program
sa konal v amfiteátri – Starý Klíž. Znela
vážna hudba, džez i folklór. K vydarenému kultúrnemu programu prispeli aj naši
šopornianski speváci a speváčky z Klubu
dôchodcov krásnymi piesňami z nášho
okolia. Medzi pekné vystúpenie určite
patrilo aj vystúpenie ženského spevokolu z Klíža a vystúpenie ľudovej hudby
z Čierneho Balogu.
MO MS Šoporňa

Po stopách našej histórie
Rok 2015 je vyhlásený ako Rok Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia
jeho narodenia. Šopornianski matičiari
sa v sobotu 22. 8. 2015 vybrali do Uhrovca navštíviť rodný dom Štúra i rodný
dom nášho najvýznamnejšieho politika
dneška pána A. Dubčeka. Dedinka Uhrovec s 1500 obyvateľmi je známa veľkým
množstvom kultúrnych pamiatok. Dom
Ľ. Štúra a A. Dubčeka, Uhrovecké múzeum, kaštieľ zo 16. Storočia s parkom, Pamätník padlým v I. svetovej vojne, Pamätník SNP na Jankovom vršku, rezbárska
škola, skláreň. Pre rozsiahlu rekonštrukciu
sme rodný dom Štúra nemohli navštíviť,
ale náhodná pani nás upozornila na Uhrovecké múzeum. Zavolala p. riaditeľku a my
sme mali možnosť vidieť i počuť unikátnu
históriu Uhrovca od jeho vzniku až po
súčasnosť. Zdokumentované je azda všetko. Začiatky poľnohospodárstva, rodina
Zayovcov, vlastniaca panstvo s kaštieľom

a parkom. Zayovci založili súkenku, skláreň – jej výrobky boli známe po celom
svete. Továreň na drevené výrobky sa neskôr preorientovala na výrobu vychádzkových palíc. Známa bola i rezbárska škola.
V Uhroveckom múzeu je zdokumentovaná partizánska činnosť i SNP. Svoje zastúpenie v múzeu má i Alexander Dubček.
Nedá sa všetko opísať. Určite treba navštíviť toto unikátne múzeum.
Pri príležitosti výročia ukončenia
II. svetovej vojny sme navštívili pamätník SNP na Jankovom vŕšku. Mohyla
s pylónom a mauzóleom, krásne upravené hroby padlých partizánov sú dôstojnou
spomienkou.
Celé okolie Veľkého Klíža je bohaté
na kultúrne pamiatky, starobylé kostoly,
kláštor i hrad z 11. storočia. Navštívili sme
kostolík Panny Márie Kráľovnej anjelov
z 12. storočia v opevnenom areáli na kopci
Chríb v Sádku. Kostolík je vidieť z ďaleka.

Kostolík sa t. č. obnovuje, reštaurujú sa
vzácne fresky z 13. storočia.
Utvrdili sme sa v tom, že naše Slovensko je bohaté na historické pamiatky, na
krásu krajiny. Treba sa poobzerať doma,
neobdivovať cudzie a naše doma ani nepoznať.
MO MS Šoporňa
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Pracovné stretnutie
rómskej koalície
v Šoporni
Dňa 7. 11. 2015 sa v našej obci Šoporňa konalo pracovné stretnutie rómskej koalície. Zúčastnili sa ho predstavitelia rómskych strán: Maximilián Eštočák, PhDr. František
Tanko, predseda Strany Rómskej únie na Slovensku Ľudovít Petík, Marcel Šaňa – starosta Luníka IX Košice, Mgr.
Alfonz Kaliáš. Predmetom jednania bola téma: „Rómovia
a voľby 2016.“
V diskusii sme sa rozprávali o živote Rómov na Slovensku
a o možnostiach zlepšenia života Rómov po voľbách 2016.

ˇ
Ako si strážitˇ štastie
V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa
– Štrkovec žije mladý muž, Michal, ktorý je telesne postihnutý,
pohybuje sa na vozíčku, má narušenú artikuláciu reči, ale ani
telesný a mentálny hendikep nebráni rozletu jeho myšlienok.
Michal je veriaci a vďačný za to, že mu Boh plným priehrštím
nadelil vnímavosť, citlivosť a empatiu, ktoré mu pomáhajú všedné udalosti pretvárať do poetickej podoby. Netúži po hmotných
veciach, sníva vo farbách o krehkých ľudských vzťahoch, inšpiruje ho príroda, hudba a ľudia okolo neho. Jeho poetické videnie
sveta je obdivuhodné a jedinečné. Literárnej tvorbe sa venujeme
s Michalom od roku 2004. V roku 2006 boli vydané Michalove prvé básne (spolu s ďalším autorom a ilustráciami) v zbierke
Viera a nádej. V roku 2009 sa prvýkrát zúčastnil Medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže ľudí s mentálnym postihnutím,
ľudí so skúsenosťami s psychickým ochorením, ich príbuzných,
priaznivcov, sympatizantov a pracovníkov v oblasti mentálneho
a duševného zdravia - Rozhľady v Bratislave. Účasť v tejto súťaži
prináša Michalovi každoročne umiestnenia „na stupni víťazov“
v kategórii poézia.
Súbor básní z Michalovej tvorby v rokoch 2004 – 2015 sme
vydali za finančnej podpory Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu Bratislava pod názvom ČO CHCEM. Slávnostný
krst zbierky sa uskutočnil 20. novembra 2015 v priestoroch Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. Za krstného otca svojej zbierky si Michal vybral riaditeľa
sekcie verejnej správy Úradu Trnavského samosprávneho kraja
p. Štefana Murárika. Medzi pozvanými hosťami tejto významnej udalosti nechýbali ľudia Michalovmu srdcu blízki, ľudia,
ktorých si váži a má ich rád. Poďakovanie patrí aj p. starostovi
obce Šoporňa Mgr. Adriánovi Machovi a poslancovi OZ PaedDr. Jozefovi Búranovi za ich účasť na krste, povzbudivé slová
a ocenenie Michalovej tvorby. V Michalovom mene by som sa
chcela poďakovať všetkým ľuďom v jeho okolí za pochopenie
a podporu pri tvorbe.
Mgr. Slávka Soboňová, vedúca výchovy
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Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým prítomným za diskusné príspevky a účasť na tomto stretnutí.
Mária Kakarová
Šťastie – to je slnko nad hlavou.
Šťastie – to sú dobrí ľudia okolo mňa.
Šťastie – to je priateľstvo.
Šťastie – to sú uši, ktoré počúvajú.
Šťastie – to je rozhovor s blízkym človekom.
Šťastie – to je spoznať Boha.
Šťastie – to je možnosť poďakovať sa Bohu za to,
že som spoznal šťastie.

Šopornianske
noviny

ˇ – najúspešnejšia
ZŠ Šoporna
Rozvoj kultúrneho dedičstva
v oblasti ľudovej piesne u mládeže,
bol cieľom súťaže žiakov základných,
stredných a umeleckých škôl v okrese Galanta. Tento zámer sa realizoval
v rámci 9. ročníka okresnej súťaže
v speve ľudovej piesne. Súťaž zorganizoval MO Matice slovenskej
v Seredi, Dom kultúry v Seredi
a mesto Sereď. Už tradične bol o súťaž a dobré umiestnenie v nej veľký
záujem. Svedčí o tom skutočnosť,
že do súťaže sa prihlásilo 18 mladých talentov, budúcich spevákov
našich krásnych ľudových piesní.
Našu základnú školu na tejto súťaži reprezentovali tri dievčatá: Ivanka Brodanská a Adelka Huláková
v I. kategórii a Lucka Štrpková v II.
kategórii. Výsledky trvalej prípravy
a osobného záujmu o spev sa do-

stavili vo forme pozoruhodných
výsledkov našich dievčat. Ivanka
Brodanská získala diplom za aktívnu účasť v súťaži. Adelka Huláková presvedčila porotu o tom, že
má veľký talent a dobrú prípravu
tak, že jej udelili prvé miesto v súťaži žiakov z I. stupňa. Rovnako
úspešne reprezentovala svoju školu aj Lucka Štrpková, ktorá v kategórii žiakov II. stupňa tiež získala
najvyššie hodnotenie a obsadila
prvé miesto. Všetky tri dievčatá si
zaslúžia pochvalu za svoju prácu
a reprezentáciu svojej školy, ktorá na tomto milom podujatí vyšla
zo súťaže ako víťazná. Želáme im
do ďalších rokov veľa elánu, chuti
do spevu a lásky k našim ľudovým
tradíciám.
Dr. Jozef Búran

Za hrsť drobných
O cti
Nebuď v tieni zloby schovaný,
či si slabší a či vplyvný.
Neobhájiš si česť iba slovami,
ak ju neobhájiš skutočnými činmi.

O imunite
Občan sa len táže, pýta,
akú spravodlivosť skytá,
otvorená a či skrytá,
poslanecká imunita.

O anonyme
Nikto nevie, čo je s ním,
nie je v svetle ako mím,
v tme sa plazí ako kmín.
Kto? Zbabelý anonym.

O divoch
Pekná žena telom vraví,
chlapov mnohých očarí,
tak, že malý zázrak spraví.
Počúvajú očami.

O túžbe
Sním nám, Pane, z tvárí masku,
odním z očí čiernu pásku.
Žehnaj šoporniansku chásku,
daruj pokoj, priateľstvo a lásku.
J. Búran
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rópy a vicemajster sve
u
E
r
e
t
ta
Majs
zo Šoporne

Aj Šoporňa má svojho slávneho rodáka, ktorý tak,
ako našu krajinu, reprezentuje aj našu obec. Slovenský reprezentant v klasickej kulturistike Andrej Varga
je adeptom na najúspešnejšieho športovca SAKFST
za rok 2015. Na nedávnych IFBB majstrovstvách sveta
v Benidorme získal striebornú medailu v kategórii do
175 cm. "Som rád, že som mohol reprezentovať Slovensko. MS boli rozhodne najťažšou súťažou v tomto
roku", povedal čerstvý vicemajster sveta a úradujúci Majster Európy v klasickej kulturistike do 175 cm.
V tomto roku potvrdil svoje kvality na všetkých
súťažiach, na ktorých sa zúčastnil:
» Majstrovstvá Slovenska v Dubnici nad Váhom (9.
5.) - 1. miesto v kategórii do 175 cm
» Majstrovstvá Európy v Santa Susanne (14. 5.) 1. miesto v kategórii do 175 cm
» Európske olympijské hry v Baku (21. 6.) 2. miesto v kategórii do 180 cm
» Tatranský pohár v Poprade (25. 10.) 1. miesto v kategórii do 175 cm
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» Majstrovstvá sveta v Benidorme (7. 11.) 2. miesto v kategórii do 175 cm
“Konkurencia je každým rokom silnejšia a väčšia,
súperi boli dobre pripravení. Pre mňa to bolo dosť
ťažké, nakoľko to bola moja piata súťaž v tomto roku,
pričom z každej mám medailu. V roku 2010 som ako
debutant na majstrovstvách Európy získal striebro
a potom som sa pri svojej premiére na MS stal vicemajstrom sveta. Čiže vtedy som ako nováčik uspel na
oboch šampionátoch.”
“Napriek tohtoročným dosiahnutým úspechom nebudem spať na vavrínoch. Budem naďalej na sebe
tvrdo pracovať, urobím všetko, aby som uspel aj na
ďalších pretekoch a aby mi konečne hrali slovenskú
hymnu na majstrovstách sveta.”
Za skvelú reprezentáciu nielen Slovenska, ale aj našej
obce srdečne blahoželáme a ďakujeme.
Redakcia ŠN

Šopornianske
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Z činnosti Športového
klubu Šoporňa
PRÍPRAVKA
ŠK ŠOPORŇA

Aj pre našich najmenších sa skončila jesenná časť súťažného ročníka 2015-2016. Odohrali veľa dramatických zápasov pod vedením pána učiteľa Miloša Kabáta, ktorý je už
dlhoročným kormidelníkom tejto vekovej kategórie.

Pribudol mu aj asistent z radov A - teamu, Erik Moťovský a spolu naše nádeje zasväcujú do tajov futbalového
kumštu. V tejto vekovej kategórii už vôbec nejde o umiestnenie v tabuľke. Chceme, aby sa čo najviac detí
zapájalo do aktívneho športu v našej obci a postupne obec reprezentovali aj v ďalších vekových kategóriách.

ŽIACI
ŠK ŠOPORŇA

Jesenná časť futbalovej sezóny skončila pre oba tímy, a to mladších U13 a starších žiakov
U15 z klubu ŠK ŠOPORŇA. Obe mužstvá vyhrali zhodne po 2 zápasy a vo svojej kategórií sa
umiestnili v spodnej časti tabuľky. Ukončenie tejto sezóny sa rozhodli s chlapcami osláviť aj
ich tréneri. S myšlienkou prišiel pán Jaroslav Stanko, ktorý ich odmenil vecnými darmi.

Starších žiakov ročník 2001 - 2002 vedie tréner Radoslav Šmidák, mladších žiakov ročník 2003-2004 vedie
Róbert Rajčo, ktorý aj keď nie je Šoporňan, jeho srdce bije pre Šoporňu. Aj títo chlapci ukázali v sezóne, že
vytrvalosťou, bojovnosťou a pravidelnými tréningami možno dosiahnuť úspechy. V jesennej sezóne odohrali množstvo zápasov, či už ochutnali trpkosť prehry, alebo slávu víťazstva, na tom nezáleží. Aj medzi nimi
možno vyrastajú veľkí futbalisti, je to podmienené len ich snahou v tréningových procesoch a určitej disciplíne. V zimnej prestávke čaká mladých futbalistov množstvo tréningov, zápasov a turnajov. Oddychovať
budú iba počas vianočných sviatkov a súťažná sezóna sa pre nich naplno začne až koncom marca 2016. Aj
touto cestou by som chcel pozvať rodičov našich futbalistov, príďte ich povzbudiť, či už na tréning, alebo
zápas, určite sa vaše deti veľmi potešia.
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DORAST
ŠK ŠOPORŇA

V kategórii dorast nastali po ukončení súťažného ročníka 2014 - 2015 možno ešte väčšie
obavy ako u kategórie dospelých. Trénerovi Róbertovi Rajčovi odišlo 5 kľúčových hráčov: Matúš Haberland , Karol Voroš, Michal Krajný, Marcel Šmátrala, Filip Boroš, Denis
Matula .

Síce sa posunuli do tejto kategórie chalani od starších žiakov, ktorí dovŕšili dorastenecký vek, ale ako to je
už zvykom, každej zmene sa musí človek prispôsobiť. Prvé zápasy ročníka 2015-2016 boli pre dorastencov
veľmi náročné, niekedy až rozhárané. Tvrdou a poctivou prácou, či už trénera, ale najmä dorastencov, sa vytvoril dobrý kolektív a v druhej časti sezóny chalani podávali výborné výkony. Na posledný majstrovský zápas
jesennej časti vycestovali naši dorastenci spoločne s A-teamom a po krásnom výsledku si priviezli z Topoľníkov 3 body. Jesennú časť sezóny ukončili na uspokojivom 8. mieste. Chalani, hlavu hore, v zime zamakať
a bude to lepšie!

MUŽI
ŠK ŠOPORŇA

Veríme, že v V. lige budú hrať naši chalani aj naďalej dôstojnú úlohu. V prvom rade
treba pochváliť hlavne trénera Miroslava Korca. Po prevzatí A-teamu Šoporne ho
čakala neľahká práca. Po dohratí jarnej časti sezóny 2014-2015 sa natískali otázky:
Čo s A–teamom spraviť? Treba priniesť hotových hráčov? Kto ich bude platiť? Bude to
tých divákov baviť?

Nakoniec, po zvážení všetkých možností, sme prišli k záveru, že dáme dôveru našim mužom zo Šoporne,
nech ukážu, čo sa v nich skrýva. Po absolvovaní kvalitnej letnej prípravy, aj keď bola dosť krátka, sme
sa adekvátne pripravili na sezónu 2015-2016. Pred začiatkom sme v kútiku duše verili, že po skončení
jesennej časti sezóny sa budeme pohybovať v strede tabuľky. Išli sme od zápasu k zápasu. Doma nás
dokázalo poraziť iba mužstvo z Dolných Salíb, paradoxne po našom najlepšom výkone v sezóne. Zápasy
vonku majú iný charakter, ale veríme, že naše mladé mužstvo v krátkom čase vyzreje. Po odohratí posledného zápasu sa A - team umiestnil na peknom 6. mieste. Vieme, že nás čakajú aj lepšie časy.

Chlapci, pracujte! Nedajte sa odradiť neprajníkmi a bude to lepšie!
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Fúrik plný starostí tlačí pred sebou zopár obetavých ľudí, ktorí sa starajú o základný chod klubu. Potencionálnymi členmi výkonného výboru sú ľudia, z ktorých každý má konkrétne úlohy. Sú nimi Dušan Ščípa, Martin
Slíž, Martin Gála, Marián Tomaník, Miroslav Krajča, Stanislav Kiš, Jaroslav Stanko, Stanislav Rosypal. Rastislav Hipš,
hospodár klubu. Zabezpečiť chod klubu, v ktorom aktívne športuje od prípraviek po mužov takmer 100 futbalistov
a trénerov, je náročná práca. V činnosti sú ešte rezervy. Úlohou budúceho výboru bude vrátiť dôveru divákov. Je
smutné, keď v 4 – tisícovej obci chodí na zápasy 150 divákov. Ako ste určite vyššie postrehli, píšem potencionálny
výbor, nakoľko sa výročná členská schôdza ešte neuskutočnila. Výročná členská schôdza by sa mala uskutočniť
16.01.2015, bližšie informácie budú dostupné začiatkom januára 2016. Na záver by som sa chcel poďakovať starostovi obce za jeho ústretový prístup a nesmiem zabudnúť ani na dôležitý krok obecného zastupiteľstva pri navýšení
rozpočtu v dôsledku výpadku obecného autobusu.

„FUTBAL NÁS SPÁJA“
Mgr. Stanislav Rosypal

Výsledková listina 25. ročníka
Šopornianskej 12-ky zo dňa 12. 09.2015
Muži nad 70 rokov 6500 m: 1. Ján Klimek, 2. Vladimír Krazalkovič, 3. Matej Holunický
Muži od 49 do 59 r. 12 000 m: 1. Ján Cvičala, 2. Miroslav Ďuračka, 3. Milan Čajkovič
Muži do 39r. 12 000 m: 1. Róbert Valíček, 2. Tomáš Mrva, 3.
Peter Lužák
Muži od 39 do 49r. 12 000 m: 1. Marián Almáš, 2. Peter Hanušiak, 3. Peter Horňáček
Ženy do 45r. 12 000 m: 1. Romana Komárňanská, 2. Zuzana
Príbelová, 3.Marcela Vašková
Ženy od 45 do 50r. 6 500 m: 1. Monika Kováčová. 2. Jana
Gančurová
Ženy nad 50r. 6 500 m: 1. Eva Budinská
Ml. dorastenci 3 000 m: 1. Emiliám Horváth
St. žiaci 2 000 m: 1. Erik Lastovka

St. žiačky 1 500 m: 1. Lucia Štrpková, 2. Michaela Andrášiková,
3. Alexandra Hippová
Dievčatá nar. 2005-2006 500 m: 1. Lucia Hindáková, 2.Ema
Tasáryová, 3. Ema Vozárová
Chlapci nar. 2005-2006 1000 m: 1. Samuel Mráz, 2. Christián
Kádár, 3. Matúš Borkovič
Ml. žiačky nar. 2003-2004 1000 m: 1. Karolína Viteková, 2.
Anna Mária Lacková
Chlapci ml. nar. 2004-2004 1 500 m: 1. Christián Tóth, 2.
Matúš Ondruška, 3. Andrej Strapko
Dievčatá 2007-2008 300 m: 1. Katarína Bartošová, 2. Vanesa
Kotlárová, 3. Agáta Adamčová
Chlapci 2007-2008 300 m: 1. Marek Mráz, 2. Miroslav Hindák
0:58, 3.Nikolas Švec
Chlapci nar. 2009 a mladší 200 m: 1. Dávid Špánik, 2. Róbert
Rigó, 3. Richard Stojka
Dievčatá nar. 2009 a mladšie 200m: 1.Natália Borkovičová,
2.Nely Penerová, 3.Zoja Hipšová
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Spolocenská
kronika
ˇ
Narodili sa
Adam Betyár, Samuel Blaho, Matúš Ferenc, Diana Janovičová, Ondrej Kupkovič, Juraj Urbaník

Zosobášili sa
Jozef Zachar & Mária Patonyiová // Mário Marinák & Lenka Hercegová // Martin Velčický & Ingrida Onderová

Jubilanti
80 – roční
Agneša Kiššová, Mária Kolláriková, Katarína Přidalová

Opustili nás
Anna Machová (82 r.), Mária Čižmáriková (66 r.), Alexander Jaška (79 r.), Dušan Batala (48 r.), Jaroslav Vaško (59 r.) Ľudmila
Hrdinová (81 r.), Ľubomír Špánik (58 r.), Lenhard Blaho–Ščípa (87 r.), Jozefína Benedikovičová (85 r.), Štefan Cagáčik (77 r.),
Anna Košičárová (59 r.), Jozef Koška (79 r.), Hermína Šmátralová (76 r.), Margita Ščípová (82 r.) Michal Hrebíček (78 r.), Katarína
Lipovská (82 r.), Dušan Korytár (64 r.), Emília Gálová (89 r.)

Smútočné poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa 31.10. 2015 na poslednej ceste pána Jozefa Košku, ktorý
zomrel vo veku 79 rokov. Za kvetinové dary, prejavenú sústrasť všetkým ďakuje sestra Mária, brat Štefan a celá rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 17. 11. 2015 odprevadili na poslednej ceste našu milovanú mamičku,
babičku, prababičku a svokru Margitu Ščípovú a svojimi prejavmi sústrasti ako aj kvetinovými darmi zmiernili náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.
Ďakujeme priateľom, rodine a známym, ktorí odprevadili dňa 20. 11. 2015 na poslednej ceste našu drahú zosnulú Katarínu Lipovskú
rodenú Lipovskú, ktorá zomrela vo veku 82 rokov. Za slová sústrasti a kvetinové dary všetkým ďakujú dcéry s rodinami a najbližšia
rodina.
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PRIPRAVUJEME

OZNAMY

26.12.2015 – Vianočný koncert DFS VAŽINKA,
Šopornianskej lipky v Rímsko–katolíckom kostole
v Šoporni, začiatok o 15:00 hod.
31.12.2015 – Silvestrovská zábava na Rajčure,
DJ, zabíjačkové špeciality, vianočný punč, ohňostroj, začiatok o 16:00 hod.
06.01.2016 – Koncert speváckeho zboru GAUDETE zo Serede v Rímsko–katolíckom kostole
v Šoporni, začiatok o 15:00 hod.
06.02.2016 – Šoporňanský Fašanek na Rajčure
06.03.2016 – Oslavy MDŽ, kultúrny dom

PLESOVÁ SEZÓNA
23.01.2016 – Rybársky ples, MO Slovenského
rybárskeho zväzu
30.01.2016 – Batošková muzika, MO Matice
slovenskej
13.02.2016 – Ples športového klubu, ŠK Šoporňa
20.02.2016 – Poľovnícky ples, Poľovnícke združenie Domovina

Zoznam telefónných čísiel
obecného úradu Obce Šoporňa
oddelenie
telefónne číslo
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica

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

Šopornianske noviny
vydáva:
Obecný úrad Šoporňa (92552 Šoporňa)
Registračné číslo: EV 3584/09
ISSN 1339-5386
IČO vydavateľa: 00 306 207
E-mail: starosta@soporna.sk
Šéfredaktor: PaedDr. Jozef Búran
Redakčná rada: Daniela Vozárová,
PaedDr. Eva Kabrhelová, Mgr. Miroslava
Baranová, Mgr. Adrián Macho

Zvoz smetí, plastov a papiera
Zvoz plastov a papiera začína od 8:00 hod.
Január
Zvoz smetí: 4. a 5.1., 18. a 19.1.2016
Zvoz plastov: 7.1.2016, 20.1.2016
Zvoz papiera: 28.1.2016
Február
Zvoz smetí: 1. a 2.2.2016,
15. a 16.2.2016, 29.2.2016
Zvoz plastov: 3.2.17.2.2016
Zvoz papiera: 25.2.2016

PF 2016

Marec
Zvoz smetí: 1.3., 14. a 15.3.2016,
29. a 30.3.2016
Zvoz plastov: 2.3.2016, 16.3., 30.3.2016
Zvoz papiera: 31.3.2016
Apríl
Zvoz smetí: 11. a 12.4.2016,
25. a 26.4.2016
Zvoz plastov: 13.4., 27.4.2016
Zvoz papiera: 28.4.2016

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
037 694 9202, 037 694 9302

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, ako je
disketa, 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.

