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po letných dovolenkách, nádhernom slnečnom
počasí a užívaní si oddychu počas prázdnin sa s načerpanou
energiou naplno vraciame do pracovného a školského
kolobehu. Jeseň klope na dvere svojimi pestrými farbami,
dozrievaním ovocia a zeleniny v našich záhradkách
prichádza zber úrody a to je signál, že koniec roka sa
nezadržateľne blíži. Preto je potrebné venovať maximálne
úsilie, aby sme postíhali čo najviac. Okrem bežných opráv
a údržby obce, znovu oživenie separácie plastov, skla
a papiera, pokračovanie v úprave okolia, sme sa z väčších projektov zapojili do výzvy
„Modernizácia verejného osvetlenia“ a v krátkej dobe budeme vedieť výsledok. Do konca
septembra máme v úmysle podať projekt „Rozšírenie kanalizácie a ČOV“. Sú to dva
finančne veľmi náročné projekty, hlavne kanalizácia je pre našu obec priam nevyhnutná.
Okrem práce je potrebné nezabúdať na spoločné stretnutia a príjemnú zábavu, tak ako to
bolo v prípade hodových slávností, osláv SNP, pri varení „Povstaleckého gulášu“, výstavy
„Paličkovanej čipky v Šoporni“, výstavy „Ovocia, zeleniny a kvetov“ našich záhradkárov
spojenú s možnosťou degustácie vín a výstavou našich včelárov. Najviac nás teší znovu
oživenie „Šopornianskej 12-ky“ uskutočnením jej 25. ročníka. Pri tejto príležitosti
obdržali „Pamätné plakety obce Šoporňa“ za rozvoj športu v našej obci p. Štefan Rojka,
p. Jozef Sekereš, p. František Kováčik st., p. Ján Póša , p. Ján Tóth , p. Štefan Sokol, Ing. Pavol
Lipovský, p. Ján Hulák, Ing. Miroslav Krajča, p. Miroslav Kovaľ, p. Stanislav Kiš, p. Anton
Hulák, p. František Chovan, p. Andrej Varga, p. Danka Minárová , Ing. Vojtech Burda,
p. Vladimír Krazalkovič, p. Ján Chovan, p. Peter Lukáč, Ing. Vojtech Šmátrala, p. Filip
Potměšil a sl. Lívia Matúšová.
Za všetky tieto akcie je potrebné poďakovať hlavne tým, ktorí venovali svoj voľný čas
pre dobro a rozvoj našej obce, podieľali sa na príprave spomenutých podujatí, prípadne
ich spestrili svojim vystúpením a v neposlednom rade sponzorom, bez ktorých by
to bolo oveľa finančne náročnejšie. Preto ďakujem za celý obecný úrad a za všetkých
občanov našim súborom Važina, Važinka, Muzička a Šopornianska Lipka a slečne
Stachovej za krásny spev, ďalej poslancom OZ p. Plocháňovej, p. Bartošovi, p. Petrášovi,
Mgr. Rosypálovi, Ing. Ščípovi a PaedDr. Búranovi za pomocnú ruku a sponzorský dar,
ďalej Záhradkárom, Klubu dôchodcov, Invalidom, Rybárom, Poľovníkom, Športovcom,
našim hasičom, p. riaditeľke PaedDr. Kabrhelovej spolu s dobrovoľníkmi našej školy,
podnikateľským subjektom, OO PZ v Šoporni, aktivistom a organizátorom za dôstojnú
reprezentáciu našej obce. Všetkým ešte raz úprimné „ Ďakujeme“. Verím, že i naďalej sa
budeme stretávať na spoločných obecných akciách. V októbri nás čaká „Multikultúrny
večer“, úcta k starším, v novembri oslava 70-nikov, Katarínska zábava so skupinou
Akord, v decembri pre našich najmenších „Mikuláš“ a Silvestrovská zábava na Rajčure.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám, milí občania, dobrú náladu, krásne zážitky a úsmevné
chvíle v práci, v kruhu rodiny a na spoločných stretnutiach s priateľmi.
S pozdravom,
Mgr. Adrián Macho
starosta obce
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Schválené uznesenia
obecného zastupiteľstva
➢ OZ schvaľuje Všeobecne záväzné
táciu vo výške 2000 € pre Miestnu ➢ OZ schvaľuje VZN o určení miesta
nariadenie č. 1/2015 o poskytovaní
a času zápisu do 1. ročníka základorganizáciu Slovenského rybárskeho
dotácii
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobzväzu v Šoporni, dotáciu vo výške
➢ OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nanosti Obce Šoporňa
3000 € pre Rímskokatolícku cirkev,
riadenie č. 2/2015 o zásadách hospoFarnosť Šoporňa, dotáciu vo výške ➢ OZ schvaľuje VZN o trhovom poriadárenia a nakladania s majetkom obce
dku a o podmienkach predaja výrob1200 € pre Poľovnícke združenie DoŠoporňa
kov a poskytovania služieb na trhomovina v Šoporni, dotáciu vo výške
➢ OZ ukladá obecnému úradu
vých miestach na území obce Šoporňa
600 € pre Klub dôchodcov v Šopornájsť riešenie spôsobov vymáhania
v predloženom znení
ni, dotáciu vo výške 600 € pre Klub
vzniknutých nedoplatkov všetkými
paličkovanej čipky v Šoporni, dotá- ➢ OZ schvaľuje aktualizáciu PHSR obce
dostupnými prostriedkami v súlaŠoporňa s platnosťou do 31. 12. 2015
ciu vo výške 500 € pre ŠK Šoporňa
– stolný tenis, dotáciu vo výške 300 € ➢ OZ berie na vedomie návrh
de so zákonom č. 582/2004 Z. z.
pre Slovenský zväz zdravotne poo miestnych daniach a poplatku za kona schválenie projektu „Modernistihnutých, ZO Šoporňa, dotáciu vo
munálne odpady a drobné stavebné
zácia verejného osvetlenia v obci
výške 400 € pre Združenie technicodpady a zákona č. 563/2009 Z. z.
Šoporňa“ a schvaľuje predloženie
kých a športových činností Šoporňa,
o správe daní, odporúča zverejžiadosti o NFP v rámci opatrenia
dotáciu vo výške 300 € pre Nadáciu
niť daňových dlžníkov v súlade
2.2 Operačného programu konLumen Šoporňa – Štrkovec.
so zákonom č. 563/2009 Z. z. o sprákurencieschopnosť a hospodársky
ve daní na úradnej tabuli a webovej ➢ OZ prerokovalo Záverečný účet Obce
rast v rámci výzvy s kódom KaHRŠoporňa za rok 2014 a schvaľuje cestránke obce
-22VS-1501 za účelom realizácie
loročné hospodárenie s výhradami
➢ OZ ukladá obecnému úradu preveriť
projektu „ Modernizácia verejného
s prijatím nasledovných opatrení:
a zapojiť sa do výziev na rekonštrukosvetlenia v obci Šoporňa“, ktoDodržiavanie rozpočtu schváleného
ciu osvetlenia a realizáciu kamerovérého ciele sú v súlade s platným
obecným zastupiteľstvom, dôsledná
ho systému
Územným plánom obce Šoporňa
príprava rozpočtu so stanovením
➢ OZ ukladá príslušným komisiám
a platným Programom hospodárpriamej zodpovednosti zamesta obecnému úradu prerokovať a vyskeho a sociálneho rozvoja obce
nancov za jednotlivé kapitoly, ktorí
tvoriť analýzu dopadu na Obec ŠoŠoporňa; Zabezpečenie realizácie
budú písomne upozorňovať (staporňa v prípade zákazu prevádzky
projektu v súlade s podmienkarostu obce a obecné zastupiteľstvo)
výherných automatov v katastri obce
mi poskytnutia pomoci počas celej
na nedostatok finančných prostriedŠoporňa, termín do 30.7.2015
doby jeho realizácie; Zabezpečenie
kov vo všetkých položkách podľa
➢ OZ prerokovalo návrh 1. úpravy
finančných prostriedkov na spolufiekonomickej klasifikácie. Verejné obrozpočtu Obce Šoporňa na rok 2015
nancovanie realizovaného projektu
starávanie bude dopredu pripravené
a schvaľuje zmeny rozpočtu na rok
vo výške rozdielu celkových výdava predložené so všetkými podmien2015 v navrhovanom znení
kov projektu a poskytnutého NFP
kami a s navrhnutým zabezpečením
➢ OZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej
v súlade s podmienkami poskytnufinančného krytia. Obec novelizusociálnej dávky vo výške 500 € pre pani
tia pomoci.
je alebo pripraví novú smernicu ➢ OZ prerokovalo predbežnú správu
Sidóniu Práznovskú a 500 € pre Jaroslao vykonaní auditu a berie ju na vedomie
o verejných obstarávaniach a bude
va Švihoríka na úhradu mimoriadnych
ju dôsledne dodržiavať. Obec zabez- ➢ OZ schvaľuje sadzobník miestnych
nákladov súvisiacich s požiarom rodinpoplatkov Obce Šoporňa v predlopečí včasnú realizáciu rozpočtových
ného domu
ženom znení
opatrení a vedenie ich riadnej evi➢ OZ schvaľuje dotáciu vo výške 250 €
dencie. Obec zabezpečí riadny výkon ➢ OZ schvaľuje plán kontrolnej činpre Kynologický klub Šoporňa, donosti na II. polrok 2015 v predložepredbežnej finančnej kontroly v súlatáciu vo výške 100 € pre Divadlo bez
nom znení
de so zákonom a vnútornou smerrozdielu Šoporňa, dotáciu vo výške
nicou obce tak, aby neprichádzalo ➢ OZ schvaľuje zámer vytvoriť PHSR
600 € pre Miestnu organizáciu Sloobce Šoporňa na nové programové
k porušeniam rozpočtových pravidiel.
venského zväzu záhradkárov Šoporobdobie 2015 – 2020
ňa, dotáciu vo výške 500 € pre Klub ➢ OZ schvaľuje VZN o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhra- ➢ OZ na základe výzvy Ministerstva
vodných športov Kráľová, jachtárske
životného prostredia Slovenskej re- > 4
du nákladov ZŠ s MŠ Šoporňa
prístavisko „Marína Bačorina“, do-
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3 > publiky ako riadiaceho orgánu pre

Operačný program Kvalita životného prostredia schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci 1. výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 v projekte „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie
a ČOV“, schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania
projektu „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV„ zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5 % v rámci 1. výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom
OPKZP-PO1-SC121/122-2015,
schvaľuje starostovi obce Šoporňa Mgr. Adriánovi Machovi zabezpečiť úverový prísľub z banky
na spolufinancovanie projektu
„Šoporňa – rozšírenie kanalizácie
a ČOV“ na nenávratný finančný
príspevok na Riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci 1. výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom
OPKZP-PO1-SC121/122-2015 v maximálnej výške z celkových oprávnených výdavkov 5 %.
➢ OZ prerokovalo návrh II. úpravy
rozpočtu Obce Šoporňa na rok 2015
a schvaľuje zmeny rozpočtu na rok
2015 v navrhovanom znení
➢ OZ schvaľuje VZN Obce Šoporňa
o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za poskytované
sociálne
➢ OZ schvaľuje VZN Obce Šoporňa
o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
➢ OZ prerokovalo a berie na vedomie
„Protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch
2010 – 2014“
poslanci OZ v Šoporni
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Važinka na kúpalisku
Už si tá naša Važinka toho pochodila, veľa odspievala, odtancovala
a odvystupovala, ale na kúpalisku to bolo po prvýkrát.
Dievčatá netrpezlivo čakali, kedy už bude piatok 10. júla a ony budú
cestovať na kúpalisko do Galanty. Tu ich privítali veselé postavičky Galan
a Dia. Všetky Važinkárky sa obliekli do plaviek, kúpali sa, ponárali a spúšťali
na tobogánoch. Neskôr však nasledovala v peknom prostredí kúpaliska
Galandia ochutnávka syrov a kvalitných vín sprevádzaná folklórnym
vystúpením súboru Važinka a Trnavček. Oba tieto súbory oslávili tento
rok 15. výročie svojho vzniku a bolo sa na čo pozerať. Dievčatá spievali,
tancovali, Muzička vyhrávala. Na záver účinkujúci spoločne vystúpili
na pódium so zámerom zaspievať si a zatancovať. Z repertoáru oboch
súborov sme vybrali pieseň „Dývča pyšné“ po našom a Trnavček spieval
„Dzífča pyšné“. Obecenstvo nás odmenilo mohutným potleskom.
Vykúpané, spokojné a príjemne unavené dievčatá odchádzali
s množstvom zážitkov domov. Už teraz sa však tešia na ďalšie vystúpenia
s Važinkou a na nových kamarátov a kamarátky, ktorých aj touto cestou
pozývame do nášho detského folklórneho súboru Važinka.

PaedDr. Dana Huláková
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Deti zo Šoporne
v letnom tábore v Chorvátsku

Ku koncu školského roka vyhlásila Asociácia pre mládež, vedu
a techniku AMAVET súťaž pre deti zo sociálne slabších rodín a v hmotnej
núdzi o pobyt v letnom tábore v Chorvátsku. V spolupráci obecného
úradu- sociálneho oddelenia a ZŠ s MŠ Šoporňa boli vybrané aj deti
z našej obce. Pri žrebovaní účastníkov do letného tábora sa usmialo
šťastie aj na šopornianske deti a 26. júna odcestovali na desať dní
k moru. To, či sa im páčilo, komentovať netreba, stačí sa osobne opýtať
súrodencov Majky a Jožka Bělčíkových.
Redakcia ŠN
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Hodové slávnosti

Po dlhých rokoch spomienok na zašlú slávu „Dožinkových
a hodových“ slávností v našej obci sa obecný úrad a poslanci
v spolupráci s kultúrnou komisiou rozhodli urobiť zmenu,
niečo oživiť, prinavrátiť to, na čo sme iba „spomínali“. Nechceli
sme pozerať, ako naše hody upadajú, ako smerujeme k pár
kolotočom, vysedávaniu pri pohostinstvách a pár násť-ročných
po pol noci na diskotéke. Práve preto došlo k nápadu oživiť
naše hody programom, zabezpečiť formou festivalu kvalitné
vystúpenia, aby sme sa opätovne stretávali v čo najväčšom
množstve na našej Rajčure, mali si kde posedieť, porozprávať sa
s priateľmi a zabudnúť na starosti a hektickosť tejto uponáhľanej
doby. Pripravil sa krásny kultúrny program, zabezpečila sa
uzávierka cesty z dôvodu bezpečnosti, areál dôstojne strážila
SBS-ka, o zdravie sa postarala záchranná služba, zabezpečili sa
sociálne zariadenia, množstvo atrakcií a ponúklo sa občerstvenie
na vysokej úrovni. Trošku nám skomplikovalo program počasie,
no napriek tomu môžeme spokojne zhodnotiť, že tento nápad
mal úspech v drvivej väčšine spokojných nielen Šoporňanov, ale
aj účastníkov zo širokého okolia. Nesmierne nás tešilo, keď sme
opäť videli, ako sa spolu zabávajú rôzne generácie, ako sa bavia
mladí aj starí, ako sa stretávajú ľudia, ktorí počas roka nemajú
čas na stretnutia, lebo pracovné povinnosti a starostlivosť
o rodiny im to nedovolí, ako spolu sedia mnohopočetné rodiny,
ako má čas sused na suseda a vystúpenia účinkujúcich ich
priviedli na iné myšlienky a vyčarili úsmev na ich tvárach. Vaša
spokojnosť bola pre nás najväčšou odmenou, veď počas troch dní
prešlo našim areálom bezmála 9 000 ľudí. Už teraz vieme, že táto
myšlienka mala úspech a je potrebné v tomto duchu pokračovať.
Samozrejme menšie nedostatky treba poodstraňovať, avšak i to,
že obec na hodoch skončila v plusových číslach, nás nesmierne
potešilo, takže hodové slávnosti nezaťažili rozpočet žiadnymi
výdavkami. Už teraz pracujeme na tom, ako by mali vyzerať
hody o rok, preto s radosťou prijmeme akékoľvek nápady
a pripomienky.
Na záver za všetku prípravu a dôstojnú prezentáciu našej
obce všetkým sponzorom a dobrovoľníkom ďakujeme.
Za obecný úrad
Mgr. Adrián Macho
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Povstalecký guláš
Obec Šoporňa pri príležitosti 71. výročia Slovenského
národného povstania usporiadala 4. ročník varenia Povstaleckého
guláša. Prihlásiť do súťaže sa mohol hocikto, kto mal chuť a silu
uvariť dobrý guláš, ktorý vydrží kritiku poroty a občanov našej
obce.
V sobotu 29. augusta sa stretlo na Rajčure 10 družstiev,
ktoré chceli variť „povstalecký guláš.“ Pri tejto príležitosti
starosta obce, zástupcovia protifašistických bojovníkov obce
a všetci prítomní občania položili vence k pamätníku SNP. Celé
podujatie spríjemňovali naše ľudové skupiny - Važina, Muzička,
Važinár, Šopornanská lipka. Mohli sme ochutnať výborný
guláš z diviny, z bravčového mäsa, z hovädzieho mäsa, ale aj
vegetariáni neobišli naprázno. Kto chcel spievať na ľudovú nôtu,
mal o zábavu postarané. Komu ľudovky nesedia, mohol počkať
do večerných hodín a zatancovať si na diskotéke.
V podvečer tohto príjemne stráveného sobotného popoludnia
sme si pripomenuli ďalšiu významnú udalosť v dejinách nášho
štátu a to 1. september – Deň ústavy SR a to vatrou zvrchovanosti.
Ďakujeme starostovi obce, obecnému úradu, súťažiacim
a účinkujúcim za pekné rozlúčenie sa s prázdninami a letom.
Dúfam, že o rok sa stretneme na takejto akcii znovu.

Výsledková listina „Povstaleckého guláša“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zväz invalidov
Poľovníci
p. Molnár – vegetariánsky guláš
Klub dôchodcov, obecný úrad, rybári
Hasiči, záhradkári, zemákári
Friends

VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!
Mgr. Miroslava Baranová
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Začiatok nového
školského roku
Opäť je tu september a spolu s ním aj začiatok šk. r.
2015/2016, kedy prváčikovia, ale i starší žiaci zasadli do školských lavíc, aby získali nové vedomosti a poznatky. V tomto
školskom roku ZŠ navštevuje 324 žiakov, ktorí sú rozdelení
do 17 tried. MŠ školu navštevuje 91 škôlkarov a tí sa učia
v 4 triedach. Pedagogický proces zabezpečuje v základnej
škole 25 pedagogických pracovníkov a 8 pedagogických pracovníkov v materskej škole. O chod školy sa stará 15 správnych zamestnancov. Veríme, že školský rok bude úspešný
a prípadné problémy určite zvládneme dobrou spoluprácou
s rodičmi, so zriaďovateľom a podnikateľskými subjektmi.
Preto všetkým želáme do nového školského roku veľa
zdravia, žiakom dostatok chuti do učenia, veľa pevnej vôle
k prekonávaniu prekážok.
Vedenie ZŠ s MŠ Šoporňa

2015/2016
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STRELECKÝ PRETEK
o Putovný pohár
starostu obce Šoporňa
Dňa 5. 9. 2015 PZ Domovina usporiadala už 12. ročník
streleckého preteku o Putovný pohár starostu obce Šoporňa.
Členovia PZ Domovina pripravili pretek zodpovedne
a na slušnej úrovni s bohatou účasťou strelcov a širokej
verejnosti. Naša spoločnosť má vlastnú strelnicu s jednou
vrhačkou na americký trap.
Strelecký pretek bol zahájený starostom obce Mgr. Adriánom Machom o 9.00 hod. a strieľalo sa podľa platného streleckého poriadku SPZ. Na bezpečnosť a pravidlá
strelieb dozerali dvaja rozhodcovia p. Miroslav Lipovský
a p. Bohuslav Zemko.
Aj keď počasie bolo premenlivé, vydržalo, a tak strelci
mohli ukázať svoje schopnosti. Na pretekoch sa zišiel rekordný počet strelcov, čo sa odzrkadlilo aj na počte položiek a fakte, že posledný rozstrel sa konal krátko pred 19.00
hod.
Okrem športového charakteru je toto podujatie súčasťou
spoločenského a kultúrneho vyžitia občanov v našej obci,
o čom svedčí aj ich hojná účasť. Priebeh pretekov ocenili
všetci vyznávači streleckého športu aj laická verejnosť.
Víťazom 12. ročníka sa stal p. Jozef Mancír, ktorý si odniesol hlavnú cenu – Putovný pohár starostu obce Šoporňa.

Konečné poradie strelcov:
1. miesto: p. Jozef Mancír
2. miesto: p. Sabadoš
3. miesto: p. Boldíš
4. miesto: p. Oravec
5. miesto: p. Mezeš
6. miesto: p. A. Tóth.
Na záver by som chcel poďakovať za podporu p. starostovi
a všetkým členom PZ Domovina Šoporňa, ktorí prispeli
svojou prácou k úspešnému priebehu tohto podujatia.

S pozdravom Lovu a lesu zdar
Štefan Kišš
Predseda PZ Domovina
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Šopornania
na dožinkách
Na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante sa
13. augusta 2015 uskutočnilo folklórne podujatie pod názvom Dožinkové slávnosti a deň ľudových tradícií. Dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, rozlúčku
s letom a prácou na poli. Hudba, spev, tanec, prosto zábava, radosť zo života a zo zrodu nového obilia, z ktorého sa upečie chlieb, je podstatou dožinkových slávností aj
v súčasnosti.
Program bol zostavený z vystúpení folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb a sólistov zaoberajúcich sa
interpretáciou hudobného folklóru. Do Galanty zavítali
folklóristi z rôznych kútov nášho regiónu, aby svojimi vystúpeniami priblížili verejnosti rôznorodosť nášho folklóru.
Z obce Šoporňa sa na otvorení festivalu predstavila spevácka skupina VAŽINA, ktorá vznikla v roku 2006.
Pôsobí pri Obecnom úrade v Šoporni. Spevácka skupina
VAŽINA má za sebou veľké množstvo úspešných vystúpení
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a svojím programom si získala srdcia a priazeň mnohých
obdivovateľov slovenského ľudového umenia doma aj v zahraničí. Jej repertoár tvoria piesne z obcí Šoporňa, Hájske a Pata, ktoré vytvárajú ucelený etnografický celok so
svojím nárečím, ľudovým odevom, pesničkami a zvykmi.
Umeleckým vedúcim skupiny je Dr. Jozef Búran. Zo Šoporne sa prezentovala na podujatí tiež ľudová hudba MUZIČKA pod vedením primáša Ľubomíra Biháryho.
Redakcia ŠN
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VAŽINÁR na slávnostiach cibule

Predposledný augustový týždeň sa konali v známej obci
Madunice Slávnosti cibule. Táto, už tradičná, udalosť sa tu
organizuje preto, lebo Madunice sú známym a úspešným
pestovateľom tejto zdravej a chutnej zeleniny. V znamení
cibule sa nesie nielen výzdoba obce a priestoru podujatia,
ale aj rôzne doplnky, zaujímavosti, ale aj cibuľové maškrty.
Tento rok sa dostalo cti pochutnať si na nich a nadchnúť
sa príjemnou atmosférou tejto slávnosti aj členom našej
speváckej skupiny VAŽINÁR. V prehliadke najúspešnejších
mužských speváckych skupín Trnavského samosprávneho
kraja, ktorá sa konala pod záštitou jej predsedu pána
Mikuša, zazneli mužské hlasy v pesničkách, ktoré sú
zamerané na verbovačku, vojenčinu a odchod mládencov
do vojny či do služby. Važinári svojím spevom nadchli
nielen vďačné publikum, ale aj členov iných súborov, čo

sa prejavilo spontánnym potleskom a slovami uznania.
Veľmi sugestívne a mohutne vyznel záver slávnostného
programu, kde všetci účastníci vystúpili na javisko a zo
stovky mužských hrdiel zaznela známa slovenská pieseň:
Na Kráľovej holi.
Šopornianskej MUZIČKE, ktorá sprevádza našich
„regrútov“ pri ich vystúpeniach sa dostalo cti tým, že
celému speváckemu kolosu poskytla hudobný sprievod
a na čele s primášom Ľubošom Bihárym vytvorili veľmi
dôstojný vrchol tohto festivalu mužskej piesne. Važinárom
i Muzičke patrí úprimné poďakovanie za reprezentáciu
našej obce a za šírenie bohatého kultúrneho dedičstva
Šoporňanov.
Dr. Jozef Búran
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Poďme spolu
do Čachtíc!

Dňa 11. septembra 2015 sme vďaka
financiám z dotácie RKC IMA /Ideálna
mládežnícka aktivita/, ktorá nám schválila
Inovatívny projekt pod názvom „Poďme
spolu do Čachtíc“, absolvovali výlet do tejto
krásnej obce. Výletu sa zúčastnili členovia
našich ZK IMA pri DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, naši priatelia z DSS
Pastuchov, Šintava a Galanta a deti z umeleckého súboru „Važinka“ v Šoporni. Hlavnou myšlienkou spoločného výletu bola
integrácia a sociálna rehabilitácia – čiže
spoločné podujatie zdravotne znevýhodnených mladých ľudí a mládeže z intaktnej
populácie, rozvíjanie vzájomnej spolupráce, spolupatričnosti ako aj upevňovanie
priateľstiev.
Ďalším cieľom bola edukácia – spoznávanie regiónu, histórie a kultúrnych

12

pamiatok. Zároveň sme chceli propagovať činnosť ZK IMA, ktorá tento projekt
finančne podporila.
Cieľ sa nám podarilo splniť. Počasie
nám celkom prialo. Bolo síce pod mrakom, no pokiaľ sme vyšľapali na zrúcaninu
Čachtického hradu, boli sme všetci spotení
a príjemne unavení. Pri prehliadke zrúcaniny hradu sme mali možnosť oboznámiť
sa s jeho bohatou históriou a dozvedeli sme
sa veľa zaujímavostí o povestnej Alžbete
Báthoryovej. Zostup z hradu dal tiež zabrať
a poriadne nám vytrávilo. Všetci sme sa tešili na výdatný obed. Počas čakania na prípravu jedla sa o zábavu postarali najmä deti
z umeleckého súboru „Važinka“. Ich vedúci
neváhali, pripravili harmoniku a o chvíľu sa
celou reštauráciou niesol veselý spev.
Ľudový spev Važinky bol tak nákazlivý, že

sa k nemu takmer okamžite pridali ďalší
účastníci výletu. Po chutnom obede sme
sa ešte zastavili v obci Podolie, kde sme
navštívili Park miniatúr „Matúšovo kráľovstvo“. Tu sme mali možnosť vidieť niekoľko miniatúr známych slovenských hradov
a kaštieľov. Všetci účastníci si s nadšením
prezreli tieto unikáty.
Veselá nálada pokračovala aj v autobuse, cestou domov, pretože deti z „Važinky“
a ich vedúci súboru znovu spustili spev
známych ľudových piesní. A kto vedel spieval spolu s nimi.
Prežili sme nádherný deň.

ZK IMA pri DSS pre deti a dospelých
Šoporňa - Štrkovec
Daniela Kočiková, vedúca ZK
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Vytvorili strom života
Už po trinásty krát si obyvatelia Domova sociálnych služieb v Štrkovci pripravili zaujímavé stretnutie s názvom:
Vytvor strom života. Na stretnutiach
s obyvateľmi okolitých partnerských
domovov sa už tradične zúčastňujú
aj žiaci našej základnej školy, ktorí sú
zároveň členmi detského folklórneho
súboru VAŽINKA.
Zmyslom tohto podujatia, ktoré
sa organizuje ako spoločný projekt
medzi domovom a školou je vzájomne sa obohacovať o neopakovateľné zážitky pri spoločnej práci a spoločnej zábave. V rámci tohtoročného
„stromu“ namaľovali jednotlivé skupiny účastníkov strom života podľa

svojich predstáv. Po ukončení aktivity
sa bolo naozaj na čo pozerať. Šesť doslova umeleckých výtvorov zažiarilo
na výstavnej ploche a človek mohol
na nádherne vyfarbených stromoch
skutočného života zanechať zrak.
Po dobre vykonanej práci, ako sa
to patrí, nasledoval oddych a zábava.
Všetci účastníci sa zišli pri nádhernej
vatre v parku, ktorým sa rinula príjemná vôňa horiaceho dreva a opekaných špecialít. Všetci si pochutili
na chrumkavej slaninke, voňavých
špekáčikoch a na prekvapení opekačky, ktorú pripravili domáci hostitelia.
Tanečníčky z Važinky: Katka Bartošová, Martinka Gálová a Lenka Ďu-

rišová po svojom vystúpení so svojimi pesničkami a krátkym tancom,
ochutnali sladkú špecialitu, na pahrebe opekané cukríky. Niektorí sa
priznali, že to jedia po prvýkrát, ale
netajili sa tým, že im to veľmi chutilo.
Toto milé stretnutie pri strome života malo nielen chuť výbornej sladkej maškrty, ale aj chuť života vo vzájomnej úcte, tolerancii a pochopení
toho druhého. Ďakujeme vedeniu
domova za pozvanie a príjemne a užitočne strávený deň v spoločnosti našich priateľov.
Vedenie DFS Važinka
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Stretnutia
v klube dôchodcov
Stretnutie za 1. Q 2015 sa uskutočnilo 18. 4 .2015.
Zúčastnilo sa ho 95 členov KD a spoločne sme oslávili meniny a narodeniny tých, ktorí oslavovali v prvých 3 mesiacoch roka. Najväčší dôvod na oslavu mali
6 naši členovia, ktorí oslávili okrúhle životné jubileá a to
1 – 85 rokov, 1 – 80, 3 – 70 a 1 – 65 rokov. Všetkým oslávencom sme srdečne zablahoželali a jubilanti dostali
aj vecný a kvetinový darček. Na spríjemnenie večera
nám zaspievala aj naša Šopornanská lipka za doprovodu harmonikára Ivana Lipovského. Po dobrej večeri,
a výhrach v našej tombole sme si trošku podebatovali,
zaspomínali, niektorí si aj zaspievali a pred polnocou
sme sa v dobrej nálade po príjemne strávenom večeri
vracali do svojich domovov.
Návšteva divadla NS v Bratislave
26. 4. 2015 KD zorganizoval návštevu divadelného
predstavenia „Staré remeslá ” na Novej scéne v Bratislave. Bolo nás 47 a aspoň na chvíľu sme vypadli zo stereotypu života a trošku sa zasmiali.
30. mája sme si urobili v KD tradičný majáles.
Naše kuchárky nám navarili výborný guláš, naši speváci a speváčky nám posedenie spríjemnili peknými
piesňami a pri kávičke a poháriku vínka sme strávili
príjemný májový večer.

20. 6. 2015 sme zorganizovali zájazd na Medzinárodný folklórny festival Myjava 2015.
Popoludní boli vystúpenia súborov z dolného Ponitria, po nich cudzokrajné súbory v pásme nazvanom
Dedičstvo národov. Námestie bolo plné ľudovo – umeleckých výrobcov a remeselníkov. Každý si mohol vybrať čo ho zaujalo. Myslíme si, že všetci zúčastnení boli
spokojní a strávili sme pekný deň.
Stretnutie za 2. Q sme zorganizovali 4. 7. 2015
a zúčastnilo sa ho 85 členov nášho klubu. Tak ako vždy,
aj na tomto stretnutí sme najskôr zagratulovali našim
oslávencom. Okrúhlych jubilantov sme mali v tomto kvartáli 5 a to: 2 – 70 ročných a 3 – 65 ročných.
Po odovzdaní darčekov sme im, ako vždy, zaspievali
spoločne „ Živio ” a pripili pohárikom vínka. Posedenie nám spríjemnila opäť naša „ Šopornanská lipka,
naše kuchárky nám navarili výbornú večeru a celý večer sa niesol v príjemnom duchu.
Kúpanie vo Veľkom Mederi sme zabezpečili spoločne autobusom 2–krát a to: 14. mája a 15. júla. Autobus je vždy plný, nám ľudom zrelšieho veku dobre
padne zregenerovať si svoje stuhnuté telá v príjemnej
termálnej vode a trošku si oddýchnuť.
Poslednou našou akciou bolo varenie „ Povstaleckého guláša“, ktorého sme sa zúčastnili už štvrtýkrát. Umiestnili sme sa na 4. mieste, náš guláš chutil
a rýchlo sme ho vypredali.
Ďakujeme OcÚ za dobrú spoluprácu a podporu našich
podujatí. Bez ich pomoci by sme to ťažko zvládli.
Emília Kochanová, za výbor KD
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Šopornianska 12–ka

Obecný úrad v Šoporni v spolupráci s ŠK a ZŠ s MŠ
v Šoporni po niekoľkoročnej prestávke opäť zorganizovali
jubilejný 25. ročník tradičného cestného behu Šoporniansku 12-ku.
V príjemnom počasí bežalo po asfaltovej trati 113 bežcov v 22 kategóriách.
Súčasťou hlavného behu boli aj preteky žiakov a detí predškolského veku. Víťazi
boli odmenení diplomom, medailou a pohárom.
Pri príležitosti 25 . ročníka Šoprnianskej 12-ky sme si pripomenuli ďalšiu
športovú udalosť, a to 26. výročie Behu vďaky do Banskej Bystrice, ktorým si vtedy
bežci z našej obce pripomenuli 45. výročie SNP. Toto výročie účastníkom behu
bude pripomínať Pamätná plaketa, ktorú obdržali od starostu obce. Ten nezabudol
ani na občanov našej obce, ktorí sa vo veľkej miere zaslúžili o rozvoj športu a boli
odmenení Pamätnou plaketou za rozvoj športu.
Eva Kabrhelová
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Vážení záhradkári, vážení spoluobcania
Od záhradkárskej výročnej schôdze je viac ako pol roka. Veľa našich
predsavzatí sa nám už podarilo splniť.
Predsavzatia a úlohy si nedávame len
preto, aby sme si mohli ich splnenie
len tak odfajknúť. Na všetkých úlohách sa podieľajú jednotliví členovia
výboru. Sme celkom dobrá
partia. Každá naša činnosť
je aj pre Vás, milí spoluobčania. Môžete sa zúčastniť
zájazdu, ukážky vrúbľovania, v priebehu roka viackrát ukážky rezu, odborné
prednášky, degustácie vína
miestne aj okresné, varenie Povstaleckého guláša,
výstava ovocia, zeleniny
a kvetov atď. Naši členovia
v odbornej činnosti pôsobia
i vonku nielen v rámci okresu, ale po celom Slovensku.
Výbor ZO konštatuje, že
účasť verejnosti na záhradkárskych akciách je nízka.
Informujeme Vás hlavne
cestou miestneho rozhlasu. Venujte troška času pre
seba, pre svoju záhradku,
pre odborný rast alebo len
tak, pre stretnutie s priateľmi. Príďte a ohláste aj susedov. Okresnú degustáciu
vín majú po niekoľko rokov
v rukách p. Kochan a p. František Kováčik, ktorý je naozaj uznávaný odborník na víno na celom Slovensku.
Absolvuje takmer všetky menšie, ale
aj väčšie degustácie v našom regióne.
Na Okresnej degustácii v Galante sme
získali niekoľko strieborných medailí.
Na „Okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov ”v Galante sa pravidelne zúčastňujeme a tento rok dalo
exponáty na výstavu 9 našich členov.
Okresná výstava v Galante má už
svoju tradíciu, konal sa už 5. ročník.
Má veľmi vysokú úroveň a svoje exponáty vystavovalo cca 100 vystavovateľov. Výstava má aj vysokú ná-
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vštevnosť, tento rok to bolo cca 3500
návštevníkov, veľa i zo zahraničia.
Počet exponátov sa pohybuje okolo
800. Predseda ju radí medzi najkrajšie výstavy na Slovensku. Spomedzi
veľkého množstva exponátov komisia
vybrala ako najkrajší exponát papriku
„ Edo ” od p. Kochana.

Agrokomplex
Počas jeho trvania sa konala 2. celoštátna výstava „Ovocie a zelenina
roka”. Táto úžasná akcia má malú
tradíciu, ale určite najväčšiu návštevnosť. Na výstave bolo vyše 600
exponátov z celého Slovenska. Troškou do mlyna prispeli i šoporňianskí
záhradkári. Na výstavu dodali vyše
20 exponátov. Vyhlásenie výsledkov bolo veľmi očakávané. Do posledného okamihu, okrem predsedu Ing. Jakubeka, nikto nič nevedel.
Hodina „H”- výsledky boli vyhlásené. Záhradkári zo Šoporne boli

veľmi úspešní dvakrát. Spomedzi
veľkého množstva ZO SZZ naša ZO
obsadila 5. miesto a za zeleninu náš
predseda p. Kochan 1. miesto. 12.
a 13. septembra sa konal 15. ročník
výstavy „ Ovocia, zeleniny a kvetov
” v Šoporni. Pred výstavou boli veľké obavy ako to dopadne.
Takmer každý záhradkár aj
nezáhradkár sa vyhováral
na počasie a odpovedal, že
nič nemá. Nestalo sa tak.
Na výstave sme mali 207
exponátov od 26 vystavovateľov. Bolo to menej ako
po iné roky, ale výbor sa
jednomyseľne zhodol, že
výstava bola nádherná.
K tej nádhere prispeli
i žiaci našej školy, ktorí
mali samostatnú expozíciu. Pri výstavných stoloch
tried, alebo ročníkov bolo
treba postáť a poriadne
sa zahľadieť, aby ste videli a zistili čo všetko je tam
naaranžované. Deťúrence,
patrí Vám veľké poďakovanie, taktiež učiteľskému zboru a vedeniu školy
za pomoc pri výstave.
Medzi najväčších vystavovateľov patria: p. Dobrovodská, p. Levák, p. Hajdin, p. Príbela, p.J. Štrpka a p. Kochan.
Výstava bola vyhodnotená nasledovne
: ocenenie ,,Najkrajší exponát“ získala p. Ujváriová za jablká, ocenenie
„Najkrajšia kolekcia“ získal p. Príbela
za kolekciu paprík a ocenenie „Najkrajšia expozícia“ dostal p. J. Štrpka.
Už tradične expozícia p. Kochana sa
nehodnotila. Sprievodným programom výstavy boli rôzne objednávky,
návštevníci sa zamerali hlavne na objednávku sadbových zemiakov. Ponuku
viničových sadeníc, hlavne stolových
odrôd, od dvoch firiem, ktoré boli aj
v obrazovej forme, návštevníci takmer
nevyužili. Inak to bolo pri ochutnávke
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ukážku všetkého, čo súvisí so včelárstvom a tiež ochutnávku medu.
Už len tak štatisticky: p. Kováčik, p. Novosad a p. Kochan sa zúčastnili prvej
ochutnávky vín v Šali. Boli sme v Strekove na vínnom festivale. Prvá eufória
upadla. Zúčastnilo sa nás len 18 . Festival sa konal v nádhernom prostredí medzi vinohradmi. Svoje vzorky ponúkalo vyše 60 vinárov a firiem. V Nových
Zámkoch sa zúčastnili Dňa otvorených
dverí p. Príbela a p. Kochan.
Na záver asi takto. Sme spoločenská organizácia, ktorá svojou bohatou
dobrovoľnou činnosťou obohacuje

O oponách
Sotva spadla nám opona železná,
už svet zase peje inú nôtu.
Vzniká nová, ktorá je však prielezná,
bo ju stavia Šengen z pichľavého drôtu.

O podivných zmenách
Nestane sa toho veľa,
nenastane veľký zlom,
keď nepriateľ nepriateľa
je hneď tvojím priateľom.

O reforme
Prežili sme víchricu
takú, čo je doma tu.
Chceme väčšiu lyžicu,
ale menšiu lopatu.

Za hrsť drobných

vín z nášho regiónu. Mali sme 18 vzoriek a po 1800 hod. bolo na ochutnanie veľmi málo. Už tradične, prvý deň
výstavy spestrila naša Muzička s Važinou, pod vedením Dr. Jozefa Búrana.
Bola to nádherná symbióza pesničiek
a vína a k tomu ešte nádherný šoporniansky kroj na pekných, usmiatych,
mladých dievčatách. To je úžasný zážitok. Výbor ZO SZZ ďakuje všetkým,
čo sa na realizácii výstavy podielali
a tiež všetkým, čo priniesli exponáty.
Zvlášť sa chceme poďakovať nášmu
záhradkárovi a tiež včelárovi Ivanovi
Gálovi, za názornú a profesionálnu

dianie a spoločenský život v našej Šoporni a odborný rast spoluobčanov.
Vo svojej činnosti chceme naďalej pokračovať. Ešte raz chceme poďakovať
všetkým, čo nám pomohli pri našej
činnosti: vedeniu ZŠ, p. starostovi,
ktorý nás finančne podporil, Urbáru
za finančný príspevok a reštaurácii
Pohoda za napečené pagáčiky a všetkým za prinesené exponáty.

Ďakujeme.
Výbor ZO SZZ Šoporňa

O prevencii
Naučme sa sami,
neprijímať klamy.
Vyberte si, páni, dámy,
program, ale bez reklamy.

O životnej potrebe
Len 33 vecí treba
k dobrej chlapskej párty.
Pár parťákov kolo seba,
vývrtku a karty.

O sile slova
Už vieš čomu veriť treba,
o tom presvedčí ťa zvyk,
jasný ako blesky z neba.
Čin je hlasnejší než krik.
Dr. J. Búran
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Spolocenská
kronika
ˇ
Narodili sa
Šimon Kollár, Sára Galbavá, Michaela Stanková, Mia Gagová, Stella Horňáková, Timo Haršányi

Zosobášili sa
Róbert Boroš & Monika Levická
Martin Gála & Zuzana Trembová

Jubilanti
80 – roční
Anna Hindická, Alexander Kišš, Alexander Lipovký, Alexander Mikéci , Hermína Lávková, Ladislav Sokol, Mária
Vencelová, Štefan Ašverus, Mária Hrdinová, Dominik Krišik, Mária Pastuchová, Magdaléna Čutríková

90 a viac roční
Irena Tomanková (90 r.), Helena Blahová (91 r.), Mária Gálová (91 r.), Mária Kišová (94 r.)

Opustili nás
Viliam Minár (68 r.), Alexander Ščípa (81 r.), Mária Jašková (83 r.),
Ladislav Poloni (76 r.), Július Ježík (51 r.), Jozef Dovičovič (62 r.),
Gejza Štrpka (89 r.), Miloš Kozár (48 r.), Anna Šabíková (92 r.)
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Naši jubilanti

Irena Tomanková 90 r.

Helena Blahová 91 r.

Anna Šabíková 92 r. , nar. 18.7.1923
12.09.2015

Mária Kišová 94 r.
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100. výročie
narodenia nášho maliara
Pri príležitosti 100. výročia narodenia nášho
významného občana, výtvarného umelca
pána Antona Dubrovského, obec Šoporňa
zrenovovala jeho pomník na miestnom
cintoríne.
I keď takýmto malým, ale o to srdečnejším
gestom si chceme uctiť jeho pamiatku.

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
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Dôležité telefónne čísla
SOS

telefónne číslo
112
158
155
150

Centrálny záchranný systém
Polícia
Rýchla zdravotná pomoc
Hasiči
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
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Vychádza 4-krát ročne. Expedícia do
domácností po jednom výtlačku zdarma.

